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ABSTRACT 

The research compiled a study of the topic of preparing and 

qualifying preachers to God Almighty in the illustration of the Holy 

Qur'an, an objective study. The researcher mentioned the 

qualifications of the preacher to God while walking on the path of the 

preaching it includes the first topic: sincerity and honesty, the second 

topic: night prayers and recitation of the Qur’an. The third topic: zikr 

and supplication. The fourth topic is beneficial knowledge and acting 

upon it. The fifth topic: Patience The sixth topic: good models, the 

seventh topic: wisdom and forbearance, the eighth topic: kindness 

and softness, the ninth topic: good manners. 

The research concluded the Following:   

1. Honesty and sincerity in preaching to God with useful knowledge 

and a good model of the greatest qualifications of a successful 

preacher. 

 2. wisdom and putting everything in its place tightly and masterfully 

with a meekness and gentleness and softness Aside in word and deed, 

adopting what is easier and easier, good manners, a lot of tolerance, and not hastening to anger, rebuke, 

and severity are among the most important things that one should have. Successful preacher. 

 3. patience is a strength that enables the preacher to control himself to endure hardships, troubles, and 

pains in order to please God Almighty. It is one of the greatest qualifications of a successful preacher, 

and the preacher needs it before the preach, during the preaching, and after the preaching, as shown by 

the people of knowledge and faith. 
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   موضوعية دراسة :الكريم القرآن ضوء في تعالى  هللا إلى  الدعاة وتأهيل إعداد

 صايل  ناصر بن علي .د أ.م.

 المشارك  القرآن وعلوم التفسير أستاذ

 اليمن  -  اإليمان جامعة

 المستخلص
موضوعية جمع البحث دراسة لموضوع إعداد وتأهيل الدعاة إلى هللا تعالى في ضوء القرآن الكريم دراسة 

أورد البداحدث ماله ا الدداعيدة إلى هللا أ سداء سدددددددددددددديري في  ريى الددعوةا وي:ددددددددددددددتمدل ع ى المبحدث ا و     وقدد 
لدث  الدر ر والددعداءا المبحدث  اإلخ ص والصدددددددددددددددا ا المبحدث ال داسي   قيدام ال يدل وت وة القرآن ا المبحدث ال دا

الرابع  الع م السافع والعمل بها المبحث الخامس  الصدد،را المبحث السددادس  القدوة الحسددسةبا المبحث السددابع   
 الح مة و الح ما المبحث ال امن  الرفى وال ينا المبحث التاسع  الخ ى الحسنبب 

 وخُ ص البحث إلى ما ي ي  
الدعوة إلى هللا مع الع م السافع والقدوة الحسدددددددددسة من أع م ماله ا إن الصددددددددددا واإلخ ص في   .1

 الداعية الساجحب
تقان مع الح م  .2 ولين الجاسب بالقو    والرفىإن الح مة ووضددددددع  ل :دددددديء في موضددددددعه ،لح ام وا 

والفعلا وا خر با يسددددددددر وا سددددددددكلا وحسددددددددن الخ ى و  رة اضحتما ا وعدم اإلسددددددددراع بال ضددددددددب  
 من أهم ما يجب أن يتح ى به الداعية الساجحب والتعسيف وال:دةا هو

إن الصدد،ر قوة تم ن ن الداعية من ضددبس سفسدده لتحمنل الم:دداا والمتاعب وااضم ا،ت اء مرضدداة هللا  .3
تعدالىا وهو من أع م ماله ا الداعيدة السداجحا ويحتداجه الداعيدة ق،دل الدعوةا وأ سداء الدعوةا وبعدد 

 يمانبالدعوة  ما ،ينن رلك أهل الع م واإل
   القدوةب –الماله ا  –الدعاة  –الدعوة مفتاحية: الكلمات  ال

 المقدمة 
إن الحمد هللا سحمديا وسسددتعيسها وسسددت فريا وسعور باهلل من :ددرور أسفسددساا ومن سدديااا أعمالساا من 
يكدي هللا ف  ُمضددلل لها ومن ُيضدد ل ف  هاد، لها وأ:ددكد أن ض إله إض هللا وحدي ض :ددريك لها وأ:ددكد أن  

 ب-ع يه وس م ص ى هللا  -محمدًا ع،دي ورسوله 

 االستشهاد المرجعي:

ا المج ة " موضوعية دراسة :الكريم القرآن ضوء في تعالى هللا إلى الدعاة وتأهيل إعداد" (2022) صايل ساصر ،ن ع ي
 ب141-115ص  (ا2022سسة ) (ا03(ا عدد )01مج د )سساسية ا الدولية ل ع وم اضجتماعية واإل
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إن قيدام الددعداة ،واج،كم اتجداي المددعوين مرتبس بمددد اسددددددددددددددتعدداد الددعداة وتدأهي كم لدرلدك و وسكم قددوة  
 ل يرهم من الساس؛ " ن ال ير يس رون داامًا إليكم ع ى أسكم قدواتكم في ت ،يى تعاليم هرا الدينب

 ،لخ ص عم ه   ه هللا  وض:ددكل أن الداعية إلى هللا تعالى ض ي ون ساجحًا موفقًا مسددددًا في دعوته إض
في  ل أموريا وبالتزامه بالصددددددفاا وا  ماله ا التي   -صدددددد ى هللا ع يه وسدددددد م   -ومتابعته لرسددددددو  هللا  

تجع ه مسدددددددتقيمًا في دعوته معتدًضا ض إفرار وض تفريسب وض ريب أن معرفة الداعية ل ماله ا التي تجع ه  
تها وفوزي ،رضددددددددددددى رمها وتوفيقه موقو  ع ى العمل ساجحًا في دعوته من أهم المكمناا؛  ن سجاح دعو 

في هرا البحث ع ى ر ر الماله ا   وسدأقتصدرالداعية الساجح متعددة و  يرة؛    وماله ا ،كري الماله اا 
 التي ض،دن لكل داعية من معرفتكاا والعمل ،كاا وت ،يقكا في حياتهب

إعداد وتأهيل الدعاة إلى هللا ن )ومن هرا المس  ى فقد رأيا أن أكتب في هرا الموضوع بحث بعسوا
 بتعالى في ضوء القرآن الكريم دراسة موضوعية(

 أواًل: أسباب اختيار البحث:
 ر التي يجدب أن تتوفرحداجدة الددعداة إلى هللا تبدارك وتعدالى لسجداح دعوتكم لم دل هدري ا مو  ب1

 في  ل داعيةب
 العوااى والم ب اا التي يقع فيكا بعض الدعاة إلى هللا تعالىب  ب2
 تساقس البعض من الدعاة في  ريى الدعوة إلى هللا تعالىب ب3

 ثانيًا: أهداف البحث:
 يكد  الباحث من هري الدراسة تحقيى ا هدا  التالية 

 الدعوة إلى هللاب،يان الماله ا التي يجب أن يتس ح ،كا الداعية أ ساء سيري في رحاب  ب1
 تر ير الدعاة إلى هللا بما يجب ع يكم من واجباا أ ساء مواجكة أعباء الدعوةب ب2

ويدور حو  موضوع إعداد وتأهيل الدعاة إلى هللا تعالى في ضوء القرآن الكريم   البحث: ثالثًا: حدود  
 موضوعيةب دراسة 

 هللا تعالى ممن  تب حو  موضوع الدعوة إلى  رابعًا: الدراسات السابقة:
وصفاتها سعيم يوسفا دار المسارة ل س:ر والتوزيعا المسصورةا ر/   هللا ماله ته الداعية إلى   ب1

 مب 2001 -هد  1421ا ولى 
حاضتكاا عوامل سجاحكاا د/ صالح ،ن يحيى صوابا ر/ ال اسيةا    أهميتكااالدعوة الفردية   ب2

 مب 1996 -هد  1416م تبة الم ك فكد الو سيةا 
 بادحدحب أحمد  ،ن عمر ،ن الد تور ع ي الساجح بق م الداعية ماله ا  ب3
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 وقد قسما البحث إلى تسعة مباحثا ع ى السحو ااتي 
 القرآنبقيام ال يل وت وة  ال اسي المبحث  المبحث ا و   اإلخ ص والصدا

   الع م السافع والعمل بهب المبحث الرابع  ال الث  الر ر والدعاءب المبحث 
 المبحث السادس  القدوة الحسسةب   بحث الخامس  الص،ربالم

 المبحث ال امن  الرفى وال ينب      ث السابع  الح مة والح مبالمبح
 المبحث التاسع  الخ ى الحسنب

 المبحث األول: اإلخالص والصدق
 المطلب األول: اإلخالص هلل تعالى. 

اإلخ ص في ال  ة  َخَ َص يخ ص خ وصدًا  صدفا وزا  عسه :دوبها ويقا   خ ص من ور ته  سد م 
ايا واإلخ ص في ال اعة ترك الرياء  إ،راهيم مصددددددد فىا  )مسكا وسجاا ويقا   خ لصددددددده تخ يصدددددددًا  أ، سجل

 ب(77ص  (ا1985ا )والراز، ا 249/ 1ا ا(ا د )وآخرون 
وحقيقة اإلخ ص  هو أن يريد الع،د بعم ه التقرب إلى هللا تعالى وحديا وقيل  تصدددددددددددفية العمل من  

 ب(91 /2(ا 1996ا،ن القيم )) ل ما ي:وبه 
 ساء الساسا  سددددددمعةا وض   رياًءا وضيريد ض   -عز وجل  -فيجب ع ى الداعية أن ي ون مخ صددددددًا هلل 

ِ يِلي   ما قا  سدددددددددددبحاسه     -تعالى   -مدحكم وحمدهما إسما يدعو إلى هللا يريد وجه هللا    وض }ُقْل َهِذِه سََََََََ
  ب108{ يوسفهللاَأْدُعو ِإَلى  

قا  ال ،ر، رحمه هللا " يقو  تعالى ر ري لس،يه محمد ص ى هللا ع يه وس م  " قلا يا محمدا هري  
خ ص العبادة له دون االكة   الدعوة التي أدعو إليكاا وال ريقة التي أسا ع يكا من الدعاء إلى توحيد هللا وا 

إلى  اعتها وترك معصيته )س،ي ي و ريقتي ودعوتيا )أدعو إلى هللا وحدي ض    (اوا و انا واضستكاء 
اتبعسي  له ):ريك   من  أيضا  إليه ع ى بصيرة  ويدعو  أساا  به  مسي  ويقين ع يم  ،رلكا  ا  بصيرة(  ع ى 

   ب (292/ 16(ا 1422 ،ر، ) ال)وصدقسي وآمن ،ي
قا  الواحد، " قل يا محمد ل م:ر ين  هري الدعوة التي أدعوا إليكا وال ريقة التي أسا ع يكا س،ي يا  

ِ َعَلى َبِصيَرٍة َأَنا{سستي ومسكاجي وديسي   ع ى دين ويقينا والبصيرة المعرفة التي يميز ،كا    }َأْدُعو ِإَلى َّللاه
أدعو" إلى هللا  ما  يدعو  اتبعسي  ومن  الفراء   قا   اتلَبَعس ي  َوَمن   البا ل  من  (ا  1415الواحد،))  الحى 

 ب (ب2/637
ُن َقْوال مِنمهن َدَعا ِإَلى هللا{ الزمخ:دددر، )العمل ا أ، أخ صدددوا 33فصددد ا  وقال سََبحان : }َوَمْن َأْحسَََ

  ب (4/199(ا 1994)
واإلخ ص أع م الصددددددددفاا التي تجب ع ى الدعاة فيريدوا ،دعوتكم وجه هللا والدار ااخرةا ويريدوا 

خراجكم من ال  ماا إلى السورب  إص ح الساس وا 
والسية  أسدددددددددداس العمل وقاعدتها ورأس ا مر وعموديا وأصدددددددددد ه الر، ع يه ُ،سَي؛  سكا روح العملا 

ااقها والعمل تابع لكا يصدح بصدحتكا ويفسدد بفسدادهاا ومكا يحصدل التوفيىا وبعدمكا يحصدل  وقااديا وسد
؛ ولكرا قا  الس،ي    (151/ 1(ا  1414) السدددضن)الخرضنا وبحسدد،كا تتفاوا الدرجاا في الدسيا وااخرة  
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سما لكل امرٍئ ما سودبب ((-صددددددددددد ى هللا ع يه وسددددددددددد م   - ا  1ال،خار،ا ،رقم )   ))إسما ا عما  بالسياا وا 
 ب(1907ومس ما ،رقم 

اَلٍ  َ ْيَن  وقا  هللا تعالى    ََْ َدَقٍة َأْو َمْعُروٍف َأْو ِإصَََََ َََ }اله َخْيَر ِفي َكِثيٍر مِنن نهْجَواُهْم ِإاله َمْن َأَمَر ِبصَََََ
ْوَف ُنْأِتيِ  َأْجًرا َعِ يًما{ اِت هللا َفسَََََ ا قا  ا،ن   ير "  114السسددددداء   النهاِس َوَمن َيْفَعْل َذِلَك اْ َتَغاَء َمْرضَََََ

أ، مخ صدددددا إلى رلك محتسدددددبا  واب رلك عسد هللا عز وجل " فسدددددو  سالتيه أجرا ع يما" أ،  وابًا جزيً   
 .(4/274ا ا(ا د )  ير ا،ن )  يرًا واسعًا "

وهرا يد ن ع ى أهمية وم اسة السيةا وأن الدعاة إلى هللا وغيرهم من المسددددددد مين بحاجة إلى إصددددددد ح 
سما سود سية صدادقةا ولكرا  السيةا فلرا صد حا أُع ي الع،د ا جر الك،ير وال واب الع يما ولو لم يعمل وا 

ُل ما  ان يعمل مقيمًا    ))إرا مرض الع،د أو سدددددددددافر ُ ت َب له م -صددددددددد ى هللا ع يه وسددددددددد م   -قا  الس،ي  
 (ب2834صحيح ال،خار،ا ،رقم )صحيحًا(( 

  ))من توضدددأ فأحسدددن الوضدددوء  م خرس إلى المسدددجد فوجد -صددد ى هللا ع يه وسددد م  -وقا  الس،ي  
داودا ،رقم  )أ،و الساس قد صدددد وا أع اي هللا م ل أجر من صدددد ى وحضددددر ض يسقص رلك من أجري :ددددياًا((  

((137/ 6ا قا  العسق سيا 327/ 1ا والحاكما 855السساايا ،رقم  سننوا 564  ب  ))إسسادي قو،ن
  ))من سددأ  هللا ال:ددكادة بصدددٍا ، ن ه هللا مساز  ال:ددكداءا -صدد ى هللا ع يه وسدد م    -وقا  الرسددو   

ن ماا ع ى فرا:ه((    ب(1909ا ،رقم صحيح مس م)وا 
حسدددداسه إلى عبادي؛ ولكرا قا  الس،ي   -سددددبحاسه وتعالى    -وهرا يد  ع ى فضددددل هللا  صدددد ى هللا    -وا 

))لقد تر تم بالمديسة أقوامًا ما سددرتم مسدديرًاا وض أسفقتم من سفقةا وض ق عتم  في غزوة ت،وك     -ع يه وسدد م 
من واٍد إض وهم مع م فيده((ا قدالوا  يدا رسددددددددددددددو  هللا  يف ي وسون معسدا وهم بدالمدديسدة  فقدا   ))َحَبسددددددددددددددُكُم  

  ب(2510ا ،رقم أ،و داود 2684ال،خار،ا ،رقم )  الُعرر((
 وأهميت  وفضل  المطلب الثاني: الصدق مفهوم  

 مصدد فى وآخرون )دا ا()الصدددا  م ابقة الك م ل واقع بحسددب اعتقاد المتك ما وهو ضددد الكرب 
وض يخفى ما ل صددددددددددا من فضدددددددددل ع يما و واب جزيلا   (ا209(ا ص 1402ا و أ،و جيب)511/ 1ا 

ومقام  ريما ومما يد ن ع ى فضددددل الصددددداا وسددددمون مسزلتها وع ون م اسه أسه من خصددددااص أهل اإليمان  
ِلَماِت َواْلُمْأِمِنيَن َواْلُمْأِمَناِت َواْلَقاِنِتيَن َواْلَقاِنَتاتِ والتقودا قا  تعالى   ََْ ِلِميَن َواْلُمسَ ََْ اِدِقيَن   }ِإنه اْلُمسَ ََه َوالصَ

ََه  َقاِت َوالصَ دِن َََ ِقيَن َواْلُمَتصَ دِن َََ َعاِت َواْلُمَتصَ ََِ ِعيَن َواْلَخاشَ ََِ اِ َراِت َواْلَخاشَ ََه اِ ِريَن َوالصَ ََه اِدَقاِت َوالصَ ََه اِئِميَن  َوالصَ
اِت َوالَذهاِكِريَن هللا َكِثيًرا َوالَذهاِكَرا اِف ََ اِفِ يَن ُفُروَجُهْم َواْلحََ اِت َواْلحََ اِئمََ ده هللا َلُهم مهْغِفَرًة َوَأْجًرا َوالصََََََََََه ِت َأعََ

 فمن اتصف ،كري الصفاا الع ام و اسا لباسه وح يته فقد فازب ا 35ا حزاب   َعِ يًما{
ولقد أمر هللا عبادي المالمسين بأن ي وسوا مع الصادقين وي زموا الصدا في  ل ا حوا  فكو س،يل  

اِدِقيَن{ السجاة من خز، الدسيا وعراب ااخرةا قا  تعالى      }َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوْا اتهُقوْا هللا َوُكوُنوْا َمَع الصه
ها فحقلى قوله بفع ها ولم ي ن من أهل السفاا فيها الرين ي رن ب  ا مع من َصَدا هللَا اإليماَن ب 119التوبة   

   ب(12/67( 1422جامع ال،يانا )) الدسياقيَ كم فعُ كما وفي ااخرة باتقاء هللا في 
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والصدددددددددددددددا  ريى ال،ر والجسدة ع ى ع س الكدرب الدر، هو  ريى الفجور والسدار والعيدار بداهللا وفي 
ن ال،ر يكد،   -صد ى هللا ع يه وسد م  -الصدحيحين عن الس،ي   أسه قا   ))إن الصددا يكد، إلى ال،را وا 

ن الكرب يكد، إلى الفجورا و  يقًاا وا  ن الرجل ليصدددددددا حتى ي ون عسد هللا صدددددددن ن الفجور  إلى الجسةا وا  ا 
ن الرجدل لي درب حتى ي تدب عسدد هللا  درنابدًا((   ا ومسدددددددددددددد ما ،رقم  6094ال،خدار،ا ،رقم )يكدد، إلى السدارا وا 

 ب(2607
َأيَُّها  َياوالداعية إلى هللا من أولى الساس بامت ا  فضدددددددي ة الصددددددددا وم ابقة قوله فع ه قا  تعالى  )

ِ َأْن َتُقوُلوا َما اَل 2َن )الهِذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل َتْفَعُلو  ب3ا2 ف( الصَتْفَعُلونَ ( َكُ َر َمْقًتا ِعْنَد َّللاه
 قيام الليل وتالوة القرآن  مبحث الثاني:ال

}َيا َأيَُّها اْلُمَزمِنل * ُقِم الليل ِإال َقِليال * ِنْصَفُ  َأِو      -  -لع م :أن ص ة ال يل قا  هللا لس،يه  
 (ب  4 – 1  )المزمل{ َثِقياًل« انُقْص ِمْنُ  َقِليال * َأْو ِزْد َعَلْيِ  َوَرتِنِل اْلُقْرآَن َتْرِتيال ِإنها َسُنْلِقي َعَلْيَك َقْواًل  

ْد ِبِ  َناِفَلًة لهَك َعَسى َأن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما مهْحُموًدا{ }َوِمَن الليل      -  -وقا  سبحاسه ل س،ي     َفَتَهجه
( ا جاء في التيسير" وفي هرا الخ اب دعوة من هللا لس،يه أن يستعين ،لقامة الص ة ع ى  79)اإلسراء   

ا وفي موضع (3/410(  1414الساصر، ))  ت، يغ الرسالةا وأن يستعين بالدعاء الصالح ع ى أداء ا ماسة"
آخر قا   "ورلك  ن العبادة ب افة أ: الكا وأسواعكا عون ع يم ع ى تحمل ا عباء الجساما وض سيما  

لى هرا المعسى يس ر قوله تعالى في آية أخرد    اَلِة{أعباء الرسالةا وا  ْ ِر َوالصه )البقرة     }َواْسَتِعيُنوا ِبالصه
 (ب 45

هرا المقاما وحض الرسو  ع يكا بالخصوصا يساسب ما يمتاز به ال يل  والتسويه " بعبادة ال يل " في  
القرآسية والكوسيةا   آياا هللا  والتد،ر في  والتأمل  الف ر  الس ون والكدوءا وما يساعد ع يه من جمع  من 

َوْطًئا َوَأْقَوُم  }ِإنه َناِشَئَة اللهْيِل ِهَي َأَشدُّ  واضست راا في مساجاته دون اسق اعا ع ى حد قوله تعالى في سورة
الساصر،  )ا بمعسى أن قيام ال يل هو أ:د موا أة ،ين الق ب وال سانا وأجمع ل خا ر عسد ت وة القرآنِقياًل{

ال يل هو تك يف    فيا وقا  صاحب التفسير القرآسي " فتكجد الس،ي بالقرآن الكريم  (355  /6(  1414)
  ب(613 /5( 1390الخ يب))ه مقاما فوا مقامه" خاص بالس،يا ليرفعه هللا ،كري العبادة الواجبة ع ي 

سبحاسه   -(ا وقا  26)اإلسسان    الليل َفاْسُجْد َلُ  َوَسبِنْحُ  َلْيال َطِويال{ }َوِمنَ   -عز وجل  -وقا  
ُجود{  }-وتعالى   }َوِمَن الليل َفَسبِنْحُ      -عز وجل    -(ا وقا   40)ا     َوِمَن الليل َفَسبِنْحُ  َوَأْدَباَر السُّ

ْدَباَر النُُّجوم{  بقوله  ))أفضل الصيام بعد رمضان :كر هللا     -  -(ا وحث ع يكا الس،ي  49)ال ور     َواِ 
رضي    -أ،ي هريرة    عن  1163أخرجه مس ما  ،رقم  )  المحرما وأفضل الص ة بعد الفريضة ص ة ال يل((

  ب(هللا عسه
بقيام ال يل حتى تف را قدمايا لي ون زادًا له في حمل الدعوة وت، ي كاا فقد    -  -وقد اعتسى الس،ي  

 ان يقوم من ال يل     -  - ان يجتكد في القيام اجتكادًا ع يمًاا فعن عاا:ة رضي هللا عسكا أن الس،ي  
َم من رسبك وما تأخر   حتى تتف لر قدمايا فقالا عاا:ة  لم تصسعُ   هرا يا رسو  هللا وقد غفر هللا لك ما تقدل
رضي هللا عسه    -ا وعن الم يرة  (4836أخرجه ال،خار،ا ،رقم  )قا   ))أف  أحبُّ أن أكون ع،دًا :ُ ورًا((  
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حتى تورلما قدمايا فقيل له  غفر هللا لك ما تقدم من رسبك وما تأخر  قا      -  -قا   ))قام الس،ي   -
 ب (2820ا وصحيح مس ما ،رقم  1130ال،خار،ا رقم ) ))أف  أكون ع،دًا : ورًا((

وع ى الداعية أن يأخر ح ه من قيام ال يلا ت ك الص ة التي جع كا هللا تعالى دليل اإليمانا وعسوان  
ًدا َوَسبهُحوا ِبَحْمِد َربِنِهْم َوُهْم     -لعز وج- اإلحسان فقا    وا ُسجه ُروا ِ َها َخرُّ }ِإنهَما ُيْأِمُن ِبآَياِتَنا الهِذيَن ِإَذا ُذكِن

 * َفاَل  ْنِفُقونَ اَل َيْسَتْكِ ُروَن * َتَتَجاَفى ُجُنوُبُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربهُهْم َخْوًفا َوَطَمًعا َوِممها َرَزْقَناُهْم يُ 
}ِإنه ( وقا  تعالى  17  - 15)السجدة   َتْعَلُم َنْفٌس َما ُأْخِفَي َلُهْم ِمْن ُقرهِة َأْعُيٍن َجَزاًء ِبَما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{

َقِلياًل ِمَن اللهْيِل اْلُمتهِقيَن ِفي َجنهاٍت َوُعُيوٍن * آِخِذيَن َما آَتاُهْم َربُُّهْم ِإنهُهْم َكاُنوا َقْ َل َذِلَك ُمْحِسِنيَن * َكاُنوا  
ل يل والساس  فكم ا يقاظ في جسح ا (ا "18 -  15)الرارياا  َما َيْهَجُعوَن * َوِباأْلَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن{ 

سياما المتوجكون إلى رمكم باضست فار واضسترحام ض ي عمون الكرد إض ق ي ا وض يكجعون في لي كم إض  
يسيراب يأسسون ،رمكم في جو  ال يل فتتجافى جسومكم عن المضاجعا ويخف ،كم الت  ع ف  ي ق كم المسام! 

}َأمهْن ُهَو  ،ين القاامين والساامين فقا      - تبارك وتعالى-ولقد فرنا هللا    ب (6/3377(اب  1400)ق با  )"
َلُموَن َوالهِذيَن ال َقاِنٌت آَناَء اللهْيِل َساِجًدا َوَقاِئًما َيْحَذُر اآلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِنِ  ُقْل َهْل َيْسَتِوي الهِذيَن َيعْ 

ُر أُ   (ب 9)الزمر   ْوُلوا اأَلْلَباِب{َيْعَلُموَن ِإنهَما َيَتَذكه
وع ى الداعية أن ي ون :ديد الص ة بمصدر دعوته ا و  وهو القرآن الكريم فُيعسى به ت وة وتد،ًرا  
وفكًماا و أن ي ون له ورد من القرآن  ل يوم بحيث يختم  ل    ة أو  ل أس،وعا وض يزيد ع ى رلك وض  

ن جاز رلك لعامة المس مين ف  يجوز ل دعاة خاصةا فلن  يتأخر عن ختم القرآن أك ر من أس،وع؛ فأل
ك بها وسجاة   القرآن الكريم هو ح،ل هللا المتينا وهو السور الم،ينا والصرار المستقيما عصمة لمن تمسن

  - تبارك وتعالى - وتجارة رابحة وصفكا هللا    -سبحاسه وتعالى-لمن اتبعها ت وته قرمة ُيتقرلب ،كا إلى هللا  
اَلَة َوَأْنَفُقوا ِممها َرَزْقَناُهْم     -عز وجل- ار والكسادا فقا   بعدم ال،و  ِ َوَأَقاُموا الصه }ِإنه الهِذيَن َيْتُلوَن ِكَتاَب َّللاه

)فا ر     ُكوٌر{ٌر شَ ِسرًّا َوَعاَلِنَيًة َيْرُجوَن ِتَجاَرًة َلْن َتُ وَر * ِلُيَوفِنَيُهْم ُأُجوَرُهْم َوَيِزيَدُهْم ِمْن َفْضِلِ  ِإنهُ  َغُفو 
 (ب 30ا  29

 الذكر والدعاء المبحث الثالث:
بالر ر والتس،يح والت،تل واضسق اع لمساجاة رمه تبارك وتعالى؛      -  -وقد أمر هللا تبارك وتعالى س،يه  

 ن في الر ر والمساجاة أسس وقرب من المولى عز وجلا وفيه زاد روحي ومعسو، يعيسه ع ى تحمل  
َن ال لْيل  َفَسبن ْحُه   يَن َتُقوُمب َوم    «ب َوا  ْدباَر السُُّجوم  تكاليف وم:قة الدعوة إلى هللا تعالى  »َوَسبن ْح ب َحْمد  َرمن َك ح 
 فع ى مدار اليومب عسد اليق ة من السومب وفي  سايا ال يلب وعسد إدبار السجوم في الفجرب

بق ب   ف يف  ل ق وبب  ومساجاة  وأسس  زاد  والتس،يح  الح،يبب  اإليساس  ،كرا  اضستمتاع  مجا   هسالك 
  (ب3402/ 6(ا 1400ق ب ))المحب الح،يب القريب   

ْمِس َوَقْ َل ُغُروِبَها َوِمْن َآَناِء  )َفاْص وقا  تعالى    ِ ْر َعَلى َما َيُقوُلوَن َوَسبِنْح ِبَحْمِد َربِنَك َقْ َل ُطُلوِع الشه
 (ب130) ه   اللهْيِل َفَسبِنْح َوَأْطَراَف النهَهاِر َلَعلهَك َتْرَضى(

لك سب  :تىا  الرضى غاية  ل إسسانا ف ل ي دو بح ا عن السعادة والرضىا ويس ك الساس في ر 
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 لع ك ترضى”ب  ال اية”وهري ااية ت،ين لسا أقصر  ريى وأيسري لتحصيل ت ك 
قراءتان   وهما  بضمكا   قراا  التاء  ما  بفتح  قراا  فقد  “ترضى”  في   مة  القراءة  اخت فا  وقد 
مستفيضتان في قراءة ا مصارا متفقتا المعسىا غير مخت فتينا إر المآ  فيكما واحدا  ن هللا تعالى إرا 

را رضيه فقد   ب (401/ 18(ا 1422ال ،ر، )) أرضايأرضاي فقد رضيه وا 
وأ،و ب ر لع ك ترضى بضم التاءا والباقون بفتحكا سافع وا،و   ،كا  قرأ الكسااي) التاءوقيل قراءة ضم 

تفيد معسى ض  (ا  466(ا صد  1982عمرو وحفص والقراءة سبعية متواترةا حجة القراءااا ا،ن زسج ة ) 
 ِعْنَد َربِنِ   )َوكانَ تفيدي القراءة بالفتح وهو أن “ُترضى” بالضم تفيد أن تكون مرضيا عسد هللاب  قوله تعالى  

 (ب 55)مريم    َمْرِضيًّا(
التسزيه   يبعد حم ه ع ى  بالتس،يح هسا الص ةا وقيل  هو ع ى  اهريا ف   قا  الراز،  "و المراد 
واإلج  ا والمعسى  ا:ت ل ،تسزيه هللا تعالى في هري ا وقااا وهرا القو  أقرب إلى ال اهر؛  سه تعالى   

تكريبه ومن إ كار ال:رك والكفرا والر، ي يى ،رلك أن يأمر ،تسزيكه تعالى    ص،نري أوض ع ى ما يقولون من
الراز،ا فخر الدين  )عن قولكم حتى ي ون دااما م كرا لرلك وداعيا إليه ف رلك قا  ما يجمع  ل ا وقاا"

 ب (113/ 22 د( 1420)
وتس،يحه الم  ى فيكا    –تعالى    – وقا  محمد ر:يد رضا  "وا  كر في أم ا  هري ااياا أن ر ر هللا  

 ( 12/154( 1990 ا محمد )رضا عاما فيدخل فيه الص ة وغيرها"
َفَسبِنْح  من  مراا التس،يح في القرآنا إن أردا رضوان هللا فسبح لقوله تعالى    )َوِمْن آناِء اللهْيِل 

 (ب130) ه   َوَأْطراَف النههاِر َلَعلهَك َتْرضى(
ن أردا الخ ص من السار فسبح لقوله تعالى    (ب 191)آ  عمران   )ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب النهاِر(وا 

ن أردا الفرس و :ف ال م فسبح؛ لقوله تعالى عن يوسس    َأنَت   )َفَناَدىوا  ِإَلَ  ِإاله  ِفي ال ُُّلَماِت َأن اله 
ِلَك ُننِجي اْلُمْأِمِنيَن(ُسْبَحاَنَك ِإنِني ُكنُت ِمَن ال هاِلِميَن * َفاسْ  ْيَناُه ِمَن اْلَغمِن  َوَكذََٰ ا س،ياء     َتَجْ َنا َلُ  َوَنجه

 ب 88- 87
 لمارا التس،يح ق،ل   وع ال:مس وق،ل غرومكا ومن آساء ال يل وأ را  السكار  

ْمس   أ، في صدر السكار ليبارك لك في سكاركا ويسعم    يقو  الق:ير، في ل اافه  " َقْ،َل ُ ُ وع  ال:ل
 صباحكب 

ْن آساء  ال لْيل   أ، في ساعاا   »َوَقْ،َل ُغُروم كا  أ، عسد سقصان السكار لي يب لي كا ويسعم رواحكب َوم 
 ال يل فلن  ما  الصفوة في ر ر هللا في حا  الخ وةب

« أ، استدم ر ر هللا في جميع أحوالك"    (2/487ا ا(ا  الكريم)د الق:ير،ا ع،د )»َوَأْ راَ  السلكار 
وير ر الزمخ:ر، س تة هسا " وهي أن أفضل الر ر ما  ان بال يلا ضجتماع الق ب وهدوء الرجل  

)َأمهْن ُهَو قاِنٌت  ا وقا    ناِشَئَة اللهْيِل ِهَي َأَشدُّ َوْطئًا َوَأْقَوُم ِقياًل(  )ِإنه والخ و بالربب وقا  هللا عز وجل   
 آناَء اللهْيِل ساِجدًا َوقاِئما( 

و نن ال يل وقا الس ون والراحةا فلرا صر  إلى العبادة  اسا ع ى السفس أ:د وأ:ىا ول ،دن أتعب  
وأسصبا ف اسا أدخل في معسى التك يف وأفضل عسد هللاب … أ،  ار ر هللا في هري ا وقااا  معًا 
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(ا  1420)حيان  أ،ن    ا3/96(  1994الزمخ:ر،ا ))  ق بكورجاًء أن تسا  عسد هللا ما به ترضى سفسك ويسر  
 ب (398/ 7

وقد ر ر ال:يخ ال:عراو، رحمه هللا حو  هري ااية هسا مالم يس،ى إليه غيريا وض يم ن اضست ساء  
عسه إر يقو  " أ،  سبح تس،يحًا داامًا ُمتواليًاا  ما أنن سعَم هللا ع يك متوالية ض تستكيا ف لُّ حر ة من 

واضستيقاظ سعمةا ا كل سعمةا وال:رب سعمةا البصر والسمعا  ل حر ة من حر اتك سعمةا السوم سعمةا 
 حر اا ا حداث سعمة تستحى الحمدا و ل سعمة من هري يس و، تحتكا س َعمب 

ُخْر م ً  حر ة اليد التي تب ش ،كاا وتأمنل  م هي مر سة م ْ واعة لك  ما :اا دون تف ير مسكا 
ن ت:عر أسا بحر ة العض ا وتوافقكاا ورمما ض ي تفا اإلسسان  أصابعك تتجمع وتمسك ا :ياء دون أ

إلى قدرة هللا في حر ة يديا إض إرا أصا،كا : ل والعيار باهللا ساعتكا يعر  أسكا عم ية صعبةا وض يقدر  
ب   ع يكا إض الخالى َعزل َوَجلل

ْ َل ُطُلوِع الشمس َوَقْ َل  }قَ لرلك؛ فالحى سبحاسه وتعالى يع يسا زمن التس،يحا فسعي:ه في  ل الوقا 
َوَأْطَراَف   َفَسبِنْح  الليل  آَنآِء  َوِمْن  ال:عراو، )دا  )"(130 ه   )  النهار{ ُغُروِبَها  الخوا را    –ا(  تفسير 

 ب(9452 / 15محمد متولي ال:عراو، 
… يقو  بعض العارفين في سصااحه التي تضمن س مة حر ة الحياة  "اجعل مراق،تك لمن ض تخ و  

س ري إليك” فكرا الر، يستحى المراقبةا وع ى المرء أْن يتسبه لكري المسألةا ف  ُتكْن مراق،ته لمن ي فل  عن  
 عسها أو يسصر ا أو يسام عسهب 

“واجعل : رك لمن ض تسق ع سعمه عسك” فلرا :رمَا  وب ماٍء فُقْل  الحمد هلل أن أرواكا فساعَة  
عَة أْن ُتخرجكا عرقًا أو ،وًض قل  الحمد هللا وه را تكون ت:عر ،س:ا كا في سفسك قل  الحمد هللب وسا

 مواضة حمد هللاا والمداومة ع ى ُ:ْ ريب 
 “واجعل  اعتك لمن ض تست سي عسه” ف الما أسك ض تست سي عسها فكو اَ ْوَلى ب اعتكب  
ضل فأين يم سك أن ترهب     “واجعل خضوعك لمن ض تخرس عن ُمْ كه وس  اسه” وا 

 ما سر اإل  ا في آساء ال يل والتقييد بأ را  السكار  
  قالوا  }َوَأْطَراَف النهار{في السكار فقا     ي ال يل{ وحدد لمارا أ  ى زمن التس،يح بال يلا فقا  }آَسآء   

ْعيا فرمما :  ك التس،يح عن عم كا ورمسا يأمرسا أن سضرَب في   ن السكار عادة ي ون محً  ل عم ل والسل
ا رض وُسسك م في حر ة الحياةا والعمل ُيعين ع ى التس،يحا وُيعين ع ى ال اعةا وُيعيسك أْن ت ،ي سداء   

 هللا أك،ر… 
 أمنا في ال يل فأسا مستريحا يم سك التفرغ فيه لتس،يح هللا في أ،ن  وقا من أوقاتهب

( وس حظ أن الحى سبحاسه  130) ه    }َلَعلهَك ترضى{م ير ر سبحاسه ال اية من التس،يحا فيقو  … 
يحثُّ ع ى العمل بالسفعيةا ف م يُقل  لع ن ي أرضىا قا   لع ك أسا ترضىا ف أن المسألة عاادة ع يك  

 ولمص حتكب
، غ ما يريدا وحقنى ما يرجوا  والرضا  أْن تصَل فيما تحب إلى ما تالمن لا واإلسسان ض يرضى إض إرا  

 ما تقو  لصاحبك  أأسا سعيد اان  يقو   يعسي  يقصد أسه لم يصل بعد إلى َحدن  الرضاا فلْن تحقلى له  
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إليه إحساسًا يفوا ما يتوقعه مسك يأخرك با حضان    ما يريد يقو  لك  سعيد والحمد هللب فلْن أحسسَا 
 ب ويقو   رمسا ُيديم عمركا جزاك هللا خيراً 

وه را ي ون الرضى في أع ى مستوياتهب ال اية من التس،يح إرن الر،   نفك رمك به أْن ترضى أساا وأن 
ض فالحى سبحاسه ُمسبلح ق،ل أن يخ ىا أسا ُمسبنح ق،ل أن يخ ى الكون   ها وض يزيد  يعوَد ع يك بالسفعا وا 

ي هللا ف    ا()دا  –تفسير ال:عراو، )يرضيك” تس،يح في م كه تعالى :ياًاب ويتم لك هرا الرضا حين ُترض 
 ب (15/9452الخوا را محمد متولي ال:عراو، 

)َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَك  مال دًا له أن ير ر رمه في الصباح والمساء       -  -ويقو  تبارك وتعالى لس،يه   
ْبَكاِر( َواإلِْ ِباْلَعِشيِن  َربِنَك  ِبَحْمِد  َوَقْ َل  (ا ويقو    55)غافر   َوَسبِنْح  ْمِس  َقْ َل ُطُلوِع الشه َربِنَك  ِبَحْمِد  )َوَسبِنْح 

 )َواْصِ ْر ِلُحْكِم َربِنَك َفِإنهَك ِبَأْعُيِنَنا َوَسبِنْح ِبَحْمِد َربِنَك ِحيَن َتُقوُم( (ا ويقو  تبارك وتعالى   130) ه اْلُغُروِب(
 (ب  48)ال ور  

لخيرااا واسكالا ع يه ال،ر اابب وهو من أع م  فالدعاء باب ع يما إرا فتح ل ع،د تتابعا ع يه ا
الماله ا لحمل الرسالة وأداء ا ماسةا ع ى حسن الص ة باهللا و  رة الدعاء؛  ن رلك من أع م وأقود  

 ب  (221(ا ص 1999الص ،يا ) )عوامل السصر 
 المبحث الرابع: العلم النافع والعمل ب  

أر ددان الح مددةا ولكددرا أمر هللا بددها وأوجبدده ق،ددل   الع م من أع م ماله ا ل ددداعيددة السدداجحا وهو من
اِت َوهللا َيْعَلُم القو  والعمدلا فقدا  تعدالى    َتْغِفْر ِلَذنبََِك َوِلْلُمْأِمِنيَن َواْلُمْأِمنََ ََْ }َفاْعَلْم َأنهُ  ال ِإَلَ  ِإال هللا َواسَََََََ

و الس ر  ا  (8/84 ا ا(,)د اإلسددددددددددتاس،ولي  )  ا وقد قدم الع م  سه إمام العمل19محمد     ُمَتَقلهَبُكْم َوَمْثَواُكْم{
 ب(2087  ا،ن جز، )دا ا(ا)والع م ق،ل العمل

ب اإلمدام ال،خدار، رحمده هللا تعدالى لكدري اايدة بقولده  ))بداب  الع م ق،دل القو  والعمدل((   ال،خدار،ا  )وقدد ،ول
 ب(68رقم 

ُ  ال ورلدك أن هللا أمر س،يده بدأمرين  بدالع ما  م العمدلا والم،ددوء بده الع م في قولده تعدالى   }فََاْعَلْم َأَنه
َتْغِفْر لََِذنبََِك{    م أعقبده بدالعمدل في قولده   ِإلَََ  ِإال هللا{  ََْ مدة ع ى    }َواسَََََََ فدد ن رلدك ع ى أن مرتبدة الع م ُمقددل

مرتبدة العمدلا وأن الع م :ددددددددددددددرر في صددددددددددددددحدة القو  والعمدلا ف  يعت،ران إض بدها فكو مقددم ع يكمدا؛  سده  
 ب(160/ 1ا ا( العسق سي)د ) مصحح ل سية المصححة ل عمل

ن لم يصدددددحب الداعية من أو  قدم وض ي ون الداعية إلى هللا مسدددددتقيمًا   ح يمًا إض بالع م ال:دددددرعيا وا 
يضددددددددددددددعدده في ال ريى إلى آخر قدددم يستكي إليددها فسدددددددددددددد و دده ع ى غير  ريىا وهو مق وع ع يدده  ريى  

 الوصو ا ومسدود ع يه س،يل الكدد والف حا وهرا إجماع من العارفينب
َتِوي   يكما قا  سددددبحاسه   أهل الع م وميلن فضدددد كما وأ سى ع -عز وجل  -وقد مدح هللا   ََْ }ُقْل َهْل َيسَ

ِذيَن ال َيْعَلُموَن{ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَه اٍت{ا  9الزمر     الَه ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرجََ ِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوالَه  }َيْرَفِع هللا الَه

ى هللا ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء{11المجادلة   وميلن سددددددددددددبحاسه أن الع م سور لحام ه  ا  28فا ر    }ِإنهَما َيْخشَََََََََ
َأَو َمن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْلَنا َلُ  ُنوًرا َيْمِشي ِبِ  ِفي النهاِس َكَمن مهَثُلُ   والعامل به في الدسيا وااخرة  }

اُنواْ  ا كََ اِفِريَن مََ َذلََِك ُزيِنَن ِلْلكََ ا كََ ْنهََ اِرٍ  مِن اِت َلْيَس ِ خََ ا  ا  122ا سعددام     َيْعَمُلوَن{ِفي ال ُُّلمََ َذلََِك َأْوَحْينََ }َوكََ
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ِدي بَِِ  َمنْ  ا مََا ُكَنَت تََْدِري مََا اْلِكتََاُب َوال اإِليمََاُن َوَلِكن َجَعْلنََاُه ُنوًرا نهَهْ ا مِنْن َأْمِرنََ َك ُروَحً اُء ِمْن  ِإَلَيْ َََ  نهشَََََََ
))من يرد هللا به خيرًا يفقكه في   -صددددددددد ى هللا ع يه وسددددددددد م   -؛ ولكرا قا  الس،ي  52ال:دددددددددورد    ِعَباِدَنا{
 ب(1037ا ،رقم ا ومس م71،رقم ال،خار،ا )الدين(( 

وقا   ))م ل ما بع سي هللا به من الكدد والع م  م ل غيث أصدددداب أرضددددًا ف اسا مسكا  اافة  يبة  
ُب أمسددددد ا الماء فسفع هللا ،كا الساس ف:دددددرموا  ق، ا الماء فأس،تا الكألا والع:دددددب الك يرا و ان مسكا أجاد 

تس،ا  أًل فرلك م ل    مسكا وسدددددقوا وزرعواا وأصددددداب  اافة مسكا أخرد إسما هي قيعان  ض تمسدددددك ماًء وض
من َفُقَه في دين هللا وسفعه ما بع سي هللا به َفَع  َم وَع لَما وم ل من لم يرفع ،رلك رأسدددددددددًاا ولم يق،ل ُهدد هللا  

  ب(2283ا ومس ما ،رقم 79ال،خار،ا ،رقم ) الر، أرس ا به((
المكمدااا وأع م الواجبداا؛ ليددعوا وهدرا يدد  ع ى أهميدة الع م ل ددعداة إلى هللا تعدالىا وأسده من أهم  

 الساس ع ى بصيرةب
ِ يِلي َأْدُعو ِإَلى هللا  فيجب أن ي ون الداعية ع ى ،ينسة في دعوته؛ ولكرا قا  سددددددبحاسه    َََ }ُقْل َهِذِه سََ

ِرِكيَن{ ْبَحاَن هللا َوَما َأَنْا ِمَن اْلُمشَْ يَرٍة َأَنْا َوَمِن اتهَبَعِني َوسَُ والع م الصدحيح مرتكز   ا108يوسدف    َعَلى َبصَِ
؛  ن  ل ع م يت قلى من غيرهما يجب أن يعرض -صد ى هللا ع يه وسد م   -ع ى  تاب هللا وسدسة رسدوله 

ي ع ى قداا ده  دااسدًا من  دان ن  دان مخدالفدًا وجدب ردن الع يمين)دا ا(ا )ع يكمداا فدلن وافى مدا فيكمدا ُق،دلا وا 
  ب(6ص 

معسى مدا   دب مسده ع مدها وتمدامده أن يعمدل بمقتضدددددددددددددداي؛  والع م ض،ددن فيده من إقرار الق دبا ومعرفتده ب
هو مددا  ددان    -الددر، هو أع م أر ددان الح مددة التي من ُأوتيكددا فقددد ُأوتَي خيرًا   يرًا    -فددلن الع م السددافع  

مقروسًا بالعملا أما الع م ب  عملا فكو حجة ع ى صددداحبه يوم القيامة؛ ولكرا حرلر هللا المالمسين من أن  
حسدددددددددددددداسدًاا فقدا   يقولوا مدا ض يف ا ال  ع ونا رحمدًة ،كما وفضددددددددددددددً  مسده وا  ا َأيُّهََا الَهِذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن مََ }يََ

  ب3 - 2الصف   َتْفَعُلوَن * َكُ َر َمْقًتا ِعنَد هللا َأن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن{
ا وع ى حسددددددب الع م وحرنرهم عن  تمان الع ما وأمرهم ،ت، ي ه ل ب:ددددددرية ع ى حسددددددب ال اقة والجكد 

}ِإنه الهِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلَنا ض ُي  ف هللا سفسدددًا إض وسدددعكاا قا  تعالى    -عز وجل   -الر، أع اهم هللا 
َك َيلَعُنُهُم هللا َوَيْلَعُنُهُم ا اِب ُأوَلئَِ اِس ِفي اْلِكتََ اُه ِللنَه ا َ يهنَه ِد مََ َدى ِمن َبعَْ اِت َواْلهَُ البقرة     لهالِعُنوَن{ِمَن اْلَ يِننََ

 بب159
ن  اسا سازلة في أهل الكتاب وما  تموي من :دأن الرسدو     -صد ى هللا ع يه وسد م   -وهري اايةا وا 

وصددددددددددددددفداتدها فدلن ح مكدا عدام لكدل من اتنصددددددددددددددف ب تمدان مدا أسز  هللا من ال،ينسداا الددناضا ع ى الحىا 
لمسدددددددتقيما ويت،ينن به  ريى أهل السعيم من  الُم كراا لها والع م الر، تحصدددددددل به الكداية إلى الصدددددددرار ا

 ريى أهدل الجحيما ومن س،در رلدك وجمع ،ين المفسدددددددددددددددتين  َ ْتم مدا أسز  هللاا وال ش لعبداد هللاا لعسده هللاا 
بعادهم عن رحمة هللاا فُجوزَ، من جسس   ولعسه جميع الخ يقة؛ لسددددددعيه في غشن الخ ى وفسدددددداد أدياسكما وا 

خير يسدت فر له  ل :ديء حتى الحوا في الماءا وال ير في الكواء؛ لسدعيه  عم ها  ما أن مع نم الساس ال
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صددددددددد ح أدياسكم؛ و سه قرمكم من رحمة هللاا َفُجوزَ، من جسس عم ه السدددددددددعد،  )في مصددددددددد حة الخ ىا وا 
 ب(200/ 1(ا 1419اوا،ن   ير)134/ 1ا  ا و الب و،)دا ا(186/ 1(ا ا1404)

َم يوم القيامة    -صددددددد ى هللا ع يه وسددددددد م   -وقد ،ين الس،ي   ا ل عن ع ٍم َيْعَ ُمُه َف َتَمُه ُأْلج  أن ))من سدددددددُ
/  2ا وأحمدددا  266،رقم    مدداجددهاا وا،ن  3658ا ،رقم  ا وأ،و داود 2649،رقم  الترمددر،ا  )، جدداٍم من سددار((  

 ب(336 /2ا وصحيح الترمر،ا 49/ 1ا واس ر  صحيح ا،ن ماجه لأللباسيا 305ا 263
فت،ينن ،درلدك وغيري أن الع م السدافع الدر، هو أحدد أر دان الح مدة ض ي ون إض مع العمدل بده؛ ولكدرا قدا  
سددددددددددددددفيدان ،ن عييسدة في العمدل بدالع م والحرص ع يده  ))أجكدل السداس من ترك مدا يع ما وأع م السداس من  

وقا  رحمه هللا  ))ُيراُد ل ع م  الحفظا  ب(81/  1ا  الدارمي)  عمل بما يع ما وأفضدددددل الساس أخ:دددددعكم هلل((
  ب(81/ 1السا،ىاالمصدر )والعملا واضستماعا واإلسصااا والس:ر(( 

 المبحث الخامس: الص ر 
  -الصدددددددددددددد،ر في الددعوة إلى هللا تعدالى من أهم المكمدااا ومن أع م الواجبداا ع ى الددعداة إلى هللا 

ن  ان واجبًا بأسواعه ع ى  ل مسدددددد ما فلسه ع ى الدعاة إلى هللا من باب  -سددددددبحاسه وتعالى   ا والصدددددد،ر وا 
ِ ْر  فقا    م  أولى وأولى؛ ولكرا أمر هللا به إمام الدعاة وقدوتكم رسددددو  هللا ع يه الصدددد ة والسدددد  ََْ » َواصَ

وأن يصدددددد،ر ع ى ما يقوله من  ربه  (ا  6/3747  (ا1400ق با ))مما ي يظ ويحسى  َعَلى َما َيُقوُلوَن «
ِ ْر(     -  -ا وقا  تعالى آمرًا س،يه    (256/  8(ا  1419ا،ن   ير ))من سدددفكاء قومه أ،   )َوِلَربِنَك َفاصََْ

  ب 4/646 ( 1994الزمخ:ر،ا ) اص،ر ع ى أرد الكفار ولوجه هللا سبحاسه وتعالى
ِ ْر  بالتزام هري الفاة التي هي سواة المجتمع اإلسد مي       -  -وقد صددر ا مر اإللكي ل س،ي   }َواصَْ

يِن   َك َمَع الهِذيَن َيْدُعوَن َربهُهْم ِباْلَغَداِة َواْلَعشََََََِ ُيِريُدوَن َوْجَهُ  َوال َتْعُد َعْيَناَك َعْنُهْم ُتِريُد ِزيَنَة اْلَحَياِة َنْفسَََََََ
ْنَيا َوال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا َقْلَبُ  َعْن ِذْكِرَنا َواتهَبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرطًا{  ب 28الككف   الدُّ

ا،ن  )    يروأن يكجرهم هجرا جمي  وهو الر، ض عتاب معه  ما يقو  ا،ن    )َواْهُجْرُهْم َهْجرًا َجِمياًل(
وأن يجاس،كم بق به وهوايا ويخالفكم مع حسن المخالقة والمداراة واإلغضاء   (ا  256/  8(ا  1419  ير )

 ب (640ا 639/ 4 ( 1994الزمخ:ر،ا )) وترك الم افأة  ما يقو  الزمخ:ر، 
وقا  سيد ق ب رحمه هللا  الكجر الجميل الر، ض عتاب معه وض غضبا وض هجر فيه وض م:ادةب  

ومخاصة في أواا كابب  اسا مجرد خ اب ل ق وب والضماارا   -و اسا هري هي خ ة الدعوة في م ة
 ومجرد ب غ هادئ ومجرد ،يان مسيرب  

عد الر رب والصدد،ر هو الوصددية من هللا  والكجر الجميل مع الت او  والتكريبا يحتاس إلى الصدد،ر ب
لكل رسددددو  من رسدددد ها مرة ومرة ومرة ولعبادي المالمسين ،رسدددد هب وما يم ن أن يقوم ع ى هري الدعوة أحد 
إض والصددد،ر زادي وعتاديا والصددد،ر جسته وسددد حها والصددد،ر م جالي وم ريب فكي جكادبب جكاد مع السفس  

وتد،يرهم    اووساا كمج تكا وقسو كابب وجكاد مع أعداء الدعوة و:رودها وع  اوضعفكاو:كواتكا واسحرافاتكا  
و يددهم وأراهمب ومع السفوس عدامدة وهي تتفصددددددددددددددى من تكداليف هدري الددعوةا وتتف داا وتتخفى في أزيداء 
  يرة وهي تخالف عسكا وض تسدددتقيم ع يكاب والداعية ض زاد له إض الصددد،ر أمام هرا   ها والر ر وهو قرين  
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(  1400ق ددب ))  ضددددددددددددددع تقريبددا! اصدددددددددددددد،ر ع ى مددا يقولون واهجرهم هجرا جمي بالصدددددددددددددد،ر في  ددل مو 
ْيٍم مِنمها َيْمُكُروَن * ِإنه هللا  ا   (  6/3747) ْ ُرَك ِإاله ِباهلل َواَل َتْحَزْن َعَلْيِهْم َواَل َتُك ِفي ضَََ ِ ْر َوَما صَََ }َواصََْ

ُنوَن{َمَع الهِذيَن اتهَقوْا وهالهِذيَن ُهم  َ َر ُأْوُلوا اْلَعْزِم ا وقا  تعالى  128ا  127السحل     مُّْحسَِ ِ ْر َكَما صََ }َفاصَْ
َتْعِجل لهُهْم{ ِل َوال َتسَْ سَُ َ ُروْا َعَلى َما ا وقا  تعالى  }35ا حقا     ِمَن الرُّ ٌل مِنن َقْ ِلَك َفصََ َ ْت ُرسَُ َوَلَقْد ُكذِن

ُ وْا َوُأوُذوْا َحتهى َأَتاُهْم نَ  ِليَن{ُكذِن َل ِلَكِلَماِت هللا َوَلقْد َجاَءَك ِمن نهَ ِإ اْلُمْرسََ ُرَنا َواَل ُمَ دِن با فكرا 34ا سعام     صَْ
 قد أمري هللا بالص،را وأتباعه من باب أولىب -ص ى هللا ع يه وس م  -سيد ولد آدم 
عباديا وخاصددددة  قد أوضدددددح ل ساس أسه ض،د من اض،ت ءا واضختبارا واضمتحان ل  -عز وجل   -وهللا  

الدعاة إلى هللا تعالى؛ لي كر الصددادا من الكاربا والمالمن من المسافىا والصددا،ر من غيريا وهري سددسة  
َب النهاُس َأن ُيْتَرُكوا َأن َيُقوُلوا آَمنها َوُهْم ال ُيْفَتُنوَن * َوَلَقْد َفَتنها  هللا في خ قها قا  سدددبحاسه    }الم * َأَحسََِ

َدُقوا َوَلَيْعَلَمنه اْلَكاِذِ يَن{الهِذيَن ِمن َقْ لِ  - عز وجل   -ا وقا   3  -  1العس ،وا    ِهْم َفَلَيْعَلَمنه هللا الهِذيَن صََ
اِ ِريَن َوَنْ ُلَو َأْخَباَرُكْم{    ب31محمد   }َوَلَنْ ُلَونهُكْم َحتهى َنْعَلَم اْلُمَجاِهِديَن ِمنُكْم َوالصه

الساس ب ء ا س،ياء  م ا م ل فا م لا ُي،ت ى الرجل ع ى حسدب وقا  ع يه الصد ة والسد م  ))أ:دد  
ا  4023ا وا،ن مداجدها ،رقم 2398الترمدر،ا ،رقم )ديسده فدلن  دان في ديسده صدددددددددددددد بدًا ا:ددددددددددددددتدد ب الي ببب ((  

  -ا وأحمد في المسدددسدا والحاكم عن أ،ي سدددعيد الخدر، 565/ 2وحسدددسه ا لباسي في صدددحيح الترمر،ا 
  ب(143ا ،رقم 65/ 1صحيحا واس ر  س س ة ا حاديث الصحيحة لأللباسيا ،لسساد  -رضي هللا عسه 
َوِمَن  من لم يصددددد،ر ع ى ا رد من أجل الدعوة إلى هللا فقا  سدددددبحاسه  } -عز وجل  -وقد رم هللا  

اِس   َل ِفْتنَََة الَنه ِإَذا ُأوِذَي ِفي هللا َجعََ ا بَِاهلل فََ اِس َمن َيُقوُل آَمَنه َذاِب هللا{الَنه ؛ ولكدرا قدا  10العس ،وا     َكعََ
ْتُهُم اْلَبْأسَََ سددددبحاسه  } ْ ُتْم َأن َتْدُخُلوْا اْلَجنهَة َوَلمها َيْأِتُكم مهَثُل الهِذيَن َخَلْوْا ِمن َقْ ِلُكم مهسََه رهاُء َأْم َحسََِ اُء َوالضََه

وُل َوالهِذيَن آَمُنوْا َمعَ  سَُ َر هللا َقِريٌب{َوُزْلِزُلوْا َحتهى َيُقوَل الره ُر هللا َأال ِإنه َنصَْ ا وقا  214البقرة     ُ  َمَتى َنصَْ
ِب{تعددالى    ِ  َحتهَى َيِميَز اْلَخِ يَََث ِمَن الطهيََِن آ َأنُتْم َعَليََْ َذَر اْلُمْأِمِنيَن َعَلى مَََ اَن هللا ِليَََ ا كَََ آ  عمران     }مََه

  ب179
 الُقدوة الحسنة  المبحث السادس:

 دل :ددددددددددددددالوسدها في عبدادته    في  -إلى هللا –  الحسددددددددددددددسدة  هي الجداسدب العم ي في حيداة الدداعيدةوالقددوة  
َنٌة(ومعام ته وأخ قها وقد قا  تبارك تعالى لعبادي المالمسين    َوٌة َحسََََََ وِل هللِا ُأسَََََْ   )َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرسَََََُ

قدوة    - -وفي السص القرآسي إر:دددددددددداد ع يم من هللا ل مالمسين أن يجع وا رسددددددددددو  هللا  ا  21ا حزاب  
حسددددسة لكما يقتدون به في أعمالها وأقوالها وأخ قها و ل جزاياا سدددد و ه في الحياةا لما ل قدوة الحسددددسة  

 من أ ر في السفس ي:جع ع ى ارتقاء درجاا الكما  الم تسب بالعمل واضجتكادب
اُ سدددوة أو القدوة أن ي ون الداعية المسددد م قدوًة صدددالحة فيما يدعو إليه ف  يساقض  والمقصدددود من   

 قوُلُه ف عَ ُها وض فع ه قولهب
قامة الدولة :امً  ومتكامً  ومتوازسًا, وخاضعًا لسسن       -  -وقد  ان فقه الس،ي   في ترمية ا مة وا 

حياء ال:عوب ومساء الدو ا فتعامل   مع هري السسن في غاية الح مة وقمة       -  -هللا في المجتمعاا وا 
وس م  الر اءا  سسة التدرسا والتدافعا واض،ت ءا وا خر با سبابا وت يير السفوسا وغرس ص ى هللا ع يه  
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في سفوس أصحابه المسكج الرماسي وما يحم ه من مفاهيم وقيم وعقااد وتصوراا صحيحة عن هللا واإلسسانا  
والكون والحياة والجسة والسارا والقضاء والقدرا و ان الصحابة رضي هللا عسكم يتأ رون بمسكجه في الترمية  

ا ف ان  ،توجيكاته  اضلتزام  ع ى  الحرص  ويحرصون  ل  التأ ر  يسأ  غاية  إرا حضر من غي،ته  ل ااب 
ر:ادي وعما سز  من الوحي حا    أصحابه عما رأوا من أحوا  الس،ي ص ى هللا ع يه وس م وعن تع يمه وا 
غي،تها و اسوا يتبعون خ ى الرسو  ص ى هللا ع يه وس م في  ل ص يرة و ،يرةا ولم ي وسوا يقصرون هرا 

   ب(1/9(ا 2008الصل ل،يا ))اكم ومن حولكماضستقصاء ع ى أسفسكما ،ل  اسوا ي قسوسه  ،سا
 يقدرون  ض  باع الب:را في  م، وث  سر   – الساس في يع نم  لمن بالسسبة – التأسي بالفعا  لنفوع يه  

 ب (249ا  4/248  (ا1997ال:ا ،يا ))والتكرار" اضعتياد  عسد  سيما وض بحا  وض ،وجه عسه اضسف اك عن
وقد قدددددددددددددددددم القرآن الكريم ا سمورس وسصن ع ى بعض الخصااص والصفاا التي استحى ،كا جيددددددددل 
الصحا،دددددددة خيريددددددددددددددة القرون جميعكا؛ ولرلك  اسا دراسة السير والم از، وتع مكا  جاسب عم ي ت ،يقي  

ب إن ل صحابة الكرام  يعت،ر موازيًا وم مً  لدراسة السورة من القرآن الكريم لتع م الع ما وتع م العمل جميعاً 
،ل في مسدديرة الس،وة وصددح،كا ور ،كا الممتد؛ ف:ددأسكم    ااإلسسدداسيةرضددي هللا عسكم موقًعا متميًزا في مسدديرة 

غيرهم لقددد  دداسوا معجزة خددالدددة من معجزاا اإلسدددددددددددددد م ومعيددارًا لكددل جيددل في  ددل زمددان    ليس  :دددددددددددددددأن
 ب (45 -41 -(ا 1997) حسسةا)وم ان"

ُ َفِ ُهَداُهُم وقد خا ب هللا رسوله محمًدا بعد ر ر  اافة من الرسل بقوله "    }ُأوَلِئَك الهِذيَن َهَدى َّللاه
 ب  55ا سعام   اْقَتِدِه ُقْل اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِ  َأْجًرا ِإْن ُهَو ِإاله ِذْكَرى ِلْلَعاَلِميَن{

هللا المالمسين يجب أن يس كوا سكج رسو  هللا  أ، ع ى هداهم وسكجكم اس ك يا محمدا و را عباد  
ص ى هللا ع يه وس م وا س،ياء والرسل ع يكم الس م في اضقتداء والتأسي والص،ر وتحمل أعباء الدعوة إلى  

}َفاْصِ ْر َكَما من قومه خا به هللا بقوله     -  -هللاا ف رلك حيسما ا:تدا صسو  ا رد ع ى الرسو   
ُسِل َوال َتْسَتْعِجْل َلُهْم{َصَ َر ُأوُلو   أ، وض تستعجل لكم العرابا و را الدعاة إلى هللا يجب أن    اْلَعْزِم ِمَن الرُّ

 يص،روا ع ى المدعوين ويدعون لكم بالكداية وأسوتكم في رلك إمام الدعاة ص ى هللا ع يه وس مب
َوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْ َراِهيَم َوالهِذيَن َمَعُ  ِإْذ َقاُلوا }َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأسْ وخا ب هللا رسوله والمالمسين مًعا بقوله   

ِ َكَفْرَنا ِبُكْم َوَبَدا َ ْيَنَنا َوَبْيَنُكُم   اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاُء َأَ ًدا َحتهى  ِلَقْوِمِهْم ِإنها ُ َرآُء ِمْنُكْم َوِممها َتْعُ ُدوَن ِمْن ُدوِن َّللاه
ِ َوحْ  ِ ِمْن َشْيٍء َربهَنا َعَليْ ُتْأِمُنوا ِباَّلله ْلَنا  َدُه ِإاله َقْوَل ِإْ َراِهيَم أِلَِ يِ  أَلَْسَتْغِفَرنه َلَك َوَما َأْمِلُك َلَك ِمَن َّللاه َك َتَوكه

َلْيَك اْلَمِصيُر  َربهَنا اَل َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة ِللهِذيَن َكَفُروا َواْغِفْر َلَنا رَ  َلْيَك َأَنْ َنا َواِ  بهَنا ِإنهَك َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم  َلَقْد  َواِ 
ُهوَ  َفِإنه َّللاهَ  َيَتَوله  َوَمْن  اآْلِخَر  َواْلَيْوَم  َيْرُجو َّللاهَ  َكاَن  ِلَمْن  َحَسَنٌة  ُأْسَوٌة  ِفيِهْم  َلُكْم  اْلَحِميُد{َكاَن  اْلَغِنيُّ    

   ب6- 4الممتحسة   
مالمسين أن يتخروا إ،راهيم والرين آمسوا معه أسوة لكم في ففي هرا السص إر:اد من هللا ل رسو  وال

الت،رال ممن  فر باهللا وفي معاداة من حاد هللاا وا ع ن ب ضكم في هللا حتى يالمسواا واست سى هللا من هري 
 ب(83 صد (ا1998َحَ،سلَ ةا )) رلكا سوة تعكد إ،راهيم  ،يه الكافر بأن يست فر لها ف م يأرن هللا بم ل 
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وض :ك أن الداعية إلى هللا تعالى بحاجة :ديدة جدًا إلى ت ،يى ما يقو  ويدعو إليه حتى يقتد، به  
د في عدم التزامكا حيث قا   ))ع ماء  الساس؛ ولكرا ،ينن ا،ن القيم رحمه هللا تعالى هري المسدددددددددألةا و:ددددددددددن

السار بأفعالكما ف ما قالا  السدددددددددددوء ج سدددددددددددوا ع ى أ،واب الجسة يدعون إليكا الساس بأقوالكما ويدعوسكم إلى
أقوالكم ل ساس  ه مواا قالا أفعالكم  ض تسمعوا مسكما ف و  ان ما يدعون إليه حقًاا  اسوا أو  المستجي،ين  

 ب(112(ا ص 1407ا،ن القيما ))لها فكم في الصورة أدضنءا وفي الحقيقة ق ناع  را(( 
كا الداعيةا العمل ،دعوتها وأن ي ون  ومن ا خ ا وا وصدددا  التي يسب يا ،ل يجب أن ي ون ع ي

قدوة صددددددددالحة فيما يدعو إليها ليس ممن يدعو إلى :دددددددديء  م يتر ها أو يسكى عسه  م يرتكبها هري حا   
الخدداسددددددددددددددرين سعور بدداهلل من رلددكا أمددا المالمسون الرابحون فكم دعدداة الحى يعم ون بدده ويس:دددددددددددددد ون فيددها 

َيا َأيَُّها الهِذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما   }-جل وع   -  ويسدددددارعون إليها وي،تعدون عما يسكون عسها قا  هللا
ُن َقْواًل مِنمهن َدَعا ا }3  - 2الصدددف    ال َتْفَعُلوَن * َكُ َر َمْقًتا ِعنَد هللا َأن َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلوَن{ َوَمْن َأْحسَََ

 ب33فص ا  ِإَلى هللا َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنهِني ِمَن اْلُمْسِلِميَن{ 
يسب ي أن ي ون را عمل صالح يدعو   -عز وجل  -هري ااية الع يمة ُت،ين ن لسا أن الداعي إلى هللا  
اِلًحا{را قا  بعدي  }إلى هللا ، سددداسها ويدعو إلى هللا بأفعاله أيضدددًا؛ ولك عز   -ا فالداعي إلى هللا  َوَعِمَل صَََ

ي ون داعية بال سددانا وداعية بالعملا وض أحسددن قوًض من هرا الصددسف من الساسا هم الدعاة إلى   -وجل 
كون الساس با قوا  وا عما  فصدددددددددداروا قدوة صددددددددددالحة في أقوالكم وأعمالكم   هللا بأقوالكم ال يبةا وهم يوجن 

  ب(350/ 1(ا 1416)والباز ل يارا ا) وسيرتكم
أسه قا   ))ُيالتى بالرجل   -صددد ى هللا ع يه وسددد م    -أما َمْن يخالف قوله فع ه فقد صدددحن عن الس،يا  

يوم القيامة فُي قى في السارا فتسدلى أقتاب ب سها فيدور فيكا  ما يدور الحمار بالرنحىا فيجتمع ع يه أهل  
ألم   يددددا ف ن  لدددده  بددددالمعرو  وتسكى عن المس ر  فيقو   ، ىا  سددددا آمر م  السددددار فيقولون  تددددأمر  تكن 

 بب(2989،رقم  ومس ماا 3267ا ،رقم ال،خار، ) بالمعرو  وض آتيها وأسكاكم عن المس ر وآتيه((
هري حا  من دعا إلى هللا وأمر بالمعرو  وسكى عن المس را  م خالف قوله فع ه وفع ه قولها سعور 

 خ ا ومن أع مكدا في حى الدداعيدةا أن يعمدل بمدا يددعو إليدها وأن يستكي عما  بداهلل من رلدكا فمن أهمن ا
خ ص في  ال يارا و  )  دعوتهيسكى عسها وأن ي ون را خ ى فاضدلا وسديرة حميدةا وصد،ر ومصدا،رةا وا 

 ب(351/ 1(ا ا 1416)الباز 
ع يكدا ولو جرد من  في أ:ددددددددددددددددن الحداجدة إلى تقود رمدك ولزومكدا واضسددددددددددددددتقدامدة    -فدالدداعيدة إلى هللا

ا وار ر  اضمتحانا ولو أصدابك من ا رد أو اضسدتكزاء من أعداء هللاا أو من الفسدقة والمجرمين ف  تبا  
الرسدددددل ع يكم الصددددد ة والسددددد ما وار ر أتباعكم ،لحسدددددانا فقد أوروا واسدددددتكزئ ،كم وسدددددخر ،كما ولكسكم  

 ص،روا ف اسا لكم العاقبة الحميدة في الدسيا وااخرةب
لمالمن الداعي إلى هللا قو،ن اإليمانا البصددددددير بأمر هللا يصددددددرن ح بحى هللاا ويس:ددددددس في الدعوة إلى وا

هللاا ويعمل بما يدعو إليها ويحرر ما يسكى عسها في ون من أسدددددددددددرع الساس إلى ما يدعو إليها ومن أبعد 
وي تبس ،رلك ويفرح    الساس عن  ل ما يسكى عسها ومع رلك يصددرنح بأسه مسدد ما وبأسه يدعو إلى اإلسدد ما

ا َيْجَمُعوَن{  }-عز وجدل   -بده  مدا قدا    َذلََِك َفْلَيْفَرُحوْا ُهَو َخْيٌر مِنمَه ِ  َف َِ ِل هللا َوِبَرْحَمتَِ ََْ يوسس    قَُْل ِبَفضَََََََ



130 
 

/  1(ا ا  1416)الباز  ال يارا و )م:دددددددددددددروع ا فالفرح ،رحمة هللا فرح اضغتبارا فرح السدددددددددددددرورا أمر 58
 ب(338

 السابع: الحكمة والحلمالمبحث 
والح مة مأخورة من الح م وفصدددل القضددداء ،ين الحى والبا لا يقا   إن ف سًا لح يم ،ين ن الح مةا 
يعسي  أسه ل،ينن اإلصدددددددددددددابة في القو  والفعل؛  ن اإلصدددددددددددددابة في ا مور إسما تكون عن فكم ،كاا وع ما  

هللا فقيكًاا    ومعرفةا والمصدددددددديب عن فكم مسه بمواضددددددددع الصددددددددواب ي ون في جميع أموري  فك مًاا خا:ددددددددياً 
عالمًاا عامً  بع مها ورعًا في ديسه ببب والح مة أعمن من الس،وةا والس،وة بعض معاسيكا وأع ى أقسدددددددددددددامكا؛ 
دونا ُمفكلمونا وُموفلقون إلصابة الصواب في ا قوا ا وا فعا ا   ن ا س،ياء ع يكم الص ة والس م ُمسدل

  ب(61/ 3ا 436/ 1(ا ا 2214ال ،ر، ))واضعتقادااا وفي جميع ا مور 
  ب( 227(ا ص 1410ا و ا،ن القيما )478/  2ا،ن القيما ) دا ا(ا  )  سوعدانوالح مدة في  تداب هللا  

   مفردةا ومقروسة بالكتابب)
اِدْلُهم  فدالمفردة  قولده تعدالى   نََِة َوَجَ َََ ِة اْلَحسَََََََ ِة َواْلَمْوِع ََ َك بَِاْلِحْكَمَ ِ َيِل َربَِن َََ بَِالهِتي ِهَي  }اْدُع ِإِلى سَََََََ

ُن{ اُء َوَمن ُيْأَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا{ا وقوله تعالى   125السحل   َأْحسََََ   }ُيأِتي اْلِحْكَمَة َمن َيشََََ
 ا وقوله سبحاسه 269البقرة  

كُ  ََْ ُكْر َفِإنهَما َيشَ ََْ ُكْر هلل َوَمن َيشَ ََْ ِ  َوَمن َكَفَر َفِإنه هللا َغِني   }َوَلَقْد آَتْيَنا ُلْقَماَن اْلِحْكَمَة َأِن اشَ ََِ ُر ِلَنْفسَ
 12لقمان   َحِميٌد{

را بما تقدم من أقوا  الع ماء في تعريف الح مة وهرا السوع   ير في  تاب هللا   وهري الح مة ُفسددددددددددددددن 
 تعالىب

  ب(320/ 2ا  (ا1420)حيان أ،ن ) الح مةوقد ر ر بعضكم تسعة وع:رين قوًض في تعريف 
))وهري ا قوا    كا قريب بعضدددددددكا من بعض؛  ن الح مة مصددددددددر من اإلح اما وهو اإلتقان في 

  -   -قو  أو فعلا ف ل ما ر ر فكو سوع من الح مة التي هي الجسسا ف تاب هللا ح مةا وسددددددددسة س،يه  
َفها فقيل ل ع م ح مة؛   ح مةا و ل ما ر ر من التفصدديل فكو ح مةا وأصددل الح مة ما يمتسع به من السددل

/  2السوو،ا )دا ا(ا  )( ب( سه يمتسع به من السدفها وبه يع م اضمتساع من السدفه الر، هو  لُّ فعٍل ق،يحب
 ب(33

وعسد التأمل والس ر سجد أن التعريف ال:دددددددددددددامل الر، يجمع ويضدددددددددددددمن جميع هرا ا قوا  في تعريف  
 ووضع  ل :يء في موضعه((ب الح مة هو  ))اإلصابة في ا قوا  وا فعا ا واإلرادااا واضعتقادا
وأفعالها  -صددددددددد ى هللا ع يه وسددددددددد م   -أما الح مة المقروسة بالكتابا فكي السدددددددددسة من  أقوا  الس،ي  

ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلِنُمُهُم اْلِكَتاَب وتقريراتها وسددددددددددددديرتها  قوله تعالى   واًل مِن ََُ }َربهَنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرسََََََ
يِهْم ِإنهَك َأنَت الَعِزيُز اْلَحِكيُم{َواْلِحْكمَ    ب129البقرة   َة َوُيَزكِن

ِ  َواتهُقوْا هللاوقولددده    بََِ ِة َيِعُ ُكم  اِب َواْلِحْكمَََ ا َأنَزَل َعَلْيُكْم مِنَن اْلِكتَََ َت هللا َعَلْيُكْم َومَََ   }َواْذُكُروْا ِنْعمَََ
  ب231ة  البقر  َواْعَلُموْا َأنه هللا ِبُكلِن َشْيٍء َعِليٌم{
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ِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم }  -عز وجل   -قا  هللا  ََِ واًل مِنْن َأنُفسََ ََُ َلَقْد َمنه هللا َعَلى اْلُمأِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرسََ
ن َكاُنوْا ِمن َقْ ُل َلِفي َضالٍل مُِّ يٍن{ يِهْم َوُيَعلِنُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواِ   ب164عمران   آَياِتِ  َوُيَزكِن

يِهْم َوُيَعلِنُمُهُم    -عز وجل  -وقا   ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِ  َوُيَزكِن واًل مِن يِنيَن َرسََُ }ُهَو الهِذي َبَعَث ِفي اأُلمِن
ن َكاُنوا ِمن َقْ ُل َلِفي َضالٍل مُِّ يٍن{  رلك من اايااب وغيرا 2الجمعة   اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 

فسددددددددددر الح مة المقروسة بالكتاب بالسددددددددددسة  اإلمام ال:ددددددددددافعيا واإلمام ا،ن القيما وغيرهما من  وممن  
 ب(227(ا ص 1410ا و ا،ن القيما )478/ 2ا  القيم) دا ا(ا ا،ن)ا امة
وجد أسه  ان ي زم الح مة في جميع أموريا وخاصددددددة في دعوته إلى  -  -من تتبنع سدددددديرة الس،ي  و

ا فأق،ل الساس ودخ وا في دين هللا أفواجًا بفضدل هللا تعالىا  م بفضدل هرا الس،ي الح يم  -عز وجل    -هللا 
قا    ان    -رضي هللا عسه   -الر، مأل هللا ق به باإليمان والح مةا فعن أسس    -ص ى هللا ع يه وس م   -
قا   ))ُفر َس سقف ،يتي وأسا بم ةا فسز  ج،ريل َففرَس صدر،  م غس ه    -  -رر ُيحدنث أنل رسو  هللا    أ،و

مصد فى إ،راهيم  ا و 460/  1  إساء  ،ير مسدتديرب اس ر  العسدق سيا )د,ا() ب سدا بماء زمزما  م جاء  
ا(ا  وآخرون  يماسًا فأفرغه في صددددر،ا  م أ بقها  م    (ا557/ 2ا مادة  )ال نسدددْ من رهب ممت ٍئ ح مة وا 

  ب(163ا ،رقم ا ومس م3164ال،خار،ا ،رقم ) أخر ،يد، فعرس ،ي بب ((
وهرا ُي ، ُا أن الح مة من أع م ا مور ا سددداسدددية في مسكج الدعوة إلى هللا تعالىا حيث امتأل ،كا  

صددداحب الدعوةا مع اإليمانا وهو قضدددية الدعوة في وهو   -صددد ى هللا ع يه وسددد م  -صددددر رسدددو  هللا  
د قيمددة وأهميددة الح مددة من خ   مجياكددا يحم كددا ج،ريددل وهو روح القدددسا في  لح ددة واحدددةا  مددا يال ددن
 سدددددا من رهبا وهو أغ ى المعادنا في م ة الم رمةا وهي البقعة المبار ة؛ ليمت ئ ،كا صددددددر محمد 

 ير الخ ىا بعد غس ه بماء زمزم وهو أ كر الماء وأفض هبوهو خ -ص ى هللا ع يه وس م  -رسو  هللا 
 دل هدرا يال دد أن الح مدة في الددعوة إلى هللا تعدالى أمرهدا ع يما و:ددددددددددددددأسكدا  ،يرا وقدد قدا  تعدالى   

  ب269البقرة   }َوَمن ُيْأَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيًرا َكِثيًرا{
في الدعوة إلى هللا بالح مةا فاست:در اإلسد م    ع ى  ريقه وهديه  -   - م سدار أصدحاب رسدو  هللا 

است:ددددددارًا ع يمًاا ودخل في اإلسدددددد م خ ى ض يحصددددددي عددهم إض هللا    -رضددددددي هللا عسكم    -في عكدهم  
تعالىا وجاء التابعونا و من وا السدير ع ى هرا ال ريى في الدعوة إلى هللا بالح مةا وه را سدارا القرون  

أهل الع م واإليمانا فأ كر هللا اإلسددددددددددد م وأه ها وأَر ل ال:دددددددددددرك وأه ه    ال   ة المفضددددددددددد ة ومن بعدهم من
 وأعواسهب

ب والح مبومن السدداس من ي ن أو يعتقددد أن الح مددة تقتصددددددددددددددر ع ى الك م ال ينا والرفىا والعفوا  
 فحسبا وهرا سقص وقصور  اهر لمفكوم الح مة؛ فلن الح مة قد تكون 

والح م والعفوا مع ،يان الحى ع مًا وعمً  واعتقادًا با دلةا وهري المرتبة  باسدددددتخدام الرفى وال ينا   -
 تستخدم لجميع ا ر ياء من الب:ر الرين يق، ون الحى وض يعاسدونب

وتارة تكون الح مة باسدددددتخدام الموع ة الحسدددددسة الم:دددددتم ة ع ى الترغيب في الحى والترهيب من    -
ي  البا لا وهري المرتبة تسددددددتخدم مع القا، ل ل حى المعتر  بها ولكن عسدي غف ة و:ددددددكوااا وأهواء تصدددددددن

 عن اتنباع الحىب
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وتارة تكون الح مة باسددتخدام الجدا  بالتي هي أحسددنا ب ُحسددن  ُخُ ٍىا وُل ٍفا ولين   ما ودعوة   -
قصدددد ي ون ال وأضإلى الحىا وتحسددديسه با دلة العق ية والسق يةا وردن البا ل بأقرب  ريىا وأسسدددب عبارةا  

ا ،ل ض،دن أن ي ون القصدددددددد ،يان الحى وهداية الخ ىا وهري  من رلك مجرند المجادلة والم البة وحبن الع ون
 المرتبة تستخدم لكل معاسد جاحدب

قامة الحدود لمن  ان    - وتارة تكون الح مة باسددددددتخدام القوة  بالك م القو،ا وبالضددددددرب والتأديب وا 
،يل هللا تعالى بالسددديف والسدددسان تحا لواء ولي أمر المسددد مينا  له قوة وسددد  ة م:دددروعةا وبالجكاد في سددد

مع مراعاة الضدوابس وال:درور التي د ل ع يكا الكتاب والسدسةا وهري المرتبة تسدتخدم لكل معاسد جاحد   م  
في  ريقدددددده ووقف  ي  ردن ،ددددددل  ل حى  يرجع  ولم  )) و  ىا  القيما  ا،ن  194/  1  (ا1416ا،ن  و    ير  ا 

 ب(164/ 19ا و45/ 2ا  ا و ا،ن تيمية)دا ا(ا315/ 4ا و416/ 3(ا 1419)
 المطلب الثاني: الِحْلمُ 

حالة  ا وهو (129ص   اا()دا    ا صددددددددفكاسيا) الح م  ضددددددددبس السفس وال بع عن هيجان ال ضددددددددب 
ر  ان ع ى   متوسددددد ة ،ين رري تين  ال ضدددددبا والب دةا فلرا اسدددددتجاب المرء ل ضدددددبه ب  تعقنل وض تبصدددددن

ن ت، ندا  ن تح نى بالح م مع القدرة و ان  رري ةا وا  وضدددينع حقه ورضدددي بالكضدددم وال  م  ان ع ى رري ةا وا 
 ح مه مع من يستحقه  ان ع ى فضي ةب

وهساك ارتبار ،ين الح م و  م ال يظا وهو أن ا،تداء التخ ى بفضي ة الح م ي ون بالتح م  وهو   م  
ال يظا وهرا يحتاس إلى مجاهدة :دددددددددديدةا لما في   م ال يظ من  تمان ومقاومة واحتما ا فلرا أصدددددددددبح  

ا صدددفكاسي )دا  )  أع مرلك هياة راسدددخة في السفسا وأصدددبح  بعًا من  بااعكا  ان رلك هو الح ما وهللا  
/  2(ا ا  1413ا و ح،س ةا ع،د الرحمن ،ن حسدددن)182/  1ا    (ا1405ا ال:دددرماصددديا )129ا (ا ص 

 ب(326
}َوَلَقْد َعَفا هللا  وقد وصدددف هللا سفسددده بصدددفة الح م في عدة مواضدددع من القرآن الكريما  قوله تعالى   

  ب155آ  عمران   َعْنُهْم ِإنه هللا َغُفوٌر َحِليٌم{
  -في أغ ب هري ااياا    -وس حظ أن ااياا التي وصدددفا هللا بصدددفة الح م قد قرسا صدددفة الح م 

بصددددددفة الم فرة أو العفوا ويأتي هرا اضقتران في ال الب بعد إ:ددددددارة سددددددابقة إلى خ أ واقعا أو تفريس في 
ا  سده   أمر محمودا وهدرا أمر يتفى مع الح م؛  سده تدأخير عقوبدةا قدا  سددددددددددددددبحدا اَس ِبَمَ ُذ هللا الَنه }َوَلْو ُيَأاخَِ

ُرُهْم ِإَلى َأَجٍل   ب 45  رفا  مَُّسمًّى{َكَسُ وا َما َتَرَك َعَلى َ ْهِرَها ِمن َدابهٍة َوَلِكن ُيَأخِن
وسجد أيضددددددددددددددًا أن عددًا من ااياا التي وصددددددددددددددفا هللا بالح م قد قرن فيكا ر ر الح م بالع ما  قوله 

نه هللا َلَعِليٌم َحِليٌم{تعالى    أن  ما  الح م ي ون مع  ما    -وهللا أع م بمرادي    -ا وهرا يفيد  59الحج     }َواِ 
/  1(ا  1405)ال:ددددددددددرماصددددددددددي ) لح مةاالداعية الساجحا ومن أع م أر ان   أع م ماله ا الع ما وهرا من  

 ب(185
الداعية الساجحا وهو أيضدددددددددددًا من دعاام الح مةا ف  ي ون الداعية   أع م ماله ا ويعت،ر الح م من 

سداجحدًا حتى ي ون  ح يمدًاا فدالح مدة تقوم ع ى    دة أر دان  الع ما والح ما وا سداةا و دل خ دل في الدداعيدة 
إلى هللا فسدددددددددد،به اإلخ   بالح مة وأر اسكاا فأكمل الساس أوفرهم مسكا سصدددددددددديبًاا وأسقصددددددددددكم وأبعدهم عن  
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  أق نكم مسكدا ميرا دًاا ومعداو  هددم الح مدة  الجكدلا وال يشا والعج دةا ف  ح مدة لجداهدلا و دااشا الكمدا
 ب(480/ 2القيما ) دا ا(ا  ا،ن) عجو وض 

د أن الح م من   الددداعيددة ومن أر ددان الح مددة التي يسب ي ل ددداعيددة أن يدددعو    أع م ماله ا وممددا ُيال ددن 
  -ل ح ما وتع يمده  مريا وأسده من الخصددددددددددددددا  التي يح،كدا هللا    - -مددح الس،ي   -تعدالى   -،كدا إلى هللا  
مسددددددددد ما ،رقم  )لأل:دددددددددجن   ))إن فيك خصددددددددد تين يح،ن كما هللا  الح م وا ساة((   - -ا قا  الس،ي  -عز وجل  

   ب(25
وفي رواية قا  ا :ددددددددجن  يا رسددددددددو  هللاا أسا تخ لقا ،كما أم هللا ج، سي ع يكما  قا   ))،ل هللا ج، ك  

ا وأحمدا  5227أ،و داودا ،رقم )  ورسدددددددددولهما((ا قا   الحمد هلل الر، ج، سي ع ى ُخُ قْين يح،كما هللا  ع يك
 بب(23/ 3ا 206/ 4

رلك لأل:ددددددجن ما جاء في حديث الوفد أسكم لما وصدددددد وا المديسة بادروا إلى   - -وسدددددد،ب قو  الس،ي  
  -ا وأقام ا :دددددجن عسد رحالكما فجمعكاا وعقل ساقتها ولبس أحسدددددن  يابها  م أق،ل إلى الس،ي  -  -الس،ي  

م  ص ى هللا ع يه وس    -وأج سه إلى جاسبها  م قا  لكم الس،ي    -   -فقرنمه الس،ي    -ص ى هللا ع يه وس م 
  ))تبايعون  ع ى أسفسددد م وقوم م (( فقا  القوم  سعما فقا  ا :دددجن  يا رسدددو  هللاا إسك لم تزاو  الرجل -

ع ى :دديء أ:دددن ع يه من ديسها سبايعك ع ى أسفسددساا وسرسددل من يدعوهما فمن اتبلَعسا  ان مساا ومن أ،ى  
 قات سايا قا   ))صدقاا إن فيك خص تين ببب (( الحديثب

ه حتى س ر في مصددددددددددددددالحها ولم يعجلا والح م  هرا القو  الر، قالها الدا  ع ى  فا ساة  تر  مُّصددددددددددددددُ
  ب(152/ 6(ا 1457ا و المبار فور،)189/ 1ا  السوو،ا )دا ا(ا) صحنة عق ها وجودة س ري ل عواقب 

د أن الح م من أع م أر ددان الح مددة ودعدداامكددا الع ددام أسدده ُخُ ى ع يم من أخ ا   الس،وة  وممددا ُيال ددن 
والرسددددددددددددالةا فا س،ياء ع يكم الصدددددددددددد ة والسدددددددددددد م هم ع ماء الب:ددددددددددددرا وقدوة أتباعكم من الدعاة إلى هللا  

 والصالحين في ا خ ا المحمودة  افةب
وقد واجه  ل واحد مسكم من قومه ما ي ير ال ضددددددددددبا وي ضددددددددددب مسه ع ماء الرجا ا ولكن ح موا 

را وع ى رأسددددددكم إمامكما وسدددددديدهما وخاتمكم    ع يكما ورفقوا ،كما وضسوا لكم حتى جاءهم سصددددددر هللا المالزل
ولم ي ن غريبًا أن يوجكه هللا تعالى إلى قمة هري السيادة حين يقو  له    -ص ى هللا ع يه وس م  -محمد 

ْيَطاِن   ََه مها َينَزَغنهَك ِمَن الشََََََ َتِعْذ ِباهلل ِإنهُ   }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن * َواِ  ََْ َنْزٌغ َفاسََََََ
  ب200 - 199ا عرا    َسِميٌع َعِليٌم{
َئُة اْدَفْع ِبالهِتي ِهَي َأْحَسُن َفِإَذا الهِذي َ ْيَنَك َوَبْيَنُ      -عز وجل   -وقا   يِن }َوال َتْسَتِوي اْلَحَسَنُة َوال السه

  ب34فص ا   َعَداَوٌة َكَأنهُ  َوِلي  َحِميٌم{
وْا ِمْن َحْوِلَك{   -عز وجل   -وقا    }َفِبَما َرْحَمٍة مِنَن هللا ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َف ًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ
  ب159 آ  عمران

 المبحث الثامن: الرفم واللين
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الراز،ا )ا وهو ضددددددددددددددد العسف  ب(145ا ص (2005الفيروزآبادد )) الجداسب الرفى ل دة  ال  ف ولين  
ا قا  هللا    (255(ا ا ص 1985الراز،ا محمد )ا وال ين  ضدددددددد الخ:دددددددوسة  (105(ا ا ص 1985محمد )
وْا ِمْن َحْوِلَك{تعالى    ب159آ  عمران   }َفِبَما َرْحَمٍة مِنَن هللا ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َف ًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ

  أخ قكا و  رة احتمالكا ولم تسددددرع إليكم بال ضددددب فيما  ان مسكم  سددددكل ا لكم }ِلنَت َلُهْم{ومعسى  
 ب(449/ 1الب و،)دا ا( ا )

ف كر من هدري التعريفداا ال  ويدة أن الرفى وال ين يتضددددددددددددددمن  لين الجداسدب بدالقو  والفعدلا وا خدر 
ا ا( د )العسدق سي )با سدكل وا يسدر وحسدن الخ ىا و  رة اضحتما ا وعدم اإلسدراع بال ضدب والتعسيف  

 ب(449/ 10ا 
،راهيم  )وُي  ى الرفى وال ين ع ى المداراة إرا  ان في رلك دفع ،رفىا ُيقا   ))َداَرأُي(( أ، ضيسه واتقاي  

وض فه وضيسه اتقاًء    (ا50( ا ص   2005)  الفيروزآبادد)ا ودفعه  (85مصدددددددددد فى وأخرون )دا ا( ا ص 
 ان يصدد ي    -  -ا وفي الحديث  ))أن رسددو  هللا    (276/  1،راهيم مصدد فى وأخرون )دا ا(  )ل:ددرن ي  

ب   (110/  2(ا ا  1979ا،ن ا  ير))فجداءا ،كمدة تمرن ،ين يدديده فمدازا  يُددارُاكدا(( أ، يددافعكدا ا وقدد ،ون
بابًا في صدددددددددددددحيحه فقا   )باب المداراة مع الساس(  م أورد حديث عاا:دددددددددددددة أسه   -رحمه هللا   -ال،خار،  

أو ،اس أخو الع:دددديرة((ا ف ما   -رجل فقا   ))اارسوا له ف،اس ا،ن الع:دددديرة((  -   -اسددددتأرن ع ى الس،ي  
ما ق ا  م ألسا له في القو ب فقا   دخل ))أضن له الك م((ب قالا عاا:ددة  فق ا له  يا رسددو  هللا ق ا  

ال،خار،ا باب ما  الساس اتن قاء ُفح:ه((    -أو ودعه    -))أ، عاا:ة إن :ر الساس مسزلة عسد هللا من تر ه  
  ))إسا -رضددي هللا عسه   -وير ر عن أ،ي الدرداء  (ا  6054يجوز من اغتياب أهل الفسدداد والريبا ،رقم 

ُر  في وجوي أقوام   (ا528/  10دا ا( ا )العسدق سي  ر ا سدسانا  هو في ال الب الضدحك مع  كو )و لس :د 
ن ق ومسا ت عسكم((   ب  ))مسق ع((528/ 10ا وقا  ا،ن حجر6131ال،خار،ا رقم )وا 

 ف كر أن المداراة هي  الدفع ،رفى ولينب
  المدداراة من أخ ا المالمسين وهي  -رحمده هللا    -والمدداراة ليسدددددددددددددددا من المدداهسدة  قدا  ا،ن ب دا   

خفض الجساح ل ساسا ولين الك مةا وترك اإلغ ظ لكم في القو ا ورلك من أقود أسددددددددددددددباب ا لفةب قا   
و ن بعضددددددددددددددكم أن المداراة هي المداهسة ف  س؛  ن المداراة مسدوب إليكاا والمداهسة محرمةا والفرا  أن  

أسكا معا:دددرة الفاسدددى المداهسة من الدهان وهو الر، ي كر ع ى ال:ددديء ويسدددتر با سها وفسدددرها الع ماء ب
 وا  كار الرضى بما هو فيه من غير إس ار ع يهب

والمداراة هي الرفى بالجاهل في التع يما وبالفاسددى في السكي عن فع ه وترك اإلغ ظ ع يه حيث ض  
العسدددق سي  )ي كر ما هو فيها واإلس ار ع يه ،  ف القو  والفعل ضسددديما إرا احتيج إلى تألفنه وسحو رلك 

 ب(528/ 10دا ا(ا )
ُر  وقد قا  هللا تعالى لموسددددددددددى وهارون   ًنا لهَعلهُ  َيَتَذكه }اْذَهَبا ِإَلى ِفْرَعْوَن ِإنهُ  َطَغى * َفُقوال َلُ  َقْوال لهيِن

ى{ َََ /  3الب و،)دا ا( ا  )  يقو   دارياي وارفقا به}َفُقوال َلُ  َقْوال لهيِنًنا{ا ومعسى   44  -  43 ه   َأْو َيْخشََََ
د ع يه القو ا فقا   يا رجل ارفىا فقد (219 ا وقد اسدددددددددتد  ،كري ااية المأمون عسدما عسنفه واعظ و:ددددددددددن

ُر َأْو بعث هللا من هو خير مسك إلى من هو :دددددددددر مسي وأمري بالرفىا فقا    ًنا لهَعلهُ  َيَتَذكه }َفُقوال َلُ  َقْوال لهيِن
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ى{ َََ }َفِبمََا َرْحمٍََة مِنَن هللا ِلَنَت َلُهْم َوَلْو ُكَنَت  تعدالى     ا وياليدد رلدك قولده(334/ 2ال زاليا )د,ا(  ) َيْخشَََََََ
وْا ِمْن َحْوِلَك{   ب159آ  عمران  َف ًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ

 ف كر مما تقدم 
أن الرفى وال ين  لين الجاسب بالقو ا والفعلا وا خر با سددكل وا يسددرا وحسددن الخ ىا و  رة   -  1

 والتعسيف وال:دة والخ:وسةب ابال ضب اضحتما ا وعدم اإلسراع 
أن المداراة ت  ى ع ى الرفى وال ين إرا  ان فيكا مدافعةا  تع يم الجاهلا وسكي الفاسددددددددددى عن   -  2

 خ ا المالمسينبفسقهب والمداراة من أ
أن المداهسة مرمومة محرمةا وهي  معا:ددددددرة الفاسددددددى ومخال ته مع الرضددددددى بما هو ع يه من   -  3

 المعاصي وعدم اإلس ار ع يها وهللا الموفىب
قا  لكا  ))إسه من أُع ي ح نه    -صددد ى هللا ع يه وسددد م   -عن عاا:دددة رضدددي هللا عسكا أن الس،ي  و

دسيا وااخرةا وصدددد ة الرحما وحسددددن الُخُ ىا وحسددددن الجوار يعمران  من الرفى فقد أُع ي ح نه من خير ال
سسادي صحيح الصحيحة لأللباسيا ،رقم 159/ 6أحمدا )الديار ويزيدان في ا عمار((   ب(519ا وا 

:دددددأن الرفى في ا مور   كاا ومين رلك بفع ه وقوله ،ياسًا :دددددافيًا  افيًا؛ لكي   -    -فقد ع نم الس،ي  
؛ فلسكم أولى الساس بالرفى في -عز وجل   -بالرفى في أمورها   كاا وخاصدددة الدعاة إلى هللا تعمل أمنتُه  

دعوتكما وفي جميع تصدددددرنفاتكما وأحوالكمب وهرا الحديث السدددددا،ى وغيري من ا حاديث التي سدددددتأتي ُت،ينن  
 خ لى بهبفضل الرفىا والحث ع ى التخ نى بها وب يري من ا خ ا الحسسةا ورمن العسف ورمن من ت

فالرفى سددددددد،ب لكل خير؛  سه يحصدددددددل به من ا غراض ويسدددددددكل من الم البا ومن ال واب ما ض  
/  10ا   العسددددددددق سي )د,ا( ا و145/  16ا   السوو،ا )دا ا(ا) ضدددددددددييحصددددددددل ب يريا وما ض يأتي من  

 بب(154/ 6(ا ا 1457المبار فور،) ا و449
صددد ى هللا ع يه   -من العسفا وعن الت:دددديد ع ى أمته    -صددد ى هللا ع يه وسددد م   -وقد حرنر الس،ي  

يقو  في ،يتي   -صد ى هللا ع يه وسد م    -ا فعن عاا:دة رضدي هللا عسكا قالا  سدمعا رسدو  هللا -وسد م 
:ددياًا فرفى هرا  ))ال كم من ولي من أمر أمتي :ددياًا ف:ددىن ع يكما فا:ددقى ع يها ومن ولي من أمر أمتي  

إرا أرسددل أحدًا من أصددحابه في   -صدد ى هللا ع يه وسدد م   -و ان   (ا1828مسدد ما ،رقم ) ،كم فارفى به((
 بعض أموري أمرهم بالتيسير وسكاهم عن التسفيرب

 المبحث التاسع: الُخُلم الَحَسن
وحقيقته أسه صدددورة    ا(137ص   2005الفيروزآبادد) والدينالُخْ ُى ل ًة  السدددجينةا وال بعا والمروءةا  

اإلسسدددددان البا سةا وهي  سفسدددددها وأوصدددددافكاا ومعاسيكا المختصدددددة ،كاا بمسزلة  الَخْ ى لصدددددورته ال اهرةا  
  ب(70/ 2(ا 1979) ا  ير)ا،ن ولكما أوصا  حسسة وق،يحة 

فالخ ى  حا  في السفس راسددددددددخة تصدددددددددر عسكا ا فعا  من خير أو :ددددددددر من غير حاجٍة إلى ف ر 
وجمعه  أخ اب وا خ ا  ع م موضددوعه أح ام قيمة تتع ى با عما  التي توصددف بالحسددن أو  وروينةا  

 ب(445/ 1دا ا(ا )وآخرون إ،راهيم مص فى ) القبح
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أمر به س،يه الكريما وأ سى ع يه بها وع نم    -عز وجل   -الخ ى الحسدددددددددددن رو أهمية بال ة؛  ن هللا 
 }ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن{  -عز وجل  -ب قا  هللا  -  -:ددأسه الرسددو  ا مين  

َك َلَعلى ُخُلٍم َعِ يٍم{  }-سددددددددددددددبحداسده وتعدالى    -ا وقدا   199ا عرا     نَه    -    -ا وقدا  الس،ي  4الق م   َواِ 
/  2ا والحداكم وصددددددددددددددححده  381/  2ا  وأحمدد ا 192/ 10ال،يكقيا  )  ))إسمدا بع دا  تمم م دارم ا خ ا((

 ب(45ا ،رقم 75/ 1 ا واس ر  س س ة ا حاديث الصحيحةا ا لباسيا613
صدددد ى هللا ع يه    -ب فلن خ ى س،ي م  ))بفقالا   -   -وسددددا ا عاا:ددددة رضددددي هللا عسكا عن ُخُ ق ه  

 ب(746مس ما ،رقم ) ان خ قه القرآن((  –وس م 
معار ،ن ج،ل حيسما بع ه    -  -إلى جميع الدعاةا فقد أوصددددى به    -  -وهو وصددددية رسددددو  هللا  

الترمر،ا ،رقم   )(( ب وخالى الساس ،خ ى حسدددددددددددن))بإلى اليمن واليًاا وقاضددددددددددديًاا وداعيًا إلى هللا فقا  له  
  ب(191/ 2ا ا وحسسه ا لباسي1987

أهم   من  تعالى  إلى هللا  الدعوة  في  الحسن  الخ ى  أولى "وُيَعْد  ومن  القرمااا  أع م  ومن  المكمااا 
الواجباا التي يسب ي أن يتصف ،كا الدعاةا وض،د مسكا لكل داعية يرغب فيما عسد هللا تعالىا ويرغب في  
الحسن   الخ ى  لمعرفة  أ:دن حاجة من غيرهم  تعالى  إلى هللا  الدعاة  فلن  دعوته و كور  مراتكا؛  سجاح 

الحياة   بًا لحصو  اا ار الع يمة الس،ي ة في مجتمعاتكم  ما  وت ،يقه ع ى أسفسكم في جميع مجاضا  
حصل في صدر اإلس م؛ فلسه ض ُيحَصى من دخل في اإلس م بس،ب خ ى الس،ي الكريم ع يه الص ة  
والس م سواء  ان رلك الخ ى الحسن من  جودي أو  رمها أو عفوي أو صفحها أو ح مه أو أساتها أو رفقه  

رضي   -عه أو عدلها أو رحمته أو مسنها أو :جاعته وقوته بب وه را أصحابه الكرام أو ص،ريا أو تواض
مع َسين َد،  ا وس والخزرس   -رضي هللا عسه    -ا ومن أ:كر ا م  ة قصة مصعب ،ن عمير  -هللا عسكم  

قومه   فأس ما ع ى يديها  م دعا  لٌّ مسكما  -الرفى والح م وا ساة    -حيسما استخدم معكما الخ ى الحسن  
الحسن  الخ ى  هرا  بفضل  تعالى  م  هللا  بفضل  اإلس م  دخ ه  إض  ،يا  ي،َى  ف م  اإلس ما  إلى 

 ب(323صدالقح اسيا سعيد )دا ا(ا ا )الع يم"
ومن لم يتخ نى بالخ ى الحسدددددن من الدعاة يسفن ر الساس من دعوتها وض يسدددددتفيدون من ع مه وخ،رته؛  
 ن من  بااع الساس أسكم ض يق، ون ممن يسدت يل ع يكم أو ي،دو مسه احتقارهما واسدتصد ارهما ولو  ان  

ٍة مِنَن     -    -ل س،ي الكريم    -عز وجددل    -مددا يقولدده حقددًاب قددا    ا َرْحمََ ا  }َفِبمََ هللا ِلنََت َلُهْم َوَلْو ُكنََت َف ًَّ
وْا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر َلُهْم َوَشاِوْرُهْم ِفي اأَلْمِر{   ب159آ  عمران   َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَفضُّ

  ب215ال:عراء   }َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتهَبَعَك ِمَن اْلُمْأِمِنيَن{  -عز وجل  -وقا  
مدامدًا لقولده تعدالى    -   -وض :ددددددددددددددك أسده يتعين ع ى  دل داعيدة أن يتخدري  اَن َلُكْم ِفي  قددوة وا  ْد َكَ }َلَقَ

  ب21ا حزاب   َرُسوِل هللا ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لِنَمن َكاَن َيْرُجو هللا َواْلَيْوَم اآلِخَر َوَذَكَر هللا َكِثيًرا{
 الخاتمة والتوصيات 

 الموجز فقد خ ص الباحث ل ستااج ااتية وبعد هرا البحث 
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إن الصدددددددا واإلخ ص في الدعوة إلى هللا  هو التقرنب ،كرا الع م إلى هللا وحدي  ض رياًء وض سددددددمعًةا   -  1
سما يرجو  واب هللا ويخ:دددددى عقابها وي مع في رضدددددايا ويقصددددد   وض   بًا ل عرض الزاالا وض تصدددددسعًا وا 

 ه وجه هللا وحدي ض :ريك لها وض رب سوايب تصرفاته وتوجيكات ،دعوته وساار
إن الع م السافع من أع م ماله ا الداعية الساجح؛ ولكرا أمر هللا به ق،ل القو  والعمل فقا  سدددددبحاسه    -  2

ب ال،خ {؛ ولكرا ،ون َساا  س يَن َواْلُماْلم  َتْ ف ْر ل َرسب َك َول ْ ُماْلم  ار، رحمه هللا تعالى  }َفاْعَ ْم َأسلُه ض إ َلَه إ ض هللا َواسددددددددددددْ
 في صحيحه بابًا قا  فيه  باب   الع م ق،ل القو  والعملب

إن الح مدة هي الر ن ا ع م من ماله ا الدداعيدة السداجحا وهي ب  :ددددددددددددددك اإلصددددددددددددددابدة في ا قوا   - 3
تقانب   وا فعا ا ووضع  ل :يء في موضعه ،لح ام وا 

وهو من أع م ماله ا الداعية الساجحا وما إن الح م هو ضددبس السفس وال بع عن هيجان ال ضددبا  -  4
في مجا    -رضدددي هللا عسكم    -وأصدددحابه الكرام   -  -أك ر الصدددور الت ،يقية التي فع كا رسدددو  هللا  

الح م في الدعوة إلى هللا تعالى فدخل الساس في دين هللا أفواجًا بفضدل هللا تعالى  م ،ت ،يى هرا المقوم  
 الع يمب

لين الجاسب بالقو  والفعلا وا خر با يسددددددر وا سددددددكلا وحسددددددن الخ ى و  رة اضحتما ا  إن الرفى هو   -  5
 وعدم اإلسراع بال ضب والتعسيف وال:دةا وهو من أع م ماله ا الداعية الساجحب

إن الصددد،ر هو مسع السفس وحبسدددكا عن الجزعا وال سدددان عن الت:ددد يا والجوارح عن الت:دددويشا وهو   -  6
ض يحسددددن وض يجملا وهو قوة من قود السفس التي ،كا صدددد ح :ددددأسكا وقوام  يمسع صدددداحبه من فعل ما

أمرهاا وهري القوة تم ن ن الداعية من ضدددددبس سفسددددده لتحمنل الم:ددددداا والمتاعب وااضم ا،ت اء مرضددددداة هللا  
تعددالىا وهو من أع م ماله ا الددداعيددة السدداجحا ويحتدداجدده الددداعيددة ق،ددل الدددعوةا وأ سدداء الدددعوةا وبعددد 

  ما ،ينن رلك أهل الع م واإليمانب الدعوة
إن القدوة الحسددددددددسة هي أن ي ون الداعية قدوة صددددددددالحة فيما يدعو إليه ف  يساقض قوله فع ه وض فع ه  -  7

 قولها وهي من أع م م ماله ا الداعية الساجحب 
البه السددددددددامية  إن الخ ى الحسددددددددن إرا تخ لى به الداعية أحبه الساس جميعًاا فيتم ن ،رلك من إدراك م  -  8

 ولكن ،بسس الوجه وحسن الخ ىب ابماله،لرن هللا تعالى؛  ن الداعية ض يسع الساس 
 وص ى هللا وس م وبارك ع ى س،يسا محمد وآله وأصحابه ومن تبعكم ،لحسان إلى يوم الدينب 

 التوصيات
 ال:ريعة اإلس ميةب تك يف جكود الدعاة من أجل ت، يغ الدعوة إلى هللا حسب ا صو  في  ب1
ع ماء   ب2 ومل:را   موحدةا  قيادة  تحا  وتكون  الدعاةا  مسكا  يس  ى  دعوية  مراكز  إس:اء  ع ى  العمل 

مختصين في هرا المجا ا لكي ت قي السجاح واضست:ار دون اضسحرا  عن الكد  التي وضعا من  
 أج هب

المستسدة إلى القرآن والسسةا  ،ث وس:ر التوعية لدد أفراد المجتمع المح ي عن أصو  الدعوة الصحيحة   ب3
 وت قيكا من رو، اضختصاص لعدم الخ س ،ين المفاهيم المخت فة في الدعوة إلى هللا عز وجلب

دراس مواد ضمن مساهج الترمية اإلس مية ل مدارس التع يمية في ال، دان العرمية لتوعية السشء   ب4 تس يم وا 
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 عيد عن اضسخرار ،جماعاا راا أغراض مت رفةب با صو  الصحيحة ل دعوة إلى هللا سبحاسه وتعالىا ب
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 المصادر والمراجع
ا ولىا هدا م تبة دار    ر الفواادا ،تحقيى ب:ير عيونا  (ا  1407ر)محمد ،ن أ،ي ب   اقيمال،ن  ا •  •

 ال،يانا دم:ىب
 تب الدراساا والبحوث العرمية تحقيى م  االتفسير القيم(ا1410)محمد ،ن أ،ي ب را  ا،ن القيم •  •

 ب ا ولىر   ،يروا  -دار وم تبة الك   ا واإلس مية
ا ولىا هدا دار ا،ن عفانا  ر   مفتاح دار السعادةا  (ا  1416محمد ،ن أ،ي ب ر)قيما  الا،ن   •  •

 المم كة العرمية السعوديةب
مجموع فتاودا جمع ع،د الرحمن ،ن محمد ،ن قاسما    ،ن ع،دالح يم)دا ا(ا  أحمد   ا،ن تيميةا •  •

 م تبة المعار ا الرمارا الم ربب 
 دار المعار ا مصرب :رحه وضع فكارسه اا مسسد اإلمام أحمد (ا  )داأحمد  ا،ن حس،لا •  •
يوسف  (ا1420) حيان  ،نأ •  • ،ن  )المتوفى     امحمد  التفسيرا  المحيس في  هد(ا ا  745البحر 

  1/،يرواا ر –صدقي محمد جميلا دار الف ر 
مدارس السالكينا تحقيى محمد حامد الفقيا م تبة السسة  ) دا ا(ا  محمد ،ن أ،ي ب را  ،ن قيما •  •

 المحمديةا وم تبة تيميةا القاهرةب 
دار الكتب  ا  محمد حسين :مس الدينا  الع يمتفسير القرآن    (ا1419)  إسماعيل  ا،ن   يرا •  •

 ب ا ولى ا ر ،يروا  –الع ميةا مس:وراا محمد ع ي ،يضون  
 ا ولىا هدا دار الف را دم:ىا سوريةب ر ا القاموس الفقكيا   (1402) سعد، اأ،و جيب  •  •
 ،يرواب –دار الف ر ا روح ال،يان اإسماعيل حقي ،ن مص فى اإلستاس،ولي, •  •
ا الراغب   اا صفكاسي •  • دار (  )دا  سيد  ي سيا  محمد  تحقيى  القرآنا  غريب  في  المفرداا  ا 

 المعرفةا ،يرواا ل،سانب 
الدين  ا لباسيا •  • ساصر  السسدا    (ا1408)محمد  باختصار  الترمر،  سسن  ا ولىا   ر صحيح 

 الم تب اإلس ميا ،يرواا ل،سانب 
الدين  اا لباسي •  • ساصر  ا ح  دا(1498) محمد  الم تب س س ة  الرابعة  ر  الصحيحةا  اديث 

 اإلس ميا ،يرواب
 صحيح ال،خار،ا دار الف را ،يرواا ل،سانب (ا 1414)محمد ،ن إسماعيل  اال،خار،  •  •
المعجم الوسيسا مجمع )دا ا(،راهيم مص فى / أحمد الزياا / حامد ع،د القادر / محمد السجار •  •

 اإلس ميةا إستاس،و ا تر يابال  ة العرميةا ر ال اسيةا الم تبة 
ا  ع،د الرزاا المكد،ا دار إحياء التراث ا  معالم التسزيل  )دا ا( الحسين ،ن مسعود   االب و،  •  •

 ،يروا –العرمي 
 ا ولىا دار المعرفةا ،يرواا ل،سانب  ر ا السسن الك،ردا( 1406)  ،يكقيال •  •
ال اسيةا ر مص فى     :اكرا را سسن الترمر،ا اا أحمد  (1398)   محمد ،ن عيسى  الترمر،ا •  •
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   البا،ي الح ،يا القاهرةب
ا  دب ع،د هللا الخالد،ا :ر ة دار  ا  ا ا،ن جز، الك ،ي ال رسا ي)د, ا(  التسكيل لع وم التسزيل •  •

 ،يرواب –ا رقم
دار المعرفةا ،يرواا   المستدرك ع ى الصحيحينا  (ا ا   )دامحمد ،ن ع،د هللا السيسا،ور،   االحاكم •  •

 ل،سانب 
 ا دار الق م دم:ى ب 3ر ا ا خ ا اإلس ميةا(1413)ع،د الرحمن ،ن حسن  اح،س ة •  •
حسن  اَحَ،سلَ ة •  • ،ن  الرحمن  )المتوفى  (ا  1998)ع،د  ووساا كا  أسسكا  اإلس مية  الحضارة 

 ب دم:ىا ال بعة  ا ولى -هد(ا دار الق م1425
 ب 1ل،سان ر ا،يروا   -الم تب اإلس مي افي مسكجية اضقتداء(ا  1997)عمر ع،يد  احسسة •  •
 .القاهرة  –تفسير القرآسي ل قرآنا دار الف ر العرمي  )دبا(اع،د الكريم يوسس االخ يب  •  •
  بعةا م تبة ل،سانا ،يرواا ل،سانب  ا مختار الصحاحا(1985) محمد ،ن أ،ي ب ر االراز،  •  •
 تفسير المسارا الكياة المصرية العامة ل كتابب  (ا 1990)محمد ر:يد  ارضا •  •
  ب 3،يرواا ر/  –ا الك:ا ا دار الكتاب العرمي (1994)محمود ،ن عمرو االزمخ:ر،  •  •
سسن أ،ي داودا تحقيى محمد محيي الدين ع،د الحميدا    (اا  اد )لس يمان ،ن ا :عث   السجستاسيا •  •

 دار الف را ،يرواا ل،سانب 
السية وأ رها في ا ح ام ال:رعيةا الد تور ا ر ال اسيةا دار عالم    (ا1414)  صالح  االسدضن •  •

 الكتبا الرياضا السعوديةب 
ساصر  ا  السعد، •  • ،ن  الرحمن  المسانا    ا(1404)ع،د  تفسير   م  في  الرحمن  الكريم  تيسير 

 هدا تحقيى محمد السجارا هدا ر/ إدارة البحوث الع مية الرياضب1376ا 
  الموافقااا ا  م:كور آ  س مانا دار ا،ن عفانا ر  (ا1997)إ،راهيم ،ن موسى   اال:ا ،ي •  •

 ا ولىب
ا دار الرااد العرميا ،يرواا   2 ا موسوعة أخ ا القرآن الكريما ر(1405)حمد ا أال:رماصي •  •

 ل،سانب 
 الخوا را م ابع أخبار اليوم ب –تفسير ال:عراو،   )د,ا( محمد متولي اال:عراو،  •  •
يرُة السن،ويةا دار المعرفةا ،يروا  (ا2008) الصل ل،يا َع ي محمد  •  •  ب7ل،سانا ر/   –السن 
 ب1ا فقه التم ين في القرآن الكريما دار ال،ياراا عمانا ر (1999محمد) ع ي االص ،ي •  •
 ب1جامع ال،يانا ا  ع،د هللا التر يا دار هجرا ر   (ا1422)محمد ،ن جرير اال ،ر،  •  •
مجموع فتاود ا،ن بازا ال بعة ا ولىا دار الو نا   داأحم  ا(1416)و البازا  ال يارا ع،د هللا •  •

 الرياضا السعوديةب
 زاد الداعية إلى هللاا م ابع المديسة بالرياضب محمد ،ن صالح )دبا(ا الع يمينا  •  •
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 ا ولىا ا دار الف رب ر هدا   852ا  تكريب التكريبا(ا 1404)،ن حجرا االعسق سي •  •
  فتح البار،ا ا ترقيم محمد فالاد ع،د الباقيا م تبة الرياضب )د, ا(،ن حجرا االعسق سي •  •
 إحياء ع وم الدينا دار السدوة الجديدةا ،يروابال زاليا أ،و حامد )د, ا(ا   •  •
مفاتيح ال يبا دار إحياء التراث العرميا  ،يرواا    (ا1420)محمد ،ن عمر  افخر الدين الراز،  •  •

 ب 3ر/ 
المصباح المسير في غريب ال:رح الك،ير    )دا ا(احمد ،ن محمد ،ن ع ي المقرئ أ  الفيوميا •  •

 ل رافعيا الم تبة الع ميةا ،يرواا ل،سانب 
 مالسسة الجريسيا الرياضبا ا مقوماا الداعية الساجح)دا ا( سعيد  االقح اسي •  •
ل ااف اإل:ارااا تفسير الق:ير،ا ا  إ،راهيم البسيوسيا الكياة    ) دا ا(اع،د الكريم  االق:ير،  •  •

 ب 3مصرا ظ/ –المصرية العامة 
 ا هدا دار ال:رواا ،يرواب9في     القرآنا ر  (ا1400)ق با سيد  •  •
،يرواا ر   –حجة القراءااا مالسسة الرسالة    (ا1982)ض،ن زسج ةا ع،د الرحمن ،ن محمد  •  •

 ال اسيةا ا  سعيد ا ف اسيب 
دا  1353:رح جامع الترمر،ا ا    اتحفة ا حور،  امحمد ع،د الرحمن  ا(1457)المبار فور،  •  •

 ر/ ال اسيةا  هدا م تبة ا،ن تيميةا القاهرةب 
التيسير في أحاديث التفسيرا دار ال رب اإلس ميا ،يروا   د(ا1985محمد الم ي )  االساصر،  •  •

 ب ل،سان ا ر  ا ولى –
ا دار  ا هد1سسن السساايا ب:رح ج   الدين السيو يا ر  (ا  1406):عيب  أحمد ،ن    االسسااي •  •

 الب:اارا ،يرواا ل،سانب
ر/ ال ال ةا دار    الع ماءا:رح صحيح مس ما تحقيى لجسة من  )دا ا(ا    السوو،ا يحيى ،ن :ر  •  •

 الق ما ،يرواا ل،سانب 
صحيح مس ما اا محمد فالاد ع،د الباقيا ،دون تاريخا    (االحجاس)دبا مس م ،ن    السيسا،ور،ا •  •

 دار إحياء التراث العرميا ،يرواا ل،سانب 
الوسيسا ا عاد  ع،د الموجودا وآخرونا دار الكتب الع ميةا ،يروا  التفسير    (ا1415)واحد،ال •  •

 ب ل،سانا ر   ا ولى –
 
 


