
 أوالً : أصىل اندعىج :
 

 تعريف اندعىج إنً هللا تعانً: .1

 طلب إحضاره.  ، أي:ودعوة ،دعواً ، : من دعا بالشيءالدعوة لغة
 ابتهلت إليو بالسؤاؿ، ورغبت فيما عنده من اػبَت. أي: ودعوت اهلل: أدعوه، دعاًء،

 مأخوذة من الدعاء، وىو النداء عبمع الناس على أمر ما، وحثهم على العمل لو.  والدعوة:
 

 إلى قضية يراد إثباتها أو الدفاع عنها حقاً كانت أـ باطاًل:قد تكوف الدعوة و 
، ومنها: َأَحبُّ ِإََلَّ فبَّا َيْدُعوَنٍِت إِلَْيِو{}قَاَؿ َربِّ السِّْجُن فمن الدعوة إىل الباطل: 

 .«أبدعوى اعباىلية وأنا بُت أظهركم »
يف كتابو إىل ىرقل:  ، وقولو }لَُو َدْعَوُة اغبَْقِّ{ومن الدعوة إىل اغبق: قولو تعاىل: 

وُكْم ِإىَل }َويَا قَػْوـِ َما َل أَْدعُ )أدعوؾ بدعاية اإلسالـ( أي دعوتو، وقاؿ مؤمن آؿ فرعوف: 
 .النََّجاِة َوَتْدُعوَنٍِت ِإىَل النَّاِر{

 ات، منها:فوأما الدعوة إلى اهلل تعالى في االصطالح فلها عدة تعري
 )تبليغ اإلسالـ للناس، وتعليمو إياىم، وتطبيقو يف واقع  اغبياة(.قيل ىي:  /أوالً 
وأركانػػاً ، وتلػػاليو ، واغبػػ  عليػػو ، ، أصػػو ً ، وقيػػل ىػػي: )البيػػاف والتبليػػغ ؽبػػ ا الػػدين  /ثانيػػاً 

 .والًتغيب فيو (
) العلػػم الػػ ي تعػػرؼ بػػو كافػػة ايػػاو ت ال،نيػػة اؼبتعػػددة، الراميػػة إىل  ىػػيوقيػػل الػػدعوة:  /ثالثػػاً 

 وشريعة، وأخالقاً (. ،تبليغ الناس اإلسالـ، فبا حوى عقيدةً 
 الدعوة إلى اهلل:حكم 

ػػّنة النبويػػة الشػػري،ة، ُحلػػَم تَبليػػغ الػػّدعوة إىل اهلل  وِمػػن لقػػد أو ػػق القػػرآف اللػػرت، وبيَّنػػت   السُّ
 ِخالؿ ُنصوص اللتاب والسُّنة، قسَّم العلماء ى ا اغُبلم إىل قسمُْت:

القسم األوؿ: إّف الّدعوة إىل اهلل فَػْرض َعُْت على األنبياء واؼبرَسلُت، مث العلماء ال ين فِقهوا 
 رَّفوا على َشرائعو.دين اهلل، ووق،وا على أحلامو، وَتع



 

 - 2 -  

 

القسم الثاين: تعاوف صَبيع أفراد األّمة فيما بَينهم على األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنلر، وىو 
حّق لَدى صَبيع اؼبسلمُت، وفَػْرض ِك،اية إذا قاـ بو الَبعض َسقط اإلمث عن اعَبميع. أّما إف 

 ؤولوف ويأشبوف عن ى ا التقاعس.تقاعست األّمة عن التَّناُصق فيما بينها، فإّف اعَبميَع مس
 أدنح وجىب اندعىج إنً هللا تعانً: .2

،  وردت عػػػػدة أدلػػػػة علػػػػى وىلػػػػوب الػػػػدعوة إىل اهلل تعػػػػاىل يف كتػػػػاب اهلل وسػػػػنة رسػػػػولو 
 وذلك على النحو اآليت:

 : من الكتاب األدلة / أوالً 

 :ن كر منهاو 
بػػاؼبعروؼ وينهػػوف عػػن اػبػػَت ويػػأمروف  ولػػتلن مػػنلم أمػػة يػػدعوف إىل تعػػاىل: قػػاؿ  -1

 أمر ظاىره الوىلوب  ولتلن  ويف قولو: .اؼبنلر وأولئك ىم اؼب،لحوف
بػاؼبعروؼ وينهػوف  واؼبؤمنػوف واؼبؤمنػات بعضػهم أوليػاء بعػٍض يػأمروف تعػاىل: قاؿ  - 2

أطلػق مسػمى اإليبػاف علػى مػن قػاـ بػاألمر بػاؼبعروؼ  :ويف اآليػة  عن اؼبنلر ويقيمػوف الصػالة
 فمن مل يقم بو   يستحق أف يلوف من اؼبؤمنُت اؼبنلر، والنهي عن

لُعن ال ين ك،روا من بٍت إسرائيل على لساف داود وعيسى بػن مػرت  :  قاؿ تعاىل - 3
     عصػوا وكػانوا يعتػدوف كػانوا   يتنػاىوف عػن منلػر فعلػوه لبػئس مػا كػانوا ي،علػوف ذلػك دبػا

اسػتحقاقهم اللعنػة بػًتكهم  ، وعللػتإىل اهللى اؼبقصػرين بشػأف الػدعوة شػددت علػوىػ ه اآليػة 
 النهي عن اؼبنلر

الػ ين ينهػوف عػن السػوء وأخػ نا الػ ين  فلما نسوا ما ذكروا بو أقبينا : قاؿ تعاىل - 4
أف النػاىلُت مػا ربققػت ؽبػم النجػاة  ينػتبوىػ ه اآليػة  ف ظلموا بع اب بئيس دبا كػانوا ي،سػقو 

 الوىلوب وىو ما يؤكد أمر إ  بالنهي عن السوء ،
،   على اإلمث والعدواف وتعاونوا على الرب والتقوى و  تعاونوا : قاؿ تعاىل - 5

بواىلبو ذباه  ،يد وىلوب اغب  على التعاوف، وما قياـ الداعيةواألمر الوارد يف ى ه اآلية ي
 . عليو اآلية اؼبدعو مادياً ومعنوياً إ  صورة وا حة للتعاوف ال ي حثت

 السنة ثانياً : األدلة من
 :منهااستدؿ العلماء على وىلوب الدعوة إىل اهلل بأحادي  كثَتة ن كر 



 

 - 3 -  

 

والػ ي ن،سػي بيػده لتَػأُمُرفَّ بػاؼبعروؼ  »ؿ : قػا ن ح ي،ة بن اليمػاف أف النػ  ع - 1
لُّيوِشَلنَّ اهلل أف يبع  عليلم عقاباً من عنػده مث لََتدُعنَّػو فػال يسػتجيب  ولََتنَهُوفَّ عن اؼبنلر أو

 رواه اإلماـ أضبد بإسناد صحيق « للم
الل،ػار بأيػديلم  ىلاىػدوا » أنػس قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم عػن -2

 .األلباين رواه النسائي وصححو « وألسنتلم وأمواللم
 . ويالحظ أف صيغة األمر الواردة يف األحادي  السابقة تدؿ على الوىلوب

 أهداف اندعىج إنً هللا : - 3

 أىداؼ الدعوة إىل كثَتة منها:                                 
 بياف الحق والبالغ المبين: .1

}َوأَنزَْلَنا ، وقاؿ تعاىل : }يَا أَيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َما أُنزَِؿ إِلَْيَك ِمن رَّبَِّك{قاؿ تعاىل : 
َ لِلنَّاِس َما نُػزَِّؿ إِلَْيِهْم   :)بلغوا عٍت ولو آية(. ، وقاؿ َوَلَعلَُّهْم يَػتَػَ،لَُّروَف{إِلَْيَك ال ِّْكَر لِتُبَػُتِّ

 الدعوة إلى االستجابة للدعوة وامتثالها قوالً وعماًل: .2
، م،تاح دعوة }َوَلَقْد بَػَعثْػَنا يف ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوً  َأِف اْعُبُدوْا الّلَو َواىْلَتِنُبوْا الطَّاُغوَت{

 . }اتػَُّقوا اللََّو َوَأِطيُعوِف{، َلُلم مِّْن إَِلٍو َغيػْرُُه{ }اْعُبُدواْ اللََّو َمااألنبياء: 
 التبشير واإلنذار: .3

}َوَما ىو م،تاح الن،س اإلنسانية فهي ؾببولة على طلب اػبَت ل اهتا، ودفع الشر عنها، 
و، كمثل رىلل : )مثلي ومثل ما بعثٍت اهلل ب، قاؿ نُػْرِسُل اْلُمْرَسِلَُت ِإ َّ ُمَبشِّرِيَن َوُمنِ رِيَن{

أتى قوماً، فقاؿ: يا قـو إين رأيت اعبيش بعيٍت، وإين أنا الن ير العرياف، فالنجاء النجاء، 
فأطاعو طائ،ة من قومو، فأدعبوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وك بتو طائ،ة منهم فأصبحوا 
ملاهنم فصّبحهم اعبيش فأىللهم واىلتاحهم، ف لك مثل من أطاعٍت فاتبع ما ىلئت بو، 

 ومثل من عصاين وك ب دبا ىلئت بو من اغبق( مت،ق عليو.
 إصالح النفوس وتزكيتها: .4

يِهْم :قاؿ تعاىل ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِو َويُػزَكِّ ُهْم يَػتػْ }ُىَو الَِّ ي بَػَعَ  يف اأْلُمِّيَُِّت َرُسوً  مِّنػْ
 .َ اَلٍؿ مُِّبٍُت{ َويُػَعلُِّمُهُم اْلِلَتاَب َواغبِْْلَمَة َوِإف َكانُوا ِمن قَػْبُل َلِ،ي
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 إقامة الحجة واإلعذار إلى اهلل بأداء األمانة: .5
 }رُُّساًل مَُّبشِّرِيَن َوُمنِ رِيَن لَِئالَّ َيُلوَف لِلنَّاِس َعَلى الّلِو ُحجٌَّة بَػْعَد الرُُّسِل وََكاَف الّلُو َعزِيزًا

يِلي أَْدُعو ِإىَل الّلِو َعَلى َبِصَتٍَة }ُقْل َىِ ِه َسبِ ، وأتباع الرسل ىبل،وهنم يف ى ه اؼبهمة: َحِليًما{
َنا َرُسوً  ، {...أَنَْا َوَمِن اتػَّبَػَعٍِت  }َوَلْو أَنَّا أَْىَلْلَناُىم ِبَعَ اٍب مِّن قَػْبِلِو َلَقاُلوا رَبػََّنا َلْوَ  أَْرَسْلَت إِلَيػْ

 .فَػَنتَِّبَع آيَاِتَك ِمن قَػْبِل َأف نَِّ ؿَّ َولَبَْزى{
 فضم اندعىج إنً هللا تعانً: - 4

 ورد يف فضل الدعوة والدعاة آيات وأحادي  كثَتة، ومن ذلك : 
 :.الكالـف كالمهم في التبليغ أفضل إو  األقواؿ،أحسن الدعاة إف قوؿ  –أ 

قاؿ ىلل ىلاللو يف سورة فصلت : )) َوَمْن َأْحَسُن قَػْوً  فبَّْن َدَعا ِإىَل اللَِّو َوَعِمَل َصاغِباً 
 َوقَاَؿ ِإنٍَِّت ِمَن اْلُمْسِلِمَُت (( .

  :أف أجرىم مستمر ومثوبتهم دائمة -ج 
من دعاء إىل ىدى   »أنو قاؿ:، مسلم وأصحاب السنن عن رسوؿ اهلل  اهرو ؼبا    

 . «كاف لو من األىلر مثل أىلور من اتبعو   ينقص ذلك من أىلورىم شيئاً..(
 :أنهم خير ىذه األمة على اإلطالؽ -د 
َر أُمٍَّة ُأْخرىَِلْت لِلنَّاِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ   تعاىل يف سورة آؿ عمراف: ولوقل ُكْنُتْم َخيػْ

َهْوَف َعِن اْلُمْنَلِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَِّو..  . َوتَػنػْ
 :المفلحوف والسعداء في الدنيا واآلخرةىم أنهم  -ىػ 
َْتِ َويَْأُمُروَف َوْلَتُلْن  سبحانو يف سورة آؿ عمراف: ولو قل  ِمْنُلْم أُمٌَّة َيْدُعوَف ِإىَل اػبَْ

َهْوَف َعِن اْلُمْنَلِر َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْ،ِلُحوفَ   . بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
 :الفائقة بنعمتو ويخصهم أف اهلل سبحانو يشملهم برحمتو الغامرة -و 
َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضُهْم  : يف سورة التوبة وىللعز  ولو قويدؿ على ذلك   

َهْوَف َعِن اْلُمْنَلِر َويُِقيُموَف الصَّالَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َويُ  ِطيُعوَف َأْولَِياُء بَػْعٍض يَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
 .َحِليٌم اللََّو َوَرُسوَلُو أُولَِئَك َسيَػْرضَبُُهُم اللَُّو ِإفَّ اللََّو َعزِيٌز 
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 أركاٌ اندعىج إنً هللا:  – 5

 (.الداعية، اؼبدعو، اؼبدعو إليو) :أركاف الدعوة إىل اهلل أربعة ىي        

 انداعيح: انركٍ األول:

 ه:تعريف

 .: ىو من يدعو إىل دين أو فلرةاللغة الداعية في

 .بيعة ىدى أو  اللة، واحدىم داعٍ  والدعاة: قـو يدعوف إىل 
  إذا كاف يدعو الناس إىل دين، أو بدعة، وأدخلت اؽباء فيو للمبالغة. :ورىلل داعية

: صػػريا اػبيػػل يف اغبػػروب، لدعائػػو مػػن يستصػػرخو. يقػػاؿ: أىليبػػوا داعيػػة وقيػػل: الداعيػػة
 اػبيل .

 .ىو: ) اؼببلغ لإلسالـ، واؼبعلم لو، والساعي إىل تطبيقو ( االصطالح والداعية في
 فضهه:

 منها:للداعية فضائل كثَتة 
 / إنو خَت ى ه األمة منزلة ورفعة:1

َهػػػْوَف َعػػػِن وذلػػػك لقولػػػو تعػػػاىل     ػػػَر أُمَّػػػٍة ُأْخرىَِلػػػْت لِلنَّػػػاِس تَػػػْأُمُروَف بِػػػاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ : )) ُكْنػػػُتْم َخيػْ
 ((. اْلُمْنَلِر َوتُػْؤِمُنوَف بِاللَّوِ 

 / إنو من أىل ال،الح يف الدنيا واآلخرة:2
َهػػْوَف َعػػنِ  )) وذلػػك لقولػػو تعػػاىل:   َولْػػَتُلْن ِمػػْنُلْم أُمَّػػٌة يَػػْدُعوَف ِإىَل اػْبَػػَْتِ َويَػػْأُمُروَف بِػػاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ

 ((.اْلُمْنَلِر َوأُولَِئَك ُىُم اْلُمْ،ِلُحوفَ 
 عز وىلل يشملو برضبتو وىبصو بنعمتو:/ إف اهلل 3

َهػْوَف )) َواْلُمْؤِمُنوَف َواْلُمْؤِمَناُت بَػْعُضهُ  وذلك لقولو تعاىل: ْم َأْولَِياُء بَػْعٍض يَػْأُمُروَف بِػاْلَمْعُروِؼ َويَػنػْ
َسػيَػْرضَبُُهُم اللَّػُو ِإفَّ اللَّػَو  َعِن اْلُمْنَلِر َويُِقيُموَف الصَّالَة َويُػْؤُتوَف الزََّكاَة َويُِطيُعوَف اللََّو َوَرُسػوَلُو أُولَئِػكَ 

 ((.َعزِيٌز َحِليمٌ 
 / إف أىلره مستمر ومثوبتو دائمة:4
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مػن األىلػر مثػل أىلػور مػن اتبعػو    مػن دعػا إىل ىػدى كػاف لػو لقولوه صلى اهلل عليو وسػلم:  
  .ينقص ذلك من أىلورىم شيئاً 

 واجثاته:

 واىلبات الداعية إىل اهلل كثَتة منها:   
: / أف يتحلػػػى بػػػالعلم والعمػػػل معػػػاً، ليلػػػوف مػػػن الػػػداعيُت إىل اهلل علػػػى بصػػػَتة: لقولػػػو تعػػػاىل1
َسػػػػِبيِلي أَْدُعػػػو ِإىَل اللَّػػػػِو َعلَػػػػى َبِصػػػػَتٍَة أَنَػػػا َوَمػػػػِن اتػَّبَػَعػػػػٍِت َوُسػػػػْبَحاَف اللَّػػػِو َوَمػػػػا أَنَػػػػا ِمػػػػَن قُػػػْل َىػػػػِ ِه ))

 ((.اْلُمْشرِِكُتَ 
لئال ينحرؼ عنها نتيجة ؼبا قػد يقابلػو مػن عقبػات أ نػاء  / أف يعرؼ األصوؿ الثابتة للدعوة:2

 و.دعوت
دبا يدور يف ؾبتمعو، ألف الدواء وُبدد بناًء على معرفػة  عارفاً بأحواؿ الناس خبَتاً أف يلوف  /3

 .الداء
إىل  ةألنػػو   يبلػػن أف يصػػل الداعيػػ :اسػػتاداـ الوسػػائل اؼبمنوعػػة يف دعوتػػو و  هبػػوز لػػأنػػو  /4

اغبق عن طريق الباطل مهما كاف مزيناً ومزخرفاً، وقد كاف بعػض النػاس فبػن ينسػب للػدعاة يف 
ؿ اهلل صػلى اهلل عليػو وسػلم ويضػعوف عليػو األحاديػ  بقصػد الزمن اؼبا ي يل بوف علػى رسػو 

ترغيب الناس يف العبادة، فإذا اعًتض عليهم أحٌد قػالوا: كبػن نلػ ب لػو   عليػو. والعلمػاء مل 
 .هبوزوا ى ا النوع من الل ب حباؿ، مع ما فيو من ترغيب العواـ يف العمل بالسنة

كلما كاف الداعية ؿببوباً لدى الناس   : ألنوأحواؽبمة الناس يف ؾبتمعو والتعرؼ على طـبال/ 5
َواْصربْ نَػْ،َسَك َمَع الَِّ يَن ))اىلتماعهم حولو أكثر قاؿ تعاىل:كانت استجابتهم لدعوتو أكرب و 

ُهمْ َيْدُعوَف َربػَُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوىْلَهُو وَ  َناَؾ َعنػْ عليو وقاؿ صلى اهلل ((، َ  تَػْعُد َعيػْ
  اؼبسلم ال ي ىبالط الناس ويصرب على أذاىم خَت من اؼبسلم ال ي   ىبالط الناس وسلم:

 .و  يصرب على أذاىم   رواه أضبد



 

 - 7 -  

 

 :حريصاً على ىداية من يدعوه، حريصاً على إيبانو ساعياً يف ذلك بلل سبيل أف يلوف/ 6
َلَقْد ىَلاءُكْم )) ؿ تعاىل:وقد وصو اهلل سبحانو وتعاىل نبيو باغبرص على ىداية الناس، قا

 ((.اْلُمْؤِمِنَُت َرُؤوٌؼ رَِّحيمَرُسوٌؿ مِّْن أَنُ،ِسُلْم َعزِيٌز َعَلْيِو َما َعِنتُّْم َحرِيٌص َعَلْيُلم بِ 
فطريق الدعوة إىل اهلل ليس م،روشاً  / الصرب على ربمل األذى يف الدعوة إىل اهلل:7

زؿ على الن  صلى اهلل عليو اف من أوائل ما نبالرياحُت، و بد فيو من ا بتالء، ل لك ك
 *ُقْم َفأَنِ رْ  *يَا أَيػَُّها اْلُمدَّ ػِّرُ  كما يف قولو تعاىل:))األمر بالصرب مقرونًا بالدعوة إىل اهلل  وسلم 

-1 اؼبد ر ((فَاْصربْ  َولَِربِّكَ  *َوَ  سَبُْنن َتْسَتْلِثرُ  *َوالرُّىْلَز فَاْىُجرْ  *َو َِياَبَك َفَطهِّرْ  *َوَربََّك َفَلبػِّرْ 
بالصرب ألنو   بد وأف يؤذى يف دعوتو فلل الرسل قد  ي، فال بد للداعي إىل اهلل من التحل7

يت رىلل دبثل ما ىلئت بو إ  مل يألم: عودوا، وقد قاؿ ورقة بن نوفل للن  صلى اهلل عليو وس
 .األمثل فاألمثل  وقاؿ صلى اهلل عليو وسلم:   أشد الناس بالًء األنبياء مث  ، عودي

لب على هبب على الداعي إىل اهلل أف يلوف ؿبتسباً   يط :احتساب أىلر الدعوة إىل اهلل/ 8
، وحىت   يتهم ((ُقْل َما َأْسأَُلُلْم َعَلْيِو ِمْن َأىْلٍر َوَما أَنَا ِمَن اْلُمَتَللِِّ،ُتَ ))دعوتو أىلراً قاؿ تعاىل:

َوَما َأْسأَُلُلْم َعَلْيِو ِمْن ))أمر اهلل صبيع رسلو أف يقولوا: وأنو مل يدع إ  للدنيا ول لكيف دعوتو 
، وأتباع الرسل واألنبياء هبب أف يتأسوا هبم يف دعوهتم ((َأىْلٍر ِإْف َأىْلرَِي ِإ َّ َعَلى َربِّ اْلَعاَلِمُتَ 

تنت،ي إىل اهلل فتلوف دعوهتم إىل اهلل من أىلل دينو واحتسابًا هلل، وهب ا ذبد دعوهتم القبوؿ و 
 .عنهم الظنة ويلونوف بعيدين عن الشبهة

: وى ا كاف منهج صبيع رسل اهلل عز الدعوة إىل اهلل يف كل وقت ويف صبيع أحوالو وظروفو/ 9
قاؿ ريب إين دعوت قومي ليالً ))ـ:وىلل، كما قاؿ اهلل تعاىل حاكيًا عن نوح عليو السال

((، كما كاف الن  صلى ح  السجنيا صا ، وقاؿ عن يوسو عليو السالـ: ))((....وهناراً 
 اهلل عليو وسلم داعياً إىل اهلل عز وىلل يف صبيع أوقاتو.

قاؿ النووي:   يسقط عن  :ا ستمرار على الدعوة إىل اهلل وإف مل يستجب أحد/ 11
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بل هبب عليو فعلو فإف  ،اؼبللو األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنلر للونو   ي،يد يف ظنو
  .ؤمنُت فإف ال ي عليو األمر والنهي   القبوؿ   شرح مسلمال كرى تن،ع اؼب
 صفاته:

 من أىم الص،ات اليت ينبغي أف يتحلى هبا الداعية إىل اهلل تعاىل :
 

 . اإلخالص ، ألف العمل   يصق و  يقبل إ  بو .1

، وذلك من خالؿ ايافظة الشديدة على ال،رائض ، واإلكثار من  قوة الصلة باهلل  .2
 .، على كل حاؿ النوافل ، واللجوء إىل اهلل 

، العلم ، ال ي بو تصق النية، واؼبنهج، وأىم العلـو اليت وبتاىلها الداعية إىل اهلل  .3
واغبرص وربصيل العلم   يتم إ  باعبدِّ ، علم اللتاب والسنة، وما يت،رع ويتصل هبما

عليو ، والسؤاؿ عنو كما كاف حاؿ سل،نا الصاحل ال ين  ربوا أروع األمثلة وأعظمها 
، وا ستجابة ألوامره، ف العلم وبتاج إىل سرعة العمل بويف ذلك األمر.كما أ

 . كمثل الحمار يحمل أسفارا  وا نتهاء عن نواىيو، وإ  أصبق اإلنساف بو 

 .الداعية ؿبل نظر اؼبدعوين وقدوهتمالورع والتقوى، وذلك ألف  .4

 .األخطاءألف اآلراء عندما ذبتمع تنضج وزبرج بصورة ىليدة وقليلة  ا ستشارة، .5

 .عروؼ، والنهي عن اؼبنلر، والدعوة إىل اهلل اغبرص واؼببادرة إىل األمر باؼب .6

 .اؼبداومة على العمل وايافظة عليو .7

 .ال،طنة وال،راسة .8

 .، وحسن الظن بو الت،اؤؿ ، الثقة بنصر اهلل    .9

 .حسن السمت .11

 .حسن استغالؿ ال،رص واؼبواقو .11

 .فصاحة اللساف .12

على  وطلب العلم لو آداب ينبغياغبرص على طلب العلم، والتحلي بآدابو،  .13
 .ايافظة عليها والتمسك هبا ومراعاهتا الداعية

ية، وإىل العمل دبا يدعو حسن اػبلق، ألنو من أعظم ما هب ب اؼبدعوين إىل الداع  .14



 

 - 9 -  

 

 :، منهاإليو، وحسن اػبلق يشمل عدة فروع
 الصرب. -أ 

 اعبود  . -ب 
 التوا ع. -ج 
 اغبلم واألناة  . -د 
 الع،و. -ىػ 
 الرفق واللُت . -و 
 الوفاء. -ز 
 اغبياء. -ح 
 احًتاـ اللبَت. -ط 
 الرضبة. -ي 
 اغبرص على النظافة . -ؾ
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 انًدعى: انركٍ انثاَي:

  ه:تعريف
، مشػػتقة مػػن دعػػاه يػػدعوه ، فهػػو مػػدعو. إذف فهػػو اسػػم م،عػػوؿ، ) المػػدعو   إف كلمػػة

 .مشتق من أصل الللمة ) دعا (
 (.اإلنساف اؼبااطب بدعوة اإلسالـ ىو) :االصطالح في عودموال

القواعػد العامػة الػيت تتعلػق باؼبػدعو وعلى  وء ذلك التعريو نستطيع ن كر ؾبموعة مػن 
 على النحو اآليت:

ومػػا أرسػػلناؾ إال كافػػػة  : } ، إذ يقػػوؿ اهلل ، ىػػم النػػاس صبيعػػاً  اؼبػػدعووف إىل اهلل  /أوالً 
، أف يتوىلػػػو بدعوتػػػو للنػػػاس صبيعػػػاً  إذف فينبغػػػي للداعيػػػة إىل اهلل  ،{للنػػػاس بشػػػيراً ونػػػذيراً 

 اء ألحد منهم  .نويعر ها عليهم ويبلغهم إياىا من غَت استث
، توىلػػػػػو ؽبػػػػػم بالػػػػػدعوة،  يػػػػػدخل  ػػػػػمن اؼبػػػػػدعوين : اعبػػػػػن ، إذ قبػػػػػد أف رسػػػػػوؿ اهلل  /ثانيػػػػػاً 

قػوؿ ، والعمػل بشػريعتو ، ي، وبرسػولو  وذلػك ألهنػم مطػالبوف باإليبػاف بػاهلل  ،وخاطبهم هبا 
يا معشر الجػن واإلنػس } :، ويقوؿ { وما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدوف} : اهلل 

{، ويقػػػوؿ  ألػػم يػػأتكم رسػػل مػػنكم يقصػػوف علػػيكم نيػػاتي وينػػذرونكم لقػػاء يػػومكم ىػػذا
: { ، وإذ صػػرفنا إليػػر نفػػراً مػػن الجػػن يسػػتمعوف القػػرنف فلمػػا حضػػروه قػػالوا أنصػػتوا

فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين * قالوا يا قومنػا إنػا سػمعنا كتابػاً أنػزؿ مػن بعػد موسػى 
مصدقاً لما بػين يديػو يهػدل إلػى الحػق وإلػى طريػق مسػتقيم * يػا قومنػا أجيبػوا داعػي اهلل 

 { بكم ويجركم من عذاب أليم ونمنوا بو يغفر لكم من ذنو 
 حقوقو:

 للمدعو حقوؽ كثَتة منها:   
اهلل تعاىل و  هبلس الداعي يف بيتو  إىلأي أف الداعي يأتيو ويدعوه  :أف يؤتى ويدعى /1

وىل ا كاف ي،عل الداعي األوؿ نبينا اللرت صلى اهلل عليو وسلم،  ،إليووينتظر ؾبيء الناس 
القبائل يف منازؽبا يف موسم قدومها ملة ويدعوىم  إىلرج يأيت ؾبالس قريش ويدعوىم وىب

ملة يدعوه. فقد ىلاء يف سَتة ابن ىشاـ:  فلاف رسوؿ  إىلمالقاة من يقدـ  إىلوي ىب 
 إىلاهلل صلى اهلل عليو وسلم يعرض ن،سو يف اؼبواسم، إذا كانت، على قبائل العرب يدعوىم 

ه ويبنعوه حىت يبُت عن اهلل ما بعثو بو فيقو اهلل، وىبربىم انو ن  مرسل ويسأؽبم أف يصدقو 
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رسوؿ اهلل إليلم يأمركم أف تعبدوا اهلل  إينعلى منازؿ القبائل من العرب فيقوؿ:  يا بٍت فالف 
و  تشركوا بو شيئًا وأف زبلعوا ما تعبدوف من دونو ى ه األنداد وأف تؤمنوا يب وتصدقوا يب 

ملة  إىلوكاف صلى اهلل عليو وسلم   يسمع بقادـ ،  وسبنعوين حىت أبُت عن اهلل ما بعثٍت بو
اهلل وعرض عليو ما عنده . ومل يلتو  إىلمن العرب لو اسم وشرؼ إ  تصدى لو فدعاه 

الطائو  إىلخارىلها ذىب  إىلصلى اهلل عليو وسلم بأىل ملة ومن كاف يأتيها وإمبا ي ىب 
ن،ر من  قيو ىم يومئ  سادة  قيو  إىلالطائو عمد  إىلفلما انتهى  يدعو أىلها 

 . اهلل.. إىلرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فدعاىم  إليهموأشرافهم فجلس 
أف يستصغر شأف أي إنساف أو أف يستهُت  ة  هبوز للداعي/ أف   يستهُت بو الداعية: و 2

 ةاعيأف يدعى، وقد يلوف ى ا ال ي   يقيم لو الد إنسافبو فال يدعوه، ألف من حق كل 
وىل ا كاف رسوؿ اهلل صلى  ،وزنًا سيلوف لو عند اهلل وزف كبَت خبدمتو لإلسالـ والدعوة إليو

اهلل عليو وسلم يدعو كل إنساف يلقاه أو ي ىب إليو. ىلاء يف السَتة النبوية أف الرسوؿ صلى 
كاف اهلل عليو وسلم بعد أف عرض ن،سو اللريبة على قبائل العرب اليت وافت اؼبوسم يف ملة و 

ذلك قبل اؽبجرة بنحو  الث سنوات، ومل يستجب لو منهم أحد، لقي ستة ن،ر من اػبزرج 
عند العقبة من مٌت وىم وبلقوف رؤوسهم، فجلس إليهم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

قومهم باؼبدينة  إىلفدعاىم اىل اهلل وقرأ عليهم القرآف فاستجابوا هلل ولرسولو وآمنوا مث رىلعوا 
ف،شا فيهم حىت مل يبق  ـا ستال إىلؽبم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  ودعوىم وذكروا 

فرسوؿ اهلل صلى اهلل  ،دار من دور األنصار إ  فيها ذكر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
عليو وسلم مل يستصغر شأف أولئك الستة وىم وبلقوف رؤوسهم بعد أف مل يستجب لو أحد 

اَل ملة ومل يقل يف ن،سو اللريبة: أي أمل يف ىؤ ء اؼبشغولُت حبلق من القبائل النازلة حو 
رؤوسهم. مث إف أولئك الستة كانوا ىم الدعاة األوؿ إىل اإلسالـ يف اؼبدينة، فعلى الداعي أف 

يف دعوتو فقد يلوف  دعليو وسلم، و  يستهُت بأحد فيزىيقتدي هبدي رسوؿ اهلل صلى اهلل 
 ال ي   يرى فيو خَتاً اآلف.اػبَت اللثَت على يد ى ا 

 :اغبرص على نصق اؼبدعو رىلاء ىدايتو /3
على الداعية إىل اهلل تعاىل أف يلوف ناصػحا للمػدعو، ووبػرص علػى ىدايتػو يف صبيػع    
, فقػػد كػػاف رحيمػػا وشػػ،يقا للنػػاس،  وليتػػ كر يف ذلػػك أسػػوتو و قدوتػػو نبينػػا ؿبمػػد األحػػواؿ،
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 الضالؿ إىل اؽبدى، ومن ظلمات الل،ر إىل نور اإليباف.حريصا على ىدايتهم وإنقاذىم من 
 :اختيار أنسب الوسائل واألساليب اؼبالئمة يف دعوتو مع اؼبدعو/ 4

إف اختيار انسب الوسائل واألسلوب اؼبالئم مع اؼبدعو من صميم عمل الدعاة, وذلك 
امى واؼبهنػدس, أف اؼبدعويُت ىبتلو أنواعهم، فمنهم األطباء ومنهم أصحاب العلم ومنهم اي

 فلل ىؤ ء زبتلو أساليب ووسائل مواىلهتهم.

و أحيانػػا وبتػػاج الػػداعي إىل أسػػلوب اؼبقارنػػة بػػُت الػػدعوة اإلسػػالمية والػػدعوات األخػػرى، و     
أسػػػػػلوب الػػػػػرد علػػػػػى الشػػػػػبهات واؼب،ًتيػػػػػات، وأسػػػػػلوب الًتبيػػػػػة واإلعػػػػػداد، وأسػػػػػلوب الًتغيػػػػػب 

إذا حدد لػو طبقػة مػن اؼبػدعوين قبػل أف يبػدأ  والًتىيب، وغَت ذلك. وى ا يسهل على الداعي
  العمل الدعوى.

 واجباتو:
 ات كثَتة منها:بللمدعو واىل     
وأهنم إذا فعلوا فقد سللوا سبيل ال،وز وال،الح، لقولو تعاىل:))إمبا   :يستجيب للحق أف /1

ولنا ((أف يقولوا ظبعنا وأطعنا وأولئك ىم اؼب،لحوف  إذا دعوا إىل اهلل ورسولو كاف قوؿ اؼبؤمنُت
 ، ومل يتللأ ، فالصديق ر ي اهلل عنو استجاب فوراً  ةومباذج وا ح يف التاريا عرب كثَتة

 إنا)) :قاؿ تعاىل  ف تبُت ؽبم اغبقأبعد  ةاستجابتهم سريعوالسحرة امنوا برب موسى وكانت 
(.أمنا بربنا ليغ،ر لنا خطايانا وما أكرىتنا عليو من السحر (  

 أبػػػو رأسػػػهموىنػػػاؾ بعػػػض اؼبػػػدعوين يسػػػتجيب بػػػبطء كاسػػػتجابة طلقػػػاء ملػػػة وعلػػػى  -
ؽبػػب  وأيبيب ىلهػػل أكػػ  أبػػداوىنػػاؾ مػػن   يسػػتجيب  ،سػػ،ياف وزوىلتػػو ىنػػد بنػػت عتبػػة

 وغَتنبا .
،  ف يطبق ما ىو مطلػوب منػو أف،عليو بعد ظباع اغبق و القناعة بوفيق ، بالتطب يقـو أف / 2

 ....((. ل ين امنوا وعملوا الصاغباتا)....إ  )يتبعو العمل قاؿ تعاىل :  اإليباف
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 :ٍ يانًدعىأصُاف 

وىػػػم صبهػػػور الػػػدعوة فيعػػػرؼ الػػػداعي أصػػػناؼ اؼبػػػدعوين وطبػػػائعهم وظػػػروفهم وأحػػػواؽبم 
طػػرؽ أن،عهػػا ومػػن أقبعهػػا ومػػن الومسػػتوياهتم العلميػػة وا ىلتماعيػػة لياتػػار ؽبػػم مػػن األسػػاليب 

ويدؿ على ذلك قولو تعاىل: }ُقْل َىِ ِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اللَّػِو َعلَػى َبِصػَتٍَة  ،اؼبو وعات أنسبها
والبصػػَتة دبعناىػػا العػػاـ  ،118يوسػػو أَنَػػا َوَمػػِن اتػَّبَػَعػػٍِت َوُسػػْبَحاَف اللَّػػِو َوَمػػا أَنَػػا ِمػػَن اْلُمْشػػرِِكَُت{ 

 م فتتناوؿ ى ه األمور الثال ة يف حق الداعية.ىي العلم وال،ه
وسػػػنتطرؽ ىنػػػا إىل اغبػػػدي  عػػػن أصػػػناؼ اؼبسػػػلمُت وغػػػَت أصػػػناؼ كثػػػَتة ، اؼبػػػدعووف و 

 اؼبسلمُت.
 أصناؼ اؼبسلمُت: أ/ 

ـبتل،وف، وحبسب اختالفهم، واختالؼ مداركهم، وأعماؽبم، زبتلو أحلاـ  اؼبسلموف
 دعوهتم كما يلي:

 اف وىلهل باألحلاـ:من عنده نقص يف اإليب - 1
صلى  -نصرب على أذاه وندعوه، ونعلِّمو بالرفق التاـ واللُت، واإلرشاد بلطو، كما فعل الن  

 مع األعرايب. -اهلل عليو وسلم 
ْسِجِد َمَع َرُسوِؿ اهلل 

َ
َنَما كَبُْن يف اؼب  -صلى اهلل عليو وسلم  -عن أنس ر ي اهلل عنو قاؿ: بَػيػْ

ْسِجِد، فَػَقاَؿ أْصَحاُب َرُسوِؿ اهلل  إْذ ىَلاَء أْعرَايبٌّ،
َ
ـَ يَػُبوُؿ يف اؼب : -صلى اهلل عليو وسلم  -فَػَقا
فَػتَػرَُكوُه َحىتَّ «.   تُػْزرُِموُه، َدُعوهُ : »-صلى اهلل عليو وسلم  -َمْو َمْو. قاؿ: قاؿ َرُسوُؿ اهلل 

 بَاَؿ.
َساىِلَد   َتْصُلُق »فَػَقاَؿ َلُو: َدَعاُه  -صلى اهلل عليو وسلم  -مُثَّ إفَّ َرُسوَؿ اهلل 

َ
إفَّ َىِ ِه اؼب

َا ِىَي ِل ِْكِر اهلل َعزَّ َوىَللَّ، َوالصَّالِة، َوِقرَاَءِة الُقْرآفِ  أْو  «. ِلَشْيٍء ِمْن َىَ ا البَػْوِؿ َو  الَقَ ِر، إمبَّ
، َفَجاَء ِبَدْلٍو ِمْن ، قاؿ: َفأَمَر َرىُلالً ِمَن الَقوْ -صلى اهلل عليو وسلم  -َكَما قاؿ َرُسوُؿ اهلل  ـِ

 َماٍء، َفَشنَُّو َعَلْيِو. مت،ق عليو.
 من عنده نقص يف اإليباف وعلم باألحلاـ: - 2

 فه ا يدعى باغبلمة واؼبوعظة اغبسنة ويدعى لو  ليزيد إيبانو فيطيع ربو، ويتوب من معصيتو.
، فَػَقاَؿ: يَا -صلى اهلل عليو وسلم  -َعْن َأيب أَُماَمَة ر ي اهلل عنو قَاَؿ: إفَّ َفىًت َشابّاً أََتى النَِّ َّ 

َبَل الَقْوـُ َعَلْيِو فَػَزىَلُروُه، قَاُلوا: َمْو َمْو، فَػَقاَؿ:  َفَدنَا ِمْنُو « اْدنُوْ »َرُسوَؿ اهلل، اْئَ ْفِ َل بِالزََِّن، َفأَقػْ
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َوَ  النَّاُس »قَاَؿ: َ  َواهلل ىَلَعَلٍِت اهلل ِفَداَءَؾ، قَاَؿ: « َأربُِبُُّو ألُمَِّك؟»قَاَؿ: َفَجَلَس، قَاَؿ:  َقرِيًبا،
قَاَؿ: َ  َواهلل يَا َرُسوَؿ اهلل ىَلَعَلٍِت اهلل ِفَداَءَؾ، «.أَفَػُتِحبُُّو ِ بْػَنِتَك؟»، قَاَؿ: «وبُِبُّونَُو ألُمََّهاهِتِمْ 

قَاَؿ: َ  َواهلل ىَلَعَلٍِت اهلل ِفَداَءَؾ، « أَفَػُتِحبُُّو أُلْخِتَك؟»، قَاَؿ: «النَّاُس وبُِبُّونَُو لِبَػَناهِتِمْ  َو »قَاَؿ: 
اَؿ: َ  َواهلل ىَلَعَلٍِت اهلل قَ « أَفَػُتِحبُُّو لَِعمَِّتَك؟»، قَاَؿ: «َو  النَّاُس وبُِبُّونَُو أَلَخَواهِتمْ »قَاَؿ: 

ىَلَعَلٍِت اهلل  قَاَؿ: َ  َواهلل« أَفَػُتِحبُُّو ػِبَالَِتَك؟»، قَاَؿ: «َو  النَّاُس وبُِبُّونَُو لَِعمَّاهِتِمْ »َداَءَؾ، قَاَؿ: فِ 
اللَُّهمَّ اْغِ،ْر َذنْػَبُو،  َوَ َع َيَدُه َعَلْيِو َوقَاَؿ:، قَاَؿ: فػَ  اُس وبُِبُّونَُو ػِبَاَ هِتِمْ َوَ  النَّ  ِفَداَءَؾ، قَاَؿ:

 .َتِ،ُت إىَل َشْيٍء. أخرىلو أضبدفَػَلْم َيُلْن بَػْعُد َذِلَك الَ،ىَت يَػلْ .قاؿ: قَػْلَبُو، َوَحصِّْن فَػْرىَلوُ  َوَطهِّرْ 
 من عنده قوة يف اإليباف وىلهل باألحلاـ: - 3

اصي، وإزالة اؼبنلر ال ي فه ا يدعى مباشرة ببياف اغبلم الشرعي، وبياف خطر اقًتاؼ اؼبع
ُهما أفَّ َرُسوَؿ اهلل عن اْبِن َعّباٍس : وقع فيو رَأى َخاسَباً  -صلى اهلل عليو وسلم  -َرِ َي اهلل َعنػْ

يَػْعِمُد أَحدُُكْم إىَل صَبَْرٍة ِمن ناٍر فَػَيْجَعُلَها يف »ِمْن َذَىٍب يف َيِد َرىُلٍل، فَػنَػَزَعُو َفطََرَحُو َوقَاَؿ: 
: ُخْ  َخاسَبََك انْػَتِ،ْع ِبِو، -صلى اهلل عليو وسلم  -، َفِقيَل لِلرَّىُلِل بَػْعَدَما َذَىَب َرُسوُؿ اهلل «َيِدهِ 

 .. أخرىلو مسلم-لى اهلل عليو وسلم ص -قَاَؿ:  ، َواهلل   آُخُ ُه أَبداً َوَقْد طََرَحُو َرُسوُؿ اهلل 
 من عنده قوة يف اإليباف وعلم باألحلاـ: - 4

سبق  لئال يلوف قدوة لغَته يف  فه ا ليس لو ع ر، يُػْنَلر عليو بقوة، ويُػَعامل معاملة أشد فبا
الثال ة ال ين ُخلِّ،وا يف غزوة تبوؾ  -صلى اهلل عليو وسلم  -اؼبعصية، كما اعتزؿ الن  

طبسُت ليلة، وأمر الناس هبجرىم ؼبا تركوا اػبروج لغزوة تبوؾ مع كماؿ إيباهنم وعلمهم، و  
الربيع، وكعب ابن مالك  ع ر ؽبم، حىت تاب اهلل عليهم، وىم ىالؿ بن أمية، ومرارة بن

 .ر ي اهلل عنهم، والقصة م،صلة يف الصحيحُت
قػػػػاؿ اهلل تعػػػػاىل: }َوَعلَػػػػى الثَّاَل َػػػػِة الَّػػػػِ يَن ُخلُِّ،ػػػػوا َحػػػػىتَّ ِإَذا َ ػػػػاَقْت َعلَػػػػْيِهُم اأْلَْرُض دبَػػػػا َرُحبَػػػػْت 

 َّ إِلَْيػِو مُثَّ تَػاَب َعلَػْيِهْم لَِيُتوبُػوا ِإفَّ اللَّػَو ُىػَو َوَ اَقْت َعَلْيِهْم أَنْػُ،ُسُهْم َوظَنُّوا َأْف َ  َمْلَجأَ ِمَن اللَّػِو إِ 
 [.118({ ]التوبة/118التػَّوَّاُب الرَِّحيُم )
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وفبا   شك فيػو أف كػل صػنو فبػا سػبق لػو ظبػات خاصػة قػد زبتلػو عػن اآلخػرين، فبػا 
، مػػع كػػل صػػنو مػػا يناسػػبو مػػن الوسػػائل واألسػػاليب  يًتتػػب عليػػو أف ىبتػػار الداعيػػة إىل اهلل 

، كما أف كل صنو لو حقوؽ ومسؤوليات ذبػاه الداعيػة قػد زبتلػو عػن  الدعوية اليت تؤ ر فيو
 اآلخر .
 .أىل اللتابب/ 

 ج/ اؼبشركوف.
 المدعوين:سمات بعض 

 سرعة استجابة اؼبؤمن للموعظة والت كَت. .1
 طلب اؼبزيد من اػبَت. عاـ:من ظبات اؼبدعوين بشلل  .2
 .، وسرعة التأ رشدة العاط،ة عندىن النساء:من ظبات  .3
 التلرب ، وشدة التعلق بالدنيا. الغالبة:من ظبات اؼبأل  .4
 من ظبات اليهود : شدة اػبصاـ واللجج . .5
ورفػع الصػوت، واعبػرأة  بػاؼبظهر،وعػدـ ا ىتمػاـ  اعب،ػاء، األعػراب:من ظبات  .6

 .والعجلة
 الل،ار وشدة عدائهم للدعوة وصاحبها. خوؼ .7

 :إنيه انًدعى انركٍ انثانث:

  يدعي إ  إىل اإلسالـ وىو وىو مو وع الدعوة، واؼبقصود بو اإلسالـ، فالداعية          
  سبيل اهلل وصراطو اؼبستقيم ال ي يأمر بالتوحيد باهلل واإليباف بو.

 :تعريف اإلسالو :أوالً 

  . مشتق من ا ستسالـ ، وىو اػبضوع وا نقياد :اإلسالـ يف اللغة  

 .: عاـ ، وخاصفإطالقالو  :ويف ا صطالح  

) وىو اؼبعٌت العاـ (: فيطلق على صبيع ما أرسل بو اؼبرسلوف من لدف آدـ إىل  فأما األوؿ
 .هم اؼباتار عليو الصالة والسالـخاسب

ن عند ربو : فهو الدين ال ي ىلاء بو ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم م وأما المعنى الخاص
، وىو دين اهلل ال ي   يقبل غَته و  ختم بصاحبو النبوات، كما فاتم اهلل بو الرسا ت

 . ير ى بسواه

وأفضل تعريو لإلسالـ ىو تعريو رسوؿ اهلل ػ صلوات اهلل وسالمو عليو ػ رّدا على سؤاؿ 
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لو إ  اهلل وأف ؿبمدا رسوؿ اهلل، اإلسالـ أف تشهد أف   إ ُت قاؿ :ىلربيل عليو السالـ ، ح
قاؿ  ، ، وتصـو رمضاف وربج البيت إف استطعت إليو سبيالً وتؤيت الزكاة ،وتقيم الصالة 

 ت ... صدق

، كاملة، يف  وب من ملاـر األخالؽ، وشريعة  ى ا الدين يف طياتو عقيدة صحيحة وقد صبع
 . وما سواه فضرب من الباطل فلاف حبق دين اهلل اغبق

 :خصائص اإلسالـ

اختص دين اإلسالـ خبصائص كثَتة ، وامتاز دبزايا عديدة تتجلى يف كليات أحلامو        
 :وىلزئياهتا ، ومن أبرز ى ه اػبصائص

 (:قدسية اؼبصدر ) الربانية/ 1

سولو اللرت فاإلسالـ مصدره ومنهجو وأحلامو ، كل ذلك من عند اهلل ، فهو وحيو إىل ر    
 ف.ديااأل، وى ا أكرب فارؽ بينو وبُت ما عداه من 

 ية:الشمػول/ 2

ؿ   يقبل ا ستثناء و  عبميع شؤوف اغبياة وسلوؾ اإلنساف ، وى ا الشمو فهو دين شامل 
 .، بل ىو كامل تاـ بلل ما ربملو الشمولية من معٌتالتاصيص

، وعالقتو ، وعالقتو حبلامو والعلسسقد نظم اإلسالـ عالقة العبد بربو، وعالقتو بالنال
 . اةلو حياتو قبل اؼبمات وبعد الوف ، وبُت لو ورتبباللوف حولو

 :العمػـو/ 3

، و  ة، وليس ىو لطائ،ة معينأنو ىلاء لعمـو البشر وكافة اػبلقمن البدىيات يف اإلسالـ    
   .عبنس دوف ىلنس

 ، فهو دين اهلل للل اػبلقواألزمافىلناس ك لك يشمل األماكن وى ا العمـو كما يشمل األ
ا ؽب ا العمـو ي،ي   ول لك فقد شرعو اهلل تعاىل صاغبيف كل ملاف وإىل أف تقـو الساعة

، وى ا ن أي مستوى يعيشونو يف ؾبتمعاهتم، و  يتالو عقق مصاغبهم، ووبحباىلات الناس
 ىلاء اإلسالـ وا ق من خالؿ واقع الشريعة وطبيعة مبادئها ومناىجها وأحلامها ،ومن مث

 .شامال كامال
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، والواىلب على ئص اإلسالـ ال ي ىو مو وع الدعوةى ه كانت إطاللة سريعة على خصا
، وهبعلوا ذلك أصل دعوهتم فإف س ى ه اعبوانب من عظمة ى ا الدينالدعاة أف يبينوا للنا

رفتو ، ولو عرؼ الناس اإلسالـ حق معفلوف عن معرفة اإلسالـ ىلاىلوف بوأكثر اػبلق غا
 لدخلوا فيو أفواىلا كما خرىلوا منو ػ 

 :مصادر الدعوة إلى اهلل
 وىي :مصادر الدعوة إىل اهلل طبسة     
 القرآف اللرت -1
 السنة النبوية الشري،ة -2
 السَتة النبوية اؼبطهرة -3
 سَتة اػبل،اء الراشدين -4
 وقائع العلماء والدعاة يف  وء تلك اؼبصادر -5

  :القرنف الكريم :المصدر األوؿ
 يف اللغة : القرآف : مصدرَ قرأ يقرأ ، وقيل يف أصوؿ اشتقاقو غَت ذلك . تعريفو:

فصار لو كالَعلم ، كما أف  -صلى اهلل عليو وسلم–وقدُ  خص باللتاب اؼبنزؿ على ؿبمد 
 التوراَة ؼبا أنزؿ على موسى ، واإلقبيَل على عيسى صلى اهلل عليهما وسلم .

: فرقاف أيًضا ، وأصلو مصدر ك لك ، مث ظبي بو النظم اللرت تسمية للم،عوؿ ويقاؿ للقرآف 
أو ال،اعل باؼبصدر ، باعتبار أنو كالـ فارؽ بُت اغبق والباطل ، أو م،روٌؽ بعضو عن بعض 

 .يف النزوؿ ، أو يف السور واآليات
 وفي االصطالح 

 ىب بعضهم إىل ، فحتعريو القرآف اللرت يف ا صطالاختل،ت أساليب العلماء يف 
ن أقصر ما يبلن أف ، ولعل موذىب آخروف إىل الت،صيل واإلطناب، ا ختصار واإلهباز

 : يعرؼ بو أنو
عنو بالتواتر، اؼبنقوؿ  -صلى اهلل عليو وسلم –  كالـ اهلل عز وىلل ، اؼبنزؿ على رسولو 

 و.اؼبتعبد بتالوت
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 :خصائص القرنف الكريم
  الرب سبحانو وتعاىل ، وىي أىم اػبصائص ومصدرىا صبيًعاالربانية: وىي نسبة إىل  - 1

 وإليها ترىلع اػبصائص األخرى
اللماؿ : وىي دبعٌت   اػبلو عن النقص والعيب  ، وىي أ ر للاصيصة األوىل الربانية   -2

للتاب عزيز    وإنَّو   فلالـ اهلل عز وىلل اؼبنزه عن كل نقص وعيب كامل أيضا ، قاؿ : )
 طُل من بُت يديو و  منَ  خْل،و ، تنزيٌل من حليم (يْأتيو البا

 الو وح: وىي  اإلبانة   ويقابلها  الغموض  -3
الشموؿ: وىي   اإلحاطة   ، فالقرآف شامل عبميع ما وبتاج إليو اإلنساف يف دنياه  -4

وأخراه ، ألنو ىلاء لسعادتو يف الدنيا واآلخرة ، وى ا ما يعرب عنو بعضهم: بالشموؿ 
إىل يـو القيامة ،  –صلى اهلل عليو وسلم –وعي ، وىو شامل عبميع الناس من زمنو اؼبو 

 وموىلو إليهم صبيًعا أينما كانوا ، وىو ما يعرب عنو بعضهم: بالشموؿ الزماين واؼبلاين .
 قاؿ تعاىل مشَتًا إىل ى ه اػبصيصة: ) ماَ فرطنا يف اللتاب من شيء (

الؼ بُت أىلزاء الشيء ويقابلها:   التنافر وا ختالؼ  التوازف: وىي  ا نسجاـ  وائت  - 5
 ، ويعرب عنها بعضهم   بالوسطية  نسبة إىل الوسط.

و  يشًتط يف توازف الشيء التساوي بُت أىلزائو ، وإمبا يل،ي ا عتداؿ وا نسجاـ فيما بينها 
كًما ، والتوازف   ، كما يقاؿ عن الدـِ يف ىلسم اإلنساف إنَّو متوازف مع اختالؼ نسبة تركيباتو

 خصيصة متعلقٌة خبصيصة الشموؿ وململٌة ؽبا ، فال يظهر صباؿ الشموؿ إ  بالتوازف.
العملية: وىي : ) صالحية الشيء للتطبيق والعمل بو يف كل زماف وملاف( وى ه  -6

 اػبصيصةُ تعد شبرةَّ ونتيجة عبميع اػبصائص السابقة ، فلو ىا مل تلن ى ه اػبصيصة .
ويبلن ،  إظهار عجز البشر بتحديهم باإلتياف دبثلو شلال ومضموناو از: وىاإلعج -7

 أصباؿ أوىلو إعجاز القرآف يف عدة وىلوه منها:
 اإلعجاز البياين -أ 
 اإلعجاز التشريعي -ب
 ) الغيب  (  اإلعجاز اإلخباري  –ج 
 اإلعجاز العلمي .  -د
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 دبثلو ، وذلك على  الثفقد ربدى القرآف اللرت الناس صبيًعا بأف يأتوا 
 مراحل على رأي صبهور العلماء ، وعلى أربع مراحل على قوؿ بعضهم

قاؿ تعاىل : )أـ يقولوف افًتاه ، قل فأتوا بسورة مثلو ، وادعوا من استطعتم من دوف اهلل إف  
 كنتم صادقُت (

لتش،وف أوىلًها ى ا و  يزاؿ ى ا التحدي سائر اؼب،عوؿ إىل يـو القيامة ، و  يزاؿ العلماء ي
 إعجازية فيو ، كل حبسب إملاناتو وزبصصو.

صلى اهلل عليو –الثبوت القطعي: وتعٍت ) اتَّصاؿ سند نقل القرآف اللرت وروايتو بالن   -8 
 دوف انقطاع على وىلو متواتر قطعي   يداخلو شك إىل يومنا ى ا . -وسلم

 يست،اد منها يف الت،سَت واستنباط وعلى الرغم من وىلود القراءات اؼبشهورة واآلحاد ، اليت
يثبْت يف  األحلاـ ، فقد أصبعت األمة على وىلوب ذبريد القرآف عنها عند صبعو ، فلم 

 اؼبصحو إ  اؼبتواتر اؼبقطوع بثبوتو .
 (اغب،ظ: وتعٍت ) السالمة من التحريو ، والزيادة والنقص  -9
يل ، وذلك بتهيئة من يهتم بو فقد ح،ظ اهلل عز وىلل ى ا القرآف من أي تغيَت أو تبد 

 ال كر ، وإّنا لو غبافظوف (  قاؿ تعاىل : )إناَ كبن نزلنا ،من أوؿ يـو أنزؿ إىل يومنا ى اويرعاه 
 السنة النبوية الشريفة  :المصدر الثاني 

 :تعريف السنة
 تطلق السنة على معاف كثَتة يف اللغة منها ) الطريقة (: يف اللغة

، فهنا ؾ تعريو للمحد ُت، وآخر تعددت تعري،اهتا تبعا  ختصاص اؼبعرفُت : يف ا صطالح
األدلة ىو تعريو والتعريو اؼبناسب ؼبقاـ ذكر اؼبصادر و  ،لل،قهاء، و ال  لألصوليُت

 .األصوليُت للسنة
 ، من فعل أو قوؿ أو تقرير (مصلى اهلل عليو وسلالن  وىو )ما صدر عن 

، يف الدعوة -صلى اهلل عليو وسلم  –للداعية ىي طريقة رسوؿ اهلل والسنة النبوية بالنسبة 
قاؿ تعاىل:) قْل ى ه سبيلي أدعوا إىل  ،و ، ومنها يستقي ما داـ متبعا لوعليها يعتمد يف دعوت

 .اهلل على بصَتة أنا و من اّتبعٍت (
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 خصائص السنة النبوية 
صلى اهلل عليو  –رسوؿ اهلل : فالسنة وإف كانت: ما صدر عن أهنا نوع من الوحي – 1

فإمبا ىي شلل من أشلاؿ الوحي قاؿ تعاىل:) وما ينطق عن اؽبوى أف ىو إ   –وسلم 
 .وحي يوحى (

، حي    ذبد األمم خصيصة من خصائص األمة اإلسالمية ووى ،اتصاؿ السند -2
ا ىي أقواؿ األخرى اليـو سنًدا متصال ألقواؿ أنبيائها ورسلها عليهم الصالة والسالـ ، وإمب

 يرويها بعض علماءىم وأحبارىم ورىباهنم عنهم دوف اتصاؿ .
 اغب،ظ من الضياع .  – 3
 ،اػبطأ العصمة من اػبطأ يف التشريع . وذلك ألف السنة وحي ، والوحي منزه عن  – 4

 –قولو  –ر ي اهلل عنهما  –اهلل بن عمرو بن العاص  وىلاء يف اغبدي  الشريو عن عبد
حُت أذف لو بلتابة اغبدي :   اكتب ، فو ال ي ن،سي بيده ، ما –وسلم  صلى اهلل عليو

 ىبرج منو إ  اغبق ( .
 : السيرة النبوية المطهرة المصدر الثالث

وبياف طريقتو فيها. ألف السَتة  -صلى اهلل عليو وسلم –السَتة النبوية ىي: تاريا حياة الن  
يلوف عليها اإلنساف وغَته ، يقاؿ: قرأت سَتة فالف النبوية يف اللغة : الطريقة ، واغبالة اليت 

، كما تشمل مشائلو وغزواتو ، وصبيع ربركاتو الدعوية ،  ، سَت  : أي تاريا حياتو ، وصبعها
 وتلوف السَتة من ى ا الوىلو أعم من السنة النبوية يف اصطالح األصوليُت.

ا اإلسالـ ، كانت سَتتو أوسع األوؿ ؽب  الداعي  -صلى اهلل عليو وسلم –وؼبا كاف الرسوؿ 
  مصدر عملي للدعاة ،وكاف اللتاب والسنة أوسع اؼبصادر النظرية ؽبم .

 :: سيرة الخلفاء الراشدينالمصدر الرابع
ل ين ُأصبع على وص،هم ب لك أربعة، ىم على الًتتيب: اػبل،اء الراشدوف بعده عليو السالـ ا

 . ، وعلي ر ي اهلل عنهمأبو بلر، وعمر، وعثماف
 .وىؤ ء األئمة األربعة اػبل،اء الراشدوف أفضل الصحابة ر واف اهلل عليهم صبيًعا

وخالفتهم الراشدة كانت سنتهم متبعة    وؼبلانة ىؤ ء اػبل،اء من رسوؿ اهلل عليو السالـ
 كسنة رسوؿ اهلل عليو السالـ و سيما فيما ات،قوا عليو من ّسنن ، وسنوه للناس من بعدىم
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لسَتهتم وسنتهم ى ه اؼبلانة اػباصة ، ألهنم كانوا إذا عر ت ؽبم قضية ، نظروا يف  وقد كاف 
فإف وىلدوا فيها شيًئا أخ وا بو وإف مل   صلى اهلل عليو وسلم–كتاب اهلل وسنة رسوؿ اهلل 

من حوؽبم من كبار صحابة رسوؿ اهلل عليو السالـ . )وخَت مثاؿ قتاؿ   هبدوا ، شاوروا
 ىا (مانعي الزكاة وغَت 

وسَتتو ، وتطبيًقا عمليا   فلانت سنتهم وسَتهتم امتداًدا طبيعيا لسنة رسوؿ اهلل عليو السالـ
 ؼبنهج اهلل ورسولو

ولعل حلمة اعتبار سنتهم كسنة رسوؿ اهلل عليو وسلم يف اإلتباع ، أ  تقتصر أسوة اؼبؤمنُت 
بعده ، وحىت   يتوىم على الن  اؼبعصـو عليو السالـ وإمبا تشمل خل،اؤه الراشدوف من 

متوىم أف إملانية تطبيق اإلسالـ تطبيًقا صحيحا   تلوف إ  يف زمن رسوؿ عليو وسلم 
وتتوقو بوفاتو ، فقامت اغبجة بسنتهم وسَتهتم كما قامت بسنة رسوؿ اهلل عليو السالـ إىل 

 يـو القيامة .
 : وقائع العلماء والدعاة في ضوء تلر المصادرالمصدر الخامس

تعد ذبارب العلماء والدعاة ، وتصرفاهتم يف الوقائع الدعوية مصدرًا ىاًما من مصادر       
الداعية ،يعيُنو على فهم اؼبصادر السابقة ، واستنباط األحلاـ منها ، ألهنا تطبيقاٌت عملية 

 ؼبنهج اهلل ورسولو.
تبعًيا يست،اد منو يف ومع أنبية ى ه الوقائع وعظيم فائدهتا ، فإهنا اىلتهادات تٌعد مصدرًا َ 

 وء اؼبصادر األصلية السابقة ، ألهنا اىلتهادات بشريةُ زبطئ ُوتصيب فإذا أصبع العلماء 
اإلصباع ، وإف اختَل،ْت  على التعامل مع واقعة ما بشلل ؿبدد ، كاف عملهم حجة بسبب 

صابوا فيها أىلرًا لغَتىم ، ولو أ آراؤىم واىلتهاداهتم فيها ، كانت آراء اىلتهاديةُ تنَت الطريق
 كما ىو شأهنم يف ا ىلتهادات ال،قهية .  –واحًدا 

جبانب  فليست الدعوة اإلسالمية نصوًصا ىلامدة ، أو أعما  وأحلاًما  ابتة ، وإمبا ىي
النصوص الشرعية واألحلاـ ال،قهية أفهاـ بشرية ، واستنباطاٌت علمية وموازنات دقيقة 

ر ة األنبياء عليهم الصالة والسالـ ، فقد ،ىلاء يف  وبُسنها إ  أىلها. وىم العلماء و 
 " اغبدي  :   العلماء ور ة األنبياء
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ر واف اهلل عليهم   وإف أوىل العلماء با ست،ادة من وقائعهم وتصرفاهتم فيها: الصحابة اللراـ
، ألهنم أعلم الناس باؼبنهج الرباين ، واألسلوب اغبليم ، وذلك لصحبتهم لرسوؿ اهلل عليو 

ىلعَل ؽبم منزلة خاصة عند و  لسالـ ومعايشتهم لسَتتو الدعوية ، فبا ىلعلهم خَت الناسا
 . ودليال  ىلعَل بعضهم قوَؿ الصحايب حجة  علماء األمة ،حىت

الصحابة  مث يأيت بعدىم التابعوف ؽبم بإحساف من علماء القروف األوىل ، ال ي أخ وا عن
ألمة ودعاهتا على ـبتلو العصور ، ال ين   من بعدىم علماء ا  واىتدوا هبديهم .مث يأيت

 األمة من أمثاؽبم ، ىلزاىم اهلل صبيًعا عن اؼبسلمُت خَت اعبزاء. زبلوا
أف يزىدوا   ومع ا عًتاؼ بأولوية وأنبية وقائع علماء السلو ودعاهتم ، فإنو   ينبغي للدعاة

عصرىم ،   بوقائع علماءبوقائع علماء السلو ودعاهتم ، فإنو   ينبغي للدعاة أف يزىدوا 
ما يشابو وقائع العصر  وذبارب الدعاة اؼبعاصرين ، فقد يلوف فيها من الوقائع واألحداث

ال ي يعيشوف فيو ، وما ىو أكثر مطابقة ؽبا ، فللما تقاربت العصور تشاهبت الوقائع 
، مأدرى الناس باحتياىلات عصرى ، ىم، والعلماء اؼبو َّقوف يف كل عصرواألحداث فيها 

 وباألساليب النافعة فيو ، فال يغٍت شيء عن شيء .
ومن ذلك ا طالع على سَتة الشياُت وىلهودنبا الدعوية )ابن باز ، ابن عثيمُت،  

 وغَتنبا(.
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 :اندعىج إنً هللاة أساني - 11
 تعريف األسلوب: 

 وم ىبػػو،طريقتػػو  كػػ ا:سػػللت أسػػلوب فػػالف يف   :يقػػاؿ ،الطريػػق ، واؼبػػ ىب اللغػػة:يف 
  كتابتو.وطريقة اللاتب يف  

 : ) الطرؽ اليت يسللها الداعي يف دعوتو (.االصطالحويف 
 ًَاذج يٍ أسانية اندعىج :

 مجملها إلى ثالث مجموعات ، وىي :  تعود األساليب في
، و الػػػيت دبجموعهػػػا سبثػػػل مجموعػػػة األسػػػاليب التػػػي تحػػػرؾ الشػػػعور والوجػػػداف .1

، الًتغيػػػػب والًتىيػػػػب ، وأسػػػػلوباؼبػػػػنهج العػػػػاط،ي، كأسػػػػلوب الػػػػوعظ والتػػػػ كَت 
 وأسلوب ربريك العاط،ة اإليبانية وهتييجها، وأسلوب الدعاء للمدعو.

، والػيت دبجموعهػا مجموعة األساليب التي تدعو إلى التفكر والتدبر واالعتبار .2
ارنػػػػة بػػػػُت اغبسػػػػن      والقبػػػػيق ، وأسػػػػلوب سبثػػػػل اؼبػػػػنهج العقلػػػػي، كأسػػػػلوب اؼبق

التشػػبيو، وأسػػلوب اؼبنػػاظرة، وأسػػلوب التو ػػيق والتعليػػل العقلػػي، وأسػػلوب الػػػرد 
 على الشبهات.

، والػػػيت  مجموعػػػة األسػػػاليب التػػػي تعتمػػػد علػػػى الحػػػس والتجػػػارب اإلنسػػػانية .3
دبجموعهػػػػا سبثػػػػل اؼبػػػػنهج اغبسػػػػي ، كأسػػػػلوب القػػػػدوة اغبسػػػػنة ، وأسػػػػلوب ذكػػػػر 

ذباربػػو ومػػا يظهػػر عليػػو، وأسػػلوب رب،ػػيظ اؼبػػدعو ، وأسػػلوب اإلحسػػاف  الداعيػػة
 للمدعوين ومساعدهتم.

، والػػػيت تشػػػػمل األسػػػاليب السػػػابقة ، أو بعضػػػها ، كأسػػػػلوب  األسػػػاليب العامػػػة .4
 اػبطابة، وأسلوب القصص ، وأسلوب التعليم ، وأسلوب السؤاؿ واعبواب.

 : اهلل    ينبغي للداعية إىلساليب وتنوعهاللثرة األ و
وذلػػػػػك بػػػػػالنظر إىل حػػػػػاؽبم وزمػػػػػاهنم  ،اختيػػػػػار األسػػػػػلوب المناسػػػػػب للمػػػػػدعوين  -

، يسػػػتادـ أسػػػلوب الرفػػػق واللػػػُت يف بعػػػض  وملػػػاهنم، فمػػػثالً قبػػػد أف رسػػػوؿ اهلل 
، وذلك غباىلة اؼبدعو يف ى ه اؼبواقو، ويف مواقو أخرى يستعمل الشدة والقسوة 

 اغباؿ ؼبثل ى ا األسلوب.
اؼبػػدعو فيػو  ػػالث ركػائز، وىػػي:  ألف، وذلػك  ىػذه األسػػاليب وطرحهػػاالتنويػع بػػين  -
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العاط،ة والعقل واإلحسػاس ، فالداعيػة اؼبوفػق الػ ي يسػتادـ األسػاليب الػيت تشػبع 
 الركائز الثالث بشلل متوازف ومتناسق .

 إنً هللا تعانً : وسائم اندعىج 
 
 :الوسائلتعريف 
، توسػل إىل ربػو بوسػيلة أي تقػرب إليػو  يءإىل الشػيُتوصل ويُتقػرب بػو  : ماىياللغة يف       

أولئػػػػر :}بعمػػػل، وىػػػي الواسػػػلة، والواصػػػلة، و القػػػرو، وصبعهػػػا وسػػػائل و ُوُسػػػل، يقػػػوؿ اهلل 
  .{الػذيػن يدعػوف يبتغوف إلى ربهم الوسيلة أيػهم أقرب

 .مادية(يتوصل بو الداعية إىل تطبيق مناىج الدعوة من أمور معنوية أو  ما  :االصطالحويف 
 ر.ي ما يستعُت بو الداعية على تبليغ الدعوة من أشياء وأمو ىوقيل : 

 إنً هللا تعانً : أَىاع وسائم اندعىج

 ، ىما:نوعيننقسم الوسائل إلى نستطيع أف 
 ، كالقوؿ، والعمل.وىي صبيع األدوات ايسوسة :الوسائل اؼبادية - 1
 . والتنظيم ،والتاطيطالدعاء، ، و كالصالة  ة:الوسائل اؼبعنوي - 2

 وأيضاً للوسائل تقسيم نخر ، وىو :
 ، والعمل .الوسائل األصلية: كالقوؿ - 1
 ، وملػػػػػػرب الصػػػػػػوت. واللبػػػػػػاس ، واسػػػػػػتغالؿ اؼبواقػػػػػػو: كػػػػػػاؼبنربالوسػػػػػػائل اؼبسػػػػػػاعدة - 2

 .، ووسائل اإلعالـ بأنواعهاوالنظر للمدعو أ ناء اغبدي  معو ،وال،رص
  يتعػارض  وإتقاهنػا،والسػعي يف ربصػيلها  الوسائل،استاداـ ينبغي التنبيو عليو أف  وفبا

 . مع التوكل على اهلل 
 ، عند اختيار الوسيلة مراعاة القواعد اآلتية : ينبغي للداعية إلى اهلل و 

 .أف الوسائل ؽبا حلم الغايات ، فل ا   بد من مشروعية الوسيلة - 1
 . درء اؼب،اسد مقدـ على ىللب اؼبصاحل - 2
 دفع أعظم اؼب،سدتُت باحتماؿ أدنانبا. - 3
 اإلتياف بأعظم اؼبصلحتُت إذا مل يبلنا معاً. - 4

 :إنً هللا تعانً يىضىعاخ اندعىج
  :يبلن القوؿ أف مو وعات الدعوة تدور حوؿ التقسيم اآليت                
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 العقيدة . - 1
 الشريعة . -2
 األخالؽ . – 3
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 قضايا دعىيح : - 15

 من القضايا اليت ينبغي التنبيو عليها وىي : ىناؾ ؾبموعة
،  االعتماد على الكتػاب والسػنة فػي اختيػار الموضػوعات ودعػوة اآلخػرينضرورة  / أوالً 

 والبعد عن اؽبوى واؼبيوؿ الشاصية .
: يف الدعوة مع الناس ، فمػثالً اػبمػر حرمػت علػى مراحػل .... وىلػ ا يؤخػ   التدرج /ثانيا ً 

  الناس بالتدرج .
ترتيب مو وعات الدعوة حسب أنبيتها الشرعية ، فال يُقدـ مو وع علػى ومن التدرج 
. ىػػ ا وإف األصػػل يف أوليػػات الػػدعوة الػػ ي هبػػب علػػى الػػدعاة ا لتػػزاـ بػػو آخػػر ، ىػػو أىػػم منػػو

 ىو ما يأيت :
 التوحيد وقضايا العقيدة . - 1
اـ  أركػػػػاف اإلسػػػػالـ ، وخاصػػػػة منهػػػػا الصػػػػالة ، ومػػػػا يتصػػػػل هبػػػػا مػػػػن أحلػػػػ - 2

 كالغسل والو وء.
 مث تأيت بقية اؼبو وعات على حسب أنبيتها وتقدت الشارع ؽبا . - 3

 :  البعد عن التعصب /ثالثا
إىل درىلػػة ذبعػػل النػػاس ،  -سػػلباً ، أو إهبابػػاً  -معهػػا، أو  ػػدىا  -فالتعصػػب لألشػػياء 

ىنػاؾ  يصابوف بنوع من اػبوؼ الشديد من ىجػـو اؼبتعصػبُت ،  ػدىم ، أو معهػم ، إذا كػاف
خطػػأ حصػػل ، أو واقػػع سػػيء قػػائم ينبغػػي إزالتػػو ، و  شػػك أف ىػػ ا يػػؤدي إىل عػػدـ اإلقػػداـ 

 واؼببادرة ، وا عًتاؼ باػبطأ ونقده ، واؼبطالبة بالعودة للحق واتباعو .
، يراعيهػا ويتعامػل هبػا  إنزاؿ الناس منازؽبم ، فه ا من القواعد اللبَتة اليت كاف الن    /رابعا

 ن ، كأيب س،ياف ، وزيد اػبيل ، وغَتىم كثَت ... .مع اؼبدعوي
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 /  يقرر انحسثح ثاَيًا 
 

 :تعريف انحسثح نغح واصطالحاً  .1

، ا ختبار، واإلنلار، والظن، وا عتداد، و لو عدة معاف، منها: طلب األىلر لغةا حتساب 
  . (1)وا كت،اء 
اوردي أشػػهرىا تعريػػو اإلمػػاـ اؼبػػ. مػػن (2)فقػػد عرفػػو العلمػػاء بعػػدة تعري،ػػات االصػػطالحأمػػا يف 

، وهنػي والقا ي أيب يعلى اغبنبلي، حي  يقو ف: ) اغبسبة: ىػي أمػر بػاؼبعروؼ إذا ظهػر تركػو
 . (3)عن اؼبنلر إذا ظهر فعلو ( 

 
 أركاٌ انحسثح : .2

ف أركػػاف اغبسػػبة فقػػاؿ : إ –رضبػػو اهلل  -الغػػزاَل كمػػا ذكػػر ذلػػك  : أركػػاف اغبسػػبة أربعػػة
 أربعة: ايتسب، وايتَسب عليو، وايتسب فيو، ون،س ا حتساب. 

  .القائم باغبسبة : اسم فاعل من احتسب، ويقصد بو المحتِسب .1
: اإلسػػػالـ والتلليػػػو والعلػػػم والعدالػػػة والقػػػدرة وقػػػد اشػػػترط الفقهػػػاء فػػػي المحتسػػػب

 البدنية
 واإلذف من اإلماـ وال كورة.

    ر.يو عن اؼبنلهن : وىو من تقع عليو اغبسبة بأمره باؼبعروؼ أويوالمحَتسب عل .2
 .الػػػ ي يُنهػػػى عنػػػو : وىػػػو اؼبعػػػروؼ الػػػ ي يػػػؤمر بػػػو، أو اؼبنلػػػرالمحَتسػػػب فيػػػو .3

النػاس، وقػد يشػار  : واؼبراد بو الوسيلة اليت وبتسب هبػا ايتسػب علػىالمحتسب بو .4
التنبيػػػػػو والتػػػػػػ كَت، مث الػػػػػػوعظ  وىػػػػػػي أو ً  .إليهػػػػػا يف كتػػػػػػب اغبسػػػػػبة دبراتػػػػػػب ا حتسػػػػػاب

والتاويػػػػو مػػػػن اهلل، مث الزىلػػػػر والتأنيػػػػب واإلغػػػػالظ بػػػػالقوؿ، مث التغيػػػػَت باليػػػػد، مث إيقػػػػاع 
 العقوبة بالنلاؿ والضرب، مث ا ستعداء ورفع األمر إىل اغباكم.

 دبثاؿ، فأقوؿ: لو أف رىلالً   وبضر الصالة يف اؼبسجد فوعظو ؽب ه األركاف وأمثِّل
                                 

ىػػػ،  ط 1411، الطبعػػة األوىل  7-5ي ، صانظػػر : اغبسػػبة ) تعري،هػػا ، ومشػػروعيتها ، وحلمهػػا ، ( ، الػػدكتور / فضػػل إؽبػػ( 1)
 ، باكستاف .إدارة ترصباف اإلسالـ

 .   16-7، ص( للزيادة انظر: اؼبرىلع السابق2)
،  ىػػػػػ ، ط شػػػركة ومطبعػػػػة مصػػػط،ى البػػػػايب اغبلػػػػ 1327، الطبعػػػة األوىل  241ص، ( األحلػػػاـ السػػػػلطانية، لإلمػػػاـ اؼبػػػػاوردي3)

 ىػ ،  ط دار اللتب العلمية،  بَتوت.1413، طبعة 284للقا ي أيب يعلى اغبنبلي، ص ،القاىرة. واألحلاـ السلطانية
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 .ما فعلرىلٌل على 

 .ىو الواعظ فالمحتِسب: 

 .وايتسب عليو: ىو الرىلل التارؾ للصالة يف اؼبسجد
 .وايتسب فيو: ىو ترؾ الصالة يف اؼبسجد

 .وايتسب بو: ىو الوعظ
 
 :حكى انحسثح، ويكاَتها، وَىعيح فرضها  .3

 
وقػػػد   .  شػػرعت اغبسػػبة طريقػػاً لإلرشػػاد واؽبدايػػة والتوىليػػو إىل مػػا فيػػو اػبػػَت ومنػػع الضػػرر

، وكػػػره إلػػػيهم اؼبنلػػػر وال،سػػػوؽ والعصػػػياف  حبػػػب اهلل إىل عبػػػاده اػبػػػَت وأمػػػرىم بػػػأف يػػػدعوا إليػػػو 
    : ، وأمػرىم بالتعػاوف علػى الػرب فقػاؿ تعػاىل  وهناىم عنو ، كمػا أمػرىم دبنػع غػَتىم مػن اقًتافػو 

       : ىلػل شػأنو  وقػاؿ   .   ، وال تعػاونوا علػى اإلثػم والعػدواف وتعاونوا علػى البػر والتقػو  
ولتكن منكم أمة يدعوف إلى الخير ويػأمروف بػالمعروؼ وينهػوف عػن المنكػر وأولئػر ىػم 

 .  المفلحوف
  بػالنظر إىل متعلقهػا إذ  ، اغبسبة واىلبة يف اعبملة من حيػ  ىػي    : الحكم التكليفي 

فػإذا تعلقػت   ، أو حػراـ ينهػى عنػو   ، أو منػدوب يطلػب عملػو   ، إهنا قد تتعلق بواىلب يؤمر بو 
وإذا تعلقت دبندوب أو دبلروه فال   ، بواىلب أو حراـ فوىلوهبا حينئ  على القادر عليها ظاىر 

إذ الغػػػرض منهػػػا   ، ؼبتعلقهػػػا  بػػػل تلػػػوف أمػػػرا مسػػػتحبا منػػػدوبا إليػػػو تبعػػػا  ، تلػػػوف حينئػػػ  واىلبػػػة 
فتلػػػوف الوسػػػيلة إليػػػو    ، وا متثػػػاؿ يف ذلػػػك لػػػيس واىلبػػػا بػػػل أمػػػرا مسػػػتحبا   ، الطاعػػػة وا متثػػػاؿ 

وقد يًتتب عليها من اؼب،سدة ما هبعل اإلقداـ عليها داخػال يف ايظػور   . ك لك أمرا مستحبا 
 .  اؼبنهي عنو فتلوف حراما 

     : مشروعية الحسبة من حكمة وال
  ، يف حاىلػػػػة إىل مػػػن يعلمهػػػػم إذا ىلهلػػػػوا   - يف ـبتلػػػو العصػػػػور   -  يزالػػػػوف  أف النػػػاس 
وإذا سػهل تعلػيم اعباىػل   ، ويلو بأسػهم إذا أ ػلوا   ، وهبادؽبم إذا  لوا   ، وي كرىم إذا نسوا 

  ذو بصَتة وحلمػة فإف ىلداؿ الضاؿ وكو بأس اؼبضل   يستطيعهما إ  ، وت كَت الناسي   ، 
 ل لك شرعت اغبسبة.    . وبياف 
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ولػػتكن مػػنكم أمػػة  : ومػػن أفضػػل مػػا اسػػتدؿ بػػو علػػى مشػػروعية اغبسػػبة قولػػو سػػبحانو 
        يػػػدعوف إلػػػى الخيػػػر ويػػػأمروف بػػػالمعروؼ وينهػػػوف عػػػن المنكػػػر وأولئػػػر ىػػػم المفلحػػػوف

م أوليػػػاء بعػػػض هوالمؤمنػػػوف والمؤمنػػػات بعضػػػ :  وقولػػػو سػػػبحانو، ( 401آؿ عمػػػراف/)
يػػػأمروف بػػػالمعروؼ وينهػػػوف عػػػن المنكػػػر ويقيمػػػوف الصػػػالة ويؤتػػػوف الزكػػػاة ويطيعػػػوف اهلل 

 (. 14)التوبة/  ورسولو أولئر سيرحمهم اهلل إف اهلل عزيز حكيم 
  : نوعاف وو ية ا حتساب

 و ية أصلية مستحد ة من الشرع.  -
ليػػو يف ذلػػك مػػن اػبلي،ػػة أو األمػػَت، وو يػػة مسػػتمدة وىػػي الو يػػة الػػيت يسػػتمدىا مػػن عهػػد إ -

 وىو ايتسب. 
 

 . يقارَح انحسثح تانىالياخ األخري : 4  

)وصبيػػػع الو يػػػات اإلسػػػالمية إمبػػػا  –رضبػػػو اهلل تعػػػاىل  –قػػػاؿ شػػػيا اإلسػػػالـ ابػػػن تيميػػػة 
مقصػػودىا األمػػر بػػاؼبعروؼ والنهػػى عػػن اؼبنلػػر سػػواء ب ذلػػك و يػػة اغبػػرب اللػػربى مثػػل نيابػػة 

وو يػػة اغبلػم أو و يػػة اؼبػػاؿ وىػػى و يػػة الػػدواوين اؼباليػػة  الشػػرطةالسػلطنة والصػػغرى مثػػل و يػػة 
 . (1) وو ية اغبسبة (

، وزائػػدة ن وىلهػػُت، ومقصػػورة عنهػػا مػػن وىلهػػُتمرت،عػػة عػػن أحلػػاـ القضػػاة مػػ اغبسػػبةو 
، وظبػػاع دعػػوى اؼبسػػتعدي عليػػة مػػن : يوافػػق يف ىلػػواز ا سػػتعداءوجهػػين أحػػدىماعليهػػا مػػن 
 : اآلدميُت، يف  ال ة أنواع فقطحقوؽ 

 .األوؿ: النجش، والتط،يو يف كيل ، أو وزف

 .والثاين: الغش، والتدليس يف بيع، أو شبن
 .مع اؼبلنةثال  : اؼبطل بالدين ، وال

، ألنػو مو ػوع لقها باؼبنلر الظاىر الػ ي نصػب لػو، لتعواختص هب ه الثال ة دوف غَتىا
 .الو ياتيف عرؼ  اغبسبةمنصب 

ال ي يوافق فيػو : إلػزاـ اؼبػدعى عليػو اػبػروج مػن اغبػق اؼبػدعى بػو ، وىػ ا  والوجو الثاني

                                 
 . 66اغبسبة ، ص –( 1)
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اع الػدعوى فيهػا إذا وىلبػت عاـ يف صبيع اغبقوؽ ، وإمبا ىو خاص يف اغبقوؽ اليت ىلاز لو ظبػ
باإلقرار واؼبلنة واليسار ، فيلـز اؼبقر اؼبوسر اػبروج منها ، ألف يف تأخَتىا منلراً ىو منصػوب 

 إلزالتو ، وأما الوىلهاف يف قصورىا عن القضاة : 
فػػال يسػػػمع عمػػػـو الػػػدعاوي اػبارىلػػػة عػػػن ظػػػاىر اؼبنلػػػرات ، يف العقػػػود ، واؼبعػػػامالت ، 

، فيلػػوف  اغبسػػبةوسػػائر اغبقػػوؽ ، إ  أف ي،ػػوض ذلػػك إليػػو بػػنص صػػريق يزيػػد علػػى منصػػب 
قا ياً وؿبتسباً ، فيشًتط فيو شروط القضاء ، ويقتصر على اغبقوؽ اؼبعًتؼ هبػا ، خبػالؼ مػا 

 ات واأليباف وليس منصبو .ىلحد  حتياىلو لسماع البين
علػػى األحلػػاـ : فتعر ػػو لوىلػػوه اؼبعػػروؼ واؼبنلػػر ، وإف مل ينػػو  والوجهػػاف الزائػػداف لػػو

إليػػػو ، خبػػػػالؼ القا ػػػي ، ولػػػػو مػػػػن السػػػالطة واغبمايػػػػة يف اؼبنلػػػػرات مػػػا لػػػػيس للقضػػػػاة ، ألف 
قا ي إىل مو وعو الرىبة ، ومو وع القضاء النص،ة ، وىو باألناة والوقار أوىل ، فإف خرج ال

و يػة الظػامل مػن وىلهػُت، وزبال،هػا مػن  اغبسبةالسالطة خرج عن منصبو ال ي وليو ، وتشابو 
 وىلهُت .

 فتشاهبها يف : الرىبة ، وىلواز التعرض لإلطالع .
 َلاولػو ، فرتبػة اؼبظػامل أعلػى ، فيما عجز عنػو القضػاة  اؼبظاملوزبال،ها : أف مو ع و ية 

وهبػػوز لػػواَل اؼبظػػامل أف . وايتسػػب   يوقػػع ألحػػد منهمػػا . تسػػبة اؼبظػػامل أف يوقػػع للقضػػاة واي
 . وبلم وليس للمحتسب أف وبلم

 
 شثهاخ حىل انحسثح : .5

الػػػػيت تثػػػػار حػػػػوؿ اغبسػػػػبة ، سأعر ػػػػها والػػػػرد عليهػػػػا  . (1) ىنػػػػاؾ ؾبموعػػػػة مػػػػن الشػػػػبهات
 بالت،صيل، وىي على النحو اآليت : 

بحجػة تعارضػو مػع الحريػة الشخصػية الشبهة األولػى : )) وجػوب تػرؾ االحتسػاب 
   

يقػػػػوؿ بعػػػػض النػػػػاس :   هبػػػػب علينػػػػا أف نػػػػًتؾ النػػػػاس وشػػػػأهنم و  نتػػػػدخل يف شػػػػؤوهنم 
اػباصة بأمرىم باؼبعروؼ ال ي   يرغبوف يف فعلو ، وهنيهم عن اؼبنلر ال ي يرغبوف فيو 

 .يػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الشاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػية الثابتػػػػػػػػػػػػػػػػػػة يف اإلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ ، ألف ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا يتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػارض مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اغبر 
                                 

 .ؽبىإالدكتور /فضل  ،كتاب شبهات حوؿ األمر باؼبعروؼ والنهى عن اؼبنلر   -( 1)
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ال إكػػراه فػػي الػػدين قػػد تبػػين   :ى صػػحة رأيهػػم بقولػػو عػػز وىلػػلؤ ء علػػويسػػتدّؿ ىػػ
الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسر بػالعروة الػوثقى ال 

  . انفصاـ لها واهلل سميع عليم 
 أواًل: عدـ وجود )) الحرية الشخصية    المزعومة .

لشاصػػية (( اؼبزعومػػة ؟  أيف لنػػا أف نسػػأؿ أصػػحاب ىػػ ا القػػوؿ : أيػػن تلػػك )) اغبريػػة ا
مشػػارؽ األرض أـ يف مغارهبػػا ؟ىػػل وىلػػدسبوىا يف أنظمػػة شػػرقية أـ يف أنظمػػة غربيػػة ؟ كػػال ،   

رغػػم  عنػػد ىػػؤ ء ، و  عنػػد أولئػػك . يُطالػػب اؼبػػرء باػبضػػوع وا متثػػاؿ لقواعػػد و أنظمػػة علػػى
 أن،و حيثما حل وارربل. 

تقػاطع واإلشػارة ضبػراء ؟ ىػل يُعطػى يف ىل ُيسمق ألحد يف الشرؽ أو الغرب أف يعػرب ال
بيػت دبالػو الػ ي اكتسػبو بلػد ىلبينػو علػى األرض الػيت اشػًتاىا خبػالص  الغرب ألحد حق بنػاء

مالػػو كي،مػػا شػػاء مػػن غػػَت مراعػػاة الضػػوابط الػػيت و ػػعتها أمانػػة تلػػك اؼبدينػػة الػػيت ىػػو فيهػػا ؟ و 
 .ىى وأمّر ، ليس لو أف يبلك بيتاً األمر يف الشرؽ أد

 : المفهـو اإلسالمي للحرية الشخصية :ثانياً 
اغبريػػة الشاصػػية الػػيت منحهػػا اإلسػػالـ للعبػػاد ىػػي أنػػو أخػػرج العبػػاد مػػن عبوديػػة العبػػاد ، 
 و  يعٍت ى ا إخراىلهم من عبودية رب العباد ، ما أحسن ما عػرب القػرآف اللػرت عػن ىػ ا : 

الحمػد  ىل يستوياف مثالً ضرب اهلل مثاًل رجاًل فيو شركاء متشاكسوف ورجاًل سلماً لرجل 
 .  هلل بل أكثرىم ال يعلموف

فاؼبطلوب يف اإلسالـ أف يتحرر العبد مػن كػل مػن سػوى اهلل ويصػَت عبػداً منقػاداً مطيعػاً 
 ربعػي بػن عػامرالصػحايب اعبليػل مستسلماً هلل الواحد اػبالق اؼبالك اؼبػدبر . وىػ ا مػا عػرّب عنػو 

 ،  ؾبيبػػاً علػػى سػػؤاؿ رسػػتم بقولػػو : ) اهلل ابتعثنػػا ، واهلل ىلػػاء بنػػا لناػػرج مػػن شػػاء مػػن عبػػادة
 العباد إىل عبادة اهلل (.

 :ال إكراه في الدين  : ثالثا: الخطأ في فهم اآلية
، ولػػيس ألحػػد  يشػػاءوفوتػػرؾ مػػا  يشػػاءوفلػػيس معػػٌت اآليػػة بػػأف للنػػاس كلهػػم فعػػل مػػا 

واهلل  –تركػػوه أو اىلتنػػاب الشػػر الػػ ي فعلػػوه ، بػػل اؼبػػراد باآليػػة إلػػزامهم علػػى فعػػل اػبػػَت الػػ ي 
كمػػػا يقػػػوؿ اغبػػػافظ ابػػػن كثػػػَت : ) أي   تلرىػػػوا أحػػػداً علػػػى الػػػدخوؿ يف   –أعلػػػم بالصػػػواب 
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 (. اإلسالـ
وحىت ى ا ليس لغَت اؼبسلمُت كّلهم بل رىّلق كثَت من اؼب،سرين بػأف ىػ ا اغبلػم خػاص 

األو ػػاف مػػن مشػػركي العػػرب ومػػن شػػاهبهم فػػال يُقبَػػل  بأىػػل اللتػػاب ومػػن شػػاهبهم. وأمػػا عبػػدة
 .منهم إ ّ اإلسالـ أو القتاؿ معهم 

 
 رابعاً : ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكتاب والسنة :

إف ىػػػؤ ء أخػػػ وا آيػػػة واحػػػدة وحػػػاولوا تأويلهػػػا وفػػػق أىػػػوائهم وذبػػػاىلوا تلػػػك النصػػػوص 
أيػن ىػؤ ء مػػن  اغبسػبة.دد يف فر ػّية اللثػَتة الصػروبة الوا ػحة الػيت   تػًتؾ ؾبػا ً للشػػك والػًت 

وصػيغة هنػي للمنػع عػن تركػو ؟  با حتسػاب،تلك النصوص اليت وردت فيها صػيغة أمػر للقيػاـ 
ولتكن منكم أمة يدعوف إلى الخير ويأمروف بػالمعروؼ و ينهػوف  وذلك مثل قولو تعاىل: 

واهنػوا عػن اؼبنلػر قبػل مروا باؼبعروؼ  »:   ، ومثل قولوعن المنكر وأولئر ىم المفلحوف
  يبػػنعن رىلػػالً مػػنلم ـبافػػة النػػاس أف يػػتلّلم  »: . ومثػػل قولػػو« أف تػػدعوا فػػال ُيسػػتجاب للػػم

 .«باغبق إذا رآه وعلمو
 اً : تشريع الحدود والتعزيرات ينقض ىذه الشبهة : خامس

مػػاذا سػػيلوف موقػػو ىػػؤ ء مػػن اغبػػدود والتعزيػػرات الػػيت ُشػػرِعت ؼبعاقبػػة مػػرتل  بعػػض 
 ائم ؟ أيػػػػػػػػػػػردوف تلػػػػػػػػػػػك النصػػػػػػػػػػػوص الثابتػػػػػػػػػػػة الصػػػػػػػػػػػروبة الػػػػػػػػػػػيت ىلػػػػػػػػػػػاء فيهػػػػػػػػػػػا بياهنػػػػػػػػػػػا ؟ .اعبػػػػػػػػػػػر 

البلػػر بػػالبلر  »مػػا ىلػػاء فيهػػا مػػن عقوبػػة الػػزاين :  –علػػى سػػبيل اؼبثػػاؿ  -ومػػن تلػػك النصػػوص
 .«ىللد مائة ون،ي سنة ، والثّيب بالثيب ىللد مائة والرىلم 

 
ث ال يضػػػرنا ضػػػالؿ لمنكػػػر حيػػػ: )) تػػػرؾ األمػػػر بػػػالمعروؼ والنهػػػي عػػػن االشػػػبهة الثانيػػػة

   الضالين

 والنهػػي عػػن اؼبنلػػر حيػػ  أمرنػػا اهللب علينػػا األمػػر بػػاؼبعروؼ يقػػوؿ بعػػض النػػاس:   هبػػ
  :ين واستدلوا على ذلك بقولو تعاىلتعاىل با ىتماـ بأن،سنا وّبُت أنو   يضرنا  الؿ اآلخر 

 . يػػػػػػػا أيهػػػػػػػا الػػػػػػػذين نمنػػػػػػػوا علػػػػػػػيكم أنفسػػػػػػػكم ال يضػػػػػػػركم مػػػػػػػن ضػػػػػػػل إذا اىتػػػػػػػديتم
 د على الشبهة من جانبين :الر 

 أوالً : كشف النقاب عن حقيقة الشبهة من اآلية نفسها :
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لػػو تػػدبر أصػػحاب ىػػ ه الشػػبهة يف اآليػػة ن،سػػها ؼبػػا نطقػػوا هبػػا . اشػػًتط اهلل تعػػاىل لعػػدـ 
ال    إصػػابة الضػػرر بسػػبب  ػػالؿ اآلخػػرين أف يلػػوف الشػػاص مهتػػدياً حيػػ  قػػاؿ تعػػاىل :

. و  يصػَت الشػاص مهتػدياً إ ّ إذا أدى مػا أوىلبػو اهلل عليػو   يضركم من ضّل إذا اىتديتم
. وفبّا أوىلب عليو أف يأمر باؼبعروؼ وينهي عن اؼبنلر . فال ي   يقـو هب ا   يلوف مهتدياً 
ألف فػػوات الشػػرط يسػػتلـز فػػوات اؼبشػػروط . وقػػد بػػُّت ىػػ ا بعػػض الصػػحابة والتػػابعُت وكثػػَت مػػن 

 تأخرين .اؼب،سرين والعلماء القدامى واؼب
فعلػػػى سػػػبيل اؼبثػػػاؿ فقػػػد نقػػػل اإلمػػػاـ ابػػػن ىلريػػػر الطػػػربي عػػػن ح ي،ػػػة ر ػػػي اهلل عنػػػو يف 

كما نقل اإلماـ الطربي عن سعيد بػن اؼبسػيب ،  ت،سَت ى ه اآلية أنو قاؿ: ) إذا أمرمت وهنيتم (
يف ت،سَت اآلية أنػو قػاؿ : ) إذا أمػرت بػاؼبعروؼ ، وهنيػت عػن اؼبنلػر ،   يضػرؾ مػن  ػل إذا 

 يت (.اىتد
 ثانياً: تفنيد الشبهة بالنصوص األخر  :

وردت نصػػوص كثػػَتة يف اللتػػاب والسػػنة تبػػُّت أنػػو فبػػا هبػػب علػػى الصػػاغبُت ذبػػاه أعمػػاؿ 
وإف مل ي،علػوا ىػ ا يوشػك أف ينػزؿ علػيهم غضػب اهلل  عنهػا.اآلخرين السيئة ت كَتىم ومنعهم 

 ؽبم.فيدعونو فال يستجيب 
وإذا رأيت الذين يخوضوف في نياتنا فأعرض عنهم   ومن تلك النصوص قولو تعاىل:     

حتػػى يخوضػػوا فػػي حػػديٍثٍهٍه غيػػره. وإمػػا ينسػػينر الشػػيطاف فػػال تقعػػد بعػػد الػػذكر  مػػع 
القػػػـو المػػػالمين. ومػػػا علػػػى الػػػذين يتقػػػوف مػػػن حسػػػابهم مػػػن شػػػيء ولكػػػن ذكػػػر  لعلهػػػم 

 .يتقوف
 

 الشبهة الثالثة: )) ترؾ الحسبة بسبب التقصير والنقص   

ينػا عنػو ، لػ ا ض الناس : ) حي    نقـو بلل ما أُِمرنا بػو و  قبتنػب كػل ماهنُ يقوؿ بع
هبب علينا أف هنتم بأن،سنا بدؿ أمر اآلخرين باؼبعروؼ وهنيهم عػن اؼبنلػر (.واحػتج أصػحاب 

 ى ا القوؿ باؼبنقوؿ واؼبعقوؿ .
ك يف قولػػو ، وذلػػأمػػر النػػاس بػػاؼبعروؼ ونسػػي ن،سػػو : ذـ اهلل تعػػاىل مػػنأمػػا اؼبنقػػوؿ فقػػالوا

 .أتأمروف الناس بالبر وتنسوف أنفسكم وأنتم تتلوف الكتاب أفال تعقلوف  تعاىل : 
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ياأيها الذين نمنوا لم تقولوف ما ال تفعلػوف كبػر مقتػاً عنػد اهلل أف تقولػوا مػا   وقولو تعػاىل:
 . ال تفعلوف

اإلمػاـ الباػاري عػن أسػامة ر ػي  روى فقػد ،سػوء عاقبػة ىػؤ ء  كما بػُّت رسػوؿ اهلل 
هُبػاء بالرىلػل فُيطػرح يف النػار فػيطحن فيهػا كمػا  »يقػوؿ :  اهلل عنو قاؿ : ظبعت من رسػوؿ 

يطحػػػػن اغبمػػػػار برحػػػػاه ، فيطيػػػػو بػػػػو أىػػػػل النػػػػار فيقولػػػػوف : أي فػػػػالف   ألسػػػػت كنػػػػت تػػػػأمر 
ى عػن اؼبنلػر باؼبعروؼ وتنهػى عػن اؼبنلػر ؟ فيقػوؿ : إين كنػت آمػر بػاؼبعروؼ و  أفعلػو ، وأهنػ

 .«وأفعلو 
  يأتيػو، . مػن يسػتجيب ؼبػن يػأمر دبعػروؼ و وأما اؼبعقوؿ فقالوا: فاقد الشيء   يعطيو

 وينهى عن منلر ويأتيو؟
 :الرد على ىذه الشبهة

 سبب الذـ ىو : ترؾ المعروؼ وليس األمر بالمعروؼ : /أوالً 
 ىناؾ واىلباف : 

 . األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنلر .1
 فعل اؼبعروؼ وترؾ اؼبنلر .. 2
إف النصػػػػوص الػػػػيت احػػػػتج هبػػػػا أصػػػػحاب ىػػػػ ه الشػػػػبهة لػػػػيس فيهػػػػا ذـ بسػػػػبب القيػػػػاـ و 

بالواىلػػػب األوؿ بػػػل فيهػػػا ذـ بسػػػبب تػػػرؾ القيػػػاـ بالواىلػػػب الثػػػاين. مل يُنلػػػر فيهػػػا بسػػػبب أمػػػر 
نسػياف الناس بالرب ، وهنيهم عن اؼبنلر ، والػتل،ظ بػالقوؿ الطيػب ، بػل إمبػا أُنلػر فيهػا بسػبب 

 األن،س ، وترؾ اؼبعروؼ وارتلاب اؼبنلر ، وعدـ ال،عل وفق القوؿ الطيب.
          فعلػػػػػػى سػػػػػػبيل اؼبثػػػػػػاؿ ىنػػػػػػاؾ طالػػػػػػب قبػػػػػػق يف مػػػػػػادة )) الت،سػػػػػػَت (( ورسػػػػػػب يف مػػػػػػادة 
)) اغبدي (( ىل يُعقل توىليو اللـو بسبب النجاح يف مػادة الت،سػَت ؟ إمبػا يُػالـ بسػبب 

 رسوبو يف مادة اغبدي  .
 : ترؾ أحد الواجبين ليس مبرراً لترؾ الواجب الثاني : ثانياً 

إف الػػواىلبُت اللػػ ين ذكرنانبػػا لػػيس أحػػدنبا شػػرطاً للثػػاين فيلػػوف تػػرؾ أحػػدنبا مػػربراً لػػًتؾ 
 الثاين . 

وي بأسػػلوب آخػػر: )) قػػاؿ العلمػػاء : و  ُيشػػًتط يف اآلمػػر والنػػاىي أف يقػػوؿ اإلمػػاـ النػػو 
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عنو ، بل عليو األمر وإف كػاف ـبػالً دبػا يػأمر  و ؾبتنباً ما هنىيلوف كامل اغباؿ فبتثاًل ما يأمر ب
بو ، والنهي و إف كاف متلبِّساً دبا ينهى عنو فإنو هبب عليو شيئاف : أف يأمر ن،سػو وينهاىػا ، 

 ويأمر غَته وينهاه فإذا أخلَّ بأحدنبا كيو يُباح لو اإلخالؿ باآلخرة ((.
 طيل االحتساب :ثالثاً : األخذ بهذا القوؿ يؤدل إلى تع

لػو اشػًتطنا لرمػر والنػػاىي أف يلػوف فػاعالً للػػل مػا أُمػر بػػو وؾبتنبػاً كػل مػػا هُنػي عنػو لػػن 
ذبػػد مػػن يقػػـو با حتسػػاب ، وهبػػ ا يتعطّػػل ىػػ ا الواىلػػب العظػػيم . وقػػد نّبػػو علمػػاء األمػػة إىل 

اؼبنلػػر ىػػ ا األمػػر ، فقػػاؿ سػػعيد بػػن ىلبػػَت : ) لػػو كػػاف اؼبػػرء   يػػأمر بػػاؼبعروؼ و  ينهػػى عػػن 
 حىت   يلوف فيو شيء ما أمر أحد دبعروؼ و  هنى عن منلر (.
 رابعاً : عدـ جدو  احتساب غير الكامل ليس بأمر دائم :

  شػػك أف دعػػوة اللامػػل أشػػّد وقعػػاً يف الن،ػػوس وأكثػػر اسػػتجابة مػػن دعػػوة غػػَت اؼبلتػػـز 
 صػػػػػحيق .للػػػػػن القػػػػػوؿ بػػػػػأف دعػػػػػوة غػػػػػَت اللامػػػػػل أو احتسػػػػػابو عػػػػػدت اعبػػػػػدوى دائمػػػػػاً غػػػػػَت 

كػػػم مػػػن أنبيػػػاء اهلل اللػػػاملُت اؼبلتػػػزمُت مل تػػػؤ ر دعػػػوهتم يف أقػػػرب أقػػػارهبم . مل يسػػػتجب لنػػػداء 
رسوؿ اهلل نوح عليو السالـ ابنو ، كما مل يست،د من دعوة خليل اهلل إبراىيم عليو السالـ أبوه 

اهلل تعػاىل ، ومل تقبل قوؿ ن  اهلل لػوط عليػو السػالـ زوىلتػو ، كمػا مل وبػوِّؿ نصػق أكمػل خلػق 
 ؿبمد ) ووعظو عمِّو أبا طالب إىل اإلسالـ .

وكػػم مػػن أنبيػػاء اهلل اللػػاملُت دعػػوا أقػػوامهم فمػػا آمػػن معهػػم إ  قليػػل ، بػػل مػػنهم مػػن مل 
اؼباػػػال،ُت  –ىػػػ ا كػػػم مػػػن أصػػػحاب الػػػدعوات ال،اسػػػدة مػػػن وعلػػػى العلػػػس ، يػػػؤمن بػػػو أحػػػد

ة حرمة اإلنساف وحريتػو هبػدوف أنصػاراً  نرى ؽبم أتباعاً كثَتين وكم من دعا –ألقواؽبم بأفعاؽبم 
كثَتين مع أهنم من أشد الناس انتهاكاً غبرمتو وحريتو وكم من ضباة غبقػوؽ العمػاؿ والشػعوب 

 وؽبم أتباع كثَتوف رغم كوهنم من أكثر الناس ىضماً غبقوقهم . –على حسب زعمهم  –
ر حبجػػػػة أف فاالصػػػػة القػػػػوؿ لػػػػيس ألحػػػػد أف يػػػػًتؾ األمػػػػر بػػػػاؼبعروؼ والنهػػػػي عػػػػن اؼبنلػػػػ

احتسابو   ي،يد بسبب تقصَته فلردبا ي،يد اؼبقصّر حي   ي،يد فيو من ىو أحسن منػو حػا ً 
. 

 تنبيو :
  يُ،هػػػم دبػػػا ذُكػػػر بأننػػػا   نػػػرى بأسػػػاً يف تػػػرؾ اؼبعػػػروؼ وفعػػػل اؼبنلػػػر لرمػػػر بػػػاؼبعروؼ 
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يعػرض ن،سػو والناىي عن اؼبنلر ، بل نؤكد أنو هبػب عليػو فعػل اؼبعػروؼ وتػرؾ اؼبنلػر ، و أنػو 
لغضب اهلل تعاىل عند التساىل يف ى ا . ونقرر أيضاً بأنو ينبغي أف يلػوف أوؿ فاعػل ؼبػا يػأمر 

 بو، وأوؿ تارؾ ؼبا ينهى عنو كما كاف رسولنا ؿبمد صلى اهلل عليو وسلم.
غاية ما يف األمر أف فعل اؼبعروؼ وترؾ اؼبنلر ليس شػرطاً لألمػر بػاؼبعروؼ والنهػي عػن اؼبنلػر 

قاؿ ؼبن أمر باؼبعروؼ ومل ي،علو أو هنى عن اؼبنلر وفعلو : ))   تأمر باؼبعروؼ و  تنو ، فال يُ 
عن اؼبنلر ((، بل نقوؿ لو : )) استمر يف األمر باؼبعروؼ والنهي عن اؼبنلر ، واتق اهلل تعاىل 

 يف ن،سك فمرىا باؼبعروؼ واهنها عن اؼبنلر ((.
 
 عدـ استجابة الناس   : ))ترؾ االحتساب بسبب  رابعةالشبهة ال

يقػػػوؿ بعػػػض النػػػاس : ) ينبغػػػي أف   نضػػػيع ىلهودنػػػا و أوقاتنػػػا يف أمػػػر النػػػاس بػػػاؼبعروؼ 
 وهنيهم عن اؼبنلر حي  إهنم   يستجيبوف (.

 الرد على الشبهة :
 أوالً : ال ُيشترط لوجوب االحتساب قبوؿ الناس :

والنهػػػي عػػػن اؼبنلػػػر اسػػػتجابة مل يشػػػًتط اهلل تعػػػاىل و  رسػػػولو لوىلػػػوب األمػػػر بػػػاؼبعروؼ 
النػػاس ، بػػل أوىلػػب اهلل تعػػاىل علػػى نبيػػو اللػػرت وعلػػى أمتػػو تبليػػغ النػػاس أوامػػره ونواىيػػو سػػواء 
استجابوا أـ مل يستجيبوا . وقد وردت نصوص كثػَتة تبػُّت ىػ ا . منهػا علػى سػبيل اؼبثػاؿ قولػو 

تطيعوه تهتدوا وما على  فإف تولوا فإنما عليو ما ُحّمل و عليكم ما ُحّملتم وإف  تعاىل :
 . الرسوؿ إال البالغ المبين
 .   فإف أسلموا فقد اىتدوا وإف توّلوا فإنما علير البالغ ومنها قولو تعاىل :

 ثانياً : الحكم على الناس بعدـ االستجابة من األمور الغيبية :
اؼبنلػػر مػػن إف اغبلػػم علػػى النػػاس بػػأهنم   يسػػت،يدوف مػػن األمػػر بػػاؼبعروؼ والنهػػي عػػن 

األمػػور الغيبيػػة الػػيت   يعرفهػػا إ  العلػػيم اػببػػَت . إف قلػػوب العبػػاد بػػُت إصػػبعُت مػػن أصػػابع رب 
 العباد ، يقّلبها مىت شاء وكيو ما شاء . وما أسهل على اهلل تعاىل تقليبها .

فقد روى اإلماـ مسلم عن عبداهلل بن عمرو بن العاص ر ي اهلل عنهما قاؿ : إنو ظبع 
 يقػػوؿ : )) إف قلػػوب بػػٍت آدـ كلهػػا بػػُت إصػػبعُت مػػن أصػػابع الػػرضبن كقلػػب واحػػد رسػػوؿ اهلل

 يصرفو حي  شاء((.
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 وقػػػػد شػػػػّبو رسػػػػوؿ اهلل ) سػػػػهولة تصػػػػريو قلػػػػوب العبػػػػاد بتقليػػػػب ريشػػػػة بػػػػأرض فػػػػالة .
:  فقد روى اإلماـ ابن ماىلو عن أيب موسى األشػعري ر ػي اهلل عنػو قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ اهلل 

 .«يشة ، تقّلبها الرياح ب،الة مثل القلب مثل الر  »
وكػم مػػن أشػػااص يػػراىم النػػاس مػػن أتقػػى النػػاس فيتحولّػػوف إىل أفسػػق النػػاس ، وكػػم مػػن 
أفسػػػق النػػػاس يػػػأتيهم اؼبػػػوت وىػػػم مػػػن أتقػػػى النػػػاس . ىػػػ ه حقيقػػػة نقرؤىػػػا يف سػػػَت النػػػاس ، 

إف  »:  بقولػػػو   ونشػػػاىدىا يف حياتنػػػا اليوميػػػة ، وبّينهػػػا الصػػػادؽ اؼبصػػػدوؽ النػػػاطق بػػػالوحي
عمل أىل اعبنة ، وأنو من أىل النار، ويعمل _ فيمػا يػرى  –العبد ليعمل _ فيما يرى الناس 

 . «عمل أىل النار ، وىو من أىل اعبنة ، و إمبا األعماؿ خبواتيمها  –الناس 
، هبيبػػػوففػػإذا كػػػاف البشػػر هبهػػػل خػػواتيم اآلخػػػرين فليػػو يسػػػوغ لػػو أف ي،ػػػًتض أهنػػم   

 لنهي عن اؼبنلر استناداً إىل ى ا ا فًتاض؟ويًتؾ األمر باؼبعروؼ وا
 ثالثاً : وجوب التأسي بالرسوؿ الكريم في ىذا األمر :

لقػد كػاف لكػم  ىلعل اهلل تعاىل يف رسولو اللرت أسوة لنا حيػ  يقػوؿ عػز مػن قائػل : 
 فػػػػػي رسػػػػػوؿ اهلل أسػػػػػوة حسػػػػػنة لمػػػػػن كػػػػػاف يرجػػػػػو اهلل واليػػػػػـو اآلخػػػػػر وذكػػػػػر اهلل كثيػػػػػراً 

حاب ى ه الشبهة : ىػل تػرؾ األمػر بػاؼبعروؼ والنهػي عػن اؼبنلػر نظػراً لعػدـ فلنا أف نسأؿ أص
 استجابة الناس ؟ 

كػػال ، بػػل اسػػتمر صػػلوات اهلل وسػػالمو عليػػو يف ذلػػك يف أشػػد األحػػواؿ وأصػػعبها راىليػػاً 
 مػػػػػن اهلل ىدايػػػػػة اؼباػػػػػاطبُت ، بػػػػػل ىدايػػػػػة أىليػػػػػاؽبم القادمػػػػػة إف مل يسػػػػػتجب اعبيػػػػػل اؼبوىلػػػػػود . 

 ؿ على ى ا . وسَتتو الطاىرة تد

 
 
 
 
 

 : ًَاذج يٍ احتساب انُثي  .7

ُكنػػُتْم ا حتسػػاب شػػعار ىػػ ه األمػػة ومنػػاط خَتيتهػػا، فقػػاؿ تعػػاىل: قػػد ىلعػػل اهلل تعػػاىل 
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َهػْوَف َعػِن اْلُمنَكػر ػَر أُمةػٍة ُأْخرَِجػْت لِلنةػاِس تَػْأُمُروَف بِػػاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ ، وأبػػاف [111]آؿ عمػراف:   َخيػْ
عز وىلل أف القياـ بػو عنػواف السػعادة وبوابػة ال،ػالح، وأف تركػو سػبيل اسػتحقاؽ لعنتػو، والطػرد 

َهػْوَف  من رضبتو فقاؿ آمراً بو:  َوْلَتُكن مِّنُكْم أُمةٌة َيْدُعوَف إَلى اْلَخْيِر َويَْأُمُروَف بِػالَمْعُروِؼ َويَػنػْ
لُِعػػَن الةػػِذيَن   ، وقػػاؿ عػز مػػن قائػل: [114]آؿ عمػراف:   وفَ َعػِن اْلُمنَكػػِر َوُأْولَئِػػَر ُىػُم اْلُمْفِلُحػػ

َكَفػػُروا ِمػػْن بَنِػػي إْسػػَرائِيَل َعلَػػى ِلَسػػاِف َداُووَد َوِعيَسػػى ابْػػِن َمػػْرَيَم َذلِػػَر ِبَمػػا َعَصػػْوا وةَكػػانُوا 
 [.79 - 78]اؼبائدة:   ْفَعُلوفَ يَػْعَتُدوَف * َكانُوا ال يَػتَػَناَىْوَف َعن مُّنَكٍر فَػَعُلوُه لَِبْئَس َما َكانُوا يػَ 

أف القيػػاـ بػػو شػػرٌط للنجػػاة، وأف اإلعػػراض عنػػو سػػبٌب للهػػالؾ،  وأو ػػق النػػ  اللػػرت 
مثػػل القػػائم علػػى حػػدود اهلل والواقػػع : »وتعػػرٌُّض للعقوبػػة، وحرمػػاٌف مػػن إىلابػػة الػػدعوة فقػػاؿ 

فيهػػػا، كمثػػػل قػػػـو اسػػػتهموا علػػػى سػػػ،ينة، فأصػػػاب بعضػػػهم أعالىػػػا وبعضػػػهم أسػػػ،لها، فلػػػاف 
الػػ ين يف أسػػ،لها إذا اسػػتقوا مػػن اؼبػػاء مػػروا علػػى مػػن فػػوقهم، فقػػالوا: لػػو أنَّػػا خرقنػػا يف نصػػيبنا 

، وإف أخػػ وا علػػى أيػػديهم قبػػوا خرقػػاً ومل نػػؤِذ مػػن فوقنػػا، فػػإف يًتكػػوىم ومػػا أرادوا ىللػػوا صبيعػػاً 
والػػػػ ي ن،سػػػػي بيػػػػده  لتػػػػأمرف بػػػػاؼبعروؼ ولتنهػػػػُوفَّ عػػػػن اؼبنلػػػػر أو  : »، وقػػػػاؿ «وقبػػػػوا صبيعػػػػاً 

 «.ليوشلن اهلل أف يبع  عليلم عقاباً منو، مث تدعونو فال يستجاب للم
وأماـ ذلك الًتغيػب العظػيم والتهديػد الشػديد بػادر اؼبصػلحوف علػى امتػداد تػاريا األمػة 

طويػػل علػػى اخػػتالؼ مػػواقعهم إىل ا حتسػػاب يف كافػػة مسػػتويات اوتمػػع وطبقاتػػو، وللثػػرة ال
وحياتػػو العطػػرة، مػػن  الشػػواىد وسػػعتها فسػػأكت،ي بػػ كر بعػػض ذلػػك مػػن خػػالؿ سػػَتة النػػ  

 خالؿ ما يلي:
 في محيطو األسرل: احتساب النبي . 1

مػػػػن تعلػػػػيم النػػػػاس اللتػػػػاب  مل تُػْلػػػػِو اؼبهػػػػاـ اعبسػػػػاـ الػػػػيت كانػػػػت موكلػػػػة بنبينػػػػا اللػػػػرت 
واغبلمة، وتػدبَت شػؤوف األمػة، ومواىلهػة األخطػار ايدقػة هبػا، وا نلسػار بػُت يػدي ربػو آنػاء 

عن تربية أسػرتو اللبػَتة، وتوىليههػا إىل ا بتعػاد عمػا يُغِضػب  الليل وأطراؼ النهار ػ مل تلهو 
لك: ما روت عائشة ػ ر ي رهبا، ووبوؿ بينها وبُت الظ،ر برضبتو ػ عز وىلل ػ وإحسانو، ومن ذ

ويف البيت ِقرَاـ فيو صور، فتلوَّف وىلهو، مث تناوؿ السًت  دخل عليَّ الن  »اهلل عنها ػ قالت: 
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، ومػا «: إف من أشػد النػاس عػ اباً يػـو القيامػة الػ ين يصػوِّروف ىػ ه الصػور -فهتلو، وقاؿ 
 -تعػٍت قصػَتة  -وكػ ا  : حسػبك مػن صػ،ية كػ اروتو ػ ر ػي اهلل عنهػا ػ قالػت: قلػت للنػ  

لقػد قلػِت كلمػة لػو مزىلػت دبػاء البحػػر ؼبزىلتػو، قالػت: وحليػُت لػو إنسػاناً، فقػاؿ: مػػا »فقػاؿ: 
، ومػا رواه خادمػو أنػس ػ ر ػي اهلل عنػو ػ قػػاؿ: «أحػب أين حليػت إنسػاناً وأف َل كػ ا وكػػ ا

 وىػػي تبلػػي،،  غ صػػ،ية أف ح،صػػة قالػػت: بنػػت يهػػودي، فبلػػت، فػػدخل عليهػػا النػػ  بلِّػػ»
: إنػػك  بنػػة  فقػػاؿ: مػػا يبليػػك؟ فقالػػت: قالػػت َل ح،صػػة: إين بنػػت يهػػودي، فقػػاؿ النػػ  

 «.ن ، وإف عمك لن ، وإنك لتحت ن   ف،يَم ت،ار عليك؟  مث قاؿ: اتقي اهلل يا ح،صة 
 على أصحابو المحيطين بو:،  احتساب النبي . 2

وخباصة القريبُت  -ر واف اهلل عليهم أصبعُت  - بتزكية أصحابو اللراـ رسوؿ اهلل ُعٍِت 
منو، اؼبلثرين من خلطتو، وعمل على تنقيتهم من اؼبعاصي وال نوب، وربليتهم بال،ضػائل مػن 

، مبػػادراً إىل هنػػيهم عػػن كػػل خطػػأ يػػراه علػػيهم أو زلػػة يسػػتجرىم إليهػػا واعبػػوارحأعمػػاؿ القلػػوب 
تبٍت دوف أف هتدـ، ومن ذلك ما رواه أبو  الشيطاف برفق ولُت ينبتاف ايبة دوف تن،َت، وحلمةٍ 

تو بأمو، فقاؿ َل الن   »قاؿ:   ذر : يا أبا ذر  أعَتتو بأمػو؟  إنػك  إين ساببت رىلاًل فعَتَّ
امػرؤ فيػك ىلاىليػػة، إخػوانلم َخػػَوُللم، ىلعلهػم اهلل ربػػت أيػديلم  فمػػن كػاف أخػػوه ربػت يػػده 

 « ما يغلبهم، فإف كل،تموىم فأعينوىمفليطعمو فبا يأكل، وليلبسو فبا يلبس، و  تلل،وىم 
حػػُت أََىػػمَّ قريشػػاً شػػأُف اؼبػػرأة اؼبازوميػػة الػػيت  -ر ػػي اهلل تعػػاىل عنهػػا  -وحػػدي  عائشػػة 

؟  فقػالوا: ومػن هبػًتئ عليػو إ  أسػامة بػن زيػد،  سرقت، فقالوا: ومن يللػم فيهػا رسػوؿ اهلل 
،ع يف حػػٍد مػػن حػػدود اهلل؟  أتشػػ: »؟ فللمػػو أسػػامة، فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل   ِحػػبُّ رسػػوؿ اهلل

مث قاـ فاطب، مث قاؿ: إمبا أىلك ال ين قبللم أهنم كانوا إذا سرؽ فيهم الشريو تركوه، وإذا 
سػػرؽ فػػيهم الضػػػعيو أقػػاموا عليػػػو اغبػػد، وَأْت اهلل  لػػو أف فاطمػػػة بنػػت ؿبمػػػد سػػرقت لقطعػػػت 

  .«يدىا
مػاً َل بالسػوط، كنػت أ ػرب غال»وحدي  أيب مسعود البػدري ػ ر ػي اهلل عنػو ػ قػاؿ: 

فسمعت صوتاً من خل،ي: اعلْم أبػا مسػعود  فلػم أفهػم الصػوت مػن الغضػب، قػاؿ: فلمػا دنػا 
، فػإذا ىػو يقػوؿ: اعلػم أبػا مسػعود  اعلػم أبػا مسػعود  قػاؿ: فألقيػت  مٍت إذا ىو رسوؿ اهلل 

السػػوط مػػن يػػدي، فقػػاؿ: اعلػػم أبػػا مسػػعود أف اهلل أقػػدر عليػػك منػػك علػػى ىػػ ا الغػػالـ  قػػاؿ: 
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 «.ت:   أ رب فبلوكاً بعده أبداً فقل
 على ذول الفضل من العلماء والُعبةاد: احتساب النبي . 3

ألىػل العلػػم وأربػػاب الطاعػػة واؼبسػػتلثرين مػػن العبػػادة شػػأف رفيػػع، ومنزلػػة سػػامقة يف ىػػ ه 
وبُت اإلنلػار علػيهم، ومواىلهػة أحػدىم حينمػا يقػع يف  األمة، وللن ذلك مل وَبُْل بُت الن  

خطػػأ أو يصػػدر منػػو زلػػل دوف أف يُنػػزؽبم ذلػػك عػػن رتػػبهم أو وبػػط مػػن أقػػدارىم، ومػػن شػػواىد 
، مث يػػػأيت قومػػػو  كػػػاف يصػػػلي مػػػع النػػػ  ، أف معػػػاذ بػػػن ىلبػػػل : » ذلػػػك: حػػػدي  ىلػػػابر 

ى صػػػالة خ،ي،ػػػة، فبلػػػغ ذلػػػك فيصػػلي هبػػػم الصػػػالة، فقػػػرأ هبػػػم البقػػػرة، قػػػاؿ: فَػَتَجػػوَّز رىلػػػل فصػػػل
، فقاؿ: يا رسوؿ اهلل  إنَّا قـو نعمػل  معاذاً، فقاؿ: إنو منافق، فبلغ ذلك الرىلَل، فأتى الن َّ 

بأيػػػدينا، ونسػػػقي بنوا ػػػحنا، وإف معػػػاذاً صػػػلى بنػػػا البارحػػػة، فقػػػرأ البقػػػرة فتجػػػوَّزت، فػػػزعم أين 
ػػْمِس َوُ ػػَحاَىا{ : يػػا معػػاذ  أفتَّػػاف أنػػت؟ ) ال ػػاً(، ا منػػافق، فقػػاؿ النػػ   ]الشػػمس: قػػرأ: }َوالشَّ

  . «، وكبوىا[1]األعلى: ، و }َسبِِّق اْسَم َربَِّك اأَلْعَلى{ [1
زوَّىلػٍت أيب امػرأة، فجػاء يزورىػا، »وحػدي  عبػد اهلل بػن عمػرو ػ ر ػي اهلل عنهمػا ػ قػاؿ: 

هػار. فوقػع فقاؿ: كيو ترين بعلك؟ فقالػت: نِْعػم الرىلػل مػن رىلػل    ينػاـ الليػل و  ي،طػر الن
يب، وقػػاؿ: زوَّىْلتػػك امػػرأًة مػػن اؼبسػػلمُت فعضػػْلَتها، قػػاؿ: فجعلػػت   ألت،ػػت إىل قولػػو  فبػػا أرى 

فقػاؿ: للػٍت أنػا أقػـو وأنػاـ، وأصػـو وأفطػر، ،  عندي من القوة وا ىلتهػاد، فبلػغ ذلػك النػ  
ؿ: فقم ومن، وصم وأفطر  قاؿ: صم من كل شػهر  ال ػة أيػاـ، فقلػت: أنػا أقػوى مػن ذلػك، قػا

صػم صػـو داود ػ عليػو السػالـ ػ صػم يومػاً وأفطػر يومػاً، قلػت: أنػا أقػوى مػن ذلػك. قػاؿ: اقػرأ 
 «.القرآف يف كل شهر، مث انتهى إىل طبس عشرة وأنا أقوؿ: أنا أقوى من ذلك

 على األمراء وأصحاب الواليات: احتساب النبي . 4
ن توسَّػم فػيهم القػدرة علػى فب ألوية اإلمارة عبماعة من أصحابو اللراـ ،  عقد الن  

صػلى اهلل -القيادة، وسياسة اآلخرين، والقياـ باؼبهاـ اؼبوكلة إليهم بإتقاف وأمانة، وللػن توليتػو 
لتلك ال،ئة اؼبتميزة، و قتو اللريبة هبا مل رَبُْل بينو وبػُت أف ينلػر علػى أحػدىم مػا  -عليو وسلم

،  أف النػػ   :  حػػدي  علػػي  وـبال،ػػٍة لػػنهج الصػػواب، ومػػن ذلػػك أقػػد يقػػع منػػو مػػن خطػػ
بعػػػ  ىليشػػػاً وأَمَّػػػر علػػػيهم رىلػػػاًل، فأوقػػػد نػػػاراً، وقػػػاؿ: ادخلوىػػػا  فػػػأرادوا أف يػػػدخلوىا، وقػػػاؿ 

، فقػػػػاؿ للػػػػػ ين أرادوا أف -صػػػػلى اهلل عليػػػػػو وسػػػػلم-آخػػػػروف: إمبػػػػا فررنػػػػا منهػػػػػا، فػػػػ كروا للنػػػػ  
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  طاعػة يف معصػيٍة، إمبػا  يدخلوىا: لو دخلوىا مل يزالوا فيهػا إىل يػـو القيامػة، وقػاؿ لرخػرين:
  . «الطاعة يف اؼبعروؼ

رىلػالً علػى صػدقات  ،اسػتعمل رسػوؿ اهلل  »قػاؿ: ،  وحػدي  أيب ضبيػد السػاعدي 
بٍت سػليٍم يُػدَعى ابػن اْللَّْتِبيَّػة  فلمػا ىلػاء حاسػبو، قػاؿ: ىػ ا مػاُللم، وىػ ا ىديػة، فقػاؿ رسػوؿ 

يػػػك وأمػػػك حػػػىت تأتيػػػك ىػػػديتك إف  : فهػػػالَّ ىللسػػػت يف بيػػػت أب-صػػػلى اهلل عليػػػو وسػػػلم-اهلل 
كنت صادقاً  مث خطبنا، فحمد اهلل وأ ٌت عليو، مث قاؿ: أما بعػد: فػإين أسػتعمل الرىلػل مػنلم 
علػػى العمػػل فبػػا و َّين اهلل، فيػػأيت فيقػػوؿ: ىػػ ا مػػاللم وىػػ ا ىديػػة أُىػػديت َل  أفػػال ىللػػس يف 

بغَت حقػو إ  لقػي اهلل وبملػو  بيت أبيو وأمو حىت تأتيو ىديتو؟  واهلِل   يأخ  أحد منلم شيئاً 
يػػـو القيامػػة، فألعػػرفن أحػػداً مػػنلم لقػػي اهلل وبمػػل بعػػَتاً لػػو ُرَغػػاء، أو بقػػرة ؽبػػا ُخػػَوار، أو شػػاة 

 «.تَػيػَْعر، مث رفع يده حىت رُئي بياض إبطو يقوؿ: اللهم ىل بلَّغت، َبَصر عيٍت وظَبَْع أذين
 على عامة المجتمع:،  احتساب النبي . 5

العظيمػػة وأعمالػػو اعبسػػيمة بينػػو وبػػُت ا حتسػػاب علػػى فئػػات ،  مشػػاغل النػػ  مل رَبُػػْل 
 ، ، حػُت وبصػل داٍع لػ لك، ومػن الشػواىد: حػدي  أيب ىريػرة   اوتمع قليلة اؼباالطػة لػو

، فأدخػػل يػػده فيهػػا، فنالػػت أصػػابُعو بلػػاًل، فقػػاؿ: مػػا ،  أف رسػػوؿ اهلل » َرِة طعػػاـٍ مػػرَّ علػػى ُصػػبػْ
ـ؟  قػاؿ: أصػابتو السػماء يػا رسػوؿ اهلل  قػاؿ: أفػال ىلعلتػو فػوؽ الطعػاـ   ى ا يا صاحب الطعػا

 .  «كي يراه الناس؟  من غشَّ فليس مٍت
بشػػمالو، فقػػاؿ:   ، أف رىلػػالً أكػػل عنػػد رسػػوؿ اهلل »،  وحػػدي  سػػلمة بػػن األكػػوع 

ىل ُكػػْل بيمينػػك  قػػاؿ:   أسػػتطيع، قػػاؿ:   اسػػتطعَت. مػػا منعػػو إ  الِلػػرْب، قػػاؿ: فمػػا رفعهػػا إ
   «فيو

رأى خاسبػاً مػن ذىػب يف يػد  أف رسػوؿ اهلل »وحػدي  ابػن عبػاس ػ ر ػي اهلل عنهمػا ػ 
رىلػػػل فنزعػػػو فطرحػػػو، وقػػػاؿ: يعمػػػد أحػػػدكم إىل صبػػػرة مػػػن نػػػار فيجعلهػػػا يف يػػػده؟ فقيػػػل للرىلػػػل 

: خػػ  خاسبػػك انت،ػػع بػػو، قػػاؿ:   واهلِل    آخػػ ه أبػػداً وقػػد طرحػػو بعػػدما ذىػػب رسػػوؿ اهلل 
 .  « رسوؿ اهلل 

دخػل حائطػاً لرىلػل » :وحدي  عبد اهلل بػن ىلع،ػر ػ ر ػي اهلل عنهمػا ػ أف رسػوؿ اهلل 
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ػػرَاه  حػػنَّ، وذرفػػت عينػػاه، فأتػػاه النػػ   مػػن األنصػػار، فػػإذا صبػػٌل، فلمػػا رأى النػػ َّ  فمسػػق ِذفػْ
فسػػلت، فقػػاؿ: َمػػْن ربُّ ىػػ ا اعبمػػل؟ ؼبػػن ىػػ ا اعبمػػل؟ فجػػاء فػػىت مػػن األنصػػار فقػػاؿ: َل يػػا 

  فقػػاؿ: أفػػال تتقػػي اهلل يف ىػػ ه البهيمػػة الػػيت ملَّلػػك اهلل إياىػػا؟ فإنػػو شػػلا إَلَّ أنػػك رسػػوؿ اهلل
 «.ذبيعو وُتْدئُِبو

وباعبملة: فقػد كانػت اغبسػبة والقيػاـ بػاألمر بػاؼبعروؼ والنهػي عػن اؼبنلػر ملوِّنػاً أساسػاً 
و وعالقاتػو، مل ت،ارقػو يف كػل أدواره ومواق،ػو، ويف كافػة ِصػالت ، من ملونات شاصػية النػ  

ويف صبيع مواقع وىلوده، وىػو مو ػع عظػيم للتأسػي وا قتػداء فهمػو الصػحابة اللػراـ ومارسػوه 
يف عامػػة أحػػواؽبم وأدوارىػػم حػػىت يف اغبػػا ت اػباصػػة  كحدا ػػة اإلسػػالـ كمػػا يف قصػػة الط،يػػل 
بػػن عمػػرو الدوسػػي، الػػ ي مػػن حػػُت أسػػلم خػػرج مسػػرعاً إىل قومػػو داعيػػاً ؽبػػم وؿبتسػػباً علػػيهم، 

وكحػا ت اؼبػرض الشػديد  ،   أقلع عن الشرؾ واؼبنلرات معو من قبيلتو دوس العدد الغ،ػَتحىت
كمػا يف قصػة عمػر ػ ر ػي اهلل عنػو ػ حػُت دخػل عليػو يف مػرض موتػو شػاٌب يعػوده، فلػم يلهػو 
فػػراش اؼبػػوت والت،لػػَت يف كي،يػػة تػػدبَت شػػأف الدولػػة مػػن بعػػده أف يػػأمر ال،ػػىت برفػػع اإلزار وتػػرؾ 

 اإلسباؿ.
 

 
 


