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دراسة  –الحكع كاألمثاؿ مغ خبلؿ خػاشخ الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي 
 .دعػية

 دمحم عبج هللا عبج هللا متػلي فايج

جامعة  ,كمية أصؾؿ الديؽ والدعؾة بظشظا ,قدؼ الدعؾة والثقافة اإلسالمية 
 .مرر ,األزىر 

   :mohamedfayed.1119@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني 

 :ممخز

صػمن    عميػو  –الحسػد   ر  العػالس ؽ والرػالة والدػالـ عمػن سػ دنا   
فإّف أسال ب الدعؾة اإلسػالمية ......وبعد ,وعمن آلو وصحبو أجسع ؽ –وسمؼ 

والداعية الحريف  ,وتختمف باختالؼ أحؾاليؼ ,ؽتتشؾع بتشؾع عروؼ السدعؾي
ويدػػتخدـ األمثػػاؿ  ,ىػػؾ الػػتؼ يػػتمسس الحعػػؼ الدعؾيػػة الشافعػػة السرققػػة لمقمػػؾ 

الذارحة لمردور؛ مؽ أجل العسػل عمػن تحق ػإل اإلقشػاع وااسػتسالة فػي مجػاؿ 
بيػاف أف  :ىػؾ ,ولقػد اػاف ىػدفي مػؽ ىػتا البحػ - . تعػالن – الػدعؾة إلػن   

 ,كػاف أحػد ىػ ال العمسػال األفػتاذ –رحسػو    –الذػي    متػؾلي الذػعراوؼ 
فقد اانت  ,التيؽ اانت السؾعغة سجّ تيؼ والحعسة طبيعتيؼ والشريحة مظّ تيؼ

مػػؽ خػػالؿ أسػػال بو الحعيسػػة  ,مؾاعغػػو تذخػػت بقمػػؾ  مذػػاىد و وعقػػؾؿ سػػام يو
كسا .-عّز وجّل  –دعؾتو إلن ديؽ   في  ,الُسْرِضية، وأمثمتو الشافعة الُسْجِزية

ػػؼ الدعؾّيػػة الراػػ دة واألقػػؾاؿ  :قػػاـ مشيجػػي فػػي ىػػتا البحػػ  عمػػن تجميػػة الِحع 
والؾقػؾؼ عمػن األمثػاؿ العاّمػة الكياسػّية الرػريحة السرػاحبة  ,السػذوؾرة البميةػة

مػػؽ خػػالؿ خػػؾاطر  ,ليػػا؛ لتقريػػب تمػػػ الحعػػؼ واألقػػؾاؿ إلػػن أفيػػاـ السػػدعؾيؽ
في مجاؿ الدعؾة  ,ومؾاعغو التفد رّية والفكرّية -رحسو    – الذي  الذعراوؼ 

أف الحعسػة  :مػؽ أىسيػا ,وااػتسمت نتػا ا البحػ  عمػن أمػؾر عػدة .اإلسػالمية
بػل إّنيػا تستػد لتذػسل مجػاا   ,الدعؾّيػة ا تقترػر عمػن مجػاؿح واحػدح فحدػب

mailto:mohamedfayed.1119@azhar.edu.eg
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ؼ  الدعؾية  القؾ  ,وأنيا إذا ما تسّثمت في دا رة ،متعددة لّيػة  تكػؾف بسثابػة فإّف الحع 
 :مػؽ أىسيػا ,كسػا أكػد  تؾصػيا  البحػ  عمػن أمػؾر عػدة .مراز ىته الػدا رة

ضػػػرورة الدػػػعي نحػػػؾ الػػػتفظلؽ ألنجػػػا األسػػػال ب والؾسػػػا ل الدعؾّيػػػة؛ مػػػؽ أجػػػل 
وإقامػة  ,العسػل عمػن تؾعيفيػا فػي مجػاؿ األمػر بػالسعروؼ والشيػي عػؽ السشكػر

ػػؼ واألمثػػاؿ  وااسػػتفادة مػػؽ ذلػػػ ,الحّجػػة بيػػا عمػػن السػػدعؾيؽ فػػي ضػػؾل الِحع 
 .-رحسو    –الدعؾية في خؾاطر الذي  الذعراوؼ 

 ااحػػػؾاؿ ، األمثػػػاؿ، الخػػػؾاطر ،–الدعؾيػػػة الحعػػػؼ ،  :الكمسػػػات السحتا يػػػة
 .الز يف 
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Judgment and proverbs through the thoughts of 
Sheikh Mohammed Metwally Al-Sharawi - a study of 

advocacy. 
Mohammed Abdullah Abdullah Mitwali Fayed 
Department of Islamic Da'wa and Culture, Faculty of 
Religious Origins and Da'wa, Al-Azhar University, Tanta 
, Egypt . 
E-mail: mohamedfayed.1119@azhar.edu.eg 
Abstract: 
Thank God, the Lord of the Worlds, and peace and 
prayers to Our Lord Muhammad, peace be upon him, and 
to his god and his companions, and after...The methods of 
Islamic da'wa vary in the different circumstances of the 
invitees, and vary according to their circumstances, and it 
is the wise preacher who seeks the judgment of the 
beneficial prayer sought by the hearts, and uses the 
proverbs that are open to the breasts, in order to work to 
achieve persuasion and grooming in the field of calling to 
God.  My purpose in this research was to show that 
Sheikh Mohammed Mutuli al-Sharawi, may God rest his 
soul, was one of those brilliant scholars, whose sermons 
and wisdom were their nature and advice, and his sermons 
took the hearts of his viewers and the minds of his 
listeners, through his wise and courtable methods, and his 
useful and glorious examples, in his call to the religion of 
God.My methodology in this research is based on the 
manifestation of the rational da'wa and the eloquent 
sayings, and to identify the explicit and explicit general 
proverbs associated with it, to bring that judgment and 
words closer to the understanding sought, through the 
thoughts of Sheikh Sharawi, may God rest his soul, and 
his interpretive and intellectual sermons, in the field of 
Islamic da'wa.The results of the research included several 
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things, the most important of which are: that the advocacy 
wisdom is not limited to one area, but extends to multiple 
areas, and that if it is represented in a circle, the anecdotal 
rule is the center of this circle. The recommendations of 
the research also emphasized several things, the most 
important of which are: the need to seek to be able to 
work towards the most effective methods and means of 
advocacy, in order to work on employing them in the field 
of the command of virtue and prevention of vice, and to 
establish the argument for the invitees, and to benefit from 
this in the light of the ruling and proverbs in the thoughts 
of Sheikh Al-Sharawi - May God rest his soul . 
Keywords: The Ruling of The Prayers - Proverbs of 
Da'wa, Al-Da'waat, Sheikh Al-Sharawi. 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 ٘ـــــــــمّدـــــــــــــمك

بلـ عمى بلة كالدّ , كالّر بالقمعاّلحي عّمع  لحكيعا يعالعم الحسج هلل
 -  -رضي هللا , ك جػامع الكمع أتاه رّبوالحي اأُلمّي  دمحم الشبيّ  سيجنا
 .عيع بإ داف إلى يـػ الحذخ األعطعكمغ تب آلو كصحبو عغ

 ّبعد 

كتختمػ   سػجعػيغاليَبيا تتشػَّع بتشػُّع ضخكؼ الشخؽ الجعػة كأسفإّف 
بحدػػ  ة, تعامػػُ  مػػع الشحػػػس البذػػخيّ الجاعيػػة يكسػػا أّف  يع,بػػاختبلؼ أ ػػػال

 نحػس أخخى قج ال يؤثِّخ في  نحػسخ في سا يؤثّ ف, كأىػائيا اشبائعي اختبلؼ 
ِمػػغ أعطػػع مػػا يػَصػػى بػػو  لػػحا فػػإفّ  ؛كذلػػظ لتعػػجد السذػػارب كاألذكاؽ يقيًشػػا
 الكمسػػاتِ  ذفيػػتمسّ  ,الشػػاَس بالحكسػػة كالسػعطػػة الحدػػشة أف يػػجعػَ ة الجاعيػػ

؛ مػػغ لمرػػجكر الذػػار ةالبميغػػة  األمثػػاؿكيدػػتخجـ قػػة لمقمػػػب, السخقّ  لشافعػػةا
 الػػػػجعػة إلػػػػىأجػػػػ  العسػػػػ  عمػػػػى تحقيػػػػل اإلقشػػػػاع كاالسػػػػتسالة فػػػػي مجػػػػاؿ 

 . -  -هللا  

, خةة السصيّ الشبػيّ  ةكالدشّ  الكخيع  الحكيو بالكتابكال يدتصيع ذلظ إالّ 
في كبلمو يشُحُح الجكاء, الحي  تػصيفب الجاء, الخبيختذخيز العارؼ ب
كتقشع أمثمتو  الرجكر,أسمػبو العقػؿ, كيذخح  جيثو كيجحب القمػب, 
 في ك ّ  -  -اقبة هلل مخ  ة  صافي  مغ نحذ  كىحا ال يكػف إالّ  الشحػس,

 أ ج –ر سو هللا  –كاف الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي  قجلك ؛ أ ػاليا كشئػنيا
تيع كالحكسة شبيعتيع جيّ كانت السػعطة س الحيغ ,ىؤالء العمساء األفحاذ

كعقػؿ  مذاىجيو تيع, فقج كانت مػاعطو تأخح بقمػبمصيّ  شريحةكال
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في ية, دِ جْ كأمثمتو الشافعة السُ ية, ِض خْ السُ  أساليبو الحكيسة, مغ خبلؿ سامعيو
كدخ بو ي الحي كاف حكيع,الجعػي السمػب األب - -إلى ديغ هللا دعػتو 

أركع  -ر سو هللا –؛ فقج ضخب لصغاةعخيكة ا وسػر عشاد العتاة, كتميغ مع
 استقص  يث أنو أدي  الجعاة كداعية األدباء, بحّل األمثمة بسا يثبت 

 كسبلسة أسمػب؛عغ أداء السجعػيغ, بحدغ قصاًعا عخيًزا مغ بجعػتو
   الرخيحكالسثَ , السستع  يالعجكالكبلـ , األدب السدتسي  السصخب شخيل
ي كسصي ال إفخاط فيو كال تحخيط, كذلظ كمو في ضػء مشيج دعػ , عقشالس
بػاسع  كسائخ عمساء السدمسيغ خشا الجمي يتغّسج شي أسأؿ أف –  –اهللف

ين والصديقين مع النبي موأن يلحقنا به ,جناتهفديح  عر ستو, كأف يدكشي

ولي ذلك والقادر  -  -وحسن أولئك رفيقًا, إنه   والشهداء والصالحين
 عليه.
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 : ّحتسٓس مسادٖ ميُ البخحعيْاٌ دات التعسٓف مبفسأّّلا : 

 :" ٘نــــِهــِاحلبـــ " تعسٓف ال-أ
 يف اللػ٘: التعسٓف باحلهن٘  -1

إتقاف  :, مغ أىّسياة معاف  عجّ عمى الحكسة في لغة العخب تأتي 
ْيء , ك (ٖ)التي يشتحع بيا الشاسالسػاعع ك , (ٕ)كاألمثاؿ,(ٔاألمػر) كضع الذَّ

  (.٘شػائ  األخصاء) مغة السعخفة الخالر, ك (ِٗفي َمْػِضعو)

  
                                                           

انغر: " لداف العر ":   بؽ معـر بؽ عمن، أبؾ الفزل، جساؿ الديؽ ابؽ  ( ( ٔ
ط. الثالثة،  ر، ب رو ،دار صاد ، ط.ٓٗٔ/  ٕٔمشغؾر األنرارؼ الرويفعن األفريقي، 

 ىػ. ٗٔٗٔسشة 
، والتي تذترؾ ما الحعسة في السؾجزة الدا رة األمثاؿ: تمػ ىشا قرد باألمثاؿ   ( ( ٕ

وسيذتي بياف ذلػ  ة؛العامّ الكياسّية األمثاؿ تمػ  السقرؾد بيا ، وليسبعض األمؾر
 .عشد التعريف بػػ "األمثاؿ" -إف اال   تعالن –بالتفر ل 

غر: " الشيا ة في غريب الحدي  واألور": مجد الديؽ أبؾ الدعادا  السبارؾ ان ( ( ٖ
بؽ   بؽ   بؽ   بؽ عبد الكريؼ الذ باني الجزرؼ ابؽ األو ر، تحق إل: طاىر أحسد 

 -ىػ ٜٜٖٔسشة ، ط. السعتبة العمسية، ب رو ، ٜٔٗ/  ٔمحسؾد   الظشاحي، و الزاوؼ، 
 ـ.ٜٜٚٔ

األنيقة والتعريفا  الدقيقة": زاريا بؽ   بؽ أحسد بؽ زاريا  انغر:" الحدود ( ( ٗ
، ط. دار الفكر السعاصر، ب رو ،ط. ٖٚاألنرارؼ، تحق إل: د. مازف السبارؾ، صػ 

 ىػ .ٔٔٗٔ سشة األولن،
«: تحرير السعشن الدديد وتشؾير العقل الجديد مؽ تفد ر الكتا  السج د» انغر: ( ( ٘

، ط. الدار التؾندية ٕٖٚ/  ٗٔ الظاىر بؽ عااؾر التؾندي،   الظاىر بؽ   بؽ  
 ىػػ.  ٜٗٛٔلمشذر، تؾنس، سشة 
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 :االًحاحلهن٘ اصطب التعسٓف  -2

 ة.عسميّ  كسة ة, ك عمسيّ   كسة :قدسيغ إلىالحكسة تشقدع 

ّٔاحلهن٘ ف  االشبلع عمى بػاشغ األشياء, كمعخفة  :, ٍٕ٘العلن
 ارتباط األسباب بسدبباتيا, خمًقا كأمًخا, قجًرا كشخًعا.

ّٔأّما احلهن٘    .(ٔ)مػضعوكضع الذيء في : ييف ,٘العنل

ٌّ  مً العلناٛ فَا نجريعّسقد احلهن٘ يف االصطالح,  لرا فإ
 َا ما ٓلٕ:بتعسٓفات عّدٗ, مً أٍّن

معخفة  قائل األشياء عمى ما ىي عميو بسا تبمغو  » :املعيٙ األّل
كال يغمط في  ,, بحيث ال تمتبذ الحقائل الستذابية بعزيا مع بعسةالصاق

 .(ٕ)«العم  كاألسباب

                                                           
" مدارج الدالك ؽ ب ؽ مشازؿ إ اؾ نعبد وإ اؾ ندتع ؽ":   بؽ أبي بعر انغر: ( ( ٔ

/ ٕبؽ أيؾ  بؽ سعد اسس الديؽ ابؽ قيؼ الجؾزية، تحق إل:   السعترؼ باهلل البةدادؼ، 
/ ٔ" فقو الدعؾة في صحيح اإلماـ البخارؼ": سع دبؽ عمي القحظاني، و. ٜٗٗ، ٛٗٗ
 ، ط. الر اسة العامة إلدارا  البحؾث العمسية واإلفتال والدعؾة واإلرااد، ط. األولن،ٕٙٗ
، ٚٔىػ. و" أسمؾ  الحعسة وأورىا في الدعؾة إلن  ": ىشال   عباس، صػ ٕٔٗٔسشة 

ة الدراسا  العميا والبح  العمسي، جامعة ة، اميّ ميّ ماجدت ر في الدراسا  اإلسالرسالة 
 ـ.  ٕٚٔٓ - ٕٙٔٓالرباط، سشة 

 .ٔٗٔ/  ٜ" جاما لظا ف التفد ر": عبد الرحسؽ بؽ   القساش،  ( (  ٕ



 

 

4622 

العمع الرحيح الحي يبعث اإلرادة إلى العس  الشافع,  » :ىٕاملعيٙ الجا
كيك  بالعام  عمى الرخاط السدتكيع لسا فيو مغ البريخة كفقو األ كاـ 

 .(ٔ«) كأسخار السدائ 

أك نيتظ عغ  ,أك دعتظ إلى مكخمة ,كعطتظ كمسة   ك ّ  »: املعيٙ الجالح
 .(ٕ«)فيي  كسة ,قبيح

بإ كاـ  ػاضعياي مف األمػر: كضع بيا يقرج الحكسة مغ ىشا يتبّيغ أفّ ك  
 .كاأل ػاؿ اإِلصابة في األقػاؿ كاألفعاؿ أيًزا كسا تعشي, كإتقاف

ّٓالتعسٓف بـ -3  ٘ ": " احلهن٘ الدعْ

تعاريف متشػعة لمحكسة الجعػّية,   -ر سيع هللا  تعالى  -لمعمساء  
الحكسة ال تقترخ  يا متحقة عمى أفّ  أنّ كىي عمى كثختيا كتشػعيا إالّ 

الحكسة في مجاؿ الجعػة  كذلظ أفّ ؛ (ٖبعيشو) كا ج   مظ  أك مدْ  عمى جان   
                                                           

/  ٖتفد ر السشار": الذي .   را د بؽ عمي رضا،  -" تفد ر القرآف الحعيؼ  ( ( ٔ
 ـ.  ٜٜٓٔا ، سشة ، ط. الي ئة السررية العامة لمكتٕ٘٘

المبا  في عمـؾ الكتا ": أبؾ حفص سراج الديؽ عسر بؽ عمي بؽ عادؿ "  ( ( ٕ
الحشبمي الدمذقي الشعساني، تحق إل: الذي  عادؿ أحسد عبد السؾجؾد، والذي  عمي   

 -ىػ  ٜٔٗٔ، ط. دار الكتب العمسية، ب رو ، لبشاف،ط. األولن، سشة ٖٜٗ/  ٕمعؾض، 
 ـ.ٜٜٛٔ

ؾ جؾانب أو محاور عديدة، تذّعل في مجسؾعيا مفيـؾ الحعسة في حياة ىشا ( ( ٖ
 .وااعتقاد، واّل مدمػ حس د ،والعسل ،الداعية السدمؼ، وىي: القؾؿ

: في جانب القؾؿف   -  -اإلنداف عامة، والداعية خاصة  -يشبةي أف  عؾف  مثالا
 بارا  وأبمغ ، فال  ردر عشو إا أطايب الكمسا  وأحدؽ العاقالا متزناا عفيفاا

 .التعب را 
== 
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أف يكػف الجاعية كاعًيا لجعػتو, فاىًسا لقرجه, عميًسا  :يخاد مشيا
ة إلى الغخض عمى خيخ كجو, كبالقػاعج التي تمـد بأفز  الصخؽ السؤديّ 

 (.ٔألنساط السجعػيغ كشػائحيع)

ّٓتعسف ّلرلو  اإلصابة في معخفة الحل  »:ا, بأّىَ٘احلهن٘ الدعْ
 ألمػر كالعس  بو, كالجّقة في كضع ا

 (.ٕ)«الجعػّية في مػضعيا الرحيح

معخفة  قائل األمػر كالعمع بيا, كالعس  عمى تعشي أيًزا: كسا أّنيا 
التي  تحقيل االنتحاع بيا عغ شخيل األعساؿ الرائبة كاألقػاؿ الرادقة,

بار بتجارب الدعادة كالذقاكة, فيي فييا إيقاظ لمشحذ ككصاية بالخيخ, كإخ

                                                                                                                                                  

== 

 -ة ة، والداعية خاّص اإلنداف عامّ  -يشبةي أف يترف وفي جانب العمؼ والعسل: -
جسيا ر والحمؼ واألناة ووضا األمؾر في مؾاضعيا الرحيحة، وىعتا في بالتدبّ 

دراسة  –" األسس العمسية لسشيا الدعؾة اإلسالمّية الجؾانب واألحؾاؿ.   انغر:
، ٛٓٚؾاقا السعاصر": عبد الرحيؼ بؽ   السةتوؼ، صػ تذص مّية عمن ضؾل ال

 ىػ. ٖٓٗٔ، ط. دار الحزارة لمشذر والتؾزيا، الرياض، ط. الثانية، سشة ٜٓٚ
":د. محسؾد يؾسف –تعالن    -" مشيا القرآف والدّشة في الدعؾة إلن   انغر:  ( ( ٔ

 . ٘ٚكريت، صػ 
دراسة تذص مّية عمن ضؾل الؾاقا  –ّية " األسس العمسية لسشيا الدعؾة اإلسالم ( ( ٕ

 .ٜٓٚالسعاصر": عبد الرحيؼ بؽ   السةتوؼ، صػ  
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اس كتيحيبيع معخفة خالرة مغ شػائ  األخصاء كبقايا الجي  في تعميع الشّ 
 .(ٔكتػجيييع)

ٌّ  كا ج   ة ال تقترخ عمى مجاؿ  الحكسة الجعػيّ  :ّمً ٍيا ٓتبني أ
 السأثػرة قػاؿاأل كمغ ثّع فإفّ  ,يا تستج لتذس  مجاالت متعجدة, ب  إنّ فحد 

, لع تكغ إال ثساًرا يانعة لتحريمو لمحكسة -ر سو هللا –كي مذيخ الذعخال
مت في معخفتو  قائل األمػر الجعػية في صػرتيا السجتسعة, كالتي تسثّ 

األقػاؿ كالعس  عمى تحقيل انتحاع السجعػيغ بيا, عغ شخيل  ,كالعمع بيا
كاألمثاؿ ة العسميّ القجكة ة ك , كالعطات العمسيّ السعاني الرائبةالسحكسة, ك 

ل كالتحكيخ, بسا يخقّ  اإلرشاد كالتػجيوالشرح ك السذتسمة عمى  ,الحكيسة
   عمى فع  الخيخات كتخؾ السشكخات. سِ القمػب كيييء األسساع, كيحْ 

ّ٘باألمجال التعسٓف -ب  ّاصطالًحا ": " لػ
 ,ما يزخب بو مغ )األمثاؿ( جسع مث , كىػ:لػ٘:  " األمجال" -ٔ

 (.َٕمَث  الذيء بحتحتيغ: صحتو)ك 
د تعجّ   تتشػع تعخيحات األمثاؿ بحد ال اصطالًحا:األمج -ٕ

 فيسا يمي:بياف ذلظ ك أنػاعيا, 

                                                           
، ط. ٘انغر: "مفيـؾ الحعسة في الدعؾة": د صالح بؽ عبد   بؽ حس د، صػ  ( ( ٔ

ؾف اإلسالمية واألوقاؼ والدعؾة واإلرااد، السسمكة العربية الدعؾد ة،ط. األولن، ئوزارة الذ
 ىػ. ٕٕٗٔ

: زيؽ الديؽ أبؾ عبد     بؽ أبي بعر بؽ عبد القادر "مختار الرحاح"  ( ( ٕ
الدار  ط.، ط.السعتبة العررية، ٜٕٓالحشفي الرازؼ، تحق إل: يؾسف الذي   ، صػ 

 ـ.ٜٜٜٔىػ / ٕٓٗٔالشسؾذجية، ب رو ، ص دا،ط. الخامدة، سشة 
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ج   كال تقيّ كال تكمّ  ا شعبي ال تعمُّع فيوإمّ  :كىػ . السث  السػجد الدائخٔ
ة كالذعخاء صادر عغ ذكي الثقافة العالسيّ  ا كتابيكإمّ  ,بقػاعج الشحػ

 .(ٔ)لشارقػليع: كالسدتجيخ مغ الخمزاء بامث   ؛كالخصباء

ة لتػضيح : ىػ سخد كصحي أك قرري أك صػرة بيانيّ . السث  الكياسيّ ٕ
, كيدسيو الببلغيػف التسثي  السخك فكخة ما عغ شخيل التذبيو كالتسثي  

يجسع بيغ عسل الحكخة كجساؿ ىػ كىحا الشػع فيو إششاب إذا قػرف بدابقو ك 
 الترػيخ.

لغخض  ؛داف غيخ اإلنداف: كىي  كاية ذات مغدى عمى ل. السث  الخخافيّ ٖ
 (.ٕ)ستعميسي أك فكاىي كما أشبو ذلظ كقػليع: ُأِكْمُت يـػ ُأِكَ  الثػر األبي

                                                           
بٌة مؽ أصميا  املجُل الطاٜس: ( ( ٔ أو مرسمٌة بتاتيا، فتتدؼ جسمة مؽ القؾؿ مقتز 

بالقبؾؿ وتذتير بالتداوؿ فتشقل عسا ورد  فيو إلن الِّ ما  رح ق ْرُده بيا مؽ غ ر تة  ر 
السثل السؾجز  أفّ : والحعسة ،يغير الفرؽ ب ؽ السثل السؾجز الدا رو يمحقيا في لفغيا. 

 رؾغيا التؼ ؼ يا تكؾف مؽ استشباط الستكمّ ا الحعسة فإنّ الدا ر يشقل بمفغو اسا ىؾ، أمّ 
 بذسمؾبو وبيانو. 

 ؿ وا يتة ر عشو.: السثل  ستاز بذنو يثبت عمن لفغو األوّ اإذا 
كسا تقؾؿ: ، ا الحعسة فيي: قؾؿ اارد  قؾلو ال واحد، وىؾ االـ  قلل لفغو، ويِجلل معشاهأمّ 
الرحسؽ بؽ انغر:" السزىر في عمـؾ المةة وأنؾاعيا ": عبد    .«ػُر َّ أخ لػ لؼ ت ِمْدُه أمّ  »

، ط. دار الكتب ٖ٘ٚ/ ٔأبي بعر، جالؿ الديؽ الد ؾطي، تحق إل: ف اد عمي مشرؾر، 
 ـ. ٜٜٛٔ  -ىػ ٛٔٗٔط. األولن، سشة   العمسية، ب رو ،

 .ٛٔ ػص ":األمثاؿ في الحدي  الشبؾؼ " ( (  ٕ 
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بكثخة  ضخبو لؤلمثاؿ في  –ر سو هللا  –كلقج تسّيد الذيخ الذعخاكي 
ا أضحى عمييا لػًنا مغ الديػلة كاليدخ كالقخب إلى أذىاف خػاشخه؛ مسّ 

 لزخب األمثاؿ عمى الشحػ التالي: وع تشاكلُ شػَّ الشاس كقمػبيع, كتَ 

مثاؿ كثيًخا مغ األ –ر سو هللا  -الذيخ الذعخاكي  ؿاكَ شَ تَ  – ٔ
نداؿ ضْخب األمثاؿ كإ ةعيّ ك ذخ م  بحلظ عمى ليجلّ  (؛ٔ)ةقخآنيّ ال

 .(ٔ)السعقػؿ مشدلة السحدػس السمسػس
                                                           

القرآف الكريؼ مميل بزر  األمثاؿ، وعّمة ذلػ: ما في السثل مؽ ترؾير الّذيل  ( (  1
تقريبو في األذىاف، إذ ىؾ تذبيو، والّتذبيو يشّزؿ البع د مشزلة القريب، والسعقؾؿ مشزلة و 

 :واألمثاؿ في القرآف والوة أنؾاع، السحدؾس، فت يو العقؾؿ وتقبمو
، اسا في ما صرح ف يا بمفع السثل أو ما يدؿ عمن التذبيو :األمثاؿ السرّرحة وىي - ٔ

پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٱٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ:تعالن -قؾلو 

 ".ٚٔ" سؾرة البقرة: اآل ة  " چٺ  ٺ   ٺ  
يا تدؿ عمن معاف را عة األمثاؿ الكامشة: وىي التي لؼ  ررح ف يا بمفع التسث ل، ولكشّ  - ٕ

ٺ  ٺ  چتعالن:  –، اسا في قؾلو في إ جاز  عؾف ليا وقعيا إذا نقمت إلن ما  ذبييا

 ".ٜٕ"سؾرة اإلسرال": اآل ة " چڤ   ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
 مؽ غ ر ترريح بمفع التذبيو، فيي التي أرسمت إرسااا  :ىي،و األمثاؿ السرسمة - ٖ

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  چنحؾ: ،تجرؼ مجرػ األمثاؿ

 " . ٔ٘" سؾرة يؾسف ": مؽ اآل ة " چحئ   
ضر  األمثاؿ مؽ  ؛ ألفّ  - - ة ضر  األمثاؿ في الدعؾة إلن  وىتا ي اد أىسيّ 

أوضح وأقؾػ أسال ب اإِل زاح والبياف في إبراز الحقا إل السعقؾلة في صؾرة األمر 
السحدؾس، وفي القرآف الكريؼ اث ر مؽ األمثاؿ السزروبة، والداعية ابد لو مؽ ذلػ في 

ط.   ،ٕٗصػ : إبراليؼ   الجرمي، ط. دار القمؼ، "انغر: "معجؼ عمـؾ القرآف   دعؾتو.
ة في عمـؾ القرآف": ما  األساسيّ " السقدّ . وـ ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔط. األولن، سشة  دمذإل،

== 
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كىي  (ٕ)عامة,الة كياسيّ كثيًخا مغ األمثاؿ ال –ر سو هللا  - تشاكؿَ  - ٕ
السحيػمة كالسعيػدة في كاقع السجعػيغ؛  تى يخبصػا ما األمثمة 

 (. ٖىػ مألػؼ لجييع بسا غاب عشيع)

  

                                                                                                                                                  

== 

، ط. مراز ٜٖٗعبد   بؽ يؾسف بؽ عيدن بؽ  عقؾ  اليعقؾ  الجد ا العشزؼ، صػ 
 ـ.  ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔالبحؾث اإلسالمية ل دز، بريظانيا، ط. األولن، سشة 

 ،سبحانو  زر  األمثاؿ والحإلّ  ":-رحسو   تعالن  –قاؿ الذي  الذعراوؼ  ( ( ٔ
ّسح و  قرع بيا آذاف الشاس ألمر قد  عؾف غا با كذنّ  ا عشيؼ، فيسثمو بذمر واضح ليؼ ُمح 

 .ٜٖٜٛ/  ٗ، و ٔ.ٙٙٔ/  ٔانغر: " تفد ر الذعراوؼ": " اا دقيقا ل تفيسؾه تفّيسا 
أسمؾ  مؽ أسال ب القرآف  قاؿ الذي  الذعراوؼ عؽ ىتا الشؾع مؽ األمثاؿ، ىؾ ( ( 2

ا، ا ب ِّشا الذيل الةامض تؾضيحا  وتؾضيحلمبياف والتؾضيح وتقريب السدا ل إلن األفياـ، 
/  ٛٔالذعراوؼ": انظر: " تفسير   .ويجعل الفكرة في التىؽ قا سة واضحة السعالؼ

ا: السثل: أف يتذابو أمراف تذابيا ٜٖ٘ٔٔ بح    ،شةا في ناحية مع ّ ا تاما . وقاؿ أ زا
 ا.تدتظيا أف تقؾؿ: ىتا مثل ىتا تساما 

، فإذا اشت  مثالا ا تعرؼ  ح لػ مجيؾاا بسعمـؾ واليدؼ مؽ ضر  األمثاؿ أْف ُيؾضِّ
اخراا نتحدث عشو فيسعؽ أف نقؾؿ لػ: ىؾ مثل فالف السعمـؾ لػ في الظؾؿ ومثل فالف 

ف مؽ الرؾر السعمؾمة لػ، وبعد أف تجسا ىته الرؾ  إلن آخر ذلػ ..في المؾف. ر ُتكؾِّ
لتلػ نجد في القرآف الكريؼ أمثااا اث رة تؾضح  ؛صؾرة ااممة ليتا الذخص التؼ ا تعرفو

انغر: "   لشا السجيؾؿ بسعمـؾ لشا، وتؾضح األمر السعشؾؼ باألمر الحديِّ السمسؾس لشا.
 .ٕٚٗٛ/  ٖٔتفد ر الذعراوؼ ": 

وخؾاطره حؾؿ القرآف  مشيجو –رحسو   تعالن  –" الذي   الذعراوؼ انغر: ( ( ٖ
، رسالة ماجدت ر، امية أصؾؿ الديؽ والدعؾة ٜٕٙالكريؼ": إبراليؼ رجب مشرؾر،  صػ 

 ـٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔة، جامعة األزىر، سشة بالسشؾفيّ 
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كىي  ,(ٔ)الحكيسة دائخةكثيًخا مغ األمثاؿ ال –ر سو هللا  -تشاكَؿ  – ٖ
 (. ٕأمثمة مػجدة المحع, صائبة السعشى,  دشة التذبيو)

 – أكرد ث ي :ةعاميّ ال كثيًخا مغ األمثاؿ –ر سو هللا  -تشاكَؿ  -  ٗ
التي دارت عمى ألدشة  (,ٖة)شخًفا مغ األمثاؿ العاميّ  –ر سو هللا 

 .(ٗح)خَ في بحبػ ة مغ السَ  كَجْعِميعاس؛ لتقخي  األمػر لجييع, الشّ 

ف قَ ككَ  ,جسيع ىحه األنػاع –ر سو هللا  –كلقج استخجـ الذيخ الذعخاكي 
  ية, كلكشّ خػاشخه الجعػيّ في  عمييا

                                                           
قؾؿ مؽ حعيؼ ااع عمن  قاؿ الذي  الذعراوؼ عؽ ىتا الشؾع مؽ األمثاؿ، ىؾ: ( ( 1

 ؛او مزربو اآلف بسؾرده سابقا ، فيؾ: قؾؿ ُابِّ سا جال  مشاسبتواأللدشة، وتشاقمو الشاس امّ 
 ا ومؾجزاا لتلػ ُحِفع وتشاقمتو األلدشة.ألف السؾرد ااف قؾيا 

 ا عراـ لمستار ولمس ن ،  ر فيو ا ئاا، فشقؾؿ: ما ورالؾِ والسثل  قاؿ اسا ىؾ، ا نة ّ 
 ولمسفرد ولمسثشن ولمجسا.

الظا ي صار مزر    األف حاتسا   ؛إلومؽ ذلػ ُنذبِّو الكريؼ بحاتؼ، والذجاع بعشترة. .
، وعشترة في الذجاعة. وفي السثاؿ نقؾؿ لسؽ يؾاجو بس ْؽ ىؾ أقؾػ مشو: إْف  السثل في الكـر

تو: قبل الرمال ُتسأل الكشا ؽ.ا فقد اق ت  إعرارا كشت ريحا     ا، ونقؾؿ لسؽ لؼ ُ ِعّد لألمر ُعدَّ
 .ٙٗٛٔٔ، ٘ٗٛٔٔ/  ٛٔانغر:"تفد ر الذعراوؼ": 

،ط. دار السعارؼ، ٓٔانغر:"األمثاؿ في القرآف":د.محسؾد بؽ الذريف، صػ  ( ( ٕ
 ـ. ٜٚٛٔسمدمة اقرأ، ط. الرابعة، سشة

)عمن قدر لحافػ ِمّد تحت ىتا الشؾع مؽ األمثاؿ:  – رحسو   –مؽ أقؾالو  ( ( ٖ
   وطمْبت  رجميػ( فإذا اانت إمعاناتػ ا تؾفر لػ إا الكفاؼ، فمتُكْؽ راضياا بو، وإْف تسردَّ 

السزيد فمتتسرد أواا عمن نفدػ، ولتعسل العسل التؼ يؾفر لػ ما تتظما إليو. " تفد ر 
 .ٕٕٗٔٔ/  ٜٔالذعراوؼ" :  

مشيجو وخؾاطره حؾؿ القرآف  –رحسو   تعالن  –" الذي   الذعراوؼ انغر:  ( ( ٗ
 .ٜٕٙالكريؼ": إبراليؼ رجب مشرؾر،  صػ 
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الػقػؼ عمى عمى  - إف شاء هللا تعالى – ثىحا البح في سػؼ أقترخ
التي ك , السرا بة ليا ة الرخيحةالكياسيّ  ة كاألمثاؿالجعػية القػليّ الحكع 
 .حيايػضعس  عمى تالِحَكع الجعػية كت تمظتذخح 

 بـ " اخلْاطس" : كوْدامل -جـ

 اخلْاطس لػ٘:  -1

أك  ي  أْ أك ر  خ  صخ بالقم  مغ أمْ ىػ: ما يخكحلظ ك , (ٔ)اْلِحكخ: ىػ الخاشخ
 (.ٕ)معشى

ج كتتجافع؛ نتيجة تتػلّ التي فكار األ الخػاشخ, يقرج بيا: كمغ ىشا يتبيغ أفّ 
و سَ كفل ما فيِ  يمقييا صا   ىحه الخػاشخف الحكخي,  كالتأمّ  العقمي لمتجبخ
 مشيا.و مَ كعقِ 

 :-زمحُ اهلل تعاىل  –خبْاطس الػٔذ الػعساّٖ  داملكوْ - 2

 ات صػػػػػحائيةّبػػػػػلَ  » مػػػػػا ىػػػػػي إالّ  ,(ٖ)خهخػػػػػػاش ج الذػػػػػيخ الذػػػػػعخاكي أفّ أّكػػػػػ
 

                                                           
 بؽ الحدؽ بؽ دريد األزدؼ، تحق إل: رمزؼ مش ر جسيرة المةة: أبؾ بعر   ( ( ٔ

 ـ .ٜٚٛٔ، ط. دار العمؼ لمسالي ؽ، ب رو ، ط. األولن، سشة ٛٛ٘/  ٔبعمبعي، 
. و"معجؼ المةة ٖٕٗ/ ٔانغر: " السعجؼ الؾسيط": مجسا المةة العربية بالقاىرة،  ( ( ٕ

ط.األولن، سشة  ب،: د أحسد مختار عبد الحس د عسر، ط. عالؼ الكت"العربية السعاصرة
 ـ . ٕٛٓٓ -ىػ  ٜٕٗٔ

رأػ البعض أف إصرار الذي  عمن أف أحاديثو ليدت إّا " خؾاطر إ سانية"  » ( ( ٖ
تيا؛ ليقؾؿ ما  خظر بباؿ عالؼ م مؽ  دعن أعظتو الحرية في أف يترؾ نفدو عمن سج ّ 

يط إلن فيؼ ىته اآل ا ، ويحاوؿ في نفس الؾقت أف  ظرح ىته الخؾاطر بذسمؾ  بد
== 
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 اكقج سمظ فيي (ٕ)«أك بزع آيات ( عمى قم  مؤمغ في آية  ٔ)انية تخصخربّ  
اسػػتقص  كاسػػتخعي كػػ  انتبػػاه, لبدػػاشة  ,(ٖ)امشيًجػػ -ر سػػو هللا  -الذػػيخ 

  صػا   الثقافػة أسمػبو, الحي يحيسو العامي البديط, كيذتاؽ إليو السثّكػ
ا تػػجعػىا إلػػي اإليسػػاف لحتػػات تيػػّد العػاشػػ  ىػػدً  العاليػػة, لسػػا يجػػج فيػػو مػػغ

بسعشى إجسالي لآليػة, ثػع فيو , يبجأ خ مقخكء كمدسػعكالتحكيخ, كىحا التحدي
يػرد ما يحدػخىا مػغ آيػات القػخآف كالحػجيث كالقرػز كاألخبػار, مػع ضػخب 

القػخآف مػشيج  أفّ ؛ ليتبػّيغ بحػل الحيػع ذلػظ إلػى باألمثمة البديصة التي تقػخّ 

                                                                                                                                                  

== 

ا  –ا  الؾجو وحراا  الجدؼ س  د  وبإاارا  ال د وق   –ة والفرحن بالعاميّ  –وسيل  حرصا
مشو عمن أف  رل السعشن إلن الدامع ؽ، وىؾ أحياناا يتشاوؿ بالذرح معاني دقيقة ومدا ل 

 جعميا سيمة الفيؼ لة ر  بذسمؾ  ر ؽ، الستخّر  ما تشاسبيا ة؛ مسّ ة ومشظكيّ عقميّ 
 .ٖ٘"ما الذي  الذعراوؼ": رجب البشا، صػ انغر:   «الستخرر ؽ 

امسة خؾاطر عمن أساس أف القرآف  -رحسو   تعالن –اختار الذي  الذعراوؼ  ( ( ٔ
الكريؼ دا ؼ العظال، وأنو  عظي عظاله في ال العرؾر، وأنو ا أحد  سعشو أف  فدر 

  الروح ما الذي  . انغر: "حديإلن تفد ره -  -رسؾؿ   لدبقشا  القرآف الكريؼ، وإا
 .ٖٙ، ٖ٘الذعراوؼ": مذمؾف غريب، صػ 

 .٘/ ٔ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٕ
ؽ دا رة " مِ بتلػ  تسّددل  ؛الذي  الذعراوؼ يتؾسا في تفد ره وجدنا سرعاف ما ( ( ٖ

الخؾاطر " إلن دا رة " التفد ر السؾسؾعي " التؼ  ذتسل عمن ال ألؾاف التفد ر 
روف في غر  أفريكيا":   بؽ رزؽ بؽ عبدالشاصر تفد ر والسفدّ نغر: "ال".    اونساذجيا

، ط. دار ابؽ الجؾزؼ ٛٙٚ/  ٕبؽ طرىؾني الكعبي الدمسي أبؾ األرقؼ السررؼ السدني، 
 ىػ . ٕٙٗٔلمشذر والتؾزيا، السسمكة العربية الدعؾد ة، ط. األولن، سشة 
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 أك تعاكيػح تتمػى فػي السشاسػبات تػخانيعمجػخد ه في الػاقع, كلػيذ أثخ  لو ياة 
 (.ٔ)الستشػعة

 بـ ) الدعْٗ ( : كوْدامل -د 

 يف اللػــــــ٘: الدعْٗ -  1

مػػا  يػػاأىسّ مػػغ , فة معػػافػػي الّمغػػة,  ػػػؿ عػػجّ  "الػػّجعػة" كمسػػةتػػجكر  
(ٕ)الػجعاء يمي:

 , ( ٙ) علب  اليب     احلبح  ك ,( ٘) اليباا  ك, (ٗ)الطلب  ك ,(ٖ)األذاٌ, و

                                                           
عمي عبد الدسيا، صػ انغر:" التيد ر في أصؾؿ واتجاىا  التفد ر": عساد  ( ( ٔ

 ـ. ٕٙٓٓ، ط. دار اإل ساف، اإلسعشدرية، سشة ٜٔٔ
ه ِمؽ الخْ ِر، » الدعؾة تكؾف بسعشن الدعال وىؾ (  ٕ) ال ن فيس ا عْشد  ِ ت ع  الرَّْغب ُة ِإل ن َّللاَّ

 ے ھ ھھ ھ ے ہ ہ وااْبِتياؿ إِل ْيِو بالدل  اِؿ. و ِمْشو قْؾلُو ت ع ال ن: 

"تاج العروس مؽ انغر:  ". ٘٘: مؽ اآل ة "  " سؾرة األعراؼ " ۓ
 .ٚٗ/ ٖٛجؾاىر القامؾس": اإلماـ الزب دؼ، 

ِف أ ْ زاا؛ ألنَّو ي ْدُعؾ » الدعؾة  (  ٖ) ذِّ اِعي عمن الُس   تكؾف بسعشن األذاف. وُيْظم إُل الدَّ
قد  ِ. و  عا] ِإل ن م ا ُ ق رُِّ  ِمؽ َّللاَّ ْسُا "ُدعاٌة، ود   [ د  ، والج  اُعؾف  اُقزاةح ف ُيؾ  داعح

 .ٚٗ/ٖٛ" السرجا نفدو":  «وق اُضؾف  
ْيل دعؾا »   قاؿ: (  ٗ) ع ا بالذَّ عؾػ د  د  ُدع ال و  اره: ا ودعؾة و  " السعجؼ  «طمب ِإْحز 

 .ٕٙٛ/ ٔالؾسيط": مجسا المةة العربية بالقاىرة، 
اح ِبوِ »  قاؿ:  (  ٘) ناا: ص   .ٕٙٛ/ ٔ" السعجؼ الؾسيط":  «وناداه  ،دعا ُفال 
دعا إلن الذيل: حّثو عمن قرده. ويقاؿ: دعاه إلن القتاؿ، ودعاه إلن »  قاؿ:  (  ٙ)

"   «و عمن اعتقاده وساقو إليوالرالة، ودعاه إلن الّديؽ، وإلن الستىب: حثّ 
 .ٕٙٛ/ ٔالسرجا نفدو": 
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 .( ٔ)  الضيافةك
 طالح:ببصاال   بف" الاعوة   - 2

 : معشييغ ػؿ  داللة السحيـػ االصصبل ّي لمجعػة تجكر

 الاعوة ( مبعي  ) الا يً أو اإلسالو (: : )املعي  األو ل 

الجيغ الحي ارتزاه هللا لمعالسيغ, كأندؿ تعاليسو » بأّنيا: تعخؼ الجعػة 
  -  -ًيا عمى رسػؿ هللا ك ْ 

 .( 2) «ةة الشبػيّ ك حطيا في القخآف الكخيع, كبّيشيا في الدشّ 
 : ) الاعوة ( مبعي  ) اليير والتبليغ (: املعي  الجاى 

 ّث الشاس عمى الخيخ كاليجى, كاألمخ بالسعخكؼ » :بأّنياتعخؼ الجعػة 
 .( 3) «كالشيي عغ السشكخ؛ ليحػزكا بدعادة العاج  كاآلج 

 اقائسً  انطامً   تسثّ  - -لّجعػة إلى هللا أّف ا, يجج ىشافالشاضخ 
عمى أساس عمسي, كنذاط مخّصط, كدراسة عسيقة, كىجؼ محّجد عغ 

  إلى نذخ اإلسبلـ كتصبيل شخيل الػسائ  كاألسالي  الشاجحة؛ لمتػّص 
                                                           

ْعؾِة فالفح » قاؿ:  (  ٔ) " مختار الرحاح ": انغر:  «: في ضيافتو، أؼىؼ في د 
" معجؼ المةة العربية السعاصرة" : د أحسد مختار و .٘ٓٔصػ اإلماـ الرازؼ، 

 .ٜٗٚ/ ٔعبد الحس د عسر: 
" الّدعؾة اإلسالمّية ػ أصؾليا، وسا ميا، أسال بيا في القرآف الكريؼ": أ. د. أحسد  (  ٕ)

، ط.دار الكتب اإلسالمية، دار الكتا  السررؼ، القاىرة، ٖٔ، ٕٔغمؾش، صػ 
 ـ.ٜٚٛٔ ىػ ػٚٓٗٔط. الثانية، سشة 

، ٙٔ"ىدا ة السراديؽ إلن طرؽ الؾعع والخظابة": الذي . عمي محفؾظ، صػ  (  ٖ)
 ط. السعتبة الّتؾفيكّية، د. .
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 .في ك  زماف كمكاف العطيسة مبادئو

ًٔا   : البخحاملساد مً عيْاٌ  -ثاى

 األقػاؿك  الخشيجة الجعػّيةالِحَكع  تجمية؛ ىحا يخاد مغ عشػاف بحثي
ة الرخيحة الكياسيّ  ةالعامّ  األمثاؿ كالػقػؼ عمى, لبميغةا السأثػرة

مغ خبلؿ , أفياـ السجعػيغ إلىكاألقػاؿ لتقخي  تمظ الحكع ؛ لياالسرا بة 
 كمػاعطو -ر سو هللا  – متػلي الذعخاكي دمحمفزيمة اإلماـ الذيخ خػاشخ 
كالتحكيخ,  اإلرشاد كالتػجيوالشرح ك لسذتسمة عمى اة, ة كالحكخيّ التحديخيّ 
مجاؿ في تحقيل اإلقشاع كاالستسالة في  –ر سو هللا  -قتجاء بو بللكذلظ 

 .الخصاب الجعػي السعاصخ

ّٔ – لًجاثا  ٘ املْضْع ّأضباب اختٔازِ: أٍن

ة السػضػع كأسباب اختياره, مغ خبلؿ الػقػؼ عمى ما تطيخ أىسيّ 
 يمي:

ّٔ –أ   ْع : ٘ املْضأٍن

  عمى ما يمي:مغ خبلؿ الػقػؼ   السػضػعة ىحا أىسيّ  تطيخ

 ىي خصاب الجاعية إلىكالخػاشخ الخقيقة السػعطة الحدشة  -ٔ
كشحح  عػاشحيع, ككسيمتو إلى تحخيظ قمػب السجعػيغ

عمى تبعث  التي ,ةيّ الجعػ  األسالي  , كىي مغ أىعّ يعىسس
في  عجي    ؛ نطًخا لسا ليا مغ كقع  إقشاع السجعػيغ كاستسالتيع

 لمقمػب. ة  عطيس تجمية  في الشحػس, ك  كبيخ   اآلذاف, كتأثيخ  
 الجعػة الجعػية العسػد الحقخي لحغّ  كاألمثاؿ عسثِّ  الحكَ تُ  -ٕ

ة, في ؛  يث إنيا تخكِّد عمى إبخاز األىجاؼ الجعػيّ اإلسبلمّية
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 ,راشجة   , كىجاية  مػجد   بأسمػب   كأسي  شخيقة   صػرة   أبدطِ 
, أذىاف السجعػيغ كأكقع في يي أثبت في ف كترػيخ  رائع 

 .نحػسيع
لحا  ؛في نحػس السجعػيغ ة مكانة كبيخةكاألمثاؿ الجعػيّ مِحَكع ل -ٖ

ة في مشيج الجعػة إلى هللا األساسيّ  السيّساتمغ فإنيا تعّج 
في دعػتو, ككحلظ  -  -تعالى,  يث استخجميا الشبي 

 .الجىػرالعرػر ك  خّ غ مغ بعجه عمى مَ يالسرمحكثيخ مغ 
عمى عسارة القمػب كجبلء  كاألمثاؿ الجعػية الحكعتعس   -ٗ

 :التجبخ,  يث تذتس  عمى  رػؿك  األبرار كإ ياء التحكيخ
, كفي ذلظ يقػؿ الحكعكشخائ   ,األقػاؿأ دغ ك  ,فشػف العبخ
َأِجسُّػا َىِحِه اْلُقُمػَب َكاْشُمُبػا َلَيا َشَخاِئَ  : »-  - اإلماـ َعِمي
 .(ٔ)«َيا َتَس ُّ َكَسا َتَس ُّ اأْلَْبَجافُ اْلِحْكَسِة؛ َفِإنَّ 

ا مشح الرغخ في , نبػغً الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي أضيخ  -٘
د في كسا تسيّ  ع,كَ  حطو لمذعخ كالسأثػر مغ القػؿ كالحِ 

التعبيخات, كألص  أدّؽ ك  الِحَكع ختيار أرؽّ باة خػاشخه اإليسانيّ 
اسة شخريتو األمخ الحي يػج  االىتساـ بجر  ,كاألقػاؿ األمثاؿ

 و البميغة,سِ كَ غ خبخاتو العطيسة, ك ِ الكخيسة, كاالستحادة م
فجداه ! يوفكع اىتجى فئاـٌ مغ الشاس عمى يج الخشيجة, الوكأمث
 . خيخ الجداءعغ اإلسبلـ كالسدمسيغ  –  –هللا 

                                                           
" جاما بياف العمؼ وفزمو": أبؾ عسر يؾسف بؽ عبد   بؽ   بؽ عبد البر  ( ( ٔ

 ، ط. دار ابؽٖٖٗ/ ٔاألاباؿ الزى رؼ،  ؾتحق إل: أب بؽ عاصؼ الشسرؼ القرطبي،
 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔ سشة ة، ط. األولن،ة الدعؾد ّ الجؾزؼ، السسمكة العربيّ 



 

 

4626 

 أضباب اختٔاز املْضْع:  –ب 

ا يا مالحاجة إلى دراسة ىحا السػضػع  لعّجة أمػر, مغ أىسّ تطيخ 
 يمي:

 برحة عاّمة, كخرائرياة لحكع كاألمثاؿ الجعػيّ ا خرائزبياف  -ٔ
  -ر سو هللا  – دمحم متػلي الذعخاكي  الذيخ  مػاععمغ خبلؿ 

  في تحقيل عشُرَخي:تػضيحيا برحة خاصة؛ لمعس  عمى 
 .السعاصخ لػاقعفي ا في الخصاب الجعػي  كاالستسالة ,اإلقشاع

؛ ليدتحيج مشيا الجعاة ةثاؿ الجعػيّ دكر الِحَكع كاألم إبخاز العس  عمى -ٕ
 العس , ك كأسي  الصخؽ بأيدخ الدب   -  -في دعػتيع إلى هللا 

ة مغ خبلؿ الػقػؼ عمى مػاعع عمى تصػيخ الصخائل الجعػيّ  أيًزا
, كاالستحادة مشيا في مجاؿ الجعػة كخػاشخ السحّكخيغ الرالحيغ
 ة.  اإلسبلميّ 

ة السػاعع الجيشيّ إلي   اجة الشحػس كالقمػبالعس  عمى تمبية  -ٖ
, شافخة, التي تيجي القمػَب العةكاألمثاؿ الستشػّ  ةع الجعػيّ كَ الحِ ك 

ل البرائخ كتخقّ , , كتخيح العقػؿ الحائخةثائخةكتؤلِّ  الشحػَس ال
 الغائخة.

 الدجيجة, ة مغ ِ َكع الذيخ الذعخاكي الدعي نحػ االستحادة الجعػيّ  -4
 داعيةً   -ر سو هللا  – كافج فق, لحسيجةكمػاعطو ا سجيجة,كأمثالو ال
قت بو قمػب السجعػيغ تعمًقا تعمّ  ,ك كيًسا ُمشِذًجا كخصيًبا مدّجًدا مّجِجًدا
 .كبيًخا 

مغ أج   ة؛الجعػيّ كالػسائ  التحصُّغ ألنجع األسالي   نحػالدعي  -٘
العس  عمى تػضيحيا في مجاؿ األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ, 
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إلى مغ خبلليا  , كىجايتيععػيغكإقامة الحّجة بيا عمى السج
 .الرخاط السدتكيع

 الدزاضات الطابك٘: - زابًعا 

تعتبخ ىحه الجراسة ججيجة في ىحا السػضػع مغ الجية التي 
سأبحثيا, فمع ُيكَت  فييا ػ عمى  ّج عمسي ػ ما يحي بالغخض السشذػد, كىػ 

الحجيث إاّل أّف ىشاؾ بعس األبحاث التي تشاكلت  ججيخ بالبحث كالعشاية,
متعّجدة, مغ أخخى  زكايامغ  -ر سو هللا –الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي عغ 

 أىّسيا ما يمي: 

" اآلزاٛ الرتبْٓ٘ للػٔذ اإلماو ذلند متْلٕ حبح بعيْاٌ -أ 
الػعساّٖ ّمدٚ االضتفادٗ ميَا يف تطْٓس أضالٔب الرتبٔ٘ 

إٓياع زغدٖ حطني, زضال٘ للباحج٘. املعاصسٗ يف موس": 
, نلٔ٘ الرتبٔ٘, جامع٘ املئا, قطه أصْل الرتبٔ٘, ضي٘ ماجطتري

 و.1191

األسذ  الػقػؼ عمى :ٍْ, ّناٌ اهلدف مً ّزاٛ تلو الدزاض٘
كبعس  ,ة آلراء الذيخ, مغ  يث نطختو إلى اإلنداف كالكػف كالكيعالحمدفيّ 

اآلراء التخبػية الستسثمة في أىجاؼ التخبية كالعبلقة بيغ السعمع كالستعمع, 
كاالختبلط في  الكخيع, تعميع القخآف  :س أسالي  التخبية الخمكية, مثكبع

 التعميع, كأسمػب الثػاب كالعقاب كالقجكة الحدشة كغيخىا. 

استخبلص الِحَكع  ْ:ٍ ما تيفسد بُ دزاضيت عً تلو الدزاض٘, ّأٍّه
الحكخّية  –ر سو هللا  –الجعػية كاألمثاؿ الذار ة ليا؛ مغ خبلؿ آرائو 
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ة في مدائ  الجيغ كالحياة؛ لمعس  عمى تحعيميا في مشاىج الجعػة كالجعػيّ 
, كلمعس  أيًزا عمى االستحادة مشيا في إقشاع السجعػيغ اإلسبلمية

 كاستسالتيع نحػ مبادئ الجيغ الحشيف. 

" الػٔذ ذلند متْلٕ الػعساّٖ ّجَْدِ يف  :حبح بعيْاٌ -ب 
 زضال٘ خلٔل,  ىػس الجكاف٘ اإلضالمٔ٘": إبسأٍه علٕ أمحد ذلند

 -ٍـ 1421ماجطتري, نلٔ٘ الدعْٗ اإلضالمٔ٘ بالكاٍسٗ, ضي٘ 
 و.2001

ة الذيخ  ياإلقاء الزػء عمى  ٍْ:, ّناٌ اهلدف مً ّزاٛ تلو الدزاض٘
 , كالػقػؼ عمى دكرهةكالجعػيّ  ,ةالعمسيّ ك  ,ةالذخريّ  دمحم متػلي الذعخاكي:
 (.ٔ)اة محمًيا كعالسيً ثقافة اإلسبلميّ كجيػده في نذخه ال

 ْ: ٍ ما تيفسد بُ دزاضيت عً تلو الدزاض٘, ّأٍّه

 كاألمثاؿ الجعػية التي كقف عمييا الذيخ  ,الحكع العس  عمى االستحادة مغ
يديع في انحتاح قمػب  ,دعػًيا تػضيًحاكتػضيحيا  –ر سو هللا  –الذعخاكي 

لمشػر كاليجى, كامتبلؾ زماـ قمػبيع, بُحدغ البياف, كجسي   سجعػيغال
الرحات الكخيسة  إلى غيخ ذلظ مغ, الصباعخيخ رخؼ, ككخيع الدجايا ك الت

 .مجعػة اإلسبلمّيةل والتي كاف يستمكيا كيغتشسيا في تبميغ

                                                           
انغر : "   متؾلي الذعراوؼ مؽ القرية إلن العالسية ":  محجؾ    حدؽ،  ( ( ٔ

جؾلة  –ـ. و "   متؾلي الذعراوؼ ٜٜٓٔ، ط. معتبة التراث اإلسالمي، سشة ٛ، ٚصػ 
، ط. معتبة التراث اإلسالمي، ٙٔ رجب الب ؾمي، صػ في فكر السؾسؾعي الفديح": د.  

 ـ.ٜٜٜٔسشة 
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ميَجُ  –زمحُ اهلل تعاىل  –الػٔذ  الػعساّٖ : "حبح بعيْاٌ – جـ
ّخْاطسِ حْل الكسآٌ الهسٓه": إبسأٍه زجب ميوْز, زضال٘ 

الدعْٗ بامليْفٔ٘, جامع٘ األشٍس, ماجطتري, نلٔ٘ أصْل الدًٓ ّ
 و.2001 -ٍـ 1422ضي٘ 

العس  عمى إبخاز شخرية  :ٍْ, ّناٌ اهلدف مً ّزاٛ تلو الدزاض٘
كسحّدخ عاير أ جاث الحياة, كعالج مذكبلتيا  –ر سو هللا  –الذعخاكي 

السختمحة في خػاشخه  ػؿ القخآف الكخيع؛ مؤكًجا أف تبديصو لمسعمػمات 
العق  في تحديخه, كاف سبًبا قػًيا إلقباؿ السجعػيغ عميو, كجسعو بيغ الشق  ك 
 كالتحافيع  ػلو.

الػقػؼ عمى أىع ْ: ٍ ما تيفسد بُ دزاضيت عً تلو الدزاض٘, ّأٍّه
في خػاشخه  ػؿ القخآف   –ر سو هللا  –ما تسيّد بو الذيخ الذعخاكي 

تي تعيغ اعتساده عمى الِحَكع الجعػية كضخب األمثاؿ البميغة ال , مغالكخيع
كاالستحادة مغ ذلظ في مجاؿ العس  الجعػي  ,عمى اإلقشاع كاالستسالة

 السعاصخ.

" املالمح األدبٔ٘ اليت أبسشٍا الػٔذ : بعيْاٌحبح  -د 
الػعساّٖ يف تفطري الكسآٌ الهسٓه": للباحح. عبد اهلل ذلند 

نلٔ٘ اللػ٘ العسبٔ٘ بامليوْزٗ,  زضال٘ دنتْزاِ, الػْبسٖ,
 و.2003 -ٍـ 1424ضي٘ جامع٘ األشٍس, 

الذيخ  التأكيج عمى تسّيد :ٍْ, ّناٌ اهلدف مً ّزاٛ تلو الدزاض٘
, مشيا: أنو كاف كثيخة داتغ سبقو بسسيّ عسّ  –ر سو هللا  –الذعخاكي 
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 اكؿ تبييغ اليجؼ فقج الكخيع,  القخآنيّ  و في الشّز يحيا بخك و ك دّ 
ما  مؤكًجا أفّ , في القخآف الكخيع مع جساؿ العخض مغ الترػيخ الحشي

ة إنسا ىػ لقصات متعجدة, تداؽ ك  لقصة لغاية معيشة تشاس  في القّر 
الكمي  ة ىجفياالسقاـ, فإذا اجتسعت تمظ المقصات, استػفت القّر 

ة القخآنية, تتعخض القّر  أكضح أفّ كسا  كمزسػنيا كجساليا الحشي,
أ ياًنا لذخرية تجكر  ػليا األ جاث, أك  جث كا ج تجكر  ػلو 

 شخاص.  األ

االقترار ْ: ٍ ما تيفسد بُ دزاضيت عً تلو الدزاض٘, ّأٍّه
  – الذعخاكي  عمى دراسة ممسح دعػي مغ مبلمح آداب الذيخ

 –ر سو هللا  –كاف   يث, مػاعطوخػاشخه ك  مغ خبلؿ –ر سو هللا 
 انيَكع  كأمثاؿ  دعػية  تقّخب السعبحِ السجعػيغ,  أنطاركثيًخا ما يمحت 

ضح السخاد مغ األ كاـ, كتبيغ العّمة مغ ـ, كتػ افيإلى األ
  كألص  العبارات. تعبيخاتالتذخيعات, كذلظ بأجس  ال

 صعْبات البخح : – خامًطا

عجـ ىػ , بحثي ىحا التي كاجيتيا في رعػباتأىع ال مغكاف  
ع مغ التحديخ السدسى بػ " تحديخ الذعخاكي ", بِ االعتساد عمى ما شُ 

كالتي قج بمغت أكثخ مغ أل  ساعة صػتية  - فبسقارنتو بالخػاشخ السدّجمة
بيشيسا اختبلًفا يديًخا, فآثخت أف أعتسج في دراستي عمى  كججتُ  -كمخئية 

أغم  تخاث الذيخ  »ّف , كذلظ أل ػاشخهالجسع بيغ السدسػع كالسقخكء مغ خ
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( تبيخ الدامع كالُسذاِىج, أكثخ مشيا لجى ٔالذعخاكي ىي أ اديث كأمالي)
جكف ب شخيغ يكتبػف ىحه السادة العمسيةجع  بعس الشا امسّ (؛ ٕ)«القارئ 

في غيخ ثػبيا القذي , أدى إلى ضيػرىا  األمخ الحي؛ تجقيلال تسحيز ك 
 . تحتاج إلى مجيػد كبيخ لقخاءتيا كتشكيحياكمغ ثّع فإنيا 

 البخــــح :    ٕ يفميَـــــج:  دًضاضا

 ما يمي:ثع اعتسجت عمى  -  -استعشت في ىحه الجراسة بالسػلى 
استخخاج السعاني » السشيج االستشباشي: كىػ السشيج الحي ييجؼ إلى  - أ

 .( ٖ) «مغ الشرػص بحخط الحىغ, كقّػة القخيحة

مبل طة الجدئيات  »كىػ السشيج الحي يقـػ عمى السشيج االستقخائي: -ب 
 ات, كتختيبيا لمػصػؿ إلى الكميّ 

 مة الكذ , كمخ مة بسخا   ثبلثة, ىي: مخ مة البحث, كمخ  كىػ يسخّ 
غشى لي في ىحا البحث, عغ االستحادة إلى أّنو ال ىشا أنّبوك , (ٗ)«البخىاف

                                                           
األمالي ىي: ما  سميو الذي  أو مؽ يش بو عشو بحزرتو، ف تمقفيا الظال   ( ( ٔ

بالتق  د فن دفاترىؼ، وفن ىتا  عؾف الذي  قد أعّد ما  سميو، أو يمقن إلن الظمبة ما  ذال 
ؼ المةؾّية": ضيال الديؽ أبؾالدعادا  لبة   بؽ مؽ تمقال نفدو.  انغر:"أمالي ابؽ الذجر 

، ط. ٛٛٔ/ ٔعمي بؽ حسزة، السعروؼ بابؽ الذجرؼ، تحق إل: محسؾد   الظشاحي، 
 ػة ىػ.ٖٔٗٔمعتبة الخانجي، القاىرة، ط. األولن سشػ

"  األدّلة السادّ ة عمن وجؾد  ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ، تحق إل: د.    ( ( ٕ
 .ٖٔرة،  صػ عسا

 .ٕٕ" التعريفا ": عمي بؽ   بؽ عمي الزيؽ الذريف الجرجاني، صػ  (  ٖ)
، ط. معتبة ٕٛ، ٙ٘" السشظإل الحدي  ومشاىا البح ": د. محسؾد قاسؼ، صػ  ( ( ٗ

 األنجمؾ السررية،ط. الثانية،د.  . 
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, التي ال يدتغشي عشيا أي با ث مغ سائخ السشاىج العمسّية األخخى 
 .أكاديسي

 ,البميغة ةالقػليّ  عكَ ع الحِ سْ عسمي في نصاؽ ىحا البحث, عمى جَ اقترخ  -جػ
الذار ة ليا مغ خبلؿ  ة الرخيحة,ياسيّ ة الكالعامّ  السرحػبة باألمثاؿ

سػاء أكانت في تحديخه أـ في  ,-ر سو هللا  –خػاشخ الذيخ الذعخاكي 
التعقي  عمييا بسا استحجتو مغ تمظ ثع  سائخ السؤلحات التي  سمت اسسو,

خخج عغ كبحلظ يكػف قج ة في مجاؿ العس  الجعػي, الحكع كاألمثاؿ الجعػيّ 
 نصاؽ بحثي ما يمي:

ة غيخ ة القػليّ كحلظ الحكع الجعػيّ ة, ك ة غيخ القػليّ حكع الجعػيّ ال – ٔ
 ة صخيحة مبّيشة ليا.بأمثاؿ قياسيّ  سقتخنةال

ة الرخيحة الرخيحة؛ ككحلظ األمثاؿ الكياسيّ الكياسّية األمثاؿ غيخ  – ٕ
قرارى  –إال أّنشي  سػؼ أبحؿ , ةة القػليّ ع الجعػيّ كَ محِ لة لسرا بغيخ ا
في بحث آخخ  -التي استغشيت عشيا ىشا  -األمػر  أف أجسع تمظ –جيجي 

 .-  -إف شاء هللا 

" إيزاح الصخيل الحي اتبعو الذيخ   :عمى ذلظ فإنشي أقرج مغ  بحثي ىحاك 
 ةع القػليّ كَ مغ خبلؿ سخد الحِ  -  –دعػتو إلى هللا في  -ر سو هللا  -

 لجى  ة امة السحيػمة كالسعيػدزخب األمثاؿ العربصيا بك  السأثػرة عشو,
 .السجعػيغ
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 : لبخح: تكطٔه ا ضابًعا

 ة.سجمة, كتسييج, كأربعة مبا ث, كخاتمق إلى: يشقدع ىحا البحث

 كتذتس  عمى ما يمي:  ,السقجمة- أ
 .البحثعشػاف التعخيف بسحخدات   -ٔ
 . البحثالسخاد مغ عشػاف   -ٕ
 .ة السػضػع كأسباب اختيارهأىسيّ   -ٖ
 .الجراسات الدابقة  -ٗ
 صعػبات البحث .   -٘
 .البحػػػػث   ي فيػػػػػجمشي -ٙ
 تقديع البحث.  -ٚ

 :  مصمبيغكيشقدع إلى , التسييػػػج –ب

 . الجعػة اإلسبلمية مجاؿ في تياكأىسيّ كاألمثاؿ  عكَ الحِ  األكؿ:  صم الس

ة الذخريّ  – ر سو هللا –الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي   ياة :ثانيال صم الس
 . ةكالجعػيّ 

 لذيخا خػاشخفي  الجاعيةبقة الستعمّ  ةلجعػيّ ا كاألمثاؿ عكَ : الحِ السبحث األكؿ
 .– ر سو هللا –الذعخاكي 

 في السجعػيغأصشاؼ قة بالستعمّ  ةالجعػيّ  كاألمثاؿ عكَ الحِ  :السبحث الثاني 
 .– ر سو هللا –الذعخاكي  الذيخ خػاشخ

 فيقة بسػضػع الجعػة الستعمّ ة الجعػيّ  كاألمثاؿ عكَ الحِ  :السبحث الثالث
 .ر سو هللا –اكي الذعخ  الذيخ خػاشخ
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قة بسشاىج الجعػة ككسائميا الستعمّ  ةالجعػيّ  كاألمثاؿ عكَ الحِ : الخابعالسبحث 
 .– ر سو هللا –الذعخاكي  الذيخ خػاشخفي  كأساليبيا

 ات.الخاتسة, كبيا: أىع الشتائج كالتػصيّ  
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 التنَٔد

 

 

 مطلبني :  ّٓػتنل علٙ

ّّٔاألمجال  هَهاحِلاملطلب األّل:  الدعْٗ دلال يف تَا ّأٍن
ّ٘ٔ  .اإلضالم

 –الػٔذ ذلند متْلٕ الػعساّٖ  حٔاٗ: جاىٕال طلبامل
ّٓ٘ – زمحُ اهلل ّٔ٘ ّالدعْ  . الػدو
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 املطلب األّل

ّٔ٘يف دلال ّأٍنٔتَا ّاألمجال  هَهاحِل  الدعْٗ اإلضالم

و األنبياء,   ا, مغ عس   أصحابُ ليذ ىشاؾ عس  أشخؼ كأرفع قجرً 
ې چتعالى:  -, قاؿ هللا السث  البميغداتو كأ ةالحكسة الجعػيّ  كمصّيتو

ې ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     

 .(ٔ) چۈئ ۈئ 

چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   چ أيًزا:   -  -كقاؿ هللا 

ڎ    ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ  کک  ک ک   گ گ گ        گ 

ڳ ڳ ڳ ڳ          ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ں   ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ       ۀ   

ما زاؿ  »:  (ٖ) - إلماـ الحدغ البرخي قاؿ ا, كسا (ٕ) چہ ہ

                                                           
 ".ٜٕٙ" سؾرة البقرة: اآل ة "  ( ( ٔ
 ". ٖ٘  – ٖٖ"سؾرة فرمت: اآل ا :"  ( ( ٕ
ـ( ىؾ:  ٕٛٚ - ٕٗٙىػ =  ٓٔٔ - ٕٔ) - # - الحدؽ الب ْررؼ اإلماـ  ( ( ٖ

ْبر األمة في  الحدؽ بؽ  دار البررؼ، أبؾ سع د: تابعي، ـ  أىل البررة، وح  ااف إما
زمشو، وىؾ أحد العمسال الفقيال الفرحال الذجعاف الشداؾ، ولد بالسديشة، وابَّ في اشف 

، وسعؽ البررة، وعغست ى بتو في القمؾ  فكاف -  -اإلماـ عمي بؽ أبي طالب
يدخل عمن الؾاة فيذمرىؼ ويشياىؼ، وا  خاؼ في الحإل لؾمة ا ؼ، وااف غا ةا في 

فيا  السذاى ر الفراحة، تترّبب الحعسة ِمؽ ِفيو.     و  انغر:" تاري  اإلسالـ و 
تحق إل: د. بذار  و األعالـ": اسس الديؽ أبؾ عبد     بؽ أحسد بؽ عثساف التىبي،

ـ. ٖٕٓٓ، ط. دار الةر  اإلسالمي،ط. األولن، سشة  ٕ٘/  ٖعّؾاد معروؼ، 
== 
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خ, كيشاشقػف خ عمى التحكّ خ, كبالتحكّ خ عمى التحكّ أى  العمع يعػدكف بالتحكّ 
كضخبت القمػب  تى نصقت, فإذا ليا أسساع كأبرار, فشصقت بالحكسة 

ؿ: مغ كقاؿ: الحكخ مخآة تخيظ  دشاتظ كسيئاتظ. كقا, , فأكرثت العمعاألمثاؿ
, كمغ لع يكغ سكػتو تحكًخا فيػ سيػ, كمغ فيػ لغػلع يكغ كبلمو  كسة 
 .(ٔ)«ا فيػ ليػلع يكغ نطخه اعتبارً 

إلى الجاعية  ة في  اجة  لجعػة اإلسبلميّ فحي ىحا داللة عطيسة عمى أّف ا 
الشاس إلى الجعػة  كيحدغ عخض السصمػب الجيشي  دتقص ي, الحي األدي 

, كالسثاؿ القػي السستع,   السقشعيالعجكالكبلـ باألدب السدتسي  السصخب, 
ة الكخيسة عمى تحقيل انتحاع السجعػيغ بالسػاعع الجيشيّ  مغ أج  العس 

عمى  ة الحكيسة, فالحكع كاألمثاؿ كاألقػاؿ السأثػرة, تجؿّ كالتػجييات العقميّ 
 في الرشعة. بالحياة, كتػفيل   بالشحذ, كخبخة   فصشة  

ّٔ٘ -أّّلا  ّٓ٘ هناحِل أٍن  :(2) ّاإلزغاد دلال الْعظيف ٘ الدعْ

ة مغ أعطع الخكائد التي تقـػ عمييا الجعػة إلى الحكسة الجعػيّ  تعجّ 
 :- -في قػلو  ,  كساأف يجعػ بيا  -  -رسػلو  هللا هللا, كليحا أمخ

﮴    ہ ہ  ہ ہ ھچ  ﮳  ھ ھھ ے ے ۓ ۓ﮲

                                                                                                                                                  

== 

/ ٕو"األعالـ": خ ر الديؽ بؽ محسؾد بؽ   بؽ عمي بؽ فارس، الزرامي الدمذقي، 
 ـ.ٕٕٓٓ، سشة ٘ٔدار العمؼ لمسالي ؽ، ط.  ، ط.ٕٕٙ

سؽ بؽ عمي بؽ   الجؾزؼ، " التبررة" : جساؿ الديؽ أبؾ الفرج عبد الرح:انغر ( ( ٔ
 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔ، ط.دار الكتب العمسية، ب رو ، لبشاف، ط. األولن، سشة ٘ٙ/  ٔ
"مجمة البحؾث اإلسالمية ": مجّمة دورّية تردر عؽ الر اسة العامة انغر:  ( (  ٕ

 ىػ . ٖٓٗٔ، سشة ٙٛٔ/ ٛٛإلدارا  البحؾث العمسية واإلفتال والدعؾة واإلرااد، 
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﮾  ﮽  ﮼  ﮺﮻ ﮹   ﮸  ﮷  ﮶  كالحكسة في السحيـػ   ٔ()چ﮵
تعشي   فحد , ب  د كالتمصّ ك التػدّ غ, أالجعػي ال تقترخ عمى الكبلـ الميّ 

 فات الحسيجة كاألسالي  الجسيمةكضع ىحه األمػر كغيخىا مغ الترخّ  أيًزا
 .كاستخجاميا في مػاضعيا السشاسبة ليا كاألقػاؿ السأثػرة

ّٔ٘ نبريٗ يف دلال الْعظ ّاإلزغاد  ّٓ٘ هلا أٍن فاحِلَهه الدعْ
 ٙ ما ٓلٕ:تظَس تلو األٍنٔ٘ مً خالل الْقْف عل ّالتْجُٔ,

كال , غبْ الزع  كالخػر كالجُ  ,مغ األ ػاؿ  اؿ   الحكسة ال تعشي بأيّ  أ (
 دغ  تقـػ عمىيا كلكشّ  ,ر شخعية دكف مبخّ تعشي كحلظ القدػة كالذجّ 
 . (ٕ)مخاعاة أ ػاؿ السجعػيغ

  

                                                           
 ".  ٕ٘ٔسؾرة الشحل: اآل ة "  " ( ( ٔ
أضؾال البياف في إ زاح القرآف بالقرآف:   األم ؽ بؽ   السختار بؽ انغر: " ( ( ٕ

، ط. دار الفكر لمظباعة والشذر والتؾزيا ٗٙٗ/  ٔعبد القادر الجعشي الذشكيظي، 
 ـ.ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔلبشاف، سشة  ،ب رو 
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 : , ىيلمحكسة أركاف ثبلثة  ب (

 .(ٔالعمع, فبل  كسة لجاى ) -ٔ
 .(ٕ)الحمع, فبل  كسة لصائر -ٕ
 .(ٖلتجبيخ, فبل  كسة لسغ ال يحدغ التجبيخ) دغ ا -ٖ

                                                           
ا بسا  ذتي وما يدع ، أما الجاىل فذنن لو اف عالسا الحعيؼ ا  عؾف اتلػ إّا إذا ا ( ( ٔ

أ سعؽ لمرامي إذا لؼ  عؽ عالساا بالرمي ، ولؼ  عؽ  ،أف  ر ب اليدؼ أف  عمؼ الحإل، أو
مبرراا لمرمّية أف  ر ب ىدفو ؟ أو  ر د رمّ تو ؟ فكتلػ الحعيؼ فإنو ايبمغ درجة 

  ، السؾصن مؽ   باتخاذ  والداعي إلن. الحعسة ، وا ر ب الحإل إّا بعمؼ ودرا ة
سا  عؾف لو ذلػ إذا ااف يدعؾ إلن   عمن عمؼ وبر رة، ويق ؽ، ي دعؾتو، إنّ  الحعسة ف

تفد ر القرآف العغيؼ" : أبؾ الفدال إسساع ل بؽ عسر بؽ  . انغر:"وبرىاف عقمي وارعي
لمشذر  ، ط. دار ط بةٕٕٗ/  ٗكث ر القراي البررؼ، تحق إل: سامي بؽ   سالمة، 

ـ. و" الدعؾة إلن   في مياديشيا الثالوة": حسد  ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔوالتؾزيا، ط. الثانية 
 ، ط. الثانية، د. .ٚٙبؽ حامد آؿ عثساف الةامدؼ، صػ 

 ا بشي الـز الحعسة تكـر بيا، وأعّزىا تعز بيا، وسّ د » لقساف الحعيؼ: س دنا قاؿ  ( ( 2
" تاري  اإلندانية وأبظاليا مؽ بدل الخميقة إلن خاتؼ  « عز جل –أخالؽ الحعسة ديؽ   

 د . . ، ط. دار الكتب العمسية، ب رو ،ٕٕٓالسرسم ؽ ":   رضا، صػ 
الدعؾة إلن   في مياديشيا الثالوة": حسد بؽ حامد آؿ عثساف الةامدؼ، " انغر:  ( ( ٖ

صػ  صالح بؽ   العثيس ؽ،  بؽ  الذي . زاد الداعية إلن  ": و" وما بعدىا. ٛٙصػ 
 ٕٜٜٔ -ىػ  ٕٔٗٔاألولن، سشة  ، ط. دار الثقة لمشذر والتؾزيا، مّعة السعّرمة، ط.ٔٔ

بؽ  ": سميساف األمر بالسعروؼ والشيي عؽ السشكر في ضؾل الكتا  والدّشة ـ. و"
أسمؾ  الحعسة  و"  ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ، ط. الرابعة، سشة ٜٙعبدالرحسؽ الحق ل، صػ 

 .ٜٔا في الدعؾة إلن  ": ىشال   عباس، صػ وأورى
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ي مػضعو, أك القجرة عمى  الحكسة, تعشي: كضع الذيء فإذا كانت  جـ (
, كنحػ ذلظ فيع األمػر ك دغ معالجتيا, أك إصابة الحل بحد  التجبيخ

, أف يختار القػؿ السشاس  لسغ يخاشبو,  فإفّ  مغ كاج  الجاعية  يشئح 
لسكاف السشاس , كالحاؿ السشاس  بالقجر كالػقت السشاس  لمخصاب, كا

ي  , أك نحػ ذلظ, كاألمخ فأك ليغ   أك  دـ   أك تحري    السشاس ؛ مغ إيجاز  
يو اجتياد الجاعية, كفخاستو, كخبختو, ك دغ تجبيخه, كتحخّ  :ىحا مبشي عمى

 .(ٔ)تحخيطاألصمح, مغ غيخ إفخاط كال 

كّ  زماف كمكاف عمى يحخص العمساء الخبانيػف كالجعاة السخمرػف في د(  
ما نصل بو لداف كأعخب  أ لّ  إفّ  »االستحادة مغ الحكسة الجعػّية,  يث 

عشو بياف كانصػى عميو كتاب كانتيى إليو خصاب, ما زاد في قػة البريخة, 
ة الدخيخة, كشخؽ شخائل العجؿ, كبّيغ  قائل الحز ؛ فرار كعاد برحّ 

ة لبلكتداب, األلباب, كمادّ ة ألكلي تحكخة لؤلخيار كمدجخة لؤلشخار, كقػّ 
 (.ٕ)«اؿ, كقػاًما لؤلعساؿكإماًما لمعسّ 

ّٔمّم ٌّا ضبل ٓتب جػان  الحكسة الستعجدة, إذا ما تسّثمت في  :ً أ
دائخة, فإّف الحَكَع الجعػيَة القػلّيَة تكػف بسثابة مخكد ىحه الجائخة, كذلظ أّف 

                                                           
ة السزروبة لإل ساف باهلل": عبد   بؽ عبد ة الكياسيّ " األمثاؿ القرآنيّ انغر: ( ( ٔ

، عسادة البح  العمسي بالجامعة اإلسالمّية، السديشة السشّؾرة، ٜٗ/ ٔالرحسؽ الجربؾع،
 ـ.ٖٕٓٓىػ /ٕٗٗٔالدعؾدّ ة، ط. األولن، سشة 

الفرا د والقال د ": أبؾ الحد ؽ   بؽ الحدؽ األىؾازؼ، تحق إل: د. إحداف  " ( ( ٕ
، ب رو ، لبشاف، ط. األولن، سشة ٗذنؾف الثامرؼ، صػ  ىػ = ٕٚٗٔ، ط. دار ابؽ حـز

ـ. وانغر: " األمثاؿ والحعؼ العربّية في خدمة الداعية ": الذي . سفر الحسداني، ٕٙٓٓ
 ـ.  ٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔط. األولن، سشة  ،ٗصػ 
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ة كانغساسو القػؿ الحكيع ىػ ما يشبئ عغ تمّبذ صا بو بالحكسة الجعػي
 (.ٔ)بيا مقجرتو عمى نحع نحدو كنحع سائخ السجعػيغفييا, ك 

ّٓ٘ يف دلال الْعظ ّاإلزغاد : ّٔ٘ األمجال الدعْ ًٔا :أٍن  ثاى

ليا  ,رائعة   أسمػب ضخب األمثاؿ عمى إبخاز السعشى في صػرة   عيغي
 -كاف رسػؿ هللا فقج ,  مخسبًل قػاًل  ـا أيا في الشحذ سػاء كانت تذبييً عُ كقْ 
 - قػلو  يدتخجـ ضخب األمثاؿ في مػاقف كثيخة كمغ ذلظ-  - « :
 ا فأ دشو كأجسمو, إالّ مثمي كمث  األنبياء مغ قبمي, كسث  رج  بشى بيتً  إفّ 

مػضع لبشة مغ زاكية, فجع  الشاس يصػفػف بو, كيعجبػف لو, كيقػلػف 
ىحا حي ف( ٕ«)ة كأنا خاتع الشبييغشَ بِ  كضعت ىحه المبشة  قاؿ: فأنا المّ ىبّل 

فياـ كتسثي  ما قج لؤلضخب األمثاؿ لمتقخي   »داللة عمى جػاز الحجيث 

                                                           
 السشيا يشزؿ إلن الشاس وىؼ والوة أقداـ: -رحسو    –قاؿ الذي  الذعراوؼ  ( (  1

 .قدؼ  دسا ف شفا نفدو ويشقل ما عشده إلن الة ر ف شفا غ ره  -
 وقدؼ  حسمؾف السشيا ويبمةؾنو لمشاس وا  عسمؾف بو . -
، ٙٛٔٗ/  ٚد ر الذعراوؼ": انغر: " تف .بو ، وا يشفا غ رهبالسشيا ا يشتفا ىؾوقدؼ  -

ٗٔٛٚ. 
الجاما السدشد الرحيح السخترر مؽ أمؾر " صحيح البخارؼ": السدسن"  ( ( ٕ

عبد  البخارؼ الجعفي، اتا     بؽ إسساع ل أبؾ ":وسششو وأ امو -  -رسؾؿ   
مؽ حدي  س دنا أبي  ( ٖٖ٘٘، برقؼ ) ٙٛٔ/  ٗ، -  -السشاقب، با  خاتؼ الشب  ؽ 

، تحق إل:   زى ر بؽ ناصر الشاصر،  ط. دار طؾؽ الشجاة،ط. األولن، - # -رة ىري
 .ىػٕٕٗٔسشة 
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:» - -كمغ ذلظ أيزًا قػؿ رسػؿ هللا, (ٔ«)يخحى بسا ىػ أكضح مشو
مث  الجدج إذا اشتكى  ,ىع, كتخا سيع, كتعاشحيعمث  السؤمشيغ في تػادّ 

 .(ٕ«)ىمشو عزػ تجاعى لو سائخ الجدج بالديخ كالحسّ 

جػاز التذبيو كضخب شا يجج أّف: ىحا الحجيث قج دّؿ عمى فالشاضخ ى 
؛ لحا فإّنو يشبغي أف يشيج كّ  ُمعّمع ىحا األمثاؿ لتقخي  السعاني إلى األفياـ

حذ, كأبمغ في ضخب األمثاؿ أكقع في الشّ  ألفّ  عميسو, كذلظأثشاء تالشيج 
 .(ٖـ في اإلقشاع)ػَ قْ الػعع, كأقػى في الدجخ, كأَ 

ّٔ٘ نبريٗ يف دلال الْعظ ّاإلزغاد فاألمجال الدعْٓ ٘ هلا أٍن
 ٓظَس ذلو مً خالل الْقْف علٙ ما ٓلٕ: (ٗ)ّالتْجُٔ,

                                                           
: أحسد بؽ عمي بؽ حجر أبؾ الفزل "فتح البارؼ ارح صحيح البخارؼ " ( ( ٔ

 ب رو ، ،، ط. دار السعرفةٜٓ/  ٘العدقالني الذافعي، تحق إل:   ف اد عبد الباقي، 
 ىػ.ٜٖٚٔ سشة

السدشد الرحيح السخترر بشقل العدؿ عؽ العدؿ دمؼ": السدسن "" صحيح م ( ( ٕ
: مدمؼ بؽ الحجاج أبؾالحدؽ القذ رؼ الشيدابؾرؼ، اتا  "البر -  -إلن رسؾؿ   

، برقؼ ) ٜٜٜٔ/  ٗوالرمة واآلدا "، با  " تراحؼ الس مش ؽ وتعاطفيؼ وتعاضدىؼ"، 
إل:   ف اد عبد الباقي،ط. : تحق  -  -( مؽ حدي  س دنا الشعساف بؽ بذ ر  ٕٙٛ٘

 دار إحيال التراث العربي، ب رو ، د. . 
انغر: "أىسية دراسة الد رة الشبؾية لمسعمس ؽ": د. حرة بشت عبد الكريؼ الزيد،  ( ( ٖ

 د. . ،  ط. مجسا السمػ فيد لظباعة السرحف الذريف بالسديشة السشؾرة،ٓٗصػ 
وما بعدىا،  ٕٓ٘در   مشرؾر، صػ انغر: "مؾسؾعة عمـؾ القرآف: عبد القا ( ( ٗ

 ـ. ٕٕٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔط. دار القمؼ العربن، حمب،ط. األولن، سشة 
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ؿ أسمػب مغ أسالي  القخآف لمبياف كالتػضيح كتقخي  امثَضْخب األ أ (
شً الذيء الغامس تػضيحً  كتػضيحالسدائ  إلى األفياـ,  و كسا أنّ  ,اا بيِّ

 . (ٔ)كاضحة السعالع البشياف يجع  الحكخة في الحىغ قائسة

أثبت في  , كذلظالسعاني برػر األشخاص كاألعياف األمثاؿ ترػرّ  ب (
يا بخبلؼ السعاني السعقػلة فإنّ  ,الستعانة الحىغ فييا بالحػاس ؛األذىاف

 بأف إالّ  ,ال يشتطع مقرػد التذبيو كالتسثي كسا أنو  ,مجخدة عغ الحذ
 (.ٕ)ا عشج الدامعالسزخكب مجخبً  يكػف السث 

 ,سا يرار إليو لكذ  السعاني كإدناء الستػىع مغ السذاىجالتسثي  إنّ  جـ (
إذ الغخض مغ السث  تذبيو الخحي  ,تقخيخ لمسقرػدحي ضخب األمثاؿ ف

ػر تأكج   لو بالشّ ثّ  إذا مَ   في اإليساف مثبًل فالسخغّ  ,بالجمي كالذاىج بالغائ 
الطمسة تأكج قبحو في   لو بثَّ ج في الكحخ إذا مَ كالسدىّ  ,في قمبو السقرػد

 (.ٖنحدو)

                                                           
 .ٜٖ٘ٔٔ/  ٛٔانغر:" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٔ
وما بعدىا،  ٕٔٔانغر: " نفحا  مؽ عمـؾ القرآف":   أحسد   معبد، صػ  ( ( ٕ

 ـ ٕ٘ٓٓ - ىػ ٕٙٗٔط. دار الدالـ، القاىرة،ط. الثانية، سشة  
: أبؾ عبد   بدر الديؽ   بؽ عبد   بؽ "انغر: "البرىاف في عمـؾ القرآف ( ( ٖ

، ط. دار إحيال الكتب العربية ٛٛٗ/  ٔبيادر الزراذي، تحق إل:   أبؾالفزل إبراليؼ،
 ـ.ٜٚ٘ٔ -ىػ  ٖٙٚٔعيدن البابن الحمبي وارااه،ط.األولن، 
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ذلظ أدعى لتقب  الشحذ  يكػف ركعة كجسااًل, فتْكد  األمثاُؿ السعاني   د (
لو, كاقتشاع العق  بو, كىػ مغ أسالي  القخآف الكخيع في ضخكب بيانو 

 (.ٔكنػا ي إعجازه)

إذا  ,الحقائل الدامية في معانييا كأىجافيا تأخح صػرتيا الخائعة ( ٍـ
ل   دي يقخبيا إلى األفياـ بكياسيا عمى السعمـػ صيغت في قا

اليدتصيع  تكػف لمجاعية كالسمح في الداد, فيػ يا(, كسا أنّ ٕ)اليقيشي
 االستغشاء 

                                                           
، ط. معتبة ٜٕٓ": مشاع بؽ خم ل القظاف، صػ "مباح  في عمـؾ القرآفانغر: ( ( ٔ

 ـ.ٕٓٓٓ - ىػٕٔٗٔ ، سشةالسعارؼ لمشذر والتؾزيا، ط. الثالثة
ز ْ  ىي باخترار في م عِرضو،  » ( ( ٕ إذا جال   التسث ل في أعقا  السعاني، أو ب ر 

ْشك بةا، ورفا م بيا م  د  رىا األصمية إلن صؾرتو، اداىا ُأبَّيةا، وا  ؽ أقدارىا، وُنِقمت عؽ ُصؾ 
بَّ مؽ نارىا، وضاعف ُقؾاىا في تحريػ الشلفؾس ليا، ودعا الُقمؾ  إل يا، واستثار ليا  وا 

ة فاا، فإف ااف مؽ أقاصي األفئدة صبابةا وام فا  باع عمن أف ُتعظ يا محّبة وا  ر الظِّ ا، وق د 
لإللف، وأجمب  مدحاا، ااف أْبي ن وأفخؼ، وأنبل  في الشفؾس  وأعغؼ، وأىزَّ لمِعْظف، وأْسرع

لمف رح، وأغمب عمن الُسْست د ح، وأوجب افاعة لمسادح، وأقزن لو بُةرِّ السؾاىب السشا ح، 
ُو  ، وأولن بذف ت ْعم قو القمؾ  وأجدر، وإف ااف ذّماا، ااف مدل وأْس  ر عمن األلدؽ وأذار 

ّد، وإف ااف ِحجاباا، ااف  ه أح  ُسو ألتع، ووقُعو أاده، و حدل ُبرىانو أنؾر، أوجا ، وِميد 
ّد، ولدانو أ ل ّد،  فو أج  ر  ْذُوه أمّد، وا  وسمظانو أقير، وب ي انو أْبير، وإف ااف افتخاراا، ااف ا 
ْب  خا ؼ أسّل، ولة ْر  الة ز  وإف ااف اعتتاراا، ااف إلن الق ُبؾؿ أقر ، ولمقمؾ  أْخم ب، ولمدَّ

، وفي ُعق د الُعقؾد أ ْنف  ، وعمن ُحدؽ الرجؾع أ بْ  ع ، وإف ااف وعغاا، ااف أْاف ن أفلَّ
ر  لمردر، وأدعن إلن الفكر، وأبمغ في التشبيو ي ا ة، وُيبرِّ والزَّجر، وأجدر بذف ُ جمِّي  الغ 

أسرار البالغة": أبؾبعر عبدالقاىر بؽ عبد الرحسؽ «" الةا ة، وُيبرغ العم ل، وي ْذِفي الةم ل
== 
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إلى سائخ كصػؿ دعػتو السباركة  مغ أج  تيديخكذلظ ؛ عشيا
  .(ٔ)لسجعػيغا

ي فتجع  السعان؛ ب السخاد لمعق تقخّ : األمثاَؿ الجعػية ّمً ٍيا ٓتبني أٌ
السعقػؿ فإّنيا تبخز  و,كفػؽ ىحا كمّ ذىاف تيا في األشخاص كىحا يثبّ كاأل

   مجس تحرّ السعشػي ثػب السحدػس, ك  تمبذفي صػرة مجّدسة, ك 
 كتػضح مبيسو., الكبلـ

ّٔ٘ املعٔي٘ علٙ حتؤل احلهه ّاألمجال  -ثالًجا ّٔات العنل اآلل
 : ّ٘ٓ  الدعْ

يا ما مغ أىسّ  ,الجعػيةاألمثاؿ ك الحكع استشباط  عمى تعيغ عّجة أمػرىشاؾ 
 يمي:

مصالعة , ك خةالسصيّ  الشبػّية ةالدشّ  , كتجّبخخ القخآف الكخيعتجبّ  -ٔ
ا يعصى نحدو ترػرً  حلظفالجاعية ب, الديخة الشبػية العصخة

ا لمجيغ, كدعػتو, كقػاعجه, كشخائعو, كمقاصجه, فيشاؿ صحيحً 
كيختذ  مغ مغ أسخار الحكع كاألمثاؿ القخآنّية كالشبػّية, بحلظ 

 معيشيسا الرافي الحي ال يشز . 

                                                                                                                                                  

== 

، ط. مظبعة ٙٔٔ، ٘ٔٔكر، صػ بؽ   الفارسي، الجرجاني، تحق إل:  محسؾد   اا
 دار السدني بجدة، د. .ط. السدني بالقاىرة، 

.  و"  ٜٕٓانغر: مباح  في عمـؾ القرآف" : مشاع بؽ خم ل القظاف، صػ  ( ( ٔ
، ط. األولن، ٗاألمثاؿ والحعؼ العربية في خدمة الداعية ": الذي . سفر الحسداني، صػ 

 ـ.  ٕٔٔٓ -ىػ  ٕٖٗٔسشة 



 

 

4226 

كخبخات الدابقيغ , -| -خ الرحابة كالتابعيغيَ الػقػؼ عمى ِس  -ٕ
فإف مػاقف أفحاذ الخجاؿ, فييا القجكة  كأقػاؿ  كسائيع,

ي  يا تذحح فالحدشة, كالسث  الحي, كالِحَكع البالغة, كسا أنّ 
خ تبرّ ؾ اليسع, كتػقج الحساس, ك نحذ الجاعية العدائع, كتحخّ 

 .بكّ  خيخ
كاالتعاظ  (,1)ةة كالكػنيّ ي اآليات اإلندانيّ  ف خخ كالتجبّ كثخة التحكّ  -ٖ

سا يسّخ عمى الجاعية نحدو مغ ببسا يجخي مغ أ ػاؿ الشاس, ك 
ة؛ فإّف ذلظ مّسا يعيغ الجاعية عمى الحياتيّ  السػاقف كاأل جاث

 (.ٕأداء ميّستو كتبميغ رسالتو عمى أكس  كجو)

                                                           
األصل األوؿ في السعمؾما ، وااف لقساف ا  سر عمن األايال إا الحّس ىؾ  ( ( ٔ

بيتا الحّسِ السرىف واإلدراؾ الدق إل العس إل، فتتكؾف لد و ُمْدراا  ومؾاج د دقيقة تختسر 
في نفدو، فتتجسا لد و مجسؾعة مؽ الفزا ل والكيؼ التي تدؾس حراة حياتو، فيدعد بيا 

 سمػ مؽ السشظإل السشاسب والتعب ر الحدؽ،  في نفدو، بل ويدعد غ ره مؽ حؾلو بسا
 .ٖ٘ٙٔٔ/  ٜٔ" تفد ر الذعراوؼ": .  انغر: كتلػ ااف لقساف

ر عمن ما زاؿ أىل العمؼ  عؾدوف بالتفكّ : » - # –قاؿ اإلماـ الحدؽ البررؼ  ( ( ٕ
ر، ويشاطقؾف القمؾ  حتن نظقت، فإذا ليا أسساع وأبرار، ر عمن التفكّ ر، وبالتتاّ التتاّ 

 بالحعسة وضربت األمثاؿ، فذوروت العمؼ. فشظقت
وقاؿ: الفكر مرآة تريػ حدشاتػ وس ئاتػ. وقاؿ: مؽ لؼ  عؽ االمو حعسة فيؾ لةؾ، ومؽ 

التبررة ": جساؿ « " لؼ  عؽ سعؾتو تفكراا فيؾ سيؾ، ومؽ لؼ  عؽ نغره اعتبارا فيؾ ليؾ
دار الكتب العمسية،  ، ط.٘ٙ/  ٔالديؽ أبؾ الفرج عبد الرحسؽ بؽ عمي بؽ   الجؾزؼ، 

 ـ.ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔب رو ، لبشاف، ط. األولن، 
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 ,كاإلخبلص ؛(ٔالكخيسة كاألخبلؽ القػيسة)ي بالرحات التحمّ  -ٗ
 ي الدخّ  ف -  -كتقػى هللا 

ست, كتدكية الشحذ, ة كالػرع, كشػؿ الّر كالعمغ, كأخح الشحذ بالعحّ  
ي كججانو شسذ البريخة ,  تذخؽ ف  يشئح  ؛ كتصييخ القم  مغ أدراف الجنيا

عحب كتتذّقل مغ معارفو أ الخشيجة, كتتحجخ بيغ جػانحو يشابيع الحكسة
 األمثاؿ المصيحة.

 ,(ٕسجعػيغ)ل خبختو بأصشاؼ الشػؿ تجارب الجاعية, كعسْ   -٘
سو بجعػتو كمعالجتو لمسػاقف السختمحة سا زاد تسخّ فكمّ 

                                                           
ر، وييتدؼ وؼ ييدؼ، وا »  جب عمن الؾاعع  ( ( ٔ أف يتعع وؼ  عع، وُيْبِرر وؼ ُيب رِّ

 عؾف ادفتر  ف د وا  دتف د، واسدّؽ  ذحت وا  قظا، بل  عؾف االذسس التي تف د القسر 
ار التي تحسي الحديد وليا مؽ الحسن أكثر مسا تف د، الزؾل وليا أفزل مسا تف ده، واالش

التريعة إلن معاـر الذريعة": «"   جرح مقالو بفعالو، وا  عت  لدانو بحالوويجب أّا 
أبؾالقاسؼ الحد ؽ بؽ   السعروؼ بالراغب األصفياني، تحق إل: د. أبؾ ال زيد أبؾ زيد 

 بتررؼ. ٘ٛٔ، ٗٛٔالعجسي، صػ 
ا العقل السعتدب فيؾ نتيجة العقل وأمّ : » -رحسو    –ساوردؼ قاؿ اإلماـ ال ( ( ٕ

وليس ليتا حد؛ ألنو يشسؾ  ،ة الدياسة، وإصابة الفكرةالةريزؼ وىؾ نيا ة السعرفة، وصحّ 
إف استعسل ويشقص إف أىسل. ونساؤه  عؾف بذحد وجي ؽ: إما بعثرة ااستعساؿ إذا لؼ 

التؼ  حرل لتوؼ األسشاف مؽ الحشكة مؽ ايؾة، ا مؽ ىؾػ وا صادٌ   عارضو ماناٌ 
ولتلػ حسد  العر  آرال الذ ؾخ حتن  ،وصحة الروية بعثرة التجار  ومسارسة األمؾر

قاؿ بعزيؼ: السذا   أاجار الؾقار، ومشاجا األخبار، ا  ظيش ليؼ سيؼ، وا  دقط ليؼ 
لثاني فقد ا الؾجو اوأمّ  .وؾوؾ، وإف أبرروؾ عمن جس ل أمدّ وىؼ، إف رأوؾ في قبيح صدّ 

أد  الدنيا والديؽ": أبؾ الحدؽ عمي بؽ   بؽ   « "  عؾف بفرط التاال وحدؽ الفظشة 
== 



 

 

4222 

سا كمخاشبتة ألصشاؼ الشاس كتعخضو أللػاف السػاجيات, كمّ 
 (.ٔ) كبريخةً  ازداد  كسةً 

 غكاالستحادة م كأمثاؿ البمغاء االقتباس مغ أقػاؿ الحكساء  -ٙ
 .(ٕ)خبخاتيع كتجاربيع الجعػية

:ٌّ ًّٔ أ , كسا أّف شاردة؛  تى يؤكييا السث ال تداؿ  الحكسة ّمً ٍيا ٓتب
الجعػية  ةشو الحكسة, فإف كاف في الحكسال يداؿ عاشبًل  تى تديّ السث  
 ارح ليا االستسالة كاالنتحاع .  الذّ ثَ اإلقشاع, فحي السَ ك  اإلمتاع

 
                                                                                                                                                  

== 

، ط. دار معتبة الحياة، سشة ٕٓبؽ حب ب البررؼ البةدادؼ، الذي ر بالساوردؼ، صػ 
 ـ .ٜٙٛٔ

دراسة مشيجية في ضؾل القرآف الكريؼ  –" أصؾؿ الدعؾة اإلسالمية انغر:  ( ( ٔ
لشبؾّية السظّيرة": أ.د. حدؽ عبد الرؤوؼ البدوؼ، أ.د.   عباس عبد الرحسؽ  والدشة ا

 ـ.ٜٕٔٓ -ىػ ٜٖٗٔ، ط. األولن، سشة ٜٕ٘السةشي، صػ 
أف تكؾف لو مشاسبة إلن الحعسال ليقدر عمن » ا  خفن أّنو  جب عمن الؾاعع  ( ( ٕ

قدروا بيا عمن األخت مشو، ااقتباس عشيؼ وااستفادة مشيؼ، ومشاسبة إلن الّدىسال، حّتن  
ومثل ذلػ اسثل الؾزير لمّدمظاف، إذ  جب فيو ) أؼ الؾزير( أف  عؾف متخّمقا بذخالؽ 
السمؾؾ، وأف  عؾف لو تؾاضا الّدؾقة ليرمح أف  عؾف واسظة ب شو وب شيؼ، فإذف حإّل 

« الؾاعع أف تكؾف لو ندبة إلن الحعيؼ، وندبة إلن العاّمة  ذخت مؽ الحعيؼ ويعظ يؼ
"التريعة إلن معاـر الذريعة": أبؾ القاسؼ الحد ؽ بؽ   السعروؼ بالراغب األصفياني، 

ىػ  ٕٛٗٔ، ط. دار الدالـ، القاىرة، سشة ٖٛٔتحق إل: د. أبؾ ال زيد أبؾ زيد العجسي، صػ 
ـ. وانغر:" أسمؾ  الحعسة وأورىا في الدعؾة إلن   ": ىشال   عباس، صػ   ٕٚٓٓ -

، ٖٔ – ٛـؾ الحعسة في الدعؾة ": د. صالح بؽ عبد   بؽ حس د، صػ . و"مفيٕٓ، ٜٔ
 د.ط، .
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 جاىٕال طلبامل

ّٔ – زمحُ اهلل –ند متْلٕ الػعساّٖ الػٔذ ذل حٔاٗ ٘ الػدو
ّٓ  ّ٘الدعْ

ر سو  -الذعخاكي  الذيخحزيمة ة لة كالجعػيّ الحياة الذخريّ تتزح مبلمح 
 مغ خبلؿ الػقػؼ بإيجاز عمى ما يمي:  (ٔ)-هللا تعالى

 :-زمحُ اهلل  – مْلدِ -أّّلا 

 شيخ غ, في الدادس عذخ مالذعخاكي  عبج الحافع دمحم متػليالذيخ ج لِ كُ 
ـ بقخية ٜٔٔٔأبخي  عاـ  ىػ, السػافل لمخامذ مغٜٕٖٔ عاـربيع اآلخخ, 

ع القخآف الكخيع مخكد ميت غسخ بسحافطة الجقيمية بسرخ, ك حِ  ,دقادكس

                                                           
لمؾقؾؼ عمن الترجسة السدتفيزة لفز مة اإلماـ   متؾلي الذعراوؼ، انغر:  "  ( ( ٔ

وما بعدىا، ط. دار الذروؽ، ط. الثالثة، سشة  ٘متارا  إماـ الدعاة" أ.   زايد، صػ 
، مؾسؾعة ٕٔالا  مثسرة": د.   راتب الشابمدي، صػ ـ. و " امسا  مز ئة ولقٜٜٛٔ

وما  ٜالشابمدي لمعمـؾ اإلسالمية،د.  . و " عرفت الذعراوؼ ": د. محسؾد جاما، صػ 
ـ. و" ٕ٘ٓٓىػ = ٕٙٗٔبعدىا، ط. دار التؾزيا والشذر اإلسالمية، ط. األولن ، سشة 

 ٙسد عبد الرحيؼ القسيحي، صػالذي    متؾلي الذعراوؼ ومشيجو في التفد ر": عثساف أح
ـ. و " ٖٕٔٓوما بعدىا، ط. دار الدالـ لمظباعة والشذر والتؾزيا والترجسة، سشة 

، ط. ٘حياتو، تفد ره، م لفاتو" : حد ؽ عبد الحس د ن ل،  صػ  –الذعراوؼ إماـ عرره 
البحؾث   متؾلي الذعراوؼ" : قدؼ الدراسا  و  –دار القمؼ، لبشاف، د. . و" إماـ الدعاة 

وما بعدىا، ط. دار أمؾاج لمشذر والتؾزيا، عساف، األردف، ط.  ٗبدار أمؾاج، صػ  
ـ. و" الذي  الذعراوؼ وقزا ا إسالمية حا رة تبح  عؽ حمؾؿ ": أ. ٕٕٔٓاألولن، سشة 

 ـ. ٜٜٙٔوما بعدىا، ط. دار الشذر ىات يو، القاىرة، سشة  ٔٔمحسؾد فؾزؼ، صػ 
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ككاف مغ أسخة متػّسصة الحاؿ, يستّج ندبيا  ,مغ عسخه الدشة العاشخةفي 
 (.ٔغ " )كلّق  بيغ الشاس كىػ صغيخ بػ " أمي  - -إلى آؿ بيت الشبي 

:ّ٘ٔ ًٔا : ىػأتُ العلن  ثاى

بسعيج الدقازيل االبتجائي  ,دمحم متػلي الذعخاكي الذيخ  التحل  
ؿ اقػ ا مشح الرغخ في  حطو لمذعخ كالسأثػر مغ األاألزىخي, كأضيخ نبػغً 

ـ, ٖٕٜٔ ر  عمى الذيادة االبتجائية األزىخية سشة  , ثعّ األدبّية عكَ كالحِ 
بسكانة خاصة  ياىتسامو بالذعخ كاألدب, ك طكدخ  السعيج الثانػي, كزاد 

بيغ زمبلئو, فاختاركه رئيًدا التحاد الصمبة, كرئيًدا لجسعية األدباء 
ـ, كانذغ  بالحخكة ٖٜٚٔة المغة العخبية سشة التحل بكميّ , ثع بالدقازيل
إلى سا ات األزىخ  زمبلئومع و فكاف يتػجّ  (ٕ),ةة كالحخكة األزىخيّ الػششيّ 

                                                           
، ط. ٚنا مؽ ساللة أىل الب ت": سع د أبؾ الع ش ؽ، صػ أ –انغر: " الذعراوؼ  ( ( ٔ

، القاىرة، ط. الخامدة، د. . و" اإلماـ الذعراوؼ مفدراا وداعية": أ.د.  دار أخبار ال ـؾ
، القاىرة، د.  .  و"الراوؼ ىؾ الذعراوؼ ٔٔأحسد عسر ىااؼ، صػ  ، ط. دار أخبار ال ـؾ

ـ. ٜٛٛٔدار الذروؽ، ط. الرابعة، سشة  ، ط.ٕٚمتارا  إماـ الدعاة":   زايد، صػ  –
، ط. دار ٕٚ  متؾلي الذعراوؼ مؽ القرية إلن العالسية":   محجؾ    حدؽ، صػ "و

 مرر لمظباعة،د. .
ا في الحياة الدياسية، وااف في  ( ( ٕ كاف الذي  الذعراوؼ في بدا ة حياتو مشةسدا

ستقالؿ،  ذارؾ في السغاىرا  ويمقي طميعة الذبا  الرافز ؽ لالحتالؿ والسظالب ؽ باا
الخظب الحساسية وقرا د الذعر الؾطشية، ويدعؾ إلن مقاومة ااحتالؿ، وؼ نسن بو األمر 

الدياسة ؛ ألّف إلن أف أعمؽ بؾضؾح رفزو لكياـ أؼ حز  عمن أؼ أساس ديشيبعد ذلػ 
كر ؼ آخر، أما الديؽ فيؾ خزؾع الفكر البذرؼ لمفر صراع فكرؼ بذرؼ ضد فكر بذ

ا ديشياا  –ح مِ ْر السُ  أفّ  -رحسو    –اإلليي، اسا رأػ    جب أاّ  –خاصة إذا ااف مرمحا
 ربغ نفدو بربةة جس ية أو حز ؛ ألنو اسا سيعؾف لمجس ية أو الحز  أنرار، 
== 
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ككاف كقتيا رئيًدا التحاد الصمبة سشة , الحساسّيةبالخص   يكأركقتو, كيمق
 (.ٔ)ـٖٜٗٔ

: ّ٘ٔ  ثالًجا : حٔاتُ الْظٔف

ا بسعيج سً رّ جَ ج متػلي الذعخاكي  ياتو العسمية مُ محسّ الذيخ بجأ 
)ششصا( األزىخي, ثع انتق  إلى التجريذ بسعيج )اإلسكشجرية( األزىخي, ثع 

ة سشة سسمكة العخبية الدعػديّ معيج )الدقازيل( كبعجىا سافخ إلى ال
سً ة الذخيعة بسكّ   بكميّ ـ, كعسِ ٜٔ٘ٔ ا لمتحديخ كالحجيث, ثع ة السكخمة مجرِّ

ـ, ثع ٜٓٙٔالثانػي سشة «  ششصا » بسعيج كعس  ككيبًل  ,عاد إلى مرخ
ة سشة ة بػزارة األكقاؼ السرخيّ ى مشر  مجيخ الجعػة اإلسبلميّ تػلّ 

 ا لسكت مجيخً  اختيخـ, كقج ٕٜٙٔ, سشة ةا لمعمـػ العخبيّ محتذً  ـ, ثعّ ٜٔٙٔ
ى رئاسة البعثة األزىخية بالجدائخ سشة تػلّ , كسا ـٜٗٙٔسشة  شيخ األزىخ

ـ, عق   رػليا عمى االستقبلؿ, كىشاؾ ساعج الحكػمة الجدائخية ٜٙٙٔ
ز مغ آثار االستعسار الحخندي, بإشخافو عمى كضع مشاىج في التخمّ 

يغ عاد إلى القاىخة, عّيغ مجيًخا ألكقاؼ , ك دراسية ججيجة بالمغة العخبية
ـ ٜٓٚٔكفي سشة الغخبية فتخة, ثع ككيبًل لمجعػة كالحكخ ثع ككيبًل لؤلزىخ, 

ثع  ,ة السكخمةة الذخيعة بجامعة السمظ عبجالعديد بسكّ ا بكميّ ا زائخً عيغ أستاذً 

                                                                                                                                                  

== 

سيعؾف لو معارضؾف، فزالا عؽ أف الجس يا  واألحزا ،  عؾف ليا غا ة الؾصؾؿ إلن 
" ما . انغر: ا الكث روف مؽ أصحا  الشؾا ا غ ر الخالرةالحعؼ، وىي غا ة يراب مؾجتي

 .ٜ٘، ٖٜالذي  الذعراوؼ": رجب البشا، صػ 
وما بعدىا. و "   متؾلي  ٘أ.   زايد، صػ  :انغر: " متارا  إماـ الدعاة" ( ( ٔ

 .ٙٔالذعراوؼ مؽ القرية إلن العالسية":   محجؾ    حدؽ، صػ 
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ـ, ثع ٜٙٚٔا لؤلكقاؼ سشة كقج اختيخ كزيخً , ا لمجراسات العميا فييارئيدً 
ـ استقالتو مغ ـ, قجّ ٜٛٚٔ/ٓٔ/٘ٔـ, كفي يـػ ٜٚٚٔاختياره سشة  عيجأ

 (.ٔ)الػزارة

الػٔذ  اليت حول علَٔا ألّمس٘ التهسمئ٘ا –زابًعا 
  :-زمحُ اهلل  –الػعساّٖ

كساـ االستحقاؽ مغ الجرجة   -ر سو هللا – الذعخاكي  لذيخا حَ شِ مُ  -ٔ
 األكلى لسشاسبة بمػغو سغ 

 .ا لؤلكقاؼ كشئػف األزىخعييشو كزيخً قب  ت ,ـٜٙٚٔ/ٗ/٘ٔالتقاعج في 

كعاـ  ,ـٖٜٛٔمشح كساـ الجسيػرية مغ الصبقة األكلى عاـ  - ٕ
 .ـٜٛٛٔ

ة في اآلداب مغ جامعتي السشرػرة  ر  عمى الجكتػراه الحخخيّ  - ٖ
 .كالسشػفية

ة السكخمة عزًػا بالييئة اختارتو رابصة العالع اإلسبلمي بسكّ  - ٗ
في القخآف الكخيع كالدشة الشبػية,  التأسيدية لسؤتسخ اإلعجاز العمسي

و الخابصة, كعيجت إليو بتخشيح مغ يخاىع مغ السحكسيغ تالحي نطس
ة, لتقػيع األبحاث الػاردة ة كالعمسيّ في مختم  التخررات الذخعيّ 

 إلى السؤتسخ.
جعمتو محافطة الجقيمية شخرية السيخجاف الثقافي لعاـ  - ٘

أبشائيا البارزيغ, كأعمشت كالحي تعقجه ك  عاـ لتكخيع أ ج  ,ـٜٜٛٔ
                                                           

راوؼ وقزا ا إسالمية حا رة تبح  عؽ حمؾؿ ": أ. محسؾد " الذي  الذعانغر: ( ( ٔ
 . ٖٔ  -  ٔٔفؾزؼ، صػ 
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السحافطة عغ مدابقة لشي  جػائد تقجيخية كتذجيعية, عغ  ياتو 
ا, كرصجت ليا ا, كدكليً كأعسالو كدكره في الجعػة اإلسبلمية محميً 

 جػائد مالية ضخسة.
سافخ إلى العجيج مغ البمجاف, كشاؼ ببعس الػاليات كالسجف  - ٙ

إلسبلمية, كذاع صيتو األمخيكية, كشارؾ في عجيج مغ السؤتسخات ا
 (.ٔفي بمجاف العالع )

 مؤلفاتُ العلنٔ٘:  –خامًطا 

لمذيخ الذعخاكي عجد مغ السؤلحات, قاـ عجد مغ محبيو بجسعيا ضيخ 
ىحه السؤلحات, لع يكتبيا الذيخ الجمي  غم  أ أفّ إاّل  ٕ),)كإعجادىا لمشذخ

                                                           
، ط. دار أخبار ٖٔانغر: " الذعراوؼ التؼ ا نعرفو": سع د أبؾ الع ش ؽ، صػ  ( ( ٔ

، ط. الخامدة، سشة   ـ. ٜٜ٘ٔال ـؾ
، و  "اإلسرال والسعراجتفد ر الذعراوؼ "، و ""  أىّؼ ىته الس ّلفا  ما يمي:مؽ  ( ( ٕ
 -اإلنداف الكامل   " "، واإلسالـ والسرأة، عق دة ومشيا""، واإلسالـ والفكر السعاصر"

اآل ا  الكؾنية ودالتيا " "، واألدلة الساد ة عمن وجؾد  ، و"  - صمن   عميو وسمؼ
 "،الجشة وعد الردؽ "، و" التؾبة" "، والبع  والس زاف والجزال"، و" عمن وجؾد   تعالن

"، الحا السبرور، و" حعؼ أسرار عبادا  -الحا األكبر "  "، والجياد في اإلسالـ و"
الظريإل "، و" الد رة الشبؾية" ، والدحر والحدد"، و"الحياة والسؾ " "، والحرؽ الحر ؽ"و

السرأة في القراف و" "،   والشفس البذرية "، و" القزال والقدر" "، والفتاوػ "، و" إلن  
" "، وأسسال   الحدشنو"  "،أحعاـ الرالة " "، والؾصا ا" "، والسعجزة الكبرػ " ، و"الكريؼ

عداوة الذيظاف ""، وجاما البياف في ال بادا  واألحعاـ" "، وب ؽ الفز مة والرذيمة
" ".    انغر:ىتا ىؾ اإلسالـ" "، ونغرا  في القرآفو" "، مؽ فيض القرآف" "، ولإلنداف

وجؾد   ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ، تقد ؼ: أ.د.   عسارة،  صػ األدلة الساد ة عمن 
== 
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لي تبيخ ىي أ اديث كأما » -ر سو هللا  –أغم  تخاثو  , كذلظ ألفّ بقمسو
فيي في األص  مجسػع  (,ٔ)«الدامع كالُسذاِىج, أكثخ مشيا لجى القارئ 

ػه مغ دركسو كمحاضخاتو السدجمة عمى أشخشة استساع, ا تح  بو محبّ 
ي العمع القخآني, فجسعػىا ك ّػلػىا مغ أشخشة الشاشخيغ, كمغ محبّ 

مدسػعة إلى كت  مقخكءة, كذلظ لكثخة مذاغمو كأعبائو كإسياماتو في 
عبلج مذكبلت األفخاد السحيصيغ بو, كمذاركاتو الجساىيخية في خجمة 

 (.ٕالسجتسع )

ّٔ٘  –ضادًضا   :صفاتُ اخُلُلكٔ٘ ّالبٔاى

ة الشديع, ك خارة فصخة البدصاء, كرقّ  »كاف لمذيخ دمحم متػلي الذعخاكي 
كاف يقػؿ  كًسا بالغة , كفكخ الشػابغ العطساء, الذباب, كعق  العباقخة

سة السعشى, فكاف معيػد عشو األلسعية كالحكاء الحاد, كلو العطسة عطي
ب لشا مغ خصخات رائعة يدحخ بيا الشقاب عغ أشياء بالغة األىسية, قخّ 

فخّكضيا بيشجستو البيانية كعسقو الحكخي  ,خبلليا محاليع صعبة التخكيس
                                                                                                                                                  

== 

، سشة ٕٔ، ٔٔ ىػ .  و" مؽ األلف إلن اليال ": ٖٙٗٔ، ىد ة مجمة األزىر، اير السحـر
 وما بعدىا، ط. الرمز العربي الحدي ، د.  .  ٓٛطارؽ حب ب، صػ 

 متؾلي الذعراوؼ، تحق إل: د.   "  األدّلة السادّ ة عمن وجؾد  ": الذي .   ( ( ٔ
 .ٖٔعسارة،  صػ 

مؽ وصا ا لقساف  -انغر: " التؾجيو اإلسالمي لمششل في تفد ر الذعراوؼ   ( ( ٕ
ا ": د. حدؽ محسؾد برعي غشا ؼ، صػ  ،  مجمة امية اآلدا  ٖ٘الحعيؼ ابشو نسؾذجا

اـ الدعاة مجدد ىتا إم -ـ.  و"الذعراوؼ ٕٔٔٓوالعمـؾ اإلندانية باإلسساع مية، مرر، 
وما بعدىا ، ىد ة مجمة األزىر، عدد )  ٓٔعبد السعز عبدالحس د الجزار، صػ  -القرف 

 ىػ .  ٜٔٗٔجسادػ اآلخرة ( سشة 
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ط ميدػر, يجسع شتات قزايا نافخة ىي مغ معزبلت بأسمػب مبدّ 
 .(ٔ«)في خصخات ىي مغ ركعات الحىغ البجىي عشجهاإلنداني  رالترػّ 

 بالغتُ ّغعسِ ّحهنتُ: –ضابًعا 

ؼ بببلغة كمساتو مع بداشة في خِ , كعُ المغة العخبية عذل الذيخ الذعخاكي 
تحّجخت يشابيع الذعخ لجى الذيخ في سّغ األسمػب, كجساؿ في التعبيخ, 

عخ, كيكّػف ع الذأف يشطِ  عاًمامبّكخة, فاستصاع كىػ ابغ خسدة عذخ 
 (. ٕجسعية أدبية, تعشى بالذعخ في السشاسبات السختمحة)

 يث , العخبي الذعخ فيباع شػي   -ر سو هللا  – كلقج كاف لمذيخ
أيزًا في كاف يدتخجمو لذعخ في السػاقف السختمحة, ك كاف يجيج التعبيخ با
مغ أسخار الببلغة عمى  -ر سو هللا  –فحريمتو  » ,تحديخ القخآف الكخيع

فختيا, ىي معمػمة مذيػرة كمبحكلة في كت  التخاث, لكغ ىحه السعمػمات ك 
قج صاغت قمبو ككججانو, فجعمتو قمًبا نػرانًيا, فمّسا قخأ القخآف في ضػء ىحا 

إذا بو يكتذ  مغ أسخار التخكي  القخآني كاإلعجاز البياني  ,الشػر القمبي
داء دكف أف ما يسخ عميو الحّحاظ كالقّخاء صباح م ,لمػ ي اإلليي

يكتذحػه, لحلظ بيخ " الذيخ الذعخاكي" األّمة بالقخآف الكخيع, كسا لع يبيخىا 
, داعية في العرخ الحجيث؛ ألنو كاف قمًبا متػقًجا, كفؤاًدا  ًيا كعقبًل كاعًيا

                                                           
اّل ما ييؼ السدمؼ في حياتو ويؾمو وغده": الذي .   متؾلي  –" الفتاوػ  ( ( ٔ

 ف، بؾاؽ، القاىرة، د. . ، ط. معتبة القرآٚ/ ٕالذعراوؼ، تقد ؼ: د.الد د الجس مي،
مشيجو وخؾاطره حؾؿ القرآف الكريؼ":  –رحسو   تعالن  –" الذي   الذعراوؼ  ( ( ٕ

، رسالة ماجدت ر، امية أصؾؿ الديؽ والدعؾة بالسشؾفية، ٕٗإبراليؼ رجب مشرؾر،  صػ 
 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ ٕٕٗٔجامعة األزىر، سشة 
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",  تى إذا خخجت السػعطة كإنداًنا صالًحا, كلع يكغ مجخد" بشظ معمػمات
ميا إلى القمػب, تدتقخ فييا, كتعيج مغ فسو, كججت القشػات محتػ ة أما

  .(ٔ)«صياغتيا مغ ججيج 

جّمى لشا نقاًشا متعجدة مغ خبلؿ  كسو  »–ر سو هللا  –كسا أّنو 
شػارد  ألغازَ  ك  ّ  شبلسعَ  ب كثيًخا مغ السحاليع الشائية, كفظّ الجعػية كقخّ 

التي اجتحب إلييا بدحخ بيانو  ,ةكمتصخفات الشحػس عمى مائجتو الذييّ 
ض  يالشا, شخيل   عميشا كيّدخ أمامشا كركّ اح كقمػب الشاس, كسيّ أرك 

الجعػة خالية مغ عثخات الجيالة كالتخدي, فقج أعصاه هللا مػلبة البياف 
لمشاس, كاإليزاح الدمذ البديط, الستجخد مغ التعقيج السذيغ, كليحا فيػ 

 .(ٕ«)غيشصمل إلى غايتو الذخيحة في قػة كثقة كتسكُّ 

غ أكتػا الحكسة مسّ بذيادة عمساء زمانو, كا ًجا  –ر سو هللا  –ككاف الذيخ 
القجرة عمى التحمي  كاإلقشاع, فإذا كاف  ––كفر  الخصاب, كمشحيع هللا 

 -ر سو هللا  –لكّ  شخرية محتاح, فإف محتاح شخرية الذيخ الذعخاكي 
 (.ٖ) قو الحكخي, ك ّدو الجعػي ّكشو المغػي, كتعسّ في تس كاف

                                                           
الذي .   متؾلي الذعراوؼ، تحق إل: د.   "  األدّلة السادّ ة عمن وجؾد  ":  ( ( ٔ

 .  ٗعسارة،  صػ 
ال ما ييؼ السدمؼ في حياتو ويؾمو وغده":الذي .   متؾلي  –"الفتاوػ  ( ( ٕ

 .ٚ/ ٕالذعراوؼ،تقد ؼ: د.الد د الجس مي،
مشيجو وخؾاطره حؾؿ القرآف  –رحسو   تعالن  –" الذي   الذعراوؼ انغر: ( ( ٖ

 .ٖٔٓليؼ رجب مشرؾر،  صػ الكريؼ": إبرا 
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ّٔ ٌّمما ضبل ٓتب كاف   -ر سو هللا  –الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي  :ً أ
ر سو هللا  –َبَخع  لحا فقج, زاًدا كبيًخاعالًسا يستمظ مغ العمع كالببلغة كالحجة 

 .اؿ ك دغ ترػيخىامثضخب األة ك في سخد الحَكع الجعػيّ  –

 :زمحُ اهلل – ّفاتُ  -تاضًعا 

الثاني  , فياألربعاءيـػ  , فيتػفي فزيمة الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي 
ـ, كدفغ ٜٜٛٔ/ٙ/ٚٔىػ, السػافل ٜٔٗٔخ سشة حَ كالعذخيغ مغ شيخ َص 

, كأسكشو فديح جشاتو, كاسعةً  ر سةً  -تعالى  – خ سو هللاف (,ٔجقادكس)ب
ك دغ أكلئظ  مع الشبييغ كالرجيقيغ كالذيجاء كالرالحيغ كألحقشا بو

 .ارفيقً 

  

                                                           
وااف  –رحسو    –رون اث ر مؽ العمسال والذعرال، فز مة الذي  الذعراوؼ  ( ( 1

مؽ أبرزىؼ، أ.د. أحسد عسر ىااؼ، فقد رواه في قر دة بعشؾاف " إماـ الدعاة في ذمة  "، 
 وااف مظمعيا:

 عشا اإلماـ      عاـ مزن مؽ بعد عاـ باألمس ودّ 
ا الدالـ       انغر : " ديؾاف اعر أمة ػػػػػػػػػا دن ػػػػػػػسرتجن      فعميػ يرحل اإلماـ ال
، ط. معتبة اإل ساف لمظباعة ٕٗ": أ.د . أحسد عسر ىااؼ، صػ -  -السرظفن  

 ـ.ٜٕٔٓ -ىػ ٓٗٗٔوالشذر والتؾزيا، ط. األولن، سشة 
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 ّلاملبخح األ

 بالداعٔ٘ املتعلك٘  الدعّْٓ٘األمجال ه َهاحِل

  -زمحُ اهلل – الػعساّٖ الػٔذ خْاطسيف 

 

 ّٓػتنل علٙ ما ٓلٕ:

ّّٓاألمجال احلهه : املطلب األّل اىب باجلك٘ ٘ املتعّلالدعْ
ّٕ  .لداعٔ٘ل السّح

ّٓ ّاألمجال احلههاملطلب الجاىٕ:  باجلاىب  ك٘٘ املتعّلالدعْ
 .لداعٔ٘ل األخالقٕ

ّٓ ّاألمجالاحلهه املطلب الجالح:  باجلاىب ك٘ ٘ املتعّلالدعْ
 .لداعٔ٘ل العلنٕ
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 :مذخم
كقػليع  (ٔ)ػ مكانة عطيسة كمشدلة قػيسة, الجعاة ليع عشج هللا ػ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    : قاؿ هللا ػ  ,في الجعػة أ دغ األقػاؿ

( كأمّا كضيحتيع كميسّتيع فيي أشخؼ ٕ)ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ  ڈ
 ڇ  :قال هللا  ,يخاث الشبّػة ككضيحة السخسميغالػضائ  كأجّميا؛ ألّنيا م

ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک   ڍ ڍ ڇ

)ککگ
3

). 

                                                           
لسعجؼ الؾسيط ": ا« " التؼ يدعؾ إلن ديؽ أو فكرة » الداعية في المةة:  ىؾ ( ( ٔ

 .ٕٚٛ/ ٔمادة " دعا "، 
القا ؼ بذمر الدعؾة وىؾ أحد األرااف األساسّية، التي » أّما الداعية في ااصظالح، فيؾ:

تعتسد عم يا أّؼ دعؾة في أّؼ اعل مؽ أاعاليا، فالبد ليا مؽ اخصح  قـؾ بيا سؾال ااف 
ا حكيكياا، اذف  عؾف واعغاا أو خظ باا أو أ ا أو معّمساا، أـ ىتا الذخص فردا ديباا أو قراصا

اخرّية اعتبارّية ادور الشذر والدفارا  والحعؾما  والس سدا ، أو غ ر ذلػ مؽ 
الدعؾة اإلسالمية « " أو اتجاهح  أح اخرّيا  اعتبارّية، تقـؾ بالدعؾة إلن فكرةح أو عق دةح أو مبد

ؾزيا الكتب ، مراز السشار لتٜٙػ مدخل وتعريف": أ.د. خميفة حد ؽ العداؿ، صػ 
، ٔٔٛ/ ٕالجام ّية. وانغر:"أرااف العسل الدعؾؼ": أ.د. عبد السشعؼ صبحي أبؾا يذا، 

ـ. و" أسال ب الدعؾة ٜٜٛٔىػ  ػ ٛٔٗٔحؾلّية امية أصؾؿ الديؽ والدعؾة بظشظا، سشة 
، ط. مراز اشارؼ لمخدما  ٕ٘ٔواإلرااد": د. محّسد أم ؽ حدؽ   بشي عامر، صػ 

  ـ.ٜٜٜٔال رمؾؾ، سشة الظالبّية، جامعة 
: مؽ  قـؾ بيدا ة الشاس إلن الخ ر، ويحسميؼ عمن البّر ومؽ ىشا يتب ؽ أّف الداعية، ىؾ

 والسعروؼ، سؾال ااف ىتا الداعية اخرّية حكيكّية أـ اخرّية اعتبارّية. 
 ".  ٖٖسؾرة فرمت : اآل ة "  ( (  ٕ
 ".   ٛٓٔسؾرة يؾسف : اآل ة "  ( ( ٖ
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ػ ىػ السبّمغ عغ رّبو فيسا يقـػ بتبميغو مغ تعاليع  الجاعي إلى هللا ػ ك 
ديشو, فسيّستو خصيخة كرسالتو عطيسة, كمغ ثّع فقج كج  أف يكػف الجاعية 

كػف متحمًيا بالسقّػمات اّلتي تعيشو عمى أداء أىبًل ليحه السيّسة, كأف ي
ر سو هللا  – تو, لحا فإف الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي رسالتو كتحقيل ميسّ 

الذخرّية كالػضيفّية  جػان لع يغح  عغ الػقػؼ عمى تمظ ال -تعالى 
لمجاعية, في ثشايا مػاعطو الحكيسة؛ راجًيا اإلعجاد األمث  لمجعاة إلى هللا ػ 

 ػ في ك , ع الجعػية الستعمقة كَ الحِ كفيسا يمي بياف لتمظ ّ  زماف  كمكاف 
 .كمػاعطو الجعػية -ر سو هللا  – خػاشخه, مغ خبلؿ الجاعيةب

 املطلب األّل

ّّٓاألمجال ه َهاحِل  لداعٔ٘ل باجلاىب السّحٕ٘ املتعلك٘ الدعْ

حًة مبيسًة, إّنسا ػ صخخًة غامزًة أك صيْ  ليدت الجعػة إلى هللا ػ 
مشيج  ياة كام , يعصي لمجان  السادي في اإلنداف مصالبو, كيحّقل ىي 

ىحا السشيج الستػازف ىػ الشػر الحي أرس  هللا , لمجان  الخك ي فيو رغائبو
 – ( األمخ الحي جع  الذيخ الذعخاكي ٔ),بو رسمو األكخميغ, لمشاس أجسعيغ

ا السشيج , ال يغح  عغ الجعػة إلى ضخكرة تسّدظ الجاعية بيح-ر سو هللا 
 –, فقاؿ الشبػّي الحكيع؛  تى يكػف عمى شخيل الخس  كاألنبياء مغ قبمو

                                                           
، ط. دار الكتا  العربي، ٕٗٔرة الدعاة ": البيي الخؾلي، صػ انغر: " تتا ( ( ٔ

وما  ٖٗ. و"أسس الدعؾة اإلسالمية": أ.د. حد ؽ مجد خظا ، صػ ،د. مرر
ـ. ٜٜٜٔىػ ػ ٕٓٗٔبعدىا، ط. معتبة األزىر الحديثة بظشظا، ط. الثانية، سشة 

دد الدابا، ": د. عمي   عبد الؾىا ، الع-تعالن –و"عمن طريإل الدعؾة إلن   
 ـ. ٕٜٜٔىػ ػ ٕٔٗٔ، حؾلّية امّية الدعؾة اإلسالمّية بالقاىرة، سشة ٕٕٛصػ 
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ة في الخسػؿ ليذ مغ الزخكري أف تػجج الحكسة اإليسانيّ  » :-ر سو هللا 
ة, ة اإليسانيّ أك الشبي فقط, ب  قج تكػف الحكسة مغ نري  إنداف مغ الخعيّ 

الحكسة تقتزي  ا ألفّ ة ناضجة في ذىشو, فيقػلية اإليسانيّ كتكػف القزيّ 
ة, كلكغ كعمى ذلظ فسغ السسكغ أف يأتي إنداف دكف رسالة أك نبػّ  ,ىحا

السشيج اإليساني يشقجح في ذىشو, فيعع بو كيصبقو, كىحا إيحاف مغ هللا 
عق   يغ يدتقبمو أف يقتشع بو, فيعس  بو  السشيج يسكغ أليّ  عمى أفّ 
 .(ٔ)«كيبمغو

تمظ الحكع الجعػية الستعمقة كمغ ثّع فإّنو يشبغي الػقػؼ عمى 
كالتي  -ر سو هللا –خػاشخه لجاعية, مغ خبلؿ " بالجان  الخك ي لجى ا
 يطيخ أىّسيا فيسا يمي:  

ّٔ٘جملاٍدٗ االعيآ٘ بأّّلا ـ   : (2)للداعٔ٘ السّح

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل

البشية التي  أْف نحتحع برحاء ,أخح إليامات الحل سبحانوكّ  ما عميشا لش »
لتط  بسػاصحات خالقيا, ثع يديخ بيا السدمع عمى  -  –خمقيا هللا 

                                                           
 .ٕٙ٘ٔ/  ٖ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٔ
ما يتقّر  بو الداعية إلن رّبو مؽ نؾافل ال بادا  وغ رىا » التربية الروحية، تعشي: ( ( ٕ

طّبقو الرحابة ػ رضي   مّسا ىؾ مذروع في الكتا  والدّشة القؾلّية والعسمّية، و 
ة الداعية": دّ عُ "« عشيؼ ػ عمن أنفديؼ؛ زيادة مّسا افترضو   ػ تعالن ػ عمن عباده

، ط. مظابا إ اؾ اؾبي سشتر، السشرؾرة، ط. ٜٕصػ  أ.د. فرج   الؾصيف،
 ـ.   ٕٔٔٓىػ ػ ٕٖٗٔالثالثة، سشة 
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في افع  كال تحع ؛ فتتكػف لجيو ُمْجركات كمػاجيج دقيقة   -  –مشيجو 
ع التي تدػس يَ فتتجسع لجيو مجسػعة مغ الحزائ  كالكِ  ؛تختسخ في نحدو
فيدعج بيا في نحدو, ب  كيدعج غيخه مغ  ػلو بسا يسمظ مغ   خكة  ياتو,

 .(ٔ)«السشصل السشاس  كالتعبيخ الحدغ

 :مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 

ي األكقات الخسدة في مػاعيجىا, كىحا ىػ السصمػب نجج مغ يرمّ إنشا  »  
ي الجساعة   ذلظ بالمي , أك كاض  عمى الربلة فعْ ى ِض إذا ما صمّ فالعاـ, 

ا عشجه دػؼ يأخح  طًا مغ الرحاء لع يكغ مػجػدً فلـد نحدو بسشيج هللا, أك 
مغ قب  ذلظ, كسيجج في قمبو إشخاقات كتجميات, كتديخ أمػر  ياتو 

 .(ٕ)«بديػلة كيدخ

ٌّ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجل الػازح هلا,  فالياظس ٍيا جيد أ
 ما ٓلٕ: ٓػرياٌ إىل

مرجر فيػضات الجاعية, كمبعث إشخاقاتو » التخبية الخك ية ىي  -ٔ
  (ٖ)ة,ة, كالصاقة السػّلجة لسجاركو الباششيّ الخك ّية, كمػاشغ تػجيياتو التخبػيّ 

                                                           
 .بتررؼ ٖٔٙٔٔ  – ٔٔٙٔٔ/  ٜٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٔ
 . ٛٚ٘ٗ/  ٛ" تفد ر الذعراوؼ ":     ( ( ٕ
مؽ يريد بمؾغ درجة اإلحداف، فإنو » أّف  –رحسو    – الذ  الذعراوؼ  أكد  ( ( ٖ

بجشس ما فرض   فؾؽ ما فرض  ، مؽ صالة أو صياـ، أو يشبةي أف يمـز نفدو  
ؾد، بل السعبؾد ىؾ التؼ ا مؽ عابدح لسعبزااة، أو حا لب ت  ؛ ألف ال بادة ليدت اقتراحا 

 .ٖٓٚٙ/  ٔٔتفد ر الذعراوؼ ":  " « حدد ما  قربػ إليو
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 (.ٔ«)ةة, كانصبلقتو الجعػيّ كمحاسبتو الشحديّ 

السحّخؾ األّكؿ لتحددو السدئػلية, » لمجاعية ىية التخبية الخك يّ  -ٕ
تقامة, كالسشّبو األكبخ عمى الخصأ كالسػّجو األفز  في سمػكو شخيل االس

 (.ٕ«)كاالعػجاج

الدخخية مغ  الشيي عغعمى  –ر سو هللا  -الذيخ الذعخاكي د شجّ  –ٖ
إذا رأيت إشخاقات فيػضات عمى َمْغ » ة قائبًل:أصحاب الحيػضات الخك يّ 

يت بيغ مغ كقف عشج ما دخ  مقاـ اإل داف فبل تشكخىا عميو, كإال لدػّ 
مغ تجاكز ما ُفِخَض عميو مغ جشذ ما َفَخَض هللا, كال ُفِخَض عميو, كبيغ 

تدتكثخ عمى َمْغ يختاض ىحه الخياضة الخك ية,  يغ تجج الحل سبحانو 
األمخ الحي يتبّيغ  (ٖ«)ات مغ كسائ  إدراؾ كشحافيةقج أنار بريختو بتجميّ 

يج  عمى الجعاة كالسرمحيغ َفْيع  كيقة التخبية الخك ّية  مغ خبللو: أنو
ة, كأف يكػنػا أْكلى الشاس بااللتداـ بيحه التدكية العطيسة, كية الشحديّ كالتد 

 َفُيع قجكٌة لغيخىع, كأسػٌة ليع عمى الصخيل السدتكيع. 

  

                                                           
سمدمة مدرسة الدعاة ػ فرؾؿ ىادفة في فقو الدعؾة والداعية": د. عبد   عمؾاف،  ( ( ٔ

ط. دار الدالـ لمظباعة والشذر والتؾزيا والترجسة، ط. األولن سشة  ،٘ٙٔ /ٔ
 . ـٕٔٓٓىػ ػ  ٕٕٗٔ

مدرسة الدعاة ػ فرؾؿ ىادفة في فقو الدعؾة والداعية": د. عبد   عمؾاف، سمدمة  ( ( ٕ
ٔ/ ٔٙ٘ . 

 بتررؼ. ٖٔٚٙ، ٖٓٚٙ/  ٔٔتفد ر الذعراوؼ ":    ( ( ٖ
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 االنتزاو باألوامر وانطاعات واجتىاب انىىاهي وانمىكرات: – ويًاثا
ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ  –ك٘ بَرا األصل يف قْلُ املتعّل ,٘٘ األضاض

 : - هللزمحُ ا

ا أف يكػف مغ فيس جػده أك مغ و إمّ  يغ يتخح هللا مغ إنداف كلًيا, فإنّ » 
 مغ ال يحكسو سب  كاف, كال ير  إليو إالّ  –تعالى  –بحؿ مجيػده, فاهلل 

فسغ الشاس مغ ير  بصاعة هللا إلى كخامة هللا, كمشيع مغ ير   ,أشاع
كخمو, كاآلخخ يكخمو هللا أكاًل بكخامة هللا إلى شاعة هللا, ىحا يصيع هللا أكاًل في

  .(ٔ«)فيصيعو
 :مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 

أنت كػا ج مغ البذخ قج يجؽ بابظ إنداٌف يحتاج إلى لقسة أك صجقة » 
فتعصيو, كىشاؾ إنداف آخخ تح  أنت أف تعصيو, كعشجما تعصيو يصيعظ مغ 

إذف: فسشيع َمْغ ير   باده مشصمل اإل داف إليو, فسا بالشا بعصاء الحل لع
بكخامة هللا إلى شاعة هللا, كمشيع مغ ير  بصاعة هللا إلى كخامة هللا, ك يغ 
ير  اإلنداف إلى القخب مغ هللا, كيقخب هللا مغ العبج, ىشا يكػف العبج في 

 (.ٕ«)اة كثيخً ة هللا, كتفيس عميو ىحه السعيّ معيّ 

  

                                                           
/  ٔٔ. و ٖٔٓٙ/  ٓٔ. وانغر" تفد ر الذعراوؼ ": ٖ٘/    ٛ" الفتاوػ ":   ( ( ٔ

ٜٜٙٔ. 
 .ٖٔٓٙ/  ٓٔ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٕ
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ٌّ ّاملجل الػازح هلا, ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘  فالياظس ٍيا جيد أ
 ما ٓلٕ: ٓػرياٌ إىل

مغ أراد أف يعترع بالحب  الستيغ فبل يأتي لو ندغ شيصاف أك كيج  » -ٔ
فميعترع بسشيج هللا؛ ألف هللا ىػ الحي خمقو  ,عجك كال ىػى نحذ

 وكىػ الحي كضع مشيجو كقانػف لريانة صشعتو, كىػ قانػن
 .(ٔ« )"افع  كال تحع "السػجد في 

يجج أمػر التكميف بافع  كال  -  -ع الخالل   في شخ الستأمّ  -ٕ
تحع  قميمة إذا ما قيدت باألمػر التي تخؾ لظ الحخية فييا, إذف: 
فجع لخبظ كخالقظ كاألعمع بظ مجااًل يحكع مغ خبللو  ياتظ 

بشا كنحغ عباده كصشعتو أف ُنحّكسو في  ركيشطسيا لظ, أال يجج
 .(ٕ)انوأمػر ديششا, كُنخِخج أنػفشا مسا اختز بو سبح

السجاىجة مياديغ عجيجة, مشيا: مجاىجة الغخائد كالعػاش , تذس    -ٖ
كمجاىجة مذقة السشيج في افع  كال تحع , كمجاىجة شياشيغ 
اإلنذ كالجغ, كمجاىجة خرـػ اإلسبلـ الحيغ يخيجكف أْف ُيصحئػا 

 (.ٖنػر هللا)

ًّٔ ٌّ: مّما ضبل ٓتب جاكمة معخفة العبج رّبو بس ,التخبية الخك ّية تعشي أ
 ػ كاتباع مشيجو  التقخب إليو  ػ 

                                                           
 .٘٘ٙٔ/  ٖالذعراوؼ":  " تفد ر ( ( ٔ
 .ٖٛ٘ٛ/   ٗٔ" تفد ر الذعراوؼ": انغر:  ( ( ٕ
 .ٜٚٓٔٔ/  ٛٔانغر: " تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٖ
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ػ  السػّص  إلى مخضاتو, كتصػيع العق  كالشحذ عمى االستقامة لو  ػ 
 ػ كالديخ عمى  كاتباع الشبّي ػ 

ىْجي الرحابة كالتابعيغ ػ رضي هللا عشيع ػ كالبعج عغ اّتباع خصػات 
 الذيصاف الخجيع.
 ة وعذو إهمانها:ماعي  ة االجتاالهتماو بانتربية انروحي   – ثانثًا

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل

معايًذا  ,ؼ الحكيقي ىػ الحي يعير في الدػؽ كسط الشاسالسترػّ  »
لئلسبلـ تػضيًحا   كيكًيا لسا أراده هللا, ال الحي يعتدؿ  ًحاأ جاث الحياة كمػضِ 

 .(ٔ)«كيحخّ 

ال يرح أل ج أف  : »مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –ُ اهلل زمح –ضسبثّه 
  لو: افع  ذلظ يقػؿ: أريج أف أنقصع لمعبادة كأعتدؿ  خكة الحياة, لشقُ 
شاد  ثّه, (ٕ)«بذخط كا ج, كىػ أال تشتحع بحخكة متحخؾ كا ج في الحياة

لشق  ليحا السشعدؿ:  » :-زمحُ اهلل  –ٍرا املجل تْضًٔخا بكْلُ 
الجمباب   إنو نتيجة  خكة  ياة بذخ آخخيغ, فيشاؾ  لساذا تختجي ىحا

مغ زرع القصغ كآخخ  مج ىحا القصغ كثالث  ػلو إلى غدؿ كرابع 
  ك  كا ج كلتشطخ إلى ما َخم ,ندجو كخامذ قاـ بتحري  ىحا الجمباب

                                                           
، ط. األم ؽ لمشذر، ٕٔ" قالؾا عؽ الذعراوؼ بعد رح مو": بدوؼ طو بدوؼ، صػ  ( ( ٔ

 ،د. .القاىرة
 .ٜٕ٘ٗ/  ٘" تفد ر الذعراوؼ":   ( ( ٕ
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كإياؾ أف تشتحع بحخكة كا ج مذغػؿ باألسباب مادمت قج  ,مغ آالت
 (.ٔ)«قخرت االنقصاع عغ  خكة الحياة

 ما ٓلٕ: إىلاإلغازٗ فالياظس ٍيا جيد 

ألداء تمظ  ة السشاسبةة االجتساعيّ ل باألخبلؽ الخك يّ ضخكرة التخمّ  -ٔ
السيسة العطيسة, كالتعام  مع كّ  عس   دعػي بسا يشاسبو مغ 

ػ  , كعجـ الُعدلة عغ السجعػيغ, اقتجاًء بخسػؿ هللا ػ  سيجة   أخبلؽ  
 يغ. في قيامو بتبميغ دعػة رّب العالس

أّما  ,ة االجتساعية لرا بيا كلغيخهالّخك انيّ » يج  أف تكػف  -ٕ
الخك انية االعتدالية التي تكّيس صا بيا عغ الشاس, فبل يتر  بيع كال 
يترّمػف بو, كال يعّمسيع كال يتعّمع مشيع, فيي رك انية الزعحاء كاألنانييغ, 

كا إلى العدلة كاعترسػا خُّ اّلحيغ لع يدتصيعػا التساسظ أماـ الذّخ كالحداد, فحَ 
بيا, كرك انية األنانييغ اّلحيغ يبغػف الدعادة ألنحديع فقط, كىي عمى ما 

 فييا مغ جساؿ الػسيمة كسسّػ السقرج, نػع مغ السخض.

, أّنو لع يمجأ إلى ىحه العدلة مّخة  -  -كإّنا لشخى في سيخة سّيج الجعاة 
 ػ بالجعػة   كا جة, مح أمخه هللا ػ

يغ, فقج ضّ  مع أصحابو كأتباعو ال يحارقيع, فيػ معيع في السدجج, كالتبم
ػ في اعتكافو   كالّدػؽ, كالحق , كالبدتاف, كسائخ مجمديع,  تى كاف ػػ

 اؿ, اعتكاؼ ال يعدلو  أشبو بسخالصة, كمخالصة أشبو بعدلة, كىػ عمى أيّ 

                                                           
 .ٜٕٙٗ/  ٘ؼ":  " تفد ر الذعراو  ( ( ٔ
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 عغ الشاس, كال يعدؿ الشاس عشو, كال يجع الخعّية لمدامخّي  بجكف 
  .(ٕ«)(ٔ)راع

ال يرح لمجاعية أف يصاكع نحدو في العدلة ميسا تدّيشت لو السقاصج »  -ٖ
فرػمعة الجاعية ميجاف دعػتو, كمحخابو الحي يدتشدؿ فيو مغ  ,كاألسباب

هللا اليجى كالسعػنة, ىػ العس  لخيخ الشاس, كأّف هللا يتجمى عمى العالسيغ 
يغ في محاريبيع, كما أبعج ا يتجمى عمى العابجفي مياديشيع بأفز  مسّ 

ػ يـػ الكيامة كمعو أّمة, كمغ يشيس   الحخؽ بيغ مغ يشيس إلى هللا ػ
   .(ٖ«)إليو كليذ معو أ ج

 ًّٔ ٌّمما ضبل ٓتب الجاعية ىػ أكلى مغ غيخه بسجاىجة نحدو,  :أ
 ,كمعالجة دائو,  يث إّنو مثاٌؿ يتأّسى بو الشاس, كعمى خصاه يديخكف 

تى ؛  كتدكيتيا باآلداب كالحزائ  تـد بسجاىجة الشحذيشبغي أف يم كمغ ثعّ 
تذخؽ نحدو بالخك انية, كتتر  باهلل كتتجفل بالتقػى؛ فيكذ  لو مغ 

يعيشو في دعػتو كيخف  عشو مغ السعاني, كيحتح لو مغ األسخار, ما 
 .متاعبو

  

                                                           
ارة، فاستعجاؿ مؾسن السؾعد  ( ( ٔ السراد ىشا ذـ العجمة والعزلة وبياف آوارىسا الزَّ

وتراو قؾمو وراله ااف سبباا في اّر اب ر باتخاذ بشي إسرا  ل عجالا عبدوه مؽ دوف   
 . ٜٖٙ/ ٖتعالن.انغر: " أ در التفاس ر لكالـ العمي الكب ر": أبؾ بعر الجزا رؼ، 

 . ٘٘ٔ، ٗ٘ٔصػ " تتارة الدعاة ": الذي . البيي الخؾلي،    ( ( ٕ
 . ٖ٘صػ  " عدة الداعية ":أ.د. فرج   الؾصيف، ( ( ٖ
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 املطلب الجاىٕ

ّٓ ّاألمجال احلهه  لداعٔ٘ل باجلاىب األخالقٕ ٘ املتعلك٘الدعْ

 بالجان  األخبلقيتمظ الحكع الجعػية الستعمقة ػقػؼ عمى مل
يشبغي الػقػؼ  -ر سو هللا – الذيخ الذعخاكي  خػاشخ, مغ خبلؿ لمجاعية
 ما يمي:  عمى 

 أّاّل :  الرتبٔـــ٘ بالكــدّٗ احلطـــي٘:

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
فاهلل  ,إذا انحرمت عغ الدمػؾ ضاعت الجعػةالكمسة  »:- زمحُ اهلل

 ۀ   ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں    ں ڱ ڱ ڱ چسبحانو كتعالى يقػؿ:

يعخؼ  ,ألف مغ يخاؾ تحع  ما تشياه عشو؛ (ٔ) چ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
خ ال يسكغ أف تبذّ  ,كما لع تختزو أنت كدمػؾ لشحدظ ,أنظ مخادع كغذاش

 .(ٕ)«بو غيخؾ

البج أف يكػف العمساء  :و قاّٜلامجّلا علٙ ذل –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 
 في الجيغ, فأنت إذا القجكة ليدت مصمػبة إالّ فقجكة ليشرمح أمخ الشاس, 

ُذِكَخ لظ عالع كيسياء بارع, كقي  لظ: إنو يتشاكؿ الخسخ أك يحع  كحا, تقػؿ: 
مالي كسمػكو. أنا آخح عشو عمع الكيسياء ألنو بارع في ذلظ, كلكغ ال شأف 

ك  عمساء األرض, ما عجا عالع الجيغ, فإذا كاف ىشاؾ لي بدمػكو, ككحلظ 
خؾ بالصخيل السدتكيع, كتتمقى عشو عمـػ ديشظ ثع بعج ذلظ تعخؼ عالع يبّر 

                                                           
 ". ٖ،  ٕ: اآليتاف " "سؾرة الرف"  ( ( ٔ
 .ٖٗٓ/ ٔ" تفد ر الذعراوؼ" :   ( ( ٕ



 

 

4222 

إنو ييبط مغ نطخؾ في الحاؿ, كال تح  أف فأنو يذخب الخسخ أك يدخؽ, 
, تدسعو, كال تجمذ في مجمدو, ميسا كاف عمسو, فدتقػؿ لو: كحاؾ دجبًل 

لع الجيغ البج أف يكػف قجكة, فبل يشيى عغ مشكخ كيحعمو, أك عا كىكحا فإفّ 
كاف أغمبيع ,فالحيغ نذخكا اإلسبلـ في الريغ يأمخ بسعخكؼ كىػ ال يشححه,

 . (ٔ)فجحبػا  ػليع الكثيخيغ ؛قػا بأخبلؽ اإلسبلـجار الحيغ تخمّ مغ الت

ٌّ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجل الػازح هلا,  فالياظس ٍيا جيد أ
 ما ٓلٕ: ىلٓػرياٌ إ

كلػحلظ كػاف رسػػؿ  , بػالتصبيلمشيج الجيغ ك جه ال يكحي إالّ  »ّف إ -ٔ
ال يػػأمخ أصػػحابو بػػأمخ إال كػػاف أسػػبقيع إليػػو, فكػػاف   - - هللا

, كفػػػػي الػػػػجعػة  كعسػػػػبًل السدػػػػمسػف يأخػػػػحكف عشػػػػو القػػػػجكة قػػػػػاًل 
 .(ٕ)«البج أف يكػف العمساء قجكة ليشرمح أمخ الشاس ,ةاإلسبلميّ 

بيغ كبلـ يقاؿ, كبيغ كاقع يحع , كما دامت الكمسة  ىشاؾ فخًقا »إّف  -ٕ
الجيغ كمسة  » كذلظ ألفّ  ,(ٖ)«انحرمت عغ الدمػؾ انيجـ ك  شيء

 (.ٗ)«كسمػؾ يحع  ,تقاؿ
صبلح أمخىع,  تعّ لي لمسجعػيغ؛ أف يكػف العمساء قجكةيشبغي  -ٖ

نحرمت الكمسة عغ الدمػؾ ضاعت ا, فإذا كاستقامة أ ػاليع
 .الجعػة

                                                           
 .ٖ٘ٓ/  ٔ" تفد ر الذعراوؼ" :  انغر: (  (  ٔ
 .ٖٗٓ /ٔ" تفد ر الذعراوؼ" :   ( ( ٕ
 . ٔ٘، صػ إماـ الدعاة  ":حد ؽ عبد الحس د ن ل"   ( (  ٖ
 . ٖٗٓ/  ٔ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٗ
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ًٔا : التخ  ّلٕ بالوفات احلنٔدٗ ّاألخالم الهسمي٘ :ثاى

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل

 اعً ماخيج مغ خميحتو في أرضو أف يكػف جي -تبارؾ كتعالى  - الحلّ  »
التي تدعج الَخْمَل بآثار الخالل فييع, كىحه ىي الخبلفة  ,لرحات الكساؿ

 .(ٔ)« ةالحقّ 

ال تدتصيع أف تيتجي  » :مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 
,  بالشّ ىا إالّ إلى مػاضع قجمظ, كتأخح خيخ األشياء, كتتجش  شخّ  ػر الحديِّ

ُبجَّ أف ترصجـ بأقػى مشظ ت في ُضْمسة كعمى غيخ ُىجًى, فبلكحلظ إْف ِسخْ 
 -رؾ كتعالى تبا -لحلظ سسَّى الحل ؛ فيحصسظ, أك بأضع  مشظ فتحصسو

كالشاس  يغ ال يػجج الشػر  السشيج الحي ييجيظ في دركب الحياة نػرًا.
بحد  الخباني اإلليي يرشعػف ألنحديع أنػارًا عمى َقْجر إمكاناتيع كبيئاتيع 

 - ىحا في المي  - اا كبيخً ة التي يتحاكت فييا الشاس تحاكتً كسائ  اإلضاء
ىع كمرابيحيع, لساذا  ألف فإذا ما أشخقْت الذسذ أشحأ الجسيع أنػار 

 مرباح هللا قج ضيخ كاستػى فيو الجسيع ال يتسيد فيو أ ج عغ أ ج.

 نػار, فُخْح نػر هللا في الكيعفكسا أخحَت نػر هللا الحدّي فألغيَت بو ك  األ 
يغشيظ ىحا عغ أيِّ نػر مغ أنػار البذخ  ,الدمػؾك  األخبلؽ كالسعامبلت ك 

 (.ٕ«)كمشاىجيع

                                                           
 .ٚٛٔٓٔ/  ٙٔ" تفد ر الذعراوؼ" :   ( ( ٔ
 .٘ٛٔٓٔ/  ٙٔ" تفد ر الذعراوؼ" :   ( ( ٕ
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ٌّ فالياظس ٍيا جيد ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجل الػازح هلا,  أ
 ما ٓلٕ: ٓػرياٌ إىل

نحػ األخبلؽ الحاضمة كاجبة, فإّنيا عمى  ة السجعػيغإذا كانت دعػ  -1
لحا كج   ؛( ٔ) ميّستو خصيخة كرسالتو عطيسو الجاعية أكج ؛ ألفّ 

 عميو أف يكػف أىبًل ليحه السيّسة.
ػتو, كىي في الػقت أخبلَؽ الجاعية, سبلٌح فّعاٌؿ في إنجاح دع -ٕ

 .تغشي عغ الجعػة القػلّيةكثيًخا ما نحدو دعػة صامتة, 
األخبلؽ الحدشة ىي التي  ّدشيا الذخع الحشيف كالعق  الدميع,  -ٖ

حيا العق  بّ كاألخبلؽ الديئة ىي التي أنكخىا الذخع الحشيف كقَ 
 الدميع. 

 : -   –التصاو السفل يف الدعْٗ إىل اهلل ثالًجا : 

ّٓتظَس احلهن ّٔ٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل

أْف تكػَف الجعػة  خَ فأمَ  ,تبارؾ كتعالى جػان  الشحذ البذخية ى الحلّ راعَ  »
 تى ال تجسع عمى السجعػ قدػة الجعػة,  ؛إليو بالحكسة كالسػعطة الحدشة

 (.ٕ)«كقدػة أْف يتخؾ ما َأِل , كيخخج مشو إلى ما لع يأل 

                                                           

وما بعدىا، ط.  ٖٔانغر: " السعمؼ الداعية": عبد الرحسؽ بؽ   الفارس، صػ (  ٔ)
ؽ الجؾزؼ لمشذر والتؾزيا، السسمكة العربية الدعؾد ة، ط. األولن، سشة دار اب
 ـ.ٕ٘ٓٓىػ ػ ٕٙٗٔ

 .ٜٔٓٔ/  ٘ٔ" تفد ر الذعراوؼ" :   ( ( ٕ
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 :مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 

ا إلى هللا فإنسا ُتخِخجو عغ الحداد الحي َأِلحو, كىػ أنت  يغ تجعػ شخًر  »
, اه بالحع  كالسسارسة ثانيً  بعج أف اشتياه أكاًل, ثع اعتادلع يأل  الحداد إالّ 

اعخه كىاتاف مريبتاف آخحتاف بدمامو, فسا أ ػجو ألسمػب َليِّغ يدتسي  مذ
 كيعصحو نحػؾ فيدتجي  لظ.

ز الثػب الحخيخ مغ كما أشبو الجاعية في ىحا السػقف بالحي يحتاؿ ليخمّ 
كقدْػَت عميو فدػؼ ُيعخض عشظ كيشرخؼ عغ  األشػاؾ, أما إْف نيختو

 ہ  ہ ہ چدعػتظ, كيطّ  عمى ما ىػ عميو مغ الحداد؛ لحلظ قاؿ تعالى:

 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶  ﮵  ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ ے ے ھھ ھ  ھ ہ

 .(2) «( 1)چ ﮾ ﮽ ﮼ ﮺﮻

ّٓ ٘ ّاملجل الػازح هلا, فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْ
 ما ٓلٕ: ٓػرياٌ إىل

. كالحقائل ُمّخة .الشرح ثقي  فبل ُتْخِسمو جببًل, كال تجعمو ججاًل. » -ٔ
يكتحي بالتػجيو العاـ , فعمى الجاعية أف فاستعيخكا ليا ِخّحة البياف

عمى َ جِّ قػليع في األمثاؿ: إياؾ  ا مغ الشاسدكف أْف يجخَح أ جً 
 (.ٖ)«ةأعشي كاسسعي يا جار 

                                                           
 ". ٕ٘ٔ" سؾرة الشحل: اآل ة "  ( ( ٔ
 . ٜٔٓٔ/  ٘ٔ" تفد ر الذعراوؼ" :   ( ( ٕ
 .ٜٔٓٔ/  ٘ٔ. و   ٕٙٛٛ، ٕ٘ٛٛ/ ٖٔ" تفد ر الذعراوؼ" :   ( (  ٖ
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يج  أف يتحّمى السدمسػف عامة, كالجعاة كالسرمحػف خاصة؛  -ٕ
يات األخبلؽ الحسيجة, كجبلئ  الرحات الكخيسة؛ ألّنيع أْكَلى بأمّ 

 بيا مغ غيخىع, َفُيع كرثة األنبياء ػ عمييع الدبلـ ػ كُىع أمَشاُء هللا
حافطػف لجيشو القػيع, كالقائسػف عمى  جكد هللا, عمى شخعو, كال

كىع أئّسة  كالعارفػف بسا يج  لو ػ تعالى ػ مغ كساؿ  كتشديو ,
 .الشاس, كقادة الخمل, كمصسح األنطار, كمػضع الثقة

معالجة الجاءات في السجتسع تحتاج إلى فقو كلباقة كليغ  »إّف  -ٖ
 اعػف دكاًء ُمخِّ الكحخة  يشسا يرشإنشا نخى  تى  (ٔ)كُ ْدغ ترخؼ,

يغمحػنو بُغبللة رقيقة ُ ْمػة السحاؽ ليدتديغو السخيس, كيدي  
عميو تشاكلو, كما أشبو عبلج األبجاف بعبلج القمػب في ىحه 

 .(ٕ)«السدألة

ًّٔ أّىمّم ػ أف يكػف  ج  عمى الجاعية إلى هللا ػ  ي ُ:ا ضبل ٓتب
؛  , كمترًحا بكّ  شبع  نبي   ليشتر  مغ نحدو أكاًل, متحمًيا بكّ  خمل  جسي  

ىحه الرحات الحسيجة كّميا, ليا  كمغ ثّع يقجر عمى إنراؼ غيخه,  يث إفّ 

                                                           
مؽ ذلػ: ما ااف يمجذ إليو العقالل في الريف ح شسا يتعرض أحٌد لمدرقة، أو  ( ( ٔ

: ؾف  زيا مشو ايل ذو قيسة، فكانؾا  عتمؾف عؽ ف ْقد الذيل التؼ ضاع أو ُسِرؽ ويقؾل
أف  حزر ال « نرمي الترا »ل مة اتا بعد غيا  القسر سؾؼ نرمي الترا ، ومعشن 

 ت صاحب ىتا الذيل السفقؾد، وفي الرباح يبحثؾف مشيؼ اسية مؽ الترا  يمق يا أماـ ب
في الترا  حتن  عثروا عمن ما فقد مشيؼ، ويرمؾا إلن ضالَّتيؼ دوف أْف ُ فتزح  األمر، 

" تفد ر انغر: ودوف أف ُ حر ج أحد، وربسا لؾ واجيؾا الدارؽ ألنكر وتعقد  السدذلة.  
 . ٕٙٛٛ/  ٖٔالذعراوؼ ":  

 . ٕ٘ٛٛ/  ٖٔ " تفد ر الذعراوؼ ": ( ( ٕ
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ب  إّف ليا أثًخا كبيًخا في الشحػس,  -  - عبلقة كشيجة بالجعػة إلى هللا
 رّبسا تكػف أبمغ مغ تأثيخ الخص  كالسحاضخات كغيخىا مغ كسائ  دعػية.

 لحاملطلب الجا

 للداعٔ٘ باجلاىب العلنٕلدعْٓ٘ املتعلك٘ ا ّاألمجال هَهاحِل

مغ متػلي الذعخاكي ليحا الجان   بالشطخ في تشاكؿ األستاذ الذيخ دمحم
  ة لمجاعية, تتسثّ مسيّ السقّػمات العأىّع أّف خبلؿ خػاشخه الكخيسة, يتبّيغ 

 فيسا يمي:    -ر سو هللا  –عشجه 

ٍُ –تعاىل  –الدعْٗ إىل اهلل أّاّل :     ريٗ: ٚ ّبوَدعلٙ 

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل

 ,كيبمغيا بك  ثقة ,الجاعية الحكيع ىػ الحي يقـػ بالجعػة عمى بريخة »
 (.ٔ«)رىا  ل قجرىافيزع األمػر في نرابيا كيقجّ  ؛كإتقاف   ة  كيؤدييا بك  دقّ 

 :قاّٜلامجّلا علٙ ذلو  –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 

ْيخ ليبًل دكف َضْػء ييجيظ فدػؼ ترصجـ باألشياء مغ »  لػ  اكلَت الدَّ
كػف ُيحّصسظ كُيؤذيظ, كإما تفأقػى مشظ  ىحا الذيء أف يكػف ا  ػلظ: إمّ 

سو أنت كقج , ي ييجي ُخَصاؾ ىػ الشػر الحديُّ . فالح.. أنت أقػى مشو فُتحصِّ
 كىحا الشػر يجعمظ أيزاً يكػف الشػر معشػيًا, كىػ نػر الكَيع كاألخبلؽ, 

                                                           
 . ٕٙٔٚ/  ٕٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٔ
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ى, كيحسيظ مغ التخّبط في مجاى  األفكار تديخ في الحياة عمى بريخة كُىج
 (.ٔ)«اتكالشطخيّ 

فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػازح هلا, 
 ما ٓلٕ: ٓػرياٌ إىل

, لمسجعػيغ لشرح كا –تعالى  –ضخكرة اإلخبلص في الجعػة إلى هللا  –ٔ
عس  خيخ يج  أف يعدكه الجاعية إلى  ك ّ  » فّ إ,  يث اح ليعكخحس الجش

و مغ عبقخيتي كابتكاري كاختخاعي, ما داـ ديشو, فبل تعس  العس  كتقػؿ: إنّ 
 (.ٕ)«إسبلمظ يتدع إلى أف يكػف فيو مث  ذلظ

كالخجاع في مجاؿ العس  الجعػي, قائبًل:  مغ الغّر  -ر سو هللا  –ر  حّ -ٖ
لجعػة إلى هللا, فإياؾ أْف يء فإنو ال ُيقب  في مجاؿ اِإْف ُقِب  الغر في ش» 

ىع عغ سبي  و سبحانو كتعالى أعمع بَسْغ يز  الشاس, كيرجّ ؛ ألنّ تغرَّ 
 .(ٖ)«هللا, كىػ أعمع بالسيتجيغ

  

                                                           
 .ٜٓٓٛ/  ٖٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٔ
، ممحإل مجمة السجاىد ٘" الظريإل إلن   ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ،  صػ  ( ( ٕ

 واألربعؾف "، د. . الديشية، العدد " الدابا
 .ٕٚٛٛ/  ٖٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٖ
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 :والجقافات املتيوعة ةبببباإلسالمي  ة بببلجقافالعيايبببة  باثاىًيا : 

ّٓ ك٘ بَرا املعيٙ ملتعّل٘ للػٔذ الػعساّٖ, اتظَس احلهن٘ الدعْ
 : - زمحُ اهلل –يف قْلُ 

ا العمـػ األخخى فيي ( أمّ ٔالعمع بالجيغ ضخكرة لكّ  إنداف عمى األرض,)» 
مصمػبة لسغ يتخرز فييا كيختقي بيا ليحيج الشاس كميع, ككمسا كاف 

 (.ٕ«)الستحػؽ مغ السدمسيغ كاف ذلظ تجعيًسا لخفعة اإلسبلـ

 : قاّٜلا مبجٍل ذلو –زمحُ اهلل  –ثّه ّّضح 

فإف قي : الجيغ لمجسيع, نقػؿ: صجقت بسعشى التجيغ لمجسيع, أما العمع  »
في العمـػ األخخى يقزػف  اكأى  الحكخ أيًز , يةبالجيغ فمو الجراسة الستحقّ 

الدشػات لتشسية دراساتيع, كسا في الص  أك اليشجسة أك غيخىسا, ككحلظ 
, فسا اا كتتصم  جيجً يا كقتً ة تأخح مغ الحي يتخرز فياألعساؿ السيشيّ 

بالشا بالحي ُيرمح أسذ إقامة الشاس في الحياة, كىػ التحقو في 
 .(ٖ«)الجيغ

  

                                                           
: »  -رحسو    –ولتلػ قاؿ  ، قرد بتلػ ما ااف معمؾماا مؽ الديؽ بالزرورة ( (  ٔ

إذف فالقاسؼ السذترؾ في الحياة ىؾ العمؼ بالديؽ، ولكؽ  جب أف نفيؼ ىته القزية عمن 
؛ ألف العمؼ بالديؽ  قتزي المجؾل إلن قدرىا، فال  ذتي إنداف ا  عرؼ صحيح الديؽ ل تكمؼ

 . ٖٔٓٙ/  ٓٔعراوؼ ":  تفد ر الذ«" أىل التار
 . ٖٔٓٙ/  ٓٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٕ
 .ٖٖٓٙ/  ٓٔ  السرجا نفدو":"  ( ( ٖ
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ٌّ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػازح هلا,  فالياظس ٍيا جيد أ
 َا ما ٓلٕ:عّدٗ حهه دعْٓ٘, مً أٍّن ٓػرياٌ إىل

 ,في الكػف ؿ ىػ السعمع األكّ  -  - هللا»  أفّ  –ر سو هللا  –أّكج  -ٔ
ع األكؿ البج أف يكػف ىػ هللا فإف السعمّ  ,ععمع معمّ  كإذا كاف لك ّ 
فيحه  ,ا مغ العمـػا نذاىج في عرخنا ألػانً كإذا كشّ  ,سبحانو كتعالى

 -تعالى  -مغ تحاع  العق  الحي كلبو هللا ىي العمـػ 
 .(ٔ)«لئلنداف

 الحل سبحانو ال يقز عميشا القرز » أفّ  –ر سو هللا  –بّيغ  -ٕ
 القخآني لمتدمية, أك لقت  الػقت, أك 

لتعمع التاريخ؛ كلكغ لشمتقط العبخة مغ رسالة ك  رسػؿ إلى أمتو التي 
ستكػف آخخ عيج   -  - ة دمحمكبسا أف أمّ , بعث إلييا ليعالج داءىا

أجػاء كداءات الجنيا, لحلظ  اللتقاء البذخ بالبذخ, كستكػف فييا ك ّ 
رسالتيع تدتػع  الدماف كمو, كالسكاف  ألفّ خ؛ بَ فعمييع التقاط تمظ العِ 

 .(ٕ« )كمو

الحيغ يشداقػف  ,مغ مشيج كثيخ مغ السؤرخيغ –ر سو هللا  - ّحر -ٖ
بجكف قيج أك تحكيخ كراء ما تسميو عمييع أىػاؤىع كمشاىج غيخىع, 

 .(ٖ)عغ سػاء الدبي  ي تصسذ الحل كتز ّ الت

                                                           
 . ٕٛٗ/  ٔ  السرجا نفدو":"  ( ( ٔ
 .ٜٙٙٙ/  ٔٔ  السرجا نفدو":"  ( ( ٕ
آفة السشاىا العمسية أنيؼ أختوا مشاىجيؼ  إفّ  » رحسو  : –قاؿ الذي  الذعراوؼ  ( ( ٖ

رسؾا التاري  اسا يدرسو الةر ، ودرسؾا الظبيعة اسا يدرسيا الةر  وندؾا عؽ الةر ، فد
== 
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ثقافات البلزمة لمجاعية, كا جة مغ أىّع التعّج الثقافة الّمغػية كاألدبّية  -ٗ
فبيا يثّك  الجاعية لدانو,  ,لدـك غيخىا مغ الثقافات ب  رّبسا أشج

 .كيجّػد أسمػبو, فتقع دعػتو مغ القمػب أ دغ مػقع كأبمغو
خة فى سات السؤثّ مغ أىع الدّ  ( 1) ,ؼ الجاعية عمى فقو الػاقعتعخّ يعج   -٘

سجتسع الحى نجاح دعػتو كسجاد رأيو, كنذخ فكختو, كتػاؤمو مع ال
 .(ٕ) فيويعير 

 :ٌّ ًّٔ أ لمػقائع  يقع   ف يكػف ذا كعي  الجاعية مصال  أمّما ضبل ٓتب
 ـ لو الذػاىجل فكختو, كتقجّ ة التي تخجـ مػضػعو, كتعسّ التاريخيّ 

ربط الحػادث كالػقائع, بأسبابيا التي تعيشو عمى تاريخّية العطيسة, ال
عشج التخصيط الدمشي أك اإلعجاد  , كسا تؤازرهةة كاألخبلقيّ كعمميا السعشػيّ 

                                                                                                                                                  

== 

بسشيجو مؽ الةر ،  التاري   أف لشا ديشا  حس شا مؽ ال ىته األايال، فعشدما  ذت شي رجل
ويقؾؿ: إف الثؾرة الفرندية ىي التي أعمشت حقؾؽ اإلنداف، ىشا  جب أف تكؾف عشدنا 

 سشة نذذ  الثؾرة الفرندية؟مشاعة وترابط، ونقؾؿ لو: في أؼ 
الديؽ  لقد نذذ  مشت سشؾا  قم مة، قد تزيد أو تشقص عمن ما تي سشة، وأنتؼ تجيمؾف أفّ 

ا بحقؾؽ اإلنداف ، فإذا اشت تجيل تذريا   فال اإلسالمي جال مشت أربعة عذر قرنا 
ؼ ":  "تفد ر الذعراو  « رح أف ي دؼ بػ ىتا الجيل إلن طسس معالؼ الحإل في مشيا  

ٗ  /ٜٔٚٙ. 
فيؼ وإدراؾ ال ما ي ور في الؾجؾد وما  حرل فيو وما يدور » فقو الؾقا، ىؾ: (  ٔ)

عميو، وقد  ختمف الؾاقا مؽ معاف إلن معاف، ومؽ زماف إلن آخر، وذلػ 
تعريفا  عمؼ الدعؾة اإلسالمية": أ. «" اختالؼ الس ورا  والسدتجدا  وتشؾعيا

 .ٕٕٗصػ  د.  درؼ   عبد الخالإل خزر،
 .ٜٔٔ٘، ٛٔٔ٘/  ٛ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٕ
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الحي يحيج الجعػة اإلسبلمية فيسا تدتقبمو مغ مػاقف  السدتقبمي
 كأ جاث.

ثالًجا: مساعاٗ الدعْٗ إىل اإلصالح يف مجٔع اجملاالت الدٓئ٘ 
:ّ٘ٓ  ّالدىْٔ

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ يف  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل –قْلُ 

عية لئلصبلح كصا   الحكخ, يبجأ مغ قاع مجتسعو, ثع يبجأ عصاء الجا »
في الرعػد إلى أعمى, ككمسا أعصى لسجتسعو كأخمز في دعػتو يخفعو إلى 
أعمى, كيشتذخ فكخه كبعج ر يمو تبقى أفكاره, فالجعػة إلى اإلصبلح ال تحى  

 (.ٔ)«أبًجا لباءً 

 ّٓتطح املجل املتعلل بَرِ احلهن٘ فٔنا ٓلٕ:

كأمامو كػب بو ماء كعمبة  ذات مّخة, جالًدا الذعخاكي  كاف الذيخ
دكاء فييا أقخاص فيتاميغ فّػارة, فأخح مشيا قخًصا ككضعو في الساء, كتابع 
 خكة القخص كىػ يدتقخ في أعساؽ الكػب ثع يحكب تجريجًيا, كيشتذخ لػنو 

لشحخض ثع قاؿ: البختقالي ببطء في الساء, ثع يختحع إلى الدصح بعج فتخه, 
شا أخحنا ىحا الكػب كألقيشا ما فيو في إناء كبيخ مميء بالساء , أال يط  أن

تحى   البًجا, فكحلظ الجعػة إلى اإلصبلح فيو أثخ ىحه األقخاص كال يتبّجد أ
 األفكار اإلصبل ية لئلماـ دمحم عبجه, لباًء مشثػًرا, كالجلي  عمى ذلظ, أفّ 

                                                           
، ط. دار السعارؼ، ط. األولن، ٚٗٔ" ما الذي  الذعراوؼ": رجب البشا، صػ  ( ( ٔ

 ـ.ٕٔٔٓسشة 
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كما  اليع, لع تحى  لباءً أبػزىخة, كالذيخ محسػد شمتػت كأمث دمحم كالذيخ
كأصبحت جدًءا مغ الزسيخ كالػعي السرخي كالعخبي  ,زالت  ّية كمؤثخة

    .(ٔكاإلسبلمي)

ٌّ ّٓ فالياظس ٍيا جيد أ ٘ ّاملجل الػازح هلا, ٍرِ احلهن٘ الدعْ
 ما ٓلٕ: ٓػرياٌ إىل

ة عسيقة, الجاعية أف يتعّخؼ عمى دعػتو, معخفة يقيشيّ عمى يج   -ٔ
, ككاقع أف يجرس كاقع العالع اإلسبلميّ ك , ة مزصخبةال سصحيّ 

, ككاقع كالسدمسيغالسعادية لئلسبلـ  كالسحاى  اليّجامةؽ خَ الحِ 
ة السعارضة ارات الحكخيّ ة السعاصخة, ككاقع التيّ الحخكات اإلسبلميّ 

 .(ٕ, كأ ػاؿ الذعػب الستشػعة كضخكؼ البيئات السختمحة)لئلسبلـ
                                                           

 .ٚٗٔ" ما الذي  الذعراوؼ": رجب البشا، صػ انغر:  ( ( ٔ
ا  ذتي في كّل رسؾؿ  ذتي إنس» عمن ذلػ، بقؾلو:  -رحسو    –الذي  دّلل  ( ( ٕ

زمؽ فداد، وىتا الفداد يشتفا بو بعض الشاس؛ وطغياف  عاني مشو الكث روف الؾاقا عم يؼ 
الفداد والظغياف، ويذتي الرسؾؿ واذنو وؾرة عمن الظغياف والفداد؛ لتلػ يتسدػ بو 

 الزعفال ويفرحؾف بو، وتمتف قمؾبيؼ حؾلو.
ا. واذف ىتا القؾؿ ط ْعؽ في الرسؾؿ، أما السشتفعؾف بالفداد فيقؾلؾف: إف أتباعػ ىؼ أراذلش

لكشيؼ أغبيال؛ ألف ىتا القؾؿ دل ل عمن ضرورة مجيل الرسؾؿ؛ ليخمص ى ال الزعاؼ، 
وىي غزبة تختمف  ويجيل الرسؾؿ ليقؾد غزبة عمن فداد األرض، ول شيي ىتا الفداد،

عؽ غزبة الثا ر العادؼ مؽ الشاس، فالثا ر مؽ الشاس يرػ مؽ  رفإل لو مؽ 
لكؽ آفة الثا ر مؽ البذر ايل واحد، ىي أنو يريد أف  دتسر وا راا، ، حؾن ؽ بالفدادالسظ

ولكؽ الثا ر الحإل ىؾ التؼ يثؾر ل يدـ الفداد، وؼ ييدأ ل بشي األمجاد، فال  دمط الديف 
، وا يدلّ عمن الكلّ  ل قؾماا عمن قـؾ بل ، ل م ْؽ ُطِةي عم يؼ، ويغمؼ م ْؽ طةؾا، وا  فزِّ

ؼ ب ؽ الشاس بالعدؿ والرحسة؛ لتدتكيؼ األمؾر، وتتىب األحقاد، ويعمؼ الشاس عميو أف  حع
== 
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يدتصيع أف  , ىػ الحيلفالسخ  الجاعية ذك العق  اليقع كالحّذ  -ٕ
, ثّع يدتحيج ةمغ كقائع الحياة اليػميّ مع عمى ىحا الداد الستججد يصّ 

 .مغ ذلظ كّمو في خجمة الجعػة اإلسبلمية في كّ  زماف كمكاف
ال ُتدتسج مغ الكت  ك جىا فيي ثقافة نامية  الػاقعية الثقافة -ٖ

ت, مجاعية أف يججىا في الرح , كالسجبّل لة يسكغ دة مدتسخّ متججّ 
 كمػاقع اإلنتخنت. ة,ة كغيخ الخسسيّ ات, كالشذخات الخسسيّ كالجكريّ 

:ٌّ ًّٔ أ  صالحيغ,في  اجة إلى دعاة  ّيةاإلسبلمالجعػة  مّما ضبل ٓتب
 أسمػب  , ك قػيع   العطيسة مغ خبلؿ مشيج دعػي   ايحدشػف عخض مبادئي

 يقتزي تػضيف الػسائ  السشاسبة في مجاؿ الجعػة, كذلظ  كيع   عرخي  
  تى يكػف الجاعية ؛ة الحجيثة, كاالستحادة مغ االكتذافات العمسيّ سبلميةاإل

 .-  -في الجعػة إلى هللا الكبيخ كدكره العطيسة متبرًخا بخسالتو 

  

                                                                                                                                                  

== 

كميؼ أف الثا ر ما جال ضد طا فة بع شيا، وإنسا جال ضد عمؼ طا فة لة رىا، فإذا أخت مؽ 
؛ فميجعل ااوش ؽ سؾال أماـ ع شيو، ومؽ ىشا  جيل اليدول  الغالؼ وأعظن السغمـؾ

 .ٕٖٗٙ، ٖٔٗٙ/   ٓٔر الذعراوؼ": " تفد  «وااستقرار في السجتسا
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 املبخح الجاىٕ

 الدعْٓ٘ املتعلك٘ بأصياف املدعًّْٓاألمجال احلهه 

زمحُ  -ٖـعساّالػٔذ ذلند متْلٕ الػ خْاطسيف 
 -اهلل

 

 ما ٓلٕ: ّٓػتنل علٙ

أصْل الدعْٓ٘ املتعلك٘ ب ّاألمجال املطلب األّل : احلهه

 . دعْٗ املطلنني

أصْل الدعْٓ٘ املتعلك٘ ب ّاألمجال املطلب الجاىٕ : احلهه
 .غري املطلننيدعْٗ 
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 مدخل : -
ىػ: َمغ ك ة السجعػ ىػ الخكغ الثاني مغ أركاف الجعػة اإلسبلميّ 

" اإلنداف " :وأيًزا بأنّ  سجعػ "" ال كيسكغ أف يعخؼ ,ػجو إليو الجعػةتُ 
 ػ فاإلسبلـ رسالة هللا ,أك غيخ مدمعكاف مدمًسا  ,أك أنثى كاف مصمًقا, ذكًخا

  كليدت خاصة بجشذ دكف جشذ, أك شبقة دكف , إلى الشاس أجسعيغػ
 .( 1) شبقة, أك فئة دكف فئة

كمغ ثّع فإّنو يج  معخفة أّف لمسجعػ  قػًقا, كسا أّف عميو كاجبات, 
عّ  أىّع  ّل لمسجعػيغ في عشل الجعاة, أف ُيقَرُجكا كُيجَعػا, أك يخَس  كل

إلييع, كأاّل تكػف الجعػة ليع عَخًضا أك مرادفة, كسا أّف مغ  قيع أيًزا, 
أف ُيحَخَص عمييع جسيًعا, كال يدتياف بػا ج  مشيع, أًيا كاف شأنو. فقج 

لحّقيع مغ جية, كإقامًة ػ رُسَمُو إلى الشاس جسيًعا؛ إعصاًء  أرس  هللا ػ 
ػ  لمحّجة عمييع مغ جية أخخى, كعمى الجاعية أف يقتجي بخسػؿ هللا ػ 
   (ٕ) .فيشتق  إلى الّشاس في كّ  مكاف كيبّمغيع اإلسبلـ, كيجعػىع إلى هللا ػ 

ة في مجاؿ السجعػيغ: معخفة الجاعي لمسجعػ فسغ الحكسة الجعػيّ 
خكفو كأ ػالو, كاختيار السجعػ مغ  يث شبيعتو كمدتػاه كإمكاناتو كض

السشاس  لقجرات الجاعية كإمكاناتو, كضخكفو, كالتعام  مع السجعػ بسا 
غ كعقػليع كإنداؿ الشاس يشاس  أ ػالو كشبائعو كمخاعاة مجارؾ السجعػي

                                                           

، ط. الثالثة، سشة ٖٛ٘نغر: " أصؾؿ الدعؾة ": د.عبد الكريؼ زيداف، صػ ا (  ٔ)
ـ. و " أرااف العسل الدعؾؼ": أ.د. عبد السشعؼ صبحي أبؾ ٜٙٚٔىػ ػ ٜٖٙٔ

 .ٗٗٛا يذا، صػ 
ل . و " السدخٖٖٙ، ٖٛ٘نغر: " أصؾؿ الدعؾة ": د.عبد الكريؼ زيداف، صػ ا (  ٕ)

 .ٓٚٔإلن عمؼ الدعؾة": د.   أبؾالفتح البيانؾني، صػ 
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, "الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي  خػاشخ كإّنو مغ خبلؿ الّشطخ في "  مشازليع,
ككضع فيو هللا »اإلنداف قج تحّس  األمانة  ج أفّ أكّ  –ر سو هللا  –و غ أنّ تبيّ 
أمانة البجائ  في افع  كال تحع , كما داـ الحل قج قاؿ لئلنداف:  –تعالى  –

األمخ الحي يػ ي  ,(ٔ)«و في مقجكره أف يحعموافع  كحا, فسعشى ذلظ, أنّ 
الستعمقة بأصػؿ  -ر سو هللا  –ِ َكسو الجعػية أىّع بزخكرة الػقػؼ عمى 

في  -  -كىحا ما سأقف عميو إف شاء هللا  ,أصشاؼ السجعػيغدعػة 
 ىحا السبحث.

 املطلب األّل

 دعْٗ املطلننيأصْل الدعْٓ٘ املتعلك٘ بّاألمجال احلهه 

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ  ,دعْٗ املطلننيأصْل بك٘ ٘ املتعّل٘ األضاض
الْقْف علٙ ب -زمحُ اهلل  -"  مْاعظ الػٔذ الػعساّٖ" مً خالل 

 ٓلٕ:ما 

أعدْزَت نحدظ بعدة هللا التي ال يعصييا إال لَسْغ  - -إف كبَّْخَت الحل »
العبػدية هلل شخٌؼ لمعبج, كبيا  يخمز العبػدية لو سبحانو, َفْزبًل عغ أفّ 

ا العبػدية لمبذخ فيي محمػمة مكخكىة, كىي جه, أمّ يأخح العبج َخْيخ سيّ 
 .(ٕ)«ج خيخ عبجهة كىػاف,  يث يأخح الديّ محلّ 

                                                           
 . ٓ٘/  ٚ  الذي .   متؾلي الذعراوؼ، الفتاوػ ": "  ( (  ٔ
 . ٕٓٛٛ/  ٗٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٕ
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 :مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 

ا   مغ السذقة كالعشت في مقابمة عطيع مغ عطساء الجنيا, أمّ كع تتحسّ  »
ة سبحانو, فبسجخد أْف آمشَت بو أصبح الدماـ في يجؾ العدّ  في مقابمة ربّ 

تمقاه متى شئَت, كفي أيِّ مكاف أردَت, كُتحّجثو في أّي أمخ أ ببَت, فأيُّ 
, فأنت  يغ تخغ  في اأممشا كا جًا لو كضيحة كبيخة ججً ت إذاعج ىحا  ِعدَّة ب

لقائو تكت  التساسًا, كُيْشَطخ في االلتساس, فإّما أف يػافقػا كإّما ال يػافقػا 
ظ: في أي أمخ ستتكمع  كسُيحجد لظ نكإف كافقػا يدألػ , عمى لقائظ بو

تجمذ إليو  الػقت الحي ستجمذ فيو معو كليكغ ثبلث دقائل مثبل, ك يغ
كتشدى نحدظ يقـػ ىػ ليجلظ عمى أف السقابمة انتيت, لكغ ربشا يقػؿ لشا: 
تعالْػا لي في أي كقت, ككمسػني في أي شيء, كأنا ال أمّ   تى تسمُّػا, 

يغجقو السػلى  ,كأنتع يا عبيجي َمْغ تشيػف السقابمة, كىحا عصاء كثيخ ججاً 
كلقج قاؿ  !فز  مغ ىحه في  ىشاؾ ربػبية أ ,عمى عباده - كج ّ  عدّ  -

 الذاعخ: 

 َ ْدُ  َنْحِدي ِعدًّا بأنِّي َعْبٌج ... َيْحتِحي بي ببَل َمػاِعيَج َربُّ 

 (.ٔ)«مَتى كَأيَغ أِ  ُّ  ىُىَػ في ُقْجِسِو األَعدِّ َكلِكْغ ... َأَنا أْلقَ  

فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجل الػازح هلا, 
ٌّ ٓػرياٌ إىل  ل فٔنا ٓلٕ:دعْٗ املطلنني تتنّج أصْل أ

  

                                                           
 .ٕٔٛٛ، ٕٓٛٛ/  ٗٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٔ
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حبفظ دٓيُ ّإظَازِ ّلْ نسِ  –تعاىل  –األصل األّل: تهفل اهلل 
 الهافسٌّ :

الجيغ  أفّ  الحل سبحانو يقخر» إفّ   -ر سو هللا  –قاؿ الذيخ الذعخاكي 
ىشاؾ  كمعشى ذلظ أفّ  (ٔ)كخه السذخكػف, كلػ اإلسبلمي ضاىخ عمى غيخه
انات أخخى كسيطيخ اإلسبلـ عمييع, كيجعمو هللا كافخيغ كمذخكيغ, كأى  دي

ىػ الدائج بالحجة كالبخىاف كبذيادة الكافخيغ كالسمحجيغ كالػثشييغ 

                                                           
رانديدعؾ عؽ قؾلو لسا ُسئمشا في ساف ف» رحسو  :  –قاؿ الذي  الذعراوؼ  ( ( ٔ

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ   ٿ ٿ ٺچتعالن: 

     ٖٖ" سؾرة التؾبة ":    چڦ  
قالؾا لشا: ىتا  عشي أف اإلسالـ عاىر عمن األد اف مشت أربعة عذر قرناا مؽ الزماف، فسا 

 بالشا نرػ اآلف أكثر أىل األرض مؽ غ ر السدمس ؽ؟
ؼ أسرار المةة، وتذممُتؼ ىته اآل ة لؾجدتؼ أف الرَّد ف يا، فقمت في الرد عم يؼ: و  لؾ فيستُ 

ڤ   چ: ، واألخرػ تقؾؿ"٨من اآلية "الصف: سورة   چڑ ڑ کچفؾاحدة تقؾؿ: 

     ".ٖٖ" مؽ اآل ة  " سؾرة التؾبة ":   چڤ  ڦ  
إذف: فالكفر والذرؾ مؾجؾداف ما وجؾد اإلسالـ، وليس معشن الغيؾر ىشا أف  ظسس 

ن عم يؼ قزال مبرماا، إنسا  غير عم يؼ بح   ُ زظروف إليو،  ى ال، أو أفْ  ُ ْقز 
ويمجذوف إلن أحعامو، رغؼ عدـ إ سانيؼ بو، وىتا أبمغ في الغيؾر، أْف تذخت بسا في القرآف 

  فيو.ػ ا تجد حالا لقزا اؾ إّا وأنت غ ر م مؽ بو؛ ألنّ 
د وأوضح مثاؿ عمن ذلػ أنيؼ ىاجسؾا ارع   في مدذلة الظال ؽ، وفي مدذلة تعدل

. إل ، وؼ تزظرىؼ أقزية الحياة ومذاكميا أْف ..الزوجا ، واتيسؾا اإلسالـ بالؾحذية.
 ذرِّعؾا الظالؽ، وأْف  ذختوا بو عمن مرأػ وم ْدسا مؽ الفاتيعاف، فساذا جرػ؟ فشقؾؿ ليؼ: 

 «أحاطْت بشاليته السذاكل التي  فيو الحلّ  ىل أسمستؼ وآمشتؼ؟ ا، إنسا لجذنا إليو؛ ألفّ 
 .   ٜٚٚٔٔ/ٜٔ"تفد ر الذعراوؼ":
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قزايا  ياتيع, كال يججكف  مػاًل  أمػر الحياة ستتبعيع في ك ّ  أنحديع؛ ألفّ 
 و إسبلـ, كلكغ ألفّ ة اإلسبلـ, ال ألنّ  بأف يحىبػا إلى قزيّ ليحه الستاع  إالّ 

ريع مغ مذكبلتيع, كلجػؤىع إلى ب كقػاعج اإلسبلـ ىي التي ستخمّ أسمػ 
ة عمى ىػ شيادة قػيّ  -كحخىع باإلسبلـ  أفّ  مع –أقزية تتحل مع اإلسبلـ 

سيحتاج إليو قيخًا عشو, كمغ  الك ّ  كديغ العق , كأفّ  اإلسبلـ ديغ الحصخة أفّ 
 .(ٔ«)ازصخ إلى أف يأخحه نطامً يدشًا فلع يأخح دي

الكحخ كالذخؾ مػجػداف مع كجػد اإلسبلـ, كليذ معشى ّيغ أّف: كمغ ىشا يتب
, اىشا أف يصسذ ىؤالء, أك أْف ُيْقَزى عمييع قزاء مبخمً اإلسبلـ  ضيػر

زصخكف إليو, كيمجأكف إلى أ كامو, رغع عجـ إنسا يطيخ عمييع بحيث ي
إيسانيع بو, كىحا أبمغ في الطيػر, أْف تأخح بسا في القخآف كأنت غيخ 

  . فيوو؛ ألنظ ال تجج  بًل لقزاياؾ إالّ مؤمغ ب

علٙ عكٔدٗ ّاحدٗ, ّغساٜع  اإلضالو ٓكْو –األصل الجاىٕ
 :متعددٗ

ف مغ أصػؿ الجيغ يتكػّ »  أفّ   -ر سو هللا  –أكج الذيخ الذعخاكي 
أخبلؽ  كيتكػف أيًزا مغ ,باختبلؼ األديافكعقائج, كىحه كا جة ال تختم  

يشاس   يا تأتي بساباختبلؼ البيئة؛ ألنّ  خخكىحه تختم  مغ ديغ آل ,كفخكع
 (.ٕ)« خكة الحياة في ك  عرخ

                                                           
" ىتا ديششا": الذي .   متؾلي و .ٖٖٓٗ/  ٙانغر: " تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٔ

 . ٖٓٔ، ٜٕٔ،  ٘ٙالذعراوؼ، صػ
 . ٙ٘ٓٓٔ/  ٙٔ" تفد ر الذعراوؼ ":    ( ( ٕ
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فإْف ُقْمَت: فساذا عغ اختبلؼ  :–زمحُ اهلل  – ثّه ّّضح ذلو قاّٜلا
السشاىج كالذخائع مغ نبي آلخخ  نقػؿ: ىحه اختبلفات في مدائ  تقتزييا 

 بأص  العقائج كاألخبلؽات ال تتر  تصػرات السجتسات, كىي فخعيّ 
ب رسػلو فيسا اتحل فيو األجياؿ مغ عقائج فإّف مغلحلظ (؛ ٔ)الكخيسة  ُيكحِّ

 (.ٕكأخبلؽ, فكأنو كّحب جسيع السخسميغ)

ة كمغ ىشا يتبّيغ أّف: الجيغ عشج هللا ىػ اإلسبلـ, كعقيجة الخساالت الدساكيّ 
 كا جة, كلكغ الذخائع متعجدة, بسا يشاس  ك  عرخ كمرخ.  

مً نٔد الػٔطاٌ ّّضاّضُ ّإغساٛاتُ  األصل الجالح : التخرٓس
 ّإغْاٛاتُ:

عجاكة الذيصاف لئلنداف قجيسة  » أفّ   -ر سو هللا  –ج الذيخ الذعخاكي أكّ 
 .(ٖ«)الدبلـعميو  –مغ أياـ آدـ

                                                           
ي األد اف، اإلسالـ ديؽ اا ا، والسدمسؾف امسة اا عة ف أّكد الذي  الذعراوؼ أفّ  ( ( ٔ

ـُ  فقط، إنسا اإلسالـ  ال  ة و الدَّ ال  م ْيِو الرَّ وبتلػ ا  قف اإلسالـ عشد رسالة س دنا   ع 
خزؾع مؽ مخمؾؽ إللو في مشيا جال بو رسل م يدوف بالسعجزا ، إّا أّف اإلسالـ 

ا، لكؽ أمة     تس ز  بد سؾمة الؾصف لديشيا  -  -بالشدبة ليته الرساا  ااف وصفا
ا  -كسا ااف ألمؼ الرسل الدابقة، وصار اإلسالـ  ألف ؛-  -عمساا ألّمة    -أ زا

تزسشت مشتين ما يؾجد مؽ إسالـ في األرض، فمؼ  عد ىشاؾ   -  -رسالة رسؾؿ   
"تفد ر  ا عم يا.بذف صار اإلسالـ عمسا  -  -ة رسؾؿ   مزيد عم يا، وانفرد  أمّ 

 .ٖٙ٘ٔ/ ٖ الذعراوؼ ":
 .ٚٔٙٓٔ/  ٚٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   انغر: ((  ٕ
"ىتا ديششا ": الذي .   انغر:. و  ٓٓٚ، ٜٜٙ/  ٕتفد ر الذعراوؼ ":   " ( ( ٖ

 . ٜٗ-٘ٛمتؾلي الذعراوؼ، صػ 
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التخبية عمى الححر مغ كيج الذيصاف ككساكسو األمخ الحي يؤكج ضخكرة 
َخ هللا, لكغ إذا رأى الذيصاف يخشذ كيختحي إذا ُذكِ  بيغ الشاس, فإفّ  كندغو

ْت عميظ ِ َيُمة, كاستجبَت لػساكسو, فقج أصبحت  (1)مشظ ضعحًا كغحمة كمخَّ
 .فخيدة سيمة بيغ أنيابو كمخالبو

األصل السابع: احلسص علٙ تصنٔ٘ اليفظ البػسٓ٘  -
 ّتطَريٍا مً اآلثاو ّاألّشاز:

بيغ يػاجو صخاعًا  »اإلنداف أفّ   -ر سو هللا  –ج الذيخ الذعخاكي أكّ 
بيغ أمخيغ: مدئػلية الذخرية اإليسانية التي َتَقبَّ  بيا السشيج مغ هللا, ك 

ػار بيغ حكيجكر ما ىػ أشبو بال, كازع الشحذ التي تمح عميو باالنحخاؼ
  الشحذ كعشجما تتغمّ  ,ح باالنحخاؼمِ ع الشحذ السُ ز اكك  ,السدئػلية اإليسانية

ة كسعيجة, كيقػؿ لشحدو: نحدو صارت مصسئش ة يعخؼ اإلنداف أفّ اإليسانيّ 
قت شيػة عاجمة ستْكػى بيا ف قج  قّ ػإنظ إف شاكعت كازع االنحخاؼ تك

كلػ  (ٕ,)أنرحت نحدظمخ, كأنت بخفزظ لمذيػة تكػف قج في آخخ األ
 (.ٔ)«شاكعت شيػتظ العاجمة تكػف قج ضمست نحدظ

                                                           
ضربشا مثالا بالؾلد الرة ر التؼ  :»مثالا عمن ذلػ قا الا  –رحسو    –ضر  ( ( ٔ

 ،ااف في يد أبيو فال  جرؤ أحد عمن ااعتدال عميو عتدؼ عميو أقرانو إْف سار وحده، فإْف 
فعميػ إذف أف تكؾف دا ساا في م ّية ربػ تذمؽ ا د الكا ديؽ ومْعر الساكريؽ، وا يشالػ أحٌد 

 .ٕٔٛٛ/  ٗٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   «بدؾل
:  –رحسو    -ضر  الذي  الذعراوؼ   ( ( ٕ ى ْب أف ىشاؾ  »مثالا عمن ذلػ قا الا

أحدىسا  دتيقع مؽ الشـؾ مبعراا، فيرمي ويفظر ويذخت اتبو ويتىب إلن السدرسة، أخؾيؽ: 
 ويحدؽ اإلنرا  لمسدرس ؽ ويعؾد إلن الب ت ل تاكر دروسو.

== 
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العاصي  السؤمغ لشحدو, ك  ّ  بيغ   ّ  افخقً كمغ ىشا يتبّيغ أف ىشاؾ 
, فالسؤمغ إنداف يستاز بالحكاء كُبْعج الشطخ؛ لحلظ فيػ  ـخ نحدو مغ لشحدو

ا أمّ  ,ل ليا متعة أكبخ في زمغ ال يشتييمتعة عاجمة في زمغ محجكد, ليحقّ 
ل لشحدو نحعًا قميبًل زمشو أ سًقا؛  يث يحقّ  او يح  نحدو  بِّ العاصي فإنّ 

 د.محجكد؛ بعحاب مدتسخ زمشو ببل  جك 

اٗ حتكٔل مكاصد الدعْٗ األصل اخلامظ : مساع -
 اإلضالمٔ٘:

أنت تدتصيع أْف » : -ر سو هللا تعالى  –قاؿ الذيخ الذعخاكي 
 خكة لظ في الحياة عبادة,  يغ ُتِخمز الشية فييا هلل َعدَّ  تجع  مغ ك ّ 

كلظ أف تقارف بيغ مؤمغ ككافخ, كبلىسا يعس  كيجتيج ِليُقػَت  ,(َٕكَج َّ)
                                                                                                                                                  

== 

، ويقـؾ عشد الزحن،فيخرج ل تدعا في الذؾارع، وح ؽ  واآلخر  غل نا ساا يتستا بالشـؾ
وو نفدو بذؼ متعة فيؾ  حققيا بررؼ الشغر عؽ مشيا    وقيؼ الحياة. ُتحدِّ

ْؽ  ذخت السكياس إذف: فكل مشّ  ا  حب نفدو، ولكؽ مقاييس الحب ىي التي تختمف. فسشا م 
الدميؼ، فيحتسل مذقة قم مة ليذخت ن يساا أبدّ اا، ومشا مؽ  عظي نفدو متعة عابرة ليفقد 

 ن يساا مكيساا.
ارتاح في حياتو إا إذا  والعج ب أنػ تجد أف ىته ىي سشة الحياة الدنيا، فال تجد إنداناا 

كاف قد أجيد نفدو في سشؾاتو األولن؛ ليرل إلن الراحة بكية عسره، وا تجد إنداناا فااالا 
"  «عالة عمن السجتسا إا إذا ااف قد أخت حغو مؽ الحياة في أوليا ليذقن بكية عسره

 .ٖٚٓ٘،  ٖٙٓ٘/  ٜتفد ر الذعراوؼ ":  
 .ٕٙٚ٘/  ٗ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٔ
ذار مرة أنشا جئشا مؽ الريف في الذتال أ : »-رحسو    –قاؿ الذي  الذعراوؼ  ( ( ٕ

مشا  مشا أف نذخت )تاكدي( ُيؾصِّ في الثالو شيا  لزيارة مريض، وااف  دعؽ في حارة، وفزَّ
ْحل الذتال، وعشد مدخل الحارة رفض سا إل التاكدي( الدخؾؿ، وقاؿ:  بدؿ أف نسذي في و 
== 
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الكخيسة, كىحا ىجؼ الجسيع مغ العس , لكغ  نحدو كأى  بيتو, كيحيا الحياة
السؤمغ اقترخ في عسمو عمى ىحا اليجؼ الستػى مع الكافخ  لػ أفّ 
  .(ٔ«)اتسامً 

ع : احلح علٙ الْحدٗ ّاالٜتالف ّالتخرٓس طاداألصل ال -
 مً الفسق٘ ّاالختالف:

ى معخكة عم -   –و الحل نبّ   »: -ر سو هللا  –اكي قاؿ الذيخ الذعخ 
رنا مغ الخبلفات التي , ليححّ (ٕ)صحػؼ السؤمشيغكاالختبلؼ بيغ  الُحْخقة

                                                                                                                                                  

== 

ص ل ا تكفي لةد ل الديارة وتشغيفيا مؽ ىتا الؾ ْحل، وبعد إلحاح وافإل إف أجرة التؾ 
وأوصمشا إلن ح   نريد، فذعظ شاه ِضْعف أجرتو، لكشي قبل أف أنررؼ قمُت لو: أنت 
لساذا تعسل عمن ىتا )التاكدي( ولساذا تتعب؟ قاؿ: مؽ أجل مرالحي ومرالح أوادؼ، 

ر بعسمػ ىتا عمن  فقمت لو: وما ُ ز رؾ إْف ِزْد   عمن ذلػ وجعْمت  في ن تػ أْف ُتيدِّ
ا  ٙٔ"تفد ر الذعراوؼ ":  « الشاس؟ فاىتّؼ الرجل ولبدتو الكمسة فقاؿ: و  ا أردل راكباا أبدا

/  ٜٖٛٗ . 
 . ٕٜٗٛ/  ٙٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٔ
جدنا لؾ نغرنا إلن الكؾف مؽ حؾلشا لؾ » : -رحسو    –قاؿ الذي  الذعراوؼ  ( ( ٕ
نحؽ سؾاسية في ىته فقط،  .. في ايل واحد فقط، ىؾ أنشا عب ٌد  .شا ا نتداوػ إّا أنّ 

، أرزاقشاو مؾاىبشا ا و صؾرن، و أجدامشاو وما دوف ذلػ فشحؽ مختمفؾف فيو، تختمف ألؾانشا، 
ْ ُؽ ااتفاؽ؛ ذلػ ألفّ  ااختالؼ قد يشذذ عشو ااتفاؽ،  والعج ب أف ىتا ااختالؼ ىؾ ع 

زمحُ  – ضسبّ .٘ٙٓٛ/  ٖٔ" تفد ر الذعراوؼ ":  «اؽ قد يشذذ عشو ااختالؼوااتف
إذا دخمت  أنت وصد قػ أحد السظاعؼ وطمبتسا  » مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –اهلل 

. أنت بظبيعتػ تحب صدر الدجاجة وصد قػ  حب جزلاا آخر مشيا. . ىتا ..دجاجة.
ىؾ ع ؽ الؾفاؽ ح   تذخت أنت ما  فداعة أف  ذتي الظعاـ تجد ىتا الخالؼ  ... خالؼ

 . فمؾ فرضشا أف االنا  حب الردر مثالا .تحب، وىؾ اتلػ. . ىتا خالؼ أدػ إلن وفاؽ.
== 
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أماـ أعجائيا, كندسعيع ُحتُّ في َعُزج األمة كُتِزعحيا تذلُّ عرانا, كت
ليتحقػا أكاًل فيسا  -يقػلػف عشَّا بعجما كصمشا إليو مغ شيع كأ داب  اآلف

خكا باإلسبلـ   (.ٔ)«بيشيع, ثع ُيبذِّ

ّٔ ٌّ:مّما ضبل ٓتب قج أّكج  -ر سو هللا  – الذعخاكي مة فزي ً أ
عمى عطسة األصػؿ اإلسبلمّية كخرائريا في بشاء شخرية السجعػيغ 

ة, كعحكبة مػاردىا, السدمسيغ؛ مّسا يجّؿ عمى كساؿ الذخيعة اإلسبلميّ 
ا يبعث عمى إقامة أكـخ كصحاء مشاىميا, كقخبيا إلى العق  كالقم ؛ مسّ 

 .ع فيو  أشخؼ مجتس زارة في العالع, كيؤلّ 

  

                                                                                                                                                  

== 

شا  ذخت الردر؟ لتلػ فاؽ قد ي دؼ إلن خالؼ إذا ما حزر الظعاـ وجمدشا: أيّ . ىتا وِ ..
شا ق  م  خ -  - فالحإلّ   قؾلؾف: خالؼ ىؾ ع ْ ؽ الؾفاؽ، ووفاؽ ىؾ ع ْ ؽ الخالؼ.!

تفد ر الذعراوؼ  "  «ىتا ااختالؼ تكامالا فيسا ب ششا مختمف ؽ في أايال، وأراد أف  عؾف 
 .ٔ٘ٗٓٔ/ ٚٔ . و ٘ٙٓٛ/  ٖٔ":  

 . ٙ٘ٓٓٔ/  ٙٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٔ



 

 

4222 

 املطلب الجاىٕ

ّٓ ّاألمجال هَهاحِل  بأصْل دعْٗ غري املطلنني ك٘ ٘ املتعّلالدعْ

 غيخ السدمسيغ,دعػة أصػؿ قة بالستعمّ  الحكع كاألمثاؿ الجعػيةتطيخ تمظ 
 الػقػؼ عمى ما يمي:" بخػاشخ الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي "مغ خبلؿ 

ّٓ٘ امل تعّلك٘ بأصْل دعْٗ أٍل أّّلا:  احلهه ّاألمجال الدعْ
 الهتاب:

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ يف  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل –قْلُ 

األقخب إلى اإليساف باهلل ىع األجشاس الحيغ آمشػا  شا نجج أفّ إنّ  »
بالخساالت الدابقة عمى رسػؿ هللا, فقج جاءتيع الخس  كمعيع السعجدات 

ل يقتزي أف يكػف ىؤالء ىع األقخب لئليساف مغ كمعيع السشاىج, كالسشص
 (.ٔ)«ل  بشدكؿ مشيج الدساء إلى األرض بػاسصة الخس ميع إِ ف غيخىع,

 :مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 

 ,أى  فارسيك  بجان  الخـك عشجما كاجيػا  -  -لقج كججنا الخسػؿ 
الخـك كانػا أى   فّ كعشجما ىدمت الخـك  دف السدمسػف كفخح الكحار؛ أل 

ليع عبلقة بالدساء كالخس  كالسشاىج كالػ ي؛ إنيع كانػا نرارى,  ,كتاب

                                                           
 .ٖ٘ٛٗ/  ٙ" تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٔ
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لحلظ  دف  ؛ككانت ىديستيع تعشي انيداـ مشصل الدساء أماـ مشصل اإللحاد
 (.ٔر)السدمسػف, كفخح الكحا

ّٓ ٘ ّاملجال الػازح هلا, فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْ
ٌّ إىل ٓػرياٌ دعْٗ أٍل الهتاب تظَس مً خالل الْقْف  أصْل أ

 :علٙ ما ٓلٕ

 :حقيقة أٍل الكتاب التعرف عل األصل األّل: 

العمساء,  جسيػرإلى ما ذى  إليو  –ر سو هللا  –ذى  الذيخ الذعخاكي 
 » أفّ  –ر سو هللا  –ج أكّ  ثعّ  ( ٕ) ,أّف أى  الكتاب ىع: الييػد كالشرارى"

تختقي أركا يع بالكيع الجيشية, فأنت إف الييػد تغم  عمييع السادية كال 
نطخت إلى التػراة السحخفة, فمغ تجج فييا أي شيء عغ اليـػ اآلخخ, ب  

ات ا في اإلنجي  فقج جاءت السديحية بالخىبشة, كالساديّ أمّ , ةيا أمػر ماديّ كمّ 

                                                           
 .ٖٙٛٗ/  ٙ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٔ
لسحيط ":   بؽ يؾسف الذي ر بذبي حياف األندلدي، انغر : تفد ر البحر ا (  ٕ)

ىػ.  ٕٓٗٔ، ط. دار الفكر، ب رو ، سشة ٕٕٓ/  ٖتحق إل: صدقي   جس ل، 
، ط. ٚٚٔ= = / ٖو " تفد ر السراغي ": الذي . أحسد مرظفن السراغي، 

/   ٖ" تفد ر الذعراوؼ ":  ومعتبة مرظفن البابن الحمبي وأواده بسرر. 
، ٕٕؾال عمن مقارنة األد اف ": أ.د.  طمعت أبؾ ص ر، صػ . و" أضٗٗ٘ٔ

ـ.  و ال يؾد ة ػ  ٜٛٛٔىػ ػ ٛٓٗٔط. دار الظباعة السحسد ة، ط. األولن سشة 
بتررؼ، ط.  ٖٕٗػ  ٕٕٚ/  ٔسمدمة مقارنة األد اف ": أ.د. أحسد امبي، 

 ـ.ٜٜٚٔمعتبة الشيزة السررية، ط. الثانية عذرة، سشة 
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 اشتطع بو الحياة, قيسً فييا ضعيحة؛ كلحلظ جاء القخآف مشيجًا متكامبًل ت
 .(ٔ)«ة محخكسة ارسة, كماد

:  دعْٗ أٍل الهتاب مً خالل اجلنع بني األصل الجاىٕ
 الرتغٔب ّالرتٍٔب:

القخآف مشر  مصمل اإلنراؼ,  أفّ   -ر سو هللا  –أكج  الذيخ الذعخاكي 
جساعة قائسة  كمشيع دكف باألمانة,ا مغ أى  الكتاب يتسيّ بعًز  ذكخ أفّ  يث 

الخيخ  اؿسا داـ قج قاؿ خرف (ٕ,)بتبلكة القخآف آناء المي  كىع يدججكف 
 ػاا يقػؿ األمػر الديئة التي اترحبج أف يكػف صادًقا عشجمفييع, فبل

 .(ٖ)بيا
 .عل  السناحة يف معاملتَه مً خالل احلح  دعوة أٍل الكتاب األصل الجالح :

 أف يكػف الشبي أمخ الحلّ  »:- ر سو هللا –قاؿ الذيخ الذعخاكي 
-   -  كيأمخ الحل  (ٗ,)كاف  كسًا ضج مدمعىػ الحكع العجؿ  تى كلػ

 إف كاف قج ألّع بو  -تعالى  – هللاَ  أف يدتغحخَ  -   -رسػلو

                                                           
 .ٚٔ٘٘، ٙٔ٘٘/    ٜذعراوؼ ": " تفد ر ال ( ( ٔ
 .ٜٛٙٔ/  ٖ" تفد ر الذعراوؼ ":     ( ( ٕ
 . ٗٗ٘ٔ، ٖٗ٘ٔ/   ٖانغر: " تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٖ
لؾ أف الكافر التؼ يريد الكفر لة ره  عرؼ أف   يؾصي بو وىؾ اافر، وُيرقِّإل  ( ( ٗ

بل أصحا  د انا  أخرػ لو القمؾ  ل عاد إلن ساحة اإل ساف باهلل؛ لتلػ اث راا ما نقا
 عذقؾف اإلسالـ فيختارونو، فيةزب عم يؼ أىميؼ فشقؾؿ لمؾاحد مشيؼ: ُاْؽ في ديشػ 

، وضاعف ليؼ الجديد أبرَّ بيؼ مؽ ديشػ القد ؼ، ليعمسؾا محاسؽ ديشػ، فزاعف ليؼ البرّ 
== 
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إنيا ( ٔ)خاشخ أف يشرخ السدمع الخائغ عمى الييػدي الحي لع يدخؽ,
 .(ٕ«)سسا ة ديغ اإلسبلـ
مً خالل بياٌ مسيس حاجتَه إىل الاعوة  دعوة أٍل الكتاب -األصل الرابع 

 :ةاإلسالمي 

لع تكغ  -  - الشبيرسالة  »ر سو هللا:  –ؿ الذيخ الذعخاكي قا
كانػا يؤكجكف أنيع سيؤمشػف , ك محاجئة ألى  الكتاب ب  كانػا يشتطخكنيا

 كلكشيع رفزػا االيساف كأنكخكا الخسالة  ,بيا كسا تأمخىع بيا كتبيع

 .(ٗ)«(ٖ) عشجما جاء زمشيا

 أٍل الهتاب: دعْٗ االلتصاو مبيَج اإلضالو يفاألصل اخلامظ: 

يا  ,غ لكعيبيّ  -  -رسػلشا دمحم  »ر سو هللا:  –قاؿ الذيخ الذعخاكي 
أى  الكتاب ما اختمحتع فيو أكاًل كما يج  أف تمتقػا عميو ثانيًا, كما زاده 

                                                                                                                                                  

== 

/  ٜٔانغر: " تفد ر الذعراوؼ ":  السعروؼ، لعل ذلػ ُيرقِّإل قمؾبيؼ ويعظفيؼ نحؾ ديشػ.
ٜٔٔٙٗ. 

ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  چ تعالن:  –قاؿ    ( ( ٔ

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   

ٓٔسؾرة الشدال ": اآل ا  "  " چٹ  ٹ ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٘ -  
ٔٓٚ  ." 

 . ٕٜٕٗ/  ٘" تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٕ
 . ٖٔٔ/  ٔ" تفد ر الذعراوؼ ":  انغر: ((  ٖ
 . ٖٔٔ/  ٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   (( ٗ 
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اإلسبلـ مغ مشيج فإّنسا جاء بو ليشاس  أقزية الحياة التي يػاجييا إلى 
 .(ٔ)«أف تقـػ الداعة

 ًّٔ عمى دعػة  قج  خص ,الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي  أفمّما ضبل ٓتب
كاف   يث -  -, كاالىتساـ بذئػنيع؛ استشاًنا بدّشة الشبّي أى  الكتاب

مغ أج  دعػة أى  الكتاب إلى اإلسبلـ, كمجادلتيع  نحديعمّسغ سّخخكا أ
 .كالجفاع عغ اإلسبلـ كالسدمسيغ

ــا:  ًٔ ــاحِلثاى ــ٘ املتعلكــ٘ بَه ني دعــْٗ املػــسنأصــْل ه الدعْٓ
 :ّالْثئـني

ػ كأكثخىا شيػًعا  ( مغ أعطع صػر الذخؾ باهلل ػ ٕتعج الػثشّية)
, -  -( كيخجع أصميا إلى أّمة سّيجنا نػح ٖكانتذاًرا بيغ الشاس؛)

                                                           
 .ٖٖٚٓ/  ٘" تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٔ
األوواف: ما ُنِرب لمتقد س مؽ حجر، أ اا ااف نؾعو: حجر ج رؼ، أو جران ت،  ( ( ٕ

 أو مرمر، أو ااف مؽ معدف: ذىب أو فزة أو نحاس... إل  أو مؽ خذب، وقد ااف
 البعض مشيؼ  رشعو مؽ )العجؾة( ، فإْف جاع أكمو.

يا  ِر والتي خ رَّ ج  ل بذعل إنداف ىؾ الرشؼ، أما قظعة الح  والرشؼ غ ر الؾوؽ، فالُسذعَّ
 بعٌض مؽ أىل الجاىمية بال بادة فيؾ الؾوؽ. 

اإلنداف في حالتو الداذجة، مفظؾر عمن تجد د » وسبب التجال اإلنداف إلن الؾوشية؛ ىؾ أّف 
 ؾلو وعؾاطفو، وتجديؼ خيااتو ومدرااتو؛ ف ريد أف يرػ بشغره اإللو التؼ يتؾجو إليو بقمبو، فإف م

مشعو الديؽ مؽ تذبيو خالقو بالسخمؾق ؽ، عسد إلن الح مة فاتخت لو مؽ صالحيو أو قد ديو 
رؼ "دا رة معا «وسظال، ونرب ليؼ التساو ل؛ إكباراا لذذنيؼ في الغاىر وعبادة ليؼ في الؾاقا

 بتررؼ . ٔٗٙ -  ٖٛٙ/  ٓٔ أ.   فريد وجدؼ، القرف العذريؽ ":
األمؼ اّلتيؽ ا اتا  ليؼ، يرجعؾف إليو في أمر ديشيؼ وإف ااف » السذراؾف ىؼ  ( ( ٖ

 .ٖٔٛ، ٖٓٛ/   ٘دا رة معارؼ القرف العذريؽ" :  « " محّرفاا
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فيؤالء القـػ الحيغ عايذػا أناًسا صالحيغ,  دنػا عمييع لػفاتيع؛ فرّػركا 
  تحكارية, كبصػؿ العيج ليع صػًرا   تى إذا مزى الدماف, أقامػا ليع تساثي

كاف التقجيذ لتمظ التساثي , سػاء أكاف ذلظ بػ ي الذيصاف, أـ بزبلؿ 
 اإلنداف, كيشسػ ذلظ بأمخيغ:

تغّي  العق  عغ التحكيخ في شأف السعبػد كما يتعمل بو مغ  -أ   
 صحات الكساؿ.

 .( ٔ)  مػركثات اآلباء كدكرىا في اإللداـ إلى  ج التقجيذ -ب

ّٓتظَس احلهنّ ّٔ٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل

اإلسبلـ َيُج ُّ ما قبمو, كأف الباب محتػح دائسا لتػبة السذخكيغ كالكافخيغ  »
كنمحع أف الحل  - تعالى -ميسا كانت ذنػبيع, كىكحا تكػف ر سة هللا 

, ألنو لػ قاؿ: إذا تابػا سبحانو كتعالى قاؿ: }َفِإف َتاُبػْا{ كلع يق  إذا تابػا
تكػف تػبتيع مؤكجة, كلكغ قػلو: }َفِإف َتاُبػْا{ فييا شظ, ألف ما فعمػه ضج 

اإليساف كثيخ, كالحي نأممو فييع قمي , كلكغ التػبة تحتخض أف يباشخ 
ڳ  چ  كلحلظ قاؿ الحل سبحانو كتعالى: ,اإليسانية التائ  بعجىا ميستو

ۀ       ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ  ڻ  ڻ

 (.ٖ) «(ٕ)چۀ  

                                                           

 بعة راؾاف، د. .، ط. مظٜٕٔ/ ٔانغر: " دعؾة الرسل": أ.د. بعر زاي عؾض،  (  ٔ)
 .ٔٔ" سؾرة التؾبة: اآل ة:" ( ( ٕ
 . ٕٜٗٛ/  ٙٔ" تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٖ
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 مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –زمحُ اهلل  – ثّه ضسب

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ يقػؿ الحل هلالج لج: 

ة التي بيحه الرػرة السحدّ  (,ٔ)چېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی
يخيج هللا تبارؾ كتعالى أف يقخب إلى أذىانشا  , كال يختم  فييا اثشاف ,نخاىا
كيعصيشا السث  في عبج مسمػؾ , العابج هلل ك جه, كصػرة السذخؾ باهلل صػرة
. .يذ ىؤالء الذخكاء العذخة متحقيغ.كل, رج  مسمػؾ لعذخة مثبًل  لذخكاء

ا . أييسا يكػف مدتخيحً ..كرج  آخخ مسمػؾ لديج كا ج. ,ب  ىع متذاكدػف 
 ؛ر سةفي نعسة ك يكػف  كا ج   ج  السسمػؾ لديّ  ال شظ أفّ يعير في ر سة  ك 

كيصم  رضا سيج  ,اا كا جً . كيصيع ربً .ا.ا كا جً ا كنييً ا كا جً ألنو يتبع أمخً 
فديكػف لك  كا ج  ؛أما ذلظ الحي يسمكو شخكاء  تى لػ كانػا متحقيغ ,كا ج

فسا بالظ إذا كانػا مختمحيغ  أ ج  ,كلك  كا ج مشيع شم  مشيع أمخ كنيي
أمخ, أت, كأ ج الذخكاء يأمخه بال ت :كاآلخخ يقػؿ لو ,الذخكاء يقػؿ لو تعاؿَ 

كيحتار أييسا يخضي كأييسا يغز   . . كىكحا , كاآلخخ يأمخه بأمخ مشاقس
 تعالى يخيج أف يقخب لشا الرػرةاهلل سبحانو ك , فاتكػف  ياتو شقاء كتشاقًز 

يذخح بيحا  , فيػكىي اإليساف بالػا ج األ ج ة اليقيغىي قسّ  ,ةفي قزيّ 
لحيغ يعبجكف األصشاـ كيتخكػف عبادة هللا تبارؾ السث  غباء فكخ السذخكيغ ا

 .(ٕ)كتعالى

                                                           
 " . ٜٕ" سؾرة الزمر": اآل ة "  ( ( ٔ
 . ٛٙٔ، ٚٙٔ/  ٔ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٕ
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  ٌّ ّٓـ    فالياظس ٍيـا جيـد أ ٘ ّاملجـال الػـازح هلـا,    ٍـرِ احلهنـ٘ الدعْ
ٌّإىل ٓػرياٌ  أصْل دعْٗ املػسنني ّالْثئني, تظَس مـً خـالل    أ

 :الْقْف علٙ ما ٓلٕ

ـ   األصل األّل:  دعْٗ املػسنني ّالْثئني إىل تْحٔد اهلل ـ
 :مياٌ بسضْلُ ـ ّاإل

شاء أف يعجؿ  »:-  -أّف هللا  -ر سو هللا –أّكج الذيخ الذعخاكي 
سا بالقخآف ميداف الكػف اإلنداني السزصخب, كاضصخاب الكػف اإلنداني إنّ 

يكػف بػاسصة أناس ال يؤمشػف بإلو, أك بأناس يؤمشػف بإلو كيذخكػف 
أك بأناس تابعيغ لسشيج ا,أك بأناس يعبجكف الشار, معو غيخه فيعبجكف أكثانً 

 .(ٔ«)افػا فيو قميبًل أك كثيخً سساكي كلكغ  خّ 
 عً عبادٗ األّثاٌ ّاألصياو: دعْتَه إىل الهّف  -األصل الجاىٕ 

األصشاـ التي اتخحىا السذخكػف » أفّ  -ر سو هللا –أّكج الذيخ الذعخاكي 
حع ال آلية لع يُكْغ ليا مشيج, كال أ ج مشيا يشحع أك يزخ, ك يغ يجيء الش
خ ال يقجر الرشع أف يجفعو.  يعخؼ الرشع كيف يسشعو, ك يغ يجيء الزُّ

إذف: فَسْغ يجعػ مغ دكف هللا سبحانو كتعالى ىػ دعاء لسغ ال يشحع كال 
كَمْغ يحع  ذلظ يكػف مغ الطالسيغ؛ ألف الطمع ىػ إعصاء  لِّ لغيخ  ,يزخ

 .(ٕ«)في غيخ القسة ـذي  ل, سػاء أكاف في القسة, أ

                                                           
 .ٖ٘ٛٗ/  ٙ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٔ
  متؾلي  .  و" ىتا ديششا ": الذي .ٕٕ٘ٙ/  ٓٔ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٕ

 . ٕ٘ٛالذعراوؼ، صػ 
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إىل التْب٘ ّالسجْع إىل  املػسنني ّالْثئني دعْٗالجالح :  األصل-
 : تعاىل –اهلل 

 تتسث  آليات تحقيل ىحا األص  مغ خبلؿ الػقػؼ عمى ما يمي:
بأْف يحاكسػا تقاليجىع كعقائجىع  ة السذخكيغ كالػثشييغ,مصالب -1

 ة السػركثة إلى ميداف العق , إف كانت لجييع عقػؿ.الجاىميّ 
لحكسة كالسػعطة الحدشة في دعػتيع, كعجـ استعساؿ أسمػب ا -2

بدب  جيميع كعجـ  - تعالى – ػا هللالئبل يدبّ  ؛آليتيع س ّ 
 عمسيع.

بيغ مغ األمع الدابقة, ألخح   في مريخ السكحّ دعػتيع إلى التأمّ   -3
 سشغ هللا في الخمل. مغ س كالعبخ ك الجر 

بياف سخ  ما ىع عميو مغ عقيجة كالية, كما اتخحكه مغ دكف  -ٗ
مغ آلية مدعػمة, ال تسمظ لشحديا كال لغيخىا نحًعا كال  ػ ػ  هللا

  .تجفع ضًخا
رىا كأشكاليا في كّ  زماف, ضخكرة مكافحة الػثشّية كمحاربة صػ  -٘

بئذ السػلى؛ ألنيا ال تشرخىع كقت الذجة, كال يأندػف بيا  فإنيا
 .(ٔ)أي كقت مغ األكقاتفي 

                                                           

.و" التفد ر القرآني لمقرآف": د.عبد ٖٖٜٚ/  ٙٔانغر: " تفد ر الذعراوؼ" :  (  ٔ)
الفكر العربي، القاىرة، د.  . و"الدعؾة  ، ط. دارٕٕٕ/ ٗالكريؼ الخظ ب، 

 .٘٘ٔػ  ٔ٘ٔاإلسالمية ػ مدخل وتعريف": أ.د. خميفة حد ؽ العّداؿ، صػ 
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 ًّٔ ٌّمّما ضبل ٓتب أكّج أّف قج  -هللا ر سو –الذيخ الذعخاكي  :أ
عقيجة التػ يج كانت مشح خمل هللا اإلنداف األكؿ عمى ىحه األرض إلى 

  ., كستبقى إلى قياـ الداعة-  - بعثة دمحم
 :ه الدعْٓ٘ املتعلك٘ بأصْل دعْٗ امللخدًَٓهاحِلثالًجا: 

محى  فمدحي يقـػ عمى إنكار كجػد هللا سبحانو ىػ  ,اإللحاد
أزلّية  الكػف ببل خالل, كيخى أتباعو أّف السادةكتعالى, كيحى  إلى أّف 

أبجّية, كأنو ال يػجج شيء اسسو معجدات األنبياء فحلظ مّسا ال يقبمو العمع 
في زعع السمحجيغ, الحيغ ال يعتخفػف أيزًا بأّية محاليع أخبلقية, كال بِكَيع 

تصبل ة مجخد مادّ  عشجىع ما ىػ إالّ  كاإلنداف ,الحل كالعجؿ كال بحكخة الخكح
  .(ٔة)عميو كافة القػانيغ الصبيعيّ 

ّّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل

و ال يؤمغ بإلو, كلػ كاف يؤمغ بإلو, كىحا إف الُسمِحج ىػ الحي ييأس؛ ألنّ  »
َمْغ اإللو ال يعمع بسا فيو ىحا الكافخ مغ َكْخب, أك ىػ إلو يعمع كال يداعج 

ىحه الحاالت ليذ إليًا, كال يدتحل  ا عجدًا أك ُبْخبًل, فيػ في ك ّ يعبجه؛ إمّ 
ا,يعصي ل فيػ يعمع أنو يعبج إليًا قادرً ا السؤمغ الحأمّ , أف ُيؤَمغ بو

كىػ  يغ يسشع؛ فيحا الَسْشع ىػ َعْيُغ  ,كبسا فػؽ األسباب باألسباب
 (.ٕ« )و قج يأخح ما يزخه كال يشحعوالعصاء؛ ألنّ 

                                                           
ؾسؾعة السيدرة في األد اف والستاىب واألحزا  السعاصرة":  إاراؼ: د. : "السانغر ( ( ٔ

 وما بعدىا، ط. دار الشدوة العالسية، د. . ٔ٘ٔ/ ٔمانا بؽ حساد الجيشي، 
 .ٚ٘ٓٚ، ٙ٘ٓٚ/  ٔٔ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٕ
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 مغ خالل ىحا د أبًجا إالّ ىجؼ ىحا الػجػد ال يسكغ أف يحجّ  »كسا أّكج أّف 
غ خمقشي, غ خمقشي كمشيج  ياتي مسّ , ك يغ آخح ىجؼ  ياتي مسّ الػجػد

 (.ٔ)«أكػف دخمت في دائخة أنشي خميحة هللا بحل

 :مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 

, لظ, كال تسمظ الػسائ  لتحققواليأس ىػ أف تقصع األم  مغ أمخ مخاد  »
ىػ  - تعالى - هللا  كالحي ييأس ىػ الحي ليذ لو إلو يخكغ إليو؛ ألفّ 
إف هللا سُيعػِّضشي خيخًا " الخكغ الخشيج الذجيج, كالسؤمغ إف فقج شيئًا يقػؿ: 

ر إف ىحه الرجفة قج ال تتكخّ " الحي ال إيساف لو بإلو فيػ يقػؿ:ا أمّ  "مشو
داف الحي ُيْدَخؽ مشو جشيو قج يحدف, كلكغ إذا ما كاف فاإلن, "ة أخخى مخّ 

, يحدف قميبًل عمى الجشيو السحقػدعشجه في السشدؿ عذخة جشييات فيػ 
كاإلنداف ال ييأس إال عشج عجـ يقيشو بسرجر يخد عميو ما يخيجه, كلكغ 

كالسؤمغ يعمع , ا يغ يؤمغ بسرجر يخد عميو ما يخيجه فبل تججه يائدًا قانصً 
ُسمبت مشو, فيػ يعمع عسة ليا كاى , إف جاءت شكخ هللا عمييا, كإف الش أفّ 

 (.ٕ)«أف الحل سبحانو قج سمبيا لحكسة

فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػازح هلا, 
ٌّ إىل ٓػرياٌ أصْل دعْٗ امللخدًٓ, تظَس مً خالل الْقْف علٙ  أ
 :ما ٓلٕ

                                                           
 .ٕٚ" اليدؼ والسشيا ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ، صػ  ( ( ٔ
 . ٜٖٗٙ، ٖٛٗٙ/  ٓٔلذعراوؼ ": انغر :" تفد ر ا ( ( ٕ
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 ـ ة انفطرية عهى وجىد هللابيان األدن  ل األصم األول: دعىة انمهحذيه مه خال

  وربىبيتهـ: 

مقاييذ الخيخ تشدجع  »أّف  -ر سو هللا تعالى  -أكج الذيخ الذعخاكي  
معيا الشحذ البذخية, كتحذ بصبيعتيا كرا تيا, كمقاييذ الذخ تزصخب 

مغ الحي , (ٔ)معيا الشحذ البذخية كتحذ بالحدع كالحعخ كىي تختكبيا
ىشاؾ مقاييذ, كأف ىشاؾ  ىحا  كمغ الحي أعمع الشحذ أفّ كضع في الشحذ 

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  أف تكػف اآلية الكخيسةإليا   إالّ 

 ڇ ڇ ڇ    ڇ چ  چ چ چ ڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ

( فيحه اآلية ىي التحديخ الػ يج لسقاييذ الخيخ كمقاييذ ٕ)چ ڍ
 .(ٖ«)الذخ, التي كضعت فيشا بالحصخة

عهى وجىد هللا همي ة ة انعاألدن   مه خالل بيان انمهحذيه دعىة -األصم انثاوي 

 :وربىبيته ـ ـ 

الكػف مميء بآيات  »أّف  -ر سو هللا تعالى  -ج الذيخ الذعخاكي  أكّ 

                                                           
أف الس مؽ والكافر،  عمؼ ال واحد مشيسا في  –رحسو    –أكد الذي  الذعراوؼ  ( ( ٔ

نفدو وجؾد  ، ولكؽ الكافر  حاوؿ أف  دتر ىتا الؾجؾد ليحقإل ايؾاتو وما يريد ولؾ 
دتريح لو عمن حدا  حقؾؽ اآلخريؽ، ولشعرؼ  ق شا أف ىته الشفس تعرؼ ما أحل   وت

وتشدجؼ معو، وتعرؼ ما حـر  ؛ فير بيا انزعاج واضظرا  وذعر وىي ترتكبو، 
كالعالقة ب ؽ الرجل والسرأة في الحالؿ ليدت االعالقة معيا في الحراـ، واالمص التؼ 
 درؽ سرقتو ويتمفت  س شاا ويداراا خؾفاا مؽ أف يراه أحد، وؼ يبح  عؽ معاف ليخفي فيو 

لتؼ  كبض مرتبو فيؾ  فعل ذلػ أماـ الدنيا اميا.   " األدلة الساد ة السدروقا ، أما ا
 . ٕ٘، ٔ٘عمن وجؾد   ": الذي  .   متؾلي الذعراوؼ، صػ 

 ".  ٕٚٔ" سؾرة األعراؼ ": اآل ة "  ( ( ٕ
 . ٖ٘" األدلة الساد ة عمن وجؾد   ": الذي  .   متؾلي الذعراوؼ، صػ  ( ( ٖ
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شا ندتجؿ كليذ معشى ذلظ أنّ  -تعالى –العمع, التي تجؿ عمى كجػد هللا 
 ىػ الحلعمى صحة القخآف بالعمع, ب  إف القخآف ىػ السييسغ كالسديصخ ك 

... كما العمع إال كاش  لقجرة هللا في الكػف ... فسا جاء بو القخآف نحغ 
دليمشا  نؤمغ بو إيساًنا غيبًيا ال يخقى إليو أي شظ, كال نخيج عميو دليبًل؛ ألفّ 

 .(ٔ«)ىػ الحي قاؿ ذلظ –تعالى  –هللا  كيقيششا أفّ 
عهى وجىد هللا ـ  ةة انحسي  بيان األدن   مه خالل األصم انثانث:دعىة انمهحذيه

   تهـ وربىبي: 

ىحا  –تعالى  –خمل هللا : » -ر سو هللا تعالى  -قاؿ الذيخ الذعخاكي  
 الكػف كأكججه كنطسو غيخ 

مدتعيغ بأ ج مغ خمقو, كال محتاج أل ج مغ عباده, كقجرة ىحا الكػف أكبخ 
مغ قجراتشا بكثيخ... فالذسذ مثبًل أقػى مغ قجرة البذخ جسيًعا, ككحلظ 
األرض كالبحار كالجباؿ... إذف فبلبج أف تكػف ىحه األشياء, قج أخزعت 
لشا بقجرة مغ خمقيا كليذ بقجرتشا نحغ, ككحلظ خمل اإلنداف, فبل يػجج مغ 

عي أنو خمل و خمل إنداًنا, كال مغ يدتصيع أف يجّ عي أنّ يدتصيع أف يجّ 
إف  ىحا الكػف خمل بالسرادفة, نقػؿ: نحدو, فإذا جاء مغ يقػؿ: إفّ 

السرادفة ال تشذئ نطاًما دقيًقا كشطاـ الكػف, ال يخت  رغع مخكر مبلييغ 
ات ساكشة ثع عي أنو كانت ىشاؾ ذرّ الدشيغ, كإذا جاء بعس العمساء ليجّ 

ات كمغ الحي تحخكت كتكثحت كاتحجت, نقػؿ: مغ الحي أكجج ىحه الحرّ 
  .(ٕ«)كيا مغ الدكػف  خّ 
 

                                                           
 .ٙٔٔصػ   فدو ": " السرجا ن ( ( ٔ

 1٨  األدلة الساد ة عمن وجؾد   ": الذي  .   متؾلي الذعراوؼ، صػ" انظر:  ( ( 2
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 ةة انشرعي  األدن   ل بيانمه خال دعىة انمهحذيه -األصم انرابع 

 :هيمىته عهى خهقهوـ   ـ عهى وجىد هللا

خػاشخ الشحذ البذخية ىي في » أّف  -ر سو هللا  -أكج الذيخ الذعخاكي  
يعصيو مغ الخػاشخ  –  –كالعق  البذخي ىػ في يج هللا  -  –يج هللا 

يديصخ عمى غي  ىحه الشحذ  –  –ما يذاء كيسشع عشو ما يذاء, فاهلل 
كالحكع عمى أبي لي  أف يسػت  (ٔ)سيصخة كاممة, فاإليحاء إلى أـ مػسى,

كاإلخبار عسا يجير في  (ٖ)ككبلـ الدحياء عغ تحػي  القبمة, (ٕ)كافًخا,
البج  –تعالى  –أليذ ىحا دليبًل عمى أف ما يخيجه هللا  (ٗ)صجكر السشافقيغ,

  –تعالى  – أف يحجث! كى  يػجج دلي  أكبخ مغ ذلظ عمى أف الغي  عشج هللا

                                                           

ٺ ٺ    ٺ    ٺ  ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ     چ تعالن:  –قاؿ    ( (  ٔ

 ٧القصص: " سورة  چڤ ڤ  ڤ  ڦڦ ڦ   ڦ ڄ    ڄ ڄ ڄ
گ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  چ تعالن:  –قاؿ    ( ( ٕ

   چگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ

 .5 - 1 اآليات المسد:" سورة 
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ   ڀ    ڀڀ ٺ ٺ  چ تعالن:  –قاؿ    ( ( ٖ

 ." 142اآلية "   البقرة:" سورة    چٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ  ٹ
ک  ک گ گ گ گ  ڳ ڳڳ ڳ ڱ      ڱ    ڱ چ تعالن: –قاؿ    ( ( ٗ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے                ڱ ں ں    ڻ ڻ ڻ  ڻ 

ے ۓ ۓ ﮲    ﮳ ﮴ ﮵        ﮶ ﮷ ﮸    ﮹ ﮺    ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

﯁                                          ڭڭ 

 چڭ ڭۇ ۇ ۆ    

 .4 – 1المنافقون: " سورة    
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 .(ٔ« )!البج أف يقع 
عهى وجىد هللا  عقهيةة انبيان األدن   مه خالل األصم انخامس :دعىة انمهحذيه

 :تهـ وربىبي   ـ 

لو آيات,  -  -هللا  »أّف  -ر سو هللا تعالى  -الذيخ الذعخاكي   أكجّ 
 آيات تسؤل األرض كالدساء, كلكششا غافمػف عشيا, كمغ اإلعجاز اإلليي أفّ 

ال تشتيي .... فإذا مذيت في الصخيل فيشاؾ آيات, كإذا  –تعالى  –هللا 
صعجت عمى الجباؿ فيشاؾ آيات, كإذا ندلت إلى قاع البحخ كججت آيات 
.... ىحه اآليات ال تحتاج إلى بحث كال إلى ميكخكسكػب, كلكشيا تحتاج 

 (.  ٕ)«إلى مجخد التأم ؛ لشعخؼ قجرة هللا كعطستو كنؤمغ بو

ّٔا ضمّم ٌّ:بل ٓتب الدب  التي يشبغي أف يدمكيا الجعاة في  ً أ
مػاجية اإللحاد كالسمحجيغ كثيخة, مشيا: الدب  الػقائية, ككحلظ الدب  

كسّشة  -  -فتتسث  في التسدظ بكتاب هللا  أّما الدب  الػقائية ,العبلجية
كغخس العقيجة الدميسة في نحػس السجعػيغ, كالتخشيج  -  -رسػلو 
كأّما الدب  العبلجية, فتتسّث  في الخّد عمى  ,ة السدمسةألبشاء األمّ الثقافي 

 شبيات السمحجيغ كإفحاميع باألدّلة السقشعة كالبخاىيغ الداشعة.
  

                                                           
 – ٙٚراوؼ، صػ  " األدلة الساد ة عمن وجؾد   ": الذي  .   متؾلي الذع ( ( ٔ

 بتررؼ . ٛٚ
 .ٜٗصػ  السرجا نفدو":  "  ( ( ٕ
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 الجالحاملبخح 

 ه ّاألمجال الدعَْٓ٘هاحِل

ذلند متْلٕ الػٔذ  خْاطساملتعلك٘ مبْضْع الدعْٗ يف 
 الػعساّٖ

 

 ّٓػتنل علٙ ما ٓلٕ:

ه الدعْٓ٘ املتعلك٘ بالعكٔدٗ َهب األّل : احِلاملطل
 اإلضالمٔ٘ .

ه الدعْٓ٘ املتعلك٘ بالػسٓع٘ َهاملطلب الجاىٕ: احِل
 اإلضالمٔ٘.

ه الدعْٓ٘ املتعّلك٘ باألخالم َهاملطلب الجالح : احِل
 اإلضالمٔ٘.
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 املطلب األّل

 (1ه ّاألمجال الدعْٓ٘ املتعلك٘ بالعكٔدٗ اإلضالمٔ٘)َهاحِل

( كأركاف الجعػة بيحا السعشى, ىي: ٕـ ىػ مػضػع الجعػة,)اإلسبل
العقيجة, كالذخيعة, كاألخبلؽ, كىحه األركاف ىي محّ  اىتساـ الجاعي 

خػاشخه في " –ر سو هللا  –ذيخ الذعخاكي كالسجعػ, كمغ ثّع فقج أكّج ال
الحكيسة كمػاعطو البميغة", عمى عطسة اإلسبلـ كشسػلو كصبل يتو لكّ  

                                                           
الترديإل بالذيل والجـز بو دوف اػ أو ريبة، فيي » تعرؼ العق دة بذّنيا:  ( ( ٔ

بسعشن اإل ساف.  قاؿ: أعتقد اتا، أؼ: آمؽ بو. واإل ساف بسعشن الترديإل.  قاؿ: آمؽ 
"العقا د اإلسالمية ": الذي  « معوبالذيل، أؼ: صّدؽ بو، ترد قاا ا ريب فيو وا اػ 

ىػ ػ ٕٓٗٔ، ط. الفتح لإلعالـ العربي، القاىرة، ط.العاارة سشة ٜس د سابإل، صػ 
 ـ. ٕٓٓٓ

ا بذّنيا: الجانب الشغرؼ، التؼ  ظمب اإل ساف بو أواا وقبل ال ايل، » وتعرؼ العق دة أ زا
ة واريعة" الذي . محسؾد "اإلسالـ عق د«  إ ساناا ا يرقن إليو اػ، وا ت ور فيو ابية

 ـ.ٕٔٓٓىػ ػ  ٕٔٗٔ، ط. دار الذروؽ، ط. الثامشة عذرة، سشة ٜامتؾ ، صػ 
مؾضؾع الدعؾة، ىؾ رسالة اإلسالـ بذسؾليا واساليا وخرا ريا ومسّ زاتيا،  (( ٕ 

ػ وبسا جال  بو رسمو ػ عم يؼ  الدعؾة إلن اإل ساف بو ػ »فسؾضؾع الدعؾة  قرد بو إذاا 
رد قيؼ فيسا أخبروا بو وطاعتيؼ فيسا أمروا، وذلػ يتزّسؽ الدعؾة إلن الدالـ ػ بت

الذيادت ؽ، وإقاـ الرالة، وإيتال الزااة، وصـؾ رمزاف، وحا الب ت، والدعؾة إلن اإل ساف 
باهلل، ومال كتو، واتبو، ورسمو، والبع  بعد السؾ ، واإل ساف بالقدر خ ره واره والدعؾة 

"مجسؾع الفتاوػ ": أبؾ ال باس أحسد بؽ عبد الحميؼ بؽ « نو يراه إلن أف  عبد العبد رّبو اذ
، ط. مجسا السمػ فيد ٛ٘ٔ، ٚ٘ٔ/  ٘ٔتيسية، تحق إل: عبد الرحسؽ بؽ   بؽ قاسؼ، 

لظباعة السرحف الذريف، السديشة الشبؾّية، السسمكة العربّية الدعؾدّ ة، سشة 
 ـ. ٜٜ٘ٔىػ/ٙٔٗٔ
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أّكج عمى ضخكرة فيع القزايا قج  –ر سو هللا  –ف, كسا أّنو زماف كمكا
 العقجّية عمى كجييا الرحيح, يطيخ ذلظ مغ خبلؿ الػقػؼ عمى ما يمي: 

 : -تعاىل  –أّّلا : الدعْٗ إىل اإلمياٌ باهلل 

ّٔ٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعّلك٘ بَرا  ّٓ٘ األضاض تظَس احلهن٘ الدعْ
 :- زمحُ اهلل –األصل يف قْلُ 

لو ك  صحات الجبلؿ كالكساؿ, وهللا  ,اإليساف ىػ اليقيغ بػجػد إلو كا ج »
سبحانو يكحي العق  أْف ييتجي إلى القػة الخالقة الػا جة التي ال تعانج, 
لكغ ليذ مغ عس  العق  أْف يعخؼ مثبًل اسع ىحا اإللو, كال أف يعخؼ 

 .(1)«ُبجَّ مغ الببلغ عغ هللافكاف كالمخاده, 

 مجّلا علٙ ذلو  قاّٜلا: –محُ اهلل ز –ثّه ضسب 

 ,لشحتخض أّف إنداًنا يجمذ مع أسختو في  جخة, ثع ُشخؽ الباب
غ مِ فشتحل جسيعًا بالعق  عمى أف شارقًا بالباب, ىحا ىػ عس  العق , لكغ أَ 

  العق  أف نعخؼ َمْغ ىػ  أك نعخؼ مقرجه مغ السجيء  كىحا ما سَ عَ 
 ندسيو الترػر.

نو لع يقشع بالتعق  لمقػة القاىخة الحاعمة, فكاف يكفيو فآفة العق  البذخي أ
أف يتعق  أف كراء ىحا الكػف قػًة, ىحه القػة ليا صحات الكساؿ التي بيا 
أكججْت ىحا الكػف, فإْف أردنا معخفة ما ىي ىحه القػة فبلُبجَّ أْف نتخؾ ىحا 
الصارؽ ليخبخنا عغ نحدو, كيحرح عغ ىجفو كسب  مجيئو, كال يتع ذلظ 

 مغ خبلؿ رسػؿ يأتي مغ عشج هللا يخبخنا عغ ىحه القػة, عغ هللا, عغ إالّ 
                                                           

 .ٕٜ٘ٔٔ/  ٜٔ" تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٔ
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ه هللا لَسْغ أشاعو  أسسائو كصحاتو كمشيجو الحي ارتزاه لَخْمقو, كما أعجَّ
ه لَسْغ عراه مغ العحاب.  مغ الشعيع, كما أعجَّ

إذف: فالتعقُّ  أكؿ مخا   اإليساف: لحلظ فإف أبدط ردّ  عمى َمْغ يعبجكف غيخ 
ْت لسغ  اآليتكع  كعسّ   أف نقػؿ ليع: بساذا أمختكعهللا نيْتكع  كماذا أعجَّ

 أشاعيا  كماذا أعجَّت لسْغ عراىا  ما السشيج الحي تدتعبجكع بو 

فكاف مغ مشصل العق  ساعَة يأتيشا رسػؿ مغ عشج هللا أْف ندتذخؼ لو, 
كػف, كاف كُنقب  عميو, كندألو عغ المغد الحي ال نعخفو مغ أمػر الحياة كال

عميشا أف ندتسع لو, كأف نشراع ألكامخه؛ ألنو ما جاء إال لُيخخجشا مغ 
مأزؽ فكخي, كمغ مأزؽ عقمي ال يدتصيع أ ج ِمشَّا أْف ُيحمِّمو, كاف عمى 

حػا عمى ىحا الخسػؿ, ال أف يعادكه كيعانجكه, لسا ليع مغ القـػ أف يتميّ 
 .(ٔ)ة ضشػىا باقيةسمصة زمشيّ 

 –أّف اإليساف بػجػد هللا  في  كسة دعػية أخخى: - ر سو هللا –ثّع أّكج 
الحّل يخيج أف » يدتمـد مشو اإليساف بتكاليحو كمشيجو, فقاؿ:  –تعالى 

نؤمغ بو كىػ اآلمخ, كلػ أّف كّ  شيء  صار محيػًما لسا صارت ىشاؾ قيسة 
لئليساف, إنسا عطسة اإليساف في تشحيح بعس األ كاـ ك كسُتيا غائبة عشظ؛ 

و فأنت مؤمغ بالحكسة, كلدت إف قست بك  شيء كأنت تحيع  كست ألنظ
 (.ٕ«)بسغ أصجر األمخ امؤمشً 

                                                           
 .11٩53, 11٩52/  1٩انظر:" تفسير الشعراوي ":  ( ( 1

 . ٕٔٛٔ/  ٕ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٕ
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 مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –زمحُ اهلل  –ّضسب 

أقب   اإلنداف  ّخ في أف ُيقب  عمى اإليساف باهلل أك ال ُيقب , فإفْ »  
  كهلل اإلنداف باإليساف فميدتقب  ك   كع مغ هللا بالتداـ, كنزخب ىحا السث

في أف يحى  إلى   خّ , ىػ اعمى إّف اإلنداف  يغ يكػف مخيًز السث  األ
الصبي  أك ال يحى , كلكغ  يغ يحى  اإلنداف إلى الصبي  كيكت  لو 
الجكاء فاإلنداف ال يدأؿ الصبي  كىػ مخمػؽ مثمو: لساذا كتبت ىحه 

 العقاقيخ  

أك ال تأتي, لكغ ما  إف الصبي  يسكغ أف يخد: إنظ كشت  ًخا في أف تأتي إليّ 
حه. كالصبي  ال يذخح التحاعبلت دمت قج جئت إلى فاسسع الكبلـ كنحّ 

كالسعادالت, إّف الصبي  يذّخز السخض كيكت  الجكاء, فسا بالشا إذا أقبمشا 
عمى الخالل األعمى باإليساف  إنشا نشّحح أكامخه سبحانو, وهللا ال يأمخ 

بعج ذلظ آثار الحكسة كيدداد  السؤمغ إال عغ  كسة, كقج تتجمى لمسؤمغ
 . (ٔ«)السؤمغ ثقة في إيسانو باهلل 

 فالياظس ٍيا جيد ما ٓػري إىل ما ٓلٕ:

كذلظ ىػ أساس الجيغ  -  -أساس العقيجة األكؿ, ىػ اإليساف باهلل  -أ
ػ يجفع الّشاس إلى الترجيل لكّ  ما أخبخ بو,  كّمو؛ ألّف اإليساف باهلل ػ 

 (.  ٕيو كما أمخ بو كنيى عشو)كتشحيح كّ  ما أرشج إل

                                                           
 .ٕٕٔٔ/  ٕ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٔ
نغر: " أرااف العسل الدعؾؼ" : أ.د. عبد السشعؼ صبحي أبؾ ا يذا، صػ ا  ( ( ٕ

ٜٗ٘. 
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إّف  كسة أّي تكميف إيساني, أنو صادر مغ هللا سبحانو كتعالى,  -ب
كماداـ صادًرا مغ هللا فيػ لع يرجر مغ مداك  لظ كي تشاقذو, كلكشو 

 (.ٔألنو إلو كأنت لو عابج) ؛صادر مغ إلو كجبت عميظ لو الصاعة

ات؛ ألّنيا لػ كانت  دية, إّف مصمػبات اإليساف كقزاياه كّميا غيبي -جػ 
مصمػبات العمع السادي, فيي تدأؿ عغ كيف  اإلى إيساف, أمّ  لسا ا تاجت

عشو بػ " لع " كليذ كال تدأؿ عغ ِلَع, أّما العمع اإليساني الغيبي فإنو يجاب 
 –اإليساف ىػ عّمة كّ   كع صادر مغ هللا  »(, كلحلظ فإّف ٕ)مع العيغ غي 

 (.ٖ)«تعالى

ا كانت الحياة كال الجنيا في الحياة, لسّ  لعق  كقف عمى ك  سخّ ا لػ أفّ  -د 
أىبًل ألف تشد  إلى عطسة هللا, كلػ أنظ عخفت ك  شيء في الػجػد, 

 .(ٗػال كجػد بعس األشياء تػقف العق )لكانت صحة هللا مقجكًرا عمييا, كل

                                                           
 .ٜ٘ػ " ىتا ديششا ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ، ص ( ( ٔ
 . ٙٙ، ٛ٘/   ٔ" الفتاوػ ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ انغر:  ( ( ٕ
 .ٗٚ/   ٔ":   " السرجا نفدو ( ( ٖ
إذا عرضت عمن ابشػ وىؾ في اإلعدادؼ نغرية ىشدسية، قاؿ الذي  الذعراوؼ:  ( ( ٗ

ل إا في امية اليشدسة، فجال الؾلد وأخت السعظيا  والشغرية، وقاؿ لػ :  ا أبي،  ا ُتح 
ىته ا أستظيا حميا، فتحعؼ عميو إذف، بذف ىته األايال ا تدخل في نظاؽ ما أخته مؽ 

 فؾا د ومعمؾما .
نا أحميا، وأمدػ ورقة وقمساا وأخت في حّميا، أا إذا جال ولد آخر وقاؿ: أمّ 

فذييسا في رأ ػ ، واستةرؽ طؾؿ الشيار  قؾؿ: بسا أف اتا  داوؼ اتا، فال يشتيي إلن ايل
؟!  أنا ا أفيؼ، أـ التؼ أصر واستكبر وعاند :فيؼ؟! التؼ ااف واق ياا ما قدراتو وقاؿقد 

 .ٕٔ" الظريإل إلن   " : الذي .   متؾلي الذعراوؼ، صػانغر:
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الحي ُيدخؼ عمى نحدو غاف  عغ ثػاب الصاعة كعغ عحاب  -ىػ 
ػ استحزخ الثػاب عمى الصاعة, كالعحاب عمى السعرية؛ ( كلٔالعقػبة,)

 (.ٕالمتشع عغ اإلسخاؼ عمى نحدو)

ًٔا : الدعْٗ إىل اإلمياٌ باملالٜه٘ الهساو :  ثاى

تظَس احلهن٘ الدعْٓ٘ األضاضٔ٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعلك٘ بَرا 
 زمحُ اهلل:  –األصل يف قْلُ 

ف باهلل, وهللا أخبخنا بأف ىشاؾ ة, كىي اإليساشا مادمشا قج آمشا بالقسّ إنّ » 
( ك تى لػ كاف كجػد السبلئكة غيبيا فشحغ نؤمغ بيا؛ ألف الحي ٖمبلئكة,)

                                                           
ى ْب أف إنداناا قد » لتلػ مثااا قاؿ فيو:  –رحسو    –ضر  الذي  الذعراوؼ  ( ( ٔ

دية، وعرؼ عشو الشاس ذلػ، وأعّدوا لو م ا  ذال مؽ ْت عميو اراسة الةريزة الجشل  استؾْ 
رغبا ، وأحزروا لو أجسل  الشدال؛ وسّيمؾا لو السعاف السشاسب لمسعرية بسا فيو مؽ 

 طعاـ وارا .
ْرط أف تعرؼ أ زا  وأضالوا لو مؽ بعد ذلػ ق ْبؾاا  ،ا ماذا يشتغرؾوقالؾا: ىتا امو ذلػ، ا 

: بعد أْف ت ْفُرغ مؽ ل ّتِتػ ستدخل في ىتا الفرف في السشزؿ؛ بو فرف مذتعل. ويقؾلؾف لو
ماذا سيرشا ىتا اإلنداف؟ اُبّد أنو س رفض اإلقداـ عمن السعرية التي تقؾدىؼ  ،السذتعل

تفد ر «" وىعتا نعمؼ أف م ْؽ يرتكب السعاصي إنسا  دتبِظئ العقؾبة، إلن الجحيؼ
 .ٛٓٚٚ/ ٕٔالذعراوؼ": 

. و" تفد ر ٕٛالذي .   متؾلي الذعراوؼ،  صػ  " الظريإل إلن   ":انغر: ( ( ٕ
 . ٖٜٜٙ/   ٔٔالذعراوؼ": 

ومشيؼ أكابر السال كة جبرا  ل صاحب  ،وأّما أصشافيؼ: فسشيؼ حسمة العرش»  ( ( ٖ
الؾحي والعمؼ، وميعا  ل صاحب الرزؽ والةتال، وإسراف ل صاحب الرؾر، 

ومشيؼ السؾّامؾف ببشي  ،الّشارومشيؼ مال كة  ،وعزرا  ل ممػ السؾ ، ومشيؼ مال كة
« آدـ عؽ اليس ؽ وعؽ الذساؿ قع د. ومشيؼ السؾّامؾف بذحؾاؿ ىتا العالؼ

== 
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( كك  ما يتعمل ٔشا ال نخاه,)بخغع أنّ  أخبخ بيا ىػ هللا, ككحلظ نؤمغ بالجغّ 
 (.ٕ«)غ آمشت بو, لحلظ تؤمغ بياات ىػ إخبار مسّ بالغيبيّ 

 و قاّٜلا:مجّلا علٙ ذل –زمحُ اهلل  –ثّه ضسب

الستأمِّ  في مدألة التبميغ عغ هللا يجج أنيا ال يسكغ أْف تتع إال ببذخ, كال 
ُبجَّ لمتمقِّي عغ هللا مغ كسائط بيغ الحل سبحانو كتعالى كبيغ الشاس؛ ألّف 
البذخ ال يدتصيع أْف يتمّقى عغ الُقػة العميا مباشخة, كنزخب لحلظ مثبًل كهلل 

,  السث  األعمى: أنت إذا أردتَ  إضاءة لسبة صغيخة كعشجؾ تيار كيخبائي عاؿ 
مو بيحه المسبة  ال ألنيا ستحخؽ فػرًا, إذف: ما الح ّ    ى  يسكغ أْف ُتػصِّ

أْف تأتي بجياز كسيط ُيقمِّ  لظ ىحا التيار القػي, كيعصي المسبة عمى  الح ّ 
 َقْجر  اجتيا فتزيء.

لتمقِّي عغ هللا كحلظ الحل سبحانو يرصحي مغ السبلئكة رسبًل يسكشيع ا
كيرصحي مغ البذخ رسبًل يسكشيع التمقِّي عغ السبلئكة, ثع ُيبّمغ الخسػؿ 

إذف: فساذا ُيدعجكع في أْف يكػف الخسػؿ  ,السرصحى مغ البذخ بشي جشدو
 .(ٖ)بذخًا  كلساذا تعتخضػف عمى ىحه السدألة كىي أمخ شبيعي 

                                                                                                                                                  

== 

نغر:"غرا ب القرآف ورغا ب الفرقاف" :اإلماـ الشيدابؾرؼ، تحق إل: الذي  زاريا ا
 .ٖٕٔ/  ٔعس را ، 

  .ٙٔ/  ٙانغر: " الفتاوػ"    (( ٔ 
  .ٖٓٚ/  ٕ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٕ

 .٨٧4٨, ٨٧4٧/  14" تفد ر الذعراوؼ ":  انظر: ( (  3
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ٌّ ازح هلا, ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػ فالياظس ٍيا جيد أ
 ٓػرياٌ إىل ما ٓلٕ:

السبلئكة؛ ليكػنػا كاسصة بيشو كبيغ رسمو,  -تعالى  –هللا  خمل - أ
 .(ٔة)ي ىحه السيسّ لتمقّ  اا خاًص إعجادً  -  -هللا  أعجىع كلحلظ

اإليساف بالسبلئكة, مغ أىع األركاف التي يج  اإليساف بيا بعج - ب
اـز بأّنيع ػ  كىػ ما يقرج بو: االعتقاد الج  اإليساف باهلل ػ

"عالع لصيف غيبي غيخ محدػس, ليذ ليع كجػد جدساني يجرؾ 
بالحػاس, كىع مغ عػالع ما كراء الصبيعة, أك غيخ السشطػرة التي 

كىع مصّيخكف مغ الذيػات الحيػانّية,  ,ال يعمع  كيقتيا إاّل هللا
 (. ٕكمبّخءكف مغ السيػؿ الشحدّية, كمشّدىػف عغ اآلثاـ كالخصايا)

ػ ك خصو عمى إسعاد خمقو, أف أرس   ـ  سة هللا مغ ر  -جـ 
إلييع رسبًل مبّذخيغ كمشحريغ, بػاسصة السبلئكة األبخار, فيع 

كلقج كسصاء بيشو كبيغ رسمو, كسا أّف ليع كضائ  أخخى كثيخة, 
كّمحشا هللا باإليساف بػجػدىع, إيساًنا جازًما ال يتصخؽ إليو شظ كال 

 (.ٖري )

                                                           
 .ٕٚٙٚ/  ٘" تفد ر الذعراوؼ ":  انغر:  ( ( ٔ
. و" اإل ساف بالسال كة ٛٙٗ/  ٔنغر:" التفد ر الحدي  ": أ.   عزة دروزة، ا ( ( ٕ

عم يؼ الدالـ ػ صفاتيؼ، أصشافيؼ، وعا فيؼ، مؾاقفيؼ": أ. عبد   سراج الديؽ، 
 ـ.  ٕٜٚٔىػ ػ  ٜٖٔٔما بعدىا، ط. األولن سشة و  ٓٔصػ 

 . ٘ٙٗ، ٗٙٗ/   ٔ" دا رة معارؼ القرف العذريؽ ": انغر:  ( (  ٖ
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ّٓ٘ثالًجا:  الدعْٗ إىل اإل  : مياٌ بالهتب الطناّ

تظَس احلهن٘ الدعْٓ٘ األضاضٔ٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعلك٘ بَرا 
 : - زمحُ اهلل –األصل يف قْلُ 

أف تؤمغ بالخس , كما دمت أييا  –تعالى  –البج مع اإليساف باهلل »   
السؤمغ قج آمشت بخسمو, فبلبج أف تؤمغ بالكت  التي جاءت عمى لداف 

 (.ٔ«)ة اإليسانيةه ىي القسّ ىح -  -الخسػؿ 

 مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –زمحُ اهلل  –ثّه ضسب

مػضحًا أرسمو رئيدو بسطخكؼ إلى إنداف آخخ, فالسػض   فمشحتخض أفّ  »
 ىػ السرا   لمسطخكؼ.

ىؤالء الخس  جاءكا مرا بيغ كمؤيِّجيغ ك إذف فالبيشات جاءت مغ هللا, 
 .(ٕ)«غيع عغ هللاكي تكػف ُ جة ليع عمى صجؽ ببل ؛شاتبالبيّ 

ّٓف ٘ ّاملجال الػازح هلا, الياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْ
 ٓػرياٌ إىل ما ٓلٕ:

الػ ي, ىػ: تعميع هللا ألنبيائو أمػر الجيغ بػاسصة السبلئكة؛ - أ
 .(ٖلسعالجة الجاءات أك االنحخافات السػجػدة في مجتسعاتيع)

                                                           
 .ٖٙٔ"  ىتا ديششا ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ، صػ  ( ( ٔ

 . 1٩22/  3" تفسير الشعراوي ":   ( ( 2
 .ٓٚ/  ٜ" الفتاوػ ":  انغر: ( ( ٖ
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عشاية األّمة  لع تعغ أّمة في العالع بكتاب سساكي, أك أرضي -ب 
اإلسبلمية بالقخآف الكخيع, كلع يحط كبلـ إليي أك بذخي بسث  ما 

 (.ٔأ يصت بو آياتو مغ كسائ  الححع كالخعاية كالتقجيذ)

بححع القخآف الكخيع, ككعجه  ل ال يتخّم , كما  -  -كعج هللا  -جػ
؛ ليشالػا عمى السدمسيغ إاّل أف يعتشػا بكتاب ربيع  حًطا كتبلكًة كفيًسا كتجبًخا

 األجخ العطيع في الجنيا كاآلخخة. 

التأكيج عمى سبلمة القخآف الكخيع مغ أسباب التحخيف كالتبجي  التي   -د
( فيي مقصػعة ٕعمى القخآف الكخيع,) لحقت بالكت  الدساكّية الدابقة

                                                           
القرآف الكريؼ ": األستاذ   فريد وجدؼ، واإلماـ    انغر : " دراسا  عؽ ( ( ٔ

/ ٕالظاىر بؽ عااؾر، واألستاذ مرظفن صادؽ الرافعي، تحق إل: د   عسارة، 
 ىػ. ٖ٘ٗٔ، ىد ة مجمة األزىر، عدد " ذوالحجة "، سشة ٓٙػ  ٘٘

، إذا وقا التحريف في اتا  سساوؼ » ىتا التحريف ااف لو أسبا  عديدة، فقاؿ: ( ( ٕ
  فال  سعؽ أف  عؾف ذلػ إّا بؾاحدح مؽ أربعة أسبا ، أو بذكثر مؽ سبب، مشيا:

 ضياع أصل الكتا .  - ٔ
غمّؾ في الديؽ  حسل عمن تذليو صاحب الدعؾة، أو رفا درجة أسرتو وأصحابو،  - ٕ

وحفغة ديشو إلن ما فؾؽ مدتؾػ الشاس، ومشحيؼ حقؾقاا وامتيازا ؛ ل تسعشؾا بيا مؽ 
 ؾس إلرادتيؼ.تدخ ر الشف

الشص عمن حرر الدمظاف الروحػي في طا فة معّ شػة، أو تحديد اػكل الحعؾمػة  - ٖ
 وجعميا و ؾقراطّية، تحت ترّرؼ رجاؿ الديؽ. 

تعّسد إفداد الديؽ بالشقص مؽ اتابو والزيادة عميو، بح    فزي ذلػ إلن زىد  - ٗ
من تحريف الكتب الشفؾس فيو، واراىتيؼ لو. ىته ىي الدواعي اّلتي تحسل ع

دراسا  عؽ القرآف الكريؼ": أ. « " الدساوّية، واّميا مستشعة بالشدبة لمقرآف الكريؼ.
 .ٓٙ/  ٕ  فريد وجدؼ،تحق إل: د.   عسارة ، 
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الدشج,غيخ متػاتخة الشق , كمػجػد مغ أصػليا ندخ فييا مغ الديادة 
جي , ما ال كجو لمتػفيل بيشيا, كليذ مغ بيشيا كالشقز كالتحخيف كالتب

كلع ,يا األص , كما عجاىا محّخؼ عشياندخة يسكغ االعتساد عمييا في أن
يححطيا أ ج عغ ضيخ قم  أثشاء ندكليا إلى غيخ ذلظ مغ مخّجحات 

   .(ٔ) التحخيف ب  مػجباتو

 :- علَٔه الطالو –ثالًجا: الدعْٗ إىل اإلمياٌ بالسضل 

ك٘ بَرا الدعْٓ٘ األضاضٔ٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعّل تظَس احلهن٘
 زمحُ اهلل:  –األصل يف قْلُ 

الستأمِّ  في مدألة التبميغ عغ هللا يجج أنيا ال يسكغ أْف تتع إال ببذخ,  »
ُبجَّ لمتمقِّي عغ هللا مغ كسائط بيغ الحل كال آخخ, جشٌذ  فكيف يبمغ البذخَ 

ال يدتصيع أْف يتمّقى عغ الُقػة سبحانو كتعالى كبيغ الشاس؛ ألف البذخ 
 (.ٕ) «العميا مباشخة

 مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –زمحُ اهلل  –ثّه ضسب

 -الػ ي ىػ اإلعبلـ بخحاء, كأف يجخ  عشجؾ ضػيف؛ ثػع يدػيػ خادمػظ  »
عغ تحيتو, فتذيخ لمخادـ إشارة؛ تعشي بيا أف ُيدخع بتقػجيع التحيػة  -مثبًل 

                                                           
الَّبي،ا ( ( ٔ سد   الرَّ مي م حَّ ، ط. ٕ٘ٚ/ ٔنغر: الؾسظية في القرآف الكريؼ: د. ع 

 ـ.ٕٔٓٓ -ىػ  ٕٕٗٔاألولن، سشة معتبة التابع ؽ، القاىرة، مرر، ط. 
 .ٛٗٚٛ/  ٗٔ" تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٕ
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ا تكػػػػػف قػػػػج أعمسػػػػت خادمػػػػظ لمزػػػػيف؛ مػػػػغ مخشبػػػػات, أك  مػػػػػى, كىكػػػػح
 (ٔ)«بخحاء

كحلظ الحل سبحانو يرصحي مغ السبلئكة رسبًل يسكشيع التمقِّي ف
( ثع ُيبّمغ ٕعغ هللا كيرصحي مغ البذخ رسبًل يسكشيع التمقِّي عغ السبلئكة,)

قج مثَّْمشا لحلظ أيزًا )بمسبة( , كل(ٖالخسػؿ السرصحى مغ البذخ بشي جشدو)
خاديػ( الحي ال يتحس  التيار السباشخ, ي  يحتاج الكيخباء الرغيخة أك )ال

إلى )تخانذ( أك مشطع يعصيو الكيخباء عمى َقْجره كإال ُ خؽ, فحتى في 
 .(ٗالساديات ال بج مغ قػي يدتقب  ليعصي الزعيف)

فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػازح هلا, 
 ٓػرياٌ إىل ما ٓلٕ:

ا بأصػؿ ثابتة في العقيجة كفي األخبلؽ ال تتغيخ في رس  هللا إنسا جاءك  –أ 
أي ديغ؛ لحلظ فسغ كحَّب رسػلو فكأنو كحَّب ك  الخس  فإْف ُقْمَت: فساذا عغ 
اختبلؼ السشاىج كالذخائع مغ نبي آلخخ  نقػؿ: ىحه اختبلفات في مدائ  

                                                           
 .ٗ٘ٙ٘، ٖ٘ٙ٘/  ٜ" تفد ر الذعراوؼ" :   (  (  1

لو مشزلة ب ؽ رسل   أجسع ؽ تتجمن في أنو أخت العيد عمن   -  - الرسؾؿ ( ( ٕ
أوؿ السدمس ؽ فكسا أنو أوؿ السدمس ؽ في أمتو، فيؾ ،ألحد غ ره لو، ولؼ ي خت العيد عميو

السثل: ىب أف امية ب ؽ الرسل أ زآ، وإف لؼ تذختىا حدواا ختىا لمسعانة. وأضر  ىتا 
الحقؾؽ أنذئت مثال سشة اتا وعذريؽ، لكل سشة ليا أوؿ مؽ التالم ت وؼ جال واحد 

... ىتا العاـ فشقؾؿ عشة: إنو األوؿ عمن امية الحقؾؽ مؽ يـؾ أف  %ٓٓٔوحرل عمن 
 ٕٗٓٗ/  ٚالذعراوؼ":  أنذئت.  " تفد ر 

 .ٛٗٚٛ/  ٗٔ" تفد ر الذعراوؼ ": انغر: ( ( ٖ
 .ٕٜٙٔٔ/  ٜٔ" تفد ر الذعراوؼ ": انغر:  ( ( ٗ
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تقتزييا تصػرات السجتسات, كىي فخعيات ال تتر  بأص  العقائج كاألخبلؽ 
 (.ٔيسة)الكخ 

اإليساف الكام  أف يؤمغ اإلنداف بجسيع رس  هللا مغ أّكليع إلى  -ب
آخخىع, ال فخؽ بيغ مغ أرس  ألّمتو كمغ أرس  لغيخىا, كأف يؤمغ بدائخ 
كت  هللا إجسااًل, مّسا أك اه هللا إلى رسمو بأّي لغة كانت, كفي أّي زماف 

ڤ  ڤ  ڤ        ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ تعالى: -أُكِ َيت, قاؿ هللا 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڤ  ڦ  ڦ  

 .(ٕ)چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ػ رسمو بالسعجدات الخارقة لقػانيغ الكػف؛ لتثبت  أّيج هللا ػ  -جـ  
كىحه السعجدات تختم   - -صجقيع فيسا يبّمغػف مغ رساالت  عغ رّبيع 

 ػ أف  يخيج الحل ػ  بيغ رسػؿ  كآخخ,  د  ما نبغ فيو قػمو, كما

 (.ٖيعجدىع فيو)

األقخب إلى اإليساف باهلل ىع األجشاس الحيغ آمشػا بالخساالت الدابقة  -د 
, فقج جاءتيع الخس  كمعيع السعجدات, كمعيع -  - عمى رسػؿ هللا
لئليساف مغ غيخىع,  ل يقتزي أف يكػف ىؤالء ىع األقخبالسشاىج, كالسشص
بشدكؿ  اليع إلحً  : ألفمع أى  الكتابتحاكر السصمػب أف نكلحلظ كاف مغ 

 مشيج الدساء إلى األرض بػاسصة الخس .

                                                           
 .ٚٔٙٓٔ/  ٚٔ" تفد ر الذعراوؼ":  انغر:  ( ( ٔ
 ".  ٖٙٔ" سؾرة البقرة " : اآل ة "  ( ( ٕ
 .ٕٕٛ/  ٔ" تفد ر الذعراوؼ ": انغر:  ( ( ٖ
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 خامًطا : الدعْٗ إىل اإلمياٌ بالْٔو اآلخس: 

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ ٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعلك٘ بَرا ٘ األضاض
 : -زمحُ اهلل –األصل يف قْلُ 

 -ف استقخ في القم فإ - باليـػ اآلخخ ىػ السيداف العقجي اإليساف»  
 - فاإلنداف بك  جػار و يتجو إلى األفعاؿ التي تديخ عمى ضػء مشيج هللا

 -ليشاؿ الجداء األكفى ؛»(ٔ.) 

 مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –زمحُ اهلل  –ثّه ضسب

كيف ال نعس   دابًا لميـػ اآلخخ  كنحغ في الجنيا نعام  أنحدشا بشحذ 
كتذقى في زراعة األرض, كتتحس   مشصل اليـػ اآلخخ  فأنت مثبًل تتع 

مذاؽ الحْخث كالَبْحر كالدقي شػاؿ العاـ, لكغ  يغ تجسع زرعظ يـػ 
الحراد, كيـػ تسؤل بو مخازنظ تشدى أياـ التع  كالسذقة, كساعتيا يشجـ 
الكدػؿ الحي قعج عغ العس  كالدعي, يـػ الحراد ستخى أف أردب القسح 

ز مغ  دابظ قج عاد إليظ عذخة الحي أخحَتو مغ السخدف كضششَت أنو نق
 أرادّب, فأْخُحؾ لع يقم  إنسا زاد.

ككحلظ اليـػ اآلخخ نحيسو بيحا السشصل, فشتحس  مذاّؽ العبادة كالصاعات 
في الجنيا لششاؿ الشعيع الباقي في اآلخخة؛ ألف نعيع الجنيا ميسا كاف, ُيشغرو 

                                                           
ا وىشاؾ جزالا، وىشاؾ بعثا، فيؾ  عرؼ أنو لؼ ىشاؾ حدابا  أفّ  اإلنداف ح شسا  فيؼ ( ( ٔ

وإذا ما استقر  في أذىاف ، يشظمإل في ىتا العالؼ، ولؼ  فمت مؽ اإللو الؾاحد القيار
"تفد ر الذعراوؼ":  انغر:  السدمس ؽ تمػ العؾدة، فكل إنداف  كيؼ حدابو عمن ىته العؾدة.

ٕ  /ٖٔٔٗ. 
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حقخ, أّما في عميظ أمخاف: إما أْف تحػتو أنت بالسػت, أك يحػتظ ىػ بال
اآلخخة فبل يحػتظ نعيسيا كال تحػتو. إذف: فاأَلْكلى بظ أْف تدرع لآلخخة, كأف 
تعس  ليا أل   داب, فإْف كاف في العبادة مذقة, كلئليساف َتبعات, 
فانطخكا إلى ِعَطع الجداء, كإذا استحزخَت الثػاب عمى الصاعة ىانْت عميظ 

لسعرية, زىجَت فييا كنأْيَت مذقة الصاعة, كإذا استحطعت العقاب عمى ا
 (.ٔعشيا)

فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجل الػازح هلا, 
 ٓػرياٌ إىل ما ٓلٕ:

يعّج اإليساف باليـػ اآلخخ, أ ج الخكائد األساسّية التي يقـػ عمييا - أ
, تختبط ارتباًشا  اإليساف بالغي , كسا أّف  كيقة اإليساف بحلظ اليـػ

كذلظ ألّف اإليساف باليـػ اآلخخ نتيجة  -  -ف باهلل كثيًقا باإليسا
ػ كعجلو؛ كليحا يتع الخبط بيغ اإليساف  الزمة لئليساف بحكع هللا ػ 

( فقج قاؿ هللا ػ ٕباهلل كاإليساف باليـػ اآلخخ في كثيخ مغ األ ياف,)
 ػ في بياف  اؿ السشتحع بأكامخ هللا ػ  قاؿ هللا ػ كنػاليو ,- 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ         گ    ڳ  ڳ گ  گ چتعالى:

                                                           
 .ٗ٘ٔٔٔ،  ٖ٘ٔٔٔ/  ٛٔؼ ":  " تفد ر الذعراو انغر:  ( ( ٔ
، اذف اإل ساف باهلل واإل ساف لتلػ مثا –رحسو    –ضر  الذي  الذعراوؼ   ( ( ٕ اا

ىؾ ر اآلخوطرفو  -تعالن -بال ـؾ اآلخر ب ؽ قؾس ؽ) فبدا ة القؾس ىي اإل ساف باهلل
باآلخرة نيا ة  ( لتا ااف اإل ساف باهلل، بدا ة قسة اإل ساف، واإل ساف اإل ساف بال ـؾ اآلخر

 .ٖٓٚ/  ٕ" تفد ر الذعراوؼ":  انغر: قسة اإل ساف.
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اإليساف » ( األمخ الحي يبيّغ أّف ٔ) چڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ
بالبعث كالجداء, أص  صبلح القمػب كأص  الخغبة في الخيخ, 

  .(ٕ«)المحيغ ىسا أساس الخيخات كالخلبة مغ الذخ,
شو اإليساف باليـػ اآلخخ, لو أثخ عطيع في تػجيو اإلنداف كانزبا - ب

اآلخخة لع تكغ مػجػدة, لكاف  كالتدامو بالعس  الرالح, فمػ أفّ 
ا مغ السؤمغ في الحياة .. ألنو أخح مغ الجنيا ما الكافخ أكثخ  طً 

يذتييو كلع يقيج نحدو بسشيج, ب  أشمل لذيػاتو العشاف .. بيشسا 
 ,السؤمغ قّيج  خكتو في الحياة شبقا لسشيج هللا كتع  في سبي  ذلظ

ثشاف كليذ بعج ذلظ شيء .. فيكػف الكافخ ىػ الحائد ثع يسػت اال 
بشعع الجنيا كشيػاتيا. كالسؤمغ ال يأخح شيئا كاألمخ ىشا ال يدتكيع 
بالشدبة لقزية اإليساف .. كلحلظ كاف اإليساف باهلل, بجاية قسة 

 .(ٖ)ة اإليسافقسّ  اإليساف, كاإليساف باآلخخة نياية

                                                           
 ".  ٕٖٕ" سؾرة البقرة " : مؽ اآل ة "  ( ( ٔ
" تيد ر الكريؼ الرحسؽ في تفد ر االـ السشاف":الذي . عبد الرحسؽ بؽ ناصر بؽ  ( ( ٕ

 . ٖٜٙعبد   الدعدؼ، صػ 
 . ٕمتؾلي الذعراوؼ،  صػ انغر: "  الظريإل إلن   ": الذي .    ( ( ٖ
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مالظ يـػ الجيغ؛ ألصبحت الجنيا  – سبحانو كتعالى –هللا  لػال أفّ  -جػ 
, كلكغ هللا   ياة يحتظ فييا القػي بالزعيف, كيدحل فييا الطالع السطمـػ

–  -  يـػ الجيغ, اشسئغ شسأنيشة  يأتي كيصسئشظ كيقػؿ لظ: أنا مالظ
جػىخ العجؿ في ذلظ  , تمظ ىي الحكسة مغ كجػد اليـػ اآلخخ,إنوكاممة

 (. ٔ)الكػف الحديح

 دعْٗ إىل اإلمياٌ بالكطاٛ ّالكدز :ضادًضا : ال

تظَس احلهن٘ الدعْٓ٘ األضاضٔ٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعلك٘ بَرا 
 : - زمحُ اهلل –األصل يف قْلُ 

القزاء  كع ال إرادة لي فيو, كلكغ القجر ىػ ما قّجر أف يحجث كحا, » 
فتأتي األمػر عمى كفل التقجيخ, فالقزاء أمخ ال اختيار لي فيو, كالسخض 

كالقجر أف يقجر هللا أف أفع  كحا في أمخ اختياري, فيػ لع يجبخني  ,السػتك 
القزاء  ر كعمع أزاًل أنشي سأختار ىحا الصخيل, أي: أفّ عمى فعمو,كلكشو قجّ 

 (. ٕ«) التخييخجان  التدييخ, كالقجر يكػف في  جان   يكػف في

ظ ظ ابشقج يصم  مش  مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –زمحُ اهلل  –ثّه ضسب
س خيخ, لكشظ مدألة السدجّ  , كىػ يطغ أفّ االرغيخ أف تذتخي لو مدجسً 

تؤخخ شمبو كتقػؿ لو: فيسا بعج سأشتخي لظ السدجس إف شاء هللا, كتساش  
كال تأتيو بالسدجس, في  عجـ مجيئظ بالسدجس لو عمى كفل ما رأى ىػ 

 !!فائجة كصيانة كخيخ لبلبغ فيومشع 

                                                           
 . ٙ٘/  ٓٔ" الفتاوػ ":  ( ( ٔ
 .  ٜٚٙٗ/  ٛ. و " تفد ر الذعراوؼ ": ٔٔ/  ٓٔ"الفتاوػ ":   ( ( ٕ
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قجار الحكسة في تشاكؿ األمػر, كأنت تسشع إذف, فالخيخ يكػف دائسًا عمى م
السدجس عغ ابشظ, ألنظ قجرت أنو شح  كيميػ مع رفاقو كقج يتعخض 
ألشياء تخخجو عغ شػره كقج يتدب  في أف يؤذيو أ ج, كقج يؤذي ىػ 

 .(ٔ)أ جًا بسث  ىحا السدجس

فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػازح هلا, 
 ٓلٕ:ٓػرياٌ إىل ما 

ضخكرة اإليساف بسا قزاه هللا كقجره عمى عباده, كأّنو ركغ مغ أركاف  -أ 
  كأّف كّ  ما في الكػف, ال يقع إاّل بتػفيقو كمذيئتو. - -اإليساف باهلل 

عميشا,  –تعالى  –َسْتخ الغي  عغ الَخْمل نعسة عطيسة , أنعسيا هللا  -ب 
تقع؛ ألنشا قج نعخؼ أمًخا األمػر  كمعخفتشا لو ىتظ ليحه الشعسة, فمشتخؾ

مع   - –محدًنا , فشعير فيو في عدلة عغ المص  الحي يأتي بو هللا 
 (.ٕالحجث)

                                                           
 .٧٨5, ٧٨4/  2  " تفد ر الذعراوؼ ":انظر: ( ( 1

دع األمر السخؾؼ إلن أف  قا، فال تعش في فزعو قبل قاؿ الذي  الذعراوؼ:  ( ( ٕ
أنيؼ   يذؾف في السرا ب قبل وقؾعيا، وىؼ بتلػ  ظ مؾف عمن أف  ذتيػ، فآفة الشاس 
السر بة قد تذتي مثال بعد اير، فمساذا تظ ل مؽ عسر  إفّ  ،أنفديؼ أمد السرا ب

السر بة بالتؾجس مشيا والرلبة مؽ مؾاجيتيا؟ إنػ لؾ تراتيا إلن أف تقا؛ تكؾف قد 
نت ت يش في السر بة فكذنػ إف عذت في السر بة قبل أف تقا، فذ ،قرر  مدافتيا

ا عمن ا قادرا ا محتدبا وحدىا معزولة عؽ المظف السراحب ليا، لكؽ لؾ عممت صابرا 
انغر: " تفد ر   أمر صعب، فذنت لؽ ت يش في السر بة بدوف المظف. مؾاجية أؼّ 
 .ٖٙ/    ٛ" الفتاوػ ":  و .ٓٙٙ/  ٕالذعراوػ": 
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في الػجػد, ال ليذيع  أف يعصي شيًئا مغ الذخّ  –  –هللا  يخيج -جـ 
 –الذخ كيحيع, إنسا ليبتمي الشاس في االبتعاد عشو, كإال لػ لع يخمل هللا 

 (.ٔاالبتبلءات)الذخ, فكيف تأتي  –تعالى 
كجػد الذخ ىػ معشى »   أفّ  -ر سو هللا  –أّكج الذيخ الذعخاكي  –د 

الستبقاء الخيخ في الشحػس, كىػ الرخخة التي تشادي دائًسا: إف ىشا شًخا 
السخيس  لحي يذكػ مشوشػا أنحدكع ضجه, فاأللع افحاكلػا أف تقّػمػه, ك رّ 

فعالجيو, كاأللع لحلظ  ليذ ضاىخة شخ, ب  صخخة تقػؿ: يا نحذ ىشا داء
 (.ٕ«)ىػ شخيل العافية

, كضاقت بو الجنيا بسا  - ىػ  عمى اإلنداف أال يحدف إذا أرىقتو اليسـػ
فمػ  »,فكيف يقمل مغ كاف لو رب ,اف لو أبر بت, فإنو ال يقمل مغ ك

 (.ٗ)«(ٖلكاف لو شأف كبيخ) –تعالى  –رضي اإلنداف بشريبو كقجر هللا 

                                                           
 .ٔ٘/  ٕ" الفتاوػ ":  انظر: ( ( ٔ
 .  ٔٛ/  ٕ":   " الفتاوػ  ( ( ٕ
أف مدتذاراا » قرة واق ية في ىتا األمر،  -رحسو   –حعن الذي  الذعراوؼ  ( ( ٖ

كب راا قاؿ لي: زوجتي أنجبت أربا بشا ، وىي اآلف حامل وتخذن أف تشجب بشتاا خامدة، 
ا، فظسذنو بعل خ ر، ولكشيا أنجبت البشت الخامدة، فقاؿ ليسا: إف  وتريد أف تشجب ولدا

 –تعالن  –بقدسة    في البشا  فذنا أقؾؿ لكسا وأنا جالس ب شكسا اآلف: إف    رض تسا
سؾؼ يرسل لكسا خسدة صبياف، يتزوجؾف مؽ البشا ، ولؽ تعانؾا مؽ ايل عمن 
اإلطالؽ في ترب تيؼ، ويربحؾف أطؾع لكسا مؽ أواداسا، وبالفعل تزوجؾا خسدة رجاؿ 

الذي  الذعراوؼ « " سدتذار وزوجتو مؽ أوادىؼمؽ خ ر الرجاؿ، واانؾا أطؾع ليتا ال
 .  ٚٓٔ، ٙٓٔوقزا ا إسالمية حا رة تبح  عؽ حمؾؿ ": أ. محسؾد فؾزؼ، صػ 

" الذي  الذعراوؼ وقزا ا إسالمية حا رة تبح  عؽ حمؾؿ ": أ. محسؾد فؾزؼ،  ( ( ٗ
 . ٘ٓٔصػ 
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 املطلب الجـاىٕ

ّٔ٘ )ّاألمجال احلهه   (1الدعْٓ٘ املتعّلك٘ بأحهاو الػسٓع٘ اإلضالم

الحياة التي يعيذيا اإلنداف, ال ترمح إاّل  ال يخحى عمى عاق   أفّ 
بإقامة الذخيعة اإلسبلمّية, كإ ياء شعائخىا السعّطسة, كتقخيخ سمصانيا 
القػيع في جسيع شئػف الحياة, فيي ال تقترخ عمى جان  دكف آخخ, 

الذيخ دمحم متػلي  خػاشخبياف تمظ السدائ , مغ خبلؿ " كفيسا يمي 
 الذعخاكي ".    

 :العبادات اإلضالمٔ٘احلهه ّاألمجال املتعلك٘ ب: أّّلا 

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ ٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعلك٘ بَرا ٘ األضاض
 : - زمحُ اهلل –األصل يف قْلُ 

العبارة عمى أساس أنيا  العبادة ىي شاعة عابج ألمخ معبػد, كال تحيسػا »
كتعصي شحشة  ,ائخ ىي إعبلف استجامة الػالء هللالذعائخ فقط, فالذع

لشدتقب  أ جاث الحياة, كلكغ الذعائخ ك جىا ليدت ك  العبادة, 
فالسعامبلت عبادة, كالسحيـػ الحكيقي لمعبادة أنيا تذس  عسارة األرض, 

                                                           
أصؾليا، واّمف اسؼ لمشغؼ واألحعاـ التي ارعيا  ، أو ارع » الذريعة ىي  ( ( ٔ

السدمس ؽ إ اىا؛ ليذختوا أنفديؼ بيا في عالقتيؼ باهلل، وعالقتيؼ بالشاس، وأّنيا عمن 
اإلسالـ " انغر:« كثرتيا، ترجا إلن ناح ت ؽ ر يد ت ؽ: ال بادا ، والسعامال .

خرا ص الذريعة و" .ٖٚعق دة واريعة ": الذي . محسؾد امتؾ ، صػ 
، ط. الفتح لإلعالـ العربي، ٕٔ، ٖس د سابإل، صػ  اإلسالمية ومس زاتيا ": الذي .

 .ـٜٛٛٔىػ ػ  ٜٓٗٔط. األولن، سشة 
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... يعصيظ  مخ هللافي  خكة  ياتظ بأ إذف فسعشى العبادة, ىػ أف تأتسخ
 (.ٔ) « شعائخ لتأخح مشيا الصاقة كالسعػنة عمى  خكة الحياة

تعالى   -إف هللا  » مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –زمحُ اهلل  –ثّه ضسب
شخع العبادات ليعصيظ الػقػد البلـز لتربح  خكة  ياتظ عمى َكْفل  –

يانا في كما أشبو ىحا الػقت الحي نختدلو مغ مرالح دن ,ما أراده هللا
عبادة هللا بذحغ بصارية الكيخباء, فحيغ تحى  بالبصارية إلى جياز 
الذحغ ال نقػؿ: إنظ عصمت البصارية إنسا زدَت مغ صبل يتيا ألداء 
ميستيا كأْخح خيخىا؛ لتعصيشا الذحشة التي تجعمشا نبحؿ الصاقة في 

ى  األرض يشطخكف في الدساء الحياة؛ كلحلظ قاؿ بعس العارفيغ: أ
متؤللئة, كالسبلئكة في الدساء يشطخكف نجػمًا متؤللئة مغ بيػت  انجػمً 
 (.ٕ) «هللا

الياظس يف ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ البلٔػ٘, جيد أىَا تيدزج حتتَا 
 عّدٗ حهه دعْٓ٘, مً أٍنَا ما ٓلٕ:

إلى أفعالشا, كإنسا ىي  -تعالى –التكميحات مغ هللا, ليدت لحاجتو  » – أ
التكميحات ال يشتحع هللا بيا, كإنسا ىي لرالحشا  لرالحشا نحغ, فاألص  أفّ 

قج جع  الربلة خسًدا في العس  كخسديغ في  –  –نحغ, ك يث إف هللا 

                                                           
 . ٕٕٙٓ/  ٗ" تفد ر الذعراوؼ" :   ( ( ٔ
.  و" اليدؼ والسشيا ": الذي .   ٜٕٚٓٔ/  ٚٔ" تفد ر الذعراوؼ" :   ( ( ٕ

 . ٘ٔ، ٗٔمتؾلي الذعراوؼ، صػ 
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 كما جاء التخفيف إالّ  –  –األجخ كالثػاب, فإف العصاء ثابت مغ هللا 
 (.ٔ)«, كلع يقابمو تخفيف العصاء كالثػابلمػسيمة

  كستو كتقتشع بو, فإفّ  جأف تك  عش ك  أمخ يتصم  لتشحيحه لػ أفّ   » - ب
سا العبػدية أف تأخح األمخ مغ هللا, كأف ة, إنّ ذلظ يحدج معشى العبػدية الحقّ 
ذلظ أ كع ما يػجو في ىحا السػضػع, كبحلظ  تثل تساًما ك  الثقة, في أفّ 

عمى أسخار  –  –ة العبػدية هلل, فقج يصمعظ هللا تكػف قج أخحت قسّ 
 (.ٕ)«ةاإلشخاقات الشػرانيّ أ كامو, كتفيس عميظ 

لو الكساؿ السصمل قب  أْف يخمل الَخْمل كبرحات الكساؿ   -  –هللا  - جػ
فإف قمَت: فمساذا إذف ُيكمِّ   ,خمل, فبل تشحعو شاعة, كال تزخه معرية

الَخْمل باألمخ كالشيي  نقػؿ: كمَّ  هللا الَخْمل لتدتسخ  خكة الحياة كتتدانج 
يحجث في  ياتيع االرتقاء كيدعجكا بيا, إنسا لػ الجيػد كال تترادـ, ف
 (.ٖ)الحياة, فأنت تبشي كغيخؾ ييجـ تخكيع كأىػاءىع َلحدجتِ 

مّسا سبل يتبّيغ أّف: العبادات, ليدت أشكااًل كرسػًما فقط, كلكشيا 
مع ذلظ كّمو, إيحاءات بالخيخ في القمػب كىسدات بالصيخ في الزسائخ, 

الذخيعة, كإ ياء شعائخىا, كتقخيخ سمصانيا في  فالحياة ال ترمح إاّل بإقامة
 ك  شئػف الحياة.

                                                           
 .ٜٔ/  ٘" الفتاػ ":  ( ( ٔ
 .ٕٓ/  ٘وػ ": " الفتا ( (  ٕ
 .ٕٖ٘ٓٔ/  ٚٔ" تفد ر الذعراوؼ": انغر: ( ( ٖ
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ًٔااث  باملعامالت يف اإلضالو: احلَهه ّاألمجال املتعلك٘: ى

تظَس احلهن٘ الدعْٓ٘ األضاضٔ٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعلك٘ بَرا 
 : - زمحُ اهلل –األصل يف قْلُ 

ات, ىػ لسشييّ ة كامقرػد اإلسبلـ عمى الجكاـ مغ التكاليف الذخعيّ  » 
تصييخ السجتسع اإلسبلمي مغ ك  ما يذػب شيارتو كنقاءه, كالححاظ عميو 
مغ السياكي التي مغ السسكغ أف ييػي فييا بدب  أك  أمػاؿ الشاس 

كربا كاختبلس, كا تياؿ, كرشػة,  كتجليذ   أنػاعو مغ غر   بالباش  بك ّ 
كالخمل كالجيغ.  كسخقة, كا تكار, كبيع ما ال يباع كالعخض كالحمة كالزسيخ

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  تعالى:-قاؿ هللا

چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ    ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ

 .(ٕ)«(1)چڇ

 مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –زمحُ اهلل  –ثّه ضسب

الحل سبحانو لع يجع  مغ إنداف كا ج مجسع مػاى , ب  نثخ هللا  إفّ  »
قج أراد أف  -تعالى  – ألف هللا ؛  كا ج أخح مػلبةالسػاى  عمى الخمل, كك

يتكام  العالع كال يتكخر؛ فالتكام  يػ ي باالنجماج فإذا كشت أنت تعخؼ 
ا شيئًا خاضعا لسػىبتظ, كأنا ال أعخفو فأنا مزصخ أف ألتحع بظ, كأنا أيًز 

                                                           
 ". ٜٕ" سؾرة الشدال ": مؽ اآل ة "  ( ( ٔ
 .ٖٚ٘"  ىتا ديششا ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ، صػ   ( ( ٕ
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كىحا المػف  ,ا كأنت ال تعخفو, لحلظ تزصخ أنت أف تمتحع بيقج أعخؼ شيئً 
 .(ٔ)«لتحاـ ليذ التحاـ تحز , إنسا ىػ التحاـ تعاير ضخكري مغ اال 

فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػازح هلا, 
 ٓػرياٌ إىل ما ٓلٕ:

الساؿ عبج مخمز, كلكشو سيج رديء, ىػ عبجؾ  يغ تشحقو, كلكغ  -أ 
 (.ٕ يغ تخدنو كتتكال  عميو يذكيظ كيسخضظ؛ ألنظ أصبحت لو خادًما)

و يج  عميو صا   نعسة في الجنيا أنّ  أف يعخؼ ك ّ  -  -أراد هللا  – ب
و مدتحيج مشيا, غيخه, فإف رآىا السحخـك عمع أن ة إلىأف تكػف نعستو متعجيّ 

مشيا فإنو لغ يشطخ إلييا بحقج, كال أف يشطخ إلييا بحدج,  افإذا كاف مدتحيجً 
كاف الدائج ىػ أف يخيج  كلكغ إذا ,أمخىا عائج إليو ى أف تدكؿ ألفّ كال يتسشّ 

 صا   الشعسة في الجنيا أف يأخح باالستحػاذ عمى ك  عائج نعستو, كال
 .يخاعي  ل هللا في ميسة الشعسة

 -فحي المجػء إليو  -  -عمى اإلنداف أف يحدغ التػك  عمى هللا  -جػ
 -  ,يػ سبحانو ال يخيج أف يدلدؿ مخاكد الشاس, فعػض عغ ك  فائت

كلكغ يخيج أف يقػؿ ليع: إنشي إف سمبتكع نعستي فاجعمػا أنحدكع في 
 .(ٖ)  زانة السشعع بالشعسة

                                                           
 . ٖٗٔٔ/  ٕ" تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٔ
 .  ٜٕٚ/  ٔ" تفد ر الذعراوؼ ": انغر: ( ( ٕ
.و"ىتا ديششا ": الذي .   ٜ٘ٔٔ -ٕٜٔٔ/  ٕعراوؼ": " تفد ر الذانغر: ( ( ٖ

 .ٙٙٗ، ٘ٙٗمتؾلي الذعراوؼ، صػ  
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 بكطآا املسأٗ املطلن٘: قةاملتعّلالاعوية واألمجال ه َكاحِلثالًجا: 

يا ل لسا ,اا كأبعجىا أثخً السخأة مغ أعطع قزايا العرخ خصخً  اياقزتعّج 
خيغ كاف مغ كاج  السحكّ  لحا ؛يػض باألسخة كالسجتسعفي الشّ  كبيخ   مغ دكر  

يتػّلج الحكع   تى ؛في كّ  زماف كمكاف خةأف يعتشػا بقزاياىا الستغيّ 
 ف,عمى مجى القخك ياكأ ػال ياتػافل مع ضخكف, فيجيجالسشاس  كالخأي الدّ 

عمقة بيحا األص  تطيخ الحكسة الجعػية األساسية لمذيخ الذعخاكي, الستك 
 ر سو هللا:  –في قػلو 

الخج  كالسخأة في اإلسبلـ متكامبلف ال متزاداف, كعجي  أْف نخى مغ  »
 .(ٔ) « الشداء َمْغ تتعر  ضج الخجاؿ كىي ُتَجّغ إْف لع تشج  الػلج

الحكػرة كاألنػثة ىسا نػعاف لجشذ  »قاؿ:  –ر سو هللا  –كسا أنو 
ف في مصمػبات الجشذ, كبعج ذلظ البذخ, فالحكخ كاألنثى يذتخكا

كاألفخاد  ,يشحخداف في مصمػبات الشػع, كبعج ذلظ ك  نػع يشقدع إلى أفخاد
أيزًا ليدػا مكخريغ, ب  فيو قجر مذتخؾ يجسع ك  األفخاد, كبعج ذلظ 
ك  كا ج لو مػلبة كلو ريادة في مجاؿ كحا أك كحا, كبحلظ يتكام  أفخاد 

 .(ٕ)«الجشذ البذخي 

ما داـ الجشذ  » مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –ُ اهلل زمح –ثّه ضسب
 البذخي قج انقدع لشػعيغ, فيكػف لمخجاؿ خرػصية كلمشداء

كربشا سبحانو كتعالى ال يأتي  تى في البشية العامة ليجع   ,خرػصية
الجشديغ مدتػييغ في خرائز البشية, صحيح البشية كا جة: رأس 

                                                           
 .ٜٙ٘ٔٔ/  ٜٔ" تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٔ
 .ٕٛٚٔ/  ٗ" تفد ر الذعراوؼ ": ( ( ٕ
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بذيء, الخج  لو شك   كجحع كأرج , إنسا يأتي كيسيد بشية ك  نػع
ي الخج  كلحلظ فالحيغ يقػلػف: ندػّ  ,مسيد, كالسخأة ليا شك  مسيد

بالسخأة أك السخأة بالخج  نقػؿ ليع: السخأة ليا تكػيغ خاص, كالخج  لو 
تكػيشو الخاص, فإذا سػيت السخأة بالخج  أعصيت ليا مجاالت الخج , 

ييا, معصمة ال يقـػ كبقيت مجاالتيا التي ال يسكغ لمخج  أف يذاركيا ف
إذف فأنت  سمتيا فػؽ ما تصيل كأنت مخصئ؛ ألنظ تأتييا  ,بيا أ ج

 .(ٔ)«بستاع  أخخى 

فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػازح هلا, 
 ٓػرياٌ إىل ما ٓلٕ:

السخأة ليا في اإلسبلـ  خيٌة عقجية مدتقمة ذاتية, كأنيا غيُخ تابعة في  -أ 
 ج, سػاء أكانت زكجة نبي أـ زكجة إماـ مغ أئسة الكحخ.عقيجتيا أل 

السخاد بشقز الجيغ لجى السخأة, أي الشقز في التكاليف عمى السخأة,  -ب 
ميستيا  كليذ السقرػد بو نقز الثػاب, كالسخاد بشقراف العق :أفّ 

ؽ, كالخج  إف تيا متحػّ ة, كلكغ عقميا في ميسّ ة أكثخ مشيا عقبلنيّ عاشفيّ 
مخض كعشجه كلج صغيخ, نججه ال يرمح لسيسة رعاية  أصاب زكجتو

  .(ٕاالبغ)

لع يطمع اإلسبلـ السخأة في إعصائيا نر  ميخاث الحكخ في بعس  -جػ 
الحاالت؛ كذلظ ألنيا ليدت مكمحة بالشحقة سػاء قب  الدكاج أـ بعج الدكاج, 

                                                           
 . ٜٕٚٔ، ٕٛٚٔ/  ٗ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٔ
 . ٘ٔ، ٗٔ" إماـ الدعاة " حد ؽ عبد الحس د ن ل، صػ انظر: ( ( ٕ
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حقتيا ا بعج الدكاج فشفقب  الدكاج السخأة مدئػؿ عشيا كالجىا يشحل عمييا, أمّ 
 .(ٔعمى زكجيا؛  تى كلػ كانت غشية كزكجيا فقيخ)

ثقة في  يغ أراد الحل الذيادة مغ امخأتيغ, لع يصم  ذلظ لزع  ال   -د 
الخج , كلكغ ألف الذيادة ليدت ابتكار عق   السخأة أك زيادة الثقة في

 كلكشيا  زػر مذيج كأمانة نق .

كخجمتيغ كغيخ ذلظ الخجاؿ مكمحػف بخعايتيغ كالدعي مغ أجميغ   -ىػ 
مسا تحخضو القػامة مغ تكميحات؛ إذف فالقػامة تكميف كليذ مجخد 

 , ياتيا مبشية عمى الدتخ في بيتياكالسخأة  ,( فالقػامة لمخجاؿٕ),تذخيف
السخأة سكغ  كالسحخكض أفّ , كالخجاؿ يقػمػف ليا بسا تحتاج إليو مغ شئػف 
 .ة الخجاؿكبخ مغ ميسّ أة لدكجيا كبيتيا كأكالدىا كىي في ىحا ليا ميسّ 

أف نثبت اإليساف في قم  السخأة السدمسة, كعشجما تػدداد الجخعػة  يج   –ك 
 التػػػػػي سػػػػػتصم  الحجػػػػػاب كتػػػػػخى أنػػػػػو يػػػػػي ف (ٖ)اإليسانيػػػػػة فػػػػػي كيانيػػػػػا,

                                                           
" الذي  الذعراوؼ وقزا ا إسالمية حا رة تبح  عؽ حمؾؿ ": أ. محسؾد انظر: ( ( ٔ

 . ٚٓٔفؾزؼ، صػ 
 . ٓٙ/   ٓٔ" الفتاوػ ": انظر: ( ( ٕ
وىتا ىؾ مشيا اإلقشاع » رحسو  :  –وضح الذي  الذعراوؼ ىتا الكالـ، قا الا  ( ( ٖ

 عؾف اإل ساف صادراا مؽ  التؼ يرتكز عمن دعامة ااطسئشاف التاتي الداخمي، ومؽ وؼ
الداخل؛ ف تسسو السغير الخارجي؛ ألف إ ساف الجؾارح أجدر أف  دبإل ما عداه مؽ مغاىر 
إ سانية خارجية، فالبد أف تستمئ فراغا  الشفس الحدية الة ر مر ية بالحياة والح ؾية 
 العقا د ة، ومؽ وؼ ستدعن ىي في االتزاـ الدمؾاي في أرؽ صؾره وأدؽ مغاىره ما

إ سانشا الكامل بالتزاـ الزؼ الذرعي لمسرأة السدمسة، فيؾ أدعن لريانة الب ت السدمؼ، اسا 
 .ٕٔ/  ٔالفتاوػ ":  «" أنو حفع لمسجتسا اإلسالمي
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 (.ٔ)مى التقاء سياـ الذيصاف السارقة الصائذةثْ كسيمة مُ 

ي ِزيِّيا قػاعج تديخ عمييا ف ,الذارع الحكيع لمسخأة السدمسةكضع   -ز 
 سايًة ليا كصيانًة لمسجتسع مغ الحتشة,ك تى ال يصسع  ا؛كسمػكيا كِمْذيتي

فييا أصحاب الشحػس السخيزة, فجع  ليا  جابًا يدتخىا ُيخحي زيشتيا ال 
 (.ٕا)يكػف شحافًا كال كاصحً 

كمغ ىشا يتبّيغ أّف: السخأة مغ الخج , كالخج  مغ السخأة بسشدلة األعزاء 
( كأّف البيت ىػ ٖ),  بسشدلة الخأس كالسخأة بسشدلة البجفمغ البجف, فالخج

التحخيل  السكاف الخئيدّي لمسخأة؛ لتحقيل ميستيا في الػجػد. كسا يتبّيغ أفّ 
بيغ الخج  كالسخأة في بعس األ كاـ كالحقػؽ كالػاجبات, يكػف بحد  ما 

 كىحا ىػ مقتزى العجؿ. يبلئع شبيعة ك  مشيسا, 

  

                                                           
 . ٕٔ/  ٔ" الفتاوػ " :  انظر: ( ( ٔ
 .ٖٖ٘ٓٔ، ٖٖٗٓٔ/   ٚٔ" تفد ر الذعراوؼ ":  انغر:  ( ( ٕ
وما  ٜٙ/ ٔلّرسالة" أ. عبد الحميؼ   أبؾ اّقة،انغر " تحرير السرأة في عرر ا ( (  ٖ

وما  ٜٔبعدىا بترّرؼ. و "السرأة ب ؽ الفقو والقانؾف " د. مرظفن الّدباعي، صػ 
بعدىا بترّرؼ، ط. دار الّدالـ لمّظباعة والّشذر والّتؾزيا، ط. الثانية، سشة 

ـ ": أ.د. ـ. و " حقا إل و ابيا  حؾؿ معانة السرأة  في اإلسال ٖٕٓٓىػ ػ ٕٗٗٔ
بترّرؼ. و" السرأة في القرص القرآنّي": د. أحسد  ٕٚػ  ٚٔ  عسارة، صػ  
وما بعدىا بترّرؼ، ط. دار الّدالـ لمّشذر والّتؾزيا  ٚٚٛ/  ٕمحّسد الّذرقاوّؼ، 

 ـ.  ٖٕٓٓىػ ػ ٕٗٗٔوالّترجسة، ط. وانية سشة 
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 املطلب الجالح
 احلهه ّاألمجال الدعْٓ٘ املتعلك٘ باألخالم اإلضالمٔ٘

تظَس احلهن٘ الدعْٓ٘ األضاضٔ٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعلك٘ بَرا 
 زمحُ اهلل:  –األصل يف قْلُ 

فالرادؽ محتـخ  تى عشج  ,(ٔ)الكيع ىي الكيع  تى عشج السشحخؼ »
شحخؼ الكاذب, كالسدتكيع محتـخ  تى عشج السعػج, كلكغ الحي يدي  لمس

كقجيًسا قي : ال  يػات العاجمة كالشحعيات الصارئة,الخخكج عغ الكيع, ىي الذ
 (.ٕ«)خيخ في خيخ بعجه الشار, كال شخ في شخ بعجه الجشة

 مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا: –زمحُ اهلل  –ثّه ضسب

ثبلثة مغ الذباب جسعت بيشيع الرجاقة ثع انحخؼ مشيع  لشحخض أفّ  »
ككاف أل ج السشحخفيغ ُأخت فيصم  زميمو السشحخؼ  اثشاف كاْلتـد كا ج مشيع,

يج ىحه األخت, كيأتي لو الرا   الحي لع يشحخؼ ليصم  األخت نحديا, 
ىشا نجج األخ ال يػافل عمى زكاج أختو بالسشحخؼ, ب  يػافل عمى زكاجيا 
مغ الحي لع يشحخؼ؛ ألنو لغ يخجع نحدو, كعشجما يعاتبو السشحخؼ فيػ 

 مشظ عمى أختي  أنا أعخفظ  ل السعخفة, كىكحا نخى أفّ يخد عميو: كى  أستأ
الكيع ىي الكيع, كعشجما يكػف ىشاؾ إنداف عمى  ل كيمتقي بأناس عمى 

                                                           
شكيرة فقد سقظت مؽ م ْؽ جعمػ مؾضعاا لمرحسو   :  –قاؿ الذي  الذعراوؼ  ( ( ٔ

ْشت و عمن أمره، فذاىد الزور  رتفا رأُسػ عمن الخرؼ بذيادتو، وتظذ قدُمػ ينغره، وإْف أع 
 . ٕٜٙٓٔ/  ٛٔتفد ر الذعراوؼ":  " .عمن ارامتو

 . ٖ، ٕ"  الظريإل إلن   ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ،  صػ ( ( ٕ
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باش  نججىع ال يتخكػنو كشأنو, كألنيع لغ يدتصيعػا أف يكػنػا مثمو فبل أق  
 (. ٔ)«مغ أف ييدأكا مشو  تى يحتحطػا ألنحديع بحدادىع

ِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػازح هلا, فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍر
 ٓػرياٌ إىل ما ٓلٕ:

مغ  فداد في الكػف ناشئ مغ األمػر االختيارية التي ترجر ك ّ » - أ
افع " ك " ال تحع ", كمشصقة االختيار اإلنداف, كالتي يسمظ فييا: "

ا أمّ  ظ في الكػف,ىحه ىي أساس ك  شقاء كك  فداد كك  تسمّ 
التي ال تر  إلييا يج اإلنداف, فيي األشياء غيخ االختيارية, 

 (.ٕ«)مشدجسة مع بعزيا كمع الصبيعة

كلكغ  جاء اإلسبلـ ليعجليا ال ليجسجىا غخيدة مغ غخائد اإلنداف ك ّ »  -ب 
ليا ميسة, كاإلنداف  يغ يشطخ ليحه السدألة يعتقج أف قػة  ليدتبقييا؛ ألفّ 

 .(ٖ)«أعمى مشو ىي التي نطست لو ىحه األشياء

لسشيج يسشح اإلنداف  ياة راقية كسعيجة, ال متاع  فييا,  ياة ال ا » -جػ 
يتأرجح فييا اإلنداف بيغ الدعادة كاأللع, كلكغ يحاكؿ فييا اإلنداف إذا 

كإذا كاف متألًسا  فإنو  كاف سعيًجا أف ييجي بعس سعادتو لسغ  ػلو,

                                                           
 ٕصػ  السرجا نفدو ":"   ( ( ٔ
 . ٕٛ/  ٕ":   " الفتاوػ  ( ( ٕ
 . ٓٗ/  ٓٔ" الفتاوػ ":  ( ( ٖ
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سػؼ يجج مغ  ػلو يتحسمػف عشو بعس األلع , كفي ىحا نسػ لمتكاف  في 
 (.ٔ)«لسجتسع, كفي ىحا نسػ لئلنداف نحدوا

  

                                                           
إذا أردنا أف نقر  ذلػ إلن األذىاف فمشقل إف ىشاؾ  »قاؿ الذي  الذعراوؼ:  ( ( ٔ

أخؾيؽ أحدىسا  دتيقع مبعراا ل تىب إلن مدرستو والثاني يشاـ حتن الزحن، ويخرج مؽ 
الخ ر لشفدو . األوؿ  حب الخ ر لشفدو والثاني  حب .الب ت ليجمس عمن السقين.

والخالؼ في تق يؼ الخ ر. . الكدؾؿ  حب الخ ر العاجل فيعظي نفدو حغيا مؽ الشـؾ 
. والسجتيد  حب الخ ر اآلجل لشفدو لتلػ يتعب ويذقن سشؾا  .والترفيو وعدـ العسل.

 ا. مرمؾقا حتن يرتاح بعد ذلػ ويحقإل مدتكبالا  ؛الدراسة
الباكر ويروؼ ويبتر الحب ويذقن،  ذتيو الفالح التؼ يزرع ويتىب إلن حقمو في الرباح 

 في آخر العاـ محرؾؿ وافر وخ ر اث ر.
والفالح التؼ  جمس عمن السقين طؾؿ الشيار أعظن نفدو خ ر الراحة، ولكؽ ساعة  

 الحراد  حرد الشدـ.
. فسشيؼ مؽ يريد متعة ..إذف ال الشاس  حبؾف الخ ر ولكؽ نغرتيؼ ومقاييديؼ تختمف.

، ومشيؼ مؽ  . قد ..و  تبارؾ وتعالن ح ؽ  ذمرنا بالخ ر. د، عسل ألجل متعة الةال ـؾ
ولكؽ الشيا ة متاع أبدؼ في جشة الخمد. إذف فالخ ر  ،ا لمجدد والشفس عؾف الخ ر مت با 

الخ ر ىؾ ما ليس بعده بعد. فذنت تؾلد وؼ تكبر وؼ  ألفّ  ؛الحكيقي ىؾ ما جال بو الذرع
أعمن السشاصب وؼ تسؾ  وؼ تبع  وؼ تدخل  . وؼ تربح في..تتخرج في الجامعة.

" انغر:. و ٜٜٗ/ ٔ"تفد ر الذعراوؼ ": « وبعدىا ا ايل إا الخمؾد في الش يؼ ...الجشة.
مؽ فيض الرحسؽ في تربية اإلنداف ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ، إعداد. مش ر عامر، 

ٕ   /ٕٛ. 
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 سابعاملبخح ال

 احلهه ّاألمجال الدعْٓ٘ 

 ّّضاٜلَا ّأضالٔبَا مبياٍج الدعْٗ املتعلك٘ 

 الػٔذ ذلند متْىل الػعساّٖ  خْاطسمً خالل 

 ّٓػتنل علٙ ما ٓلٕ:

الدعْٓ٘ املتعلك٘ ّاألمجال احلهه األّل:  املطلب
 ضالمٔ٘ .مبياٍج الدعْٗ اإل

الدعْٓ٘ املتعلك٘ ّاألمجال احلهه : الجاىٕ املطلب
 بأضالٔب الدعْٗ اإلضالمٔ٘ .

تعلك٘ الدعْٓ٘ امل ّاألمجال احلهه: الجالح املطلب
 بْضاٜل الدعْٗ اإلضالمٔ٘
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 املطلب األّل

 ضالمٔ٘الدعْٓ٘ املتعلك٘ مبياٍج الدعْٗ اإل ّاألمجال احلهه

ّٓ ّٔ٘ األضاتظَس احلهن٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّلض
 :- زمحُ اهلل

س ا ألنو إف اىتجى بكمساتو أناالجاعية مأمػر مغ هللا بأف يكػف يقطً  »
ذلظ أف السجتسع الحاسج يػجج بو ك آخخيغ,  اكسعجكا بيا, فإّنو ُيغز  أناسً 
التي تعشي  الجاعية عميو أف يعخؼ يقطة الحذ,السدتحيجكف مغ الحداد, ف

مأمػر و كسا أنّ ة السػجػدة عشج ك  إنداف, اؼ إلى األ اسيذ الخفيّ االلتح
لحطة أف تأتي  بأف تعس  ك   ػاسو  تى يعخؼ مغ الحي يجبغ كيختج 
 (.ٔ)«دعػة الخيخ, كمغ الحي يصسئغ كيحدغ الخا ة لجعػة الخيخ

 :مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 

ج الحل, كجج أنرار الطمع كأنرار إنو عشجما أعمغ عيدى ابغ مخيع مشي »
أنرار الطمسات غيخ معجبيغ بالسشيج الػاضح لئليساف جج أّف ك ك البغي, 

إنو يعمع  ,أ ذ مشيع الكحخ لقج كاف مميئا باليقطة كاالنتباهفقج باهلل, لحلظ 
كعشجما  ,أنو قج جاء بخسالة مغ هللا؛ ليخخج أناسًا مغ محدجة إلى مرمحة

ۇئ  ۆئ   چ أف يشتجب جساعة ليعيشػه عمى أمخ الجعػة,أ ذ مشيع الكحخ, أراد 

                                                           
 . 14٨٧/  3 " تفد ر الذعراوؼ ": ( ( 1
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ی  ی   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی 

 .(ٕ)«(1)چجئ  

فالياظس ٍيا جيد أٌ ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ ّاملجال الػازح هلا, 
 :ما ٓلٕٓػرياٌ إىل 

اإلنداف عميو أف يتشبو إلى الغاية كأف يتعخؼ عمى الػسيمة التي  »-أكاًل 
غاية, فإذا كانت الغاية أف يحى  اإلنداف إلى هللا, كالػسيمة تػصمو إلى ال
 (.ٗ)«فمساذا الحيخة إذف (ٖ)ىي السشيج,

ــا:  ًٔــ  (, مػػػػشيج دعػػػػػي لػػػػو تػػػػأثيخه عمػػػػى الشحػػػػػس٘السػػػػشيج الحدػػػػي)ثاى
 

                                                           
 ".  ٕ٘اآل ة "مؽ  : " ة آؿ عسراف" سؾر  ( ( ٔ
 ٛٛٗٔ/  ٖ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٕ
الؾس مة تذتي قبل الةا ة، ولكؽ  لؾ نغرنا إلن الةا ا  وإلن الؾسا ل لؾجدنا أفّ  » ( ( ٖ

الةا ة تتزح قبل الؾس مة؛ فالتؼ  دتتار إنسا  دتحزر في ذىشو  ،التحز ر العسمي في
ال ارط ىؾ واقا ب ؽ أمريؽ، ب ؽ  شا نعمؼ أفّ يد ل شجح؛ ألنّ الةا ة وىي الشجاح، ف بتؿ الج

انغر: " «اجؾا  دافا، وجؾا  واقا؛ فالشجاح دافا لمستاكرة، والستاكرة تجعل الشجاح واقعا 
 .ٕٖٔ٘/  ٙ  تفد ر الذعراوؼ" :

 .ٕٖٔ٘/  ٙ  انغر: " تفد ر الذعراوؼ" : ( ( ٗ
التي يشبةي أف يتدّمح بيا » عؾية  عّد السشيا الحّدي، مؽ أبرز السشاىا الد ( ( ٘

الدعاة؛ اي يتسّ ز خظابيؼ الدعؾؼ بالتذو ر، خاّصةا وأّنو  عتسد عمن لفت األنغار لألمؾر 
السذاىدة والسحدؾسة، وتتدا دا رتو بح   تذسل العالؼ والستعمؼ والكب ر والرة ر، وا 

ا لمعقل أو تقترر عمن جشس دوف آخر. ويتسّ ز السشيا الحدي بعؾنو خظاباا مؾج يا
ا مؽ خالؿ ااعتساد عمن الحؾاس. وىتا ما  ععس عغيؼ أىس تو في  العاطفة أو ام يسا معا
== 
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يعس  عمى تػضيف ىػحا السػشيج  ( كالجاعية الحريف, ىػ الحئالبذخّية,) 
دّيػة (, الػحي تدػػده السإفي نحػس مجعػيو, كخاصػة فػي كاقعشػا السعاصػخ)

 .(ٔ)ةكالتكشػلػجي ةالعمسي ثػرةكال

                                                                                                                                                  

== 

"مشاىا الدعؾة اإلسالمية وأسال بيا ووسا ميا « مخاطبة ارا ح واسعة مؽ السجتسا اإلنداني
ا، ،  ط. معتبة اإل ساف لمظباعة والشذر والتؾزيٖٛ": أ.د. ماجد عبد الدالـ إبراليؼ، صػ 

 ـ.ٕٕٔٓػ  ٖٖٗٔط. األولن، سشة 
لمسشيا الحدي خرا ص دعؾية، يتسّ ز بيا عؽ غ ره مؽ السشاىا الدعؾّية،  ( ( ٔ

     تتسثل فيسا يمي:
ػ سرعة تذو ره؛ اعتساده عمن السحدؾسا ، التي  دّمؼ بيا اّل إنداف عادة. فإذا لؼ   ٔ» 

ػ التيؽ أصّروا  ىشا تؾّعد   ػ  دّمؼ، عّل ذلػ عمن عشاده، وإصراره عمن باطمو. ومؽ 
 عمن افرىؼ بعد رؤية السعجزا  الشبؾّية.

 ػ عسإل تذو ره في الشفؾس البذرية؛ لسعايشتيا الذيل السحدؾس. ٕ
ا في أنؾاع الحّس أو بعزيا. ٖ  ػ سعة دا رتو، ااتراؾ الشاس جسيعا
جسيا  وحدشمؽ السؾاطؽ، إلن خبرة واختراص، فال   ػ  حتاج استخدامو في اث رح  ٗ

« " الدعاة، وا سّيسا إذا اانت الدعؾة لظبقة العمسال الستخرر ؽ في العمـؾ التظبيكية.
، ٜ٘مشاىا الدعؾة اإلسالمية وأسال بيا ووسا ميا ": أ.د. ماجد عبد الدالـ إبراليؼ، صػ

ٜٙ . 
أف  عؾف ُممساا بقدط محتـر مؽ جسيا عمـؾ الكؾف والحياة »  مداعية  دتحدؽ ل ( ( ٕ
يته ف ،ػ" الظبيعة " و"الكيسيال" و"الشبا " و" الح ؾاف" و" الفمػ " و" تقؾيؼ البمداف" وغ رىاك

السعارؼ ليدت نافمة في حياتو، وا في تؾج ياتو بل ىي زاد ابد مشو لترحيح فكره، 
وضبط صمتو بالعالؼ، وإرساؿ الشرا ح محفؾفة بؾعي دق إل وحس بالغ وإدراؾ لميدؼ 

. وؼ نحؽ نريد ااست ثاؽ مؽ أّف العقل التؼ تردر عشو الحقا إل التؼ تشظمإل إليو..
ما   ػ دراسا  في « " الديشية، صا ب الشغرة، سديد الخظؾة، مشظقي السقدما  والشتا ا

 .ٕٚٔالدعؾة والدعاة ": الذي .   الةزالي، صػ 
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( يتسّيد بكػنو خصاًبا مػجًيا لمعق , مغ خبلؿ ٕالسشيج العقمي) -ثانًيا
خاشبة تو في ماعتساده عمى الحّجة كالبخىاف, كىحا ما يعكذ عطيع أىسيّ 

  .(ٖ)أصشاؼ السجعػيغ

                                                                                                                                                  

== 
دار ، ط. ٛٓٔانغر:"معجزا  الرسؾؿ ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ، صػ  ( ( ٔ

، د.  . و"األدلة الساد ة عمن وجؾد  ": الذي .   متؾلي الذعراوؼ، صػ   أخبار ال ـؾ
 وما بعدىا. ٙٔٔ

الشغاـ الدعؾؼ التؼ يرتكز عمن العقل، ويدعؾ إلن التفكر » " السشيا العقمي، ىؾ:  ( ( ٕ
 .ٕٛٓنؾني، صػ السدخل إلن عمؼ الدعؾة ": د.   أبؾ الفتح البيا« " والتدّبر وااعتبار.

  تغير  سسا  السشيا العقمي، فيسا يمي: ( ( ٖ
 ػ اعتساده عمن ااستشتاجا  العقمية .  ٔ
 ػ عسإل تذو ره في السدعؾيؽ. ٕ
 ػ إفحاـ الخرؼ السعاند. ٖ
غر:" مشاىا الدعؾة اإلسالمية ان  ػ ض إل دا رتو بالشدبة لدا رة السشيا العاطفي. ٗ

 .ٕٛ ميا ": أ.د. ماجد عبدالدالـ إبراليؼ، صػ وأسال بيا ووسا
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مػجًيا لمقم , مغ خبلؿ يتسّيد بكػنو خصاًبا  (ٔ)السشيج العاشحي, - ثالًثا
قمػب السجعػيغ,  اعتساده عمى األسالي  المصيحة كالعبارات السؤّثخة في

كثيخ  مغ كىحا ما يعكذ عطيع أىسيتو في مخاشبة كقزاء  ػائجيع, 
خز أصشاؼ السجعػيغ,  اعية: أف يعخَؼ شبيعَة الذَّ كىحا يتصمَُّ  مغ الجَّ

الشحديَّة, كضخكَفو االجتساعيَّة, كأف الَّحي يجعػه, كأف يجرس أ ػالو العقميَّة ك 
 السشاىج الجعػية.يك  عمى أمث  

 املطلب الجاىٕ

 الدعْٓ٘ املتعلك٘ بأضالٔب الدعْٗ اإلضالمّٔ٘األمجال احلهه 

ّٓ ّٔتظَس احلهن٘ الدعْ  –يف قْلُ  اىبك٘ بَرا اجل٘ املتعّل٘ األضاض
 :- زمحُ اهلل

يظ فائجة ال تحجث ػضعو؛ ليعصأف تزع الذيء في م » الحكسة تعشي:
فيسا بعج, كقج أندؿ هللا السشيج في الكتاب ليقػد  ياتشا إلى ك   اضخرً 
 .(ٕ)«فإف شبقشاه؛ فمدػؼ يأتي مشو ك  نحع ,صبلح

ُيرخِّؼ هللا األمثاؿ  »:مجّلا علٙ ذلو قاّٜلا –زمحُ اهلل  –ضسبثّه 
ليا ليأخح ك  َشْبع ما يشاسبو كما يقتشع بو, كليذ القخآف  عمى كتيخة كُيحػِّ

ب  ُيذّخز الجاءات كُيحمِّميا كيعالجيا  ,كا جة أك مديج كا ج يعصى لمجسيع

                                                           
الشغاـ الدعؾؼ، التؼ يرتكز عمن القمب، ويحرؾ » السشيا العاطفي، ىؾ:  ( ( ٔ

 . ٕٗٓ"السدخل إلن عمؼ الدعؾة " د.   أبؾ الفتح البيانؾني، صػ « الذعؾر والؾجداف.
 .ٙٗٙ٘/  ٜ" تفد ر الذعراوؼ":  ( ( ٕ
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 او( ثابتً , فاألمخ ليذ )أكمذيااسبيا؛ لحلظ يأتي األسمػب مختمحً بسا يش
 (.ٕ)« ب  ىي مخاعاة األ ػاؿ كالصباع (ٔ)يعصيو لمجسيع,

ٌّ ّٓ فالياظس ٍيا جيد أ ا, ٘ ّاملجال الػازح هلٍرِ احلهن٘ الدعْ
ّٓٓػرياٌ إىل  ّٔتلو احلهه الدعْ  :٘ التالٔ٘٘ الفسع

في صش  معّيغ مغ الشاس,  -دعػتو  – يحرخ الجاعية يشبغي أالّ   أّّلا :
 دكف دعػة األصشاؼ األخخى, 

كأاّل يراب باإل باط كخيبة األم , كعميو أيًزا أاّل يعصى السدائ  أكبخ مغ 
 عشج الشاس.   جسيا, كال يرّغخ السدائ  الكبخى أك ييّػنيا

                                                           
ل، وتغؽ أنو  خمرػ مؽ متاعب أخرػ، لكشو قد ي دؼ إنػ قد ترل إلن الذي ( ( 1

إلن ايل أضر، وىتا ىؾ الدبب في اختالؼ ألؾاف ووعا ف العقاق ر السختمفة، ولتلػ 
نجد الظب ب الحاذؽ  عتب عدداا مؽ األدوية؛ ليدتخمص السريض مشيا ما  ذفيو، ويحاوؿ 

 بقدر اإلمعاف أف ُ جشبو اآلوار الجانبية لتمػ األدوية.
فيته حعسة؛ ألف الظب ب ا  عتب الدوال الؾاحد التؼ قد  ذتي مشو أور ضار، بل  إذف:

 عتب معو دوال  خّفف مؽ ضرره، وىته حعسة مشو ألنو  عسل احتياطا  لسا قد يشذذ مؽ 
 .ٙٗٙ٘/  ٜ" تفد ر الذعراوؼ": انغر:    ضرر أو أور جانبي.

 . ٖٛٚٛ/   ٗٔ" تفد ر الذعراوؼ ":   ( ( ٕ
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ًٔا: يا تختم  باختبلؼ شبائعيا يج  مخاعاة أ ػاؿ السجعػيغ؛ ألنّ  ثاى
خ في إنداف قج ال يؤثخ في غيخه, كما يؤثخ في إنداف  سا يؤثّ فكأمدجتيا, 
لمجاعية مغ مخاعاة ذلظ كّمو؛  بجّ قج ال يؤثخ فيو في  اؿ  آخخ, فبلفي  اؿ  

  تى ير  بجعػتو إلى أفز   اؿ.

ى بالحكسة كالسػعطة الحدشة, كأف يجادؿ ى الجاعية أف يتحمّ عمَ  ثالًجا :
بالتي ىي أ دغ, فإذا ما تعجَّى األمخ إلى االعتجاء عمى الجاعية, 
كاستذخى الحداد كغمبت شخاسة الصباع, فدػؼ نحتاج إلى أسمػب آخخ, 

ُبجَّ لشا أف نكَ  السػقف الحي َيُعْج ُيججي أسمػب الحكسة, كال  يث لع
جػلة العادية, فزبًل عغ الخجػلة اإليسانية, كأف يكػف لجيشا تقتزيو الخ 

الحي شخعو لشا الحل سبحانو كتعالى, دكف أف يكػف  القجرة عمى الخدّ 
 .(ٔ)في الخرػمة, أك إسخاؼ في العقػبةعشجنا َلَجد 

الحل سبحانو يخيج أف يعمسشا المص  في مشيج الجعػة؛ ألنظ تخيج  –ا زابًع
يميع إلى اإليساف كلغ يكػف ذلظ إال باألسمػب أف تحشغ قمػبيع لتدتس

ألنظ ال تجعػ إلى مشيج هللا إال َمِغ انحخؼ عغ ىحا السشيج, كَمِغ ؛ الصي 
د عمييا, فبل ُبجَّ لظ أْف قج انحخؼ عغ مشيج هللا تججه  َأِل  السعرية كتعػَّ

تخفَل بو ِلُتخخجو عسا أل  كتكيسو عمى السشيج الرحيح, فالذجة كالعش  
 .(ٕ)خهعػة مث  ىحا تشحّ في د

                                                           
 . ٕٜٕٛ/   ٖٔد ر الذعراوؼ": " تف ( ( ٔ
عمن الداعية أف يتح ؽ الفرصة السشاسبة، فال تجادؿ خرسػ وىؾ غزباف مشػ أو  ( ( ٕ

وأنت غزباف مشو، ولتلػ قالؾا: م رَّ رجل فؾجد صبياا  ةرؽ في البحر، فمؼ يشتغر حتن 
 ،راا لػ خما ويابو، وألقن بشفدو وأنقت الربي، وؼ أخت  زربو ويمظسو، والؾلد  قؾؿ: اع

== 
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الججؿ الحكيقي ال يكػف إال في سبي  الػصػؿ إلى الحكيقة,   -ضادًضا
كىحا يكػف مػضػعيًا ال َلجَد فيو, كيعتسج عمى العمع كاليجى كالكتاب 

ٻ    چالسشيخ, كفيو نقاب  الخأي بالخأي ليثسخ الججاؿ, كمغ ذلظ قػلو تعالى: 

ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    

ا الججؿ أمّ (, 1)چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  
مساراة كسحدصة ال  فيػالحي يخيج فيو ك  شخؼ أْف ُيعمي رأيو كلػ بالباش  

 .(ٕ)  إلى شيءتػّص 

  

                                                                                                                                                  

== 

 ، بارؾ   فيػ، لساذا؟ ألنو قدا عميو بعد أْف أنقته، لكؽ ما الحاؿ لؾ وقف عمن الب رِّ
؟ لتلػ  قؾؿ الحعسال: آِس  اؿ  وا   لو الذتا ؼ وعشَّفو، لساذا يشزؿ البحر وىؾ ا  عرؼ العـؾ

 .  انغر: " تفد روقاؿ آخر: الحقا إل ُمرَّة، فاستع روا ليا ِخفَّة البيافوؼ انرح، 
 .ٖٕٓٔٔ، ٕٕٓٔٔ/   ٛٔ. و  ٕٜ٘ٓٔ/ ٛٔالذعراوؼ": 

 ".ٙٗ" سؾرة العشكبؾ ": اآل ة "  ( ( ٔ
 . ٚٛٙٔٔ/   ٜٔ. و ٜٙ٘ٙ/  ٔٔ" تفد ر الذعراوؼ ":  انغر: ( ( ٕ
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 املطلب الجالح

 (1)الدعْٓ٘ املتعلك٘ بْضاٜل الدعْٗ اإلضالمّٔ٘األمجال احلهه 

٘ للػٔذ الػعساّٖ, املتعلك٘ تظَس احلهن٘ الدعْٓ٘ األضاضٔ
عميشا أف يج   »: - زمحُ اهلل –يف قْلُ  بْضاٜل الدعْٗ اإلضالمٔ٘

, كنخجـ بيا مشيج هللا, بجاًل مغ نأخح بأسباب هللا في الكػف, كلشصػّ  ر العمـػ
شا عمى األخح باألسباب السػجػدة حيغ رغع أف مشيج هللا يحّز أف نط  متخمّ 
 -خىاكػف هللا في يجه كالشػاميذ في يجه, يدخّ  شا يعمع أفّ في الكػف, ككمّ 

 - لسغ يأخح باألسباب»(ٕ). 

جػاء اختػخاع عشػجما  مجّلـا علـٙ ذلـو قاّٜلـا:     –زمحـُ اهلل   –ثّه ضـسب 
كشالػػ  الكثيػػخ بػضػػعو فػػي السدػػاجج كقػػت صػػبلة الجسعػػة, « السيكخكفػػػف »

كجػجنا الػػبعس يػػخفس دخػػؿ السيكخكفػػػف إلػػى السدػجج, متجػػاىبًل أف ىشػػاؾ 
 »الجسعػة كجػػد أكثػخ مػغ  ج كبيخة يحتاج إسػساع الشػاس فييػا لخصبػةمداج

كقمت لػا ج مغ ىؤالء: ليرمح هللا  الػظ كبالػظ, لسػاذا تختػجي  ,«ميكخكفػف 
                                                           

ما يتؾصل بو الداعية إلن تظب إل مشاىا الدعؾة مؽ أمؾر :» وسا ل الدعؾة ىي  ( ( ٔ
 ٜٗلدعؾة :" د.   أبؾالفتح البيانؾني، صػ السدخل إلن عمؼ ا« " معشؾّية أو مادّ ة.

، ط. ٙٛٔنغر :" وسا ل الدعؾة ":أ.د. سع د   الراوؼ، صػ ا.  و ٕٕٛ،  
 ـ. ٜٕٓٓىػ = ٖٓٗٔالرابعة، 

قزية تبدأ وتشتيي في رأس الداعية فيؾ جانب  : السشيا» ومؽ ىشا يتب ؽ أّف:   
أما و ، سشيا إلن السدعؾمدئؾلة عؽ حسل ىتا الفيي الؾس مة، ، أما فكرؼ محض

مشيا الدعؾة إلن   تعالن": أ.د. حد ؽ «  " فّؽ عرض الؾس مة.فيؾ األسمؾ ، 
 . ٕٓمجد خظا ، صػ 

 . ٜ٘ٙٗ/  ٛ" تفد ر الذعراوؼ ":  ( ( ٕ
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نطارة شبية كتزعيا عمى عيشيظ  أجابشي: ألف نطخي ضعيف كالشطارة تكبخ 
خ الرػػت ليدػسعو مػغ يجمػذ يكّبػ« السيكخكفػف »فقمت: كىكحا  ,لي الكتابة

   (.ٔ)عيجًا عغ السشبخ كاإلماـ, أثشاء صبلة الجساعة كصبلة الجسعةب

مـا  جيـد أىَـا تػـري إىل    الياظس يف ٍرِ احلهن٘ الدعْٓ٘ البلٔػـ٘,  ف
 ٓلٕ:

الجعػة إلى هللا تكػف بالمداف كالعس  الرالح, ليجؿ السػؤمغ عمػى أف   :أّّلا
لح ىػػ شػيادة ا فالتدمو ىػ, فالعسػ  الرػاما يجعػ إليو غيخه قج كججه محيجً 

 ي السؤمغ بحلظ, إنسا يعمغ كيقػؿ:لمجعػة بالمداف, كال يكتح

لسغ يخكنػو عمػى الدػمػؾ  :يقػؿ ذلظ لسغ  يقػلو ( 2) چڈ   ڎ ڎ چ
 .(ٖ)إنيا لحتة مغ ذاتو إلى ديشو ,الدسح الخضى الصي 

ــا: ًٔ ا, ( ليػػا قػػػانيغ تحكسيػػٗة فػػي مجػػاؿ الػػجعػة,)كسػػائ  اإلدراؾ السادّيػػ ثاى
الحي يستج إلى أف تمتقي خصػػط األشػعة عشػج كسيا قانػف إبرارؾ,فعْيُشظ يح

ابتعػجت عشيػا  حلظ ترُغخ األشياء تجريجيًا كمسابؤرة تستشع رؤيُتظ عشجىا؛ كل
إلى أف تتبلشى مغ  جكد رؤيتظ, كصػُتظ لو قانػف؛ تحكسو ذبحبات اليػػاء 

ػػعُّ لػو  ػػجكد؛ أل  نػػظ ال التػي ترػػ  إلػى أدكات الدػػسع داخػػ  أذنػظ, ككػػحلظ الذَّ
                                                           

 .ٜ٘ٙٗ/  ٛ" تفد ر الذعراوؼ ": انغر: ( ( ٔ
 ". ٖٖ" سؾرة فرمت ": اآل ة "  ( ( ٕ

 .ٜٛٗٔ/  ٖ": " تفد ر الذعراوؼ انغر:  (  ٖ) 
جسيا ما  ع ؽ الداعية مؽ أمؾر » الؾسا ل السادّ ة في مجاؿ الدعؾة، تعشي  ( ( ٗ

السدخل إلن « " محدؾسة أو ممسؾسة، وذلػ االقؾؿ، والحراة، واألدوا  واألعساؿ
  .ٖٕٛعمؼ الدعؾة ": د.   أبؾالفتح البيانؾني، صػ 
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تدػتصيع َشػعَّ كردة مػجػػػدة فػي بمػػج بعيػجة, ككػػحلظ العقػ  البذػػخي لػو  ػػجكد 
ُيجرؾ بيػا, كقػج عمػع هللا كيػف يػجرؾ اإلندػاف األمػػر, فمػع يسشػع تأمػ  كردة 
د لػَظ الحػل  جسيمة, لكشو أمخ بغّسِ البرخ عشػج رؤيػة أي امػخأة, كىكػحا ُيحػجِّ

د لظ ال  .(ٔ)أف تستشع عغ رؤيتوحخاـ الحي يج  الحبلؿ الحي تخاه, كُيحجِّ

ه صػر  بجسيع القػؿب التبميغتتسّث  الػسائ  السادّية الحصخّية في  ثالثًا:
) (ٕالخصابة,)مشيا:  كالتي ,وكأشكال السػاعع ( ك ٖكالسؤتسخات كالشجكات,

  الػسائ  السادّية  , كسا تتسثّ (ٗكالحكع كاألمثاؿ, كالذعخ كالشثخ)

الػسائ  السدسػعة, ك الػسائ  قخكءة, ك السالػسائ  الحشّية  :في (٘)الحشّية
 السخئية

                                                           
 . ٓٔٛٙ/  ٔٔ" تفد ر الذعراوؼ":  انغر:  ( ( ٔ
مجسؾعة قؾان ؽ  عرؼ بيا الدارس طرؽ التذو ر في » تعرؼ الخظابة بذنيا:  ( ( ٕ

عمؼ الخظابة ": د. اؾقي نرار، « " جساى ره بالكالـ، وحدؽ اإلقشاع بالخظا 
 . ٔصػ 

اجتساع رجاؿ يتآمروف، أؼ: يتذاوروف في حّل بعض »  قرد بالس تسرا   (( ٖ 
/   ٔ أ.   فريد وجدؼ،:"ة معارؼ القرف العذريؽدا ر "« السدا ل التي تيؼ السرالح العامة

ٖ٘ٚ . 
الظريقة السعتادة  فالشثر ىؾ:لمتعب ر نؾع ؽ مؽ الكالـ، ىسا: الشثر، والذعر. »  ( ( ٗ

 عؽ األفكار. لمتعب ر
الكالـ في  مجسؾعة امسا  خاضعة لقؾاعد مع شة، فا دتيا: صبّ  والذعر، ىؾ: 

دا رة معارؼ القرف « ا في الشفس والدساقؾالب متؾازنة تكدبو رونقاا وتذو را 
 .ٛٓٔ/ ٔالعذريؽ: 

الؾسا ل التي  عدبيا اإلنداف ادباا، ويتعّمسيا، » الؾسا ل السادّ ة الفشّية، ىي:  ( ( ٘
السدخل إلن عمؼ الدعؾة ": د.   أبؾالفتح «" ويتفّشؽ في إ جادىا وتظؾيرىا

== 
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 –: الجياد  في سبي  هللا تتسث  في( ٔ)ىشاؾ كسائ  دعػية تصبيكية :زابًعا
 كالسخاكد الجعػية, كالكميات كالجامعات كالشػادي. (ٖ( كالسداجج,)ٕتعالى,)

كمغ ىشا يتبّيغ أّف ىحه الػسائ  الجعػية, ليا مكانة عطيسة في نحػس   
كالجساعات, األمخ الحي يشبغي أف يغتشسو الجعاة إلى هللا في االنتحاع األفخاد 

 -تعالى  –الجاعي إلى هللا  كسا أفّ  - بيا, في نذخ دعػتيع إلى هللا ػ 
ال يشبغي لو بحاؿ مغ األ ػاؿ, أف يشحر  عغ ىحا التقجـ الحادث في 

التقػقع كسائ  الجعػة, فعميو أف يدتحيج مغ ىحه التقشيات الحجيثة؛ ألّف 
داخ  مدجج أك ناد  أك مخكد شباب فحد  دكف االستحادة مغ الػسائ  
األخخى, يشحل كثيخًا مغ الػقت كالجيج الحي يسكغ تػفيخه, كمغ ىشا فقج 

؛ لتزع يج الجعاة عمى كيفية االستحادة مغ ىحه كمساتجاءت ىحه ال

                                                                                                                                                  

== 

 .ٕٗٛالبيانؾني، صػ 
السدخل إلن عمؼ «"ىي التي تقابل الؾسا ل الشغريةالؾسا ل العسمية، و »  ( ( ٔ

 .ٕٗٛالدعؾة":د.  أبؾالفتح البيانؾني،صػ 
ػ بل ىؾ  ػ ليس ىدفاا مشفرالا عؽ الدعؾة إلن   ػ  الجياد في سب ل   ػ  ( ( ٕ

، ح    خدـ الدعؾة اإلسالمية بذتن صؾره وأاعالو، وييدؼ إلن  مرتبٌط بيا ارتباطاا اامالا
وفإل الزؾابط  ا في ال زماف ومعاف، فيؾ إذاا وس مة مؽ أىؼ وسا ل الدعؾة إلن  ،نذرى

 .الذرعية
مظالا أنؾار   تعالن وىي التي يتشزؿ ف يا الشؾر عمن الشؾر  »السداجد ىي  ( ( ٖ

التؼ ُ رمح الحياة الدنيا ويرتقي بيا؛ ألف أنؾار   تدخل القمؾ  فتجعميا تظسئؽ، وتدخل 
فتجعميا تحس بالرضا واألمؽ؛ ألنشا ف يا ن يش في حزرة الحإل تبارؾ وتعالن الشفؾس 

« " نتمقن مشو التجميا  والف ؾضا  التي تعالا نفؾسشا أكثر مسا  عالجيا أبرع أطبال العالؼ
 .  ٕٜ٘ٗ/  ٛتفد ر الذعراوؼ ":  
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 ,عجمة دعػتيع كتحقيل أىجاؼ رسالتيالتقشيات الحجيثة الستػفخة, في خ
ر ذاتو كأف يصّػر مغ دعػتو ككسائميا.  فالجاعية مصاَل  أف يصػِّ
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 اخلامتة

ػ عمى ما مّغ بو عمّي, مغ االنتياء مغ  في نياية السصاؼ, أشكخ هللا ػ 
تتزح اّلتي ك محّكًخا ىشا ببعس الشتائج كالتػصيات,  ,ىحا العس  الستػاضع

 فيسا يمي:

 ىتـاٜــــج  البخـــــح:   - ّّلاأ

 ( كتػفيقو, بعجد  مغ أىعّ  إنشي خخجت مغ ىحا البحث ػ بعػف مغ هللا ) 
 الشتائج, كالتي تطيخ فيسا يمي:   

ال تقترخ الحكسة الجعػّية عمى مجاؿ  كا ج  فحد , ب  إّنيا تستج  () أ  
تتسث  في معخفة  قائل األمػر كالعمع بيا, كالعس   ,لتذس  مجاالت متعجدة
السعاني جعػيغ بيا, عغ شخيل األقػاؿ السحكسة, ك عمى تحقيل انتحاع الس

السذتسمة عمى  , كالعطات العمسّية كالقجكة العسمّية كاألمثاؿ الحكيسة,الرائبة
كالتحكيخ, بسا يخّقل القمػب كيييء األسساع,  اإلرشاد كالتػجيوالشرح ك 

 كيْحِس  عمى فع  الخيخات كتخؾ السشكخات.

عاشبًل كال يداؿ السث   يؤكييا السث ؛شاردة؛  تى ال تداؿ الحكسة  ) ب( 
اإلقشاع, فحي ك  الجعػية اإلمتاع ة تى تديشو الحكسة, فإف كاف في الحكس

مخاشبة الشاس عمى قجر  , كسا أفّ ارح ليا االستسالة كاالنتحاع  الذّ ثَ السَ 
عقػليع كاستعجاداتيع, بالسقالِة السحَكسة الطاىخة, كالكمسة الػاضحة البيشة, 

شافعة الُسقشعة, خيخ سبي  إلى إقشاع السجعػيغ كاستسالتيع نحػ ما كالِعَبخ ال
 ُيجَعػف إليو.
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إذا  ,الحقائل الدامية في معانييا كأىجافيا تأخح صػرتيا الخائعة) جػ ( 
 ,صيغت في قال   دي يقخبيا إلى األفياـ بكياسيا عمى السعمـػ اليقيشي

بخبلؼ السعاني  ,اسالستعانة الحىغ فييا بالحػ  ؛أثبت في األذىاف كذلظ
ال يشتطع مقرػد التذبيو كسا أنو  ,يا مجخدة عغ الحذالسعقػلة فإنّ 

 .ا عشج الدامعالسزخكب مجخبً   بأف يكػف السث إالّ  ,كالتسثي 

ا مشح الرغخ في  حطو الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي, نبػغً أضيخ  ( ) د 
باختيار إليسانّية كسا تسّيد في خػاشخه اع, كَ لمذعخ كالسأثػر مغ القػؿ كالحِ 

, األمخ الحي يػج  كاألقػاؿ التعبيخات, كألص  األمثاؿأدّؽ الِحَكع ك  أرؽّ 
مشح نعػمة  االىتساـ بخعاية السػىػبيغ كتشسية مػاىبيع العمسية كالعسمية

 . أضحارىع

 ,العمساء األفحاذ أ ج –ر سو هللا  –كاف الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي ) ق ( 
تيع, فقج مصيّ  شريحةتيع كالحكسة شبيعتيع كالسجيّ الحيغ كانت السػعطة 

أساليبو كعقػؿ سامعيو, مغ خبلؿ  مذاىجيو كانت مػاعطو تأخح بقمػب
 - -في دعػتو إلى ديغ هللا كأمثمتو الشافعة السجدية, ية, ِض خْ السُ  الحكيسة

يكدخ بو سػر عشاد العتاة, كتميغ معيسا  بأسمػب دعػي  كيع,ذلظ  ك ّ 
 .عخيكة الصغاة

الصخيل إلى اإلصبلح الذام   أفّ  –ر سو هللا  –أكج الذيخ الذعخاكي (  ك )
الذخعية لؤلفخاد كالسجتسعات, ال يتع إاّل عغ شخيل مخاشبة العق  باألدلة 

كالبخاىيغ العقمية, كالتأثيخ في الػججاف مغ خبلؿ االستجالؿ بالسحدػسات 
 االستسالة الػججانية.ك العقمي ة, كتػجيو العػاش  مغ خبلؿ اإلقشاع اليقيشيّ 
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ًٔا:  التْصٔـــــات : ثاى

 تسّخزت ىحه الّجراسة عغ عجد  مغ التػصّيات, أىسيا ما يمي: 

في  -عد كج   -التمص  في دعػة الشاس إلى هللا يشبغي أف يكػف  ) أ (
األسمػب الحي يبمِّغ بو الجاعية, ال في الحكيقة التي يبمِّغيع إياىا؛ ألف 

غ إلييع كاممة, أما األسمػب فيتبع السقتزيات القائسة, الحكيقة يج  أف تبمَّ 
 كيختكد عمى قاعجة الحكسة كالسػعطة الحدشة كالسجادلة بالتي ىي أ دغ.

عسػًما, كاألمخ  -عد كج   -ال يشبغي أف ُتدَشَج الجعػُة إلى هللا ) ب( 
بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ عمى كجو الخرػص إسشاًدا مصمًقا, إال لسغ 

 -بيغ العمع كالحكسة كالربخ عمى أذى الشاس؛ ألنيا كضيحُة الخس  جسع 
 كأتباِعيع مغ الجعاة الحكساء الشبياء. –عمييع الربلة كالدبلـ 

 –ضخكرة االىتساـ بإعادة نذخ التخاث الحكخي لمذيخ الذعخاكي (  جػ )
, لبات في مختم  الييئات التعميسيةكتجريدو لمصبلب كالصا –ر سو هللا 

الذيخ  خبلؿ مػاععالجعػية مغ  كاألمثاؿ عمى االستحادة مغ الحكع العس ك 
 كخػاشخه اإليسانية. –ر سو هللا  -الذعخاكي 

 ذلظ األمثاؿ؛ ألفضخب  سدمظب ضخكرة اعتشاء الجعاة كالسعمسيغ) د ( 
يح الذيء الغامس تػضيًحا يعس  عمى تقخي  السدائ  إلى األفياـ, كتػض

ًشا , كسا أنو أكقع في حىغ قائسة كاضحة السعالع, كيجع  الحكخة في البيِّ
 الّشحذ, كأبمغ في الػعع, كأقػى في الدجخ, كَأْقَػـ في اإلقشاع.

رات بالعكػؼ عمى تخاث ى التخّر في شتّ  ضخكرة قياـ البا ثيغ) ق ( 
  العمسية عشو في جسيع الذيخ, كٌ   د  تخررو, كإعجاد الخسائ

تخاث الذيخ كفيخستو كترشيحو , بجسع أف تقـػ لجشة عمسية, ك السجاالت
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عمى الػجو البلئل؛  تى يشتحع بو الشاس في سائخ مجاالتيع الجيشية 
 كالجنيػية. 

) ك ( انتقاء الكمسات البميغة السؤثخة كاألمثاؿ السعّبخة, لو أبمغ األثخ في 
الكتداب الحكع  إيراؿ السعاني لمسدتقب ؛ لحا فإف مغ أفز  الػسائ 

كاإلكثار مغ  حع سّشة   ,–تعالى  -ع كتاب هللا  ح :كاألمثاؿ الجعػية
كاالشبلع عمى أقػاؿ البمغاء كفيع دالئميسا كأ كاميسا,  -  -رسػؿ هللا 
 .عمى َمّخ العرػر كالحرحاء

 ة الساتعة, كاألمثاؿ البميغة الشافعة؛ع الجعػيّ كَ الحِ  ( ضخكرة االستشاد إلىز )
ى الجعػة عم يزحِ لظ يُ ذ إفّ  يث    -  -في مقاـ الجعػة إلى هللا 

لػًنا مغ الػضػح كالقخب إلى أذىاف الشاس بأيدخ الصخؽ كأسي   اإلسبلمية
 األلحاظ.

كالػسائ  الجعػّية السعاصخة؛ التحصُّغ ألنجع األسالي   نحػالدعي )  ػ ( 
مغ أج  العس  عمى تػضيحيا في مجاؿ األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ 

سجعػيغ, كالعس  عمى ىجايتيع مغ خبلليا السشكخ, كإقامة الحّجة بيا عمى ال
 إلى الرخاط السدتكيع.
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 أٍــــــه املوـــــادز  ّاملساجــــع

 .-  -, جّل مً أىصلُ  الكـــــسآٌ  الهـسٓـــــــه -
 :  ّعلْو الكسآٌ الهسٓه نتب التفطري -
أضػاء البياف في إيزاح القخآف بالقخآف: دمحم األميغ بغ دمحم  -ٔ

قادر الجكشي الذشكيصي, ط. دار الحكخ لمصباعة السختار بغ عبج ال
 .ـ ٜٜ٘ٔ -ىػ  ٘ٔٗٔلبشاف, سشة  –كالشذخ كالتػزيع بيخكت 

" أيدخ التحاسيخ لكبلـ العمي الكبيخ: جابخ بغ مػسى بغ عبجالقادر  -ٕ
بغ جابخ أبػ بكخ الجدائخي, ط.مكتبة العمـػ كالحكع, السجيشة 

امدة, السشػرة, السسمكة العخبية الدعػدية, ط. الخ
 ـ.ٖٕٓٓىػ/ٕٗٗٔ

تحخيخ السعشى الدجيج كتشػيخ العق  الججيج مغ »التحخيخ كالتشػيخ  -ٖ
دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ «: تحديخ الكتاب السجيج

 ٜٗٛٔعاشػر التػندي,ط. الجار التػندية لمشذخ, تػنذ, سشة 
 ىػػ. 

ع " تحديخ الذعخاكي ": الذيخ. دمحم متػلي الذعخاكي, ط. مصاب -ٗ
,د. ت.  أخبار اليـػ

تحديخ السشار": الذيخ. دمحم رشيج بغ  -" تحديخ القخآف الحكيع  -٘
 ـ.  ٜٜٓٔعمي رضا, ط. الييئة السرخية العامة لمكتاب, سشة 

تحديخ القخآف العطيع" : أبػ الحجاء إسساعي  بغ عسخ بغ كثيخ  -ٙ
القخشي البرخي ثع الجمذقي, تحقيل: سامي بغ دمحم سبلمة, ط. 

 ـ. ٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔلمشذخ كالتػزيع, ط. الثانية دار شيبة 

" التحديخ القخآني لمقخآف": د.عبج الكخيع الخصي , ط. دار الحكخ  -ٚ



 

 

4242 

 العخبي, القاىخة, د. ت.

" التحديخ السشيخ في العقيجة كالذخيعة كالسشيج" : د كلبة بغ  -ٛ
مرصحى الد يمي, ط.دار الحكخ السعاصخ,دمذل,ط. الثانية, 

 ىػ . ٛٔٗٔ

صائ  التحديخ": عبج الخ سغ بغ دمحم القساش, ط. " جامع ل -ٜ
 اإلمارات العخبية الستحجة, د.ت.

أ. دمحم عمي الرابػني, ط. دار الرابػني  ":" صحػة التحاسيخ -ٓٔ
 -ىػ  ٚٔٗٔ سشة  لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, القاىخة,ط. األكلى,

 ـ.ٜٜٚٔ
المباب في عمـػ الكتاب" أبػ  حز سخاج الجيغ عسخ بغ عمي  -ٔٔ

دؿ الحشبمي الجمذقي الشعساني, تحقيل: الذيخ عادؿ أ سج بغ عا
عبج السػجػد كالذيخ عمي دمحم معػض, ط. دار الكت  العمسية, 

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ  ٜٔٗٔبيخكت, لبشاف,ط. األكلى, 
أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ  " :التحديخ الكبيخ -محاتيح الغي  "  -ٕٔ

جيغ الخازي بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي الخازي السمق  بحخخ ال
 -الثالثة ,ط. خصي  الخي , ط. دار إ ياء التخاث العخبي, بيخكت

 .ىػ ٕٓٗٔ
" السحخدات في غخي  القخآف" : أبػ القاسع الحديغ بغ دمحم  -ٖٔ

السعخكؼ بالخاغ  األصحيانى, تحقيل: صحػاف عجناف الجاكدي, 
 , سشةدمذل بيخكت,ط. األكلى   ,ط. دار القمع, الجار الذامية

 ىػ.  ٕٔٗٔ

" نحػ تحديخ مػضػعي لدػر القخآف الكخيع " :الذيخ. دمحم  -ٗٔ
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 ـ.ٕٓٓٓ - ٕٓٗٔالغدالي, ط. دار الذخكؽ, سشة 

 ّالطريٗ اليبْٓ٘  : ,نتب احلدٓح الػسٓف ّعلْمُ  -
" الجامع السدشج الرحيح خاري, السدسى " صحيح اإلماـ الب -ٔ

كسششو كأيامو ": دمحم بغ  -  -السخترخ مغ أمػر رسػؿ هللا 
  أبػ عبجهللا البخاري الجعحي, تحقيل: دمحم زىيخ بغ ناصخ إسساعي

 ىػ.ٕٕٗٔ سشة الشاصخ, ط. دار شػؽ الشجاة,ط. األكلى,
"صحيح اإلماـ مدمع" ػ السدّسى " السدشج الرحيح السخترخ بشق   -ٕ

" : اإلماـ مدمع بغ الحجاج أبػ  العجؿ عغ العجؿ إلى رسػؿ هللا 
ىػ(, تحقيل: دمحم فؤاد ٕٔٙ: الحدغ القذيخي الشيدابػري )الستػفى

 عبج الباقي, ط. دار إ ياء التخاث العخبي, بيخكت, د.ت.
فتح الباري شخح صحيح البخاري" : أ سج بغ عمي بغ  جخ أبػ  -ٖ

الحز  العدقبلني الذافعي, تحقيل: دمحم فؤاد عبج الباقي, دار 
 ىػ. ٜٖٚٔ سشة بيخكت, -السعخفة 

مجج الجيغ أبػ الدعادات " الشياية في غخي  الحجيث كاألثخ ":  -ٗ
السبارؾ بغ دمحم بغ دمحم بغ دمحم ابغ عبج الكخيع الذيباني الجدري 

محسػد دمحم الصشا ي, ط.  -ابغ األثيخ, تحقيل: شاىخ أ سج الداكى 
 ـ.ٜٜٚٔ -ىػ ٜٜٖٔبيخكت,  -السكتبة العمسية 

 نتب يف اللػ٘ :  -
غ أبػ برائخ ذكي التسييد في لصائ  الكتاب العديد ": مجج الجي -ٔ

شاىخ دمحم بغ يعقػب الحيخكزآبادي, تحقيل: دمحم عمي الشجار, ط. 
السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية, لجشة إ ياء التخاث اإلسبلمي, 

 ـ.ٜٜٙٔىػ = ٙٔٗٔالقاىخة, 
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" التعخيحات ": عمي بغ دمحم بغ عمي الديغ الذخيف الجخجاني, ط.  -ٕ
  -ىػ ٖٓٗٔدار الكت  العمسية, بيخكت, لبشاف, ط. األكلى, 

 ـ.ٖٜٛٔ
" الحجكد األنيقة كالتعخيحات الجقيقة ": زكخيا بغ دمحم بغ أ سج بغ  -ٖ

زكخيا األنراري, تحقيل: د. مازف السبارؾ, ط. دار الحكخ السعاصخ, 
 ىػ .ٔٔٗٔ سشةبيخكت, ط. األكلى,

" لداف العخب" : دمحم بغ مكـخ بغ عمى, أبػ الحز , جساؿ الجيغ  -ٗ
عى اإلفخيقي, ط.دار صادر, بيخكت,ط. ابغ مشطػر األنراري الخكيح

 ىػ. ٗٔٗٔالثالثة, سشة 
" السعجع الػسيط": مجسع المغة العخبية بالقاىخة, ط. دار الجعػة,  -٘

 د.ت.

 عام٘ :الساجع امل  -
" األدلة السادية عمى كجػد هللا ": الذيخ. دمحم متػلي الذعخاكي,  -ٔ

, سشة تقجيع: أ.د. دمحم عسارة,  ىجية مجمة األزىخ, شيخ السحـخ
 ىػ .ٖٙٗٔ

أركاف العس  الجعػي": أ.د. عبج السشعع صبحي أبػ شعيذع,  - -ٕ
ىػ  ػ ٛٔٗٔ ػلّية كمية أصػؿ الجيغ كالجعػة بصشصا, سشة 

 ـ. ٜٜٛٔ
" أسالي  الجعػة كاإلرشاد ": د. دمحم أميغ  دغ دمحم بشي عامخ, ط.  -ٖ

  ـ.ٜٜٜٔمخكد كشاري لمخجمات الصبلبّية, جامعة اليخمػؾ, سشة 
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الجعػة اإلسبلمية": أ.د.  ديغ مجج خصاب, ط. مكتبة " أسذ  -ٗ
 ـ. ٜٜٜٔىػ ػ ٕٓٗٔاألزىخ الحجيثة بصشصا, ط. الثانية, سشة 

األسحار السقجسة في األدياف الدابقة لئلسبلـ": د. عمي عبج الػا ج  -٘
كافي,ط. نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع, ط. الدابعة سشة 

 .ـٕٙٓٓ
لجعػة إلى هللا ": ىشاء دمحم عباس, " أسمػب الحكسة كأثخىا في ا -6

بحث لشي  درجة الساجدتيخ في الجراسات اإلسبلمية, تخرز 
عقيجة كدعػة, كمية الجراسات العميا كالبحث العمسي, جامعة الخباط, 

 ـ.  ٕٚٔٓ- ٕٙٔٓسشة 
" أضػاء عمى مقارنة األدياف ": أ.د.دمحم شمعت أبػ صيخ, ط. دار  -ٚ

 ـ.  ٜٛٛٔىػ ػ ٛٓٗٔسشة الصباعة السحسجية, ط. األكلى 

دمحم متػػػلي الذػػعخاكي" : قدػػع الجراسػػات كالبحػػػث  –" إمػػاـ الػػجعاة  -ٛ
بػػػجار أمػػػػاج, ط. دار أمػػػػاج لمشذػػػخ كالتػزيػػػع, عسػػػاف, األردف, ط. 

 ـ.ٕٕٔٓاألكلى, سشة 

" اإلماـ الذعخاكي محدًخا كداعية ": أ.د . أ سج عسخ ىاشع, ط. دار  -ٜ
, القاىخة, د. ت.    أخبار اليـػ
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ػيغ الجاعية ذاتًيا كعمسًيا ": د. أ سج دمحم أ سج, سمدمة قزايا " تك -ٓٔ
إسبلمّية, السجمذ األعمى لمذئػف اإلسبلمية, القاىخة, سشة 

 ـ.ٕٕٔٓىػ ػػػػ ٖٖٗٔ

صايا مغ ك  -" التػجيو اإلسبلمي لمشرء في تحديخ الذعخاكي   -ٔٔ
": د.  دغ محسػد بخعي غشايع, مجمة لقساف الحكيع البشو نسػذًجا

 ـ.ٕٔٔٓداب كالعمـػ اإلندانية باإلسساعيمية, مرخ, كمية اآل

" جامع بياف العمع كفزمو": أبػ عسخ يػس  بغ عبج هللا بغ دمحم  -ٕٔ
بغ عبج البخ بغ عاصع الشسخي القخشبي, تحقيل: أبي األشباؿ 
الدىيخي, ط. دار ابغ الجػزي, السسمكة العخبية الدعػدية, ط. 

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔاألكلى, 

خ الذعخاكي في الجفاع عغ اإلسبلـ ": د. عبج الباسط " جيػد الذي -ٖٔ
دمحم أميغ سميساف,  ػلية كمية المغة العخبية بالدقازيل, جامعة 

 ـ. ٖٕٔٓ( سشة   ٖٖاألزىخ,  عجد )  

"   قائل كشبيات  ػؿ الدسا ة اإلسبلمية ك قػؽ اإلنداف ":  -ٗٔ
تخجسة, أ.د. دمحم عسارة, ط. دار الدبلـ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع كال

 ـ. ٕٓٔٓىػ ػ ٖٔٗٔط. األكلى,  سشة 
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" دائخة معارؼ القخف العذخيغ ": أ. دمحم فخيج كججي, ط. دار  -٘ٔ
 ـ.ٜٜٚٔىػ ػ ٜٜٖٔالحكخ, بيخكت, سشة 

" الّجعػة اإلسبلمّية ػ أصػليا, كسائميا, أساليبيا في القخآف  -ٙٔ
الكخيع": أ. د. أ سج غمػش, ط.دار الكت  اإلسبلمية, دار الكتاب 

 ـ.ٜٚٛٔىػ ػ ٚٓٗٔ, القاىخة, ط. الثانية, سشة السرخي 

" الحريعة إلى مكاـر الذخيعة": أبػ القاسع الحديغ بغ دمحم  -ٚٔ
السعخكؼ بالخاغ  األصحياني, تحقيل: د. أبػ اليديج أبػ زيج 

 .ـ ٕٚٓٓ -ىػ ٕٛٗٔالعجسي, ط. دار الدبلـ, القاىخة, سشة 
ندانية ػ مشياًجا " سسا ة اإلسبلـ في الجعػة إلى هللا كالعبلقات اإل  -ٛٔ

كسيخة ": د. عبجالعطيع إبخاليع السصعشي, ط. مكتبة كلبة, ط. 
 ـ. ٖٜٜٔىػ ػ ٗٔٗٔاألكلى, سشة 

عبج السعد  -إماـ الجعاة مججد ىحا القخف  -" الذعخاكي    -ٜٔ
عبجالحسيج الجدار, ىجية مجمة األزىخ , عجد ) جسادى اآلخخة ( 

 ىػ .  ٜٔٗٔسشة 

تػو, تحدػيخه, مؤلحاتػو" :  دػيغ عبػج  يا –" الذعخاكي إماـ عرخه  -ٕٓ
 الحسيج ني , ط. دار القمع, لبشاف, د.ت.

أنا مغ سبللة أى  البيت ": سعيج أبػ العيشيغ, ط.  –" الذعخاكي  -ٕٔ
,القاىخة, ط. الخامدة, د.ت.   دار أخبار  اليـػ

" الذػيخ الذػعخاكي كقزػايا إسػبلمية  ػائخة تبحػث عػغ  مػػؿ ": أ.  -ٕٕ
 ـ. ٜٜٙٔىاتييو, القاىخة, سشة محسػد فػزي, ط. دار الشذخ 
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" الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي كمشيجو في التحديخ": عثساف أ سج  -ٖٕ
عبج الخ يع القسيحي, ط. دار الدبلـ لمصباعة كالشذخ كالتػزيع 

 ـ. ٖٕٔٓكالتخجسة, سشة 

ط. مصابع إياؾ كػبي  عجة الجاعية ": أ.د. فخج دمحم الػصيف, " -ٕٗ
 ـ.   ٕٔٔٓىػ ػ ٕٖٗٔة سشتخ, السشرػرة, ط. الثالثة, سش

عخفت الذعخاكي ": د. محسػد جامع, ط. دار التػزيع كالشذخ  -ٕ٘
 ـ. ٕ٘ٓٓ -ىػ ٕٙٗٔاإلسبلمية, ط. األكلى , سشة 

"عمى شخيل الجعػة إلى هللا تعالى ": د. عمي دمحم عبج الػىاب,  -ٕٙ
ىػ ػ ٕٔٗٔالعجد الدابع,  ػلّية كمّية الجعػة اإلسبلمّية بالقاىخة, 

 ـ.ٕٜٜٔ

ك  ما ييع السدمع في  ياتو كيػمو كغجه ": الذيخ.  –كى " الحتا -ٕٚ
دمحم متػلي الذعخاكي, تقجيع:د . الديج الجسيمي, ط. مكتبة القخآف, 

 بػالؽ, القاىخة, د.ت . 

" الحر  في السم  كاألىػاء كالشح " : اإلماـ. عمي بغ أ سج بغ  -ٕٛ
 سعيج بغ  ـد الطاىخي أبػ دمحم, مكتبة الخانجي, القاىخة, د. ت.

" فغ الخصابة " د. أ سج الحػفي, ط. دار نيزة مرخ, سشة   -ٜٕ
 ـ. ٕٔٓٓ

" فغ الخصابة كإعجاد الخصي ": الذيخ. عمي مححػظ, ط. دار  -ٖٓ
 االعتراـ, د.ت.

"  محاضخات في الشرخانية ": الذيخ. دمحم أبػ زىخة, ط. دار الحكخ  -ٖٔ
 ـ. ٕٙٓٓىػ = ٕٚٗٔالعخبي, القاىخة, سشة 
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إياؾ نعبج كإياؾ ندتعيغ": دمحم بغ أبي  مجارج الدالكيغ بيغ مشازؿ" -ٕٖ
الجػزية,تحقيل: دمحم أيػب بغ سعج شسذ الجيغ ابغ قيع بكخ بغ 

السعترع باهلل البغجادي, ط. دار الكتاب العخبي  بيخكت,ط. الثالثة, 
 . ـٜٜٙٔ -ىػ  ٙٔٗٔ

"السجخ  إلى عمع الجعػة": د. دمحم أبػ الحتح البيانػني, ط. مؤسدة  -ٖٖ
 ـ.ٜٜ٘ٔىػ ػ ٘ٔٗٔلثة, الخسالة, ط. الثا

" محكخات إماـ الجعاة" أ. دمحم زايج, ط. دار الذػخكؽ, ط. الثالثػة,    -ٖٗ
 ـ.ٜٜٛٔسشة 

" مع هللا ػ دراسات في الّجعػة كالّجعاة ": الذيخ. محّسج الغدالي,  -ٖ٘
 ط. دار نيزة مرخ, ط. األكلى, د.ت.

معجدات الخسػؿ ": الذيخ. دمحم متػلي الذعخاكي, ط. دار أخبار  -ٖٙ
 ـ, د.ت. اليػ 

" السعمع الجاعية ": عبج الخ سغ بغ دمحم الحارس, ط. دار ابغ  -ٖٚ
الجػزي لمشذخ كالتػزيع, السسمكة العخبية الدعػدية, ط. األكلى , 

 .ـٕ٘ٓٓىػ ػ ٕٙٗٔسشة 

محيـػ الحكسة في الجعػة" : د صالح بغ عبج هللا بغ  سيج, ط.  -ٖٛ
لسسمكة كزارة الذؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالجعػة كاإلرشاد, ا

 ىػ. ٕٕٗٔالعخبية الدعػدية,ط. األكلى, 

" ىجاية الحيارى في أجػبة الييػد كالشرارى": اإلماـ. دمحم بغ أبي  -ٜٖ
 بكخ بغ قيع الجػزية, ط. الجامعة اإلسبلمية  السجيشة السشػرة. 
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"ىجاية السخشجيغ إلى شخؽ الػعع كالخصابة": الذيخ. عمي  -ٓٗ
 -ىػ ٜٜٖٔسشة مححػظ, ط. دار االعتراـ, ط. التاسعة , 

 ـ.ٜٜٚٔ

" كسائ  الجعػة" : أ.د. دمحم إبخاليع الجيػشي, ط. القاىخة, سشة  -ٔٗ
 ـ. ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ

" كسائ  الجعػة ": أ.د. سعيج دمحم إسساعي  الراكي, ط. شخكة  -ٕٗ
 ـ.   ٕٙٔٓ -ىػ ٖٚٗٔناس لمصباعة, ط. الخابعة, سشة 
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 فَـــــــسع املْضـــــــــــــــْعات

 سػضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعال

 مقػػػػػػػػػػػػػػجمة 

 أكاًل : التعخيف بسحخدات البحث  

 ثانًيا : السخاد مغ عشػاف البحث 

 ثالًثا: أىسية السػضػع كأسباب اختياره  

 رابًعا : الجراسات الدابقة 

 خامًدا :  صعػبات البحث 

 سادًسا : مشيجي في البحث 

 سابًعا: تقديع البحث  

 التسييج  

 السصم  األكؿ: الِحَكع كاألمثاؿ كأىسيتيا في مجاؿ الجعػة اإلسبلمّية

 ر سو هللا –السصم  الثاني: التعخيف باألستاذ الذيخ دمحم متػلي الذعخاكّي 

السبحث األكؿ: الِحَكع كاألمثاؿ الجعػية الستعمقة بالجاعية في خػاشخ  
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 -ر سو هللا –يخ الذعخاكي الذ

 السصم  األكؿ: الحكع كاألمثاؿ الجعػّية الستعّمقة بالجان  الخك ّي لمجاعية

 السصم  الثاني: الحكع كاألمثاؿ الجعػّية الستعّمقة بالجان  األخبلقي لمجاعية

 السصم  الثالث: الحكع كاألمثاؿ الجعػّية الستعّمقة بالجان  العمسي لمجاعية

: الحكع كاألمثاؿ الجعػية الستعمقة بأصشاؼ السجعػيغ في الثانيالسبحث 
 -ر سو هللا -خػاشخ الذيخ دمحم متػلي الذػعخاكي 

 السصم  األكؿ : الحكع كاألمثاؿ الجعػية الستعمقة بأصػؿ دعػة السدمسيغ 

السصم  الثاني : الحكع كاألمثاؿ الجعػية الستعمقة بأصػؿ دعػة غيخ 
 دمسيغالس

 أكاًل:  الحكع كاألمثاؿ الجعػّية الستعّمقة بأصػؿ دعػة أى  الكتاب

 ثانًيا: الحكع الجعػية الستعمقة بأصػؿ دعػة السذخكيغ كالػثشيػيغ

 ثالًثا: الحكع الجعػية الستعمقة بأصػؿ دعػة السمحجيغ

عػة في : الحكع كاألمثاؿ الجعػية الستعمقة بسػضػع الجالثالثالسبحث 
 خػاشخ الذيخ دمحم متػلي الذعخاكي 

 السصم  األكؿ : الحكع الجعػية الستعمقة بالعقيجة اإلسبلمية 
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 السصم  الثاني: الحكع الجعػية الستعمقة بالذخيعة اإلسبلمية

 السصم  الثالث : الحكع الجعػية الستعّمقة باألخبلؽ اإلسبلمية

اؿ الجعػية الستعمقة بسشاىج الجعػة كأساليبيا : الحكع كاألمثخابعالسبحث ال
 ككسائميا 

 السصم  األكؿ: الحكع كاألمثاؿ الجعػية الستعمقة بسشاىج الجعػة اإلسبلمية 

 السصم  الثاني: الحكع كاألمثاؿ الجعػية الستعمقة بأسالي  الجعػة اإلسبلمية 

 بػسائ  الجعػة اإلسبلمية  السصم  الثالث: الحكع كاألمثاؿ الجعػية الستعمقة

 الخاتسة, كبيا: أىع الشتائج كالتػصيات

 رادر كالسخاجعفيخس الس

 البحثمػضػعات س خ في
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