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 عوامل تكوين 
 الدعوية                                          شخصية عبداهلل بن مسعود 

 بدر محمد الدريس
كلية التربيةة اسساسةية التابعةة للةياةة العامةة للتعلةيم  ،قسم الدراسات اإلسالمية

 التطبيقي والتدريب،   دولة الكويت .
 b.eldreess@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 ملخص البحث
البحةث محاولةةة لتقليةد ومحاكةةاذ لنمةواو رااةف ونةةا ا دةي م ةةال الةدعوذ قةةد  هةاا

وتسةةليط   وهةةو الصةةحابي ال ليةةل عبةةداهلل بةةن مسةةعود Sزكةةاا اهلل ورسةةول  
برازهةا للةدعاذ لالسةةت ادذ  الضةو  علةا العوامةل التةي كونةت شخصةيت  الدعويةة وا 

 منةا وتعزيزها دي صناعة  يل الدعاذ الصاعدين.
ومقدمةة  ث علةا مقدمةة عةن شخصةية عبةداهلل بةن مسةعود وقد اشةتمل البحة

حول علم الدعوذ وتركيز علا ص ات الداعية، وعلا العوامل العامةة التةي تة  ر 
علا تكوين شخصية الدعاذ عموما، والتي أ ةرت علةا تكةوين شخصةية عبةداهلل 

وقد اكرت منةا عشرذ عوامل، ودي آخرا خاتمة البحث وبةا أهم  بن مسعود 
 والتوصيات.  النتااج

الكلمات المفتاحية: عوامل، تكوين ، شخصية ، عبد هللا بن مسعود ، الدعوة.
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Abstract 

This research is an attempt to imitate and emulate a 

magnificent and successful model in the field of Da’wah 

(Islamic Preaching) that may God and His Messenger 

(Peace be upon him) have recommended. Such model is 

the great companion Abdullah Bin Masoud. The research 

has shed the light on the factors that formed his character 

in Da’wah field and displayed such factors to the Islamic 

preachers in order to benefit from them during the 

preparation of the generation of future preachers. 

The research comprises an introduction of Abdullah Bin 

Masoud’s personality, an introduction to the science of 

Da’wah and a focus on the qualities of the preacher and 

the general factors that constitute the formation of 

preachers’ personality in general, which have indeed 

affected the formation of the personality of Abdullah Bin 

Masoud, where I have mentioned ten of such factors. 

Research conclusion included the most significant results 

and recommendations.  

Keywords: Factors, Composition, Personality, Abdullah 

Bin Masood, Dawa  
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 تمةيد
الحمد هلل بكل المحامد علا كل النعم، وأشةةد أن   للة  ل  اهلل الةاع  عةل أهةل 
اإلسةالم خيةر اسمةةم، والصةالذ والسةالم علةةا مةن كةان دةةي الةدعوذ واسخةال  دةةي 

 أعلا القمم، وبعد،،،
 مةةن أعاةةم الوسةةاال لنشةةر دينةة ، ولةةاا حةةرع بالمسةةلمين دةة ن الةةدعوذ للةةا اهلل

دقةال   التعرف والت ق  دي هاا الوسيلة العايمة التي وصف بةةا خيةر البريةة
يرًا  اهلل تعةةالا عنةة :   ًدا َوَمَبشرةةرًا َوَنةةةاإ َسةةلكَناَا َشةةاهإ ﴾ ٥٤َيةةا َأَيَةةةا النُّبإةةَي لإنُّةةا َأرك

نإ إ وَ  ًيا لإَلا اللُّة إ بإ إاك رَاً ا َمنإيرًا  َوَداعإ الداعي للا اهلل بل خيةر  دةو  ﴾،﴾٥٤سإ
 الدعاذ وأعامةم.

وعلَم الدعوذ علٌم كبير ومتنةو،، ودةي هةاا البحةث سة حاول تسةليط الضةو  علةا 
 زاية مةمة مةن أ ةزا  هةاا العلةم وهةو معردةة أهةم العوامةل المة  رذ دةي تكةوين 

سالمية دي صدر الرسةالة شخصية الداعية وقد اخترت علمًا من أعالم اسمة اإل
كون هاا الشخصية متميزذ ، اات أ ر واكةر و ةةد  وهو عبداهلل بن مسعود 

وسبرز   رضي اهلل عنةمدي الدعوذ دي تاريخ اسمة اإلسالمية وتاريخ الصحابة 
 دي هاا البحث تلا العوامل التةي سةاعدت دةي تكةوين شخصةية ابةن مسةعود 

هةةاا الةةدعوذ حتةةا يتسةةنا لةةةم التركيةةز  الدعويةةة وتبيانةةةا للسةةالكين دةةي طريةة 
عليةا دي واقعةم المعاصر وا سةت ادذ منةةا دةي تشةكيل شخصةيات الةدعاذ للةا 
اهلل وت صةةيل عقةةولةم ودكةةرهم الةةدعوع مةةن خةةالل نمةةواو هةةاا الصةةحابي ال ليةةل 

  .عبداهلل بن مسعود 
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 )المقدمة(
 أو  : أهداف البحث:

ة الداعيةة. )عبةداهلل بةن مسةعود التعرف علا العوامةل التةي تكةون شخصةي -1 
 .)نموا ًا 
 بيان أ ر تلا العوامل علا شخصية الداعية دي الوقت المعاصر. -2

  انيا: أهمية البحث:
مةن الناحيةة  التعرف علا شخصية الصحابي ال ليل عبداهلل بن مسعود  -1

 الدعوية.
عود التعرف علا العوامل التي ساعدت دي تكوين شخصية عبةداهلل بةن مسة -2
 .الدعوية 
تزويةةةد الةةةدعاذ دةةةي الوقةةةت المعاصةةةر بعومةةةل مةمةةةة دةةةي تكةةةوين وصةةةقل  -3

  شخصياتةم الدعوية.
  ال ا: منة ية البحث:

 المنةج المتبف دي البحث : استقرااي.
وهةةو محاولةةة اسةةتقرا  العوامةةل التةةي كونةةت شخصةةية ابةةن مسةةعود الدعويةةة مةةن 

 خالل سيرت .
 رابعا: مشكلة البحث:

ن انتسب للدعوذ والةدعاذ اليةوم عةن عوامةل مةمةة تكةون وتصةقل يغ ل ك ير مم
شخصياتةم مما دعا الباحث للا بيانةا وتوضيحةا من خالل شخصية عبةداهلل 

 حتا تكون نموا ا يحتاى ب  دي م ال الدعوذ اإلسالمية. بن مسعود 
   خامسا: أسالة البحث:

 عوية؟.ما هي العوامل التي كونت شخصية عبداهلل بن مسعود الد -1
 ما هو أ ر تلا العوامل علا شخصية الداعية دي الوقت المعاصر؟. -2

 سادسا: الدراسات السابقة:
. تةة ليف دراسةةة دةةي ال كةةر التربةةوع عنةةد الصةةحابي عبةةداهلل بةةن مسةةعود  -1

 www.hothle.com/vbد/عبداهلل آل عايش.   
. دار عبةةةداهلل بةةةن مسةةةعود المربةةةي واسديةةةب. تةةة ليف/ د. الشةةةحات ز لةةةول  -2

 م. 189٤  1المعارف ط
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ت ليف/ د. محمد ر اس قلع ةي. دار  موسوعة دق  عبداهلل بن مسعود   -3
  م.189٥ 1الن ااس ط

عبداهلل بن مسعود ومنة   دي الدعوذ للا اهلل. رسةالة ما سةتير،  امعةة   -٥
 أم درمان السودان.

ل بيةروت حياذ عبداهلل بن مسعود، ت ليف/ محمةود شةلبي، طبعةة دار ال ية  -٤
 م. 188٤هة، 1٥1٥

 وكانت خطتي دي البحث علا النحو التالي:
 ينقسم البحث للا مقدمة، و ال ة دصول، وخاتمة.

وتشتمل علا:  أهداف البحث،وأهميتة ، ومنة يتة ، ومشةكلة البحةث، ، المقدمة
  وأسالت ، والدراسات السابقة.

ل علةةةا ، ويشةةةتمالتعريةةةف بشخصةةةية عبةةةداهلل بةةةن مسةةةعود   ال صةةةل اسول:
  مبح ين.

سالم  المبحث اسول:  .  اسم  ولقب  وكنيت  ومولدا وا 
 .ص ت  ومناقب  وعلم  ومرض  وودات  المبحث ال اني:
 التعريف بالدعوذ وأركانةا، ويشتمل علا  ال ة مباحث.  ال صل ال اني:
 : التعريف بالدعوذ لغًة واصطالحًا.المبحث اسول

 المطلب اسول: الدعوذ لغة.
 ال اني: الدعوذ لصطالحًا. المطلب

 الدعوذ للا اهلل، أركانةا، ومنابرها. المبحث ال اني:
 المطلب اسول: أركان الدعوذ.
 المطلب ال اني: منابر الدعوذ.

 ص ات الداعية. المبحث ال الث:
 المطلب اسول: تعريف الص ات والداعية.

 المطلب ال اني: ص ات الداعية وأقسامةا. 
 عوامل الم  رذ علا شخصية الداعية.المطلب ال الث: ال

العوامل التي ساعدت دي تكوين شخصةية  عبةداهلل بةن مسةعود   ال صل ال الث:
 

 وتشتمل علا أهم النتااج والتوصيات.  الخاتمة:
 المرا ف العلمية.
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 )ال صل اسول(
 ( ) التعريف بشخصية عبداهلل بن مسعود 

سالم  () المبحث اسول: اسم  ولقب  وكنيت  ومو   لدا وا 
َرَكةَة بةنإ اسم  دإ بةنإ َ ادإةلإ بةنإ حبيةب .... ابةنإ َهةَايكلإ بةنإ َمدك ةَعوك : َعبكةَداهللإ بةَن َمسك

 لإلكَياسإ بنإ َمَضَر بنإ نإزَاٍر. َحلإيكَف َبنإي َزهكَرَذ.  
ةَن السُّة لقب : رإَع. َكةاَن مإ رإَع الَبةدك َماَم الَحبكَر الَ قإيكَ  الَمكرةَي الَمَةةا إ لإةيكَن اإلإ ابإقإيكَن اَسوُّ

يكَن. َن الَنَ َبا إ الَعالإمإ  َومإ
اهللإ َقةةةاَل:  كنيتةةة : َمنإ الَةةةةةَالإَي، وَعةةةنك َعبكةةةةدإ الرُّحك َأَبةةةةا  َكنُّةةةةانإي النُّبإةةةَي َأَبةةةةو َعبكةةةدإ

َلَد لإي َل َأنك َيوك الرحمن َقبك  . َعبكدإ
َي: َأَم َعبكٍد بإنكتَ   َعبكدإ َودٍّ ، لةا صحبة. ويكنا ب م : ابن أم عبد، وَأَمَ  هإ

، وقيةل بسةبف دي مكة قبل عام الة رذ ب حدى و ال ين سةنة قيل ولد  مولدا:
 . (1)و ال ين سنة

ةتٍُّة، َوَمةا كةان يقةول:    أسلم قديما، حتا لنة   لسالم : َس سإ َلَقةدك رََأيكَتنإةي َسةادإ
لإٌم َ يكَرَنا   .(2)  َعَلا َاةكرإ اَسركضإ َمسك

َل َدَخولإ َرَسةولإ اللُّة إ »بكنإ َروَماَن َقاَل:  وَعنك َيزإيدَ  َعوٍد َقبك َلَم َعبكَداللُّ إ بكَن َمسك  َأسك
قم َرك  «.َداَر اسك

ةَعوٍد َقةاَل:    وكان سبَب لسالم  َكنكةَت َ اَلًمةا َيادإًعةا َأركَعةا ما رواا َعبكَداللُّ إ بكَن َمسك
ةةرإكإيَن،  النُّبإةةَي َ َنًمةةا لإَعقكَبةةَة بكةةنإ َأبإةةي َمَعةةيكٍط َدَ ةةاَ   ةةَن الكَمشك ةةٍر َوَقةةدك َدةةرُّا مإ َوَأَبةةو َبكك

ةةقإَيَنا؟»َدَقةةاَ :  ةةنك َلةةَبٍن َتسك نكةةَدَا مإ ةةَت « َيةةا َ ةةاَلَم، َهةةلك عإ َتَمٌن، َوَلسك ، َدَقلكةةَت: لإنرةةي َمةة ك
نكَدَا مإنك َ َاَعٍة َلةمك َينكةَز َعَليكَةةا الك : »َساقإَيَكَما، َدَقاَل النُّبإَي  ةلَ َهلك عإ ؟ َقلكةَت: « َ حك

َتَقَلَةةا النُّبإةَي  ، َدَ َتيكَتَةَما بإَةا، َداعك ةركَ،،  َةمُّ  َنَعمك ةركَ، َوَدَعةا، َدَح ُّةَل الضُّ َوَمَسةَا الضُّ
ةٍر  َةمُّ َشةرإبكَت،  َةمُّ َقةاَل  َتَلةَب دإيَةةا، َدَشةرإَب َأَبةو َبكك َرٍذ َمَتَقعرةَرٍذ َداحك ٍر بإَصةخك َأتَاَا َأَبو َبكك

رك  : لإلضُّ ، « اقكلإصك »،إ لإ نإي مإنك َهَاا الكَقةوك ، َدَقَلَص. َقاَل: َدَ َتيكَتَ  َبعكَد َالإَا َدَقلكَت: َعلرمك

                                 
 .٥/29٥تةايب الكمال للمزع ( 1)
وادقةةة  وصةةةحح ، و  313/  3، والحةةةاكم 12٤/  1أخر ةةة  أبةةةو نعةةةيم دةةةي   الحليةةةة   ( 2)

 .الاهبي
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يَن َسةوَرًذ، َ  َيَنةازإَعنإي دإيَةةا َأَحةدٌ « لإنَُّا َ اَلٌم َمَعلُّمٌ »َقاَل:  َت مإنك دإية إ َسةبكعإ  ،  َدَ َخاك
َرٍذ مودي رواية َقاَل:   .(1)  نقعرذ دحلب ديةا، قال: د سلمت وأتيت َدَ َتيكَتَ  بإَصخك

وق ةةات مةمةةة سةةنتناولةا دةةي  ودةةي قصةةة بدايةةة لسةةالم عبةةداهلل بةةن مسةةعود  
 عوامل تكوين شخصيت  الدعوية.

*** 
 ) المبحث ال اني: ص ت  ومناقب  وعلم  ومرض  وودات  (

لكقإيُّة، وص ات َخَلقإيُّ   ة يمكن تقسيم ص ات عبداهلل بن مسعود للا ص ات خإ
لكقإيُّةةة: َمةةةإ َوَكةةاَن َ   أو  : صةة ات  الخإ يكَد اَسدك ةةيكرًا َشةةدإ يك ةةًا َقصإ َكةةاَن َعبكةةَداهللإ َرَ ةةاًل َنحإ

نةًا. وَعةنك َنَويك إةٍف َقةاَل: َكةاَن  يك ةًا َدطإ يكَم َقاَل: َكةاَن َعبكةَداهللإ َلطإ َيَغيرَر َشيكَبَ . وَعنك لإبكرَاهإ
َودإ النُّا يكحًا.َعبكَداهللإ مإنك َأ ك بًا َأبكَيَض َوَأطكَيَب النُّاسإ رإ  سإ َ وك
ًيا بإَرَسةولإ »َقةاَل َحَايكَ ةَة:   انيا: ص ات  الَخَلقإيُّة: تًا َوَهةدك ةَبَ  النُّةاسإ َد و َوَسةمك لإنُّ َأشك

َف لإَليك إ،  َ  اللُّ إ  َرَو مإنك َبيكتإ إ لإَلا َأنك َيرك إ ينإ َيخك َنةدكرإع َمةا  ، َ بكَن َأمر َعبكٍد، مإنك حإ
ةةةةَنَف دإةةةةي َأهكلإةةةة إ لإَاا َخةةةةالَ  َ وَاةةةةوَن، ودةةةةي روايةةةةة: «. َيصك َواللُّةةةة إ َلَقةةةةدك َعلإةةةةَم الكَمحك

َحابإ َمَحمٍُّد  َم  )الم تةدون( مإنك َأصك َلًة َيةوك ةيك نكَد اهللإ َوسإ َأنُّ َعبكَداهللإ مإنك َأقكَربإةإم عإ
 . والوسيلة هنا بمعنا: منزلة.(2)القإَياَمةإ 
بإَ  النُّبإيُّ وقال عَ  تإ إ، َوَكةاَن َعلكَقَمةَة  لكَقَمَة: َكاَن َعبكَداهللإ َيشك يإ إ َوَدلرة إ َوَسةمك دإي َهدك

اهللإ    .(3)َيَشبَُّ  بإَعبكدإ
َلةا  مناقب : ةَرذإ اَسوك َرذإ الَحَبَشةةإ الةإ ك ةنك َمَةةا إ َم مإ مُّةنك َقةدإ َسةا بةَن َعقكَبةَة: َومإ قةال َموك

لإ اهللإ  ةَرَتيكنإ  َعَلا َرَسوك ٍد، َوَقدك َهاَ َر لإَلةا َأركضإ الكَحَبَشةةإ الكةإ ك َعوك اهلل بن َمسك َعبكدإ
رًا َوَضةَرَب َعَنةَ  َأبإةي  َعوٍد َبدك َد َعبكَداللُّ إ بكَن َمسك يكَنةإ. َوَشةإ يًعا، َ مُّ َهاَ َر لإَلا الَمدإ َ مإ

َد َأحَ  ٍل َبعكَد َأنك َأ كَبَتَ  ابكَنا َع كرَاَ ، َوَشةإ َد َكلَُّةا َمَف َرَسةولإ َ ةك ًدا، َوالكَخنكَدَ ، َوالكَمَشاهإ
﴾  آل اللُّةة إ  ةةَتَ اَبوا لإلُّةة إ َوالرَُّسةةولإ يَن اسك لإةة إ َتَعةةاَلا  الُّةةاإ اللُّةة إ دإةةي َقوك . وَعةةنك َعبكدإ

اإ َعَلةا النُّ كة«َكنُّا َ َمانإَيةَة َعَشةَر َرَ ةاًل »[ َقاَل: 172عمران:  َمةوك َم الَيرك لإ ، َوَكةاَن َيةوك
                                 

، ٥9٤٤/ 8 ، والطبرانةةةي دةةةي  الكبيةةةر   ٤98٤ ، وأبةةةو يعلةةةا  378/ 1أخر ةةة  أحمةةةد   (1)
  ، و يرهم، و لسنادا حسن.9٥٤7

، وأخر   البخةارع دةي صةحيح  مختصةرًا 23732رقم  ٤/38٥أخر   أحمد دي مسندا  (2)
 .٤987رقم  9/2٤كتاب اسدب باب الةدع الصالا 

سنادا صحيا.٤٥٤/ 2لمعردة والتاريخ  أخر   ال سوع دي  ا (3)  ، وا 
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لكمةةًا َك إيكةةرًا. وسةةوف يةة تي اكةةر أك رهةةا م صةةاًل دةةي عوامةةل  يكةةَرٌذ َرَوى عإ َوَمَناقإَبةةَ  َ زإ
 تكوين شخصيت  الدعوية.

ةَعوٍد َوالَزَبيكةرإ بكةنإ الكَعةوُّامإ  آَخا َرَسةوَل اللُّة إ وقد  اللُّة إ بكةنإ َمسك . وقيةل: (1)َبةيكَن َعبكدإ
َعوٍد َوَمَعااإ بك   نإ َ َبٍل.آَخا َبيكَن ابكنإ َمسك

حةةدي ا،  9٥9حتةا بلغةت مروياتة   روى علمةًا ك يةرا نادعةًا عةن النبةي  علمة :
أخةا ينةةل مةن معةين الصةحابة، د خةا العلةم عةن: عمةر بةن  وبعد وداذ النبي 

، وكةةةان يالزمةةة  ك يةةةرًا وتةةة  ر بةةة  كمةةةا سةةةي تي دةةةي عوامةةةل تكةةةوين الخطةةةاب 
 ، و يرهم.عسال شخصيت  الدعوية، وأخا عن سعد بن معاا، وص وان بن 

لإ اهللإ  ةنك دإةير َرَسةوك بضةعا وسةبعين  َقاَل َعبكَداهللإ: َوالُّاإع َ  لإَلَ  َ يكَرَا َلَقدك َقةرَأَت مإ
نري تبلغني  اإلبل ستيت   َلَم بإكإتَابإ اهللإ مإ َلَم َأَحدًا َأعك   .(2)سورذ، َوَلوك َأعك

َسا اسشةعرع، َوَأَبةو َهَريكةو  َرَذ، َوابكةَن َعبُّةاٍس، َوابكةَن َعَمةَر، وأبةو روى عن : َأَبو َموك
 الط يل، وأبو أمامة، وطاا ة من الصحابة 

ةةٍب َوَوَلةةَداَا َأَبةةو َعَبيكةةَدَذ،  َر بةةَن َحَبةةيكٍش، َوَزيكةةَد بةةَن َوهك ومةةن التةةابعين: علقمةةة، َوزإ
، َوَخلكٌ . َمنإ  َوَعبكَدالرُّحك

مَ  الرُّحك َلَة َوَطااإَ ٌة.َوَرَوى َعنكَ  القإرَا َذ: َأَبو َعبكدإ َي، َوَعَبيكَد بَن َنَضيك  نإ الَسَلمإ
َعةةنك َأبإةةي َابكَيةةَة َقةةاَل: َمةةرإَض َعبكةةَداهللإ َدَعةةاَدَا َع كَمةةاَن َوَقةةاَل: َمةةا  مرضةة  ووصةةيت :

َمةةَة َربرةةي َقةةاَل: أ  آَمةةَر َلةةَا  ةةَتةإيق َقةةاَل: َرحك بإي َقةةاَل: َدَمةةا َتشك ةةَتكإيق َقةةاَل: َاَنةةوك َتشك
َرَضةةنإي َقةةاَل: ل ُّ آَمةةَر َلةةَا بإَعَطةةاٍ ق َقةةاَل: َ  َحاَ ةةَة لإةةي  بإَطبإيكةةٍبق َقةةاَل: الطُّبإيكةةَب َأمك

 .(3)دإيك إ 
أن الطبيةب هةو اهلل عةزُّ و ةل  أن يقول لع مان  ** وقد أراد ابن مسعود 

رادتة ،  وأن  هةو الشةادي و  شة ا  ل  بيةدا، كمةا أن المةرض قةد وقةف بحكمتة  وا 

                                 
، وقةال: ٤372رقةم   3 /3٤٤أخر   الحةاكم دةي المسةتدرا مةن حةديث ابةن عبةاس  (1)

 صحيا اإلسناد ولم يخر اا .
، وأخر ةةةة  مسةةةةلم دةةةةي صةةةةحيح  ٤992رقةةةةم  1/38٥أخر ةةةة  البخةةةةارع دةةةةي صةةةةحيح   (2)
 . 2٥٤3رقم  1813/٥
 .٥/189شعب اإليمان، باب    (3)
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قول لبراهيم علي  وعلا نبينا أدضةل الصةالذ وأزكةا التسةليم وهو دي الا يتم ل 
َت َدَةَو َيشك إينإ ﴾  .(1)كما  ا  دي القرآن:   َوا إَاا َمرإضك

َصا لإَلا الَزَبيكرإ َأنك َيَصلرَي َعَليك إ. ٍد َأوك َعوك َحاَ  َأنُّ ابكَن َمسك  و َعنك َأبإي لإسك
اهللإ بنإ الَزَبيكرإ  يُّتإي لإَلا  وَعنك َعامإرإ بنإ َعبكدإ ٍد َوَكَتَب لإنُّ َوصإ َعوك َصا ابكَن َمسك َقاَل: َأوك

ةا  مُّ ةلٍّ َوبإةلٍّ مإ لا ابن  عبداهلل بن الَزَبيكةرإ َوا إنَُّةَمةا دإةي حإ اهللإ َوا إَلا الَزَبيكرإ بنإ العوام وا 
رََأٌذ مإنك نإَسااإي ل ُّ بإ إاك  َما.َقَضَيا دإي َترإَكتإي َوا إنَُّ  َ  َتَزوَُّو امك  نإةإ

ٍد  ودات : ةَعوك يكَنةةإ َوَددإةَن بإةالَبقإيكفإ َسةَنَة ا كَنتَةيكنإ َوَ اَل إةيكَن ) َماَت ابكَن َمسك  32بإالَمدإ
اهللإ، َوَكَاا َأرَُّخَ  دإيكَةا َ َماَعٌة. قلت: وكان عمةرا بضةعًا  هة(، َقاَلَ  َعَبيكَداهللإ بَن َعبكدإ

َيةا بةَن َأبإةي عَ  ةتريكَن َسةَنًة، َوَقةاَل َهةَو وستين سةنة. َوَقةاَل َيحك تكَبةَة: َعةاَش َ اَل ةًا َوسإ
َيا بَن َبَكيكٍر: َماَت َسَنَة َ اَلٍث َوَ اَل إةيكَن ) لإَةةا  33َوَيحك هةة( َقلكةَت: َلَعلُّةَ  َمةاَت دإةي َأوُّ

نإيكَن  َل َع كَماَن بإَ اَلثإ سإ  .(2)َوَقيل: َماَت َقبك
******* 

 )ال صل ال اني(
 ذ وأركانةا () التعريف بالدعو 

 ) المبحث اسول: التعريف بالدعوذ لغًة واصطالحًا (
: عنةةد العةةرب نةدا  المطلةةوب سمةر مر ةةوب. دعةةاا : المطلةب اسول: الةةدعوذ لغةة

 ناداا، ر ب للي ، استعان ب ، ودعاا للا اسمر : ساق  للي . 
والداعي: هةو مةن يةدعو النةاس للةا دينة  أو ماهبة  ، ولغةة الشةرااف السةماوية 
الةدايةةة للةةا الصةةراط المسةةتقيم وهةةي مةمةةة اسنبيةةا  والمرسةةلين وخل ةةااةم مةةن 

 .  (3)الةداذ المرشدين
 ودي المعا م اللغوية ن د أن كلمة الدعوذ لةا معاني متعددذ منةا:

                                 
 (99الشعرا  اآلية ) ( سورذ1)
، ا سةتيعاب  بةن عبةدالبر 3/111را ف تر مت  بالت صيل: الطبقةات الكبةرى  بةن سةعد  (2)
، سةةير أعةةالم النةةبال  1٤/121، تةةةايب الكمةةال 3/391، أسةةد الغابةةة  بةةن اس يةةر 3/897
 .٥/189، اإلصابة دي معردة الصحابة  بن ح ر ٥٤1/1
دةي شةب  القةارذ الةنديةة، د/ محيةي الةدين اسلةوااي دار  ( كتاب الةدعوذ اإلسةالمية وتطورهةا3

 .12دمش  ص  189٤القلم الطبعة اسولا 
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 ا  دي مقاييس اللغة :  أن الدال والعةين والحةرف المعتةل أصةل واحةد، ومعنةاا 
ون منةةا، تقةةول: دعةةوت أدعةةو دعةةا ، أن َتميةةَل الشةةَل لليةةا بصةةوت وكةةالم يكةة

والدُّعوذ للا الطعام تكون بال تا، والدرعوذ للا النسب بالكسةر ، وداعيةة اللةبن: 
هو ما يترا دي الضر، ليطلب ما بعدا، ومن  تةداعت الحيطةان: لاا سةقط واحةد 
وآخةةر بعةةدا، دكةة ن اسول دعةةا ال ةةاني ، ودواعةةي الةةدهر: صةةرود  سنةةةا تةة تي 

 .(1)ول يدعو ال اني ديميل  وهكاا  متعاقبة وك ن اس 
دعةةوت زيةةدًا: أع ناديتةة ، وطلبةةت لقبالةة . وعنةةد ابةةن مناةةور دةةي لسةةان العةةرب: 

ودعوت الولد زيدًا، أو بزيٍد، لاا سميت  بةاا ا سم. وادعيةت الشةي  : تمنيتة . 
وتداعا الناس علةا دةالن: تة لبوا علية . وتةداعا البنيةان: تصةد، مةن  وانبة ، 

 .(2). وتداعوا باسلقاب: دعا بعضةم بعضًا بالاوآان بالسقوط
ومن معانيةا كةالا كمةا  ةا  دةي المصةباد :  دعةوت اهلل أدعةو دعةا ، ابتةلةت 
للي  بالس ال ور بت ديما عندا مةن الخيةر، ودعةوت زيةدًا وطلبةت لقبالة ، ودعةا 

 الم ان الناس للةا الصةالذ دةةو داعةي اهلل، وال مةف دعةاذ وداعةون، والنبةي 
 .(3)لخل  للا التوحيد  داعي ا

َقةاَل َربر  ودي الم ردات: والدعا  للا الشةل: الحةث علةا قصةدا، قةال تعةالا:  
َعوَننإي لإَليك إ  مُّا َيدك َن َأَحَب لإَليُّ مإ ، وتة تي بمعنةا السة ال: قةال تعةالا:  (٥)﴾ السر ك

ةةَوَذ ا يةةَب َدعك يةةٌب َأ إ َبةةادإع َعنرةةي َدةة إنري َقرإ ، وتةة تي (٤)لةةدُّا،إ لإَاا َدَعةةانإ ﴾َوا إَاا َسةة ََلَا عإ
َعةو َربرةي َعَسةا َأ ُّ َأَكةوَن بإةَدَعا  َربرةي  بمعنا العبادذ كما دي قول  تعةالا :  َوَأدك

َمنإ َوَلًدا ﴾(٤)َشقإيوا ﴾ ا لإلرُّحك  .(1()7)، وت تي بمعنا النسب:  َأن َدَعوك

                                 
 ،2/238( مع م مقاييس اللغة مادذ ) دعا (،  1
. والمع ةةةم 1399-3/139٤( اناةةةر : لسةةةان العةةةرب ،  بةةةن مناةةةور ، مةةةادذ ) دعةةةا ( ، 2

لمصةباد المنيةر، لل يةومي ، ، وا 29٤/ 1الوسيط ، م موعة مةن العلمةا  ، مةادذ ) دعةا (، 
 . 1/18٤مادذ )دعا( ، 

 1399-3/139٤( انار: لسان العرب ،  بن مناور ، مادذ ) دعا ( ، 3
 33( سورذ يوسف اآلية ٥
 ٥9( سورذ البقرذ اآلية ٤
 ٥9( سورذ مريم اآلية ٤
 81( سورذ مريم اآلية 7
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ة وال عليةة التةي ويتضا مما سب  أن كلمة دعةوذ ت يةد لغويةًا: المحةاو ت القولية
 تحث علا الوصول لألهداف وتحقي  اسعمال، والتر يب ديةا والترويج لةا.

 .  المطلب ال اني: الدعوذ لصطالحاً 
تعددت تعاريف الةدعوذ اصةطالحا، وك ةرت معانيةةا ناةرًا  خةتالف طبةااف البشةر 

 وتو ةاتةم وأمز تةم ال كرية والعلمية. ومن هاا التعري ات ما يلي:
ي: )م موعة القواعد واسصةول، التةي يتوصةل بةةا للةا تبليةم اإلسةالم الدعوذ ه

 . (2)للناس،وتعليم  وتطبيق (
وقيةةةةل أيضةةةةًا: )تبليةةةةم اإلسةةةةالم للنةةةةاس، وتعليمةةةة  ليةةةةاهم، وتطبيقةةةة  دةةةةي واقةةةةف  

 .(3)الحياذ(
وقيةل: )حةث النةاس علةا الخيةر والةةدى واسمةر بةالمعروف والنةةي عةن المنكةر  

 . (٥) واآل ل(لي وزوا بسعادذ العا ل 
وقيةةةل الةةةدعوذ هةةةي: ) الضةةةوابط الكاملةةةة للسةةةلوا اإلنسةةةاني وتقريةةةر الحقةةةو  

 (٤) والوا بات(
وقيةل الةدعوذ هةي: )البيةان والتبليةةم لةةاا الةدين ، أصةوً  ، وأركانةًا ، وتكةةاليف ، 

 .(٤)والحث علي  ، والتر يب دي  ( 
علةيم ال مةةور مةن وقيل الدعوذ هةي: ) قيةام العلمةا  والمسةتنيرين دةي الةدين بت
 .(7) العامة ما يبصرهم ب مور دينةم ودنياهم علا قدر الطاقة(

                                                                             
عةةة الحلبةةي الطبعةةة ، مطب179( الم ةةردات دةةي  ريةةب القةةرآن : سبةةي قاسةةم اسصةة ةاني ص1

 هة.1391اسخيرذ 
، الطبعةةةة اسولةةةا  1٥(  المةةةدخل للةةةا علةةةم الةةةدعوذ ، محمةةةد أبةةةو ال تةةةود البيةةةانوني ، ص2

 هة ، ط دار الرسالة ، بيروت .1٥12
 . 17( المدخل للا علم الدعوذ ، د/ محمد أبو ال تا البيانوني ، ص3
 م18٤2-هة 1372 ٤لعربي طة (  هداية المرشدين ، الشيخ علي مح وا ، دار الكتاب ا٥
(  الةةدعوذ اإلسةةالمية دعةةوذ عالميةةة : الشةةيخ محمةةد الةةراوع ، دار العربيةةة للطباعةةة والنشةةر ٤

 12م بيروت ص1871
، الطبعةةة اسولةةا  2٤(   دصةةول دةةي الةةدعوذ اإلسةةالمية، حسةةن عيسةةا عبةةد الاةةاهر ، ص٤

 هة، ط دار ال قادة ، قطر ، الدوحة .1٥9٤
تعةةالا ، د/ عبةةد الةةرب نةةواب الةةدين آل نةةواب دار العلةةم دمشةة  الطبعةةة (   الةةدعوذ للةةا اهلل 7

 .1٥م ص1889اسولا 
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وقيةةل الةةدعوذ هةةي: ) العلةةم الةةاع تعةةرف بةة  كادةةة الم ةةا ت ال نيةةة المتعةةددذ، 
 .(1) الرامية للا تبليم الناس اإلسالم، بما حوى من عقيدًذ، وشريعة، وأخال  (

ااةة  أهةةم أركةةان الةةدعوذ دةةالعلم وهةةاا التعريةةف دقيةة   ةةدًا وواضةةا و مةةف دةةي أل 
لشارذ للا الداعية الاع يقوم بتلا المةمة، وكادة الم ةا ت لشةارذ للةا أسةاليب 
ووسةةاال الةةدعوذ، وكلمةةة النةةاس لشةةارذ للةةا المةةدعو، وكلمةةة اإلسةةالم ومضةةمون  

 لشارذ للا مادذ ومحتوى الدعوذ وموضوعةا .
ليست كالا يتبين لنةا أن: ومن التعري ات السابقة سواً  كانت  امعة مانعة أو 

الدعوذ اإلسالمية هي رسالة السةما  التةي خةتم اهلل بةةا الرسةا ت للةا اسرض، 
ةَر  والتي تشمل أمور الحياذ ومناهج السلوا لإلنسةان،  ةا  بةةا النبةي  ، وَأمإ

بتبليغةا للناس كادة، وحةث أتباعة  علةا تبليغةةا كةالا للةا  يةرهم. و ميةف مةا 
ن طبيعةةة الةةدعوذ للةةا اهلل علةةا مةةدار التةةاريخ البشةةرع سةةب  مةةن التعري ةةات يبةةي

يصاَل تعاليم  للناس أ معين. وأعني  الاع استةدف الدعاَذ دي  نشَر اإلسالم وا 
خةراَ ةم مةن عبةادذ العبةاد للةا عبةادذ اهلل وحةدا  ب : لسةالَم العبةاد لةرب العبةاد وا 

للةةةا  بةةة خرا ةم مةةةن سةةةلطان العبةةةاد وحةةةاكميتةم وشةةةرااعةم وقةةةيمةم وتقاليةةةدهم
 .     (2)سلطان اهلل وحاكميت  وشريعت  وحدا دي كل ش ن من ش ون الحياذ 

** 
لاا  ا  هاا البحث كمحاولة لتعزيز هاا العلم، وهو علم الدعوذ للا اهلل تعةالا، 
ومعردة أهم ت اصيل ، وتسليط الضو  علا عواملة  التةي تشةكل مةن شخصةيات 

 العاملين دي حقل الدعوذ للا اهلل. 
*** 

 
 
 

                                 
هةة، ط دار 1388، طبعةة 19(  الدعوذ اإلسالمية: أصولةا ووساالةا، أحمةد  لةوش، ص 1

 الكتاب المصرع واللبناني، القاهرذ بيروت .
م، ط 1877ل ال ةة ، الطبعةة ا13٤(  طري  الدعوذ  دي اةالل القةرآن أحمةد دةايز  ، ص  2

 دار الكتاب المصرع واللبناني، القاهرذ بيروت .
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 ) المبحث ال اني: الدعوذ للا اهلل، أركانةا، ومنابرها (
 المطلب اسول: أركان الدعوذ.

الداعي. ) وسوف ن رد ل  مبح ًا خاصًا ب  وبص ات الداعيةة ناةرا  :الركن اسول
 سهميت  د ن  من صلب البحث(

وهو المبلم لإلسالم، والمعلم لة ، والسةاعي للةا تطبيقة ، دةةو القةاام بالةدعوذ،  
ةَن    :ل تعالاقا َل َصالإًحا َوَقاَل لإنُّنإةي مإ َسَن َقوكً  مرمُّن َدَعا لإَلا اللُّة إ َوَعمإ َوَمنك َأحك

يَن ﴾ لإمإ  .  (1)الكَمسك
 المدعو. :الركن ال اني

ةةَ  لليةة  الةةدعوذ مطلقةةًا قريبةةًا أو بعيةةدًا، مسةةلمًا أو كةةادرًا، اكةةرًا أو   وهةةو مةةن َتَو ُّ
 .(2)أن ا

 ضو، الدعوذ.: مو الركن ال الث
، متمة اًل  موضو، الدعوذ اإلسالم الاع أوحا اهلل تعالا ب  للا نبية  محمةد  

 :دي القرآن والسنة، دالدعوذ للا اهلل هي الدعوذ للا دين  الاع قال عن  تعالا
ةةاَلمَ    سك نكةةَد اللُّةة إ اإلكإ ، واإلسةةالم الةةدين الخةةاتم الةةاع أكملةة  اهلل (3)﴾ لنُّ الةةدريَن عإ

ةةَت َعَلةةيكَكمك    :تضةةاا لةةةم، قةةال تعةةالالعبةةادا وار  يةةَنَكمك َوَأتكَممك َملكةةَت َلَكةةمك دإ َم َأكك الكَيةةوك
يًنا﴾ اَلَم دإ سك يَت َلَكَم اإلكإ  .(٥)نإعكَمتإي َوَرضإ

 اسساليب والوساال. :الركن الرابف 
 :تعريف أساليب الدعوذ

ي تعريف اسسلوب دي اللغة: الطرية ، والمةاهب، يقةال: سةلكت أسةلوب دةالن دة
 .(٤) كاا: طريقت  وماهب ، وطريقة الكاتب دي كتابت 

 .(1)تعريف اسسلوب دي ا صطالد: الطر  التي يسلكةا الداعي دي دعوت 

                                 
 (.33( سورذ دصلت اآلية )1
( اناةةر: اسسةةس العلميةةة لمةةنةج الةةدعوذ اإلسةةالمية،د عبةةدالرحيم المغةةاوع،، دار الحضةةارذ 2

 ٤9٤هة ص1٥39للنشر والتوزيف الرياض ، 
 18( سورذ آل عمران اآلية: 3
 3( سورذ الماادذ  اآلية٥
حقيقتةة  وأهميتةة  ، محمةةد بةةن سةةعد الشةةةراني ، رسةةالة  –علةةم الةةدعوذ للةةا اهلل تعةةالا  ( ٤

 279هة ص1٥33ما ستير دي الدعوذ  امعة أم القرى ، 
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 :أنوا، أساليب الدعوذ
 :تعود اسساليب الدعوية دي م ملةا للا أربعة م موعات، هي

تم ل م موعة اسساليب التي تحرا الشعور والو دان، وهي بم موعةا  :اسولا
المنةج العاط ي ك سلوب الوعا والتاكير، وأسلوب التر يةب والترهيةب، وأسةلوب 

 .تحريا العاط ة اإليمانية وتةيي ةا، وأسلوب الدعا  للمدعو
ال انيةةة: م موعةةة اسسةةاليب التةةي تةةدعو للةةا الت كةةر والتةةدبر وا عتبةةار، والتةةي 

والقبةةةيا،  بم موعةةةةا تم ةةةل المةةةنةج العقلةةةي، ك سةةةلوب المقارنةةةة بةةةين الحسةةةن
وأسةةةلوب التشةةةبي ، وأسةةةلوب المنةةةاارذ، وأسةةةلوب التوضةةةيا والتعليةةةل العقلةةةي، 

 .وأسلوب الرد علا الشبةات
م موعة اسساليب التي تعتمد علةا الحةس والت ةارب ا نسةانية، والتةي  ال ال ة:

بم موعةا تم ل المنةج الحسي، ك سلوب القدوذ الحسنة، وأسلوب اكر الداعية 
علي ، وأسلوب تح يا المةدعو، وأسةلوب اإلحسةان للمةدعوين ت ارب  وما ياةر 

 .ومساعدتةم
اسساليب العامة، والتي تشمل اسسةاليب السةابقة، أو بعضةةا، ك سةلوب  الرابعة:

 .(2)الخطابة، وأسلوب القصص، وأسلوب التعليم، وأسلوب الس ال وال واب
 المطلب ال اني: منابر الدعوذ.
الم ا ت التي يتاد للداعي أن يبلم دعوت  ديةةا، تعرف المنابر الدعوية ب نةا: 

وينبغي علا الداعيةة أن يةوازن بةين المنةابر لكةي   يقةف دةي اإلدةراط والت ةريط، 
 :ومنابر الدعوذ تنقسم للا قسمين

اسول: منابر الدعوذ المكانية: اسماكن التي يقوم ديةا الةداعي للةا اهلل ب يصةال 
صوصةة، ومنةةا: )المسة د، محةيط اسسةرذ الدعوذ للمدعو ب سةاليب ووسةاال مخ

 من زو ة وأو د وأقارب، الم سسات الدعوية(.

                                                                             
 .٤88-٤77( المر ف الساب  اسسس العلمية لمنةج الدعوذ اإلسالمية ، ص1
 1ف ،  دذ ، طةة( اسسلوب التربوع للدعوذ دي العصر الحاضر ، خالد الخياط ، دار الم تم2
 1٤3هة ص1٥12، 
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ال ةةاني: منةةابر الةةدعوذ الزمانيةةة: اسزمنةةة التةةي يتةةاد ديةةةا للةةداعي نشةةر دعوتةة  
ديةا، ومنةا: )يوم عردة، ويوم عاشورا ، وأوقات الصلوات الخمس الم روضة، 

 .(1) وشةر رمضان، ومواسم العمرذ والحج(
ويضاف للا تلا المنابر الدعوية التقليدية المنةابَر العصةرية التةي ت ةاوزت  **

حدود الزمان والمكان، وأعني بةا وساال التواصل ا  تماعي، والمواقةف التابعةة 
، دةةي اات أ ةر عاةيم علةا الم تمةف وعلةا نشةر للشبكة العنكبوتية )اإلنترنت(

 .(2)ال قادة اإلسالمية
*** 

ت الداعية()المبحث ال الث: ص ا  
 المطلب اسول: تعريف الص ات والداعية.

تعريةةف الصةة ات:  مةةف صةة ة، يقةةال: وصةة   يصةة   وصةة ا أع: نعتةة  داتصةةف، 
. ويقةةال مةة خواذ مةةن قةةولةم: وصةةف ال ةةوب (3)والوصةةاف هةةو العةةارف بالوصةةف 

 .(٥)ال سم لاا أاةر حال  وبيُّن هيات  
ونةادى بةةا مطلقةًا سةوا   تعريف الداعية لغة: هو كل من حمل دكرذ ودعا لليةةا

 .(٤)أكانت هاا ال كرذ خيرًا محضًا أم شرًا محضًا دةو داعية لغة
: هةةةو كةةةل مسةةةلم مكلةةةف اشةةةتغل بةدايةةةة النةةةاس (٤)تعريةةةف الداعيةةةة اصةةةطالحاً 

دي مةمت  اإلرشادية، والقاام مقام  دي  ود لتةم علا اهلل، وهو وارث النبي 

                                 
(  منةةابر الةةدعوذ اإلسةةالمية ، رسةةالة دكتةةوراا ، د/بةةدر عبةةدالرزا  المةةاص  ، أصةةول الةةدين 1

 19٥-193 امعة أم القرى صة
(  وقد اكرت هاا بالت صيل دي بحةث َمَحكُّةم لةي بعنةوان: دور شةبكات التواصةل ا  تمةاعي 2

 امعةة الخلةيج بدولةة الكويةت د/بةدر محمةد  دي نشر ال قادة اإلسالمية من و ةة نار طالب
م 2913الدريس ، م لة الدراسات العربية، كلية دار العلوم، العةدد ال ةامن والعشةرين، يونيةو 

 الم لد السادس.   
 بيروت. 1881دار لحيا  التراث  1ط 3/28٤( القاموس المحيط ال يروزآبادع  3
دار  1ط 2/92٤ي، والمقةرع ال يةةومي ( المصةباد المنيةر دةةي  ريةب الشةةرد الكبيةر للرادعةة ٥

 .1879الكتب العلمية، بيروت 
 .19٤( انار: مرشد الدعاذ، محمد نمر الخطيب ص  ٤
 .12( انار: ص ات الداعية، أحمد بن ناصر بن عبدالرحمن العمار ص  ٤
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: ) أ  ليبلةةةةم الشةةةةاهد مةةةةنكم ا لبةةةةالن ديةةةةن اهلل للةةةةا النةةةةاس امت ةةةةا  سمةةةةر 
 .     (1)الغااب (

 المطلب ال اني: ص ات الداعية وأقسامةا.
المقصود من ص ات الداعية: هي الص ات التةي ينبغةي أن يتحلةا بةةا الداعيةة 
للا اهلل سبحان  وتعالا، ويتسم بةا، وهي ك يرذ  دًا ومتعددذ ولكن نستطيف أن 

 ن ملةا دي قسمين: 
ات اسساسية: ونعني بةا الصة ات الَخَلقيةة وا  تماعيةة والعلميةة أو هما: الص 

 التي ي ب توادرها دي شخص الداعية ابتداً .
 و انيةما: الص ات الالزمة: وهي المتعلقة بوساال وأساليب لن اد الدعوذ. 

 .أو : الص ات اسساسية
 اإلخالص. -1

 .(2)اإلخالص دي اللغة: هو الص ا  من الكدر والشوااب 
 .(3)واصطالحًا: هو نسيان ر ية الخل  بدوام النار للا الخال 

 وقيل: هو لدراد الح  سبحان  بالتعبد دي الطاعة . 
واإلخالص هو رود الدين ، ولباب العبادذ وأسةاس أع دا، للةا اهلل دة اا  ةاض 
هاا المعنا أو تضا ل لم يبة  هنالةا مةا يسةتح  ا حتةرام   دةي الةدنيا و  دةي 

 .(٥)اآلخرذ
والمقصود باإلخالص عند الداعية الصةاد  أ  يقصةد مةن ورا  دعوتة  ل  و ة  
اهلل تعالا، دال ي كر دي مكانة ا تماعيةة ، و  يةةتم ك يةرا بمنزلتة  بةين النةاس، 
ردعةةة و  شةةةرذ وأ  يكةةون إلع ةةابةم و نةةااةم عليةة  نصةةيبا دةةي قلبةة  وأ  يكةةون 

ا هلل وحةةدا دةةةاا مةةن أهةةم هددةة  مةةن ورا  دعوتةة   مةةف المةةال، بةةل ي ةةرد قصةةد
َ ةو لإَقةا  َربرة إ  أسباب الن اد، وأعاةم أسةرار القبةول قةال تعةالا :  َدَمةن َكةاَن َيرك

                                 
 .19٤رقم   1/٥9( أخر   البخارع دي كتاب العلم، باب: ليبلم العلم الشاهد الغااب،  1
 .19٥ر الصحاد للرازع ص( مختا 2
ياا نسةتعين   بةن القةيم، تحقية : محمةد حامةد  3 ( مدارو السالكين بين منازل  لياا نعبد وا 

 .2/81ال قي 
 .292( مف اهلل   دراسات دي الدعوذ والدعاذ  للشيخ محمد الغزالي ص  ٥
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َباَدذإ َربر إ َأَحًدا ﴾ رإاك بإعإ :)مةن تعلةم علمةًا  . وقال (1)َدلكَيعكَملك َعَماًل َصالإًحا َوَ  َيشك
  عرضًا من الدنيا لم ي د مما يبتغي ب  و   اهلل تعالا،   يتعلم  ل  ليصيب ب

 (2)عرف ال نة يوم القيام  يعني ريحةا (
وعالمة اإلخالص: أن َيَسرُّ الداعية لاا تحق  الخير علا يدع  يةرا، كمةا َيَسةر 

 .(3)لو تحق  علا يدي 
ومن عالمات اإلخالص: الحماس دي الدعوذ والت اني لةةا، وعةدم ال تةور ديةةا، 

الا سن من أخلص لشي  سخر كل مةا يملةا وبال أقصا ال ةد دي تبليغةا، و 
من وقت وماٍل و ةد ودكةر دةي سةبيل هةاا الشةي  وتحقية  الةةدف مةن ورااة ، 
ولنةةا دةةي رسةةول اهلل أسةةوذ حسةةنة، حيةةث أعطةةا دعوتةة  كةةل مةةا يملةةا ومةةا تةةرا 
درصةةة ل  وانتةزهةةا دةةي نشةةر الةةدعوذ ، دون أن يطلةةب مةةن ورا  الةةا  ةةزا  و  

ةةةرًا لإ ُّ الكَمةةةَودَُّذ دإةةةي شةةةكورًا كمةةةا قةةةال ربنةةةا  ةةةلُّ و  ةةة ََلَكمك َعَليكةةة إ َأ ك عةةةال:  َقةةةل  ُّ َأسك
َبٰا﴾  . (٥)الكَقرك

، َوَ  لإَلا : »: قال رسول اهلل وعن أبي هريرذ  َكمك َسادإ لإنُّ اهلَل َ  َينكَاَر لإَلا َأ ك
، َوَلكإنك َينكَاَر لإَلا َقَلوبإَكمك   .(٤)«َصَورإَكمك

 العلم. -2
لكًمةا( العلم دي اللغ َلَمةَ  )عإ ةرإ َيعك َ  بإالكَكسك ة: م خوا من مادذ َعلإَم، يقال: َعلإَم الشُّيك

. ومن هاا التعريف اللغوع يتبين أنُّ العلم هو المعردةة، ونعنةي بة  (٤)أع: َعَرَد َ 
لم الشرعي دةو اآللة التي يتحرا بةا وينط  بلسةانةا وا   دال اهةل   يمكةن  العإ

  تا ل  أن يدعو الناس سن داقد الشي    يعطي . أن يعلرَم  يرا، و  يت

                                 
    119( سورذ الكةف اآلية 1
، 3٤٤٥دةي طلةب العلةم لغيةر اهلل حةديث (  رواا أبو داوود دي سنن  ، كتاب العلةم ، بةاب 2
 323صة 3 ة
 .٥7( من ركااز الدعوذ للدكتور/ م دع الةاللي ص  3
 (.23( سورذ الشورى اآلية ) ٥
( أخر   مسلم، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الم المسلم وخال  واحتقارا ودمة   ٤

 .2٤٤٥رقم  ٥/1897وعرض  ومال  
 .217ل م ص ( مختار الصحاد مادذ ،  ٤
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ولاا كان من أهم الص ات التي ي ب توادرها دي الداعية ص َة العلم ليدعَو للةا 
يَن َ   َلَمةوَن َوالُّةاإ يَن َيعك ةَتوإع الُّةاإ اهلل علا بصيرذ وقد قال اهلل تعالا:   َقلك َهةلك َيسك

َلَمةةوَن ﴾ َدةةفإ ا(1)َيعك لكةةَم . وقةةال تعةةالا:  َيرك يَن َأوتَةةوا الكعإ ةةنَكمك َوالُّةةاإ يَن آَمَنةةوا مإ للُّةةةَ  الُّةةاإ
.  وأهل العلم هم أهل الخشية وما أحوو الدعاذ المخلصين الربانيين (2)َدَرَ اٍت﴾

ةنك  َشةا اللُّةةَ  مإ للا الخشية التةي هةي مةن آ ةار العلةم، قةال اهلل تعةالا:  لإنَُّمةا َيخك
اإ الكَعَلَماَ ﴾ َبادإ َواَيةة قال عبداهلل بن مسعود . ولاا (3) عإ :   َليكَس الكعلم بإَك كةَرذ الرر

 .  (٥)َوَلكإن الكعلم الخشية  
وسهميةةة العلةةم وكونةة  صةة ة أساسةةية للةةدعاذ دقةةد بينةةت الشةةريعة دضةةل العلمةةا  
وأنةةةم دةةي منزلةةة   تةةدانيةا منزلةةة، وح ةةت علةةا طلةةب العلةةم، دعةةن أبةةي أمامةةة 

َرَ ةاَلنإ َأَحةَدَهَما َعابإةٌد َواآلَخةَر َعةالإٌم، َدَقةاَل  ولإ اللُّة إ َقاَل: َاكإَر لإَرسَ  الباهلي 
َنةاَكمك : »Sَرَسوَل اللُّ إ  ةلإي َعَلةا َأدك ةَل الَعةالإمإ َعَلةا الَعابإةدإ َكَ ضك  َةمُّ َقةاَل َرَسةوَل « َدضك

ةيَن َحتُّةة: »Sاللُّة إ  ةةَل السُّةَمَواتإ َواَسَرضإ رإَهةةا لإنُّ اللُّةَ  َوَماَلاإَكتَةَ  َوَأهك َلةَة دإةي َ حك ا النُّمك
 .(٤) «َوَحتُّا الَحوَت َلَيَصَلوَن َعَلا َمَعلرمإ النُّاسإ الَخيكرَ 

َيَة  عكَت النُّبإيُّ  وعن َمَعاوإ ةَ  دإةي »َيَقوَل:  قال: َسمإ َمنك َيرإدإ اللَُّ  بإ إ َخيكةرًا َيَ قرةك
 .(٤) «الدرينإ 

اهلل عةةةز و ةةةل، دةةةةو يتشةةةب  لن الداعيةةة صةةةاحَب العلةةةم لةةة  شةةةرف عاةةةيم عنةةةد 
باسنبيا  علةيةم السةالم دةي العلةم وبةال ال ةةد دةي تعليمة  للنةاس، دةةو وريةث 

علا أهمية العلةم وضةرورت   لألنبيا  دي مةمتةم العايمة وت كيدًا من النبي 
دي العمل الدعوع وت هيل الدعاذ منا صغرهم، ن د أن  دعا  بن عباس بالعلم. 

                                 
 (.8( سورذ الزمر اآلية ) 1
 (.11( سورذ الم ادلة اآلية ) 2
 (.29( سورذ داطر اآلية ) 3
 .1٥7( ال وااد  بن القيم ص  ٥
رقةم  ٤/٤9( أخر   الترماع دةي سةنن ، أبةواب العلةم، بةاب دةي دضةل ال قة  علةا العبةادذ  ٤

2٤9٤ . 
رد اهلل بة  خيةرا ي قةة  دةي الةدين ( أخر   البخةارع دةي صةحيح ، كتةاب العلةم، بةاب مةن ية ٤
 .71رقم  1/2٤
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ةَ   َقاَل َضمُّنإي َرَسوَل اللُّ إ  ضي اهلل عنةمر دَعنإ ابكنإ َعبُّاٍس  َوَقةاَل: )اللَُّةةمُّ َعلرمك
 .(1)الككإتَاَب(

د من حيث  ولكيعلم الداعية للا اهلل أن  لاا لم يكن علا علٍم وبصيرذ دسوف َي سإ
يريد اإلصالد، وربما هدم من حيث يريد البنا ، ويدل لالا مةا  ةا  دةي الَسةنة 

ة إ،  َةمُّ قَ  َعنك َ ابإٍر  َ  دإي رَأكسإ نُّا َحَ ٌر َدَش ُّ َنا دإي َسَ ٍر َدَ َصاَب َرَ اًل مإ اَل: َخَر ك
ةَد  ؟ َدَقةاَلوا: َمةا َن إ َصةًة دإةي التُّةَيَممإ ةَدوَن لإةي َرخك َحاَبَ  َدَقاَل: َهلك َت إ َتَلَم َدَسَ َل َأصك احك

َتَسةةَل  َر َعَلةةا الكَمةةا إ َدا ك َصةةًة َوَأنكةةَت َتقكةةدإ َنا َعَلةةا النُّبإةةير َلةةَا َرخك مك ةةا َقةةدإ  َدَمةةاَت، َدَلمُّ
بإةةَر بإةةَالإَا َدَقةةاَل:  ةةير »َأخك ةةَ اَ  الكعإ َلَمةةوا َد إنَُّمةةا شإ َقَتلَةةوَا َقةةَتَلَةَم اللُّةةَ  َأَ  َسةة ََلوا لإاك َلةةمك َيعك

ةَب،َ عَلةا  ةَر ، َأوك َيعكصإ َقةًة،  َةمُّ الَسَ اَل، لإنَُّما َكاَن َيكك إي إ َأنك َيَتَيمَُّم َوَيعكصإ رك ة إ خإ َ ركحإ
اإ  َل َسااإَر َ َسدإ َسَا َعَليكَةا َوَيغكسإ  .    (2)«َيمك

ويتبين مما سب  أهمية تحصةيل الداعيةة للعلةم الشةرعي، وكةاا أهميةة تحصةيل  
للعلوم المكملة للةدعوذ، وهةي العلةوم التةي للةدعاذ تعلمةةا لنشةر الةدعوذ للةا اهلل 

الةن س والسةلوا، و يرهةا مةن العلةوم التةي  م ل علةوم اإلعةالم ، واإلدارذ ، وعلةم
تخضف للقاعدذ الشةرعية سنة  )مةا   يةتم الوا ةب ل  بة  دةةو وا ةب( دكةل علةم 
تحتا ةة  الةةدعوذ للتمكةةين لمواكبةةة العصةةر الةةاع نعيشةة  دحةةرعا بالعلمةةا  والةةدعاذ 

عةن درايةة  تعلم الا العلم، حتا يبلم عةن رب العةزذ  ةلُّ وعةال، وعةن رسةول  
يَرٍذ ودةم وبصي َعو لإَلا اللُّ إ َعَلا َبصإ اإ َسبإيلإي َأدك رذ، وقد قال اهلل تعالا:   َقلك َهاإ

ةرإكإيَن ﴾ ةَن الكَمشك . ومعنةا بصةيرذ كمةا (3)َأَنا َوَمنإ اتَُّبَعنإي َوَسبكَحاَن اللُّة إ َوَمةا َأَنةا مإ
 .(٥) قال اإلمام الطبرع: )يقين علم(

 استقامة السلوا والقدوذ الحسنة. -3

                                 
اللةةم علمة  الكتةاب، رقةم  ( أخر   البخارع دي صحيح ، كتاب العلةم، بةاب قةول النبةي 1)

 .1/٥1( 73الحديث )
 .33٤رقم  1/83( أخر   أبو داود دي سنن ، كتاب الطةارذ، باب الم رود يتيمم،  2
 (.199( سورذ يوسف اآلية ) 3
 (.18899رقم ) 1٤/281ان دي ت ويل القرآن (  امف البي ٥
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لَةةةَ  َتَعةةةاَلا: ا إ  ةةةَر. َوَقوك َمك ةةةَتَقاَم( َلةةةَ  اسك تإةةةَداَل، َيَقةةةاَل: )اسك عك ةةةتإَقاَمَة دةةةي اللغةةةة: ا إ سك
َتقإيَموا لإَليك إ{  دصلت:  َ  ٤}َداسك َم( الشُّةيك لإَةةإ. َو)َقةوُّ [ َأعك دإي التَُّوَ  إ لإَليك إ َدوَن اآلك

َتقإيمٌ   .(1))َتقكوإيًما( َدَةَو )َقوإيٌم( َأعك َمسك
لسةةلوا لغةةة: سةةيرذ اإلنسةةان وماهبةة  وات اهةة  يقةةال: دةةالن حسةةن السةةلوا، أو ا

 سي  السلوا. 
والسةةلوا دةةي علةةم الةةن س: ا سةةت ابة الكليةةة التةةي يبةةديةا كةةاان حةةي لزا  أع 

   .(2)موقف يوا ة ، والمسلا: الطري  ومن  مسالا المياا
د  دي أخالقة  ونعني باستقامة السلوا أن يكون اإلنسان و  سيما الداعية معت

 دون لدراط و  ت ريط قويما دي مسلك  مصيبا مسددًا دي أقوال  وأدعال .
ومعلوٌم أنة  مةن اسهميةة بمكةان أن يستشةعر الداعيةة مسة ولية لصةالد ن سة ، 
وأن يكون أنموا ا وم ا  يحتاى بين الناس حتا   ي مر الناس ب مر هو بعيد 

دي ، دةاا تنةاقض خطيةر ربمةا ية  ر عن تطبيق ، أو ينةاهم عن أمر وهو واقف 
َن َأنَ َسةةَكمك  سةةلبًا علةةا دعوتةة ، قةةال اهلل تعةةالا:  َأتَةة كَمَروَن النُّةةاَس بإةةالكبإرر َوَتنَسةةوك

 ،(3)َأَداَل َتعكقإَلوَن﴾ ۚ  َوَأنَتمك َتتكَلوَن الككإتَاَب 
والداعيةةةة للةةةا اهلل بحا ةةةة ماسةةةة للةةةا صةةةيانة ن سةةة  مةةةن ا نحةةةراف ليسةةةتطيف 

 وت  طالبا مرضاذ اهلل تعالا. المضي دي دع
 وقد صد  أبو اسسود الد لي حين قال:

 عار عليا لاا دعلت عايم     تن  عن خل  وت تي م ل  
 د اا انتةت عن  د نت حكيم  ابدأ بن سا دانةةا عن  يرةا 

 . (٥)بالقول منا وين ف التعليم   دةناا يقبل لن وعات وَيقتدى 
وا دليةةل الصةةد  العملةةي لةةدعوذ الةةداعي للةةا اهلل ولةةاا دةة ن ا سةةتقامة دةةي السةةل

َل  ةةَتَقاَموا َتَتَنةةزُّ يَن َقةةاَلوا َرَبَنةةا اللُّةةةَ   َةةمُّ اسك حيةةث قةةال ربنةةا  ةةلُّ دةةي عةةالا:  لإنُّ الُّةةاإ
َروا بإالكَ نُّةإ الُّتإي َكنَتمك َتوَعَدونَ  َزَنوا َوَأبكشإ َم الكَماَلاإَكَة َأ ُّ َتَخاَدوا َوَ  َتحك  .(٤)﴾َعَليكةإ

                                 
 .217( مختار الصحاد، للرازع مادذ ، ل م ص  1
 .1/٥٥٤( المع م الوسيط مادذ س ل ا  2
 (.٥٥( سورذ البقرذ اآلية ) 3
 .3٤7، 1/3٤٤( ال امف سحكام القرآن ، القرطبي  ٥
 (.39( سورذ دصلت اآلية ) ٤
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ولقد عاب اهلل علا أحبار اليةود أنةم كانوا يحملةون العلةم للنةاس و  يحسةنون 
 ا ست ادذ من  أو تطبيق  علا أن سةم

َ ارًا بإةاكَس  َل َأسك مإ َمارإ َيحك َلوَها َكَمَ لإ الكحإ مإ رَاَذ َ مُّ َلمك َيحك يَن َحمرَلوا التُّوك دقال:  َمَ َل الُّاإ
ينَ  مإ الُّاإ  َكاَُّبوا بإآَياتإ اللُّة إ  َمَ َل الكَقوك

يَن﴾ َم الاُّالإمإ  .(1)َواللُّةَ  َ  َيةكدإع الكَقوك
ولاا ي ب علا الداعية أن يكون مةابًا دي أسلوب  رديعًا دي كالم  ودي تعامل  
ودةي سةةكون  ودةةي حركاتةة ، وأن يكةةون قةدوذ حسةةنة لغيةةرا. دالقةةدوذ أمرهةةا عاةةيم 

صةةاحب القةةدوذ  النةةاس باتبةةا، النبةةي وشةة نةا خطيةةر، ولةةةاا أمةةر اهلل تعةةالا 
ةَوٌذ َحَسةَنٌة لرَمةن  الحسنة والسيرذ العطرذ دقال:  َلَقدك َكةاَن َلَكةمك دإةي َرَسةولإ اللُّةة إ َأسك

َر َوَاَكَر اللُّةَ  َك إيرًا ﴾ خإ َم اآلك َ و اللُّةَ  َوالكَيوك  .(2)َكاَن َيرك
عقوبةة مةن ادتقةد القةدوذ  وسهمية القدوذ الحسنة لدى الداعية دقد بيُّن النبي 

وأخا يدعو الناس للا الخير والةدى وهو بعيد عنةما، دَعنك َأبإي َوااإٍل، َقةاَل قإيةَل 
، لإنرة َعَكمك ةمإ َن َأنرةي َ  َأَكلرَمةَ  لإ ُّ َأسك َتَ ، َقاَل: لإنَُّكمك َلَتَروك ََساَمَة َلوك َأَتيكَت َداَلًنا َدَكلُّمك ي سإ

َل َمةنك َدَتَحةَ ، َوَ  َأقَةوَل لإَرَ ةٍل َأنك  َأَكلرَمَ  دإةي السرةرر  َدوَن َأنك َأدكةَتَا َباًبةا َ  َأَكةوَن َأوُّ
ةنك َرَسةولإ اللُّة إ  عكَتَ  مإ ٍ  َسةمإ ، َبعكةَد َشةيك يرًا لإنَُّ  َخيكَر النُّاسإ ، َقةاَلوا:  َكاَن َعَليُّ َأمإ

َتَ  َيقَةوَل:   يَ  عك َتَ  َيقَةوَل: َقةاَل: َسةمإ عك َم القإَياَمةةإ َدَيلكَقةا دإةي َوَما َسةمإ َ ةاَ  بإالرَُّ ةلإ َيةوك
ةةَل  ةَف َأهك َتمإ َمةةاَر بإَرَحةاَا، َدَي ك ، َدَيةةَدوَر َكَمةا َيةَدوَر الحإ ، َدَتنكةَدلإَ  َأقكتَاَبةةَ  دإةي النُّةارإ النُّةارإ

لكَمعكَروفإ َوَتنكَةاَنةا النُّارإ َعَليك إ َدَيَقوَلوَن: َأعك َداَلَن َما َشة كَنَا؟ أََلةيكَس َكنكةَت تَ كَمَرَنةا بإةا
؟ َقاَل: َكنكَت آَمَرَكمك بإالكَمعكَروفإ َوَ  آتإي إ، َوَأنكَةاَكمك َعنإ الَمنكَكرإ َوآتإي إ    (3)َعنإ الَمنكَكرإ

والقدوذ الحسنة والمعاملة الطيبة لةا آ ار لي ابية دي نشر الدين وقبول الدعوذ 
الع م التي دخلوها وتعةاملوا مةف كما حدث مف الدعاذ والت ار دي ك ير من بالد 

أهلةةةةا بالقةةةدوذ الحسةةةنة واسخةةةال  الحميةةةدذ دكةةةان النةةةاس يتسةةةآلون عةةةن هةةةاا 
اسخال  الطيبة ديقولون لةم سننا مسةلمون وديننةا ي مرنةا بةةاا اسخةال ، دبةدأ 

                                 
 (.٤( سورذ ال معة اآلية ) 1
 (.21سحزاب اآلية )( سورذ ا 2
رقةةم  ٥/199( أخر ةة  البخةةارع دةةي كتةةاب بةةد  الخلةة ، بةةاب صةة ة النةةار وأنةةةا مخلوقةةة 3

32٤7. 
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النةةاس يسةة لون عةةن اإلسةةالم  ةةم يةةدخلون دةةي ديةةن اهلل سةةبحان  وتعةةالا بسةةبب 
 الطيبة.  اسخال  ال اضلة والقدوات

وعلا النقيض لاا دقد الداعية القدوذ الحسنة د ن  يضر أك ر مما ين ةف وسةوف 
ي  ر علا دعوت  سلبًا وسي دع لردض النةاس لمةا يةدعوهم للية . وقةد قةال ابةن 
القيم رحمة  اهلل:   َعَلَمةا  السةو  َ َلَسةوا علةا َبةاب الك نُّةة يةدعوَن لإَليكَةةا النُّةاس 

ةةوا َقاَلةةت بة قوالةم ويةةدعونةم لإَلة ا النُّةةار ب دعةةالةم َدكلمةا َقاَلةةت َأقكةةَوالةم للنُّةاس هلم 
نكَةم َدَلةو َكةاَن َمةا دعةوا لإَليكة إ َحًقةا َكةاَنوا أول المسةت يبين َلةَ   أدعالةم َ  تسمعوا مإ

 .(1)دةم دإي الَصوَرذ أد   َودإي الكَحقإيَقة قط ا، ط ر   
  الحلم والرد . -٥

نبغي أن يتحلا بةا الداعية للا اهلل سبحان  وتعةالا: وكالا من الص ات التي ي
وهو ضد الغضب، ودي ا صةطالد: الطم نينةة  (2)الحلم. والحلم دي اللغة: اسناذ

. وأمةا الردة  دةةو: لةين (3)عند سةورذ الغضةب، وقيةل: هةو تة خير مكادة ذ الاةالم
لداعيةة دكلمةا كةان ا  (٥)ال انب بالقول وال عل واسخا باسسةل، وهو ضةد العنةف

حليمًا رديقًا هينةًا ليرنةًا كاامةًا لغياة  صةابرًا محتسةبًا كلمةا ارت ةف ميزانة  عنةد اهلل 
يَن  مإ سةةبحان  وتعةةالا، وعنةةد النةةاس ولةةةاا يقةةول اهلل سةةبحان  وتعةةالا:  َوالكَكةةااإ

﴾ أرو، اسم لةة دةي التحلةي  ، ولقةد ضةرب النبةي (٤)الكَغيكَا َوالكَعادإيَن َعنإ النُّةاسإ
م والرد  مف قدرت  علا ا نتقام والمحاسةبة ممتة اًل قةول اهلل تعةالا: بص ة الحل

لإيَن﴾ ةةرإضك َعةةنإ الكَ ةةاهإ قةةد ع ةةا عةةن  ، دن ةةدا (٤) َخةةاإ الكَع كةةَو َوأكَمةةرك بإةةالكَعركفإ َوَأعك
، ومن َ مُّ دقد زكاا ربة  دةي (7)قوم  يوم ال تا قااال لةم:   ااهبوا د نتم الطلقا  

ةةَن اللُّةةة إ لإنةةَت َلَةةةمك  َوَلةةوك َكنةةَت َداوةةا َ لإةةيَا الكَقلكةةبإ القةةرآن بقولةة :  َدبإَمةة َمةةٍة مر ا َرحك

                                 
 .٤1( ال وااد  بن القيم ص 1
 .1٤2( مختار الصحاد للرازع ص  2
 .12٤( التعري ات لل ر اني، تحقي / د. عبدالرحمن عميرذ ص  3
 .1٤2ار الصحاد للرازع ص ، ومخت19/٥٥8( انار: دتا البارع  بن ح ر  ٥
 (.13٥( سورذ آل عمران اآلية ) ٤
 (.188( سورذ اسعراف اآلية ) ٤
 وما بعدها. ٥/٤٥( انار السيرذ النبوية  بن هشام  7
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لإةةَا  ةةنك َحوك ةةرإ  َدةة إَاا  ۚ  َ نَ َضةةوا مإ َمك ركَهمك دإةةي اسك ةةَتغك إرك َلَةةةمك َوَشةةاوإ َف َعةةنكَةمك َواسك َدةةاعك
َب الكَمَتَوكرلإي َت َدَتَوكُّلك َعَلا اللُّة إ  لإنُّ اللُّةَ  َيحإ  .(1)َن﴾َعَزمك

والحلم من أهم اسخال  عند الداعية سنة  حينمةا يةدعو النةاس ربمةا ي اونة  أو 
يضطرون  للغضب، د اا لم يكن الداعية رديقًا حليمًا كاامًا لغيا  هادئ الةن س 
دسةةوف ين ةةر النةةاس منةة  و  ي تمةةف عليةة  أحةةد و  يمكةةن أن يةةن ا دةةي مةمتةة  

اااًل ل : )لن ديا خصةلتين يحبةمةا أشجُّ عبد القيس ق ولةاا امتدد  الرسول 
  .(2)اهلل الحلم واسناذ(
يَد »دضةةل مةةن يملةةا ن سةة  عنةةد الغضةةب دقةةال:  وقةةد بةةيُّن النبةةي  َلةةيكَس الشُّةةدإ

نكَد الَغَضبإ  لإَا َن كَسَ  عإ يَد الُّاإع َيمك  .(3)«بإالَصَرَعةإ، لإنَُّما الشُّدإ
مةةةاعي منةةةابر يسةةةةل ** واليةةةوم ب ضةةةل اهلل قةةةد صةةةارت وسةةةاال التواصةةةل ا  ت

الوصةةول لليةةةا دةةي التعبيةةر عةةن الةةرأع وا نتقةةاد، واسةةتما، اسقةةوال المضةةادذ، 
وصةةار الحلةةم والردةة  مةةن أو ةةب الخةةالل والصةة ات التةةي ي ةةب أن يتحلةةا بةةةا 

 الدعاذ دي ردهم علا المخال ين أو دي قبول انتقاد الناس لةم.
المنكةر أن يتةودر بة  يقول ابةن تيميةة:   ينبغةي ل مةر بةالمعروف والنةاهي عةن 

  علٌم، وردٌ ، وصبر  .
 التواضف. -٤

اةةةاَر (٥)التَُّواَضةةَف لغةةة: التُّةةَاَللَ  ، والتواضةةف: ضةةد التكبةةر، وهةةو لتبةةا، الضةةعة وا 
ر عةن أم الة   المسكنة، بة ن يةرى ن سة  دون  يةرا دةي صة ة الكمةال، دمةن تة خُّ

اذ، بحيةةث وهةةو مةةن الصةة ات التةةي ينبغةةي أن يتحلةةا بةةةا الةةدع (٤)دةةةو متواضةةف
يمشةي بةةين النةةاس هونةةا، وأن يخ ةةض  ناحةة ، وأن   يةةرد  علةةا السةة ةا ، كمةةا 
يَن  َمةةٰةنإ الُّةةاإ َبةةاَد الرُّحك اكةةر ربنةةا  ةةلُّ  وعةةال دةةي صةة ات عبةةاد الةةرحمن دقةةال:   َوعإ

                                 
 (.1٤8( سورذ آل عمران، اآلية ) 1
رقةم  1/٥9( أخر   مسلم دةي صةحيح ، كتةاب اإليمةان بةاب اسمةر باإليمةان بةاهلل ورسةول  2

17. 
 .٤11٥رقم  9/29  البخارع دي صحيح ، كتاب اسدب، باب الحار من الغضب ( أخر 3
 . 3٥1( مختار الصحاد، للرازع مادذ: و ض ، ص٥
الناشةةر:  ٤3( التعري ةةات ال قةيةةة،  تةة ليف: محمةةد عمةةيم اإلحسةةان الم ةةددع البركتةةي، ص٤

 م.2993 -هة 1٥2٥دار الكتب العلمية، الطبعة: اسولا، 
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َلوَن َقاَلوا َساَلًما ﴾ ًنا َوا إَاا َخاَطَبَةَم الكَ اهإ َركضإ َهوك َشوَن َعَلا اسك َيمك
ط ، وأن يخةال(1)

دقةةرا  النةةاس كمةةا يخةةالط أ نيةةا هم دون أن يداخلةة  ع ةةب أو يخالطةة  شةةعور 
با سةةتعال  علةةا النةةاس، وتبةةرز أهميةةة هةةاا الصةة ة دةةي أنةةةا ت عةةل الداعيةةة 

َمةٍ  ي ، قال تعالا: َدبإَما َرحك لإنكةَت َلَةةمك َوَلةوك  اللُّة إ  مإنَ  محبوبًا، بين  مةورا ومدعور
لإةةةَا﴾َكنكةةةَت َداوةةةا َ لإةةةيَا الكَقلكةةةبإ  ةةةنك َحوك ، وقةةةال اهلل تعةةةالا: َواخك إضك  (2) نكَ َضةةةوا مإ

نإيَن﴾ مإ َن الكَم ك َخَل الكَ نُّةَة َمةنك : » ويقول الرسول  .(3)َ َناَحَا لإَمنإ اتَُّبَعَا مإ َ  َيدك
و ا ا ر ل يرتعد يوم دةتا مكةة دقةال لة   .(٥) «َكاَن دإي َقلكبإ إ مإ كَقاَل َارٍُّذ مإنك كإبكرٍ 

ةةةرََأٍذ تَ كَكةةةَل : »هلل رسةةةول ا ةةةَت بإَملإةةةٍا، لإنَُّمةةةا َأَنةةةا ابكةةةَن امك نك َعَليكةةةَا، َدةةة إنري َلسك َهةةةور
يدَ   . (٤)«الكَقدإ

وقد أوحا اهلل للا نبي  بضرورذ تواضف الناس ديما بينةم، وا بتعاد عن ال خةر 
َمةاٍر َقةةاَل: َقةاَم دإيَنةا َرَسةةوَل اهللإ  َيةةاضإ بكةنإ حإ يًبةةا، اَ  والتعةالي دَعةنك عإ ٍم َخطإ اَت َيةوك

ةةي »َدَقةاَل:  َحةا لإَلةيُّ َأنك َتَواَضةَعوا َحتُّةا َ  َي كَخةَر َأَحةٌد َعَلةا َأَحةٍد، َوَ  َيبكغإ لإنُّ اهلَل َأوك
اا كةةان هةةاا لعمةةوم النةةاس دالداعيةةة مةةن بةةاب أولةةا حتةةا (٤)«َأَحةةٌد َعَلةةا َأَحةةدٍ  . وا 

 ن  يصةنف حةا زًا منيعةًا يكون محبوبا دي قوم  واا أ ر عند مدعوي  أما الكبر د
 بين الداعية وبين الناس، وي عل  معزو  عن م تمع   ير مر وب دي .

 التيسير. -٤
اليسر لغة: السةةولة، ومنة  )تيسةر( الشةي : تسةةل وتةية ، يقةال تيسةر للقتةال 

 .(7)ونحوا، ويقال تيسر ل  كاا تةي 

                                 
 (.  ٤3ية )( سورذ ال رقان اآل1
 (.1٤8( سورذ آل عمران اآلية )2
 .  21٤( سورذ الشعرا  اآلية 3
 ( .   81رقم ) 1/83( أخر   مسلم دي صحيح ، كتاب اإليمان، باب تحريم الكبر وبيان  ٥
    3رقم  3/1191( أخر   ابن ما ة دي سنن ، كتاب اسطعمة، باب القديد ٤
ا وأهلةةةا، بةةاب الصةة ات التةةي يعةةرف بةةةا دةةي ( أخر ةة  مسةةلم، كتةةاب ال نةةة وصةة ةا ونعيمةةة٤

 .  29٤٤رقم  ٥/2189الدنيا أهل ال نة وأهل النار 
 ( .   81رقم ) 1/83( أخر   مسلم دي صحيح ، كتاب اإليمان، باب تحريم الكبر وبيان  7
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والتشديد، والقاعةدذ ونعني بالتيسير: معال ة اسمور بالسةولة واللين   بالعسر 
 .(1)«َيسرةةَروا َوَ  َتَعسرةةَروا، َوَبشرةةَروا، َوَ  َتَن رةةَروا: » قةةول النبةةي  دةةي هةةاا اسمةةر

 وهو من الص ات التي تساعد الداعية علا قبول دعوت  وانتشارها بين الناس.  
َر الداعيةة علةا المةدعو وأن يتةدرو معةةم دةي ا نتقةال  ومن دق  الدعوذ أن َييُّسإ
من حاٍل للا حال، سةوا  علةا المسةتوى اإليمةاني، أو الشةرعي، أو العلمةي، أو 

 َما َخيرَر َرَسةوَل اللُّة إ : »رضي اهلل عنةاال كرع، أو الَخَلقي، دقد روت عااشة 
ةةَريكنإ لإ ُّ َأَخةةَا َأيكَسةةَرَهَما، َمةةا َلةةمك َيَكةةنك لإ كًمةةا . لن سةةماحَة الداعيةةة وليَنةة  (2)«َبةةيكَن َأمك

لَة معشرا ت ةتا لة  مغةالي  القلةوب، وتصةل بة  للةا قلةوب النةاس بسةرعة وسةو 
وسالسة، دتست يب ل  حين يدعوها للا الخير ، أويرشةدها للةا طرية  الةدايةة 

 والصالد.
و بةةد أن تكةةون هةةاا الصةة ة مالزمةةة للداعيةةة دةةي كةةل شةة ن مةةن شةة ون حياتةة  

حمة اهلل بنا أن اليومية، دي كل أمورا عامة، ودي دعوت  خاصة وقد كان من ر 
 عل أحكةام اإلسةالم وتشةريعات  مبنيةة علةا التيسةير وردةف الحةرو، قةال تعةالا: 

َر﴾ يَد بإَكَم الكَعسك َر َوَ  َيرإ يَد اللُّةَ  بإَكَم الكَيسك . وقال أيضًا:   َوَمةا َ َعةَل َعَلةيكَكمك (3) َيرإ
ةنك َحةةَرٍو﴾ لإنُّ الةةدريَن » َقةةاَل: لنُّبإةير ، َعةةنإ ا. وَعةنك َأبإةةي َهَريكةَرَذ (٥)دإةي الةةدرينإ مإ

يَنوا  ةةَتعإ ةةَروا، َواسك ةةٌر، َوَلةةنك َيَشةةادُّ الةةدريَن َأَحةةٌد لإ ُّ َ َلَبةةَ ، َدَسةةدرَدوا َوَقةةارإَبوا، َوَأبكشإ َيسك
َن الَدلكَ ةإ  ٍ  مإ َحةإ َوَشيك وك َوذإ َوالرُّ  .(٤)«بإالكَغدك

ناس ما يةراا دةي أحكةام ومما يعين الداعية علا اليسر واللين دي تعامل  مف  ال
الشريعة من تيسيٍر علةا النةاس  ميعةًا ورخةٍص وضةعةا الشةار، الحنيةف سهةل 
اسعاار دعلةا سةبيل الم ةال: دةرض اهلل الصةالذ خمةس مةرات دةي اليةوم والليلةة،  
والصيام شةرًا واحدا دي العةام، والحةج مةرذ واحةدذ دةي العمةر، والزكةاذ لمةن ملةا 

                                 
يتخولةم  ( أخر   البخارع دي صحيح  من حديث أنس، كتاب العلم، باب ما كان النبي 1

 .٤8رقم  1/2٤لم كي   ين روا بالموعاة والع
 .3٤٤9رقم  198/٥ ( أخر   البخارع دي صحيح  ، كتاب المناقب، باب ص ة النبي 2
 (.  19٤( سورذ البقرذ اآلية )3
 (.  79( سورذ الحج اآلية )٥
أحةةب  ( أخر ةة  البخةةارع دةةي صةةحيح  ، كتةةاب اإليمةةان، بةةاب الةةدين يسةةر، وقةةول النبةةي ٤

 .38رقم   1/1٤ة السمحة الدين للا اهلل الحني ي
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لمةةن مةةرض أو سةةادر أو ع ةةز أن يةة دع  النصةةاب ومةةر عليةة  الحةةول، ورخةةص
العبادذ كيف استطا، لن لم يكن قااما دقاعةدا أو علةا  نةب، ودةي الصةيام قةال 
دعدذ من أيام أخر، وهكاا د ن الشريعة تردف عن المعةاور أو المضةطر المشةقَة 

 والحرو.    
الصةةبر دةةي اللغةةة: حةةبس الةةن س وك ةةةا عةةن ال ةةز،، ومنةة  قولةة   الصةةبر. -7

يةةةَدوَن تعةةةالا:  َوا ةةةير َيرإ َعوَن َربَُّةةةةم بإالكَغةةةَداذإ َوالكَعشإ يَن َيةةةدك ةةةبإرك َن كَسةةةَا َمةةةَف الُّةةةاإ صك
َةَ ﴾  .(1)َو ك

ودي ا صطالد: حبس الن س علا ما يقتضي  العقل والشر، أو عمةا يقتضةيان 
. وهو حبس الن س عن ال ةز، والتسةخط، وحةبس اللسةان عةن (2) حبسةما عن 

 .(3)تشويشالشكوى، وحبس ال وارد عن ال
مامةم بالصبر دقال  لُّ وعال:   ولقد أمر اهلل نبيُّ  محمدًا  وهو خير الدعاذ وا 

ل لَُّةمك ﴾ َتعك إ َن الَرَسلإ َوَ  َتسك مإ مإ بإرك َكَما َصَبَر َأوَلو الكَعزك  . (٥) َداصك
يَمانإ  َف اإلكإ بكَر نإصك ، وهو للداعية أشد ضرورذ (٤)والصبر ضرورع لكل مسلم َدالصُّ

أهمية، والا سن الداعية ي اهد ن س ، ديحملةا علا الطاعة وترا المعصية، و 
وي اهةةد النةةاس، ويكابةةدهم، ويخةةالطةم، ويصةةبر علةةا أااهةةم، ويتحمةةل تبعةةات 

. ولقد أدرا لقمان الحكيم  قل هاا التبعة وأن   بد من مالزمة الصبر (٤)دعوت 
دقال لولةدا وهةو يعاة   للدعوذ لا   يمكن للداعية أن يكمل مسيرت  بدون صبر

                                 
(، ورا ةةف: المصةةباد المنيةةر دةةي  ريةةب الشةةرد الكبيةةر للرادعةةي، 29( سةةورذ الكةةةف اآليةةة )1

 .   1/382المقرع ال يومي 
 .  273( الم ردات دي  ريب القرآن لألص ةاني، تحقي  / محمد سيد كيالني ص 2
ياا نستعين    بن3 القيم، تحقي  / محمد حامد  ( مدارو السالكين بين منازل   لياا نعبد وا 

 .   2/1٤٤ال قي 
 (.3٤( سورذ اسحقاف اآلية )٥
( أخر   البيةقي دي شعب اإليمان وهو  ز  من حديث دي با تعديد نعم اهلل عزُّ و ل ومةا ٤

 .٥13٥رقم  ٤/2٤7ي ب من شكرها 
 بتصرف.  ٤1، ٤9( را ف: الدعوذ قواعد وأصول لألستاا/  معة أمين ص٤
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اَلَذ َوأكَمةرك بإةالكَمعكَروفإ َوانكةَ  َعةنإ الكَمنَكةرإ  كما قص علينا القرآن:   َيا َبَنيُّ َأقإمإ الصُّ
بإرك َعَلٰا َما َأَصاَبَا  ََمورإ ﴾ ۚ  َواصك مإ اسك لإَا مإنك َعزك  .      (1)لإنُّ اَٰ

ترتيبةا حسةنا ينبغةي رتب اسمةور  ڠونالحا دي هاا الوصية المباركة أن لقمان 
علا الدعاذ مراعات  حيث بدأها ب عداد الن س وأخاها بالطاعة،  ةم  نةا بةدعوذ 
الغيةةةر،  ةةةم أمةةةرا بالصةةةبر علةةةا مةةةا يصةةةيب ، وتحمةةةل مةةةا يعةةةرض لةةة  مةةةن أاى 

 .(2)ومشقة
دةةي صةةبرا وتحملةة  أاى قومةة  دقةةد  وعلةةا الةةدعاذ أن يقتةةدوا بسةةيرذ النبةةي  

ا وَشةَ وا  ألصقوا ب  التةم ووص وا ب ن  شاعر وكاهن وم نون ، بل لنةةم أدَمةوك
دداا أبي وأمي، والا دي يوم أحد، واتةم دةي عرضة   رأس  وكسروا َرَباعيت  

كما دي حاد ة اإلدا، دصبر علةا كةل الةا و يةرا الك يةر والك يةر، ومةن ماةاهر 
ا بةا، ما  ا  دي  صبرا  دي دعوت  للمسلمين، والتي ي در بالدعاذ أن يت َسوك
َنا لإَلا َرَسولإ اللُّة إ حديث  ، َقاَل: َشَكوك َدًذ َلةَ   َخبُّابإ بكنإ اَسَرتر ، َوَهةَو َمَتَوسرةٌد َبةرك

َعو اللُّةَ  َلَنةا؟ َقةاَل:  َر َلَنا، َأَ  َتدك َتنكصإ لر الَكعكَبةإ، َقلكَنا َلَ : َأَ  َتسك َكةاَن الرَُّ ةَل »دإي اإ
َ ةةَر َلةةَ  دإةةي اسَ  َلَكمك َيحك نكَشةةارإ َدَيوَضةةَف َعَلةةا دإةةيَمنك َقةةبك َعةةَل دإيةة إ، َدَيَ ةةاَ  بإالكمإ ، َدَي ك ركضإ

يدإ َمةا َدوَن  َشاطإ الَحدإ َشَط بإَ مك ينإ إ، َوَيمك ، َوَما َيَصَدَا َالإَا َعنك دإ رَأكسإ إ َدَيَشَ  بإا كَنَتيكنإ
ينإة إ، َواللُّة مإ إ مإنك َعاكٍم َأوك َعَصٍب، َوَمةا َيَصةَدَا َالإةَا َعةنك دإ ةَر، َلحك  إ َلَيةتإمُّنُّ َهةَاا اَسمك

َت، َ  َيَخاَف لإ ُّ اللَُّ ، َأوإ الاراكَب َعَلةا  َرَموك يَر الرُّاكإَب مإنك َصنكَعاَ  لإَلا َحضك َحتُّا َيسإ
َلونَ  َتعك إ  .(3)«َ َنمإ إ، َوَلكإنَُّكمك َتسك

َم حَ ومةةا رواا َعبكَداللُّةة إ بةةَن مسةةعوٍد    ةةا َكةةاَن َيةةوك  َنةةيكٍن، آ َةةَر النُّبإةةَي ، َقةةاَل: َلمُّ
َطا َعَييكَنَة مإ كَل  ، َوَأعك بإلإ َن اإلإ اَاًة مإ َطا اَسقكَرَ، بكَن َحابإٍس مإ َمةإ، َدَ عك َأَناًسا دإي القإسك
َمةإ، َقاَل َرَ ٌل: َواللُّ إ  َماإٍا دإي القإسك َطا َأَناًسا مإنك َأشكرَافإ الَعَربإ َدآَ َرَهمك َيوك َالإَا، َوَأعك

بإةةَرنُّ  لإنُّ  ةَ  اللُّة إ، َدَقلكةَت: َواللُّة إ َسَخك يةةَد بإَةةا َو ك َل دإيَةةا، َوَمةا َأرإ ةَمَة َمةا َعةدإ اإ القإسك َهةاإ

                                 
 (.17ن اآلية )( سورذ لقما1
 بتصرف يسير. 77( أسس الدعوذ وآداب الدعاذ محمد السيد الوكيل ص 2
 ٥/291( أخر   البخارع دي صحيح  ، كتةاب المناقةب، بةاب عالمةات النبةوذ دةي اإلسةالم 3

 .3٤12رقم 
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َتَ ، َدَقاَل:  النُّبإيُّ  َبرك ةَم »، َدَ َتيكَتَ ، َدَ خك لإ اللُّةَ  َوَرَسةوَلَ ، َرحإ َل لإَاا َلةمك َيعكةدإ َدَمنك َيعكدإ
َع  َ َر مإنك َهَاا َدَصَبرَ اللَُّ  َموَسا َقدك َأواإ  .(1)«بإَ كك

المسةةلمين عامةةة والةةدعاذ خاصةةة بضةةرورذ التحلةةي بالصةةبر  وقةةد حةةث النبةةي 
ب نواع  ال ال ة وهي الصبر علا الطاعة، والصبر عن المعصية، والصةبر علةا 
الباليا والمصةااب دةي أحاديةث ك يةرذ مةن بينةةا: مةا رواا َسةعكَد بكةَن َأبإةي َوقُّةاٍص، 

َمك َةةَل »َت: َيةةا َرَسةةوَل اللُّةة إ َأَع النُّةةاسإ َأَشةةَد َبةةاَلً ؟ َقةةاَل: َقةةاَل: َقلكةة َنكبإَيةةاَ ،  َةةمُّ اسك اسك
ةَتدُّ َبةاَلَ َا،  ينإة إ َصةلكًبا، اشك ينإة إ، َدة إنك َكةاَن دإةي دإ َ َل، َيبكَتَلا الكَعبكَد َعَلةا َحَسةبإ دإ َمك َداسك

ينإ إ رإقٌُّة، ابكَتلإةَي عَ  ، َحتُّةا َوا إنك َكاَن دإي دإ ينإة إ، َدَمةا َيبكةَرَد الكةَباَلَ  بإالكَعبكةدإ َلةا َحَسةبإ دإ
يَاةٍ  ، َوَما َعَليك إ مإنك َخطإ َركضإ ي َعَلا اسك  .(2) «َيتكَرَكَ  َيمكشإ

دمةةا أحةةوو الداعيةةة للةةا الصةةبر علةةا كةةل مةةا يعتريةة  مةةن سوا  وتبعةةات تتعلةة  
ل :   َوَلَقدك َكارَبتك َرَسٌل بقو  بدعوت  امت ا  لتو ي  ربنا سبحان  وتعالا للنبي 

َرَنا  َوَ  َمَبدرَل لإَكلإَماتإ اللُّة إ   لإَا َدَصَبَروا َعَلٰا َما َكارَبوا َوَأوَاوا َحتُّٰا َأتَاَهمك َنصك مرن َقبك
َسلإيَن﴾  .(3) َوَلَقدك َ اَ َا مإن نَُّب إ الكَمرك

 . انيًا: الص ات الالزمة
 .التخطيط للدعوذ -1

لا اهلل تعالا بحا ة ماسة للا: تخطيط قويم، ودكر عمي ، وتنويف دي الدعوذ ل
الوساال واسساليب حتا يكتب لةةا الن ةاد، دةال يمكةن أن تسةير الةدعوذ بصةورذ 
عشوااية ودون تخطيط، وقد أكد علا هةاا المعنةا الةدكتور/ همةام سةعيد دقةال:  

رذ دةي أع وقةت،   يان ك ير من الدعاذ أن الدعوذ تقةوم علةا قةول الكلمةة الخية
ودي أع مكان، ودي أع ارف، وأنةا تسير بطري  عشوااي يستوع دي  الةدعاذ 

 .(٥)علا اختالف لمكانياتةم  

                                 
يعطي الم ل ةة  ( أخر   البخارع دي صحيح  ، كتاب درض الخمس، باب ما كان النبي 1

 .31٤9رقم  ٥/72الخمس قلوبةم و يرهم من 
رقةةةم 2/133٥( أخر ةةة  ابةةةن ما ةةةة دةةةي سةةةنن  ، كتةةةاب ال ةةةتن، بةةةاب الصةةةبر علةةةا الةةةبال  2

٥923. 
 (.3٥( سورذ اسنعام، اآلية )3
 .117( قواعد الدعوذ للا اهلل د/ همام عبدالرحيم سعيد ص ٥
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دالبد وأن يدرا الدعاذ أن التخطيط الواعي هو الاع يوصل للا النتااج الم مةرذ 
يخطط لدعوت  ورسالت  حتا يكون لةةا أبلةم  ب قصر الطر ، ولاا كان النبي 

ي ن ةةوس أصةةحاب  بةةل ودةةي ن ةةوس المشةةركين حتةةا يسةةت يبوا لدعوتةة  اس ةةر دةة
ن مةةن يتتبةةف سةةيرذ المصةةط ا  يةةدرا كيةةف كةةان يختةةار العينةةات  ورسةةالت ، وا 

الصالحة التي تبلم عنة  وتكةون رسةال للبشةارذ باإلسةالم وهدايةة النةاس، د رسةل 
ا مصعَب بن عميةر للةا المدينةة، ومعةااًا للةا الةيمن، واختةار حبيةب بةن زيةد للة

  مسيلمة الكااب، وهكاا...
وينبغةةي علةةا الةةدعاذ لتقةةان التخطةةيط للوصةةول للةةا قلةةوب مةةدعويةم، دالبةةارذ 
الطيبة تحتاو دي نمااةا للا أرض صالحة وتربة طيبة، ولاا و ب علا الةدعاذ 
مراعاذ أوضا، المخاطب الن سية، د ن الن وس يعتريةا اإلقبال واإلدبةار والتقةدم 

ور، والداعيةةة صةةاحب الحكمةةة والتخطةةيط ي ةةب أن يكةةون والتةة خر، والقةةوذ وال تةة
علا دراية تامة وخبرذ عميقة بةاا ا ختالف وعلي  أن يضف خطة لدعوت  تبعةا 
لتغير هاا اسحةوال وأن يعتنةي بةةاا اسمةر ويولية  اهتمامةا بالغةًا كمةا اعتنةا بة  

والسلف الصةالا مةن  رضي اهلل عنةموالصحابة  دعاذ اسمس من لدن النبي 
 بعدهم.

 الت ديد دي اسساليب. -2
وممةةا ي ةةب علةةا الةةدعاذ ا هتمةةام بةة  ووضةةع  دةةي ا عتبةةار هةةو التنويةةف دةةي 
أسةةاليب دعةةوتةم، وعةةدم ا قتصةةار علةةا أسةةلوب أو طريقةةة واحةةدذ، دي ةةب علةةا 
الداعية أن ي رب أدكارًا متعددذ وأساليب مختل ة  م ينتقي أحسنةا وأن عةةا لكةل 

 يةا دعوت . مدعو أو لكل داة يعرض عل
ومةن ماةاهر تنةةو، اسسةاليب: التخةةول بالموعاةة وعةدم الرتابةةة خشةية السةةآمة، 

يتخول أصحاب  بالموعاةة خشةية مللةةم ر ةم علمة  بةر بتةم  كما كان النبي 
دبارا.  الشديدذ ولكن  كان يراعي أحوال القلوب وتقلبةا لقبا  وا 

رآن الكةريم لةم  يقتصةر ومما يدل علا أهمية ت ديد اسساليب دي الدعوذ أن القة
علةةا أسةةلوب واحةةد دةةي عرضةة  لةةدعوذ اسقةةوام دتةةارذ يسةةتخدم التر يةةب وأخةةرى 

 أسلوب الترهيب، أو كليةما، وتارذ أسلوب القصة أو الم ل، أو  ير الا.. 
والداعيةةة النةةا ا هةةو الةةاع ي يةةر مشةةاعر ا نتبةةاا لةةدى السةةامعين حتةةا يملةةا 

اسسةوذ والقةدوذ كمةا قةال ربنةا  ةلُّ  عليةم قلوبةم، ويكون ل  دي النبي محمد 
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َم  َ ةو اللُّةةَ  َوالكَيةوك ةَوٌذ َحَسةَنٌة لرَمةن َكةاَن َيرك وعال:  َلَقدك َكاَن َلَكةمك دإةي َرَسةولإ اللُّةة إ َأسك
ةةَر َوَاَكةةَر اللُّةةةَ  َك إيةةرًا ﴾ خإ .  حيةةث اشةةتملت دعوتةة  لقومةة  وسصةةحاب  علةةا (1)اآلك
 أساليب مت ددذ، ومن الا:

ب سلوب القصة: كما دةي لخبةارا عةن قصةة الر ةل الةاع قتةل تسةعة الدعوذ  -1
، (3)، وقصةةة الن ةةر ال ال ةةة الةةاين دخلةةوا الغةةار دةةآواهم المبيةةت(2)وتسةةعين ن سةةاً 
 و يرهما ك ير .

الةةدعوذ ب سةةلوب ضةةرب اسم ةةال: كمةةا دةةي حةةديث:   َم َةةَل الَقةةااإمإ َعَلةةا َحةةَدودإ  -2
ع َيقكةةرََأ الكقَةةركآَن، َم َةةَل ، وكمةةا دةة(٥)اللُّةة إ َوالَواقإةةفإ دإيَةةةا  مإنإ الُّةةاإ ي حةةديث:   َم َةةَل الكَمةة ك

َمَةةةةا َطيرةةةٌب  يَحَةةةةا َطيرةةةٌب َوَطعك ةةةةإ، رإ َتكَر ُّ ، وكمةةةا دةةةي حةةةديث:   َم َةةةَل الَ لإةةةيسإ (٤)اسك
، َكَحامإلإ المإسكاإ َوَنادإخإ الكإيرإ  الإاإ َوالسُّوك إ  .(٤)الصُّ

 م: كما دي حديث: َأنُّ َرَ اًل َسَ َل النُّبإيُّ الدعوذ ب سلوب ا لت ات للا اسه -3
َت َلَةا»َعنإ السُّاَعةإ، َدَقاَل: َمَتا السُّاَعَة؟ َقاَل:  َددك َ ، لإ ُّ «. َوَماَاا َأعك َقاَل: َ  َشيك

ةةَب اللُّةةَ  َوَرَسةةوَلَ   َببكةةتَ »، َدَقةةاَل:  َأنرةةي َأحإ . وهنةةا ن ةةد أن (7)«َأنكةةَت َمةةَف َمةةنك َأحك
تةةرا اإل ابةةة علةةا سةة ال  قةةااال لةة : ومةةااا أعةةددت لةةةا؟ ليل ةةت انتبةةاا  النبةةي 

َعةةنإ  السةةاال لمةةا هةةو أهةةم مةةن مسةة لت ، وكمةةا دةةي حةةديث: َسةةاإَل َرَسةةوَل اهللإ 

                                 
 (.21( سورذ اسحزاب اآلية ) 1
التوبةةةة بةةةاب قبةةةول توبةةةة القاتةةةل ( وقةةةد اكةةةرت القصةةةة دةةةي صةةةحيا اإلمةةةام مسةةةلم، كتةةةاب  2
   .27٤٤رقم  2119/٥
( وقد اكةرت القصةة دةي صةحيا اإلمةام البخةارع كتةاب أحاديةث اسنبيةا  بةاب حةديث الغةار  3
 .3٥٤٤رقم  172/٥
( أخر   البخةارع دةي صةحيح ، كتةاب الشةركة بةاب هةل يقةر، دةي القسةمة وا سةتةام دية   ٥
 .2٥83رقم 3/138
اإلمام مسلم، كتةاب صةالذ المسةادرين وقصةرها، بةاب دضةيلة  ( الحديث بتمام  دي صحيا ٤

  .787رقم  1/٤٥8حادا القرآن 
 .٤٤3٥رقم  7/8٤( أخر   البخارع دي صحيح ، كتاب الابااا والصيد، باب المسا  ٤
، بةاب مناقةب عمةر بةن الخطةاب   ( أخر   البخارع دي صةحيح ، كتةاب أصةحاب النبةي 7
 ٤/12  3٤99رقم. 
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َياً ، َأَع َالإَا دإةي َسةبإيلإ اهللإ؟ َدَقةاَل  يًُّة، َوَيَقاتإَل رإ الرَُّ لإ َيَقاتإَل َشَ اَعًة، َوَيَقاتإَل َحمإ
َي الكَعلكَيا، َدَةَو دإي َسبإيلإ اهللإ : »اهللإ  َرَسولَ   .(1)«َمنك َقاَتَل لإَتَكوَن َكلإَمَة اهللإ هإ

َو »الدعوذ ب سلوب القدوذ العملية: والا كما  ا  دي حديث:  -٥ َ  َنحك َمنك َتَوضُّ
َمةةا َن كَسةةَ ، َ  إةةرَ  َعتَةةيكنإ َ  َيَحةةدرَث دإيةإ ةةنك  َوَضةةواإي َهةةَاا،  َةةمُّ َصةةلُّا َركك َلةةَ  َمةةا َتَقةةدَُّم مإ

 .(2)«َانكبإ إ 
سصحاب  محاورا لةةم  الدعوذ ب سلوب الحوار وا ست واب : والا كقول   -٤

َروَن َمةةةا »ومصةةةححا لةةةبعض الم ةةةاهيم المغلوطةةةة دةةةي الحةةةديث المشةةةةور:  َأتَةةةدك
ركَهَم َلَ  َوَ  َمتَاَ،، دَ « الكَم كلإَس؟ ةنك »َقاَل: َقاَلوا: الكَم كلإَس دإيَنا َمنك َ  دإ لإنُّ الكَم كلإَس مإ

َياٍم، َوَزَكاٍذ، َوَي كتإي َقدك َشَتَم َهَاا، َوَقَاَف َهةَاا،  َم الكقإَياَمةإ بإَصاَلٍذ، َوصإ َأمُّتإي َي كتإي َيوك
ةنك  ةنك َحَسةَناتإ إ، َوَهةَاا مإ َوَأَكَل َماَل َهَاا، َوَسَ َا َدَم َهَاا، َوَضَرَب َهَاا، َدَيعكَطا َهَاا مإ

ةنك َخَطاَيةاَهمك َدَطرإَحةتك َحسَ  ةَا مإ َل َأنك َيقكَضا َما َعَليك إ َأخإ َناتإ إ، َد إنك َدنإَيتك َحَسَناَتَ  َقبك
 .(3) «َعَليك إ، َ مُّ َطرإَد دإي النُّارإ 

الدعوذ ب سلوب انتةاز ال رص والمناسبات لترسيخ م ةوم معةين: دقةد كةان  -٤
   ويصةةلا مةةن يريةةد والةةا ليكةةون ك يةةرا مةةا ينتةةةز المناسةةبة والموقةةف ليو ةة

َم  التعلي  أبلم دي الت  ير وأقرب لل ةم كمةا دةي حةديث َعَمةَر بكةنإ الَخطُّةابإ  َقةدإ
ةقإي، لإَاا َوَ ةَدتك  َعَلا النُّبإير  َيَةا َتسك لَةَب  َةدك ةَن السُّةبكيإ َقةدك َتحك ةرََأٌذ مإ َسةبكٌي، َدة إَاا امك

َضَعتكَ ، َدَقاَل َلَنا النُّبإَي َصبإيوا دإي السُّبكيإ َأَخَاتكَ ، َد َلكصَ  َن : »َقتكَ  بإَبطكنإَةا َوَأرك َأتَةَروك
اإ َطارإَحةةًة َوَلةةَدَها دإةةي النُّةةارإ  َر َعَلةةا َأنك َ  َتطكَرَحةةَ ، َدَقةةاَل: « َهةةاإ ةةَي َتقكةةدإ َقلكَنةةا: َ ، َوهإ

َها» اإ بإَوَلدإ اإ مإنك َهاإ َبادإ َحَم بإعإ  .(٤()٥)«َللَُّ  َأرك

                                 
ةَي الكَعلكَيةا َدَةةَو ( أخر   مس 1 لم دي صحيح ، كتاب اإلمارذ، باب َمنك َقاَتَل لإَتَكوَن َكلإَمَة اهللإ هإ

 .189٥رقم  3/1٤13دإي َسبإيلإ اهللإ 
 .1٤8رقم  1/٥3( أخر   البخارع دي صحيح ، كتاب الوضو ، باب الوضو   ال ا  ال ا  2
رقةم  ٥/1887باب تحريم الالم ( أخر   مسلم دي صحيح ، كتاب البر والصلة واآلداب،  3

2٤91. 
رقةم  9/9( أخر   البخارع دي صحيح ، كتاب اسدب، باب رحمة الولةد وتقبيلة  ومعانقتة   ٥

٤888. 
 88: 8٥( را ف: كتةاب صة ات الداعيةة أ.د/ حمةد بةن ناصةر بةن عبةدالرحمن العمةار ص  ٤

 بتصرف ك ير.
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 . نون القول والتبليم   سيما ال ديد منةااإللمام ب -3
من السمات الالزمة للداعي أن يكون أسةلوب  بليغةا دصةيحا  ةز  سةةال يتاوقة  

، ومما ينبغي علا الداعية (1)الكبار، ويسةل دةم  علا العوام دون  ةد وعنا 
أن يكون قناصا لكل وسيلة حدي ة معاصرذ اات أ ر علا الم تمف وخاصةة داةة 

منةةابر اإلعةةالم المرايةةة والمسةةموعة، ووسةةاال التواصةةل ا  تمةةاعي، الشةةباب ك
 . (2)ومواقف اإلنترنت

والمت مل دي أسلوب القرآن ي د أن  لاا كان الحديث عن المكابين رأيةت ال زالةة 
اا كةان الحةديث عةن المة منين ومةا أعةدا اهلل لةةم  القوية بارزذ دةي اسسةلوب، وا 

بةارزذ دةي اسسةلوب، وديمةا بةين هةاا وااا دي اآلخرذ و دت السالسةة والعاوبةة 
يكةةون الوسةةط دةةي اسسةةلوب، وربمةةا تقةةرأ اآليةةات مةةن كتةةاب اهلل تعةةالا دت ةةدها 

 .(3)مشتملة علا اس ناس ال ال ة
 ومما يحسن بالداعية العناية ب :

أن يلتزم دي كالم  باللغة العربية ال صحا دةي لغة القرآن التي نةزل بةةا،  -1
يةةةَل َربر (٥):   َوَهةةةٰةَاا لإَسةةةاٌن َعَربإةةةيا َمبإةةةيٌن ﴾قةةةال ربنةةةا  ةةةلُّ شةةة ن  .   َوا إنُّةةةَ  َلَتنزإ

يَن   ةةةيَن  182الكَعةةةاَلمإ َمإ ةةةَن 183﴾ َنةةةَزَل بإةةة إ الةةةَروَد اسك ﴾ َعَلةةةٰا َقلكبإةةةَا لإَتَكةةةوَن مإ
رإيَن    . (٤)﴾ ﴾18٤﴾ بإلإَساٍن َعَربإيٍّ َمبإيٍن  18٥الكَمناإ

الحا ة دون لسةاب و  لمةالل، ويةدل لةالا أن يقتصد دي كالم  علا قدر  -2
َبٌة  أن النبةةي  ٍن الكَكَل إةةَي ، َوَلةةَ  َصةةحك ًاةةا َعَلةةا  مةةا رواا الكَحَكةةَم بكةةَن َحةةزك َقةةاَم َمَتَوكر

ٍس، َأوك َقةةاَل َعَلةا َعًصةةا  ةةَد اللُّةَ  َوَأ كَنةةا َعَليكةة إ َكلإَمةاٍت َخ إيَ ةةاٍت، َطيرَبةةاٍت،  -َقةوك َدَحمإ

                                 
سةعيد اسعامةي النةدوع، ونةور ( منةج الةدعوذ للةا اهلل سمةين أحسةن لصةالحي، تعريةب:  1

 بتصرف . ٤7عالم الندوع ص 
( بحةث َمَحكُّةم بعنةوان: دور شةبكات التواصةل ا  تمةاعي دةي نشةر ال قادةة اإلسةالمية مةن  2

 و ةة نار طالب  امعة الخليج بدولة الكويت د/بدر محمد الدريس.
 .27،  2٤، 22( لالستزادذ انار: لع از القرآن لل ر اني ص  3
 (.193النحل اآلية ) ( سورذ ٥
 (.18٤ - 182( سورذ الشعرا  اآليات ) ٤
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َتمك بإة إ،  َمَباَرَكاٍت، َ مُّ  ةرك يقَةوا َكةلُّ َمةا َأمإ َقاَل: َيا َأَيَةا النُّاَس لإنَُّكمك َلنك َت كَعلَةوا، َوَلةنك َتطإ
َروا    . (1)َوَلكإنك َسدرَدوا َوَأبكشإ

مراعاذ الوضود دي الكالم وعدم اإل راب دي  وا بتعةاد عةن الت اصةا، دَعةنك  -3
:  رضةي اهلل عنةةاَعااإَشَة  ةاًل َي كَقَةةَ  َكةَل َأَحةٍد، َلةمك  اَلَم النُّبإةير َكةاَن َكة»َقاَلةتك َدصك

ًدا َرَدَا َسرك  .(2)«َيَكنك َيسك
نرةي »قال:  أن رسول اهلل  ما رواا  ابر وكاا  لإنُّ مإنك َأَحةبرَكمك لإَلةيُّ َوَأقكةَربإَكمك مإ

اَلًقا ، َوا إنُّ َأبكَغَضكَ  َنَكمك َأخك َم القإَياَمةإ َأَحاسإ لإًسا َيوك َم َم ك لإًسا َيوك نري َم ك مك لإَليُّ َوَأبكَعَدَكمك مإ
قَةةونَ  َنا «القإَياَمةةةإ ال ُّرك َةةاَروَن َوالَمَتَشةةدرَقوَن َوالَمَتَ يكةإ َعلإمك ، َقةةاَلوا: َيةةا َرَسةةوَل اللُّةة إ، َقةةدك
َقوَن؟ َقاَل:   . (3)«الَمَتَكبرَرونَ »ال ُّرك َاَروَن َوالَمَتَشدرَقوَن َدَما الَمَتَ يكةإ

ن هنةةا و ةةب علةةا الداعيةةة أن يبتعةةد عةةن التنطةةف بةةالكالم والتشةةد  بالحةةديث ومةة
 وال ر رذ باللسان والتكلف بال صاحة.

مةةف صةةاحبي  دةةي  ڠانتةةاز ال ةةرص. والةةا كمةا حةةدث مةةف نبةةي اهلل يوسةف  -٥
السةة ن حينمةةا انتةةةز درصةةة طلبةمةةا ت ويةةل ر ياهمةةا ليةةدعوهما للةةا توحيةةد اهلل، 

لا نبا اآللةة التي يعبد :  3٤ونةا كما  ا  دي سورذ يوسف من اآلية رقم ) وا 
 ( وهاا القصة نست يد منةا أمرين هامين: ٥1

أولةمةةا: أنةة  ينبغةةي للداعيةةةأن يترقةةب ال رصةةة المناسةةبة لنشةةر دعوتةة  ترقةةب 
 الامآن لنزول المطر.

 انيةما: أن  لاا أتاد اهلل للداعية درصة ما تالام عةرض الةدعوذ، دةال ي ةوز لة  
ضةةيف هةةدرا، بةةل يبةةادر دةةي اسةةتعمالةا للوصةةول سكبةةر  ايةةة وأعاةةم أن يةةدعةا ت

 .(٥)هدف
 
 

                                 
 .19911رقم  ٥/212( أخر   أحمد دي مسندا  1
 .2٤977رقم  ٤/139( أخر   أحمد دي مسندا  2
( أخر ةة  الترمةةاع دةةي سةةنن  دةةي أبةةواب البةةر والصةةلة، بةةاب مةةا  ةةا  دةةي معةةالي اسخةةال   3
 .2919رقم  379/٥
سمةين أحسةن لصةالحي، تعريةب: سةعيد اسعامةي النةدوع، ونةور ( منةج الةدعوذ للةا اهلل  ٥

 بتصرف . 83عالم الندوع ص 
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 ترتيب اسولويات.  -٥
وممةةا ي ةةدر بالداعيةةة مراعاتةة  وا هتمةةام بةة  أن يرتةةب أولوياتةة  ديبةةدأ بةةاسهم  ةةم 
المةم وأن يركز علا الوا بات قبل أن يتطر  للا النوادل والقربات، ودليل الةا 

بوضةود و ةةال     مةةوض دية  أنةة  لمةةا   بةةل مةا  ةةا  دةي حةةديث معةةاا بةن 
َعَةمك لإَلةةا »لإَلةةا الةةَيَمنإ َقةةاَل َلةةَ :  َبَع َةة  النبةةي  ةةَل كإتَةةاٍب، َدةةادك ًمةةا َأهك لإنُّةةَا تَةة كتإي َقوك

َةمك أَ  لإمك نُّ َشَةاَدذإ َأنك َ  لإَلَ  لإ ُّ اللَُّ ، َوَأنري َرَسةوَل اللُّة إ َدة إنك َهةمك َأَطةاَعوا لإةَالإَا، َدةَ عك
َلةةةإ، َدةة إنك َهةةمك َأَطةةاَعوا لإةةَالإَا،  مإ َواللُّيك ةةَس َصةةَلَواٍت دإةةي الَيةةوك مك َخمك اللُّةةَ  ادكتَةةَرَض َعَلةةيكةإ
مك َوتَةَرَد َعَلةا  نإَيةااإةإ ةنك َأ ك َخةَا مإ مك َت ك ةَوالإةإ مك َصةَدَقَة َأمك َةمك َأنُّ اللَُّ  ادكتَةَرَض َعَلةيكةإ لإمك َدَ عك

، َد إنك َهمك  مك ، َد إنَُّةا َدَقرَااإةإ َوَذ الَماكَلومإ ، َواتُّ إ َدعك مك َوالإةإ َأَطاَعوا لإَالإَا، َد إيُّاَا َوَكرَااإَم َأمك
َ ابٌ   . (1)«َليكَس َبيكَنَةا َوَبيكَن اللُّ إ حإ

وممةةا يةةدل علةةا أهميةةة ترتيةةب اسولويةةات وأن لةةةا دورا كبيةةرا دةةي ن ةةاد الداعيةةة 
َل َمةا َنةَزَل هلل عنةارضي اوقبول دعوت  ما روت  السيدذ عااشة  :   لإنَُّما َنةَزَل َأوُّ

، َحتُّةةا لإَاا  َةةاَب النُّةةاَس لإَلةةا  ةةَر الَ نُّةةةإ َوالنُّةةارإ كك ، دإيَةةةا اإ ةةلإ ةةَن الَمَ صُّ نكةةَ  َسةةوَرٌذ مإ مإ
ةَر، َلَقةاَلوا ةَرَبوا الَخمك ٍ : َ  َتشك َل َشةيك اَلمإ َنَزَل الَحاَلَل َوالَحةرَاَم، َوَلةوك َنةَزَل َأوُّ سك : َ  اإلإ

َنا َأَبًدا    َنوا، َلَقاَلوا: َ  َنَدَ، الزر َر َأَبًدا، َوَلوك َنَزَل: َ  َتزك َنَدَ، الَخمك
(2) . 

 المخاطبة علا قدر ال ةم. -٤
ومما ي ب أيضا علا الداعيةة أن يراعَية  ويولَية  اهتمامةًا كبيةرًا هةو أن يخاطةب 

تة  وبيةان مةرادا مةن الناس علا قدر عقولةم وأدةامةم دةالا أدعةا لن ةاد دعو 
َحةةدرَ وا : »  يةةر َلةةبكٍس و   مةةوض علةةا السةةامعين، ويةةدل لةةالا قةةول َعلإةةيٍّ 

َبةةوَن َأنك َيَكةةاَُّب، اللُّةةَ  َوَرَسةةوَل َ  . وقةةال عبةةداهلل بةةن (3)«النُّةةاَس، بإَمةةا َيعكرإدَةةوَن َأَتحإ

                                 
 138٤رقةةم  2/19٥( أخر ةة  البخةةارع دةةي صةةحيح ، كتةةاب الزكةةاذ، بةةاب و ةةوب الزكةةاذ  1

 . 2971رقم  1/233مختصرا، ورواا أحمد دي مسندا 
رقةةم  ٤/19٤ن ( أخر ةة  البخةةارع دةةي صةةحيح ، كتةةاب دضةةاال القةةرآن، بةةاب تةة ليف القةةرآ 2

٥883. 
( أخر   البخارع دي صحيح ، كتاب العلةم، بةاب مةن خةص بةالعلم قومةا دون قةوم كراهيةة  3

 .127رقم  1/37أن   ي ةموا 
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َلَغةةَ  َعقَةو : »مسةعود  ي ًا َ  َتبك ًمةةا َحةدإ مك َمةةا َأنكةَت بإَمَحةةدرٍث َقوك ةةةإ ، لإ ُّ َكةةاَن لإَبعكضإ َلَةمك
 .(1)«دإتكَنةً 

ومن هنا و ب علا الداعية أن يعرض دعوتة  علةا نحةو يوادة  طبةا، النةاس، 
وباللغة التي ي ةمونةا، علةا لسةان ر ةل مةنةم، يخةاطبةم بمةا يالمةس أداةدتةم 

 . (2)ويواد  أ راضةم لتحقي  الغاية من و ودهم
َسلكَنا مإنك َرَسةوٍل والدليل علا أهمية هاا الص ة قول  ربنا  لُّ دي عالا:  َوَما َأرك

مإ إ لإَيَبيرَن َلَةمك ﴾ لإ ُّ بإلإَسانإ َقوك
(3). 

ويدل علا مخاطبة الناس علا قدر ال ةم ما  ا   النبي ومما  ا  دي سيرذ 
َمةاإ  أن النبي رضي اهلل عنةا دي حديث عااشة  قةال لةةا   َيةا َعااإَشةَة َلةوكَ  َقوك

يثٌ  ةةَدَهمك  َحةدإ :  -َقةةاَل ابكةةَن الَزَبيكةةرإ  -َعةك َبةةَة َدَ َعلكةةَت َلَةةةا َبةةاَبيكنإ ةةَت الَكعك بإَك كةٍر، َلَنَقضك
َرَ وَن   َدَ َعَلَ  ابكَن الَزَبيكرإ   َخَل النُّاَس َوَباٌب َيخك  .(٥)َباٌب َيدك

 البصيرذ دي الدعوذ. -٤
داعيةة، كةي يحقة  لن ا قتنا، من أهةم الصة ات، التةي ينبغةي أن تتحقة  دةي ال

الن اد لدعوت ، وانتشارها بين الناس، لا كيف سيتقبل اآلخرين ما   يقتنف بة  
الداعية، و  ي من ب ؟! وكيف سيصةبر علةا مةا سةيالقي  مةن اساى دةي سةبيل 

، كي يقول للناس  دكرذ   ت د لةا صدى دي ن س ؟! وقد خاطب اهلل محمدًا 
  والمنةاو الاع هو علي ، ويدعو للية  أن  علا يقين وح ، من أن هاا الطري

 ي دع للا ال نة.
ةةيَرٍذ َأَنةةا َوَمةةنإ اتَُّبَعنإةةي قةةال تعةةالا :  َعةةو لإَلةةا اللُّةة إ َعَلةةا َبصإ اإ َسةةبإيلإي َأدك َقةةلك َهةةاإ

رإكإينَ  َن الكَمشك َوَسبكَحاَن اللُّ إ َوَما َأَنا مإ
(٤). 

                                 
 1/11( أخر   مسلم دي صحيح ، دي المقدمة، بةاب النةةي عةن الحةديث بكةل مةا سةمف  1

 .٤رقم 
 .273د عمارذ ص ( را ف كتاب نحو أسلوب أم ل للدعوذ اإلسالمية، د/ محمو  2
 (.٥( سورذ لبراهيم اآلية ) 3
، َمَخاَدةةَة َأنك  ٥ تإَيةةارإ خك ( أخر ةة  البخةةارع دةةي صةةحيح ، كتةةاب العلةةم، َبةةاَب َمةةنك تَةةَرَا َبعكةةَض ا إ

نكَ   َم َبعكضإ النُّاسإ َعنكَ ، َدَيَقَعوا دإي َأَشدُّ مإ  .12٤رقم  1/37َيقكَصَر َدةك
 .199( سورذ يوسف اآلية ٤)
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أ، وا سةةةتعداد الكبيةةةر لن اإليمةةةان بةةةال كرذ ي سةةةر لنةةةا اةةةاهرذ ال بةةةات علةةةا المبةةةد
 للتضحية دي سبيل ، وتحمل العااب من أ ل ، وهاا من دواعةي  بةات النبةي 

 علا دعوت  وردض  للمساومات والضغوط التي كانت من قبل المشركين.
يَا عن  َعقإيلإ بكنإ َأبإي َطالإٍب َقاَل: َ اَ تك َقَريكٌش لإَلا َأبإي َطالإٍب َدَقاَلوا: لإنُّ ابكَن َأخإ

َنا، َدانكَةَ  َعنك َأَااَنا، َدَقاَل: َيا َعقإيَل: ااكتإنإي بإَمَحمٍُّد، يَ  دإ يَنا، َودإي َمسك إ يَنا دإي َنادإ اإ  ك
مك دإةي  يةإ اإ ةَا َيزكَعَمةوَن َأنُّةَا تَة ك ةي، لإنُّ َبنإةي َعمر َدَاَهبكَت َدَ َتيكَتَ  بإ إ، َدَقاَل: َيةا ابكةَن َأخإ

 ، مك هإ دإ ةة إ ، َودإةي َمسك مك يةإ َبَصةَرَا لإَلةةا  َدانكتَة إ َعةةنك َالإةَا َقةاَل: َدَحلُّةةَ  َرَسةوَل اللُّةة إ َنةادإ
َس؟»السَُّما إ َدَقاَل:  اإ الشُّمك َن َهاإ َمةا َأَنةا بإَ قكةَدَر َعَلةا َأنك »َقاَلوا: َنَعمك َقةاَل: «. َأَتَروك

َلةً  نكَةةةا َشةةعك َلوا لإةةي مإ ةةعإ َتشك َدَقةةاَل َأَبةةو َطالإةةٍب: َمةةا  َقةةاَل:«. َأَدَ، َلَكةةمك َالإةةَا َعَلةةا َأنك َتسك
َعوا ي، َدارك إ  .(1) (َكَاَبَنا ابكَن َأخإ

 دق  الدعوذ ودق  الواقف. -7
والمراد ب ق  الةدعوذ معردةة الداعيةة بدعوتة ، مةن  ةةة طرااة  تطبيقةةا، وسةبل 

 توصيلةا، ونقلةا ل خرين، وهاا يستلزم دةما لطبيعة المدعو.
ة الم تمةف الةاع يعيشة  المةدعوون، سةوا  أما دق  الواقف ديراد ب  معردةة طبيعة

 من الناحية السياسية أم ا  تماعية أم ا قتصادية أم ال كرية والدينية.
ولما كانت دعوذ اإلسالم ترتكةز علةا التوحيةد، وتقةوم علةا أسةاس تحكةيم شةر، 
اهلل دي اسرض، وهو ما   يقبل  دعةاذ ال اهليةة ممةن يةرون أن مةنةج اإلسةالم 

حةم، وهةةةو مةةةا ددعةةةةم للةةةا عةةةدم ا قتصةةةار علةةةا الةةةردض يتعةةةارض مةةةف مصةةةال
السلبي، بل تعدى الا منةم للا التمةادع دةي الكيةد لإلسةالم والمكةر ب هلة ، لةاا 
كان لزامًا علا الدعاذ، أن يكونوا مطلعين علةا المة امرات، التةي تحةاا ضةدهم، 
وتحةةيط بةةةةم، وعةةالمين بالمبةةةادئ واسدكةةار التةةةي تناصةةبةم العةةةدا  كةةي يضةةةعوا 

 مناهج المناسبة، التي تك ل لةم ا ستمرار والن اد وعدم التخبط وا نةزام.ال

                                 
أبةةةو يعلةةةا الموصةةةلي، دةةةي مسةةةندا مةةةن مسةةةند عبةةةداهلل بةةةن  ع ةةةر الةاشةةةمي،  ( أخر ةةة 1)

، دار المةةةةة مون للتةةةةةراث، 1(،  تحقيةةةةة  حسةةةةةين سةةةةةليم أشةةةةةد، ط٤99٥، رقةةةةةم )12/17٤
م(. قةةال الةي مةةي: ر ةةال أبةةي يعلةةا ر ةةال الصةةحيا، اناةةر: م مةةف 1899-هةةة1٥99دمشةة )
 .٤/1٤الزوااد، 
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ينَ قةال تعةالا:  ةرإمإ ةَتبإيَن َسةبإيَل الكَم ك يةاتإ َولإَتسك ةَل اآلك َوَكةَالإَا َنَ صر
، أع لتاةةةر (1)

طريةةة  الم ةةةرمين المخةةةال ين للرسةةةل علةةةيةم السةةةالم، وبالتةةةالي ياةةةةر سةةةبيل 
 الم منين.

 عوامل الم  رذ علا شخصية الداعية :المطلب ال الث: ال
لن الداعية المسلم متميز دي رسالت  التي ي ديةا دي هاا الحياذ وتلةا الرسةالة 
تطلةةب منةة  أن يكةةون شخصةةية متميةةزذ دةةي أقوالةة  وأدعالةة  ، وتلةةا الشخصةةية 
المطلوبةةة يمكةةن صةةيا تةا وتةةةايبةا مةةن خةةالل ال ةةةم الحقيقةةي لمعنةةا الةةدين 

 –عبةةةادات  –اليم الةةةدين ب بعةةةادا المختل ةةةة )معتقةةةدات والممارسةةةة ال عليةةةة لتعةةة
أخال ( ترسخ بدورها م اهيم ومبةادئ وسةمات شخصةية مميةزذ دةي  –معامالت 

ن سية ال رد نارًا سن الدعاذ للا اهلل هم المبلغون عةن اهلل ورسةول  ديةن الحة  
ت وهداية الخل  ، وسهمية هاا التبليم كان  بد لمن يقوم ب  أن يتصف بالص ا

التي ت هل  للقيام بعمل اسنبيا  والرسل من قبل ، دالشخصية الدعوية  بد وان 
تةةودر لةةةا عنايةةة خاصةةة ورعايةةة شةةاملة مةةن كةةل ال ةةةات .وتتنةةو، هةةاا العوامةةل 

 للا:
وهةةي العوامةةل التةةي تةة  ر علةةا دطةةرذ اإلنسةةان دةةي صةةغرا،  ( العوامةةل الااتيةةة:1

 والبياة التي نش  ديةا.  
 رذ دةةي تو يةة  اإلنسةةان ، أسةةلوب الةةوعا والنصةةا واإلرشةةاد  مةةن اسسةةاليب المةة  

خاصةة وأن كةةل امةةرئ يمكةةن أن يتة  ر بنصةةااا لألحبةةاب واسقةةارب وخاصةةة اسب 
واسم، وللنصيحة أو الموعاة أ رها الن سي الكبير دي الداعيةة لاا كانةت صةادرذ 
عةةن شةةخص محبةةوب لديةة  ، أك ةةر منةة  درايةةة وخبةةرذ تربطةة  بةة  عالقةةة المةةودذ 

ةرإاك بإاللُّة إ إلحترام ، قال تعالا: وا َاَ  َيا َبَنةيُّ َ  َتشك بكنإ إ َوَهَو َيعإ   َوا إاك َقاَل َلقكَماَن  إ
يٌم ﴾ َا َلَالكٌم َعاإ  . (2)لإنُّ الشررك

رك  َقةةةاَل: َقةةةاَم َرَسةةةوَل اللُّةةة إ   و عةةةن أبةةةي  هريةةةرذ  ةةةيَن َأنكةةةَزَل اللُّةةةَ :  َوَأنكةةةاإ حإ
يَرَتَا اَسقكَربإي َوَهةا  -َيا َمعكَشَر قَةَريكٍش »[ َقاَل: 21٥َن﴾  الشعرا : َعشإ َأوك َكلإَمةًة َنحك

نإةةي  - ةةَن اللُّةة إ َشةةيكًاا، َيةةا َبنإةةي َعبكةةدإ َمَنةةاٍف َ  َأ ك نإةةي َعةةنكَكمك مإ ةةَتَروا َأنكَ َسةةَكمك َ  َأ ك اشك

                                 
 .٤٤( سورذ اسنعام أ ية 1)
 13ية ( سورذ لقمان اآل2
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َن اللُّ إ َشيكًاا، َيا َعبُّةاَس بكةَن َعبكةدإ الَمطُّلإةبإ َ  َأ ك  ةَن اللُّة إ َشةيكًاا، َعنكَكمك مإ نإةي َعنكةَا مإ
ةٍد  َمةَة بإنكةَت َمَحمُّ َن اللُّ إ َشيكًاا، َوَيا َداطإ نإي َعنكاإ مإ َوَيا َص إيَُّة َعمَُّة َرَسولإ اللُّ إ َ  َأ ك

َن اللُّ إ َشيكًاا نإي َعنكاإ مإ اكتإ مإنك َمالإي َ  َأ ك  . (1) «َسلإينإي َما شإ
 ( العوامل الزمنية: 2

ة النةةا ا هةةو الةةاع يكةةون خطابةة  الةةدعوع عال ةةًا لقضةةايا المرحلةةة ، لن الداعيةة
و وابًا لمشكالت العصر الاع يعيش  ديكةون مواكبةًا لتطةورات العصةر ومتغيراتة  
 لاا   ي وز أن يكون خطاب الدعاذ ووساالةم الدعوية خارو الزمان والمكان .

أنة  نةزل من مةًا م رقةًا دالقرآن الكريم مف أن  خطاب أزلي وكةالم اهلل القةديم ل   
، تيسةةيرًا (2)علةةا اسحةةداث والقضةةايا والوقةةااف مراعيةةًا اسحةةوال الزمنيةةة والمكانيةةة 

من اهلل تعالا دي ح ا  ودةم  ومعردة أحكام  وبالتالي تترسخ م ردات الدعوذ 
 دي عقول الناس .

لعامةةةل الزمةةةان تحسةةةبًا لةةةردذ دعةةةل حةةةدي ي العةةةةد  ومةةةن أم لةةةة مراعةةةاذ النبةةةي 
سةةةالم لمتنعةةة  عةةةن تحويةةةل الكعبةةةة للةةةا قواعةةةد لبةةةراهيم ، دعةةةن عااشةةةة   باإل

َبةةةَة، » قالةةةت :قةةةال رسةةةول اهلل  ةةةَت الكَكعك ةةةاإ بإةةةالكَك كرإ َلَنَقضك مإ ةةةدإ َقوك َلةةةوكَ  َحَدا َةةةَة َعةك
، َولَ  َتقكَصةَرتك يَن َبَنتإ الكَبيكَت اسك يَم، َد إنُّ َقَريكًشا حإ َ َعلكةَت َوَلَ َعلكَتَةا َعَلا َأَساسإ لإبكرَاهإ

 (3) «َلَةا َخلكً ا
 ( العوامل المكانية :3

لن مةةةن خصةةةااص الةةةدعوذ اإلسةةةالمية أنةةةةا رسةةةالة عالميةةةة تت ةةةاوز الحةةةةدود 
ال غرادية والمساحات المكانية من خال لنسة امةا مةف كةل اسمكنةة ، ومعال تةةا 

 لكل المشكالت التي قد تطرأ علا كل بياة ومكان بما يناسبةا .
أامة ال ق  والةدين كةانوا يخر ةون اسحكةام وال تةاوى ويصةيغون ومن المعلوم أن 

خطةةاب الةةدعوذ وم رداتةةةا حسةةب مةةا يالاةةم المكةةان الةةاع هةةم ديةة  ، لةةالا كةةان 

                                 
صةةحيا البخةةارع، كتةةاب ت سةةير القةةرآن، سةةورذ الشةةعرا ، بةةاب وأنةةار عشةةيرتا اسقةةربين  (1
 . ٥771رقم  111/٤

 

( النب  العايم  نارات  ديدذ دي القرآن الكريم ، د/ محمةد عبةد اهلل دراز ، دار القلةم للنشةر 2
 .197ص 1هة  ة1٥2٤طة 
 .1333رقم  8/٥٤٥ةا ، ( صحيا مسلم ، كتاب الحج ، باب نقض الكعبة وبناا3



 

 
144 

لإلمام الشادعي دقةان : دق  قديم بناا علا بياة أهةل بغةداد وحةالةم وواقعةةم ، 
ف النةاس ودق   ديد بني علا بياة مصر وحال أهلةا وواقعةم ، والا لتغير واق

 دي مصر عن حال أهل العرا  ، دبادر يخاطبةم بما يناسب حالةم ووقاعةم .
دالبةةةد أن تةةة دى أمانةةةة تبليةةةم دعةةةوذ اإلسةةةالم بكةةةل الوسةةةاال الممكنةةةة بةةةالطر  

َ، لإلإةا َسةبإيلإ المشروعة دي ال المتغيرات المكانية استنادًا ل ية الكريمةة  :  ادك
اَ  َمةإ َوالكَموكعإ كك َسَن َربرَا بإالكحإ َي َأحك لكَةم بإالُّتإي هإ  . (1)﴾ةإ الكَحَسَنةإ َوَ ادإ

وبناً  علا الا د ن طريقة الخطاب الدعوع والوساال المتخاا دي  لةةا أ ةر دةي 
نتشارها علا ود  متغيرات المكان والبياةة المحيطةة ،  ن ا، الدعوذ اإلسالمية وا 

 . (2)اسهم علا المةموهو ما يتطلب مراعاذ دق  اسولويات ودق  الواقف وتقديم 
 ( عوامل البياة المحيطة بالداعية:٥

ةًحا دةي ميةادين الةدعوذ اإلسةالمية، حيةث  لن ت  ير البياة ا  تماعية ياَةةَر واضإ
لن البياة َتَ  رر علا الةد اعي  مةن حيةَث قبةوَل دعوتإة إ، أو َرَدهةا، وعلةا المةدعور 

اا الت  ير مةن قإَبةل اسسةرذ، من حيث الت  يَر علا حيات ، وسلوك ، سوا  أكان ه
، أم اسصدقا ، أم بقيةة الم تمةف. ومةن أم لةة الةا ، ا عتةراف سهةل  أمإ ال يرانإ
ال ضل ب ضةلةم، وخصةةم بمزيةد مةن الرعايةة واإلكةرام، شةكرًا وتقةديرًا لمةا سةلف 
رضةةا  لن وسةةم التةي قةدمت وبةالت، دلةةم  مةنةم مةن البةر واسعمةال الصةالحة، وا 

:)   يشةةكَر اهلَل مةةن   يشةةكر دير والتكةةريم، وقةةد قةةال ي حةةد حقةةةا مةةن التقةة
 . (3)الناَس( 

ب ضةةل اسنصةةار ودورهةةم العاةةيم دةةي نصةةرذ  ومةةن السةةيرذ النبويةةة  اعترادةة  
الةةدين، حةةين ضةةنوا بةة  أن ي ةةارقةم وير ةةف للةةا مكةةة، دقةةال: كةةال، لنةةي عبةةد اهلل 

ليكم، والمحيا محياكم والممات مم  .(٥) اتكمورسول ، ها رت للا اهلل وا 
******* 

                                 
 (. 12٤(  سورذ النحل اآلية )1
(  دعةوذ ال مةةاهير ومكونةةات الخطةةاب ، د/ عبةةد اهلل الزبيةر عبةةد الةةرحمن طةةة وزارذ اسوقةةاف 2

 82هة  ، ص1٥21قطر ، 
(   سنن الترماع كتاب البر والصلة باب مةا  ةا  دةي الشةكر لمةن أحسةن لليةا وقةال: هةاا 3

 .338ص ٥،و18٤٥حديث حسن صحيا ،د 
 .19/ ٤(  صحيا البخارع كتاب المغازع باب دضل من شةد بدرا ٥
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 ) ال صل ال الث (
 ( ) العوامل التي ساعدت دي تكوين شخصية  عبداهلل بن مسعود 

دي هاا ال صل سةوف نعةرض سهةم العوامةل التةي سةاعدت دةي تكةوين شخصةية 
الدعوية علا سةبيل الم ةال واإل مةال ولةيس علةا سةبيل  عبداهلل بن مسعود 

ًا للةةدعاذ حتةةا يتسةةنا لةةةم  مةةن الحصةةر والت صةةيل، وتلةةا العوامةةل مةمةةة  ةةد
اإلدادذ منةا واستغاللةا والتركيز عليةا دي عملية الدعوذ وتربية اس يال لصةقل 
شخصياتةم مما ي هلةم للقيام بمةمة الةدعوذ للةا اهلل علةا أكمةل و ة  وأحسةن 

 طري .
)موق ةة  عنةد حلةةب الشةةاذ يةدل علةةا دطرتةة   ال طةرذ: دطةةرذ ابةن مسةةعود   -1

 ة باسمانة(.السليمة المتم ل
بإلُّةة واسخةال  التةي نشة  عليةةا الط ةل والمكةان والبياةة التةي  ونعني بال طرذ: ال إ

 مف النبةي  ترعر، ديةا وأ رت علا شخصيت ، وموقف عبداهلل بن مسعود 
عندما كان  الما يرعا الغنم وقال ل  لني م تمن يدل علا مستوى البياة التي 

 ة والقيم الطيبة مما أدى للا لع اب النبي نش  بةا وعززت دي  معاني اسمان
ةَعوٍد َقةاَل:   َكنكةَت  ب  وبشخصيت ، وممةا يةدل علةا الةا مةا رواا َعبكَداللُّة إ بكةَن َمسك

ةٍر َوَقةدك َدةرُّا  َ اَلًما َيادإًعا َأركَعا َ َنًما لإَعقكَبةَة بكةنإ َأبإةي َمَعةيكٍط َدَ ةاَ  النُّبإةَي  َوَأَبةو َبكك
ةةرإكإ  ةةَن الكَمشك ةةقإَيَنا؟»يَن، َدَقةةاَ : مإ ةةنك َلةةَبٍن َتسك نكةةَدَا مإ ، َدَقلكةةَت: لإنرةةي « َيةةا َ ةةاَلَم، َهةةلك عإ

َت َساقإَيَكَما، َدَقاَل النُّبإَي  َتَمٌن، َوَلسك ةنك َ َاَعةٍة َلةمك َينكةَز َعَليكَةةا : »َم ك نكةَدَا مإ َهلك عإ
ةةلَ  َتقَ « الكَ حك ، َدَ َتيكَتَةَمةةا بإَةةةا، َداعك ةةركَ، َوَدَعةةا،  َلَةةةا النُّبإةةَي ؟ َقلكةةَت: َنَعةةمك َوَمَسةةَا الضُّ

ةٍر  َةمُّ  َتَلَب دإيَةةا، َدَشةرإَب َأَبةو َبكك َرٍذ َمَتَقعرَرٍذ َداحك ٍر بإَصخك ركَ،، َ مُّ َأتَاَا َأَبو َبكك َدَح َُّل الضُّ
 : رك،إ نإةي ، َدَقَلَص. َقاَل: َدَ َتيكَتَ  َبعكَد َالإة« اقكلإصك »َشرإبكَت، َ مُّ َقاَل لإلضُّ َا َدَقلكةَت: َعلرمك
، َقةةاَل:  لإ ةةنك َهةةَاا الكَقةةوك يَن َسةةوَرًذ، َ  « لإنُّةةَا َ ةةاَلٌم َمَعلُّةةمٌ »مإ ةةنك دإيةة إ َسةةبكعإ َت مإ َدَ َخةةاك

َرٍذ منقعةرذ دحلةب ديةةا، قةال:  َيَنازإَعنإي دإيَةا َأَحٌد  ، ودي روايةة َقةاَل: َدَ َتيكتَةَ  بإَصةخك
 .(1)د سلمت وأتيت   

                                 
، ٥9٤٤/ 8 ، والطبرانةةةي دةةةي  الكبيةةةر   ٤98٤ ، وأبةةةو يعلةةةا  378/ 1أخر ةةة  أحمةةةد   (1

  ، و يرهم، و لسنادا حسن.9٥٤7
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 ما يدل علةا أمانتة ، ودطرتة  السةليمة مةن قبةل أن يسةلم ودي هاا الحديث: 
َتَمٌن ، بةل لنة   وصاحب  أبا بكر  أو يرى النبي   حيث قال لةما  لإنري َمة ك

وهةةو  ةةالم يةةادف أدرا ب طرتةة  أن هنةةاا شةةي  ي ةةوز، وهنةةاا شةةي    ي ةةوز، 
 حيث أ ابةما مباشرذ بقول    لني م تمن . 

نةي يةا رسةول اهلل ممةا قلتة  عنةدما مسةحت علةا الر بة وهمة الةتعلم. )علم -2
 الضر،(.

علةا  الداعيةة أن يكةةون اا همةة وشةغف بطلةةب العلةم الةاع يشةةكل لة  الةزاد دةةي 
هاا اسهمية دكان صاحَب همةة  طري  دعوت ، وقد أدرا عبداهلل بن مسعود 

  علمنةي يةا  للنبةي  عالية محبا للعلم حتا قبل أن يسلم ويدل لةالا قولة  
وقةةد أ ُّةةر الةةا ك يةةرا علةةا ، (1)هلل ممةةا قلتَةة  عنةةدما مسةةحت علةةا الضةةر، رسةةول ا

العلةةم الك يةةر وأخةةا عنةة   شخصةةيت  بعةةدما أسةةلم، د خةةا ينةةةل عةةن رسةةول اهلل 
ك يرا من سور القرآن، دروى علما ك يرا نادعا، وروى  ملة طيبة مةن اسحاديةث 

نإي َأنك َأقكرََأق َعَلا  َدَعنك َشقإيكٍ  َقاَل َعبكَداهللإ: ،(2)حدي اً  9٥9بلغت  قإرَا ذإ َمنك تَ كَمَروك
لإ اهللإ  َلَمَةمك  َلَقدك َقرَأكَت َعَلا َرَسوك َحاَب َمَحمٍُّد َأنري َأعك َرًذ َوَلَقدك َعلإَم َأصك سبعين َسوك

نرةةي َلَرَحلكةةَت لإَليكةة إ  َلةةَم بإكإتَةةابإ اهللإ مإ َلةةَم َأَحةةدًا َأعك : َل َشةةقإيك ٌ  ، َقةةابإكإتَةةابإ اهللإ َوَلةةوك َأعك
َحابإ َمَحمٍُّد  َلٍ  مإنك َأصك َت دإي حإ يكَب َعَليك إ َشيكاًا  َدَ َلسك نكَةمك َيعإ عكَت َأَحدًا مإ َدَما َسمإ

مُّا َقاَل َوَ  َيَرَد َعَليك إ  اهللإ َأنَُّةم َاَكَروا قإرَا تَةَ  َدَكةَ نَُّةمك (3)مإ . وَعنك َأبإي َوااإٍل، َعنك َعبكدإ
َا َدَقةةا َم َل: َعةاَبوك لإ اهللإ َأنرةي َأقكةةَرَ َهمك لإكإتَةابإ اهللإ  َةةمُّ َكَ نُّةَ  َنةةدإ ةَحاَب َرَسةةوك َلَقةدك َعلإةةَم َأصك

م َت بإَخيكرإهإ رضةي عةن الصةحابة  .  ةم أخةا العلةم بعةد ودةاذ النبةي (٥)َدَقاَل: َوَلسك
رضي اهلل م ل عمر بن الخطاب، وسعد بن معاا، وص وان بن عس ال  اهلل عنةم

 .عنةم
دي بداية أمرا شخصةًا عاديةا راعيةا للغةنم لر ةل مشةرا  قد كان ابن مسعود و 

نقلةة  اريةة، ارت ةف بةةا در ةات  وهو عقبة بن أبي معيط، ولكن نقلة  النبةي 
                                 

، ٥9٤٤/ 8 ، والطبرانةةةي دةةةي  الكبيةةةر   ٤98٤ ، وأبةةةو يعلةةةا  378/ 1أخر ةةة  أحمةةةد   (1
 لسنادا حسن. ، و يرهم، و 9٥٤7

 .1/٥٤2سير أعالم النبال   (2
  .2٥٤2أخر   مسلم    (3)
 .٤999رقم  1/383أخر   البخارع دي صحيح    (٥)



 

 
141 

علية أصبا لنسانًا ل  كيان وو ود، بل أصبا عالما كبيرا من علمةا  الصةحابة 
تزكيةةة لةةةا عةةن الكبةةر يشةةار لليةة  بالبنةةان، ولعةةل دةةي رعيةة  للغةةنم تربيةةة لن سةة  و 

َما مإنك َنبإةيٍّ لإ ُّ َقةدك َرَعةا :   والغرور كما كان ش ن أنبيا  اهلل ورسل  دقد قال 
بل كان دي رعية  للغةنم تةياةة لة   (1)  الَغَنم، قإيَل: َوَأنكَت َيا َرَسوَل اهللإ؟ َقاَل: َوَأَنا

حةوو الةدعاذ عندما يكون عالما يرعا ويربةي تالميةا ك ةر ويصةبر علةيةم، ومةا أ
اليةةوم للةةا هةةاا التزكيةةة والتربيةةة حتةةا يمكةةنةم ليصةةال رسةةالتةم ودعةةوتةم بةةل 

 وعلومةم للناس علا اختالف مشاربةم وطبااعةم. 
 ل . الدعا : دقد حاز بركة دعا  النبي  -3
ومما   شا دي  أنُّ الدعا  ل  أ ٌر عايم دي تشةكيل شخصةية الداعيةة خاصةة  

ين أو الصالحين دكيف لو كان الةدعا  مةن رسةول اهلل لاا كان الدعا  من الوالد
  ولاا كان من أعام ما أ ُّر دي شخصية عبداهلل بن مسعود دعاَ  النبي ، 

َحَمَا اللَُّ  ، َد إنَُّا َ َليرٌم َمَعلٌُّم  . ودةي مسةا (2)ل .  دقد مسا علا رأس  َوَقاَل : َيرك
والحةةب والعطةةف لةةةاا دليةةل علةةا الحنةةو  علةةا رأس ابةةن مسةةعود  النبةةي 

 لشارذ للا أهمية ودضل الدعا  من العالم أو الداعية  الغالم،  ودي دعاا  
مةف  أو صاحب ال ضل لمريدي  دل  أكبر اس ر دةي ن وسةةم، كمةا دعةل النبةي 

 .رضوان اهلل عليةمابن مسعود و يرا من الصحابة 
 ن دم النبي الدعا  ويا ر ب  م بركة هاا  رو أن يحوز  ابن مسعود و  

وهو م اب الدعوذ دي د  مرتةا وأ ر الةا دةي علمة  وحياتة  ودعوتة ، بةل أنةتج 
لة  هةاا الةدعاَ   قةًة دةي رأية  ودتةةواا قةلُّ أن ت ةد نايرهةا لةدى العلمةا  والةةدعاذ، 

ةةَعوٍد، ومةةن صةةور الةةا: مةةا رواا َعبكةةَداهللإ بكةةَن َعتكَبةةَة، َقةةاَل:    َأتإةةَي َعبكةةَداهللإ بكةةَن َمسك
َخَل بإَةةا  َدَساإلَ  َل َأنك َيدك رََأًذ، َوَلمك َيَكنك َسمُّا َلَةا َصَداًقا، َدَماَت َقبك َعنك َرَ ٍل َتَزوَُّو امك

َا َدَس ََلوَا؟ َدَقاَل: سَ  ةدإ رَأكيإةي، ، َدَلمك َيَقلك دإيَةا َشيكًاا، َدَرَ َعوا ، َ مُّ َأَتوك َ َقوَل دإيَةةا بإَ ةك
نرةي: َلَةةا َصةَداَ   َط كَت ، َدَةةَو مإ َد إنك َأَصبكَت، َداللَُّ  َعزُّ َوَ لُّ َيَودرَقنإي لإَالإَا، َوا إنك َأخك
ةَةَد َعَلة ةَ َف، َدَقةاَل: َأشك ةنك َأشك دَُّذ، َدَقاَم َرَ ٌل، مإ يرَاَث، َوَعَليكَةا الكعإ ا نإَسااإَةا، َوَلَةا الكمإ

،  النُّبإةير  َد َأَبةةو الكَ ةةرُّادإ ةةَةَد َلةَا بإةةَالإَا؟ َدَشةةةإ َأنُّةةَ  َقَضةةا بإةةَالإَا، َقةاَل: َهلَةةمُّ َمةةنك َيشك

                                 
 .29٥٤رقم  2/1٤9أخر   مالا دي الموط    (1)
 ، وقال شعيب اسرن وط: لسنادا صحيا. 3٤89رقم   1/378أخر   أحمد دي مسندا  (2
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ةَةَد َأنُّ َرَسةوَل اهللإ . بةل  ةا  دةي روايةة أخةرى َدَقةاَلوا(1)  بإَالإاَ  َقَضةا دإةي  : َنشك
ةٍ ، َوَ، بإنكةَت َواشإ نُّا َيَقاَل َلَةا : َبرك رََأٍذ مإ ةَعوٍد  امك بإمإ كةلإ الُّةاإع َقَضةيكَت ، َدَ ةرإَد ابكةَن َمسك

َلَ  َقَضاَ  َرَسولإ اهللإ  بإَالإَا َدَرًحا يَن َواَدَ  َقوك يًدا، حإ  .  (2)َشدإ
للساال ي د أن  أ اب  بة الث  مةٍل مختصةرذ،  والناار دي ل ابة ابن مسعود 

ي النةاس أن يكةون ومرتبة، وواضحة، وهكاا ينبغي للدعاذ والعلمةا  أو مةن ي تة
واضحًا دي ل ابت ، عبارات  سةلة، م ةومة المعنا للمست تي،   لبس ديةةا و  

  موض، و  احتمال.
نةة  لشةةرٌف عاةةيٌم ودضةةٌل أن يوادةة  قضةةاَ َا  ، وديةة  دليةةٌل  قضةةاَ  النبةةي  وا 
 علا سعة علم  وحصول بركة الدعا  ل .   

 السابقين للي .من أواال من دخل دي اإلسالم  السب : كان  -٥
ودةةي اإلسةةالم أهميةةة وَميكةةزٌذ كبةةرى للسةةب ، ن ةةدها دةةي السةةب  للصةةف اسول دةةي 

ةَل َأنك َ  َتَحَ ةوا»الصالذ والسب  دي الحج كمةا دةي الحةديث  ، وكمةا (3)«َحَ ةوا َقبك
ةنك َأمُّتإةي »: ب نة  حةين أخبةر رسةول اهلل  دي حديث عكاشة  َخَل الَ نُّةَة مإ َيةدك

ةةَرٌذ َهةةمك َسةة رإ َزمك َلةةَة الَبةةدك ةةيَ  َوَ ةةوَهَةمك لإَضةةاَ َذ الَقَمةةرإ َليك َوَقةةاَل َأَبةةو « بكَعوَن أَلكً ةةا، َتضإ
َرًذ َعَليك إ، َدَقاَل: َيةا َرَسةوَل اللُّة إ،  َدَف َنمإ َع َيرك َصٍن اَسَسدإ َهَريكَرَذ: َدَقاَم َعكُّاَشَة بكَن مإحك

، َقاَل:  نكَةمك َعَلنإي مإ َ، اللَُّ  َأنك َي ك نكَةمك ال»ادك َعلكَ  مإ ، « لَُّةمُّ ا ك َن اَسنكَصارإ َ مُّ َقاَم َرَ ٌل مإ
، َدَقةةةةاَل:  ةةةةنكَةمك َعَلنإةةةةي مإ َ، اللُّةةةةَ  َأنك َي ك َسةةةةَبَقَا بإَةةةةةا »َدَقةةةةاَل: َيةةةةا َرَسةةةةوَل اللُّةةةة إ، ادك

 .(٥)«َعكُّاَشةَ 
ويك ي مدَد والسب  دي أبواب الخير من سمات اسنبيا  والصالحين والمقربين، 

: وأنةةةةم أهةةةل رضةةةوان اهلل تعةةةالا دقةةةد قةةةال ربنةةةا  ةةةلُّ دةةةي عةةةالاالا لةةةةم اهلل تعةةة
ةَي   َسةاٍن رُّضإ يَن اتَُّبَعةوَهم بإ إحك َنَصةارإ َوالُّةاإ رإيَن َواسك ةَن الكَمَةةا إ َلوَن مإ َوُّ َوالسُّابإَقوَن اسك

َتَةةةا اسكَ  ةةرإع َتحك يَن دإيَةةةا اللُّةةةَ  َعةةنكَةمك َوَرَضةةوا َعنكةةَ  َوَأَعةةدُّ َلَةةةمك َ نُّةةاٍت َت ك نكَةةةاَر َخالإةةدإ

                                 
 .٥988  رقم 1/٥31أخر   أحمد دي مسندا  (1
 .٥27٤رقم   1/٥٥7أخر   أحمد دي مسندا  (2
 .1٤٥٤رقم  1/٤17أخر   الحاكم دي المستدرا  ( 3)
َسةاٍب،  ( ٥) َخَل الَ نَُّة َسةبكَعوَن َألكً ةا بإَغيكةرإ حإ أخر   البخارع دي صحيح  كتاب الرقا ، َباٌب: َيدك
 .٤٤٥2رقم  9/113
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يمَ  ۚ  َأَبًدا  َز الكَعاإ لإَا الكَ وك ﴾ 19، وقةال  ةلُّ وعةال:  َوالسُّةابإَقوَن السُّةابإَقوَن  (1)﴾اَٰ
يمإ  11َأوَلٰةاإَا الكَمَقرَُّبوَن    .(2)﴾﴾12﴾ دإي َ نُّاتإ النُّعإ

يةر، ولاا د ن الداعية عندما يدرب ن س  علا التنادس والمسابقة دةي أبةواب الخ
دة ن الةا ية  ر علةةا الةدعوذ وي عةل أصةحابةا دةةي الصةدارذ داامةا. وقةد قةةال اهلل 

َركضإ تعةةالا:  َضةةَةا َكَعةةركضإ السُّةةَما إ َواسك برَكةةمك َوَ نُّةةٍة َعرك ةةن رُّ  َسةةابإَقوا لإَلةةٰا َمغك إةةَرٍذ مر
يَن آَمَنوا بإاللُّة إ َوَرَسلإ إ  دُّتك لإلُّاإ َل اللُّة إ يَ  ۚ  َأعإ لإَا َدضك تإي إ َمن َيَشةاَ  اَٰ َواللُّةةَ  َاو  ۚ   ك

يمإ ﴾ لإ الكَعاإ  .(3)الكَ ضك
مةن أوااةل السةابقين دةي الةدخول للةا اإلسةالم،  وقد كان عبداهلل بةن مسةعود 

تٍُّة، َوَما َعَلا َاةكرإ  د سلم قديما، حتا لن   َس سإ كان يقول:   َلَقدك رََأيكَتنإي َسادإ
ةةلإٌم َ يكَرَنةةا    بةةل كةةان لسةةالم  قبةةل لسةةالم عمةةر بةةن الخطةةاب . (٥)اَسركضإ َمسك

يةةَد بكةةنإ َروَمةاَن َقةةاَل: ، (٤)بزمةان  ةةَل َدَخةةولإ »وَعةةنك َيزإ ةةَعوٍد َقبك ةةَلَم َعبكَداللُّةة إ بكةَن َمسك َأسك
قم َرَسولإ اللُّ إ  َرك  «.َداَر اسك

ددخل عبداهلل دي حقل الدعوذ اإلسالمية، وبةدأ ك احة  دةي سةبيل نشةرها ب انةب 
،  رضةةةي اهلل عةةةنةموب انةةةب أصةةةحاب   غةةةةا اسعاةةةم رسةةةول اهلل حاملةةةةا ومبل

دتحمةةل دةةي سةةبيل نشةةر الةةدعوذ اإلسةةالمية الك يةةر مةةن المشةةا ، وشةةاهد دةةةي 
، ومنةةةا: أنةة  قةةد َهةةاَ َر لإَلةةا َأركضإ الكَحَبَشةةةإ (٤)المسةةيرذ الدعويةةة المشةةاهد كلةةةا

ةةنك َمَةةةا إ  َم مإ ةةنك َقةةدإ مُّ يًعةةا، َوَكةةاَن مإ ةةَرَتيكنإ َ مإ َلةةا َعَلةةا الكةإ ك ةةَرذإ اَسوك َرذإ الَحَبَشةةةإ الةإ ك
لإ اهللإ  رًا َوَضةَرَب  َرَسوك ةَعوٍد َبةدك َد َعبكَداللُّة إ بكةَن َمسك يكَنةةإ. َوَشةةإ ، َ مُّ َهاَ َر لإَلا الَمدإ

َد َأَحًدا، َوالكَخنكةَدَ ، َوالكَمَشةاهإ  ٍل َبعكَد َأنك َأ كَبَتَ  ابكَنا َع كرَاَ ، َوَشةإ َد َكلَُّةةا َعَنَ  َأبإي َ ةك
 . َمَف َرَسولإ اللُّ إ 

                                 
 .(199سورذ التوبة اآلية )( 1)
 .(12: 19عة اآليات من )سورذ الواق( 2)
 .(21سورذ الحديد اآلية )( 3)
وصةةةحح ، ووادقةةة   313/  3، والحةةةاكم 12٤/  1أخر ةةة  أبةةةو نعةةةيم دةةةي   الحليةةةة   ( ٥)

 .الاهبي
 .1/392ا ستيعاب دي معردة اسصحاب  بن عبدالبر ( ٤)
حةةث: ومنة ةة  دةةي الةةدعوذ للةةا اهلل، رسةةالة ما سةةتير لعةةداد البا عبةةداهلل بةةن مسةةعود ( ٤)

 .  28عبداهلل بن مسعود بن أحمد ص 
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 وأ رها علا شخصيت . مالزمت  للنبي  -٤

مالزمةةة الداعيةةة للعلمةةا  والصةةالحين والم كةةرين لةة  أ ةةر كبيةةر علةةا شخصةةيت  
ودكرا وعقل  ومنطق  دون أن يشعر، دبم رد الصةحبة لةةم يتة  ر بةةم وتتسةرب 

ب ولاا دقد كان ابةن للي  أمور ممن صاحب  دتتشكل شخصيت ، دالصاحب ساح
شةةديد التةة  ر بةة ، وكةةان مالصةةقًا لةة  حتةةا  شةةديد المالزمةةة للنبةةي  مسةةعود 

وكةان صةاحب السةر الةاع   يعلمة   يةرا وأعطةاا  لقرَب بصةاحب نعلةير النبةير 
من اإلان الم تود دي الةدخول علية  مةا لةم يعةطإ  يةرا، وقةد أ ُّةر الةا   النبي 

كمةةا  رب سةةمت  وهديةة  مةةن هةةدع النبةةير ك يةةرا علةةا شخصةةيت  الدعويةةة، وقةة
 سي تي بيان .

يكثإ  ومما يدل علا شدذ مالصقت  للنبي  ةنك َحةدإ َرَ   الَبَخةارإَع َوالنَُّسةااإَي مإ ماَأخك
َسةةا َقةةاَل:  ةةَب ابكةةَن » َأبإةةي َموك سإ يكنةةًا َوَمةةا َنحك ةةَن الةةَيَمنإ َدَمَك كَنةةا حإ ةةي مإ َت َأَنةةا َوَأخإ مك َقةةدإ

ٍد َوَأمُّ َ  َعوك ةإم َعَليك إ  ل ُّ مإنك َأهكلإ َبيكتإ النُّبإير  َمسك لإةإم َوَخَروك إ  .    (1) «لإَك كَرذإ َدَخوك
اللُّ إ َقاَل: َقاَل لإةي َرَسةوَل اللُّة إ  َ ةاَب، َوَأنك : »وَعنك َعبكدإ َدةَف الكحإ َنةَا َعَلةيُّ َأنك َترك لإاك

َع َحتُّا َأنكَةااَ  َوادإ َمَف سإ  . (2)«َتسك
َوى َوَعنك َكَاا َوَعنك َكَاا وَقاَل ابكنَ  َبَس، َعنإ النُّ ك ٍد: َكنكَت َ  َأحك َعوك  .(3)َمسك

َل اهللإ  َمنإ َقةةاَل: َكةةاَن َعبكةةَداهللإ َيلكةةبإَس َرَسةةوك الرُّحك ةةمإ بةةنإ َعبكةةدإ َليكةة إ  َةةمُّ  وَعةةنإ الَقاسإ َنعك
لإَسةةَ  َنةةَزَ، َنعك  ةةي َأَماَمةةَ  بإالَعَصةةا َحتُّةةا لإَاا َأتَةةا َم ك شإ َخَلَةَمةةا دةةي اراعةة  َيمك َليكةة إ َدَ دك

 .(٥)وأعطاا العصا وكان يدخل الح رذ أمام  بالعصا
َدةةإ َدَقةاَل:  ةَن الَكوك مُّةنك َأنكةَتق َقلكةَت: مإ َدا إ َدَقاَل: مإ َت لإَلا َأبإي الدُّرك َقاَل َعلكَقَمَة: َ َلسك

َلةةيكنإ َوال َب النُّعك نكةةَدَكَم ابكةةَن َأمر َعبكةةٍد َصةةاحإ َب َأَوَلةةيكَس عإ وإَسةةادإ َوالمإطكَةةةَرذإ َودإةةيكَكمك َصةةاحإ
ع َأَ اَرَا اهلَل من الشيطان علا لإَسانإ َنبإير إ   .. (1)السررر َودإيكَكَم الُّاإ

                                 
 29/٤ أخر   البخارع دي كتب دضةاال الصةحابة، بةاب مناقةب عبةداهلل بةن مسةعود   (1)

  .37٤3رقم  
  .21٤8أخر   مسلم  ( 2)
  وقةال: صةحيا اإلسةناد: ووادقة  192/ ٥ ، والحةاكم  39٤/ 1صحيا: أخر   أحمةد    (3)

 الاهبي.
  . 1٤3/ 3 ضعيف: أخر   ابن سعد   (٥)
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أشةةب  النةةاس  وقةةد أ ُّةةرت هةةاا المالزمةةة علةةا شخصةةيت  ك يةةرا حتةةا صةةار  
ةةَبَ  النُّةةاسإ َد و : »هةةديا وسةةمتًا دعةةن َحَايكَ ةةَة  بةةالنبي  ًيا لإنُّ َأشك تًا َوَهةةدك  َوَسةةمك

ةَف لإَليكة إ، َ   بإَرَسولإ اللُّ إ  ةنك َبيكتإة إ لإَلةا َأنك َيرك إ َرَو مإ ينإ َيخك ، َ بكَن َأمر َعبكٍد، مإنك حإ
َنَف دإي َأهكلإ إ لإَاا َخالَ   . (2)«َندكرإع َما َيصك

حتةةا قةةال دةةي  ولةةاا َحةة ُّ لةة  أن يحةةوز شةةرف هةةاا المنزلةةة عنةةد رسةةول اهلل 
َت ابكَن َأمر َعبكدٍ : »ش ن  يَن َسَمُّرك لإمإ . وكاا (3)«َلوك َكنكَت َمَ مررًا َأَحًدا َدوَن َشوَرى الكَمسك

ةَي َلَةةا ابكةَن َأمر َعبكةدٍ : » قال رسول اهلل  يكَت َسمُّتإي َمةا َرضإ . َوَقةاَل أيضةًا (٥)«َرضإ
ع َأبإةَرَسوَل اللُّ إ  ةنك َبعكةدإ ةاٍر :  اقكَتَدوا بإاللُّةَايكنإ مإ ةٍر َوَعَمةَر َواهكتَةَدوا بإَةةدكعإ َعمُّ ي َبكك

 .(٤)َوَتَمسَُّكوا بإَعةكدإ ابكنإ َأمر َعبكٍد 
ٍ   قال:   َأَمَر النُّبإَي  وعن عليٍّ  ةَعَد َشةَ َرًذ َدَي كتإَيةَ  بإَشةيك ةَعوٍد َأنك َيصك ابكَن َمسك

ةةَحاَبَ  لإَلةةا َحَموَشةةةإ  نكَةةةا، َدَنَاةةَر َأصك نكَةةةا، َدَقةةاَل النُّبإةةَي َسةةاَقيك إ،  (٤)مإ َكوا مإ    : َدَضةةحإ
َكوا، َدَقاَل النُّبإةَي »  ةنك َدَضحإ يةزَانإ َأ كَقةَل مإ اللُّة إ دإةي الكمإ ةَل َعبكدإ ؟ َلرإ ك َكَكمك ةحإ : َمةا َيضك

ٍد َأنُّ رَ  .(7)«َأَحٍد  َعوك اهللإ بنإ َمسك َمَلَة َحدَُّ تكنإي َساَرَذ بإنكَت َعبكدإ َل وَعنإ ابكنإ َأبإي َحرك َسةوك
ةةنك  اهللإ  َم القإَياَمةةةإ مإ يكةةزَانإ َيةةوك اإ لإنُّ َعبكةةَداهللإ َأ كَقةةَل دإةةي المإ ةةي بإَيةةدإ َقةةاَل:  َوالُّةةاإع َن كسإ
 .(9)«َأَحدٍ 

َكةاَن »وتمسك  بةدي  ما  ا  َعنك َأبإي َعَبيكَدَذ َقةاَل:  ومن مااهر ت  را بالنبي 
ةتَ كنَ  تَ كنإَسةواَعبكَداللُّ إ لإَاا َدَخَل الدُّاَر اسك وهةاا بسةبب تة  را « َس َوَرَدةَف َكاَلَمةَ  َكةيك َيسك

                                                                             
  .37٥2أخر   البخارع    (1)
، وأخر   البخةارع دةي صةحيح  مختصةرًا 23732رقم  ٤/38٥أخر   أحمد دي مسندا  (2)

 .٤987رقم  9/2٤كتاب اسدب باب الةدع الصالا 
  .937 ، والبزار  3999  والترماع دي سنن   199، 197/ 1ضعيف: أخر   أحمد   (3)
، َوَلةةمك أخر ةة  الحةةاكم دةةي المسةةتدر  (٥) يٌا َعَلةةا َشةةركطإ الشُّةةيكَخيكنإ ا، وقةةال:   َهةةَاا لسةةناٌد َصةةحإ

 .٤397رقم  3/3٤8َيَخررَ اَا  ، وقال الاهبي: مرسل 
 صحيا بطرق .  (٤)
: َأعك َدقإيَقَةَما. النةاية دي  ريب الحديث واس ر  بن اس ير   (٤) َمَش السُّاَقيكنإ  .1/٥٥9َأحك
مصن  ، كتاب ال ضاال، باب ما اكر دي عبةداهلل بةن مسةعود  أخر   ابن أبي شيبة دي  (7)
 ٤/3932232رقم  ٥ 
  .9٥٤٥صحيا لغيرا: أخر   الطبراني دي  الكبير     (9)
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:  لإاك َدَخةَل َرَسةوَل اهللإ  برسول اهلل  ةَودإ قكَدادإ بكةنإ اَسسك َدَسةلَُّم  Sكما دي حديث الكمإ
َف الكَيقكَااَن، َوَ  َيوقإَا النُّااإم   مإ لإيَمًة َيسك   .(1)َتسك

َعوٍد، قال:  ةتَ »وعن ابكَن َمسك تَ  َمةا نإمك ةَلمك اللُّة إ: «. الَضةَحا َمنكةَا َأسك َأنُّةَ  »وَعةنك َعبكدإ
يَس   «.َكاَن َيَصوَم اإلكإ كَنيكنإ َوالكَخمإ

بل كان من بركات هاا المالزمةة أن أنةزل اهلل سةبحان  وتعةالا دية  ودةي بعةض 
بالمحاداةة علةا صةحبتةم وأن  أصحاب  قرآنا يتلا للا يةوم الةدين آمةرًا نبيُّة  

َقاَل َكنُّا َمَف  م وأ  يطردهم مةما طلب المشركون دَعنك َسعكٍد يصبر ن س  معة
لإ اهللإ  َن َعَليكَنةا  َرَسوك َترإَاةوك َن اطكَردك َهَ َ  إ َعنكةَا َدةاَل َي ك رإَكوك تٌُّة َدَقاَل الَمشك َن سإ َوَنحك

يكَت  ٍل َوَرَ اَلنإ َنسإ ٍد َوَرَ ٌل مإنك َهَايك َعوك َمَةَما َدَوَقةَف دإةي َن كةسإ َوَكنكَت َأَنا َوابكَن َمسك اسك
َعوَن  النُّبإير  يَن َيدك َما َشاَ  اهلَل َوَحدَُّث بإ إ َن كَسَ  َدَ نكَزَل اهلَل َتَعاَلا  َوَ  َتطكَردإ الُّاإ

﴾  اَسنكَعاَم:  ي  :  َلةيكَس (2)[ ٤2َربَُّةمك بإالكَغَداذإ َوالكَعشإ ةا َنَزَلةتك اهللإ َقاَل: َلمُّ . وَعنك َعبكدإ
ةالإَحاتإ َ َنةاٌد﴾ اآلَيةة  المااةدذ: عَ  لَةوا الصُّ يَن آَمَنةوا َوَعمإ َل 83َلةا الُّةاإ [، َقةاَل َرَسةةوك

نكَةم اهللإ  َل لإي َأنكَت مإ  .(3):  قإيك
قرأ علي  ك يةرا مةن سةور القةرآن كمةا  أن   وكان من بركات مالزمت  للنبي 

ب مةال صةوت النبةي  ، وقد ت  ر-دي قصة لسالم ، و زارذ علم  -اكرت  آن ًا، 
  وكون   ضةا طريةًا حتةا قةال رسةول اهلل ةًا :  َمةنك َسةرَُّا َأنك َيقكةرََأ القَةركآَن َ ض 

َل َدلكَيقكرَأك َعَلا قإرَا ذإ ابكنإ َأمر َعبكٍد  َل  (٥)َكَما َأنكزإ َدَ َخَا َعبكَداهللإ دإي الَدَعا إ َدَ َعَل َرَسةوك
يكمةًا  يقول:  َسلك َتعكَط  َدَكانَ  اهللإ  تَةَد َوَنعإ ة ََلَا لإيكَمانةًا َ  َيرك دإيكَما َسَ َل اللَُّةمُّ لإنري َأسك

ةٍد  َنةةانإ الَخلكةدإ َدةةَ َتا َعَمةَر َعبكةةَداهللإ  - -َ  َينكَ ةَد َوَمرَاَدَقةَة َنبإيرةةَا َمَحمُّ َلةا  إ دإةةي َأعك
ٍر َخارإ ًا َقةدك َسةَبَقَ  َدَقةاَل:  . وقةال رسةول (٤)لإنُّةَا َلَسةبُّاٌ  بإةالَخيكرإ َيَبشرَرَا َدَوَ َد َأَبا َبكك

                                 
 .2٥319برقم  ٤/2أخر   أحمد دي مسندا ( 1)
، بةةاب دةةي دضةةل سةةعد بةةن أبةةي  أخر ةة  مسةةلم دةةي صةةحيح  كتةةاب دضةةاال الصةةحابة   (2)

 .  2٥13رقم  1979/٥ وقاص 
، بةةاب مةةن دضةةاال عبةةداهلل بةةن  رضةةي اهلل عةةنةمأخر ةة  مسةةلم كتةةاب دضةةاال الصةةحابة   (3)

   .39٤3 ، والترماع دي سنن  رقم  2٥٤8رقم  ٥/1819  مسعود وأمُّ  
 ، والبخةةةارع ٥33، 399/ 1 ، وأحمةةةد  ٤٤3/ 19صةةةحيا: أخر ةةة  ابةةةن أبةةةي شةةةيبة    (٥)
  .999 ، ومسلم  ٤9٤٤، ٤9٤9، ٤9٥8، ٥٤92 
  .٥٤٥، ٥٥٤-٥٥٤/ 1سن: أخر   أحمد  ح  (٤)
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ةةَن ابكةةنإ َأمر َعبكةةٍد، َدَبةةَدَأ بإةة إ، َوَمَعةةااإ بكةةنإ َ َبةةٍل، : »اهلل  َبَعةةٍة: مإ ةةنك َأرك َخةةَاوا الكقَةةركآَن مإ
 .(1)«وأبي بن كعب، وسالم مولا أبي حاي ة

ٍد حَ  َعوك َلا ابكنإ َعيُّاٍش َقاَل: َكاَن ابكَن َمسك َياد َموك تإ بةالقرآن. وَعةنك وعن زإ ةوك َسَن الصُّ
عكَت َلةَ  َدوإي ةًا َكةَدوإعر النحةل.  َن َقةاَم َدَسةمإ اهللإ َقاَل َكاَن َعبكةَداهللإ لإَاا َهةَدَأتإ الَعَيةوك َعَبيكدإ

،  َأَتيكةَت النُّبإةيُّ »َدَعةنك َمَطةررٍف، َعةنك َأبإية إ، َقةاَل:  وهو دةي هةاا يشةب  النبةي 
دإ  َ لإ َوَهَو َيَصلري َولإَ وك يٌز َكَ زإيزإ الكمإرك  .(2)َيعكنإي: َيبككإي«  إ َأزإ

ٍد َدَقةاَل:  ةَعوك َترإعر قال سال علي، َعنإ ابكنإ َمسك َقةرََأ القَةركآَن  َةمُّ َوَقةَف »وَعنك َأبإي الَبخك
نكَدَا َوَك إَي بإ إ  ٍ  آَخَر، َعنك َعلإيٍّ َوزَاَد، َوَعلإَم السَ (3)«عإ َوَا مإنك َو ك   نَُّة.. َوَروإَع َنحك

ك رذ الس ر، والرحلة دةي طلةب العلةم، وا حتكةاا بالنةاس واسدكةار المخال ةة  -٤
 وأ ر الا علا الملكة ال قةية.
ك يةةر الرحلةةة دةةي طلةةب العلةةم بةةل كةةان يتحمةةل  لقةةد كةةان عبةةداهلل بةةن مسةةعود 

المشا  دي سبيل تحصيل ، ومما يدل علا الةا مةا  ةا  َعةنك َأبإةي َعَبيكةَدَذ َقةاَل: 
ةَحاَبَ  َدةَاكإَر َالإةَا لإَعَمةَر َدَقةاَل: َسادَ  َن َأنُّ الَعَطةَش َقَتَلةَ  َوَأصك َكَروك َر َعبكةَداهللإ َسةَ رًا َيةاك

ةةنك َأنك َيقكَتَلةةَ   نكةةدإع مإ ةةَحاَبَ  َأَاةةَن عإ نكَةةةا َوَأصك ةةقإيك إ مإ ةةَر اهلَل َلةةَ  َعيكنةةًا َيسك َلَةةةَو َأنك َيَ  ر
 .(٥)َعَطشاً 

ت  دي طلب العلم أن ت ت  اهن  وعقل  عن حكمةة وقد كان من آ ار س را ورحل
بالغةةة، ووصةةايا نادعةةة تنبةةل عةةن أ ةةر الةةا السةة ر والتقلةةب دةةي الةةبالد وا حتكةةاا 
بمن كان علا  ير اإلسالم والمناقشة معةم، أدى كةل الةا للةا لعطااة  تصةورًا 
 للحياذ دي اإلسالم من خالل ت صيل عمي  اةر علا شكل وصايا وحكم منةا:

نكةَد َأهكلإة إ َلَسةاَدوا بإة إ َقاَل اب لكةَم َوَوَضةَعوَا عإ لكةمإ َصةاَنوا الكعإ ٍد: َلةوك َأنُّ َأهكةَل الكعإ َعوك َن َمسك
مك  َيةةانإةإ ةةَل َأعك مك  -َأهك ةةلإ َزَمةةانإةإ ةةنك  -َأوك َقةةاَل: َأهك ةةلإ الةةَدنكَيا لإَيَنةةاَلوا مإ َهك وَلكإةةنك َبةةَاَلوَا سإ

عكَت َنبإيَُّكمك َدنكَياَهمك َدَةاَنوا َعَلا َأهكلإَةا، سَ  ةًدا َيَقوَل:    مإ َمنك َ َعَل الكَةَموَم َهموا َواحإ
ةرإ َدنكَيةاَا، َوَمةنك َتَشةعَُّبتك بإة إ الكَةَمةوَم  ةنك َأمك َرتإ إ َكَ اَا اهلَل َعزُّ َوَ لُّ َمةا َهمُّةَ  مإ َهمُّ آخإ

                                 
، بةةاب مةةن دضةةاال عبةةداهلل بةةن  أخر ةة  مسةةلم دةةي صةةحيح  كتةةاب دضةةاال الصةةحابة   (1)

  .2٥٤٥رقم  ٥/1813  مسعود وأمُّ  
 .121٥رقم  3/13أخر   النسااي دي سنن  كتاب السةو، باب البكا  دي الصالذ   (2)
 .1/128حلية اسوليا  وطبقات اسص يا    (3)
  .٤٥/ 2ضعيف: أخر   ال سوع دي  المعردة والتاريخ     (٥)
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َيتإَةة دإ َوالإ الَدنكَيا َلمك َيَبالإ اهلَل عز و ل دإةي َأعر َأوك َحك   َمةنك َأرَاَد . و َقةاَل: (1)  ا َهَلةاَ سإ
َروا بال اني للباقي. َم َدَ ضإ َرذإ َيا َقوك َرَذ َأَضرُّ بإالَدنكَيا َوَمنك َأرَاَد الَدنكَيا َأَضرُّ بإاآلخإ  اآلخإ

َمةاٍل َمحك  َصةٍة َوَأعك ةلإ َوالنَُّةةارإ دإةي آَ ةاٍل َمنكَقوك َل: لإنَُّكةم دإةي َمَمةرر اللُّيك َاةٍة وَكاَن َيَقوك َ وك
َا َأنك  شإ َبًة َوَمنك َزَرَ، َشر ًا َيوك َصَد َر ك َا َأنك َيحك شإ َت َي كتإي َبغكَتًة َمنك َزَرَ، َخيكرًا َيوك َوالَموك
رإَا َحرإيكٌص َما  ٌ  بإَحار إ َوَ  َيدك يك َبَ  َبطإ َصَد ندامة ولكل زار، م ل ما َزَرَ، َ  َيسك َيحك

طإ  َن َساَدٌذ َلمك َيَقدُّرك َلَ  َدَمنك َأعك َطاَا َوَمنك َوقإَي َشر ًا َداهلَل َوَقاَا الَمتَُّقوك َي َخيكرًا َداهلَل َأعك
َياَدٌذ   ةنك (2)َوالَ َقَةاَ  َقاَدٌذ َوَمَ اَلَسَتَةم زإ . وَقاَل أيضا:   اركَض بإَما َقَسَم اهلَل َتَكنك مإ

َتنإةبك الَمَحةارإَم َتَكةنك مةن أرو، النُّة َنا النُّةاسإ َوا ك اسإ َوَأدر َمةا ادكتَةرإَض َعَليكةا َتَكةنك َأ ك
َبدإ النُّاسإ  يكَعوا (3)مإنك َأعك ةَتطإ يكَكم َدة إنك َلةمك َتسك ةَدوا الَمَنةادإقإيكَن بإَ يكةدإ . وَقاَل أيضًا:   َ اهإ

م َدةةةادكَعَلوا  ةةةَروا دإةةةي َوَ ةةةوكهإةإ َ ةإ يكَعوا ل ُّ َأنك َتكك ةةةَتطإ ةةةَنتإَكم َدةةة إنك َلةةةمك َتسك َدبإ َلكسإ
كةةةان . و (٥)

لبراهيم النخعي ي ضل قول عبداهلل بن مسةعود علةا قةول عمةر بةن الخطةاب لاا 
: كةان النخعةي   يعةةدل (٤)اختل ةا دةي ا  تةةاد دةي مسة لة معينةةة، قةال اسعمةش

بقول عمر وعبداهلل لاا ا تمعا، د اا اختل ةا كةان قةول عبةداهلل أع ةب للية  سنة  
 .(٤)كان ألطف

نمةةا كةةان قةةول عبةةداهلل ألطةةف سن عبةةداهلل بةةن مسةةعود تقلةةب دةةي الةةبالد واطلةةف  وا 
علةةا أحةةوال وأوضةةا، لةةم يطلةةف عليةةةا عمةةر، ولةةالا كةةان ا تةةةاد عبةةداهلل أك ةةر 

واقعية من ا تةاد عمر 
 (7). 

                                 
 .   17٥٥رقم  3/312شعب اإليمان للبيةقي   (1)
واناةةةر: سةةةير أعةةةالم النةةةبال  للةةةاهبي  13٥، 1/133أخر ةةة  أبةةةو نعةةةيم دةةةي الحليةةةة   (2)
1/٥87   . 
 .   1/٥87سير أعالم النبال  للاهبي   (3)
 المر ف الساب  ن س .     (٥)
( من طري  أبي شةاب عن اسعمةش، 3٤9) 1/2٤٤ا أحمد دي  دضاال الصحابة  روا( ٤)

سنادا حسن  .دون:  د اا اختل ا.  .  ، وا 
 .1/1٥لعالم الموقعين عن رب العالمين   بن القيم ( ٤)
طبعة أولةا دار  موسوعة دق  عبداهلل بن مسعود ت ليف الدكتور/ محمد ر اس قلع   ي( 7)

 .11، 19م، ص 189٥الن ااس 
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ودةةي هةةاا اسمةةر د لةةة علةةا أن العةةالم أو الداعيةةة لاا تقلةةب دةةي الةةبالد وخةةالط 
 ت  اهنة  دةي مسةاال الناس واطلف علا  قادة الغير، ت تحت آداق  ال كرية، وان

ا سةةتنباط وطرااةة  الةةدعوذ ووسةةاالةا وحيناةةٍا يكةةون رأيةة  أو ةة  وقولةة  أصةةوب 
 وتكون دتواا أنضج من  يرا، وينعكس الا علا أسلوب  دي الدعوذ للا اهلل.

يتحةرا عمليةا بمةا تعلةم،  زكاذ العلم بال  وتعليم : وقد كان ابن مسةعود  -7
 ويعلم  للناس.

لي ابيًا، وداعاًل دي م تمع ، وكان يرى أن  علا العالم  لقد كان ابن مسعود 
وا ب نشر العلم وتعلةيم النةاس شةرااف اإلسةالم وأن هةاا اسمةر للزامةٌي علةا كةل 
عةةالم أن يبلةةم مةةا لديةة  مةةن علةةم وأ  يكتمةة  دقةةد قةةال سةةبحان :  َوا إاك َأَخةةَا اللُّةةةَ  

يَن َأوتَةةةوا الككإتَةةاَب َلَتَبيرَننُّةة ي َةةاَ  الُّةةاإ مك مإ َتَموَنةةَ  َدَنَبةةَاوَا َورَاَ  َاَةةةةورإهإ َ  لإلنُّةةةاسإ َوَ  َتكك
ا بإةة إ َ َمًنةةا َقلإةةياًل  ةةَتَروك ةةَتَروَن﴾ ۚ  َواشك أن  . ويةةروع ابةةن مسةةعود(1)َدبإةةاكَس َمةةا َيشك

ةةنك »قةةال:  النبةةي  َ ةةَا مإ ي ًا َدَبلَُّغةةَ ، َدةةَربُّ َمَبلُّةةٍم َأحك نُّةةا َحةةدإ َف مإ ةةرًَأ َسةةمإ ةةَر اللُّةةَ  امك  َنضُّ
أن رسةول  ، ودي و وب نشر العلم وعدم كتمان  يروع أبو هريرذ (2)« َسامإفٍ 
ةةنك »قةال:  اهلل  َم القإَياَمةةةإ بإلإَ ةةاٍم مإ ةةَم َيةةوك لكةةٍم َعلإَمةةَ   َةةمُّ َكَتَمةةَ  أَلك إ َمةةنك َسةةاإَل َعةةنك عإ
نعةم الم لةس »تة  ر بكةل هةاا دقةال:  . ولةةاا د ننةا ن ةد ابةن مسةعود (3)«َنارٍ 

حريصا علةا تعلةيم  ، وكان (٥)«دي  الحكمة وتر ا دي  الرحمةم لس تنشر 
الناس والصبر علةا الةا بةل نةار حياتة  لن ةف النةاس حتةا صةار لمامةًا دةي كةل 
علم وانت ف ب  خل  ك ير من الصحابة والتابعين وعامةة المسةلمين مةن بعةدهم. 

َد َعالإًما َأوك َمتَ : » يقول:   الدراسة صالذ   وقال  بل كان  َعلرًمةا، َوَ  َتغكةَد ا ك
، َ َدا  نإَحَتَةا لإلرَُّ لإ ٌل، َوا إنُّ الكَماَلاإَكَة َتبكَسَط َأ ك دإيَما َبيكَن َالإَا، َد إنُّ َما َبيكَن َالإَا َ اهإ

َنَف  َن الررَضا بإَما َيصك لكَم مإ ي الكعإ  . (٤)«َيبكَتغإ
هيبةةًة  بةةي ور ةةم دقةةة  وسةةعة علمةة  ل  لنةة  كةةان مقةةاًل دةةي التحةةديث عةةن الن

رًا َدَمةةا  بكَت َعبكةةَداهللإ َ َمانإَيةةَة َعَشةةَر َشةةةك ٍن َقةةاَل: َصةةحإ و بةةنإ َميكَمةةوك ةةرإ وا  ةةالً  َدَعةةنك َعمك
                                 

 (.197سورذ آل عمران آية رقم )  (1)
 . 232رقم  1/1٤7أخر   ابن ما ة دي سنن ، باب من بلم علما   (2)
 . 2٤٥8رقم  ٤/28أخر   الترماع دي سنن ، باب ما  ا  دي كتمان العلم   (3)
 . 28٤رقم  1/333سنن الدارمي باب من هاب ال تيا مخادة السقط   (٥)
 . 3٤1رقم  1/3٤9دضل العلم والعالم سنن الدارمي باب دي   (٤)
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لإ اهللإ  َتَ  َيَحدرَث، َعنك َرَسوك عك ٌر َ مُّ  َسمإ َيَ  َبةك دًا َدرََأيكَتَ  َي كَرَ  َ مُّ َ شإ يك ًا َواحإ ل ُّ َحدإ
بكةَ  َوَا َأوك شإ لإةٌس َكنكةٌت َقاَل َنحك َل َم ك َسا َيَقوك عكَت َأَبا َموك َ . وَعنك َأبإي َعَبيكَدَذ َقاَل: َسمإ

ةةنك َعَمةةلإ َسةةَنةٍ  ةةي مإ ٍد َأوك َةةَ  دإةةي َن كسإ ةةَعوك لإَلةةا  . وبع ةة  َعَمةةَر (1)َأَ الإَسةةَ  ابكةةَن َمسك
َدةإ َوَكَتَب لإَليكةإم: لإنري َواهللإ الُّاإع َ  لإَلَ  ل ُّ َهةَو آ َةرك  ةي َدَخةَاوا الَكوك َتَكم بإة إ َعَلةا َن كسإ

نكَ .   مإ
ب تقانةة  للقةةرآن ح اةةًا وتةةالوذ وتعليمةةا وكةةاا لتقانةة   وقةةد اشةةتةر ابةةن مسةةعود 

لروايةة الحةديث، وشةةرت  دةي ال تيةا وال قةة  والت سةير  كبيةرذ معلومةة، وقةد كةةان 
تةا الا النبون مما يددف تالمياا للا مالزمت  وا ست ادذ من  قبل دوات العمر ح

   يضيف عليةم الخير الك ير الاع عندا  
َدا إ َدَقةاَل: َمةا تَةَرَا وَعنك َحَريكةثإ بةنإ َاَةيكةٍر َقةاَل:  اهللإ لإَلةا َأبإةي الةدُّرك َ ةاَ  َنعكةَي َعبكةدإ

 .(2) َبعكَدَا مإ كَل َ 
َحاَب َمَحمٍُّد  َت َأصك ٍ  َقاَل: َشاَممك َروك لكَمَةةَم انكَتَةةا لإ  وعن َمسك َت عإ ةتٍُّة َدَوَ ةدك َلةا سإ

لكَمَةةَم  َت عإ َت السرتَُّة َدَوَ ةدك ، َ مُّ َشاَممك َدا إ َوَأبإيٍّ اهللإ َوَزيكٍد َوَأبإي الدُّرك َعلإيٍّ َوَعَمَر َوَعبكدإ
ٍد َأَحةدًا. و َقةاَل  ةَعوك َل بإةابكنإ َمسك ةدإ اهللإ، َوَقةاَل َأَبةو َوااإةٍل: َمةا َأعك انتةا لإَلا َعلإيٍّ َوَعبكةدإ

ةةنك الشُّةةعكبإَي: َمةة بًا مإ لكمةةًا َوَ  َأدكَقةةَ  َصةةاحإ ةةَحاَبةإ َأنكَ ةةَف عإ ةةَن الصُّ َدةةَة َأَحةةٌد مإ ا َدَخةةَل الَكوك
ة ََلَ ،  ٍد َيسك َعوك اهللإ بنإ َمسك َسَل َع كَماَن لإَلا َأبإي َعبكدإ اهللإ. وَعنك َأبإي َعَبيكَدَذ َقاَل: َأرك َعبكدإ

ةة رََأتَةةَ   َةةمُّ رَاَ َعَةةةا حإ يكَن َدَخَلةةتك دإةةي الَحيكَضةةةإ ال ُّالإ َةةةإ َدَقةةاَل َأبإةةي: َعةةنك َرَ ةةٍل َطلُّةةَ  امك
َن َهَكَاا َقاَل: َهَو َأَحَ  بإَةا  يكَاَا بإاهللإ َأنك َتَكوك َوَكيكف َي كتإي َمَنادإٌ ق َدَقاَل َع كَماَن: َنعإ

َن الَحيكَضةإ ال ُّالإَ ةإ. لك مإ  َما َلمك َتغكَتسإ
ٍرو الشُّيكَبانإير  ةَن الَ ةرَااإضإ َدَغلإةَط وَعنك َأبإي َعمك ٍ  مإ ةَت كتإَي دإةي َشةيك َسا اسك لإنُّ َأَبا َموك

نإي، عةن شةي  َمةا َداَم َهةَاا الَحبكةَر  ة ََلوك َسا َ  َتسك ٍد َدَقاَل َأَبو َموك َعوك َوَخاَلَ َ  ابكَن َمسك
 . (3)َبيكَن َأاكَةرإَكم

م قرأ علية  يربي تالمات  عمليا: دقد قال يوما لتميم بن حالم وهو  ال وكان 
 .(1)س دذ، اس د د نا لمامنا ديةا 

                                 
  .٤٥٤/ 2ضعيف: أخر   ال سوع دي  المعردة والتاريخ    (1)
  .٤9/ 1أخر   البخارع دي  التاريخ الصغير     (2)
  .٤73٤ ، والبخارع دي صحيح  37٤ ، والطيالسي  ٥٤٥-٥٤3/ 1أخر   أحمد    (3)
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َعوٍد  اللُّ إ بكنإ َمسك َروٍ ، َقاَل: َدَخلكَنا َعَلا َعبكدإ َيةا َأَيَةةا النُّةاَس، »، َقاَل: وَعنك َمسك
لكةمإ  ةَن العإ َلةَم، َدة إنُّ مإ َلمك َدلكَيَقلإ اللَُّ  َأعك َأنك َيقَةوَل َمنك َعلإَم َشيكًاا َدلكَيَقلك بإ إ، َوَمنك َلمك َيعك

َلةَم، َقةاَل اللُّةَ  َعةزُّ َوَ ةلُّ لإَنبإيرة إ  َلةَم اللُّةَ  َأعك ةنك لإَما َ  َيعك ة ََلَكمك َعَليكة إ مإ : }َقةلك َمةا َأسك
َن الَمَتَكلر إيَن{ ٍر َوَما َأَنا مإ  .(2) «َأ ك

دةاا وصية هامة لكل العلمةا  والمةربين بة نةم لاا  ةلةوا شةياا أ  يسةتنك وا أن 
ا :     أعلم  دك ير مةن المةربين أو الةدعاذ قةد يدخلة  شةي  مةن الكبةر أو يقولو 

الع ةةب أو الحةةرو ديقةةول بغيةةر علةةم ديةةزل ويغلةةط وربمةةا َنقإةةل عنةة  الةةا ديزيةةد 
الضةةرر واإلضةةالل للنةةاس بسةةبب دتةةواا بغيةةر علةةم، و  يسةةتطيف أحةةد أن يةةدعَي 

لكٌم  َوَ  َتقكَف َما َليكَس معردة كل شي ، واهلل تعالا يقول:   َف  ۚ  َلَا بإ إ عإ لإنُّ السُّمك
َاو ً   .(3)﴾ َوالكَبَصَر َوالكَ َ اَد َكَل َأوَلٰةاإَا َكاَن َعنكَ  َمسك

أن يراعةي  وينبغي علا الداعيةة أن يةتعلم مةن شخصةية عبةداهلل بةن مسةعود 
مةةن المعلةةةم اسول  قةةدرات المتعلمةةين ويتةةدرو بةةةم، وهةةاا اسسةةلوب اقتبسةة  

 كان يسلا بةم طري  القصد والتدرو، دعةن ابةن مسةعود حيث  رسول اهلل 
َن النُّبإةير »َقاَل:  َنا مإ ةرإ الُّتإةي َنَزَلةتك  َكنُّا لإَاا َتَعلُّمك ةَن الَعشك ةَر آَيةاٍت َلةمك َنةَتَعلُّمك مإ َعشك

لكم َن العإ لَم َما دإيكَةا َيعكنإي مإ  . وأخرو ابن  رير دي  ت سيرا  من(٥) «َبعكَدَها َحتُّا َنعك
ةر آيةاٍت لةم طري  ش ي ، عن ابن مسعود، قال:    نُّةا لاا تعلُّةم َعشك كةاَن الر ةل مإ

، والعمَل بةنُّ   .(٤)  ي اوزَهن  حتا يعرف معانيَةنُّ

                                                                             
بةةاب مةةن سةة د لسةة ود القةةارئ  أخر ةة  البخةةارع دةةي صةةحيح ، أبةةواب سةة ود القةةرآن،  (1)
2/٥1  . 
أخر   البخارع دي صحيح ، كتاب ت سير القرآن، باب قول :   وما أنا من المتكل ةين     (2)
 . ٥998رقم  12٥/٤
 (. 3٤سورذ اإلسرا  آية )  (3)
أخر   ابن أبي شيبة دي مصن  ، كتاب دضاال القرآن، باب دي تعلةيم القةرآن كةم آيةة،   (٥)

 .39٤٥8رقم  ٥٤9/19
م سسةة الرسةالة، تحقية   1ط   1/99أخر   ابن  رير الطبرع دةي    ةامف البيةان     (٤)

سنادا صحيا، برقم )  (.91الشيخ/ أحمد شاكر، وقال:موقوف، وا 
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َعوٍد، َقاَل:  ، »وعن َعبكَد اهللإ بكَن َمسك َلَغةَ  َعقَةوَلَةمك ي ًا َ  َتبك ًما َحةدإ َما َأنكَت بإَمَحدرٍث َقوك
مك دإتكَنةً لإ ُّ َكاَن لإَبعك  ةإ  .(1)«ضإ

دراكةة   لنُّ مراعةةاذ قةةدرات السةةامف العقليةةة و قادتةة  والنةةزول للةةا مسةةتوى دةمةة  وا 
ومخاطبتةة  بمةةا يعقةةل وخاصةةة دةةي اسمةةور الم ةةردذ والقضةةايا الغيبيةةة التةةي قةةد 
يصةةعب عليةة  دةمةةةا أو تصةةورها  قةةد ي لةةب لةة  الت ويةةل ال اسةةد دةةي القةةول أو 

مراعةةةاذ أحةةةوال وعقةةةول  اهلل علةةةيةمرضةةةوان العمةةةل. وقةةةد كةةةان هةةةدع السةةةلف 
ولاا و ب علا الداعيةة أن يعطةي المةتعلم مةن العلةم القةدر المالاةم، السامعين، 

وأن َتراعا ارود  الحسية والن سية و  يك ر علي  التكاليف دين ر ويعرض عةن 
 التعلم أو يتكاسل ويتةاون دي طلب .

ًمةةا َدوَن وقةةد اكةةر البخةةارع دةةي صةةحيح  بابةةًا بعنةةوان: َبةةاب َمةةنك َخةة لكمإ َقوك صُّ بإةةالعإ
َيَة َأنك َ  َي كَةَموا  ٍم، َكرَاهإ  .(2)َقوك

وعلا الداعية كةالا أن يحةرص علةا اختيةار الوقةت المناسةب لتعلةيم النةاس أو 
دعةةوتةم وهةةاا مةةن أهةةم ركةةااز التربيةةة حيةةث تكةةون ن وسةةةم مةيةة ذ لألخةةا عنةة  

يك ةةةر علةةةيةم حتةةةا   وا نت ةةةا، بمةةةا يسةةةتمعون لليةةة  مةةةن العلةةةم والةةةدعوذ، و  
يتعارض الا مف مشا لةم وحتا   يملون السما، منة ، بةل يتخةولةم بالةدرس 

ي لةس لةةم مةرذ واحةدذ أسةبوعيًا لكةل  والموعاة، ولةاا دقد كان ابن مسعود 
َدَعةةنك َأبإةةي  النةةاس يةةوم الخمةةيس، وهةةو دةةي دعلةة  هةةاا مسترشةةد بةةةدع النبةةي 

ةةيٍس َدَقةةاَل َلةةَ  َرَ ةةٌل: َيةةا َأَبةةا َوااإةةٍل، َقةةاَل: َكةةاَن َعبكَداللُّةة إ َيةة َاكرَر النُّةةاَس دإةةي َكةةلر َخمإ
ةَرَا  ةنك َالإةَا َأنرةي َأكك َنَعنإةي مإ ٍم؟ َقاَل: َأَما لإنُّةَ  َيمك َتَنا َكلُّ َيوك َت َأنَُّا َاكُّرك دك َمنإ َلَودإ الرُّحك َعبكدإ

َاةةةإ، َكَمةة َلَكمك بإالكَموكعإ ، َوا إنرةةي َأَتَخةةوُّ لَُّكةةمك َلَنةةا بإَةةةا، َمَخاَدةةَة  ا َكةةاَن النُّبإةةَي َأنك َأمإ َيَتَخوُّ
 .(3)السُّآَمةإ َعَليكَنا   

 ومصاحبت  وتقليدا بال توى، )أ ر الصاحب(. ت  را بشخصية عمر  -9

                                 
 . 1/11أخر   مسلم دي صحيح ، المقدمة، باب النةي عن الحديث بكل ما سمف   (1)
 . 1/37صحيا البخارع ، كتاب العلم   (2)
 ةة  البخةةارع دةةي صةةحيح ، كتةةاب العلةةم ، بةةاب مةةن  عةةل سهةةل العلةةم أيامةةًا معلومةةة أخر   (3)
 . 79رقم  1/2٤
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حتةا  شديد الور، والخشية دي التحديث عن رسةول اهلل  كان ابن مسعود 
بالحةةةةديث  لنةةةة  كةةةةان ينةةةةةا عةةةةن ك ةةةةرذ التحةةةةديث، وكةةةةان يحةةةةدث دةةةةي الشةةةةةر

و بكنإ َميكَموٍن َقةاَل:   (1)والحدي ين رإ َكةاَن َعبكَداللُّة إ تَة كتإي َعَليكة إ السُّةَنَة َ  . وَعنك َعمك
ٍم َعةةنك َرَسةولإ اللُّةة إ َيَحةدرَث َعةةنك َرَسةةولإ اللُّة إ  يٍث َدَعَلتكةةَ   ، َدَحةةدَُّث َااَت َيةةوك بإَحةةدإ

ةةةنك »ا َ بكَةتإةةة إ َوَيقَةةةوَل: َكآَبةةةٌة، َوَ َعةةةَل الكَعةةةَرَ  َيَتَحةةةاَدَر َعَلةةة يًبةةةا مإ ةةةَو َهةةةَاا َأوك َقرإ َنحك
الةاع أمةر  مت  رًا دي الا بشخصية عمر بةن الخطةاب  . وقد كان (2)«َهَاا

خشية الوقةو، دةي الخطة  دةي النقةل كمةا  باإلقالل من الحديث عن رسول اهلل 
،  (3)  وأنةةا شةةريككم أقلةةوا الروايةةة عةةن رسةةول اهلل أنةة  قةةال:    ورد عنةة  

، وقةةد أ نةةا عليةة  يةةد، قولةة  لقةةول عمةةر بةةن الخطةةاب  وكةةان ابةةن مسةةعود 
نكةَد َعَمةَر لإاك  عمر  مإ عإ  ير مرذ، َدَعنك َزيكدإ بكنإ َوهكٍب َقاَل: َكنكةَت َ الإًسةا دإةي الكَقةوك

َةةَ ،  َةمُّ  يةٌف َقلإيةٌل َدَ َعةَل َعَمةَر َينكَاةَر لإَليكة إ َوَيَتَةلُّةَل َو ك َكَنيكةٌف »َقةاَل:  َ اَ  َرَ ةٌل َنحإ
لكًما لكًما، َكَنيكٌف َملإَل عإ لكًما، َكَنيكٌف َملإَل عإ َعودٍ « َملإَل عإ . وَعةنك (٥)، َد إَاا َهَو ابكَن َمسك

َت بإة إ َأهكةَل  لكمةًا آ َةرك ٍد َدَقاَل: َكَنيكٌف َملإةَل عإ َعوك َأَسدإ بنإ َوَداَعَة َأنُّ َعَمَر َاَكَر ابكَن َمسك
يُّةإ. سإ  الَقادإ

َدةةإ لإنُّنإةي َقةدك وعَ  نك َحارإَ َة بنإ َمَضةررٍب قةال: كتةب عمةر بةن الَخطُّةابإ لإَلةا َأهكةلإ الَكوك
ةةنك  ةةَن الَنَ َبةةا إ مإ يكةةرًا َوَهَمةةا مإ ٍد َمَعلرمةةًا َوَوزإ ةةَعوك يكةةرًا َوابكةةَن َمسك ةةارًا َأمإ َبَع كةةَت لإَلةةيكَكمك َعمُّ

َحابإ َمَحمٍُّد  َمعَ  َأصك ٍر َداسك اهللإ مإنك َأهكلإ َبدك َتَكم بإَعبكةدإ َمةا َوَقةدك آ َةرك وا َلَةَمةا َواقكتَةَدوا بإةإ
 .(٤)علا ن سي

 بعةةد أن رضةةي  معلمةةا سهةةل الكودةةة، بةةل دعةةا لةة  النبةةي  وقةةد زكةةاا عمةةر 
َواَن ، َأنُّةَ  َأتَةا ب  ابة دعواا، وأ نا علي  خيرًا  َدَعةنك َخيكَ َمةَة ، َعةنك َقةيكسإ بكةنإ َمةرك

اكةةةتَ  لإةةةي  َعَمةةةَر َدَقةةةاَل :  إ ةةةَت بإَةةةةا َرَ ةةةاًل َيمك ةةةَن الكَكوَدةةةةإ َوَتَركك نإيَن مإ مإ يةةةَر الكَمةةة ك َيةةةا َأمإ
ةلإ  ةأَل َمةا َبةيكَن َشةعكَبَتيإ الرُّحك َب َوانكَتَ َخ َحتُّا َكاَد َيمك َف َعنك َاةكرإ َقلكبإ إ، َدَغضإ الكَمَصاحإ

                                 
 .1/9٥سنن الدارمي   (1)
، َوَلةةمك   (2) يٌا َعَلةةا َشةةركطإ الشُّةةيكَخيكنإ يٌث َصةةحإ أخر ةة  الحةةاكم دةةي المسةةتدرا، وقةةال:   َهةةَاا َحةةدإ

 .٤37٥رقم  3/3٤٤َيَخررَ اَا  ، وأقرا الاهبي 
 ..1/٤٤3حدث ال اصل بين الراوع والواعي، باب من كرا ك رذ الرواية الم  (3)
سنادا صحيا.128/ 1 ، وأبو نعيم دي  الحلية  1٤٤/ 3أخر   ابن سعد    (٥)   ، وا 
 .3/183أخر   ابن سعد دي  الطبقات الكبرى     (٤)
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ةَعوٍد ،  َدَمةا زَاَل َيطكَ ةَ  َوَيَسةرُّى َعنكةَ  ، َدَقاَل: َوَمنك َهَو َويكَحَا، َقاَل: َعبكةَداهللإ بكةَن َمسك
َلَمةَ   الكَغَضَب َحتُّا َعاَد لإَلا َحالإ إ الُّتإي َكاَن َعَليكَةةا ،  َةمُّ َقةاَل : َويكَحةَا َواللُّة إ َمةا َأعك
نكَ  ، َوَسَ َحدرَ َا َعةنك َالإةَا ، َكةاَن َرَسةوَل اهللإ  َن النُّاسإ َأَحٌد َهَو َأَحَ  بإَالإَا مإ  َبقإَي مإ

   َيَن، َوا إنُّة ةلإمإ ةرإ الكَمسك ةنك َأمك ةرإ مإ َلَة َكةَااَا دإةي اَسمك ٍر اللُّيك نكَد َأبإي َبكك َمَر عإ َ  َيزَاَل َيسك
َلٍة ، َوَأَنا َمَعَ  ، َدَخَرَو َرَسوَل اهللإ  نكَدَا َااَت َليك َنا َمَعَ ، َد إَاا َرَ ةٌل َسَمَر عإ ، َوَخَر ك

ةة دإ ، َدَقةةاَم َرَسةةوَل اهللإ َقةةااإٌم َيَصةةلري دإةةي الكَمسك َنا َأنك   إ ةةا كإةةدك َف قإرَاَ تَةةَ ، َدَلمُّ ةةَتمإ َيسك
َل ، َدلكَيقكةةرَأكَا َنعكرإَدةةَ  ، َقةةاَل َرَسةةوَل اهللإ  : َمةةنك َسةةرَُّا َأنك َيقكةةرََأ الكقَةةركآَن َرطكًبةةا َكَمةةا َأنكةةزإ

َعو، َدَ َعةَل َرَسةوَل اهللإ َعَلا قإرَاَ ذإ ابكنإ َأمر َعبكٍد َقاَل: َ مُّ َ َلةَس الرَُّ ةَل  َيقَةوَل  َيةدك
ةَدَونُّ لإَليكة إ َدأَلَبشرةَرنَُّ ، َقةاَل:  َلَ : َسلك َتعكَط ك، َسلك َتعكَط ك، َقاَل َعَمةَر َقلكةَت: َواللُّة إ َس ك

ٍر َقدك َسَبَقنإي لإَليك إ َدَبشُّةَرَا، َو  َت َأَبا َبكك َت لإَليك إ َسَبشرَرَا، َدَوَ دك َواللُّة إ َمةا َسةَبقكَتَ   َدَغَدوك
 .(1)لإَلا َخيكٍر َقَط لإ ُّ َسَبَقنإي لإَليك إ 

أن الر ةةل الةةاع يحةةدث النةةاس ويملةةي  ودةةي الحةةديث دااةةدذ: لمةةا علةةم عمةةر 
 ، ارتاد، واطم ن، بل واهب الغضب، وانط  .  عليةم القرآن هو ابن مسعود

 .عبداهلل بن مسعود ودي  د لة أخرى علا الحاداة القوية التي يتمتف بةا 
 وت  را بشخصية عمر بن الخطةاب  ولم تكن مصاحبة عبداهلل بن مسعود 

وموادقتة  لة  ڤ ديةا اوبان لشخصيت ، دبالر م من شدذ ت  ر ابن مسةعود بعمةر 
خال ة  دةي ك يةر مةن مسةاال  دي ك ير من مساال ال توى ل  أن ابن مسةعود 

ل شخصية ابن مسعود وعةدم ابانةةان ال ق  وال توى أيضًا مما يدل علا استقال 
، وقةد أشةار للةا هةاا النقطةة الةدكتور القلعة   ةي  مف ت  را بشخصية عمةر 

علا عمر  دقال:   وقد ا تر البعض بما سمعوا من  نا  عبداهلل بن مسعود 
وعلم  وسعة ت كيرا، وبما رأوا من ات ا  ابن مسعود مةف عمةر  بن الخطاب 
دةةي ك يةةر مةةن المسةةاال دانةةوا أنُّ ابةةن مسةةعود    رضةةي اهلل عةةنةمبةةن الخطةةاب 

يعدوا أن يكون اال لعمر، يقول بقول ، ويقلدا ديما ياهب للي  من ا تةاد حتا 
قةال اإلمةةام الشةةعبي:   كةان عبةةداهلل بةةن مسةعود   يقنةةت، ولةةو قنةت عمةةر لقنةةت 

، كما ا تر بعضةم بقول اإلمام ابن  رير الطبةرع:   كةان (2)عبداهلل بن مسعود 

                                 
 ، وقال شعيب اسرن وط: صحيا. 17٤رقم  1/2٤دي مسندا  ( أخر   اإلمام أحمد1
 . 1/29( لعالم الموقعين عن رب العالمين  بن القيم 2
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ابن مسعود يترا ماهب  وقول  لقول عمر، وكان   يكاد يخال ة  دةي شةي  مةن 
.   م قام الدكتور القلع   ي بةدحض هةاا (1)ماهب ، وير ف من قول  للا قول  

الشبةة والرد عليةا وبيُّن أن المساال الك يةرذ التةي توادقةا عليةةا ير ةف أسةبابةا 
ةةا كةال منةمةا، وكةاا للةا اتبةا، للا المصادر التشريعية ن سةا والتي يعتمد علي

لةةةا طريقتةمةةةا دةةةي دةةةةم نصةةةوص  المةةةنةج ن سةةة  دةةةي ا سةةةتنباط وا  تةةةةاد، وا 
وموادقتةة    تةةةاد  الشةريعة، وسةةا  بعةةض اسحاديةث التةةي ت يةةد اتبةا، عمةةر 

لعمةر  وليس العكس،  م اكر سببا آخر لمتابعة ابن مسةعود  ابن مسعود 
 ا علةةم ابةةن مسةةعود دةةي بعةةض المسةةاال التةةي ربمةةا قصةةر عنةةة  أو ا تةةةد

دون  ديةا دلةم يتةر ا لدية  قةول أو مةاهب دةةو حيناةا ي ضةل متابعةة عمةر 
 يةةرا مةةن الصةةحابة، وهةةاا المسةةاال قليلةةة    تعةةدو أربةةف مسةةاال كمةةا اكةةر ابةةن 

دي لعالم الموقعين، وهناا مساال أخرى كان يتبف ديةا ابةن مسةعود قةول القيم 
ين، ورأع الخلي ةةة يقطةةف كةةل خةةالف ، وهةةو مةةا سنةة  كةةان أميةةرا للمةة منڤ عمةةر 
،  (2)  لنما نقضةي بقضةا  أامتنةاعن  ابن مسعود تمام اإلدصاد دقال:   أدصا 

وهاا المساال هي التي قال ديةا ابن  رير الطبرع:   وير ف من قول  للا قول 
عمةةر  كمةةا اكرتةة  آن ةةًا، و ةةل هةةاا المسةةاال هةةي  ميةةف اسحكةةام المتعلقةةة بناةةام 

العةةةام، ومنةةةةا قضةةةا ا دةةةي مقاسةةةمة ال ةةةد مةةةف اإلخةةةوذ، وحةةة  ا نت ةةةا، الدولةةةة 
مةا  باسراضي الزراعية، و ير الا مما   ينبغي أن يخالف دية  ابةن مسةعود 

ترسم  الدولة مةن ناةم وقةوانين،  ةم بةين الةدكتور القلعة   ةي أن هنةاا مسةاال 
للية   سنة  اعتقةد أن مةا أداا خالف ديةا ابن مسعود قول عمةر بةن الخطةاب 

حيناةٍا، وهةاا المسةاال تبلةم نحةو  ا تةادا هةو الحة  دةال تحةل متابعةة عمةر 
 . (3)مااة مس لة كما اكر الا ابن القيم رحم  اهلل

 المناقشة وك رذ المناارات وأ رها علا صقل شخصيت . -8

                                 
 ( المصدر الساب  ن س . 1
 . 29٤، 8/293( المحلا  بن حزم 2
، تةة ليف/ د. 18: ص 12ص  ( لالسةةتزادذ را ةةف: موسةةوعة دقةة  عبةةداهلل بةةن مسةةعود 3

 م. 189٥ 1محمد ر اس قلع ي. دار الن ااس ط
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اكر ابن أبي شةيبة بعةض اسقةوال المة  ورذ دةي دضةل تةااكر الحةديث والمناقشةة 
ى ب سنادا عن عكرمة أن  قال: تااكروا الحةديث دة ن لحيةا ا دي طلب العلم درو 

يَل بكنإ َرَ اٍ :  َماعإ ، َدَيعكةرإَض َعَلةيكةإمك »اكرا، وَعنك لإسك ةبكَياَن الكَكتُّةابإ َأنَُّ  َكاَن َي كتإي صإ
يَ َ  َكيك َ  َينكَسا يَسا بكَن الكَمَسير «. َحدإ ، َقةاَل: وقال: َحدَُّ َنا َوكإيٌف، َقاَل: َحدَُّ َنا عإ بإ

يَم، َيقَةوَل:  عكَت لإبكرَاهإ ةَمَعَ  َوَلةوك َأنك َتَحةدرَث »َسمإ ةيَن َتسك ي ًا، َدَحةدرثك حإ عكَت َحةدإ لإَاا َسةمإ
رإاَ  ي إ، َوا إنَُّ  َيَكوَن َكالككإتَابإ دإي َصةدك َتةإ ٍل، َعةنك «. َمنك َ  َيشك وقةال َحةدَُّ َنا ابكةَن َدَضةيك

َمنإ بكةة الرُّحك يةةَد، َعةةنك َعبكةةدإ يثإ َمَااَكَرتَةةَ ، َدَقةةاَل َلةةَ  َيزإ َيةةاَ  الكَحةةدإ َلةةا، َقةةاَل: لإحك نإ َأبإةةي َليك
َييكَتَ  دإي َصدكرإع»َعبكَداللُّ إ بكَن َشدُّاٍد:  يٍث َقدك َأحك  .(1)«َكمك مإنك َحدإ

لي ابيةًا، ودةاعاًل دةي م تمعة ، ينةاقش وينةاار وي تةي  كان ابن مسعود ولقد 
بإ  رََأٍذ َتَرَكةتإ َدَعنك َهَزيكلإ بكنإ َشَرحك َعرإعُّ ، َعنإ امك يَل ، َقاَل : َسَ َل َرَ ٌل َأَبا َموَسا اَسشك

َف ، َوَقاَل  تإ النرصك َف لإالإبكَنةإ ، َولإأَلخك َتَةا ؟ َدَقاَل : النرصك ابكَنَتَةا ، َوابكَنَة ابكنإَةا ، َوَأخك
ةَعوٍد َد إنُّةَ  َسةَيتَابإَعنإي ، َقةاَل : َدة َ  لإ ااكتإ ابكةَن َمسك َبَروَا ، بإَقةوك ةَعوٍد ، َدةَ خك ا ابكةَن َمسك َتوك

ةةَينُّ دإيَةةةا  يَن ، َسقكضإ تَةةدإ ةةَن الكَمةك َأبإةةي َموَسةةا ، َدَقةةاَل : َلَقةةدك َضةةَللكَت لإًاا َوَمةةا َأَنةةا مإ
ةَينُّ دإيَةةا بإَقَضا إ َرَسولإ اهللإ  َتوًبةا : َسقكضإ َف َمكك َت َهةَاا الكَحةرك ، َقاَل َشةعكَبَة : َوَ ةدك

َلةَة الَ َل َةيكنإ ، َضا إ َرَسولإ اهللإ بإقَ  مإ َف ، َو إبكَنةإ ا إبكةنإ الَسةَدَس ، َتكك : لإالإبكَنةإ النرصك
ةةَعوٍد ، َدَقةةاَل َأَبةةو  لإ ابكةةنإ َمسك َبَروَا : بإَقةةوك ا َأَبةةا َموَسةةا َدةةَ خك ةةتإ َدةةَ َتوك َوَمةةا َبقإةةَي َدلإأَلخك

ٍ  َما دَ  اَم َهَاا الكَحبكَر َبيكَن َأاكَةرإَكمك َموَسا : َ  َتسك ََلونإي َعنك َشيك
(2). 

وقةد قصةد  دي هةاا ال تيةا ك نة  نةاار أبةا موسةا اسشةعرع  وابن مسعود  
يَن ﴾ َتدإ َن الكَمةك . أنة  لةو قةال (3)بتالوت  قول اهلل تعالا:  َقدك َضَللكَت لإًاا َوَما َأَنا مإ
أبةي موسةا لنة   بحرمان بنةت ا بةن لكةان ضةاً ، وكةان هةاا كةال واب عةن قةول

 سيتابعني، وأشار للا أن  لو تابع  لخالف صريا السنة التي عندا. 
 وقد كان من آ ةار منااراتة  وك ةرذ مناقشةت  للنةاس وسةبر أ ةوارهم أنة  كةان 

يدرا بوادر ا نحراف لدى الم تمف قبل وقوع  ويحاول لصالحةا قبل أن تتمكن 
                                 

اسحاديةث مةن رقةم:  ٤/29٤ااكر الحةديث، ( مصنف ابةن أبةي شةيبة، كتةاب اسدب، بةاب تة1
(2٤13٤ :2٤139  .) 
، وأخر ةة  البخةةارع دةةي صةةحيح  ٥٥29رقةةم  1/٥٤٥( أخر ةة  اإلمةةام أحمةةد دةةي مسةةندا 2
 . ٤73٤رقم  9/1٤1
 (. ٤٤( سورذ اسنعام آية )3



 

 
144 

ن ي علةوا ،  دةةاا دور الداعيةة من سلوكيات الناس، وهكاا ينبغي علا الدعاذ أ
 أن يربي النةاس ويحةارهم ا نحةراف دةي دةةم الشةر، أو مخال ةة هةدع النبةي 

 مةةن بعةةدا، وهةةا هةةو أبةةو موسةةا اسشةةعرع  رضةةي اهلل عةةنةموصةةحابت  الكةةرام 
ليقةةف أمةةام اةةاهرذ ا نحةةراف التةةي  حةةت بوادرهةةا دةةي  يسةةتن د بةةابن مسةةعود 

لإَس َعَلا م موعة من  يل التابعين َدَعنك عَ  دانير َقاَل: َكنُّا َن ك َروإ بكنإ َسَلَمة الَةمك مك
ةةَعوٍد  اللُّةة إ بكةةنإ َمسك ةةَل َصةةاَلذإ الكَغةةَداذإ، َدةة إَاا َخةةَرَو، َمَشةةيكَنا َمَعةةَ  لإَلةةا َبةةابإ َعبكدإ ، َقبك

ةةَعرإَع  َشك ، َدَ اَ َنةةا َأَبةةو َموَسةةا اسك دإ ةة إ َمنإ َدَقةةاَل: َأَخةةَرَو لإَلةةيكَكمك َأَبةةو  الكَمسك الرُّحك َعبكةةدإ
يًعا، َدَقاَل َلةَ  َأَبةو  َنا لإَليك إ َ مإ َقلكَنا: َ ، َبعكَد. َدَ َلَس َمَعَنا َحتُّا َخَرَو، َدَلمُّا َخَرَو، َقمك
تَةةَ  َوَلةةمك َأَر  ةةرًا َأنكَكرك دإ آنإً ةةا َأمك ةة إ ، لإنرةةي رََأيكةةَت دإةةي الكَمسك َمنإ الرُّحك  -َموَسةةا: َيةةا َأَبةةا َعبكةةدإ

دَ  ةَت َدَسةَترَاَا. َقةاَل: رََأيكةَت دإةي  -لإلُّ إ  َوالكَحمك شك لإ ُّ َخيكرًا. َقاَل: َدَمةا َهةَو؟ َدَقةاَل: لإنك عإ
مك  يةإ ةةاَلَذ دإةي َكةةلر َحلكَقةةٍة َرَ ةٌل، َودإةةي َأيكةةدإ ةةَروَن الصُّ َلًقةةا َ َلوًسةا َينكَتاإ ًمةةا حإ دإ َقوك ة إ الكَمسك

اَاًة، َدَيَكبرَرو اَاةًة، حًصا، َدَيَقوَل: َكبرَروا مإ اَاةًة، َدَيَةلرلَةوَن مإ اَاًة، َدَيقَةوَل: َهلرلَةوا مإ َن مإ
؟ َقةاَل: َمةا َقلكةَت َلَةةمك  اَاًة، َقاَل: َدَمةاَاا َقلكةَت َلَةةمك اَاًة، َدَيَسبرَحوَن مإ َوَيَقوَل: َسبرَحوا مإ

ةةةرإَا. َقةةةاَل:  َتَةمك »َشةةيكًاا انكتإَاةةةاَر رَأكيإةةةَا َأوإ انكتاةةةاَر َأمك ،  َأَدةةةاَل َأَمةةةرك مك َأنك َيَعةةةَدوا َسةةةيرَااتإةإ
مك  ةةنك َحَسةةَناتإةإ ةةيَف مإ نكَت َلَةةةمك َأنك َ  َيضإ ،  َةةمُّ َمَضةةا َوَمَضةةيكَنا َمَعةةَ  َحتُّةةا َأتَةةا «َوَضةةمإ

، َدَقةةاَل:  مك َلةة إ، َدَوَقةةَف َعَلةةيكةإ ةةنك تإلكةةَا الكحإ ةةَنَعوَن؟»َحلكَقةةًة مإ ع َأرَاَكةةمك َتصك « َمةةا َهةةَاا الُّةةاإ
ةبإيَا. َقةاَل: َقاَلوا: َيا َأَبا  لإيةَل َوالتُّسك بإيةَر َوالتُّةك َمنإ حًصةا َنَعةَد بإة إ التُّكك الرُّحك َدَعةَدوا »َعبكدإ

ةٍد، َمةا  ةَة َمَحمُّ ٌ  َويكَحَكمك َيا َأمُّ يَف مإنك َحَسَناتإَكمك َشيك ٌن َأنك َ  َيضإ ، َدَ َنا َضامإ َسيرَااتإَكمك
َرَ، َهَلَكَتَكمك َهَ َ  إ َصَحاَبَة َنبإ  ةَل، َوآنإَيتَةَ  َلةمك  يرَكمك َأسك اإ  إَياَبَ  َلةمك َتبك َمَتَوادإَروَن، َوَهاإ

ةةٍد  لُّةةةإ َمَحمُّ ةةنك مإ ةةَدى مإ ةةَي َأهك لُّةةٍة هإ اإ، لإنَُّكةةمك َلَعَلةةا مإ ةةي بإَيةةدإ ، َوالُّةةاإع َن كسإ َسةةرك أوك  َتكك
مَ «. َم كَتتإَحو َبابإ َضاَلَلةٍ  الرُّحك َنةا لإ ُّ الكَخيكةَر. َقةاَل: َقاَلوا: َواللُّ إ َيا َأَبةا َعبكةدإ ، َمةا َأَردك نإ

ةةيَبَ ، لإنُّ َرَسةةوَل اللُّةة إ » يةةٍد لإلكَخيكةةرإ َلةةنك َيصإ ةةنك َمرإ ًمةةا َيقكةةَرَ وَن  َوَكةةمك مإ َحةةدَُّ َنا َأنُّ َقوك
َز َترَاقإَيَةمك  ، َ مُّ « الكَقركآَن َ  َيَ اوإ نكَكمك َ َرَهمك مإ .  ، َوايكَم اللُّ إ َما َأدكرإع َلَعلُّ َأكك َتَولُّا َعةنكَةمك

ةةَرَوانإ َمةةَف  َم النُّةك َنوَنةةا َيةةوك َلةة إ َيَطاعإ ةةَة َأوَلاإةةَا الكحإ ةةَرو بكةةَن َسةةَلَمَة: رََأيكَنةةا َعامُّ َدَقةةاَل َعمك
 .(1)« الكَخَوارإوإ 

                                 
 .219رقم  1/29٤( سنن الدرامي باب دي كراهية أخا الرأع 1
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دي مناقشات  ومناارات  مقصورًا علةا الر ةال بةل  ولم يكن  ةد ابن مسعود 
رهن ديمةا أشةكل علةيةن، وربمةا دةتا كان يصل للا النسا  وكان ي تيةن ويحةاو 

 باب  ليتعلمن من أهل بيت ، دةاا امرأذ قاراة للقرآن تنكةر علةا ابةن مسةعود 
دتقف وترا ع  دي ،  م تةتدع للا الح  بعد أن  حدي ا يقول  عن رسول اهلل 

اللُّة إ،  أقام عليةا الح ة، دلقد روى البخارع دي صحيح   َعةنك َعلكَقَمةَة، َعةنك َعبكدإ
ةةةنإ »اَل: َقةةة ، لإلكَحسك ، َوالَمَتَنمرَصةةةاتإ َوالَمَتَ لرَ ةةةاتإ ةةةَماتإ ةةةَماتإ َوالَموَتشإ َلَعةةةَن اللُّةةةَ  الَواشإ

رََأًذ مإنك َبنإةي َأَسةٍد َيَقةاَل َلَةةا َأَم َيعكقَةوَب، َدَ ةاَ تك  «الَمَغيررَاتإ َخلكَ  اللُّ إ  َدَبَلَم َالإَا امك
: لإنُّةةَ  َبَلَغنإةةي َعنكةةَا أَ  نُّةةَا َلَعنكةةَت َكيكةةَت َوَكيكةةَت، َدَقةةاَل: َوَمةةا لإةةي أَلكَعةةَن َمةةنك َلَعةةَن َدَقاَلةةتك

، َدَمةا َرَسوَل اللُّ إ  َحيكنإ : َلَقدك َقرَأكَت َمةا َبةيكَن اللُّةوك ، َوَمنك َهَو دإي كإتَابإ اللُّ إ، َدَقاَلتك
َت دإي إ َما َتَقوَل، َقاَل: َلاإنك َكنكةتإ َقرَأكتإية إ َلَقةدك َوَ دك  : }َوَ دك َوَمةا آتَةاَكَم تإية إ، َأَمةا َقةرَأكتإ

: َبَلا، َقاَل: َد إنُّةَ  َقةدك 7{  الحشر: الرَُّسوَل َدَخَاوَا َوَما َنَةاَكمك َعنكَ  َدانكَتَةوا [؟ َقاَلتك
َهبإي َدةةةانكَارإع، َدةةةَاَهَبتك َنَةةةةا َعنكةةة َ  َلةةةَا َي كَعَلوَنةةةَ ، َقةةةاَل: َدةةةااك : َدةةة إنري َأَرى َأهك ، َقاَلةةةتك

َتَةاَدَناَ  ، َدَلمك َتَر مإنك َحاَ تإَةا َشيكًاا، َدَقاَل: َلوك َكاَنتك َكَالإَا َما َ اَمعك  .(1)« َرتك
لطي ًا دي نقاشة  مةف َمةن خال ة  دةي الةرأع دلةم َيَعنرةف  ولقد كان ابن مسعود 

عليةةةا بةةل حاورهةةا حةةوارًا علميةةًا مصةةحوبا بالةةدليل واسةةتقبل اعتةةراض المةةرأذ بةة ن 
حسةان الاةن بزو تة  ب نةةا لةم ت عةل الةا زو ت  ت عل الا ب  قة وعدم  ضب وا 

و  يمكةةن لةةةا أن ت عةةل  ةةم خةةتم موق ةة  ومناارتةة  بةة ن أمرهةةا أن تةةاهب لزو ةة  
ولكنةةا  )زينب بنت عبداهلل ال ق ية( دتنار لن كانت تخالف هةدع رسةول اهلل 

  ت ةةد شةةياا مةةن الةةا،  ةةم ي كةةد لةةةا أن زو ةة    ت عةةل شةةياًا ديةة  معصةةية هلل 
رسول ، ولو أنةا خال ت الا الةدع النبةوع لكةان الطةال  منة  وال ةرا  لةةا أو و 

علا أقل اسحوال ه رها حتا ترا ف ن سةا وتةتدع للح  والصةواب دةي دينةةا، 
وهةةةاا هةةةو الةةةةدف اسسةةةما مةةةن المنةةةاارات والمناقشةةةات مةةةف النةةةاس أن يةةةردهم 

ةةةم اسهةةوا  أو الداعيةةة للةةا الةةةدع القةةويم والصةةراط المسةةتقيم حتةةا   تزيةةم ب
 تتلق ةم الشياطين من كل ناحيٍة أو  ةة ضعٍف.   

                                 
ير القةةرآن َبةةاَب }َوَمةةا آتَةةاَكَم الرَُّسةةوَل َدَخةةَاوَا{ ( أخر ةة  البخةةارع دةةي صةةحيح ، كتةةاب ت سةة1
 . ٥99٤رقم  1٥7/٤
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ممارسة للقا  المواعا وتاكير الناس، وأ ر الا علا شخصيت  الدعوية،  -19
 واكتساب  موا ةة ال مةور.

علا الداعيةة أن يراعةي ا ختصةار واإلي ةاز، وأن يت ةنن دةي اإللقةا  عنةد للقةا  
ي علةون ،   رضةي اهلل عةنةملسةلف الصةالا المواعا أو تاكير الناس كمةا كةان ا
دةةي خطبةة  ودروسةة  ، قةةال َعبكةةَداهللإ بةةَن  وهةةاا مةةا اشةةتةر بةة  ابةةن مسةةعوٍد 

َداٍس:  رك ةَن »مإ َليكة إ، َدَيةَتَكلَُّم بإَكلإَمةاٍت َوَنحك ةيٍس َعَلةا رإ ك َطَبَنةا َكةلُّ َخمإ َكاَن َعبكَداللُّة إ َيخك
يدَ  َتةإي َأنك َيزإ  .(1)«َنشك

َم وَعنك َحبَُّة  اللُّ إ، َوَأ كَنا الكَقوك لإ َعبكدإ َنا َبعكَض َقوك ، َدَاَكرك نكَد َعلإيٍّ بكنإ َ َويكٍن َقاَل: َكنُّا عإ
لإيًما،  َدَ  َتعك َسَن َخَلًقا، َوَ  َأرك نإيَن: َما رََأيكَنا َرَ اًل َكاَن َأحك مإ يَر الكَم ك َعَليك إ، َدَقاَلوا َيا َأمإ

َسَن َمَ اَلَسًة، وَ  َتَكَم َوَ  َأحك : َنَشةدك ةَعوٍد َدَقةاَل َعلإةيا اللُّة إ بكةنإ َمسك َ  َأَشدُّ َوَرًعا مإنك َعبكدإ
، َدَقاَل:  ؟   َقاَلوا: َنَعمك ٌ  مإنك َقَلوبإَكمك دك َدَا اللَُّةةمُّ لإنرةي »اللَُّ ، لإنَُّ  َلصإ ةةإ اللَُّةمُّ لإنرةي َأشك

دةةي روايةةة: َقةةرََأ الكقَةةركآَن، َدَ َحةةلُّ َحاَلَلةةَ ،  وزاد« َأقَةةوَل دإيةة إ مإ كةةَل َمةةا َقةةاَلوا َأوك َأدكَضةةلَ 
، َعالإٌم بإالَسنُّةإ    .(2)َوَحرَُّم َحرَاَمَ ، َدقإيٌ  دإي الدرينإ

لقا  الدروس علا شخصية ابةن مسةعود  وأكسةبت   وقد أ رت ك رذ المواعا وا 
دربةةة دةةي التعامةةل مةةف النةةاس وكي يةةة مةةوا ةتةم ومراعةةاذ أحةةوالةم دكةةان مةةن 

، َدة إَاا انكَصةَرَدتك َعنكةَا َقلَةوَبَةمك »: اا وصاي َم لإَاا َأقكَبَلةتك َعَليكةَا َقلَةوَبَةمك َحدرثإ الكَقةوك
مك َدَقةدك َأقكَبَلةتك َعَليكةَا  ، قإيَل: َوَما َعاَلَمَة َالإَا؟ َقاَل: لإَاا َحدَُّ وَا بإَ بكَصةارإهإ َداَل َتَحدر كَةمك

، َدة إَاا اتَُّكةَ  َبعك  وهكةاا ينبغةةي  .(3)«َضةَةمك َعَلةا َبعكةةٍض َوَت َةاَ َبوا َدةاَل َتَحةدر كَةمك َقلَةوَبَةمك
 أن يراعوا حالة المتلقي دي كل وقت وحين.علا الدعاذ 

******* 

                                 
 ( أخر   الحاكم دي المستدرا، كتاب معردة الصحابة ، اكر مناقب عبداهلل بةن مسةعود 1
 . ٤379رقم  3/3٤٤
 39٤/٤ ( مصنف ابن أبي شيبة، كتاب ال ضاال، باب ما اكر دي عبةداهلل بةن مسةعود 2

 . 322٥1رقم 
ةَن  (3 َرَا مإ لكمإ َوَما َيكك َاةإ َوالكعإ َن التَُّخَولإ بإالكَموكعإ َتَحَب مإ أخر   البيةقي دي   اآلداب   َباَب َما َيسك

 . 31٥رقم  128التُّطكوإيلإ َمَخاَدَة الكَماَللإ ص 
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 ) الخاتمة (
وبعد هاا البحث المختصر حول شخصية عبداهلل بن مسعود الدعوية، والعوامل 

أخلةةص للةةا بعةةض  التةةي سةةاعدت علةةا تكةةوين هةةاا الشخصةةية ال ليلةةة دةة نني
 النتااج والتوصيات التي َخَلصت لليةا بعد هاا الدراسة المو زذ، وهي:

نمةةااو رااعةةة، وقةةدواٌت، وهامةةاٌت  رضةةي اهلل عةةنةمنمةةااو الصةةحابة الكةةرام  -1
عاليةةة، حةةرعا بالبةةاح ين ا هتمةةام بدراسةةة سةةيرهم واسةةتخراو علةةومةم بمةةا يعةةود 

ن مةةن قإَبةةلإ اهلل تعةةالا بال ااةةدذ علةةا المسةةلمين  والبشةةرية  ميعةةًا، د ةةةم َمَزكُّةةوك
 .ورسول  

علةةم الةةدعوذ علةةم يحتةةاو للةةا مزيةةد مةةن الدراسةةات والبحةةوث التةةي تتنةةاول  -2
 ت اصيل  وتبحث عن ما يطورا ويواكب الواقف والعصر الاع نعيش دي .

ا هتمام بالعوامل التي مةن شة نةا صةقل شخصةية الةدعاذ مةن أهةم أسةباب  -3
 للا اهلل. تطور الدعوذ وتنمية الدعاذ

تةياة عوامل ووساال تواكب العصر الحديث وتطورات  وتساعد علا لعةداد  -٥
 شخصية الداعية.

العلم والبياة التي ينش  بةةا المسةلم، والميةادين العمليةة، والمنةابر الدعويةة  -٤
سةةوا  اإلعالميةةة أم دةةي وسةةاال التواصةةل ا  تماعيةةة ينبغةةي أن يكةةون اهتمةةام 

سبب إلخراو نمةااو مةن الةدعاذ المميةزين وسةبب  الدعاذ بةا بالم اسهمية دةي
 لصقل شخصياتةم بحيث يكونون مقبولين عند الناس والم تمف.

****** 
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 )المصادر والمرا ف العلمية(
 مرتبة علا حروف المع م

 القرآن الكريم. .1
ردع  .2 ةةَروك إ اآلداب للبيةقةةي، أحمةةد بةةن الحسةةين بةةن علةةي بةةن موسةةا الَخسك

هةة(، اعتنةا بة  وعلة  علية : أبةو ٥٤9لبيةقةي )ت: الخراساني، أبةو بكةر ا
م،   1899 -هةةةةة  1٥99عبةةةةد اهلل السةةةةعيد المنةةةةدوا، الطبعةةةةة: اسولةةةةا، 

 لبنان. –الناشر: م سسة الكتب ال قادية، بيروت 
  يوسةةف بةةن عبةةداهلل بةةن محمةةد ابةةن {ا سةةتيعاب دةةي معردةةة اسصةةحاب} .3

 -ل يةةةةل ، تحقيةةةة : علةةةةي الب ةةةةاوع، دار اه(٥٤3عبةةةةدالبر القرطبةةةةي )ت
 ه. 1٥12بيروت، الطبعة اسولا، 

  علةي بةن أبةي الكةرم محمةد ابةن اس يةر {أسد الغابة دةي معردةة الصةحابة} .٥
، تحقية : علةةي محمةد معةوض، عةادل أحمةةد ه(٤39الشةيباني ال ةزرع )ت

 -ه1٥1٤بيةةةروت، الطبعةةة اسولةةةا،  -عبةةدالمو ود، دار الكتةةةب العلميةةة 
 م.188٥

، طبعةة أولةا دار الودةا  السةيد الوكيةلمحمةد  أسس الدعوذ وآداب الةدعاذ، .٤
 م.2999للطباعة والنشر عام 

د/ عبةةدالرحيم المغةةاوع،، دار  اسسةةس العلميةةة لمةةنةج الةةدعوذ اإلسةةالمية، .٤
 هة .1٥39الحضارذ للنشر والتوزيف الرياض ، 

، خالةةةةد الخيةةةةاط ، دار  اسسةةةةلوب التربةةةةوع للةةةةدعوذ دةةةةي العصةةةةر الحاضةةةةر .7
  هة 1٥12،  1الم تمف ،  دذ ، طة

  أحمةةةد بةةةن علةةةي بةةةن ح ةةةر العسةةةقالني {اإلصةةةابة دةةةي تمييةةةز الصةةةحابة} .9
، تحقي : عادل أحمةد عبةدالمو ود، وعلةي محمةد معةوض، دار ه(9٤2)ت

 ه.1٥1٤بيروت، الطبعة اسولا،  -الكتب العلمية 
لع ةةةاز القةةةرآن لل ر ةةةاني، تعليةةة : محمةةةود محمةةةد شةةةاكر، طبعةةةة مكتبةةةة  .8

 الخان ي مطبعة المدني.
 بن القيم ، تحقي  عصةام الةدين ، دار  عن رب العالمين،لعالم الموقعين  .19

 م(. 1883 –ه  1٥12عام ) 1القاهرذ ، ط –الحديث 
: محمةةةود ابةةةراهيم زايةةةد الناشةةةر : دار المعردةةةة تحقيةةة  ،التةةةاريخ الصةةةغير} .11
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 .لبنان –بيروت 
التعري ةةات لل ر ةةاني، تحقيةة / د. عبةةدالرحمن عميةةرذ دار الكتةةب العلميةةة  .12

 م.1893-هة 1٥93طبعة: اسولا لبنان ال –بيروت 
التعري ةةةات ال قةيةةةة،  تةةة ليف: محمةةةد عمةةةيم اإلحسةةةان الم ةةةددع البركتةةةي،  .13

 -هةةةةةة 1٥2٥الناشةةةةةر: دار الكتةةةةةب العلميةةةةةة، الطبعةةةةةة: اسولةةةةةا،  ٤3ص
 م.2993

(  محمةد بةن  ريةر بةن {ت سير الطبرع) امف البيان عةن ت ويةل آع القةرآن .1٥
، تحقيةة : ه(319بةةرع )تيزيةةد بةةن ك يةةر بةةن  الةةب اآلملةةي أبةةو  ع ةةر الط

د.عبداهلل بن عبدالمحسةن التركةي، بالتعةاون مةف مركةز البحةوث والدراسةات 
مصر، الطبعة  -اإلسالمية بدار ه ر د.عبدالسند حسن يمامة، دار ه ر 

 م. 2991 -ه1٥22اسولا، 
، ه(9٤2  أحمةةةد بةةةن علةةةي بةةةن ح ةةةر العسةةةقالني )ت{تةةةةايب التةةةةايب} .1٤

 ه. 132٤الةند، الطبعة اسولا،  -مطبعة داارذ المعارف الناامية 
  يوسف بن عبدالرحمن بن يوسةف أبةو {تةايب الكمال دي أسما  الر ال} .1٤

الح ةةةاو  مةةةال الةةةدين ابةةةن الزكةةةي أبةةةي محمةةةد القضةةةاعي الكلبةةةي المةةةزع 
بيةروت،  -، تحقي : د.بشةار عةواد معةروف، م سسةة الرسةالة ه(7٥2)ت

 م. 1899 -ه1٥99الطبعة اسولا، 
دضةةل {  أبةةو عمةةر يوسةةف بةةن عبةةداهلل بةةن محمةةد بةةن  ةةامف بيةةان العلةةم و  .17

، تحقيةة : أبةةي اسشةةبال ه(٥٤3عبةةدالبر بةةن عاصةةم النمةةرع القرطبةةي )ت
 -ه1٥1٥الريةةةةةاض، الطبعةةةةةة اسولةةةةةا،  -الزهيةةةةةرع، دار ابةةةةةن ال ةةةةةوزع 

  م.188٥
  أبو نعيم أحمد بن عبداهلل بن أحمد بن {حلية اسوليا  وطبقات اسص يا } .19

 -، دار السةةعادذ ه(٥39ن اسصةةبةاني )تلسةةحا  بةةن موسةةا ابةةن مةةةرا
 م.187٥ -ه138٥ب وار محاداة مصر، 

، د/ عبةةد اهلل الزبيةةر عبةةد الةةرحمن طةةة  دعةةوذ ال مةةاهير ومكونةةات الخطةةاب .18
  هة .1٥21وزارذ اسوقاف قطر ، 

الةةةدعوذ اإلسةةةالمية وتطورهةةةا دةةةي شةةةب  القةةةارذ الةنديةةةة، د/ محيةةةي الةةةدين  .29
 دمش . 189٤اسلوااي دار القلم الطبعة اسولا 
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الدعوذ اإلسالمية دعوذ عالمية، الشيخ محمد الراوع، دار العربية للطباعة  .21
 م بيروت.1871والنشر 

، طبعةةةةة 19الةةةةدعوذ اإلسةةةةالمية أصةةةةولةا ووسةةةةاالةا، أحمةةةةد  لةةةةوش، ص .22
 هة، ط دار الكتاب المصرع واللبناني، القاهرذ بيروت.1388

نواب، دار العلةم دمشة   د/عبد الرب نواب الدين آل الدعوذ للا اهلل تعالا، .23
 م .1889الطبعة اسولا 

 لألستاا/  معة أمين. الدعوذ قواعد وأصول .2٥
  ابن ما ة أبو عبداهلل محمد بةن يزيةد القزوينةي وما ةة {سنن ابن ما  } .2٤

، تحقيةة : محمةةد دةة اد عبةةدالباقي، دار لحيةةا  ه(273اسةةم أبيةة  يزيةةد )ت
 ديصل عيسا البابي الحلبي.  -الكتب العربية 

  أبو داود سليمان بن اسشعث بةن لسةحا  بةن بشةير بةن {أبي داودسنن } .2٤
، تحقي : شةعيب اسرنة وط ه(27٤شداد بن عمرو اسزدع الس  ستاني )ت

بيةروت، الطبعةة اسولةا،  -محم د كامل قرا بللةي، دار الرسةالة العالميةة  -
 م. 2998 -ه1٥39

  محمةةد بةةن عيسةةا بةةن سةةورذ بةةن موسةةا بةةن الضةةحاا {سةةنن الترمةةاع} .27
، تحقيةةة  وتعليةةة : أحمةةةد محمةةةد شةةةاكر، ه(278لترمةةةاع أبةةةو عيسةةةا )تا

بةةراهيم عطةةوذ عةةوض، مكتبةةة مصةةط ا البةةابي  ومحمةةد دةة اد عبةةدالباقي، وا 
 م.187٤ -ه138٤مصر، الطبعة ال انية،  -الحلبي 

سنن الدارمي  أبو محمد عبداهلل بن عبةدالرحمن بةن ال ضةل بةن بةةرام بةن  .29
، تحقي : حسين سةليم ه(2٤٤ع )تعبدالصمد الدارمي التميمي السمرقند

 -ه1٥12الريةةةةةاض، الطبعةةةةةة اسولةةةةةا،  -أسةةةةةد الةةةةةداراني، دار المغنةةةةةي 
 م.  2999

، ه(7٥9  محمةةد بةةن أحمةةد بةةن ع مةةان الةةاهبي )ت{سةةير أعةةالم النةةبال } .28
بيةةروت،  -تحقيةة : م موعةةة ب شةةراف شةةعيب اسرنةةا وط، م سسةةة الرسةةالة

 م.189٤ -ه1٥9٤الطبعة ال ال ة، 
بةراهيم اسبيةارع وعبةد الح ةيا  ،سيرذ ابةن هشةام .39 تحقية : مصةط ا السةقا وا 

 م. 18٤٤عام  2الشلبي، طبعة الحلبي، ط
الم لةف: أحمةد بةن الحسةين بةن علةي الخراسةاني، أبةو بكةر شعب اإليمان،  .31
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 هة(٥٤9البيةقي )ت: 
تحقي : الدكتور عبد العلي عبد الحميةد حامةد، وب شةراف: مختةار أحمةد النةدوع، 

للنشر والتوزيف بالرياض بالتعاون مف الةدار السةل ية  الناشر: مكتبة الرشد
 م 2993 -هة  1٥23ببومباع بالةند، طبعة أولا، 

  تحقي : محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طو  {صحيا اإلمام البخارع .32
الن اذ )مصورذ عن السلطانية ب ضادة ترقيم ترقيم محمد د اد عبدالباقي(، 

 ه. 1٥22الطبعة اسولا، 
مام مسةلم ، تحقية : محمةد دة اد عبةدالباقي، دار لحيةا  التةراث صحيا اإل} .33

 بيروت. –العربي 
أحمةةد بةةن ناصةةر بةةن عبةةدالرحمن العمةةار مطبعةةة النةةر س  صةة ات الداعيةةة، .3٥

 دار كنوز للنشر والتوزيف، الرياض.
م، ط 1877طريةة  الةةدعوذ  دةةي اةةالل القةةرآن أحمةةد دةةايز، الطبعةةة ال ال ةةة  .3٤

 ، القاهرذ بيروت.دار الكتاب المصرع واللبناني
ومنة ةة  دةةي الةةدعوذ للةةا اهلل، رسةةالة ما سةةتير  عبةةداهلل بةةن مسةةعود  .3٤

 لعداد الباحث: عبداهلل بن مسعود بن أحمد.
حقيقت  وأهميت  ، محمد بن سعد الشةراني ،  –علم الدعوذ للا اهلل تعالا  .37

 هة . 1٥33رسالة ما ستير دي الدعوذ  امعة أم القرى ، 
  أحمةد بةن علةي بةن ح ةر أبةو ال ضةل {البخارع دتا البارع شرد صحيا} .39

العسةةقالني الشةةادعي، رقةةم كتبةة  وأبوابةة  وأحادي ةة : محمةةد دةة اد عبةةدالباقي، 
قةةام ب خرا ةة  وصةةحح  وأشةةرف علةةا طبعةة : محةةب الةةدين الخطيةةب، عليةة  

بيةروت،  -تعليقات العالمة: عبةدالعزيز بةن عبةداهلل ابةن بةاز، دار المعردةة 
 ه.1378

،  2٤سةةةالمية، حسةةةن عيسةةةا عبةةةد الاةةةاهر ، صدصةةةول دةةةي الةةةدعوذ اإل .38
 هة، ط دار ال قادة ، قطر ، الدوحة. 1٥9٤الطبعة اسولا 

  أبةةو عبةداهلل أحمةةد بةةن محمةد بةةن حنبةةل بةن هةةالل بةةن {دضةاال الصةةحابة} .٥9
، تحقيةة : د.وصةةي اهلل محمةةد عبةةاس، م سسةةة ه(2٥1أسةةد الشةةيباني )ت

 م. 1893 -ه1٥93بيروت، الطبعة اسولا،  -الرسالة 
 القاهرذ. -ل وااد   بن القيم، تحقي : م دع السيد لبراهيم، مكتبة القرآن ا .٥1
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 1881دار لحيةةا  التةةراث  1ط 3/28٤القةةاموس المحةةيط، ال يروزآبةةادع،  .٥2
 بيروت.

د/ همةةةام عبةةةدالرحيم سةةةعيد، دار ال رقةةةان للنشةةةر ، قواعةةةد الةةةدعوذ للةةةا اهلل .٥3
 والتوزيف.

السةةالم للطباعةةة للنشةةر لعبةةداهلل ناصةةا علةةوان، دار  كيةةف يةةدعو الداعيةةة .٥٥
 والتوزيف والتر مة.

  محمةةد بةةن مكةةرم بةةن علةةي أبةةو ال ضةةل  مةةال الةةدين ابةةن {لسةةان العةةرب .٥٤
بيةةروت،  -، دار صةةادر ه(711مناةةور اسنصةةارع الروي عةةي اإلدريقةةي )ت

  ه. 1٥1٥الطبعة ال ال ة، 
  أبةو الحسةن نةور الةدين علةي بةن أبةي بكةر {م مف الزوااد ومنبف ال وااد} .٥٤

، تحقيةة : حسةةام الةةدين القدسةةي، مكتبةةة ه(997ن الةي مةةي )تبةةن سةةليما
 م. 188٥ -ه1٥1٥القاهرذ،  -القدسي 

  أبو محمد الحسةن بةن عبةدالرحمن {المحدث ال اصل بين الراوع والواعي} .٥7
، تحقيةةةة : د.محمةةةةد ع ةةةةاو ه(3٤9بةةةةن خةةةةالد الرامةرمةةةةزع ال ارسةةةةي )ت

 ه.1٥9٥بيروت، الطبعة ال ال ة،  -الخطيب، دار ال كر 
يوسةةةف الشةةةيخ محمةةةد، الطبعةةةة الخامسةةةة، ، ت: ار الصةةةحاد، للةةةرازعمختةةة .٥9

، الطبعةة الخامسةة، صةيدا –الدار النموا يةة، بيةروت  -المكتبة العصرية 
 هة.1٥29عام 

يةاا نسةتعين .٥8 سبةي عبةداهلل شةمس  مدارو السالكين بين منازل ليةاا نعبةد وا 
ر السنة هة( ، دا7٤1الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم ال وزية )المتودا: 

 المحمدية للطباعة بالقاهرذ.
، الطبعةة  1٥، محمةد أبةو ال تةود البيةانوني ، ص المدخل للا علم الدعوذ .٤9

 هة ، ط دار الرسالة ، بيروت.1٥12اسولا 
 محمد نمر الخطيب، الناشر : دار المعردة للطباعة والنشر. مرشد الدعاذ، .٤1
ن عبةةداهلل بةةن   أبةةو عبةةداهلل الحةةاكم محمةةد بةة{المسةةتدرا علةةا الصةةحيحين} .٤2

محمةةد بةةن حمدويةة  ابةةن نعةةيم بةةن الحكةةم الضةةبي الطةمةةاني النيسةةابورع 
، تحقيةة : مصةط ا عبةدالقادر عطةةا، دار ه(٥9٤المعةروف بةابن البيةف )ت

 م. 1889 -ه1٥11بيروت، الطبعة اسولا،  -الكتب العلمية 
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  أبةو بكةر أحمةد بةن عمةرو بةن عبةدالخال  {البحةر الزخةار -مسند البزار } .٤3
، تحقي : مح وا ه(282بن عبيداهلل العتكي المعروف بالبزار )ت بن خالد

الةةرحمن زيةةن اهلل، وعةةادل بةةن سةةعد، وصةةبرع عبةةدالخال  الشةةادعي، مكتبةةة 
 م. 2998م: 1899المدينة النبوية، الطبعة اسولا،  -العلوم والحكم 

  أبةةةو داود سةةةليمان بةةةن داود بةةةن ال ةةةارود الطيالسةةةي البصةةةرى {المسةةةند} .٤٥
مصر،  -ي : د.محمد بن عبدالمحسن التركي، دار ه ر ، تحقه(29٥)ت

 م. 1888 -ه1٥18الطبعة اسولا، 
  أبةو يعلةا أحمةد بةن علةي بةن الم نةا بةن يحيةا بةن عيسةا بةن {المسند} .٤٤

، تحقيةةة : حسةةةين سةةةليم أسةةةد، دار ه(397هةةةالل التميمةةةي الموصةةةلي )ت
 م. 189٥ -ه1٥9٥دمش ، الطبعة اسولا،  -الم مون للتراث 

منيةةةر دةةةي  ريةةةب الشةةةرد الكبيةةةر، للرادعةةةي، والمقةةةرع ال يةةةومي المصةةباد ال .٤٤
 . 1879دار الكتب العلمية، بيروت  1ط 2/92٤

  أبو بكر بن أبةي شةيبة عبةداهلل بةن محمةد {المصنف دي اسحاديث واآل ار .٤7
، تحقيةة : كمةةال ه(23٤بةةن لبةةراهيم ابةةن ع مةةان بةةن خواسةةتي العبسةةي )ت

 ه.1٥98ة اسولا، الرياض، الطبع -يوسف الحوت، مكتبة الرشد 
مف اهلل   دراسات دي الةدعوذ والةدعاذ  للشةيخ محمةد الغزالةي، طبعةة أولةا،  .٤9

 دار نةضة مصر . 
  سةليمان بةن أحمةد بةن أيةوب بةن مطيةر اللخمةي الشةامي {المع م الكبيةر} .٤8

، تحقية : حمةدع بةن عبدالم يةد السةل ي، ه(3٤9أبو القاسم الطبراني )ت
 ة ال انية. القاهرذ، الطبع -مكتبة ابن تيمية 

  أحمةد بةن دةارس بةن زكريةا  القزوينةي الةرازع أبةو {مع م مقةاييس اللغةة} .٤9
 -، تحقيةةة : عبدالسةةةالم محمةةةد هةةةارون، دار ال كةةةر ه(38٤الحسةةةين )ت

 م. 1878 -ه1388بيروت، الطبعة اسولا، 
  لبراهيم مصط ا، أحمد الزيات، حامد عبدالقادر، محمد {المع م الوسيط} .٤1

  مصر.  -لعربية بالقاهرذ، دار الدعوذ الن ار، م مف اللغة ا
  يعقةةوب بةةن سةة يان بةةن  ةةوان ال ارسةةي ال سةةوع أبةةو {المعردةةة والتةةاريخ} .٤2

 -، تحقيةةة : أكةةةرم ضةةةيا  العمةةةرع، م سسةةةة الرسةةةالة ه(277يوسةةةف )ت
 م. 1891 -ه1٥91بيروت، الطبعة ال انية، 
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  أبةةو القاسةةم الحسةةين بةةن محمةةد المعةةروف {الم ةةردات دةةي  ريةةب القةةرآن} .٤3
، تحقي / محمةد سةيد كيالنةي ، دار القلةم، ه(٤92را ب اسص ةاني )تبال

 ه.1٥12دمش  بيروت، الطبعة اسولا،  -الدار الشامية 
 للدكتور/ م دع الةاللي، دار النشر والتوزيف. ركااز الدعوذ، .٤٥
، رسةةالة دكتةةوراا ، د/بةةدر عبةةدالرزا  المةةاص  ،  منةةابر الةةدعوذ اإلسةةالمية .٤٤

 رى.أصول الدين  امعة أم الق
مةةنةج الةةدعوذ للةةا اهلل سمةةين أحسةةن لصةةالحي، تعريةةب: سةةعيد اسعامةةي  .٤٤

 الندوع، ونور عالم الندوع.
دار  1ت ليف د/محمد ر اس قلع   ةي ط موسوعة دق  عبداهلل بن مسعود، .٤7

 م. 189٥الن ااس 
، صةةحح  ورقمةة  وخةةرو أحادي ةة  وعلةة  ه(178  )ت{موطةة  اإلمةةام مالةةا} .٤9

بيةةةةروت،  -لحيةةةةا  التةةةةراث العربةةةةي  عليةةةة : محمةةةةد دةةةة اد عبةةةةدالباقي، دار
 م.189٤ -ه1٥9٤

، د/ محمةد عبةد اهلل دراز ،   النب  العاةيم  ناةرات  ديةدذ دةي القةرآن الكةريم .٤8
 هة.1٥2٤دار القلم للنشر طة 

 نحو أسلوب أم ل للدعوذ اإلسالمية، د/ محمود عمارذ. .79
ى النةاية دي  ريب الحديث واس ر  بن اس ير ، تحقي : طاهر أحمد الةزاو  .71

هةة 1388بيةروت،  -محمود محمد الطناحي، الناشةر: المكتبةة العلميةة  -
 م.1878 -

 ٤، الشةةيخ علةةي مح ةةوا ، دار الكتةةاب العربةةي طةةة  هدايةةة المرشةةدين     .72
 م.18٤2-هة 1372

******* 


