
  
  
  

 
  
  
  
  

  إعداد
 

 

  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
  جامعة طيبة باملدينة املنورة

  

(٤١٥)



      
 ٢ 

  ـــــــــــــــــــــــةدمــاملق 
إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا وسيئات 

  أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له. 
وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله 

  ى آله وصحبه أمجعني. وعل ،صلى اللهم وسلم وبارك عليه
أما بعد: فهذا حبث حتريت فيه أن يكون نافعا للدعاة إىل اهللا، يف مسريم الدعوية، 
عله أن يكون زادا هلم، يتزودون مبا أرشد إليه من مقومات وقواعد، أرشد هلا الشارع 
احلكيم، وهي مبثوثة يف كثري من نصوص الكتاب والسنة، وحيصل ا حبوله سبحانه 

  هم وترامحهم ووحدة صفهم. تعاضد
وقد رغبت أن أشري إىل تلك األسس والقواعد يف كتاب أوجزت احلديث فيه، 
ليسهل على الدعاة اإلفادة منه، ومما حيويه من فوائد، مع علمي أن كثريا مما سأورده  
يعمل به الدعاة، وإمنا املراد أن يكون هذا الكتاب ذكرى تنفع الدعاة، فالبد من التذاكر 

 ،لتواصي باحلق، يف زمن كثر فيه االختالف، ونلحظ بغي بعض الدعاة على إخواموا
  أو هفوة من أحدهم. ،عند حصول زلل

صا لوجهه لسائال اهللا سبحانه وتعاىل أن يكون هذا العمل العلمي الدعوي خا
  سبحانه، وأن يتقبله وينفع به من طالعه، إن ريب مسيع الدعاء. 

  : ملخص البحث
هذا البحث بيان ما جيب على كل داعية جتاه أخيه الداعية من حقوق، أتناول يف 

دل عليها الشرع احلكيم، وهي حقوق كثرية، منها ما هو عام بني كل الدعاة، ومنها ما 
على كل داعية له  اوجوده عند االختالف واخلالف، ومنها ما يكون واجب اًيكون متحتم

غزيراً ودربة دعوية مديدة، أهلته ليتبوأ مقاما سبق يف الدعوة، ورزقه اهللا سبحانه علماً 
  صار به من  كبار الدعاة. ،رفيعا

(٤١٦)



      
 ٣ 

  : أمهية موضوع البحث 
، بصرين مبا تعج به الساحة -وال زلت خادماً للدعوة- إن عملي سنني داعية 

الدعوية من منازعات بني الدعاة، كان هلا أثر يف نفرة كثري من الناس عن اإلقبال على 
بعض الدعاة، وجرأت العامة وأهل األهواء ودعاة الشهوات احملرمة على السماع من 

الدعاة إىل اهللا، مع ما الحظت من ضعف دعوي من حيث الكم والكيف، واألساليب 
  بعد فشو التنازع بني بعض الدعاة. 

سرب أسباب وآثار االختالف الدعوي، وأثر تشاجر بعض الدعاة يف  توقد حاول
ياة العامة، وقرأت كثريا من الردود، ومسعت كثريا من الردود الوسط الدعوي ويف احل

يف ما بني الدعاة، فرأيت أن هناك أمراً غائباً عن العديد من الدعاة املتنازعني، وهو أن 
على كل داعية حقوقاُ جتب عليه جتاه إخوانه الدعاة، كما أن له حقوقا جتب على إخوانه 

ن بني كل يالبحث، لعله يسهم يف إصالح ذات الب الدعاة جتاهه، فجاءت فكرة كتابة هذا
متنازعني من الدعاة، مع إحساين الظن باجلميع، ولعل هذا البحث يكون فاحتة يف كتابة 

سبحانه، فإن تضافر هذه اجلهود   اهللاحبوث أخرى من زمالئي األكادمييني والدعاة إىل
فيما بني  اًدعاة، ويؤسس تعاضدوالتظامل بني ال ،من التنازع اكثري سيثمر بإذن اهللا حال

  أجيال قادمة من الدعاة إىل اهللا سبحانه.
  أسباب اختيار املوضوع: 

فبصالحهم يصلح  ،صالح ذات البني بني الدعاة بعضهم بعضاإحماولة اإلسهام يف  -١
  حال األمة كلها.

  حماولة اإلسهام يف إثراء املكتبة اإلسالمية. -٢
خدمة علماء اإلسالم ودعاته بتذكريهم مبا هلم من حقوق وما عليهم من واجبات  -٣

  جتاه بعضهم البعض.  
  

(٤١٧)



      
 ٤ 

  حدود البحث:  
بيان احلقوق الواجبة على كل مسلم جتاه أخيه املسلم، دون خوض يف تفصيل القول  -١

يف شرحها، فليس هذا مناط البحث، وإمنا أوردها إمجاال لكوا مقدمة البد من 
  ياا. ب

  بيان ما جيب على الداعية جتاه أخيه الداعية يف اال الدعوي.  -٢
  بيان ما جيب على كل داعية جتاه أخيه الداعية عند االختالف والرتاع.   -٣
بيان ما جيب على كبار الدعاة جتاه من ابتدءوا سلوك سبيل الدعوة من الدعاة  -٤

  الشباب خاصة.
  منهجي يف البحث:

لى املنهج االستقرائي يف مجع األدلة من الكتاب والسنة، ومجع اآلثار سأعتمد ع -١
  الواردة عن السلف الصاحل رمحهم اهللا.

سأفيد من املنهج التارخيي بذكر وصايا بعضهم لبعض، وأذكر أخبارا تارخيية ثابتة،  -٢
حصلت لعدد من علماء األمة، تدل على فقه السلف يف بيان حقوق الدعاة على 

  الدعاة.
سأفيد من املنهج االستنباطي، حيث سأذكر دروسا وفوائد يف هذا البحث، مستقاة  -٣

  من عدد من النصوص واألخبار اليت سأوردها.
يف كل مسألة أذكر األدلة على ما أبينه من حق، إما من الكتاب والسنة أو من  -٤

  السنة أو من اآلثار الواردة عن السلف الصاحل. 
تنباطه من دروس أستفيدها مما أورده من أدلة وآثار عن علماء أشري إىل ما ميكن اس -٥

  السلف.
 ،ربط ما أذكره من دروس بواقع الدعاة املعاصر يف طرح ليس فيه شدة وال جتريح -٦

  سبحانه.  اهللاوإمنا رفقي يف الطرح وتأدب مع إخواين الدعاة إىل
(٤١٨)



      
 ٥ 

  السورة ورقمها.رسم اآليات القرآنية بالرسم العثماين مع عزو اآلية باسم  -٧ 
  ختريج األحاديث النبوية، وذكر درجة كل حديث. -٨
  عزو اآلثار واألخبار الواردة يف البحث من املصادر األصيلة. -٩

  ترمجة األعالم غري املشهورين. - ١٠
  الدراسات السابقة: 

ال أعرف ومل أطلع على حبث ذا العنوان، أو حبث أكادميي ركز على هذه القضية 
  وعاجلها.

  خطة البحث: 
  قسمت هذا البحث إىل مقدمة، وثالثة فصول، وخامتة، وفهارس:

  :    وفيه مبحثان ، : يف بيان احلقوق الفصل األول
  وفيه مطلبان: ،املبحث األول: حقوق عامة بني املسلمني

  املطلب األول: يف ذكر هذه احلقوق.
  املطلب الثاين: حكم هذه احلقوق. 

  وفيه ثالثة مطالب: ،بني الدعاةاملبحث الثاين: حقوق خاصة 
  املطلب األول: املواساة.   

  املطلب الثاين: إقالة العثرات.  
  املطلب الثالث: نصرته باحلق.     

  وفيه مبحثان:    ،الفصل الثاين: حقوق الداعية عند االختالف
  وفيه أربعة مطالب:     ،املبحث األول: حق الداعية إذا وقع يف خمالفة علمية

  ب األول: حسن الظن به. املطل
  مناصحته سرا.  املطلب الثاين:

(٤١٩)



      
 ٦ 

  توقريه عند احلوار.   املطلب الثالث: 
  الرفق يف تنبيهه إيل أخطائه.   املطلب الرابع:

  املبحث الثاين: عالج اجر الدعاة. 
  مبحثان: وفيه  ،وبني قيامه حبق أخيهالداعية العوائق اليت حتول بني الفصل الثالث: أبرز 

  املبحث األول: جمانبة الوسطية يف النقد. 
  املبحث الثاين: احلزبية.

  اخلامتة والتوصيات.
  فهرس املوضوعات.

  

(٤٢٠)
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  ل األولــــالفص 
  وقـــان احلقـــي بيـف

 

إنّ من كمال هذا الدين وحماسنه ومجاله أنه حث على الترابط بني أتباعه والتعاضد 
 A B C D E GF ] قال سبحانه:ليكون اتمع املسلم صفا واحدا، 

H I J K L M       N O P Q R S T U V W 

X Y Z    [ ]\ ^ _ ` a b c d   e Z  ] آل سورة
  ].١٠٣عمران: 

إن «فعن أيب موسى األشعري رضي اهللا عنه قال: قال النيب عليه الصالة والسالم: 
  . )١(»املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بني أصابعه

وأوضح هلم أن  ،وبين الدين احلنيف ألتباعه األواصر اليت ا حيصل ترابطهم 
 ،الصلة بينهم من خالل تلك الروابط والوشائج ال حتقق إال بالقيام حبقوق واجبة عليهم

  .جتاه بعضهم البعض

 ،فمنها ما هو عام فيما بني املؤمنني :وتنقسم هذه احلقوق إىل قسمني يف اجلملة
ومنها ما هو خاص جيب على البعض جتاه  ،كل مؤمن جتاه أخيه املؤمن فهو واجب على

    .البعض
 

                                                
  ).٢٥٨٥رقم ( ٤/١٩٩٩)، ومسلم يف صحيحه ٤٨١رقم ( ١/١٠٣رواه البخاري يف صحيحه   )١(

(٤٢١)



      
 ٨ 

  ث األولــــــاملبح 
  لمنيـــني املسـة  بــوق عامــحق

  :: يف ذكر هذه احلقوق املطلب األول
قد أرشدنا إىل تلك  ،كما قدمت فإن الرحيم بأمته اهلادي هلا عليه الصالة والسالم

اليت جتب على كل مسلم جتاه أخيه، وال يتسع جمال حبثنا هنا لتفصيل  ،احلقوق العامة
القول يف بيان تلك احلقوق، وذكر األحاديث الكثرية املبينة هلذه احلقوق، لكين أقتصر 

ليكون هذا البيان مبثابة تقدمة منضي بعدها للحديث عن ما جيب  ،هنا على بيان إمجايل
  عض. على الدعاة من حقوق جتاه بعضهم الب

ولقد جاء عن النيب عليه الصالة والسالم تبيان هلذه احلقوق العامة بني املسلمني، 
هريرة رضي اهللا عنه قال: مسعت  أيب الشيخان من حديث ومن تلك األحاديث ما رواه

حق املسلم على املسلم مخس: رد السالم، «رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول: 
  .)١(»ئز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطسوعيادة املريض، واتباع اجلنا

حق املسلم «قال عليه الصالة والسالم:  :اإلمام مسلم يف صحيحهعند  يف لفظو
على املسلم ست قيل: ما هن يا رسول اهللا؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك 

ذا فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اهللا فسمته، وإذا مرض فعده، وإ
  .)٢(»مات فاتبعه

أمرنا النيب صلى «وعند البخاري من حديث الرباء بن عازب رضي اهللا عنه، قال: 
اهللا عليه وسلم بسبع: أمرنا باتباع اجلنائز، وعيادة املريض، وإجابة الداعي، ونصر 

  .)٣(»املظلوم، وإبرار القسم، ورد السالم، وتشميت العاطس

                                                
  ).٢١٦٢رقم ( ٤/١٧٠٤)، ومسلم يف صحيحه ١٢٤٠رقم ( ٢/٧١صحيحه رواه البخاري يف   )١(
  ).٢١٦٢رقم ( ٤/١٧٠٥رواه مسلم يف صحيحه   )٢(
  ).١٢٣٩رقم ( ٢/٧١رواه البخاري يف صحيحه   )٣(

(٤٢٢)



      
 ٩ 

حق رد السالم، ويف رواية مسلم ذكر نوعني وتالحظ أنه يف رواية البخاري ذكر  
من احلق: أوهلما حق ابتداء املسلم ألخيه بالسالم، واحلق اآلخر أن ينصح له إذا 

  استنصحه.

قلت: فهذه سبع، وإننا جند أن احلافظ ابن حجر رمحه اهللا قد تتبع هذه األحاديث 
  .)١(فأوصلها إىل تسعة حقوق ،ليجمع منها ما دلت عليه من حقوق

  املطلب الثاين: حكم هذه احلقوق

بين احلافظ ابن حجر رمحه اهللا معىن احلق هنا فيقول: وقد تبني أن معىن احلق هنا 
  الوجوب خالفا لقول ابن بطال املراد حق احلرمة والصحبة.

مث يرجح احلافظ رمحه اهللا أن الوجوب هنا وجوب كفاية، قال رمحه اهللا: والظاهر 
  .)٢(الكفايةأن املراد به هنا وجوب 

ونرى احلافظ وهو الفقيه بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلخص يف موضع 
آخر أقوال العلماء يف حكم الوجوب من عدمه وحقيقة هذا الوجوب فيقول: قال ابن 
بطال: حيتمل أن يكون األمر على الوجوب مبعىن الكفاية كإطعام اجلائع وفك األسري، 

ث على التواصل واأللفة، وجزم الداودي باألول فقال: هي وحيتمل أن يكون للندب للح
فرض حيمله بعض الناس عن بعض، وقال اجلمهور: هي يف األصل ندب، وقد تصل إىل 
الوجوب يف حق بعض دون بعض، وعن الطربي تتأكد يف حق من ترجى بركته، وتسن 

الوجوب يعين  فيمن يراعى حاله، وتباح فيما عدا ذلك، ونقل النووي اإلمجاع على عدم
  .)٣(على األعيان

                                                
  .١١/١٨و ١٠/٦٠٣انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري   )١(
  .٣/١١٣فتح الباري   )٢(
  .١١٣-١٠/١١٢فتح الباري   )٣(

(٤٢٣)



      
 ١٠ 

  قلت: ومن تتبع األحاديث تظهر له جبالء عدة مسائل:   
  القيام ذه احلقوق.التأكيد على كل فرد من املسلمني، مراعاة أن يف هذه النصوص  -  ١
من هذه احلقوق ما هو واجب على كل فرد جتاه أخيه املسلم، على الصحيح من  -  ٢

  أقوال أهل العلم، كحق تشميت العاطس، وحق إجابة الدعوة إىل الوليمة. 
أكثر هذه احلقوق جتب على سبيل الكفاية، فمىت قام ا البعض سقط الوجوب  -  ٣

  .وعيادة املريض ،العيين عن اآلخرين، كتشييع اجلنازة
   

(٤٢٤)



      
 ١١ 

  يــانـث الثــــاملبح 
  اةـــني الدعـة بــوق خاصــحق

 

أشرت من قبل إىل حرص الشريعة على إجياد أواصر التعاضد، والترابط بني 
املؤمنني، وأن هذه الصالت ال تتم وال يتحقق مد جسورها إال بقيام كل مسلم باحلقوق 

  اليت جتب عليه جتاه أخيه املسلم.  
وحيسن يب هنا أن أوضح أن األواصر اليت توجب حقوقاً عامة على املسلمني فيما 

  بينهم، تنقسم إىل قسمني: 
  قسم من األواصر عام، وهو الذي يوجب احلقوق العامة.  : األول

اليت توجب صلة الرحم، األواصر خاص، كاألواصر هو نوع من  والقسم اآلخر:
وولده، والولد ووالده، وذوي األرحام، كما أن هناك ومن أعمها أواصر ما بني الوالد 

غري احلقوق  اأواصر توجب حقوق فيما بني اجلريان، وفيما بني الزوجني، يوجب حقوق
اليت يتضمنها عقد الزوجية، وهناك أواصر توجب حقوقاً بني بعض شرائح اتمع 

  اإلسالمي، كحقوق األرامل واليتامى وحنوهم.
ه، فاملنتسبون إىل العلم تربط بعضهم ببعض روابط وطيدة، إن العلم رحم بني أهل

ووشائج وأواصر متينة، ومن املعلوم أن العلم هو قوام الدعوة، وأصلها الذي تقوم به 
 _ ^ [ ]\ P Q R S T   VU W X Y Z ] وعليه، قال سبحانه:

 ̀a b c Z   ] ١٠٨سورة يوسف: رقم[ .  
فال دعوة  ،)١(كما قال القرطيب والرازي "والربهان واحلجة "البصرية هي  العلم

إال ببصرية، والدعاة إىل اهللا سبحانه يصل فيما بينهم هذه الرحم رحم العلم اليت توجب 
  على كل  داعية القيام حبق أخيه الداعية عليه.

                                                
  .١٨/٥٢٠، مفاتيح الغيب لفخر الدين الرازي ٩/٢٧٤اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب انظر:   )١(

(٤٢٥)



      
 ١٢ 

هذا مع ما جيمع بني الدعاة إىل اهللا سبحانه من روابط النصح هللا، ولكتابه،  
  وسلم، وألئمة املسلمني، وعامتهم.ولرسوله صلى اهللا عليه 

والتواصي بالصرب على سلوك سبيل الدعوة ووحدة اهلدف، وهو هداية الناس إىل 
  اخلري، وحتذيرهم من الضالل والعصيان.   

وال ريب إن هذه األواصر اليت أشرنا إىل عدد منها حتتم على كل داعية قيامه 
حقوق عامة، جتب على الداعية يف كل  باحلقوق اليت جتب عليه جتاه أخيه الداعية، وهي

  حني، وعلى كل حال، وأشري إىل أبرز هذه احلقوق هي : 
  املطلب األول : املواساة:

 ،يسنده يف وقت شدته ،نافعا له ،جاء اإلسالم مبا جيعل املسلم سالما على أخيه
املؤمنني يف مثل «له يف كرباته، قال عليه الصالة والسالم:  اًمعاضد ،خلاطره اًجابر

توادهم، وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد 
  .)١(»بالسهر واحلمى

هذا املثل النبوي يرشدنا فيه عليه الصالة والسالم إىل احلال املثلى اليت ينبغي أن 
  يقوم عليها اتمع املسلم. 

املنشود حتققها، فاحلري م أن والدعاة إىل اهللا هم املوجهون ملثل هذه احلال 
حيققوا فيما بينهم وجود هذه اآلصرة اليت تؤكد عظيم ترابطهم ووحدم يف طريق احلق 

  واخلري. 
لقد وصف اهللا سبحانه خامت رسله عليه الصالة والسالم بأنه رؤوف باملؤمنني 

 ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ { | ] رحيم م، قال سبحانه:

¦ § ¨  © ª « Z  ] ١٢٨التوبة: رقم سورة[.  

                                                
  ) من حديث النعمان بن بشري رضي اهللا عنه.٢٥٨٦رقم ( ٤/١٩٩٩رواه مسلم يف صحيحه   )١(

(٤٢٦)



      
 ١٣ 

وإن من صور هذه الرمحة والرأفة النبوية مواساته عليه الصالة والسالم ألصحابه   
وهو عليه الصالة والسالم إمام الدعاة وخريهم  ،رضي اهللا عنهم يف مواقف كثرية

  وهاديهم إىل سبيل الرشاد.  
بعضهم  ته عليه الصالة والسالم ألصحابه أصل يف باب مواساة الدعاةاإن مواس

  أصل كذلك يف هذا الباب.  بعضا كمواساة الصحابة بعضهم ،البعض
     ( ) ' & % #$ " ! ] :قال سبحانه يف وصف حال الصحبة

* ,+ Z  ] ٢٩سورة الفتح: رقم[.   
وترامحهم من لوازمه املواساة، وسيأيت ذكر ما يدل على حسن حتقيقهم هلذه 

إن رسول اهللا عليه الصالة والسالم قدوة كل داعية، فينبغي لكل داعية أن   املواساة.
يقتفي أثره يف مواساته عليه الصالة و السالم ألصحابه، وإن مما يطيب به احلديث أن 

  على كرمي مواساته عليه الصالة و السالم ألصحابه:  ةأذكر بعض القصص الدال
فعن خباب بن  :  يف مكة ما أصاممواساته لعموم أصحابه حني شكوا إليه  -  ١
قال: شكونا إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهو متوسد بردة رضي اهللا عنه األرت 

كان الرجل فيمن «له يف ظل الكعبة، قلنا له: أال تستنصر لنا، أال تدعو اهللا لنا؟ قال: 
ه فيشق باثنتني، قبلكم حيفر له يف األرض، فيجعل فيه، فيجاء باملنشار فيوضع على رأس

وما يصده ذلك عن دينه، وميشط بأمشاط احلديد ما دون حلمه من عظم أو عصب، وما 
يصده ذلك عن دينه، واهللا ليتمن هذا األمر، حىت يسري الراكب من صنعاء إىل 

  .)١(»حضرموت، ال خياف إال اهللا، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون
بوية كيف كانت بلسما شافيا جلراحات تالحظ هذه الكلمات النورانية الن

كلها صدق  ،إا كلمات صدرت عن سيد الدعاة وإمامهم ،الصحابة مثبتة هلم على احلق
ووفاء وبشرى، وهكذا ينبغي للداعية أن يواسي كل داعية أصابه بالء يف مسريته 

                                                
  ).٣٦١٢رقم ( ٤/٢٠١رواه البخاري يف صحيحه   )١(

(٤٢٧)



      
 ١٤ 

ن صرب وثبت، الدعوية يذكره حبسن العاقبة، ويسوق له األدلة الثابتة املبشرة مبوعود اهللا مل 
وموعده سبحانه حبسن ثواب اآلخرة، فإن يف هذا تثبيت من الداعية ألخيه يف وهج 

  البالء. 

مواساته أليب بكر الصديق: فعن أيب الدرداء رضي اهللا عنه قال: كانت بني  -  ٢
أيب بكر وعمر حماورة، فأغضب أبو بكر عمر فانصرف عنه عمر مغضبا، فاتبعه أبو بكر 

ر له، فلم يفعل حىت أغلق بابه يف وجهه، فأقبل أبو بكر إىل رسول اهللا يسأله أن يستغف
صلى اهللا عليه وسلم، فقال أبو الدرداء وحنن عنده: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

قال: وندم عمر على ما كان منه، فأقبل حىت سلم » أما صاحبكم هذا فقد غامر«وسلم: 
ص على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم اخلرب، وجلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وق

قال أبو الدرداء: وغضب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وجعل أبو بكر يقول: واهللا يا 
هل أنتم تاركون يل «رسول اهللا ألنا كنت أظلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
إين رسول اهللا إليكم  صاحيب، هل أنتم تاركون يل صاحيب، إين قلت: يا أيها الناس،

   .)١( »مجيعا، فقلتم: كذبت، وقال أبو بكر: صدقت
هذا املوقف الكرمي من النيب الكرمي صلى اهللا عليه وسلم، يأيت بعد أن قدم أبو بكر 
رضي اهللا عنه كل ما يف وسعه من نصرة لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم باملال والنفس، 

  فتأيت هذه املواساة تكرميا له.
هكذا ينبغي للداعية أن يقدر إلخوانه الدعاة جهودهم، ويثين عليهم مبا قدموا و

من صدق يف نصرة الدين وأهله، واستنفاد اجلهود يف الدعوة والتعليم، ويتأكد هذا 
  حينما يشعر الداعية من واقع حال أخيه الداعية تأثرا مبوقف ما.   

العلم هو الزاد للداعية يف مسريه الدعوي، وال ترى داعية عظم نفعه، وأنار  -  ٣
للناس طريقهم إال وهو على علم حصله جبهد جهيد، وحني يصاب بعض الدعاة مبا 

                                                
  ).٤٦٤٠رقم ( ٦/٥٩رواه البخاري يف صحيحه   )١(

(٤٢٨)



      
 ١٥ 

نقصان، فإنه ينبغي إلخوام الدعاة مؤازرم مبواساة ليوجب إحساسهم بتعرض مقامهم  
ة، مما يعزز اجتهادهم يف الدعوة، وتعليم الناس بكلمات تزيد مكانتهم العلمية والدعوي

    اخلري، وهذا رسول اهللا عليه الصالة والسالم يواسي أيب بن كعب رضي اهللا عنه. 
فعن أيب بن كعب رضي اهللا عنه قال: كنت يف املسجد فدخل رجل يصلي، فقرأ 

نا الصالة قراءة أنكرا عليه، مث دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضي
دخلنا مجيعا على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقلت: إن هذا قرأ قراءة أنكرا عليه، 
ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقرآ، 
فحسن النيب صلى اهللا عليه وسلم شأما، فسقط يف نفسي من التكذيب، وال إذ كنت 

فلما رأى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ما قد غشيين، ضرب يف صدري، يف اجلاهلية، 
يا أيب أرسل إيل أن اقرأ «ففضت عرقا وكأمنا أنظر إىل اهللا عز وجل فرقا، فقال يل: 

القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أميت، فرد إيل الثانية اقرأه على حرفني، 
الثالثة اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة فرددت إليه أن هون على أميت، فرد إيل 

رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت: اللهم اغفر ألميت، اللهم اغفر ألميت، وأخرت الثالثة 
  .)١(»ليوم يرغب إيل اخللق كلهم، حىت إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم

الدعاة إىل اهللا بشر كسائر البشر، حيصل بينهم ما حيصل بني البشر، من  -٤
واجب من رأى شجاراً بني داعيتني أن يسعى يف اإلصالح الوشجار، غري أن  خالف

بينهما، مع مواساة من مسه الضرر منهما، ولو بكلمات صدرت عن قائلها مل يرد ا 
  تلك املضرة بأخيه الداعية. 

ورسول اهللا عليه الصالة السالم يرشدنا يف هذا املقام إىل ما قدمت له يف قصة 
فعن املعرور بن   جرت بني أيب ذر وبني بالل احلبشي رضي اهللا عنهما حني سب أمه. 

سويد، قال: مررنا بأيب ذر بالربذة وعليه برد وعلى غالمه مثله، فقلنا: يا أبا ذر لو مجعت 
                                                

  ).٨٢٠رقم ( ١/٥٦١ صحيحه رواه مسلم يف  )١(

(٤٢٩)



      
 ١٦ 

إنه كان بيين وبني رجل من إخواين كالم، وكانت أمه أعجمية،  بينهما كانت حلة، فقال: 
فعريته بأمه، فشكاين إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، فلقيت النيب صلى اهللا عليه وسلم، 

، قلت: يا رسول اهللا، من سب الرجال سبوا »يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية«فقال: 
، قلت: على حال ساعيت من الكرب؟ »جاهلية يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك«أباه وأمه، قال: 

  .)١(»نعم«قال: 
ر أبو ذر بالال بأمه، فقال: ولفظه: عي )٢(وجاء ذكر اسم بالل صرحيا عند البيهقي

يا ابن السوداء، وإن بالال أتى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فأخربه فغضب، فجاء 
وسلم، فقال: ما أعرضك عين إال أبو ذر ومل يشعر، فأعرض عنه النيب صلى اهللا عليه 

قال النيب صلى اهللا عليه  ،»أنت الذي تعري بالال بأمه؟«شيء بلغك يا رسول اهللا، قال: 
والذي أنزل الكتاب على حممد ما ألحد علي فضل إال بعمل، إن أنتم إال كطف «وسلم: 
  ».الصاع

وسلم ابن وعن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه قال: أمر النيب صلى اهللا عليه 
مسعود فصعد على شجرة أمره أن يأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إىل ساق عبد اهللا بن 
مسعود حني صعد الشجرة، فضحكوا من دقة ساقيه، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه 

  .)٣(»ما تضحكون؟ لرجل عبد اهللا أثقل يف امليزان يوم القيامة من أحد«وسلم: 
ة فهو ليس منعزالً عن االكتساب لنفسه، ولزوجه، متر أزمات مالية بالداعي -٥

وذريته، ويكابد إجياد نفقة ومرتل وحنو ذلك، وقد يتحمل ديونا، وقد ال جيد عمال 
يتقوت به، وهنا يتجلى دور الداعية يف جندة أخيه، ومواساته مباله، بشىت صور املواساة 

  من هبة  أو قرض وحنو ذلك. 

                                                
  ).١٦٦١رقم ( ٣/١٢٨٢)، ومسلم يف صحيحه ٣٠رقم ( ١/١٥رواه البخاري يف صحيحه   )١(
  ).٤٧٧٢رقم ( ٧/١٣٠شعب اإلميان   )٢(
  ). وسنده حسن.٢٣٧)، والبخاري يف األدب املفرد رقم (٩٢٠رقم ( ٢/٢٤٤رواه أمحد يف املسند   )٣(

(٤٣٠)



      
 ١٧ 

على الداعية املراد مواساته، بل يتعدى نفعها إىل إن نفع هذه املواساة ال يقتصر  
انصرف عن  ،ومهوم اكتساب املعايش ،نفع الدعوة، فإن الداعية إذا غشيته مهوم الديون

  الدعوة كثريا، ورمبا ينصرف بعضهم عن الدعوة بالكلية. 
وال أجود يف بشر - وجند رسول اهللا عليه الصالة السالم يبادر كرما منه وجودا 

إىل إسعاف جابر رضي اهللا عنه يف قصتني  - اهللا صلى اهللا عليه وسلم من رسول
  مشهورتني. 

وال ريب أن مراده عليه الصالة من مواساته جلابر رضي اهللا عنه ال يقتصر على 
  بل ليهدي الدعاة من بعده عليه الصالة والسالم إىل سلوك سبيله يف ذلك.  ،نفع فحسب

هما قال: غزوت مع رسول اهللا صلى اهللا عليه فعن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عن
» ما لبعريك؟«وسلم، فتالحق يب وحتيت ناضح يل قد أعيا، وال يكاد يسري، فقال يل: 

قلت: عليل، فتخلف رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فزجره ودعا له، فما زال بني يدي 
بته بركتك، قال: قلت: خبري قد أصا» كيف ترى بعريك؟«اإلبل قدامها يسري، فقال يل: 

فاستحييت، ومل يكن لنا ناضح غريه، فقلت: نعم، فبعته إياه على أن يل فقار » أفتبيعنيه؟«
فلما قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة  -إىل أن قال-ظهره حىت أبلغ املدينة، 

  .)١(غدوت إليه بالبعري، فأعطاين مثنه ورده علي
املدينة يهودي، وكان يسلفين يف متري إىل قال: كان ب ماوعنه رضي اهللا عنه

اجلداد، فجلست، فخال عاما، فجاءين اليهودي عند اجلداد ومل أجد منها شيئا، فجعلت 
امشوا «أستنظره إىل قابل فيأىب، فأخرب بذلك النيب صلى اهللا عليه وسلم، فقال ألصحابه: 

هللا عليه وسلم يكلم فجاءوين يف خنلي، فجعل النيب صلى ا» نستنظر جلابر من اليهودي
اليهودي، فيقول: أبا القاسم ال أنظره، فلما رأى النيب صلى اهللا عليه وسلم قام فطاف يف 
النخل، مث جاءه فكلمه فأىب، فقمت فجئت بقليل رطب، فوضعته بني يدي النيب صلى اهللا 

                                                
  ).٧١٥رقم ( ٣/١٢٢٢)، ومسلم يف صحيحه ٢٣٠٩م (رق ٣/١٠٠رواه البخاري يف صحيحه   )١(

(٤٣١)



      
 ١٨ 

» افرش يل فيه«فأخربته، فقال: » أين عريشك يا جابر؟«عليه وسلم فأكل، مث قال:  
رشته، فدخل فرقد مث استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، مث قام فكلم اليهودي فف

فوقف يف » يا جابر جد واقض«فأىب عليه، فقام يف الرطاب يف النخل الثانية، مث قال: 
اجلداد، فجددت منها ما قضيته، وفضل منه، فخرجت حىت جئت النيب صلى اهللا عليه 

  .)١(»سول اهللاأشهد أين ر«وسلم فبشرته، فقال: 
  املطلب الثاين: إقالة عثراته

هذا شأن اإلنسان، والعبد املؤمن مطالب بتوبة كلما أذنب،  ،كل ابن آدم خطاء
كل ابن آدم «فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: 

  .)٢(»خطاء وخري اخلطائني التوابون
يعود إليه كل ما تاب منه، فعن ابن عباس  مث إنه ما من عبد مؤمن إال وله ذنب قد

ما من عبد مؤمن إال وله «رضي اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه، ال يفارقه حىت يفارق الدنيا، إن 

  .)٣(»املؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر
هؤالء البشر الذين يقعون يف اخلطايا، وقد يطلع املسلم على زلة  والداعية أحد

  أخيه أو خطيئته، فجاء اإلرشاد النبوي إىل وجوب إقالة املسلم لعثرة أخيه، فمن ذلك: 

                                                
  ).٥٤٤٣رقم ( ٧/٧٩رواه البخاري يف صحيحه   )١(
)، ٤٢٥١رقم ( ٢/١٤٢٠)، وابن ماجه يف سننه ٢٤٩٩رقم ( ٤/٢٤٠رواه الترمذي يف سننه   )٢(

، وابن ٤/٢٧٢). واحلديث صححه احلاكم يف املستدرك ١٣٠٤٩رقم ( ٢٠/٣٤٤وأمحد يف املسند 
  .٢/٨٣١، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري ٥/٤١٤بيان الوهم وااليهام القطان يف 

)، ١١٨١٠رقم ( ١١/٣٠٤)، والطرباين يف املعجم الكبري ٦٧٤رواه عبد بن محيد يف املسند رقم (  )٣(
. قال اهليثمي يف جممع ٩/٣٢٩)، والبيهقي يف شعب اإلميان ٥٨٨٤رقم ( ٦/٨٩ويف املعجم األوسط 

: رجاله ثقات. واحلديث صححه األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة ١٠/٢٠١الزوائد 
٥/٣٤٦.  

(٤٣٢)



      
 ١٩ 

من «عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: -١ 
كربة من كرب يوم القيامة، ومن  نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس اهللا عنه

يسر على معسر، يسر اهللا عليه يف الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسلما، ستره اهللا يف الدنيا 
واآلخرة، واهللا يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه 

اهللا، يتلون  علما، سهل اهللا له به طريقا إىل اجلنة، وما اجتمع قوم يف بيت من بيوت
كتاب اهللا، ويتدارسونه بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرمحة وحفتهم 

  .)١(»املالئكة، وذكرهم اهللا فيمن عنده، ومن بطأ به عمله، مل يسرع به نسبه

عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم و -٢
يظلمه وال يسلمه، ومن كان يف حاجة أخيه كان اهللا يف املسلم أخو املسلم ال «قال: 

حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج اهللا عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن 
  .)٢(»ستر مسلما ستره اهللا يوم القيامة
  والستر هنا له حاالت: 

قال النووي رمحه اهللا: يف هذا فضل إعانة املسلم وتفريج الكرب عنه، وستر 
ويدخل يف كشف الكربة وتفرجيها من أزاهلا مباله أو جاهه أو مساعدته. والظاهر  ،زالته

أنه يدخل فيه من أزاهلا بإشارته ورأيه وداللته. وأما الستر املندوب إليه هنا فاملراد به 
الستر على ذوي اهليئات وحنوهم ممن ليس معروفا باألذى والفساد، فأما املعروف بذلك 

عليه بل ترفع قضيته إىل ويل األمر إن مل خيف من ذلك مفسدة ألن فيستحب أن ال يستر 
الستر على هذا يطمعه يف اإليذاء والفساد وانتهاك احلرمات، وجرأة غريه على مثل فعله. 
هذا كله يف ستر معصية وقعت وانقضت. أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس ا 

من قدر على ذلك، وال حيل تأخريها، فإن فتجب املبادرة بإنكارها عليه ومنعه منها على 

                                                
  ).٢٦٩٩رقم ( ٤/٢٠٧٤رواه مسلم يف صحيحه   )١(
  ).٢٥٨٠رقم ( ٤/١٩٩٦)، ومسلم يف صحيحه ٢٤٤٢رقم ( ٣/١٢٨رواه البخاري يف صحيحه   )٢(

(٤٣٣)



      
 ٢٠ 

عجز لزمه رفعها إىل ويل األمر إذا مل تترتب على ذلك مفسدة. وأما جرح الرواة  
والشهود واألمناء على الصدقات واألوقاف واأليتام وحنوهم فيجب جرحهم عند احلاجة 

احملرمة بل  وال حيل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح يف أهليتهم وليس هذا من الغيبة
هذا  :من النصيحة الواجبة وهذا جممع عليه. قال العلماء يف القسم األول الذي يستر فيه

الستر مندوب فلو رفعه إىل السلطان وحنوه مل يأمث باإلمجاع لكن هذا خالف األوىل، وقد 
  .)١(يكون يف بعض صوره ما هو مكروه واهللا أعلم

: ويستحب ملن اطلع من رمحه اهللا قوله ابن املنذر ابن بطال رمحه اهللا عن قلون
أخيه املسلم على عورة أو زلة توجب حدا، أو تعزيرا، أو يلحقه ىف ذلك عيب أو عار أن 
يستره عليه؛ رجاء ثواب اهللا، وجيب ملن بلى بذلك أن يستتر بستر اهللا، فإن مل يفعل ذلك 

من  شيءنا مل جند ىف الذى أصاب احلد، وأبدى ذلك لإلمام وأقر باحلد مل يكن آمثا؛ أل
أنه ى عن ذلك، بل األخبار الثابتة دالة على  - عليه السالم  -  النيباألخبار الثابتة عن 

  .)٢(أن من أصاب حدا وأقيم عليه فهو كفارته
وقال القاضي عياض: ىف هذا فضل معونة املسلم للمسلم ىف كل خري، وفعله 

املستهترين، وأما املنكشفون املستهترون املعروف إليه، وستره عليه. وهذا الستر ىف غري 
الذين يقدم إليهم ىف الستر وستروا غري مرة فلم يرعوا ومتادوا، فكشف أمرهم وقمع 

ومصانعة  - تعاىل  - شرهم مما جيب؛ ألن كثرة الستر عليهم من املهادنة على معاصى اهللا 
فراد رجل بعمل ىف ستر معصية انقضت وفاتت، وأما إذا عرف ان -أيضا  - أهلها. وهذا 

معصية أو اجتماعه لذلك فليس الستر هاهنا السكوت على ذلك ، بل يتعني على من 
عرف ذلك إذا أمكنه بتغيريهم عن ذلك كل حال وتغيريه، وإن مل يتفق ذلك إال بكشفه 
ملن يعينه أو للسلطان. وأما إيصال حال من يضطر إىل كشف حاله من الشهود واألمناء 

                                                
  .١٦/١٣٥شرح صحيح مسلم   )١(
  .٦/٥٧٢شرح صحيح البخاري البن بطال   )٢(

(٤٣٤)



      
 ٢١ 

حاهلم ممن يقبل منه ذلك وينتفع به مما جيب على أهله. فأما ىف الشاهد واحملدثني، فبيان  
فعند طلب ذلك منه لتجرحيه، أو إذا رأى حكما يقطع بشهادته وقد علم منه ما يسقطها، 
فيجب رفعها. وأما ىف أصحاب احلديث ومحلة العلم املقلدين فيه، فيجب كشف أحواهلم 

لتفت إىل قوله؛ لئال يغتر م ويقلد ىف دين اهللا من السيئة ملن عرفها ممن يقلد ىف ذلك، وي
ال جيب. على هذا اجتمع رأى األئمة قدميا وحديثا. وليس الستر هنا مبرغب فيه وال 

  .)١(مباح
إن الداعية بشر، والبد له من زالت وأخطاء يقع فيها، لكن حينما نتحدث عن 
  ستر الداعية ألخيه، فإننا البد أن نقسم ما يقع فيه الداعية إىل أنواع، ولكل نوع حكمه: 

ذنوب ال خيلو من الوقوع فيها أحد، وهذه حكم الستر فيها واجب، كما هو احلال  -  ١
خيه من وجوب ستر خطيئته، كما ثبت يف فيما جيب على كل مسلم جتاه أ

ومن ستر مسلما ستره اهللا يوم «احلديث الصحيح، قال عليه الصالة والسالم: 
  .)٢(»القيامة

زلة علمية وقع الداعية فيها، مث بادر لبيان خطئه، ورجوعه عن ذلك، ومن صور  - ٢
الفة ملنهج أهل ذلك خطأ كبري يف العقيدة، أو خمالفة لإلمجاع يف مسألة فقهية، أو خم

السنة واجلماعة يف مسألة دعوية يف الوسائل، واألساليب الدعوية، مث عاد الداعية 
من فوره: إما من تلقاء نفسه، أو بنصح ناصح عن هذا اخلطأ، فالواجب على 
إخوانه الدعاة ستر تلك الزلة، واالنصراف عن احلديث فيها، حىت ال تنتشر، 

ة، مما يتسبب يف ضعف ثقة الناس يف علمه وتسيء إىل مسعة الداعية العلمي
  ومعتقده، ومن مثّ اإلعراض عن االنتفاع جبهوده الدعوية. 

زلة علمية يف العقيدة، أو خمالفة لإلمجاع يف مسألة جممع عليها، مث يصر الداعية على  -  ٣

                                                
  .٨/٤٩إكمال املعلم بفوائد مسلم   )١(
  ).٢٥٨٠رقم ( ٤/١٩٩٦)، ومسلم يف صحيحه ٢٤٤٢رقم ( ٣/١٢٨رواه البخاري يف صحيحه   )٢(

(٤٣٥)



      
 ٢٢ 

قوله، فهنا جيب بيان خطئه، والرد عليه، والتحذير من قوله، فإن يف ذلك صيانة  
وحفظا للعباد من االحنراف عن منهاج الوسطية منهاج أهل السنة للدين، 

  واجلماعة. 
  املطلب الثالث: نصرته باحلق:

من حق املسلم على املسلم نصرته له باحلق، وقد أرشدنا رسول اهللا عليه الصالة 
قال:  ماوالسالم إىل هذا احلق، وحثنا على القيام به، فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه

فقال رجل: يا » انصر أخاك ظاملا أو مظلوما«قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
حتجزه، «رسول اهللا، أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظاملا كيف أنصره؟ قال: 

  . )١(»أو متنعه، من الظلم فإن ذلك نصره
ب: اإلعانة قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا: قال ابن بطال: النصرة عند العر

والتأييد، وقد فسره رسول اهللا أن نصر الظامل منعه من الظلم؛ ألنه إذا تركته على ظلمه 
ومل تكفه عنه أداه ذلك إىل أن يقتص منه؛ فمنعك له مما يوجب عليه القصاص نصره، 
وهذا يدل من باب احلكم للشيء، وتسميته مبا يؤول إليه، وهو من عجيب الفصاحة، 

وقال البيهقي: معناه أن الظامل مظلوم يف نفسه فيدخل فيه ردع املرء عن ووجيز البالغة، 
  .)٢(ظلمه لنفسه حسا ومعىن

فإن األمر ظاهر يف » انصر أخاك ظاملا أو مظلوما«وقال الصنعاين رمحه اهللا: قوله 
  . )٣(اإلجياب، ونصر الظامل بإخراجه عن الظلم، وذلك بأخذ ما يف يده لغريه ظلما

حلديث كما أوضح العامل الرباين األمري الصنعاين رمحه اهللا األمر قلت: يف هذا ا
  ومها:  ،للمسلم مبناصرة أخيه، وقد بين عليه الصالة والسالم نوعني من النصرة هنا

                                                
  ).٦٩٥٢رقم ( ٩/٢٢رواه البخاري يف صحيحه   )١(
  .٥/٩٨فتح الباري   )٢(
  .٢/٩٨سبل السالم   )٣(

(٤٣٦)



      
 ٢٣ 

  نصرة املسلم ألخيه املسلم املظلوم. األول:  
  الثاين: منعه من البغي والظلم.

ا التناصر بني الدعاة، متحتم والناظر يف سري الدعاة وواقع حاهلم، جيد أن هذ
وجوده، وواجب حصوله، فنصرة الداعية ألخيه معينة للداعية على جتاوز عقبات تعطل 
مسريته الدعوية، أو تضعفها، فمىت وجد الداعية نصرة من إخوانه انزاح عنه أمل الشعور 

زداد بالظلم، وما يترتب على ما وقع عليه من ظلم، وبتناصر الدعاة تتقوى الدعوة، وي
  نشاط حاملي رسالتها. 

وإن الناظر يف سرية رسول اهللا عليه الصالة والسالم جيد نصرته عليه الصالة 
والسالم ألصحابه، وهم سادة الدعاة وقدوم، كما جيد نصرة الصحابة بعضهم لبعض، 
بل إن علماء السلف كانوا يعتنون بنصرة بعضهم البعض، وكتب السري مألى بقصص 

  على أن يساهم يف نصرة إخوانه الدعاة إىل اهللا. حيث كل داعية 
  وأبدأ بذكر قصص من نصرته عليه الصالة والسالم ألصحابه: 

عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال: خطب النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال:  -١
»فبكى أبو بكر »ر عبدا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار ما عند اهللاإن اهللا خي ،

الصديق رضي اهللا عنه، فقلت يف نفسي ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن اهللا خري عبدا 
بني الدنيا وبني ما عنده، فاختار ما عند اهللا، فكان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ا أبا بكر ال تبك، إن أمن الناس علي يف ي«هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا، قال: 
ولكن أخوة أميت الختذت أبا بكر، وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليال من صحبته 

  .)١(»بكراإلسالم ومودته، ال يبقني يف املسجد باب إال سد، إال باب أيب 
م، عن أيب الدرداء رضي اهللا عنه، قال: كنت جالسا عند النيب صلى اهللا عليه وسلو -٢

إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حىت أبدى عن ركبته، فقال النيب صلى اهللا عليه 
                                                

  ).٢٣٨٢رقم ( ٤/١٨٥٤ )، ومسلم يف صحيحه٤٦٦رقم ( ١/١٠٠رواه البخاري يف صحيحه   )١(

(٤٣٧)



      
 ٢٤ 

فسلم وقال: إين كان بيين وبني ابن اخلطاب » أما صاحبكم فقد غامر«وسلم:  
شيء، فأسرعت إليه مث ندمت، فسألته أن يغفر يل فأىب علي، فأقبلت إليك، فقال: 

ن عمر ندم، فأتى مرتل أيب بكر، فسأل: أمث أبو ثالثا، مث إ» يغفر اهللا لك يا أبا بكر«
بكر؟ فقالوا: ال، فأتى إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النيب صلى 
اهللا عليه وسلم يتمعر، حىت أشفق أبو بكر، فجثا على ركبتيه، فقال: يا رسول اهللا، 

إن اهللا بعثين إليكم «واهللا أنا كنت أظلم، مرتني، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساين بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا يل 

  .)١(مرتني، فما أوذي بعدها» صاحيب
قال: استأذن عمر بن اخلطاب على رسول رضي اهللا عنه عن سعد بن أيب وقاص و -  ٣

عالية  اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه،
أصوان على صوته، فلما استأذن عمر بن اخلطاب قمن فبادرن احلجاب، فأذن له 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فدخل عمر ورسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
يضحك، فقال عمر: أضحك اهللا سنك يا رسول اهللا، فقال النيب صلى اهللا عليه 

» مسعن صوتك ابتدرن احلجاب عجبت من هؤالء الاليت كن عندي، فلما«وسلم: 
فقال عمر: فأنت أحق أن يهنب يا رسول اهللا، مث قال عمر: يا عدوات أنفسهن 
أبنين وال نب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؟ فقلن: نعم، أنت أفظ وأغلظ من 

إيها يا «رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط، إال سلك فجا ابن اخلطاب، 

  .)٢(»غري فجك
أن عتبان بن مالك أتى رسول اهللا  رضي اهللا عنه عن حممود بن الربيع األنصاريو -  ٤

صلى اهللا عليه وسلم فقال: يا رسول اهللا قد أنكرت بصري، وأنا أصلي لقومي، 
                                                

  ).٣٦٦١رقم ( ٥/٥رواه البخاري يف صحيحه   )١(
  ).٣٦٨٣رقم ( ٥/١١رواه البخاري يف صحيحه   )٢(

(٤٣٨)



      
 ٢٥ 

وبينهم، مل أستطع أن آيت مسجدهم  فإذا كانت األمطار سال الوادي الذي بيين 
فأصلي م، ووددت يا رسول اهللا، أنك تأتيين فتصلي يف بييت، فأختذه مصلى، قال: 

قال عتبان: فغدا » سأفعل إن شاء اهللا«فقال له رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأبو بكر حني ارتفع النهار، فاستأذن رسول اهللا 

أين حتب أن «لى اهللا عليه وسلم فأذنت له، فلم جيلس حىت دخل البيت، مث قال: ص
قال: فأشرت له إىل ناحية من البيت، فقام رسول اهللا صلى اهللا » أصلي من بيتك

عليه وسلم فكرب، فقمنا فصفنا فصلى ركعتني مث سلم، قال وحبسناه على خزيرة 
الدار ذووا عدد، فاجتمعوا، فقال  صنعناها له، قال: فآب يف البيت، رجال من أهل

قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق ال حيب اهللا 
ال تقل ذلك، أال تراه قد قال: ال «ورسوله، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 

قال: اهللا ورسوله أعلم، قال: فإنا نرى وجهه » إله إال اهللا، يريد بذلك وجه اهللا
فإن اهللا قد حرم على «ه إىل املنافقني، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: ونصيحت

  . )١(»النار من قال: ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا
قال: كاتبت أهلي على أن أغرس هلم مخس  رضي اهللا عنه عن سلمان الفارسيو - ٥

وسلم، فذكرت ذلك  مائة فسيلة، فإذا علقت فأنا حر، فأتيت النيب صلى اهللا عليه
قال: فآذنته، فجاء، » اغرس واشترط هلم، فإذا أردت أن تغرس فآذين«له قال: 

  .)٢(فجعل يغرس بيده إال واحدة غرستها بيدي، فعلقن إال الواحدة
أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النيب صلى  رضي اهللا عنهما عن جابر بن عبد اهللاو -  ٦

لي م الصالة، فقرأ م البقرة، قال: فتجوز رجل اهللا عليه وسلم، مث يأيت قومه فيص
فصلى صالة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى 

                                                
  ).٣٣رقم ( ١/٤٥٥)، ومسلم يف صحيحه ٤٢٥رقم ( ١/٩٢رواه البخاري يف صحيحه   )١(
: ٢/٢٠ ). وسنده صحيح، قال احلاكم يف املستدرك٢٣٧٣٠رقم ( ٣٩/١٣٤رواه أمحد يف املسند   )٢(

  حديث صحيح.

(٤٣٩)



      
 ٢٦ 

النيب صلى اهللا عليه وسلم فقال: يا رسول اهللا، إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي  
 منافق، بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة، فقرأ البقرة، فتجوزت، فزعم أين

 ! ] اقرأ: -ثالثا  - يا معاذ، أفتان أنت «فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 

" # Z   ،و[ o p q r s Z  ١(»وحنوها(.  
أن رجال على عهد النيب  رضي اهللا عنه عن أسلم موىل عمر عن عمر بن اخلطابو - ٧

صلى اهللا عليه وسلم كان امسه عبد اهللا، وكان يلقب محارا، وكان يضك رسول ح
اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وكان النيب صلى اهللا عليه وسلم قد جلده يف الشراب، 
فأيت به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ 

ال تلعنوه، فواهللا ما علمت إنه حيب اهللا «فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
  .)٢(»ورسوله

  فالقصص كثري، ومن ذلك:  لصحابة بعضهم لبعض:*وأما نصرة ا
قال: كنت يف جملس من جمالس األنصار إذ جاء  رضي اهللا عنه عن أيب سعيد اخلدري -١

أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استأذنت على عمر ثالثا، فلم يؤذن يل فرجعت، 
لى فقال: ما منعك؟ قلت: استأذنت ثالثا فلم يؤذن يل فرجعت، وقال رسول اهللا ص

فقال: واهللا » إذا استأذن أحدكم ثالثا فلم يؤذن له فلريجع«اهللا عليه وسلم: 
لتقيمن عليه ببينة، أمنكم أحد مسعه من النيب صلى اهللا عليه وسلم؟ فقال أيب بن 
كعب: واهللا ال يقوم معك إال أصغر القوم، فكنت أصغر القوم فقمت معه، فأخربت 

  .)٣(ل ذلكعمر أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا
فعن عثمان : نصرة الصحابة لعثمان يوم استشهاده عند حصار اخلوارج له يف داره -٢

                                                
  ).٤٦٥رقم ( ١/٣٣٩)، ومسلم يف صحيحه ٦١٠٦رقم ( ٨/٢٦رواه البخاري يف صحيحه   )١(
  ).٦٧٨٠رقم ( ٨/١٥٨رواه البخاري يف صحيحه   )٢(
  ).٢١٥٣رقم ( ٣/١٦٩٤)، ومسلم يف صحيحه ٦٢٤٥رقم ( ٨/٥٤رواه البخاري يف صحيحه   )٣(

(٤٤٠)



      
 ٢٧ 

بن موهب، قال: جاء رجل حج البيت، فرأى قوما جلوسا، فقال: من هؤالء  
القعود؟ قالوا: هؤالء قريش. قال: من الشيخ؟ قالوا ابن عمر، فأتاه فقال: إين 

رمة هذا البيت، أتعلم أن عثمان بن عفان سائلك عن شيء أحتدثين؟ قال: أنشدك حب
فر يوم أحد؟ قال: نعم، قال: فتعلمه تغيب عن بدر، فلم يشهدها؟ قال: نعم، قال: 
فتعلم أنه ختلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم، قال: فكرب، قال ابن 

هللا عمر: تعال ألخربك وألبني لك عما سألتين عنه، أما فراره يوم أحد فأشهد أن ا
عفا عنه، وأما تغيبه عن بدر، فإنه كان حتته بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

إن لك أجر رجل ممن شهد «وكانت مريضة، فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم: 
وأما تغيبه عن بيعة الرضوان، فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من » بدرا وسهمه

مان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان بن عفان لبعثه مكانه، فبعث عث
 - هذه يد عثمان «عثمان إىل مكة، فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم بيده اليمىن: 

  .)١(اذهب ذا اآلن معك» هذه لعثمان -فضرب ا على يده، فقال 
ذكر ابن كثري رمحه اهللا يف صفة حصر عثمان بن عفان فقال: وكان احلصار مستمرا 

القعدة إىل يوم اجلمعة الثامن عشر من ذي احلجة، فلما كان قبل من أواخر ذي 
وكانوا قريبا  - ذلك بيوم قال عثمان للذين عنده يف الدار من املهاجرين واألنصار 

من سبعمائة ، فيهم عبد اهللا بن عمر، وعبد اهللا بن الزبري، واحلسن، واحلسني، 
نعوه، فقال هلم: أقسم على ومروان، وأبو هريرة، وخلق من مواليه، ولو تركهم مل

من يل عليه حق أن يكف يده ، وأن ينطلق إىل مرتله ، وعنده من أعيان الصحابة 
  .)٢(وأبنائهم جم غفري، وقال لرقيقه: من أغمد سيفه فهو حر

فشكونا إليه ما نلقى  رضي اهللا عنه عن الزبري بن عدي قال: أتينا أنس بن مالكو -٣

                                                
  ).٤٠٦٦رقم ( ٥/٩٨رواه البخاري يف صحيحه   )١(
  .١٠/٢٩٨البداية والنهاية   )٢(

(٤٤١)



      
 ٢٨ 

اصربوا، فإنه ال يأيت عليكم زمان إال الذي بعده شر منه، «من احلجاج، فقال:  
  .)١(مسعته من نبيكم صلى اهللا عليه وسلم» حىت تلقوا ربكم

وفيه: ومل يذكرين  ،يف قصة ختلفه عن غزوة تبوكرضي اهللا عنه عن كعب بن مالك و -٤
بلغ تبوك، فقال: وهو جالس يف القوم بتبوك: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت 

فقال رجل من بين سلمة: يا رسول اهللا، حبسه برداه، ونظره يف » ما فعل كعب«
عطفه، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، واهللا يا رسول اهللا ما علمنا عليه إال 

  .)٢(خريا، فسكت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم...احلديث
: من اغتيب عنده مؤمن فنصره جزاه اهللا ا رضي اهللا عنه مسعود قال عبد اهللا بن - ٥

خريا يف الدنيا واآلخرة، ومن اغتيب عنده مؤمن فلم ينصره جزاه اهللا ا يف الدنيا 
واآلخرة شرا، وما التقم أحد لقمة شرا من اغتياب مؤمن إن قال فيه ما يعلم فقد 

  .)٣(اغتابه وإن قال فيه مبا ال يعلم فقد ته
  فمن ذلك:  وأما نصرة علماء السلف بعضهم لبعض،*

قال طاووس بن كيسان رمحه اهللا: من السنة أن يوقر أربعة: العامل، وذو الشيبة،  -١
  .)٤( والسلطان، والوالد

قال عبد اهللا بن املبارك رمحه اهللا: حق على العاقل أن ال يستخف بثالثة: العلماء، و -٢
استخف بالعلماء ذهبت آخرته، ومن استخف  والسالطني، واألصدقاء، فإنه من

  .)٥(بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف باألصدقاء ذهبت مرؤته
قال احلسني الكرابيسي رمحه اهللا عن اإلمام أمحد: مثل الذين يذكرون اإلمام أمحد و -٣

                                                
  ).٧٠٦٨رقم ( ٩/٤٩رواه البخاري يف صحيحه   )١(
  ).٢٧٦٩رقم ( ٤/٢١٢٠)، ومسلم يف صحيحه ٤٤١٨رقم ( ٦/٣رواه البخاري يف صحيحه   )٢(
  ). وسنده صحيح.٧٣٤رواه البخاري يف األدب املفرد رقم (  )٣(
  .١/٢٢٦البن مفلح ، اآلداب الشرعية ١/٥١٩جامع بيان العلم وفضله   )٤(
  .١٧/٢٥١)، سري أعالم النبالء ٩٧النصيحة للراعي والرعية أليب اخلري التربيزي (ص   )٥(

(٤٤٢)



      
 ٢٩ 

  .)١(بن حنبل؛ مثل قوم جييئون إىل أيب قبيس يريدون أن يهدموه بنعاهلم 
رمحه اهللا إذا رأيت الرجل يتكلم يف محاد بن سلمة وعكرمة  :معنيقال حيىي بن و -٤

  .)٢(موىل ابن عباس فامه على اإلسالم
إذا رأيت الرجل يعتمد من أهل البصرة على أيوب  :وقال ابن املديين رمحه اهللا -٥

السختياين وابن عون ويونس والتيمي وحيبهم ويكثر ذكرهم واالقتداء م فارج 
د هؤالء محاد بن سلمة ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير فإن هؤالء خريه مث من بع
  .)٣(حمنة أهل البدع

قال احلافظ ابن عساكر رمحه اهللا: اعلم يا أخي إن حلوم العلماء رمحة اهللا عليهم و -٦
مسمومة، وعادة اهللا يف هتك أستار منتقصيهم معلومة؛ ألن الوقيعة فيهم مبا هم منه 

ول ألعراضهم بالزور واالفتراء مرتع وخيم، واالختالق براء أمره عظيم، والتنا
  . )٤(على من اختاره اهللا منهم لنشر العلم خلق ذميم

وقال أيضا: كل من أطلق لسانه يف العلماء بالثلب؛ ابتاله اهللا قبل موته مبوت 
  .)٥(القلب

التقرب قال ابن قيم اجلوزية يف الدرجة الثانية من درجات اإلحسان إىل الناس: وهو  -٧
إىل من يقصيك ، واالعتذار إىل من جيين عليك، قال رمحه اهللا: ما رأيت أحدا قط 
أمجع هلذه اخلصال من شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا روحه، وكان بعض 
أصحابه األكابر يقول: (وددت أين ألصحايب مثله ألعدائه وخصومه)، وما رأيته 

جئت يوما مبشرا له مبوت أكرب يدعو على أحد منهم قط، وكان يدعو هلم، و
                                                

، سري أعالم النبالء ٥/٣٢٢)، تاريخ دمشق البن عساكر ٦٥٩مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي (ص   )١(
١١/٢٠٤.  

  .٣/٥٦٨شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لآللكائي   )٢(
  .١/١٩٢شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة   )٣(
  ).٣٠-٢٩تبيني كذب املفتري على أيب احلسن األشعري (ص   )٤(
  ).٤٢٥تبيني كذب املفتري على أيب احلسن األشعري (ص   )٥(

(٤٤٣)



      
 ٣٠ 

أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرين وتنكر يل واسترجع، مث قام من فوره إىل  
بيت أهله فعزاهم وقال: إين لكم مكانه وال يكون لكم أمر حتتاجون فيه إىل 
مساعدة إال وساعدتكم فيه وحنو هذا من الكالم فسروا به ودعوا له وعظموا هذه 

  .)١(احلال منه
ومبا ذكرته وبغريه من القصص تتجلى أنواع من نصرة الداعية لغريه من الدعاة، 

  ومن ذلك:
ذب الداعية عن عرض أخيه، وقد جاء عن النيب عليه الصالة والسالم فضل ذب  -١

قال: قال رسول اهللا صلى  رضي اهللا عنه املسلم عن عرض أخيه، فعن أيب الدرداء
  .)٢(»وجهه النار يوم القيامةرد عن عرض أخيه، رد اهللا عن من «اهللا عليه وسلم: 

قلت: هذا أجر من ذب عن أحد من عموم املسلمني، فكيف مبن يذب عن محلة 
الشريعة ودعاا، ويدافع عنهم بذكر حماسنهم، ويتكلم مبا يصون أعراضهم، ويفند 

  ما يشاع ضدهم من أكاذيب.  
م أن أحد الدعاة وقع عليه ظلم يف عرضه إذا كان لدى داعية جاه ومرتلة، فعل -٢

وماله، فالواجب أن يسعى لدى من ميكنه إزالة الظلم من سلطان ووجهاء وحنوهم، 
  مبا يرفع الظلم عن ذلك املظلوم من الدعاة. 

وهذا يكون باملال وباجلاه مما  ،تعزيز أنشطته الدعوية مبا يرغب الناس يف اإلفادة منها -٣
دعوته، وكذلك من التعزيز ذكر حماسن الداعية والثناء عليه يسهل للداعية انتشار 

  وبيان فضله وعلمه مما حيببه إىل املدعوين. 
أن يساهم الداعية يف الرد العلمي على من يبغي على بعض الدعاة، ويرميهم  -٤

بالعظائم، زاعما أن عدوانه دفاع عن الشريعة، فالرد العلمي أنفع يتضمن كشف 
                                                

  .٣٢٩-٢/٣٢٨مدارج السالكني   )١(
). قال ٢٧٥٣٦رقم ( ٤٥/٥٢٤)، وأمحد يف املسند ١٩٣١رقم ( ٣/٣٩١رواه الترمذي يف سننه   )٢(

  .٢/١٠٧٤الترمذي: حديث حسن. واحلديث صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 

(٤٤٤)



      
 ٣١ 

  نصرة دعاة أهل السنة واجلماعة.شبهات املبطلني، و 
كف الداعية ألخيه الداعية عن الوقوع يف ظلم غريه من الناس، سواء يف جمال  -٥

الدعوة، أو يف غري اال الدعوي، فأما اال الدعوي فيغلب على واقع اخلصومات 
الدعوية تطاول أحد املتخاصمني بسالطة لسان أو حدة يف احلوار، يتخذ الكالم 

قوالب حلجج يطرحها املتحمس يف نقاشه، أو ضيق صدر يف حواره،  اجلارح
وغالبا ما يفضي الرتاع إىل تفتيش أحد املتنازعني يف زالت مضت، وتشهري ملن 
يقارعهم باحلوار، ويف بعض املنازعات الدعوية يقع تعدي من أحد املتنازعني بسباب 

، وهذا من نصرته، وليس وشتم، وال ريب أنه البد من كف الداعية الباغي عن زهللا
  من خذالنه.

  
  
  
  
  
  
  
  

   

(٤٤٥)



      
 ٣٢ 

  يــانـل الثــالفص 
  الفــد االختــة عنـوق دعويــحق

 

لقد أمر اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه بإقامة الدين، وى عن االفتراق فيه، قال 
  ].١٣الشورى: سورة  [  ba Z̀  _̂  [ \ ] سبحانه:

هذه اآلية بالقيام بواجب الدعوة واحلسبة وهي قوله مث جاء األمر يف اآلية اليت بعد 
 f g h i j k l m    n o qp r s ] سبحانه:

t u Z  ]  ١٠٤آل عمران: سورة .[  

 v ] مث جاءت اآلية اليت تليها ناهية عن الفرقة واالفتراق، وهي قوله سبحانه:

w x y z { | } ~ ¡� ¢ £ ¤ ¥ ¦ Z       
  ]. ١٠٥آل عمران: سورة  [

السياق يدل على عظيم أمهية القيام بواجب الدعوة، وأن جناحها يقوم على وهذا 
  أمور من أبرزها: اجتناب االفتراق واالختالف.

فالواجب على كل داعية أراد جناح دعوته جمانبة االفتراق واالختالف، فمن فارق 
وملن  احلق وخالف فيه، واتبع أهل األهواء، فقد أفشل دعوته، فلم تكن دعوته نافعة له

  يدعوهم، فهي دعوة التبست بالباطل، وخالطها فاجتاهلا عن طريق أهل السنة.
إن األساس واألصل الذي جيب اجتماع الدعاة عليه هو لزوم عقيدة علماء سلف 

إنه سبيل أهل السنة  ،األمة من الصحابة رضي اهللا عنهم وتابعيهم ومن سار على هداهم
واجلماعة الواجب لزومه يف املعتقد وسائر أحكام الدين، فهو األصل غري أن املتبصر يف 

  أحوال من تصدوا للدعوة من الدعاة، جيد أم على صنفني: 
ليسوا من أهل السنة واجلماعة، فهم أصحاب أهواء وبدع، قد  الصنف األول:

  لدين.خالفوا أهل السنة واجلماعة يف أصول ا
(٤٤٦)



      
 ٣٣ 

نعم من خالف الكتاب املستبني والسنة  :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا 
املستفيضة أو ما أمجع عليه سلف األمة خالفا ال يعذر فيه، فهذا يعامل مبا يعامل به أهل 

  .)١(البدع
وأما الصنف الثاين: فهم دعاة من أهل السنة، غري أم خالفوا منهج السلف يف 

لة، وهؤالء ال ريب وقعوا يف احنراف وزيغ عن املنهج القومي، لكنهم مسائل، أو مسأ
ليسوا كاملشار إليهم سابقا،  فهؤالء من أهل السنة، ال خيرجون عن دائرة السنة مبا وقعوا 

  فيه. 
وأما من خالف من الدعاة شيئاً من آراء السلف يف مسائل يسوغ فيها االجتهاد، 

أنه مأمور بالعودة إىل ما رجحه العلماء احملققون يف فال تثريب عليه يف اجتهاده، غري 
  مسائل العلم، اليت يكثر فيها  االختالف.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف املنتسبة إىل 
متبوعني يف أصول الدين والكالم على درجات: منهم من يكون قد خالف السنة يف 

يكون إمنا خالف السنة يف أمور دقيقة. ومن يكون قد رد على أصول عظيمة، ومنهم من 
غريه من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه؛ فيكون حممودا فيما رده من الباطل 
وقاله من احلق؛ لكن يكون قد جاوز العدل يف رده حبيث جحد بعض احلق وقال بعض 

طال بباطل أخف منه وهذه الباطل، فيكون قد رد بدعة كبرية ببدعة أخف منها؛ ورد با
حال أكثر أهل الكالم املنتسبني إىل السنة واجلماعة. ومثل هؤالء إذا مل جيعلوا ما ابتدعوه 
قوال يفارقون به مجاعة املسلمني؛ يوالون عليه ويعادون؛ كان من نوع اخلطأ. واهللا 

 من سبحانه وتعاىل يغفر للمؤمنني خطأهم يف مثل ذلك. وهلذا وقع يف مثل هذا كثري
سلف األمة وأئمتها. هلم مقاالت قالوها باجتهاد وهي ختالف ما ثبت يف الكتاب والسنة؛ 
خبالف من واىل موافقه وعادى خمالفه وفرق بني مجاعة املسلمني وكفر وفسق خمالفه دون 

                                                
  .٢٤/٩٦جمموع الفتاوى   )١(

(٤٤٧)



      
 ٣٤ 

موافقه يف مسائل اآلراء واالجتهادات؛ واستحل قتال خمالفه دون موافقه، فهؤالء من  
   .)١(ختالفاتأهل التفرق واال

الشذوذ يف العلم والعقيدة االنفراد وقال الشيخ صاحل آل الشيخ حفظه اهللا: 
بأشياء ليس عليها الدليل ومل تكن عليها اجلماعة األوىل. وهلذا كان اإلمام أمحد رمحه اهللا 
ومجاعة من أئمة السلف يقولون يف مسائل العقائد (ال نتجاوز القرآن واحلديث)؛ ألنه إذا 

املرء القرآن واحلديث مبسائل الغيبيات والعقائد فإنه ال يؤمن عليه اخلالف وال  جتاوز
يؤمن عليه أن ينفرد بآراء ليست مدلّال عليها. والشذوذ قد يكون يف أصل من األصول 

  يعين االنفراد. يف فرع ألصل من أصول االعتقاد.
  فالشذوذ مرتبتان:

ألصول؛ يعين يف الصفات، يف اإلميان، املرتبة األوىل: أن ينفرد ويشذ يف أصل من ا
  يف القدر، فهذا بانفراده يف األصل خيرج من االسم العام املطلق ألهل السنة واجلماعة.

املرتبة الثانية: أن يوافق يف األصول؛ لكن خيالف يف فرع ألصل أو يف فرد من 
  أفراد ذلك األصل.

وبعلو الرب  مثال يؤمن بإثبات الصفات وإثبات استواء الرب على عرشه
وبصفات الرمحن سبحانه وتعاىل؛ لكن يقول: بعض الصفات أنا ال أثبتها، ال أثبت صفة 
الساق هللا، أو ال أثبت صفة الصورة هللا، أو أثبت أنّ هللا أعينا، أو أثبت هللا كذا وكذا مما 

  خالف به ما عليه اجلماعة.
ذلك وأخطأ وال فهذا ال يكون تاركا ألهل السنة واجلماعة؛ بل يكون غلط يف 

  يتبع على ما زلّ فيه بل يعرف أنه أخطأ، والغالب أن هؤالء متأولون يف االتباع.
وهذا كثري يف املنتسبني للسنة واجلماعة كاحلافظ ابن خزمية فيما ذكر يف حديث 
الصورة، وكبعض احلنابلة حينما ذكروا أنّ العرش خيلو من الرمحن حني الرتول، وكمن 

                                                
  .٣٤٩-٣/٣٤٨جمموع الفتاوى   ) ١(

(٤٤٨)



      
 ٣٥ 

  هللا وأثبت صفة العضد أو حنو ذلك مما مل يقرره أئمة اإلسالم. أثبت صفة األضراس 
فإذا من شذّ يف ذلك يف هذه املرتبة، يقال: غلط وخالف الصواب؛ ولكن مل خيالف 

  أهل السنة واجلماعة يف أصوهلم؛ بل يف بعض أفراد أصل وهو متأول فيه.
أصل من األصول وهذا هو الذي عليه أئمة اإلسالم فيما عاملوا به من خالف يف 

يف هذه املسائل، وكتب ابن تيمية بالذات طافحة بتقرير هذا يف من خالف يف أصل أو 
  .)١(خالف يف مسألة فرعية ليست بأصل

إذا تبني هذا، فإنه البد من معرفة حق كل صنف من الدعاة املتنازعني، واملختلفني 
السلف يف مسائل يسوغ فيها  فيما بينهم، أو املخالفني ملنهج السلف، أو املخالفني آلراء

  االجتهاد. 
   

                                                
  ).٤٩١شرح العقيدة الطحاوية (ص   ) ١(

(٤٤٩)



      
 ٣٦ 

  ث األولــــاملبح 
  ةـة علميـي خمالفـع فـان وقـة إذا كـق الداعيـح

 

ال خيفى على العلماء من أهل السنة واجلماعة من كان معهم سائرا على منهاج 
  السلف ممن هو منحرف عن هذا املنهاج البين الواضح الوسطي.   

املتبع للهدي القومي يظهر اتباعه لنهج السلف يف فهمه للنصوص من فالداعية 
ومن اقتفى أثرهم، كما يظهر اتباعه فيما  ،الكتاب والسنة بفهم علماء الصحابة والتابعني

  .ينقله من آثار عن تلك الثلة
فمىت كان الداعية داعية سنة، فمقامه الرفيع وقدره الكرمي يوجب له على إخوانه 

حقوقه يف كل حال، ويتأكد هذا احلفظ عند حصول خالف يف مسائل الدعاة حفظ 
علمية أو دعوية، فإن النفس البشرية متيل إىل الشح بالوفاء يف أداء احلقوق عند التنازع، 
ولذلك ينبغي التعريج على بيان ما جيب على الداعية من حقوق ألخيه عند اختالفه معه، 

  ومن أبرز تلك احلقوق: 
  حسن الظن به:املطلب األول: 

ما من داعية إال وله زالت وأخطاء، كما هو معلوم، ولو فتشنا يف سجالت 
الدعاة الدعوية وعطاءهم العلمي، لوجدنا الكثرة الكاثرة من األخطاء العلمية اليت ال 
خيلو منها ممارس للدعوة، وقائم ا، وإن الواجب على الداعية بادئ ذي بدأ أال يتتبع 

  اة. عثرات إخوانه الدع

 - +, * (               ) ' &     % $ # " ! ] قال سبحانه وتعاىل

. / 0 1 32 4 5 6 7 8 9 : <; = ?> @ 

A B C D Z  ] ١٢احلجرات: سورة .[  
إياكم والظن، «عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال: رضي اهللا عنه عن أيب هريرة ف

(٤٥٠)
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وال حتاسدوا، وال تدابروا، وال فإن الظن أكذب احلديث، وال حتسسوا، وال جتسسوا،  
  .)١(»تباغضوا، وكونوا عباد اهللا إخوانا

قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنه وعن أيب برزة األسلمي 
يا معشر من آمن بلسانه ومل يدخل اإلميان قلبه ال تغتابوا املسلمني وال تتبعوا عورام؛ «

  .)٢(»عورته، ومن يتبع اهللا عورته يفضحه يف بيته فإنه من يتبع عورام يتبع اهللا
يا «قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنهما وعن ابن عمر 

معشر من أسلم بلسانه ومل يدخل اإلميان يف قلبه! ال تؤذوا املسلمني وال تعريوهم وال 
ته ومن تتبع اهللا عورته تتبعوا عورام فإنه من تتبع عورة أخيه املسلم يتتبع اهللا عور

  .)٣(»يفضحه ولو يف جوف رحله
يعين –الشافعي رمحه اهللا: مسعت من أهل العلم من يعرف هذا احلديث اإلمام قال 

ويقول: يتجاىف للرجل ». جتافوا لذوي اهليئات عن عثرام«عليه الصالة والسالم:  هلوق
  .)٤(ذي اهليئة عن عثرته ما مل يكن حدا

اهليئات الذين يقالون عثرام: الذين ليسوا يعرفون بالشر، وقال أيضا: وذوو 
  .)٥(فيزل أحدهم الزلة

من حق العامل أال تكثر عليه بالسؤال، "وقال علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه: 
وال تعنته باجلواب، وأن ال تلح عليه إذا كسل، وال تأخذ بثوبه إذا ض، وال تفشني له 

                                                
  ).٢٥٦٣رقم ( ٤/١٩٨٥)، ومسلم يف صحيحه ٦٠٦٤رقم ( ٨/١٩رواه البخاري يف صحيحه   ) ١(
). ١٩٧٧٦رقم ( ٣٣/٢٠)، وأمحد يف املسند ٤٨٨٠رقم ( ٤/٢٧٠أبو داود يف سننه رواه   ) ٢(

  .٢/١٣٢٣واحلديث صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 
). ٥٧٦٣رقم ( ١٣/٧٦)، وابن حبان يف صحيحه ٢٠٣٢رقم ( ٣/٤٤٦رواه الترمذي يف سننه   ) ٣(

  .٢/١٣٢٣واحلديث صححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 
  (ترتيب السندي). ٢/٨٧مسند الشافعي   ) ٤(
  .١٣/٧٥معرفة السنن واآلثار للبيهقي   )٥(

(٤٥١)
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وال تطلنب عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره  سرا، وال تغتابن عنده أحدا، 
وتعظمه هللا ما دام حيفظ أمر اهللا، وال جتلسن أمامه، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إىل 

  .)١("خدمته
املؤمن يطلب معاذير إخوانه، واملنافق ": رمحه اهللا وقال عبد اهللا بن حممد بن منازل

  .)٢("يطلب عثرات إخوانه
: "إياك من الكالم ما إن أصبت فيه مل تؤجر، رمحه اهللا بن عبد اهللا املزينوعن بكر 

  )٣("وإن أخطأت فيه أمثت، وهو سوء الظن بأخيك
إن من الواجب على الداعية أنه إذا مر بسمعه خطأ أو بصرت عينه بزلل، وقع 

ة، وال فيه أحد الدعاة أن حيسن الظن بأخيه، فال ينسب هذا اخللل إىل ضعف علم الداعي
  ينسبه إىل سوء نية الداعية، أو الحنراف عند هذا الذي وقع يف الزلل. 

من أحب أن يقضي اهللا له باخلري فليحسن الظن ": رمحه اهللا قال اإلمام الشافعي- 
  .)٤("بالناس

: "إذا زل أخ من إخوانكم، فاطلبوا له سبعني رمحه اهللا وقال محدون القصار- 
اعلموا أن املعيب أنفسكم حيث ظهر ملسلم سبعون عذرا، عذرا، فإن مل تقبله قلوبكم ف

  .)٥(فلم يقبله"
: "الواجب على العاقل لزوم السالمة رمحه اهللا وقال أبو حامت بن حبان البسيت - 

بترك التجسس عن عيوب الناس، مع االشتغال بإصالح عيوب نفسه؛ فإنّ من اشتغل 
فكلّما اطّلع على عيب لنفسه هان عليه بعيوبه عن عيوب غريه أراح بدنه ومل يتعب قلبه، 

                                                
  .٥١٩/ ١جامع بيان العلم وفضله   )١(
  .١٣/٥٠٤شعب اإلميان للبيهقي   )٢(
  .١/٤٨٥ذيب التهذيب   )٣(
  .١/١٣جمموع شرح املهذب للنووي   )٤(
  .١٣/٥٠٤شعب اإلميان للبيهقي   )٥(

(٤٥٢)
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ما يرى مثله من أخيه، وإنّ من اشتغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه عمي قلبه وتعب  
  . )١(بدنه وتعذّر عليه ترك عيوب نفسه"

باخلطأ، واملتحتم على الداعية أن حيسن الظن بأخيه فينسب خطأه إىل سبق لسان 
  ال يؤوله إىل ما مل يقصد الداعية من مقاله. أو لسهو، أو لنسيان، وال يلوي كالمه، و

ال تظن بكلمة خرجت من أخيك املؤمن " :قال عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه
  .)٢("شرا، وأنت جتد هلا يف اخلري حممال

وقال أبو الدرداء رضي اهللا عنه: "من يتبع نفسه كل ما يرى يف الناس يطل حزنه 
  .)٣(ومل يشف غيظه"

إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن مل "وقال ابن سريين رمحه اهللا: 
   .)٤("جتد فقل: لعل له عذرا ال أعرفه

وقال أبو قالبة رمحه اهللا: "إذا بلغك عن أخيك شيء جتد عليه فيه فاطلب له العذر 
  .)٥(جبهدك، فإن أعياك فقل: لعل عنده أمرا مل يبلغه علمي"

ولقد تتبعت كثرياً من اخلصومات الدعوية، فوجدت أساس كثري منها مبين على 
سوء ظن داعية بأخيه، حيث نسب بعضهم خطأ من أخطأ إىل جهل، فسفهوا نتاجه 
العلمي والدعوي، وحقروه، وجنح بعض املتتبعني ألخطاء بعض الدعاة إىل يل كالم 

لوازم جانبوا فيها الصواب، وظلموا  املخطئني، فحملوا كالمهم ما ال حيتمل، وألزمومهم

                                                
  ).١٣١(صروضة العقالء   ) ١(
  ).٩٨رواه أبو داود يف الزهد (ص   ) ٢(
  .١٠/٥٥٦رواه البيهقي يف شعب اإلميان   ) ٣(
، وابن ١٠/٥٥٨)، والبيهقي يف شعب اإلميان ٥٣رواه أبو الشيخ األصبهاين يف التوبيخ والتنبيه (ص   ) ٤(

  .٢٢/١٤٩عساكر يف تاريخ دمشق 
)، والبيهقي يف ١٨٤يف روضة العقالء (ص  ، وابن حبان٢/٥٧٩رواه هناد بن السري يف الزهد   )٥(

  .٥٥٦-١٠/٥٥٥شعب اإلميان 

(٤٥٣)



      
 ٤٠ 

إخوام الدعاة إىل غري ذلك مما يترتب على سوء الظن، فالواجب املتحتم هو حسن الظن  
املتبادل بني الدعاة، فمىت كان الداعية حسن الظن بأخيه صلح أمر الدعاة، وقويت 

  الدعوة، واخنذل الشيطان.  
ذج من حسن ظن بعضهم ببعض، وإن املتتبع لواقع حياة علماء السلف جيد منا

  ومن ذلك: 
حسن الظّن بأصحابك، البنه وهو يوصيه: "اجعل من شأنك قال طاهر بن احلسني  -١

واطرد عنك سوء الظّن م، وارفضه فيهم، يعينك ذلك على اصطناعهم 
ورياضتهم، ال جيدنّ عدو اهللا الشيطان يف أمرك مفخرا، فإنه إنما يكتفي بالقليل من 

فيدخل عليك من الغم يف سوء الظّن ما ينغصك لذاذة عيشك، واعلم أنك وهنك، 
جتد حبسن الظّن قوة وراحة، وتكفى به ما أحببت كفايته من أمورك، وتدعو به 
الناس إىل حمبتك، واالستقامة يف األمور كلّها لك، وال مينعك حسن الظّن 

ن أمورك، واملباشرة بأصحابك والرأفة برعيتك، أن تستعمل املسألة والبحث ع
ألمور األولياء، واحلياطة للرعية، والنظر يف حوائجهم ومحل مؤونام، آثر عندك مما 

  . )١( "سوى ذلك، فإنه أقوم للدين، وأحيا للسنة
ذكرت رجال بسوء عند إياس بن معاوية، فنظر " :رمحه اهللا قال سفيان بن حسنيو -٢

ال، قال: فالسند واهلند والترك؟ قلت: ال،  يف وجهي، وقال: أغزوت الروم؟ قلت:
قال: أفتسلم منك الروم والسند واهلند والترك، ومل يسلم منك أخوك املسلم؟! 

  . )٢("قال: فلم أعد بعدها
  املطلب الثاين: مناصحته سرا:

إن الروابط اإلميانية بني املؤمنني كثرية ومنها رابط التناصح، وهو التواصي باحلق، 

                                                
  .٣/١٣٦مجهرة خطب العرب ألمحد زكي   ) ١(
  .١٣/١٢١البداية والنهاية البن كثري   )٢(

(٤٥٤)



      
 ٤١ 

سبحانه من صفات املفلحني الناجني من اخلسران، قال سبحانه يف سورة وقد جعله  
 - , + * ( ) ' & % $ # " ! ] العصر

. / 0  1 Z   :٣- ١[سورة العصر.[  
  فجعل سبحانه التواصي باحلق من أعظم أسباب الفالح والنجاة من اخلسران.

إال هذه السورة : لو ما أنزل اهللا حجة على خلقه  قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا
  . )١(لكفتهم

وقال ابن القيم رمحه اهللا: هذا املعىن ىف القرآن يف مواضع كثرية: خيرب سبحانه أن 
أهل السعادة هم الذين عرفوا احلق واتبعوه، وأهل الشقاوة هم الذين جهلوا احلق وضلوا 

تتعطالن ىف عنه، أو علموه وخالفوه واتبعوا غريه. وينبغي أن يعرف أن هاتني القوتني ال 
القلب، بل إن استعمل قوته العلمية ىف معرفة احلق وإدراكه، وإال استعملها ىف معرفة ما 
يليق به ويناسبه من الباطل، وإن استعمل قوته اإلرادية العملية يف العمل به، وإال 

  .)٢(استعملها ىف ضده
وقال السعدي رمحه اهللا: أقسم تعاىل بالعصر، الذي هو الليل والنهار، حمل أفعال 
العباد وأعماهلم أن كل إنسان خاسر، واخلاسر ضد الرابح، واخلسارة مراتب متعددة 
متفاوتة، قد يكون خسارا مطلقا، كحال من خسر الدنيا واآلخرة، وفاته النعيم، 

عض الوجوه دون بعض، وهلذا عمم اهللا اخلسار واستحق اجلحيم. وقد يكون خاسرا من ب
لكل إنسان، إال من اتصف بأربع صفات: اإلميان مبا أمر اهللا باإلميان به، وال يكون اإلميان 
بدون العلم، فهو فرع عنه ال يتم إال به. والعمل الصاحل، وهذا شامل ألفعال اخلري كلها، 

الواجبة واملستحبة. والتواصي باحلق،  الظاهرة والباطنة، املتعلقة حبق اهللا وحق عباده،
الذي هو اإلميان والعمل الصاحل، أي: يوصي بعضهم بعضا بذلك، وحيثه عليه، ويرغبه 

                                                
  .٣/١٤٦١تفسري اإلمام الشافعي   )١(
  .١/٢٥إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان   )٢(

(٤٥٥)



      
 ٤٢ 

فيه. والتواصي بالصرب على طاعة اهللا، وعن معصية اهللا، وعلى أقدار اهللا املؤملة. فباألمرين  
وبتكميل األمور األربعة،  األولني، يكمل اإلنسان نفسه، وباألمرين األخريين يكمل غريه،

  .)١(يكون اإلنسان قد سلم من اخلسار، وفاز بالربح العظيم
  وإن من أهم صور التواصي باحلق التناصح فيما بني املؤمنني: 

الدين «رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال:  متيم الداري عنف
  .)٢(»هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم«، قلنا: ملن؟ قال: »النصيحة

: النصيحة كلمة يعرب ا عن مجلة هي إرادة اخلري للمنصوح رمحه اهللا قال اخلطايب
له، وليس ميكن أن يعرب هذا املعىن بكلمة واحدة حتصرها، وجتمع معناها غريها. فمعىن 

حة االعتقاد يف وحدانيته، وإخالص النية يف عبادته، والنصيحة نصيحة هللا سبحانه ص
لكتاب اهللا اإلميان به والعمل مبا فيه، والنصيحة لرسوله التصديق بنبوته، وبذل الطاعة له 
فيما أمر به وى عنه، والنصيحة ألئمة املؤمنني أن يطيعهم يف احلق، وأن ال يرى اخلروج 

  .)٣(حة لعامة املسلمني إرشادهم إىل مصاحلهمعليهم بالسيف إذا جاروا، والنصي
: والنصح لعامة املسلمني: إرشادهم ملصاحلهم، رمحه اهللا وقال القاضي عياض

ومعونتهم ىف أمر دينهم ودنياهم بالقول والعمل، وتنبيه غافلهم وتعليم جاهلهم، ورفد 
  .)٤(والدنيا إليهمحمتاجهم، وستر عورام، ودفع املضار عنهم، وجلب املنافع ىف الدين 

وجند يف سنة النيب عليه الصالة والسالم حثه املؤمنني على التناصح فيما بينهم 
يقول جرير بن عبد اهللا: بايعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على إقام الصالة، وإيتاء 

  .)٥(الزكاة، والنصح لكل مسلم
                                                

  ).٩٣٤تفسري السعدي (ص   )١(
  ).٥٥رقم ( ١/٧٤صحيحه رواه مسلم يف   )٢(
  .٤/١٢٦معامل السنن   )٣(
  .١/٣٠٧إكمال املعلم بفوائد مسلم   )٤(
  ).٥٦رقم ( ١/٧٥)، ومسلم يف صحيحه ٥٧رقم ( ١/٢١رواه البخاري يف صحيحه   )٥(

(٤٥٦)



      
 ٤٣ 

وقع فيما ال ينبغي أو فالواجب على املسلم أن ينصح ألخيه حني يتبني له أن أخاه  
أتى حمذور، وهذا كله فيما بني املؤمنني عامة، وهو آكد وجودا وعمل به فيما بني الدعاة 
إىل اهللا، فإم املبلغون ألحكام الدين اهلادون للناس، إىل طريق اخلري والرشاد، فنصح كل 

اء منهم أخاه يقوي جهوده الدعوية، ويعضد جهد أخيه، ويزيد العطاء الدعوي صف
  ونقاء. 

وحتسن النصيحة ويتم نفعها وتكون أقرب إىل قلب املنصوح أيا كان إذا كانت 
سرا، وكذلك الداعية العامل يف حقل الدعوة، يعظم قدر الناصح عنده ويعتين بالنصيحة 

  مىت كانت سرا، ال يعلم ا إال الناصح واملنصوح. 
والفاجر يهتك  املؤمن يستر وينصح،"وقال الفضيل بن عياض رمحه اهللا: 

رحم اهللا من أهدى إيل عيويب يف ستر بيين ": رمحه اهللا وقال مسعر بن كدام    .)١("ويعري
من وعظ ": رمحه اهللا وقال أبو سليمان الدارين    .)٢("وبينه؛ فإن النصيحة يف املأل تقريع

  .)٣("، ومن وعظه على رؤوس اخلالئق فإمنا يريد الشنعةنصيحة أخاه فيما بينه وبينه فهي
وهذه السرية يف النصيحة هلا أثر على الدعوة، فمىت ناصح الداعية أخاه سرا، عاد 

ة، وأما املنصوح عن خطئه دون أن تنقص مكانته وهيبته العلمية يف نفوس أتباعه والعام
إذا نصح ناصح عالنية، فإن أعداء الدعوة الوسطية سيجدون مداخل ومطاعن يطعنون 
من خالهلا يف دعوة من أخطأ وخالف، وذلك يضعف الدعوة والداعية، ورمبا أدى هذا 
ببعض من خيطئ من الدعاة ونصح عالنية إىل الدفاع عن خطأه من باب نصرة رأيه، 

حفظ مكانته ومنربه الدعوي الذي خياطب من خالله  ولعله يبذل امبزيد من جهده يف
  الناس، ونعلم أن النفوس البشرية ضعيفة وقليال ما تسمو عن وهج اخلصومات. 

                                                
  .١/٢٢٥جامع العلوم واحلكم البن رجب   )١(
  .١/٢٩٠اآلداب الشرعية البن مفلح   )٢(
  .٦/١٨تاريخ دمشق البن عساكر   )٣(

(٤٥٧)



      
 ٤٤ 

  املطلب الثالث: توقريه عند احلوار: 
إننا إذا أردنا أن نبين حقا أواصر علمية ودعوية ثابتة جتمع كلمة الدعاة، فإن أول 

سور احلوار والنقاش العلمي والدعوي بني الدعاة أنفسهم، ما ينبغي أن نعتين به هو مد ج
  وبني الدعاة والعلماء، بل بني العلماء أنفسهم. 

وللحوار أمهية بالغة يف تليني القلوب ومجعها على احلق، وإظهار احلقائق وبياا، 
وجتلية ظلمات اجلهل عن واقع الدعوة، وليس حديثي هنا عن احلوار فضله وأثره، لكين 

ص ذا إىل أن احلوار البد من وجوده، واألخذ به، وفق ضوابطه اليت ترقى به، أخل
وجتعله من أنفع الوسائل النافعة للدعاة والدعوة، وإن أبرز تلك الضوابط: أن يوقر كل 
واحد من املتحاورين صاحبه، وقد حثنا عليه الصالة والسالم على التحلي بتوقري ذي 

  عاملا. الشأن، كبريا كان يف السن، أو
قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: رضي اهللا عنهما عن عبد اهللا بن عمرو 

  .)١(»ليس منا من مل يرحم صغرينا، ويعرف حق كبرينا«
قال: جاء شيخ يريد النيب رضي اهللا عنه ويف رواية من حديث أنس بن مالك 

 صلى اهللا عليه وسلم: صلى اهللا عليه وسلم فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له، فقال النيب
  .)٢(»ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا«

عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: رضي اهللا عنه وعن عبادة بن الصامت 
  .)٣(»ليس منا من مل جيل كبرينا، ويرحم صغرينا، ويف لعاملنا«

                                                
)، ٤٩٤٣رقم ( ٤/٢٨٦، وأبو داود يف سنه  ) ٣٥٤ رواه البخاري يف األدب املفرد رقم (  )١(

). وسنده ٦٧٣٣رقم ( ١١/٣٤٥)، وأمحد يف املسند ١٩٢٠رقم ( ٣/٣٨٦والترمذي يف سننه 
  : هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهيب.١/١٣١املستدرك صحيح. قال احلاكم يف 

  )١٩١٩رقم ( ٣/٣٨٥الترمذي يف سنه رواه   )٢(
، واحلاكم يف املستدرك ٣/٣٦٥، والطحاوي يف شرح مشكل اآلثار ٧/١٥٧رواه البزار يف املسند   )٣(

  .٤/١٧١. وحسنه شعيب األرناؤوط يف حتقيق املسند ١/٢١١

(٤٥٨)



      
 ٤٥ 

املنرب فحمد اهللا وأثىن : ملا ويل زياد العراق صعد رمحه اهللا قال أبو احلسن املدائين 
عليه مث قال: أيها الناس إين قد رأيت خالال ثالثا نبذت إليكم فيهن النصيحة: رأيت 
إعظام ذوي الشرف، وإجالل أهل العلم، وتوقري ذوي األسنان، وإين أعاهد اهللا عهدا ال 

له  يأتيين شريف بوضيع مل يعرف له حق شرفه إال عاقبته، وال يأتيين كهل حبدث مل يعرف
حق فضل سنه على حداثته إال عاقبته، وال يأتيين عامل جباهل الحاه يف علمه ليهجنه عليه 

  .)١(إال عاقبته، فإمنا الناس بأشرافهم وعلمائهم وذوي أسنام

 رضي اهللا عنه وإننا مما ينايف التوقري حتقري املسلم ألخيه يف أي حال، فعن أيب هريرة
حبسب امرئ من الشر أن حيقر أخاه املسلم، كل «ل: أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قا

  .)٢(»املسلم على املسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه

: أي يكفيه من شر أخالقه ويكفي يف مذمته رمحه اهللا قال األمري الصنعاين
  .)٣(وعقوبته، (أن حيقر أخاه) حيتقره ويذله ويستخف به، فإن هذا حمرم ال حيل

يف التنبيه على اخلطأ اللوم املؤمل، وهذا رسول اهللا عليه  وإن مما ينايف حسن اخللق
الصالة والسالم حينما كان حياور أحد أصحابه، فإنه ال يؤذيه، وإمنا ينبهه، ويشهد له 
حديث جابر بن عبد اهللا: أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النيب صلى اهللا عليه وسلم، مث 

البقرة، قال: فتجوز رجل فصلى صالة  يأيت قومه فيصلي م الصالة، فقرأ م سورة
خفيفة، فبلغ ذلك معاذا، فقال: إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل، فأتى النيب صلى اهللا عليه 
وسلم فقال: يا رسول اهللا، إنا قوم نعمل بأيدينا، ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا 

 صلى اهللا عليه وسلم: البارحة، فقرأ سورة البقرة، فتجوزت، فزعم أين منافق، فقال النيب
  o p q r s Z ]و  Z # " ! ] اقرأ - ثالثا  - يا معاذ، أفتان أنت «

                                                
  ).١٢٥رواه اخلرائطي يف مكارم األخالق (ص   )١(
  ).٢٥٦٤رقم ( ٤/١٩٨٦رواه مسلم يف صحيحه   )٢(
  .٨/١٥٨التنوير شرح اجلامع الصغري   ) ٣(

(٤٥٩)



      
 ٤٦ 

  .)١(»وحنوها 

فال ينبغي ملن يناصح أو حياور أن يوبخ من حياوره، أو يسفه رأيه، فقد ثبت أنه 
عليه الصالة والسالم حني حاور عمار يف كيفية تيممه مل يسفه رأيه بل دله على السنة، 

عبد الرمحن بن أبزى قال: جاء رجل إىل عمر بن اخلطاب، فقال: إين أجنبت فلم فعن 
: أما تذكر أنا كنا يف رضي اهللا عنهما أصب املاء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن اخلطاب

سفر أنا وأنت، فأما أنت فلم تصل، وأما أنا فتمعكت فصليت، فذكرت للنيب صلى اهللا 
فضرب النيب » إمنا كان يكفيك هكذا« عليه وسلم: عليه وسلم، فقال النيب صلى اهللا

  .   )٢(صلى اهللا عليه وسلم بكفيه األرض، ونفخ فيهما، مث مسح ما وجهه وكفيه؟)

وسواء كان هذا احلوار بني الداعية املناصح ألخيه سرا أو عالنية ففي كال احلالني 
جيب على الداعية املناصح أو العامل املناصح لزوم ضابط التوقري للداعية فإن هذا الداعية 
مل يعظم قدره وتكون له حقوق خاصة إال ملا عنده من العلم ولشرف ما يقوم به من دعوة 

  إىل اهللا سبحانه.

  املطلب الرابع: الرفق يف تنبيهه إىل أخطائه:

ال يعين احلث على حسن الظن فيما بني الدعاة السكوت عن إنكار اخلطأ ورد 
ويبينون احلق ويردون  ،القول الباطل، فقد كان علماء السلف ينكرون الشاذ من األقوال

دعاة أهل السنة،  لكن البد من الرفق يف هذا اإلنكار مع إحسان الظن يف معاملة الباطل. 
فاجلدير بدعاة الوسطية اجلمع بني إحسان الظن مع إنكار األخطاء وردها وكشف الباطل 

  مع الرفق يف بيان ذلك، فالرفق خلق ال يأيت إال خبري. 

إن الرفق ال «عن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، قال: 

                                                
  ).٤٦٥رقم ( ١/٣٣٩)، ومسلم يف صحيحه ٦١٠٦رقم ( ٨/٢٦رواه البخاري يف صحيحه   )١(
  ).٣٦٨رقم ( ١/٢٨٠)، ومسلم يف صحيحه ٣٣٨رقم ( ١/٧٥رواه البخاري يف صحيحه   ) ٢(

(٤٦٠)



      
 ٤٧ 

  . )١(»ال شانهيكون يف شيء إال زانه، وال يرتع من شيء إ 
وعنها رضي اهللا عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول اهللا صلى اهللا عليه 
وسلم، فقالوا: السام عليكم، قالت عائشة: ففهمتها فقلت: وعليكم السام واللعنة، 

مهال يا عائشة، إن اهللا حيب الرفق يف «قالت: فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: 
يا رسول اهللا، أومل تسمع ما قالوا؟ قال رسول اهللا صلى اهللا عليه فقلت: » األمر كله

  .)٢(»وسلم: " قد قلت: وعليكم
إن اهللا رفيق حيب الرفق ويعطي على الرفق ما ال يعطي على «ويف لفظ آخر: 

  .)٣( »العنف

قال القاضي عياض رمحه اهللا: دل على أن الرفق خري كله، ودليل على فضله؛ ألنه 
 2    1 0 ] وجالب كل نفع، بضد اخلوف والعنف، قال اهللا تعاىلسبب كل خري، 

3 4 5 6 87 Z   :أن اهللا «وقد ذكر ىف احلديث  ]،١٥٩[سورة آل عمران
، أى يتأتى به من األغراض ويسهل من »يعطى على الرفق ما ال يعطي على العنف

ما يكون ىف شيء إال زانه، وال «املطالب به ما ال يتأتى بغريه. وقال ىف احلديث اآلخر: 
  .)٤(؛ ألن التهور ليس من حماسن األخالق، وهو من مذامها»يرتع من شيء إال شانه

: واملعىن أنه يتأتى مع الرفق من األمور ما ال يتأتى رمحه اهللا ال احلافظ ابن حجروق
  .)٥(مع ضده، وقيل: املراد يثيب عليه ما ال يثيب على غريه، واألول أوجه

قلت: مث إن للرفق يف رد األخطاء وبياا آثاراً مباركة عظيمة يف تأليف قلوب من 
                                                

  ).٢٥٩٤رقم ( ٤/٢٠٠٤رواه مسلم يف صحيحه يف صحيحه   ) ١(
  ).٦٠٢٤رقم ( ٨/١٢البخاري يف صحيحه رواه   ) ٢(
  ).٢٥٩٣رقم ( ٤/٢٠٠٣رواه مسلم يف صحيحه يف صحيحه   ) ٣(
  .٨/٦٤إكمال املعلم بفوائد مسلم   ) ٤(
  .١٠/٤٤٩فتح الباري   ) ٥(

(٤٦١)



      
 ٤٨ 

خالف احلق من الدعاة مما جيمع كلمة أهل العلم على احلق واخلري، وأما من حيتد من  
الدعاة يف إنكاره وحتيد به حدته عن طريق الرفق إىل ذم املخالف ورمبا رميه بتهم منهجية 

هذا احملتد العلمي والدعوي ال يؤيت مثاره يف بيان احلق وإبطال  هو بريء منها، فإن رد
الباطل، وغالبا ما يدعو أتباع الداعية املردود عليه إىل التعصب لشيخهم والتمسك خبطأه 
على أنه حق وصواب، وهذا تضييع للمقصد من الرد العلمي، وذلك لفوات إتصاف من 

  إال شانه.   تصدى للرد بالرفق فإن العنف ال يكون يف شيء
  

   

(٤٦٢)



      
 ٤٩ 

  يــانـث الثـــاملبح 
  اةـــر الدعـــالج اجــع

كثري ما أحلظ يف واقع الدعاة وواقع العمل الدعوي، وحبسب عملي يف ميدان 
الدعوة ثالثني عاما، اجر بني الدعاة إىل اهللا، فنرى أحدهم يهجر أخاه ليس شهراً وال 
شهرين، وإمنا سنني، وحىت إذا أجربهم ملتقى دعوي على االجتماع، فإما أن يعتذر 

يه أعرض عنه، وفر من لقائه أو سلّم عليه مكرها أحدمها عن حضور امللتقى أو إذا لق
مكفهر الوجه، وقد الحظت هذا مرارا يف ملتقيات دعوية، هذا مع ما نسمعه من حتذير 

  داعية للمدعوين من أخيه الداعية الذي يعمل معه جنبا إىل جنب يف امليدان الدعوي. 
 دائرة أهل السنة وإن مما يؤسف حصول هذا التدابر بني الدعاة مع أم مجيعا يف

واجلماعة، وأرى أن سبب الوقوع يف التهاجر يرجع إىل ضعف فهم ضوابط اهلجر 
  وأحكامه.

  ومها: للهجر نوعان أنواع اهلجر:
أي اهلجر حلق اهللا تعاىل، وذلك يف هجر السيئة، وهجر فاعلها.  :. اهلجر ديانة١

 ] ]، وقوله تعاىل:٥املدثر: سورة [  ª « Z   © ] وقد ورد يف ذلك قوله تعاىل:
]  ̂_  ̀a b c d Z  ]  وقوله تعاىل:١٠املزمل: سورة .[ [ É 

Ê Ë Ì Í   Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û 

Ü Ý Þ ß à á Z  ] عن ابن عباس رضي اهللا و]. ٦٨األنعام: سورة
عنهما أنه قال يف تفسري هذه اآلية: "دخل يف هذه اآلية كل حمدث يف الدين، وكل مبتدع 

 º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á ¹̧  ] . وكذلك قوله تعاىل:)١(القيامة" إىل يوم

Â Ã Ä  Å Æ Ç È É Ê Ë Ì ÎÍ Ï Ð ÒÑ Z  ] سورة
  ].١٤٠النساء: 

                                                
  .١/٤٩١) تفسري البغوي ١(

(٤٦٣)



      
 ٥٠ 

واهلجر حلق اهللا تعاىل يكون بترك املنكرات، وهجر من يظهر املنكرات عقوبةً له،  
مبعىن  ، فقال: "اهلجر الشرعي نوعان: أحدمها:رمحه اهللا وقد نص على ذلك ابن تيمية

 É ] الترك للمنكرات، والثاين: مبعىن العقوبة عليها فاألول هو املذكور يف قوله تعاىل:

Ê Ë Ì Í   Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÖÕ × Ø Ù Ú Û 

Ü Ý Þ ß à á Z  ] فهذا يراد به أنه ال يشهد ٦٨األنعام: سورة ...[
وليمة فيها املنكرات لغري حاجة مثل قوم يشربون اخلمر جيلس عندهم، وقوم دعوا إىل 

مخر وزمر ال جييب دعوم وأمثال ذلك، خبالف من حضر عندهم لإلنكار عليهم، أو 
حضر بغري اختياره، وهلذا يقال حاضر املنكر كفاعله... النوع الثاين: اهلجر على وجه 

  .)١(التأديب، وهو هجر من يظهر املنكرات يهجر حىت يتوب منها"
أي اهلجر حلق العبد، وفيه جاءت أحاديث  :. اهلجر الستصالح أمر دنيوي٢

  اهلجر مبا دون ثالث ليال.
  : حكم اهلجر

 األصل يف هجر املسلم أن يكون لتحقيق مصلحة دينية، جاء يف فتح القدير
للمناوي: "وال حيل ملسلم أن يهجر أخاه يف اإلسالم فوق ثالث من األيام، إال ملصلحة 

، وهذا هو األصل، ولكن إذا كان اهلجر ألمر )٢(دينية، كما دلت عليه أخبار وآثار"
  دنيوي، فال خيلو من أن يكون يف الثالثة األيام أو أن يزيد عليها.

 ةفإن كان اهلجر دون ثالث ليال، فهذا جائز، وقد دلَّ عليه االحاديث الوارد
: "فاملعتمد أنّ املرخص فيه رمحه اهللا هل العلم، ومن ذلك ما قاله ابن حجرأومقاالت 

ثالثة أيام بلياليها، فحيث أطلقت الليايل أريد بأيامها، وحيث أطلقت األيام أريد بلياليها، 
ويكون االعتبار مضى ثالثة أيام بلياليها ملفقة إذا ابتدأت مثال من الظهر يوم السبت 

                                                
  .٢٠٤-٢٨/٢٠٣جمموع الفتاوى   ) ١(
  .٣/٥فتح القدير   ) ٢(

(٤٦٤)



      
 ٥١ 

كان آخرها الظهر يوم الثالثاء وحيتمل أن يلغى الكسر ويكون أول العدد من ابتداء  
  .)١(لة واألول أحوط"اليوم أو اللي

: "قال العلماء: يف هذا احلديث حترمي اهلجر بني املسلمني رمحه اهللا وقال النووي
، والثاين: مبفهومه، قالوا: وإباحتها يف الثالث، األول: بنص احلديثأكثر من ثالث ليال 

وإمنا عفي عنها يف الثالث؛ ألن اآلدمي جمبولٌ على الغضب وسوء اخللق وحنو ذلك، 
ي عن اهلجرة يف الثالثة؛ ليذهب ذلك العارض. وقيل: إن احلديث ال يقتضي إباحة فعف

  . واألول أوىل.)٢( اهلجرة يف الثالثة، وهذا على مذهب من يقول ال حيتج باملفهوم"
وإن كان اهلجر بني املسلمني فوق ثالث بدون مسوغٍ  شرعي فهو حرام؛ لقول 

  . )٣(»حيل ملسلمٍ أن يهجر أخاه فوق ثالث أياموال «رسول اهللا  صلي اهللا عليه وسلم  
ومما يؤيد كذلك حترمي اهلجر للمسلم فوق ثالث بدون عذر شرعي، ما نقله ابن 

حيث قال : "أمجع العلماء على أنه ال جيوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق رمحه اهللا عبد الرب 
و يولد به على نفسه ثالث، إال أن يكون خياف من مكاملته وصلته ما يفسد عليه دينه أ

مضرة يف دينه أو دنياه فإن كان ذلك فقد رخص له يف جمانبته وبعده ورب صرم مجيل 
  .)٤( خري من خمالطة مؤذية"

أكثر من ثالثة أيام فقد ناقش الطييب  رضي اهللا عنهما وأما هجر عائشة البن الزبري
مل هجرت عائشة بن اجلواب عن هجر عائشة البن الزبري، فقال: "فإن قلت: رمحه اهللا 

الزبري أكثر من ثالثة أيام؟ قلت: قد أجاب الطربي بأن احملرم إمنا هو ترك السالم فقط، 
بن الزبري وال من رد اوأن الذي صدر من عائشة ليس فيه أا امتنعت من السالم على 

 وكانت عائشة ال تأذن ألحد من الرجال أن :السالم عليه لـما بدأها بالسالم، قال
                                                

  ١٠/٤٩٢فتح الباري   ) ١(
  .١٦/١١٧صحيح مسلم شرح   ) ٢(
  ).٥٧١٨رقم ( ٥/٢٢٥٣أخرجه البخاري يف صحيحه   ) ٣(
  .٦/١٢٧التمهيد البن عبد الرب   ) ٤(

(٤٦٥)



      
 ٥٢ 

يدخل عليها إال بإذن، ومن دخل كان بينه وبينها حجاب إال إن كان ذا حمرمٍ منها، ومع  
بن الزبري من اذلك ال يدخل عليها حجاا إال بإذا، فكانت يف تلك املدة منعت 

الدخول عليها كذا قال، قال احلافظ يف الفتح: وال خيفى ضعف املأخذ الذي سلكه من 
بن الزبري اأوجه ال فائدة لإلطالة ا، والصواب ما أجاب به غريه: أن عائشة رأت أنَّ 
  .)١( ارتكب مبا قال أمراً عظيما وهو قوله: ألحجرن عليها، فإنّ فيه تنقيصاً لقدرها"

اهلجر فوق ثالث مع وجود عذرٍ شرعي مع مراعاة الضوابط اليت  نوإن كا
سأوردها ، فقد أجازه أهل العلم، ومن األدلة على جوازه حديث عبد اهللا بن مغفل 

فإن رسول اهللا صلى اهللا عليه « عنه أنه رأى رجالً خيذف، فقال له: ال ختذف رضي اهللا
ه ال يصاد به صيد، وال ينكأ به وسلم ى عن اخلذف، أو كان يكره اخلذف وقال: إن

مث رآه بعد ذلك خيذف فقال له: أحدثك عن » عدو، ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العني
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه ى عن اخلذف أو كره اخلذف وأنت ختذف، ال 

  .)٢(أكلمك كذا وكذا"

 ،أهل األهواء عن جمالسة ىوقد وردت مقاالت كثرية عن الصحابة والتابعني تنه
ابن عباس رضي اهللا عنهما: "ال جتالس أهل األهواء فإن جمالستهم ممرضة  منها قول

  .)٣( للقلب"
: "ال جتالسوا أهل األهواء، وال جتادلوهم، وال رمحه اهللا وقال احلسن البصري

  ).٤( تسمعوا منهم"

أن يرى فيه أحدمها:  : "اهلجر فوق ثالث جائز يف موضعني:رمحه اهللا وقال الغزايل
                                                

  .٦/٥٠حتفة األحوذي   )١(
  ).٥١٢٦رقم ( ٥/٢٠٨٨رواه البخاري يف صحيحه   )٢(
  ).٦١الشريعة لآلجري (ص   ) ٣(
  .١/١٣٣شرح اصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي   ) ٤(

(٤٦٦)



      
 ٥٣ 

  .)١( الثاين: أن يرى لنفسه سالمة فيه" إصالحاً للمهجور يف الزيادة. 
فقال: باب حترمي اهلجران بني املسلمني فوق ثالثة أيام،  رمحه اهللا وقد بوب النووي

  .)٢( إال لبدعة يف املهجور أو تظاهرٍ بفسقٍ أو حنو ذلك
الدين فتجوز الزيادة على الثالثة، : "فأما ألجل رمحه اهللا وقال ابن رجب احلنبلي

وأمر النيب صلى اهللا عليه وآله  ،واستدل بقصة الثالثة الذين خلفوا ،نص عليه اإلمام أمحد
وسلم جرام، ملا خاف منهم النفاق وأباح هجران أهل البدع املغلظة والدعاة إىل 

  .)٣(األهواء"
  :مب يزول اهلجر

: "وفيه رمحه اهللا جرد السالم، قال الصنعايندلت األحاديث على أنّ اهلجر ينتهي مب
داللة على زوال اهلجر له برد السالم، وإليه ذهب اجلمهور ومالك والشافعي... وقيل: 
ينظر إىل حال املهجور: فإن كان خطابه مبا زاد على السالم عند اللقاء مما تطيب به نفسه 

كان ال حيتاج إىل ذلك كفي ويزيل علّة اهلجر كان من متام الوصل وترك اهلجر، وإن 
  .)٤(السالم"

وقد  ،وليس املقصود أن اهلجر ال يزول إال بالسالم فقط، بل بأي وسيلة أخرى
ورجح زوال اهلجر باملكاتبة وغريها فقال: "قال  ،اخلالف يف ذلك رمحه اهللا النووي ىحك

فيه وجهان: أحدمها:  ،أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إمث اهلجرة
  .)٥(ال يزول؛ ألنه مل يكلمه، وأصحهما: يزول لزوال الوحشة"

  
                                                

  .٢/٢٢٣علوم الدين إحياء   ) ١(
  .١/٢٠٤٧رياض الصاحلني   ) ٢(
  .١/٣٣١جامع العلوم واحلكم   ) ٣(
  .١/٢٣٢سبل السالم   ) ٤(
  .١١٨-١٦/١١٧شرح صحيح مسلم   ) ٥(

(٤٦٧)



      
 ٥٤ 

  الضوابط الشرعية للهجر: 
هنالك ضوابط شرعية ذكرها العلماء جلواز هجر املسلم فوق ثالث، وهي 

ا جتعل اهلجر بعيداً عن غلو الغالني وتراخي اجلافني، أل ى،ن تراعأضوابط دقيقة ينبغي 
فهناك افراط  ،الناس قدمياً وحديثا إىل طرفني ووسط يف التعامل باهلجرحيث انقسم 

   .وهناك من وقف موقفا وسطا هو اجلدير بالدعاة ،وتفريط
  ومن هذه الضوابط الشرعية هلجر املسلم فوق ثالث، ما يلي:

 ومراقبة اهللا تعاىل يف اهلجر، فهو الذي يعلم السر وأخفى. قال تقي الدين أب : أوال
: "وهجران املسلم حرام فوق ثالثة أيام، وهذا إذا كان رمحه اهللا بكر بن حممد الشافعي

  .)١(اهلجر حلظوظ النفس، وتعقُّبات أهل الدنيا"
وجود سبب اهلجر وانتفاء املانع، فيجوز هجر من يظهر املنكرات وهجر  : ثانيا

والشرع قد أجاز صاحب البدعة كذلك، واهلجر يف حق صاحب البدعة يعترب عقوبة له، 
: رمحه اهللا ذلك لتحقيق املصاحل ودفع املفاسد، قال عبد الرمحن بن حممد البغدادي املالكي

  . )٢("وال يهجر مسلم مسلما فوق ثالث، إال لبدعة"
إال أنّ هذه العقوبة، وهي اهلجر فوق ثالث، ال حتلّ إال بتحقق سببها املوجب 

  والسبب املوجب هلجر املبتدع ما يلي:إليقاعها، وإال أصبحت عدواناً وظلماً، 
التأكد من وجود البدعة، فال يكتفى مبجرد الشائعات، بل البد من التأكد بسماع  -  أ

  .قوله أو رؤية فعله أو كتابته
أن تكون البدعة مما اتفق عليها، فال يهجر يف املسائل اليت اختلفت آراء العلماء  -  ب

  .فيها بني البدعية وعدمها
 ،املبتدعيكفي النظر إىل وجود سبب اهلجر، بل ال بد من حتقق ارتفاع املانع عن وال  -  ج

                                                
  .١/٥٠٣كفاية األخبار   ) ١(
  .١/٣١٧أشرف املسالك   )٢(

(٤٦٨)
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حىت يزول مانع اجلهل، ويرتفع االشتباه الذي يكون  ،وذلك ببلوغ احلجة وفهمه هلا 
  ، وجمادلة باليت هي أحسن.التأول، وهذا حيتاج إىل حكمة وموعظة حسنةبه 

 يكون اهلجر حمققاً للغايات الشرعية، من الضوابط الشرعية للهجر، أن : ثالثا
: "وهذا اهلجر خيتلف باختالف اهلاجرين يف قوم رمحه اهللا وعن ذلك يقول ابن تيمية

ورجوع العامة عن  ،ن املقصود به زجر املهجور وتأديبهإوقلتهم وكثرم، ف ،وضعفهم
 مثل حاله، فان كان املصلحة يف ذلك راجحة حبيث يفضى هجره إىل ضعف الشر
وخفيته، كان مشروعاً، وإن كان ال املهجور وال غريه يرتدع بذلك، بل يزيد الشر 
واهلاجر ضعيف حبيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، مل يشرع اهلجر، بل 
يكون التأليف لبعض الناس أنفع من اهلجر، واهلجر لبعض الناس أنفع من التأليف وهلذا 

  .)١(كان النيب يتألف قوما ويهجر آخرين"
مراعاة املصلحة واملفسدة املترتبة على اهلجر؛ ألن الشريعة جاءت كلها  : رابعا

لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد، فإذا تعارضت املصاحل واملفاسد وجب ترجيح الراجح 
منهما، وإذا تزامحت املصاحل فالبد من حتقيق أعظم املصلحتني، وتفويت أدنامها، وإذا 

فسدتني، واألخذ بأدنامها، وأحوال اهلجر ال ختلو تزامحت املفاسد فالبد من دفع أعظم امل
  عن ثالث حاالت:

  إما أن تترجح مصلحة اهلجر فيكون مطلوباً. -  أ
  وإما أن تترجح مفسدة اهلجر فيكون منهيا عنه. -  ب
   .وإما أن ال تترجح هذه وال هذه، فاألقرب عدم اهلجر -  ج

عن شيخه ابن تيمية يف شأن رمحه اهللا ومن التطبيقات العملية ما ذكره ابن القيم 
التتار الذين مر م وكانوا يشربون اخلمر، فنهى عن اإلنكار عليهم، وذلك ملا يترتب 
على تركهم شرب اخلمر من مفاسد هي أعظم من شرم اخلمر، فقال: "إمنا حرم اهللا 

                                                
  .٢٨/٢٠٦جمموع الفتاوى   ) ١(

(٤٦٩)
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تل النفوس، اخلمر؛ ألا تصد عن ذكر اهللا وعن الصالة، وهؤالء يصدهم اخلمر عن ق 
  .)١(وسيب الذرية، وأخذ األموال، فدعهم"

مراعاة حال املبتدع من حيث دعوته إىل بدعته وعدمها، ومن حيث  خامسا:
إظهارها أو االستتار ا، ومن حيث اجلهل والتقليد، واإلصرار وعدمه، وذلك ألنّ أهل 

  البدع ليسوا يف حكم اهلجر سواء، بل خيتلف احلكم باختالف األحوال.
مراعاة درجات البدعة ومراتبها، ذلك ألن البدعة ليست على مرتبة  سادسا:

واحدة، فمنها ما هو كفر، ومنها ما هو مبرتلة الكبائر، ومنها ما هو من الصغائر، ومنها 
ما هو واقع يف أمرٍ كلّي، ومنها ما هو واقع يف أمرٍ جزئي، ومنها ما هي بدع حقيقية، 

  وأخرى إضافية.
وهو يتكلم يف حاالت اإلنكار على أصحاب البدع وأن -  رمحه اهللا يبقال الشاط

: "إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو اإلبعاد - كال من ذلك حبسبه فقال
أو اإلنكار، هو حبسب حال البدعة يف نفسها، من كوا عظيمة املفسدة يف الدين أم ال، 

اعياً إليها أو ال، ومستطرياً باألتباع وخارجاً عن وكون صاحبها مشتهراً ا أو ال، ود
الناس أو ال، وكونه عامالً ا على جهة اجلهل أو ال، وكل من هذه األقسام له حكم 

  .)٢( اجتهادي خيصه"
فما أحوجنا إىل مراعاة هذه الضوابط الشرعية للهجر، إذ املغاالة يف تطبيق أحكام 

كثريٍ من إخوانه، وقد تقتضي املصلحة خمالطتهم ونصحهم اهلجر، جيعل الداعية يبتعد عن 
  .وإرشادهم باألسلوب احلسن والقول اجلميل

  
   

                                                
  .٣/٥إعالم املوقعني   ) ١(
  ).٢٢٥ االعتصام للشاطيب (ص  ) ٢(

(٤٧٠)
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  ثــــالـل الثـــالفص 
  هـق أخيـه حبـية وبني قيامـني الداعـول بـي حتـق التـرز  العوائـأب

  : إشكالية جمانبة الوسطية يف النقد املبحث األول
  هنا مصطلحان البد من اإلشارة إىل معنامها: 

الوسطية ترجع يف أصل وضعها اللغوي إىل مادة وسط، وهي  الوسطية يف اللغة:
داللتها، ومنها: العدل، واخليار، والتوسط بني  دالة على مجلة من املعاين تتقارب من حيث 

والصالة الوسطى، والوساطة،  اجليد والرديء، وبني القادمة واآلخرة، واإلصبع الوسطى، 
  واإلكرام. 

، والسني، والطاء بناء صحيح، يدلّ على العدل : الواورمحه اهللا قال ابن فارس
  .)١(والنصف، وأعدل الشيء، أوسطه ووسطه؛ فالوسط هنا يراد به العدل

: الوسط يف كل شيء أعدله، ويقال أيضا: شيء وسط رمحه اهللا وقال اجلوهري
  . )٢(أي بني اجليد والرديء، وواسطة القالدة: اجلوهر الذي يف وسطها، وهو أجودها

]، ٢٨[سورة القلم:   c d e    f g h  i j Z ] حانه وتعاىل:قال سب
  . )٣(: أي أحسنهم وأرجحهم عقال ورأيا، أو أوسطهم سنارمحه اهللا قال األلوسي

وأما الوسطية يف الدين: فإا حالة حممودة، تدفع أهلها لاللتزام دي اإلسالم، 
عمارة األرض، وعبودية اهللا، فيقيمون العدل بني الناس، وينشرون اخلري، وحيققون 

  وحقوق اإلنسانية بني بين البشر، ويعطى يف ظل اإلسالم كل ذي حق حقّه.
يعصم صاحبه من االنزالق  - مادي أو معنوي  - وقيل: الوسطية سلوك حممود 

أو متفاوتني، تتجاذما رذيلتا اإلفراط والتفريط، سواء يف  -غالبا  -طرفني متقابلني  إىل 
                                                

  مادة: وسط.  ٦/١٠٨مقاييس اللغة   ) ١(
  . ٣/١١٦٧الصحاح   ) ٢(
  .١٥/٣٦روح املعاين   ) ٣(

(٤٧١)
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  .)١(دنيوي أم  ميدان ديين 
 A @ ?  < = > ; : ] قال سبحانه وتعاىل:

B C D FE Z   :١٤٣[سورة البقرة[.  
: "إنما وصفهم بأنهم وسط؛ لتوسطهم يف الدين، فال هم رمحه اهللا قال ابن جرير

وال  - غلو النصارى الذين غالوا بالترهب، وقيلهم يف عيسى ما قالوا فيه  - أهل غلو فيه 
تقصري اليهود، الذين بدلوا كتاب اهللا وقتلوا أنبياءهم، وكذبوا  -فيه  هم أهل تقصري

  .)٢(ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه - على رم وكفروا به 
وهذه الوسطية ال حتقق إال بفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة والتابعني، والعمل 

  مبا جاء يف الكتاب والسنة وفق ما دل عليه هذا الفهم.    
فالوسطية واالعتدال وصف حلقيقة اإلسالم كما أمر به اهللا، دون إفراط أو 

  .تفريط، إذ اإلفراط املالبالغة بقصد التزام أحكام الدين، والتفريط التهاون بأحكامه

 ] :يقول اهللا جل وعال ،فهذه الشريعة متسمة بأا شريعة السماحة ورفع احلرج

z { | } ~ � ¢¡ Z   :وقال أيضا:]، ٧٨[سورة احلج [ R S T 

U V W X Z   :٦[سورة املائدة[.  
واجلفاء الوسطية وأنه هو املسلك احملمود بني الغلو ومما يدل أيضا على عظم مبدأ 

 ; ] وغريها، قوله  جل وعال: ،أو يف املعامالت ،أو يف األخالق ،سواء يف األديان

< = > ? @ A B C D Z  ] وقوله: ] ٧:  سورة الفاحتة ، [ 
. / 0 1 2  3 4  5 6 7 8 9 : ; Z   سورة]

 É Ê      Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó ] وقوله:]، ٢٩اإلسراء: 

                                                
  الوسطية مفهوما وداللة. للدكتور حممد وياليل.  ) ١(
  .٦٢٧-٢/٦٢٦تفسري ابن جرير الطربي   ) ٢(

(٤٧٢)
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 Ô Z   :٦٧[سورة الفرقان[ .  
أن رسول اهللا صلى اهللا عليه رضي اهللا عنهما وقد ثبت من حديث ابن عباس 

الغلو يف يا أيها الناس إياكم والغلو يف الدين، فإمنا أهلك من كان قبلكم «وسلم قال: 
  . )١(»الدين

خري الناس "قال: أنه وجاء عن علي بن أىب طالب اخلليفة الراشد رضى اهللا عنه 
  .)٢("ويلحق م اجلايف ،النمط األوسط الذين يرجع إليهم الغايل

قال ابن القيم رمحه اهللا: "فدين اهللا بني الغايل فيه واجلايف عنه، وخري الناس النمط 
بغلو املعتدين، وقد جعل اهللا ارتفعوا عن تقصري املفرطني، ومل يلحقوا األوسط، الذين 

  . )٣(سبحانه هذه األمة وسطا، وهي اخليار العدل، لتوسطها بني الطرفني املذمومني
  

                                                
وأمحد )، ٣٠٢٩رقم ( ٢/١٠٠٨)، وابن ماجه يف سننه ٣٠٥٧رقم ( ٥/٢٦٨رواه النسائي يف سننه   ) ١(

). قال احلاكم يف املستدرك: هذا حديث حسن صحيح على شرط ٣٢٤٨رقم ( ٥/٢٩٨يف املسند 
: صححه ابن خزمية وابن حبان واحلاكم، ١٣/٢٧٨الشيخني، وقال احلافظ ابن حجر يف فتح الباري 

  .٥/١٧٧وصححه أيضا األلباين يف سلسلة األحاديث الصحيحة 
، ٨/١٤٨٠، الاللكائي يف شرح أصول اعتقاد أهل السنة ٧/١٠٠رواه ابن أيب شيبة يف املصنف   ) ٢(

  ).٢٢٠وابن سالم يف األمثال (ص 
  .١/٣٣٠إغاثة اللهفان   )٣(

(٤٧٣)
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  وأما النقد:  
: النون والقاف والدال، أصل صحيح رمحه اهللا قال ابن فارستعريفه يف اللغة: ف

  .)١(يدلّ على إبراز شيء وبروزه
وأما النقد يف اصطالح علماء األدب والشعر: هو تعبري عن موقف كلي متكامل 
يف النظرة إىل الفن عامة، أو إىل الشعر خاصة، يبدأ بالتذوق؛ أي: القدرة على التمييز، 
ويعرب منها إىل التفسري والتعليل والتحليل والتقييم، خطوات ال تغين إحداها عن 

ى هذا النسق؛ كي يتخذ املوقف جا واضحا، مؤصال على األخرى، وهي متدرجة عل
  .)٢(مؤيدا بقوة امللكة بعد قوة التمييز —جزئية أو عامة  —قواعد 

ومه العام فحقيقته: الكشف عن مواطن العيب والنقص واخلطأ، هوأما النقد مبف
ح حقدا وتزويد ذلك مبا يصلحه ويكمله، فإذا احنرف النقد عن هذه احلقيقة، فقد أصب

وحسدا وعمال نفسيا مهينا، والذين ميارسون مثل هذا النوع من النقد يعيشون يف حلبة 
  الندية لآلخر، ومعركة األنا أو الضمور.

  وهنا سؤال البد من طرحه وهو ملاذا ينتقد الدعاة بعضهم البعض:
وجواب هذا السؤال يتلخص يف أن الوسط الدعوي عامر بالدعاة إىل اهللا 
سبحانه، وكل له مشربه وآراؤه، وهذا الثراء متنوع، وتنوعه يتضمن وجود اختالف 

  فيما يطرحه أكثر الدعاة العاملني يف ميدان الدعوة، فراد ومردود عليه. 
خيه يف اجلوانب ومقصودنا يف هذه اجلزئية من البحث يشمل نقد الداعية أل

املتعلقة بالناحية العلمية، وإن من أبرز اجلوانب العلمية اليت يقع عدد من الدعاة يف أخطاء 
  متعلقة ا جانب مسائل  العقيدة.   

إن العناية بعلم العقيدة دراسة وتدريساً وبياناً وإيضاحاً من أعظم ما يناط بالدعاة 
                                                

  مادة: نقد. ٥/٤٦٧مقاييس اللغة   ) ١(
  ).٥تاريخ النقد األديب عند العرب إلحسان عباس (ص   )٢(

(٤٧٤)
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ية يف تعلم علم العقيدة، كما أن تفاوم يف العناية القيام به، ويتفاوت الدعاة يف مدى العنا 
بتدريس علم العقيدة أشد، وهذا التفاوت يرجع إىل إلتزام الداعية بسلوك منهاج علماء 
السلف تعلما وتعليما، فمن املعلوم أن من أهم ما اعتىن علماء السلف بتعلمه يف طلبهم 

عليمه بعد أن تعلموا مسائله هو علم للعلم هو علم التوحيد، مث إن من أهم ما اعتنوا بت
  التوحيد . 

  وقد دل على ذلك الكتاب، والسنة، وعمل سلف األمة: 
إن النهج اإلسالمي يف الدعوة والتعليم يوجه كل ذي عناية بالدعوة والتعليم بأن 

وقد دل على ذلك الكتاب،  ،يعتين أوالً بتعلم مسائل العقيدة مث يعلمها للمدعوين
  سلف األمة: والسنة، وعمل 

 Ü Ý   Þ   ß à á â ] قول اهللا سبحانه وتعاىل: فمن القرآن الكرمي:

ã     Z   :ذه االية ذكر العلم به ]،١٩[سورة حممد وهو إشارة اىل  ،قدم اهللا تعاىل
  . علم التوحيد على االستغفار اللساين الذي يشري اىل العلم بالفروع

بقوله: باب العلم قبل القول رمحه اهللا وهلذا بوب هلذه اآلية اإلمام البخاري 
فبدأ  Ü Ý   Þ   ß à á â ã     Z ] والعمل، مث قال: لقول اهللا تعاىل:

  .)١(بالعلم
ما ثبت عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا : ومن السنة النبوية

إنك تقدم على قوم أهل : «له عليه وسلم ملا بعث معاذا رضي اهللا عنه على اليمن قال
كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اهللا، فإذا عرفوا اهللا، فأخربهم أن اهللا قد فرض 
عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخربهم أن اهللا فرض عليهم زكاة 
من أمواهلم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا ا، فخذ منهم وتوق كرائم أموال 

                                                
  .١/٢٤صحيح البخاري   ) ١(

(٤٧٥)



      
 ٦٢ 

  .)١(»الناس 
ما ثبت عن اإلمام الشافعي رمحه اهللا أنه قال:  ومن عمل سلف هذه األمة:

  .معناه: أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه .)٢( "أحكمنا ذلك قبل هذا"
، فمن فسدت عقيدته مل يقبل "إذا فسد األصل فسد الفرع"وهلذا قال العلماء: 

  . هم من العناية بغريها من علوم الدينألذلك كانت العناية بالعقيدة  ي عمل،أمنه 
 ،فالواجب على العلماء والدعاة املتبعني ملنهج السلف بيان مجيع مسائل العقيدة

خالف ج السلف من  وبيان ما يقع فيه ما ،وبيان ما يقع فيه بعض الناس من احنراف
وهذا البيان هو  ،األفكار اليت هلا متعلق باإلعتقادأخطاء يف العقيدة وأصول الدين وسائر 

  ومن واجب أهل العلم واملتصدين للدعوة. ،من الدين
   :فإننا جند صنفني مها ،وعند النظر يف واقع من خالفوا وخيالفون يف مسائل الدين

إىل  امن أعتقد ما خيالف نصوص الكتاب والسنة وإمجاع علماء السلف ودع - ١
مع ذكر امسه  ،فهذا الصنف من الدعاة البد من التنبيه على وجوب احلذر من قوله ذلك،

حتذيرا منه ومن قوله، حىت ال يفتنت الناس بقوله، فيحسبوا قوله من  ،عند الرد عليه
  عقيدة السلف.  

وال حيل لرجل أن يقول فالن صاحب سنة ": رمحه اهللا قال أبو احلسن الرباري
جتمعت فيه خصال السنة، فال يقال له صاحب سنة حىت جتتمع فيه حىت يعلم أنه قد ا

  .)٣("السنة كلها
نعم من خالف الكتاب املستبني والسنة : "رمحه اهللا وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

فهذا يعامل مبا يعامل به أهل  ،املستفيضة أو ما أمجع عليه سلف األمة خالفا ال يعذر فيه
                                                

  ).١٩رقم ( ١/٥١)، ومسلم يف صحيحه ١٤٥٨(رقم  ٢/١١٩رواه البخاري يف صحيحه   )١(
  ).٣٤٢تبيني كذب املفتري البن عساكر (ص   )٢(
  ).١٢٨شرح السنة للرباري (ص   )٣(

(٤٧٦)



      
 ٦٣ 

  .)١(البدع" 
بدعة اليت يعد ا الرجل من أهل األهواء ما اشتهر عند أهل العلم : "والأيضاوقال 

  .)٢(واملرجئة" ،والقدرية ،والروافض ،كبدعة اخلوارج ،بالسنة خمالفة للكتاب والسنة
هناك آراء وأقوال وأخطاء علمية ليست يف مسائل العقيدة تصدر من بعض  -٢

الوقوع فيها اتباع منهج خمالف الدعاة املتبعني ملنهاج السلف، ال يكون الباعث على 
أوقعت أولئك  ،ملنهج السلف يف العقيدة، وإمنا الباعث إما اجتهاد قاصر أو قصور علمي

الدعاة يف القول مبا هو خمالف للصواب، الذي عليه العلماء احملققون، والذي دل عليه 
  الدليل.  

لة واحلجج اليت وحق هؤالء الدعاة على أهل العلم املناصحة هلم سرا، وبيان األد
  يتبني هلم ا احلق مع الرفق يف التوجيه واإلرشاد. 

والنصح املؤلف هلم على قبول احلق هذا مع الرد العلمي على ما قالوا به من رأي 
واجتهاد خاطئ إذا شاع يف الناس مبا ال يفقد أالئك الدعاة مكانتهم العلمية والدعوية 

  اليت قامت يف نفوس الناس.
رمحه اهللا: "املسألة اخلامسة: أن هذه الفرق إمنا تصري فرقا خبالفها قال الشاطيب 

يف معىن كلي يف الدين، وقاعدة من قواعد الشريعة، ال يف جزئي من  للفرقة الناجية
اجلزئيات، إذ اجلزئي والفرع الشاذ ال ينشأ عنه خمالفة، يقع بسببها التفرق شيعا، وإمنا 

ألن الكليات تقتضي عددا من  األمور الكلية، ينشأ التفرق عند وقوع املخالفة يف
اجلزئيات غري قليل، وشأا يف الغالب أن ال خيتص مبحل دون حمل وال بباب دون 

  .)٣("باب
وسبب الفرق بني أهل العلم وأهل "ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا: 

                                                
  .٢٤/٩٦جمموع الفتاوى   ) ١(
    .٤/١٩٤الفتاوى الكربى   ) ٢(
  .٢/٧١٢االعتصام   ) ٣(

(٤٧٧)



      
 ٦٤ 

عل ما أمر به من : أنّ العامل قد ف- ومع وجود االختالف يف قول كل منهما  –األهواء  
حسن القصد واالجتهاد، وهو مأمور يف الظاهر باعتقاد ما قام عنده دليله، وإن مل يكن 
مطابقا، لكن اعتقادا ليس بيقيين كما يؤمر احلاكم بتصديق الشاهدين ذوي العدل، وإن 
كانا يف الباطن قد أخطآ أو كذبا، وكما يؤمر املفيت بتصديق املخرب العدل الضابط، أو 

باع الظاهر، فيعتقد ما يدل عليه ذلك، وإن مل يكن ذلك االعتقاد مطابقا. فاالعتقاد بات
املطلوب هو الذي يغلب على الظن مما يؤمر به العباد، وإن كان قد يكون غري مطابق، 
وإن مل يكونوا مأمورين يف الباطن باعتقاد غري مطابق قط. فإذا اعتقد العامل اعتقادين 

قضيتني، مع قصده للحق واتباعه ملا أمر باتباعه من الكتاب متناقضني يف قضية أو 
واحلكمة عذر مبا مل يعلمه وهو اخلطأ املرفوع عنا. خبالف أصحاب األهواء، فإم إن 
يتبعون إال الظن وما وى األنفس، وجيزمون مبا يقولونه بالظن واهلوى جزما ال يقبل 

ؤمروا باعتقاده ال باطنا وال ظاهرا، النقيض، مع عدم العلم جبزمه، فيعتقدون ما مل ي
ويقصدون ما مل يؤمروا بقصده، وجيتهدون اجتهادا مل يؤمروا به، فلم يصدر عنهم من 
االجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما مل يعلموه، فكانوا ظاملني، شبيها باملغضوب عليهم، 

ه غرض سوى احلق، أو جاهلني، شبيها بالضالني. فاتهد االجتهاد العلمي احملض ليس ل
  .)١("ع الـهوى احملض فهو من يعلم احلق ويعاند عنها متبه، وأملك طريقوقد س

أبرز اخلصائص للفرقة الناجية هي " :ويقول العالمة الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا
 ،واألخالق ،والعبادة ،التمسك مبا كان عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العقيدة

ذه األمور األربعة جتد الفرقة الناجية بارزة فيه. ففي العقيدة جتدها متمسكة واملعاملة، ه
مبا دل عليه كتاب اهللا "وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم من التوحيد اخلالص يف ألوهية 

ويف العبادات جتد هذه الفرقة متميزة يف متسكها التام ٤اهللا "وربوبيته "وأمسائه وصفاته
ه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العبادات يف أجناسها "وصفاا، وتطبيقها ملا كان علي

                                                
  ).١٥٢-١٥١القواعد النورانية (ص   ) ١(

(٤٧٨)
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وأقدارها، وأزمنتها، وأمكنتها وأسباا، فال جتد عندهم ابتداعا يف دين اهللا، بل هم  
متأدبون غاية األدب مع اهللا ورسوله ال يتقدمون بني يدي اهللا ورسوله يف إدخال شيء 

  من العبادات مل يأذن به اهللا.
أن الواجب على املسلمني الذين ينتسبون إىل السنة أن يكونوا أمة لذلك أرى 

واحدة، وأن ال حيصل بينهم حتزب، هذا ينتمي إىل طائفة، واألخر إىل طائفة أخرى، 
والثالث إىل طائفة ثالثة، وهكذا حبيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة األلسن، ويتعادون 

، وال حاجة إىل أن أخص طائفة  ويتباغضون من أجل اختالف يسوغ فيه االجتهاد
فأرى أنه جيب على أهل السنة واجلماعة أن ....بعينها، ولكن العاقل يفهم ويتبني له األمر

يتحدوا حىت وإن اختلفوا فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم، فإن هذا أمر فيه سعة 
  .)١(وهللا احلمد، واملهم ائتالف القلوب واحتاد الكلمة

  
  
  

   

                                                
  .٤٢-١/٤١العثيمني جمموع فتاوى ورسائل   ) ١(

(٤٧٩)



      
 ٦٦ 

  يــانـث الثـــاملبح 
  ةــــــاحلزبي

  تعريف احلزبية لغة واصطالحا:
: احلزب مجاعة الناس، واجلمع أحزاب، وحزب رمحه اهللا قال ابن منظور : لغة

الرجل أصحابه وجنده على رأيه، وكل قوم تشاكلت قلوم وأعماهلم فهم أحزاب، وإن 
  .)١(مل يلق بعضهم بعضا

  . )٢(كل طائفة هواهم واحداحلزبية هي  : اصطالحا
وأما رأس احلزب فإنه رأس "وعرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا فقال: 

الطائفة اليت تتحزب ، أي تصري حزبا، فإن كانوا جمتمعني على ما أمر اهللا به ورسوله من 
غري زيادة وال نقصان فهم مؤمنون، هلم ما هلم وعليهم ما عليهم، وإن كانوا قد زادوا يف 

التعصب ملن دخل يف حزم باحلق والباطل، واإلعراض عمن مل يدخل ذلك ونقصوا مثل 
يف حزم، سواء كان على احلق والباطل، فهذا من التفرق الذى ذمه اهللا تعاىل ورسوله، 
فإن اهللا ورسوله أمرا باجلماعة واالئتالف، ويا عن التفرقة واالختالف، وأمرا بالتعاون 

   .)٣(ون على اإلمث والعدوان"على الرب والتقوى، ويا عن التعا
   :اآليات القرآنية يف النهي عن التحزب

 I J K L M N O   P Q SR T U V W X ] قوله تعاىل:

Y Z [        \ ] Z ]  ١٥٩األنعام: سورة.[  
قال ابن كثري رمحه اهللا: الظاهر أن اآلية عامة يف كل من فارق دين اهللا، وكان 

باهلدى ودين احلق، ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد  خمالفا له، فإن اهللا بعث رسوله
                                                

  .١/٣٠٨لسان العرب   ) ١(
  .١/٣٠٨لسان العرب   ) ٢(
  .١١/٩٢جمموع الفتاوى   )٣(

(٤٨٠)
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أي: فرقا كأهل امللل  M N Z ] ال اختالف فيه وال افتراق، فمن اختلف فيه 
فاهللا قد برأ رسوله مما هم فيه. وهذه اآلية كقوله - وهي األهواء والضالالت - والنحل 

 I J K L M N O P Q R S T U V W X ] تعاىل:

Y [Z \ ] ^ _ ` ba Z ] حنن «]، ويف احلديث: ١٣الشورى:سورة
. فهذا هو الصراط املستقيم، وهو ما جاءت به »معاشر األنبياء أوالد عالت، ديننا واحد

الرسل، من عبادة اهللا وحده ال شريك له، والتمسك بشريعة الرسول اخلامت، وما خالف 
 O   P Q ] ما قال:ذلك فضالالت وجهاالت وآراء وأهواء، الرسل برآء منها، ك

SR Z )١(.  
 A B C D E GF H I J K L ]:  وقوله تعاىل

M       N O P Q R S T U V W X Y Z    [ ]\ 

 ̂_  ̀a b c d   e Z ] ١٠٣آل عمران: سورة .[  
قال ابن جرير الطربي رمحه اهللا: يريد بذلك تعاىل ذكره: ومتسكوا بدين اهللا الذي 

كتابه إليكم من األلفة واالجتماع على كلمة احلق  أمركم به، وعهده الذي عهده يف
والتسليم ألمر اهللا... وال تتفرقوا عن دين اهللا وعهده الذي عهد إليكم يف كتابه من 
االئتالف واالجتماع على طاعته وطاعة رسوله صلى اهللا عليه وسلم واالنتهاء إىل 

  .)٢(أمره
 ba c               d e f g ih j ` _ ^ [ \ ] وقوله تعاىل:

k l m n o p q r s t u v  w x y z { | 
~} Z ] ١٤ -  ١٣ الشورى: سورة.[  

                                                
  .٣/٣٧٧تفسري ابن كثري   ) ١(
  .٦٤٧-٥/٦٤٣جامع البيان البن جرير   ) ٢(

(٤٨١)
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أي آمركم أن تقيموا شرائع الدين  چ  ک  ڑ  ڑچ قال السعدي رمحه اهللا: :  
أصوله وفروعه تقيمونه بأنفسكم وجتتهدون يف إقامته على غريكم وتتعاونوا على الرب 

والعدوان، وال تتفرقوا فيه أي ليحصل منكم االتفاق على والتقوى وال تعاونوا على اإلمث 
أصول الدين وفروعه واحرصوا على أن ال تفرقكم املسائل وحتزبكم أحزابا وشيعا يعادي 

  . )١(بعضكم بعضا مع اتفاقكم يف أصل دينكم
  األحاديث يف هذا الباب كثرية فمنها:: األحاديث النبوية يف النهي عن التحزب

عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال: مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول:  -  ١
على أنبيائهم، فإذا إمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم واختالفهم دعوين ما تركتكم، «

  .)٢(»يتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
افترقت «اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال: عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول  -  ٢

اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، 
وستفترق هذه األمة على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة قالوا: من 

  .)٣( »هم يا رسول اهللا؟ قال: هم الذين على مثل ما أنا عليه وأصحايب
وعظنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم «اض بن سارية رضي اهللا عنه قال: العربعن  -  ٣

موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اهللا كأا موعظة 
مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى اهللا والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد 

  .)٤( »فإنه من يعش منكم فسريى اختالفا كثريا فعليكم بسنيت
                                                

  .٦/٥٩٩تفسري السعدي   ) ١(
  ).١٣٣٧رقم ( ٤/١٨٣٠)، ومسلم يف صحيحه ٧٢٨٨رقم ( ٩/٩٤رواه البخاري يف صحيحه   ) ٢(
)، وابن ٢٦٤٠رقم ( ٤/٣٢٢)، والترمذي يف سننه ٤٥٩٦رقم ( ٤/١٩٧رواه أبو داود يف سننه   ) ٣(

). قال الترمذي: ٨٣٩٦رقم ( ١٤/١٢٤)، وأمحد يف املسند ٣٩٩٢رقم ( ٢/١٣٢٢ماجه يف سننه 
  حديث حسن صحيح. اهـ. واحلديث سنده حسن.

)، وابن ٢٦٧٦رقم ( ٤/٣٤١، والترمذي يف سننه  )٤٦٠٧رقم ( ٤/٢٠٠رواه أبو داود يف سننه   ) ٤(
                         = (٤٨٢)
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عن حذيفة بن اليمان رضي اهللا عنه قال: كان الناس يسألون رسول اهللا صلى اهللا  - ٤ 
عليه وسلم عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر، خمافة أن يدركين، فقلت: يا رسول 
اهللا، إنا كنا يف جاهلية وشر، فجاءنا اهللا ذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر؟ 

قلت: » نعم، وفيه دخن«بعد ذلك الشر من خري؟ قال: قلت: وهل » نعم«قال: 
قلت: فهل بعد » قوم يهدون بغري هديي، تعرف منهم وتنكر«وما دخنه؟ قال: 

نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجام إليها قذفوه «ذلك اخلري من شر؟ قال: 
» هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا«قلت: يا رسول اهللا صفهم لنا، قال: » فيها

قلت: » تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم«قلت: فما تأمرين إن أدركين ذلك؟ قال: 
فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض «فإن مل يكن هلم مجاعة وال إمام؟ قال: 

  .)١(»بأصل شجرة، حىت يدركك املوت وأنت على ذلك
اجلماعة قال احلافظ ابن حجر رمحه اهللا شارحا للحديث: أن املراد من اخلرب لزوم 

ويف  ، الذين يف طاعة من اجتمعوا على تأمريه، فمن نكث بيعته خرج عن اجلماعة
احلديث أنه مىت مل يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فال يتبع أحدا يف الفرقة، 

٢(ويعتزل اجلميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع يف الشر(.  

قال: هجرت إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه عن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما  -  ٥
وسلم يوما فسمع أصوات رجلني اختلفا يف آية، فخرج علينا رسول اهللا صلى اهللا 

إمنا هلك من قبلكم باختالفهم يف «عليه وسلم يعرف يف وجهه الغضب فقال: 
  .)٣(»الكتاب

                                                                                                                   
الترمذي: هذا . قال ١٧١٤٤رقم  ٢٨/٣٧٣، وأمحد يف املسند ٤٣رقم  ١/١٦ماجه يف سننه =   

  حديث حسن صحيح.
  ).١٨٤٧رقم ( ٣/١٤٧٥)، ومسلم يف صحيحه ٣٦٠٦رقم ( ٤/١٩٩رواه البخاري يف صحيحه   ) ١(
  .١٣/٣٧فتح الباري   ) ٢(
  ).٢٦٦٦رقم ( ٤/٢٠٥٣رواه مسلم يف صحيحه   ) ٣(

(٤٨٣)



      
 ٧٠ 

يرضى لكم ثالثا إن اهللا «عن أيب هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال:  -  ٦ 
ويسخط لكم ثالثا، يرضى لكم أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا وأن تعتصموا 
حببل اهللا مجيعا وال تفرقوا، وأن تناصحوا من واله اهللا أمركم، ويسخط لكم ثالثا، 

  .)١( »قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة املال

   :أقوال أهل العلم من السلف واخللف يف النهي عن التحزب

 J K L M ON P Q R ] عن ابن عباس يف قوله تعاىل: -  ١

S T U WV X Y Z [ \ ] Z  :سورة األنعام]
أمر اهللا املؤمنني باجلماعة واهم عن االختالف والتفرقة، وأخربهم "، قال: ]١٥٣

   .)٢("أنه إمنا هلك من كان قبلهم باملراء واخلصومات يف دين اهللا
القرآن ما ائتلفت عليه اقرؤوا "رضي اهللا عنه قال: عن جندب بن عبداهللا البجلي  - ٢

  .)٣("قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا
تعلموا اإلسالم فإذا تعلمتموه فال ترغبوا عنه، "عن أيب العالية رمحه اهللا قال:  -  ٣

وعليكم بالصراط املستقيم، فإنه اإلسالم وال حترفوا ميينا وال مشاال، وعليكم بسنة 
عليه أصحابه... وإياكم وهذه األهواء اليت تلقي بني الناس نبيكم وما كان 
  .)٤("العداوة والبغضاء

فإنّ اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسلم " :وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا
أمرا باجلماعة واالئتالف، ويا عن التفرقة واالختالف، وأمرا بالتعاون على الرب 
والتقوى، ويا عن التعاون على اإلمث والعدوان؛ ويف الصحيحني عن النيب صلى اهللا عليه 

                                                
  ).١٧١٥رقم ( ٣/١٣٤٠رواه مسلم يف صحيحه   ) ١(
  .٣/٣٢٨تفسري القرآن العظيم البن كثري   ) ٢(
  .١٠-٥/٩رواه اهلروي يف ذم الكالم وأهله   ) ٣(
  املصدر السابق.  ) ٤(

(٤٨٤)



      
 ٧١ 

اجلسد إذا اشتكى  مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم كمثل«وسلم أنه قال:  
، ويف الصحيحني عنه صلى اهللا عليه »منه عضو تداعى له سائر اجلسد باحلمى والسهر

   .)١(وشبك بني أصابعه »املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا«وسلم أنه قال: 
وليس للمعلمني أن حيزبوا الناس ويفعلوا ما يلقى بينهم العداوة ": يف موضع آخر وقال

   )٢("اءوالبغض
فدين املسلمني مبين على اتباع كتاب اهللا وسنة رسوله وما اتفقت ": أيضاوقال 

عليه األمة فهذه الثالثة هي أصول معصومة، وما تنازعت فيه األمة ردوه إىل اهللا 
والرسول، وليس ألحد أن ينصب لألمة شخصا يدعو إىل طريقته، ويوايل عليها ويعادي 

وسلم وما اجتمعت عليه األمة، بل هذا من فعل أهل البدع غري النيب صلى اهللا عليه 
الذين ينصبون هلم شخصا أو كالما يفرقون به بني األمة، يوالون علي ذلك الكالم أو 

  .)٣( "تلك النسبة ويعادون
السنة ما يبيح تعدد  يفالكتاب وال  يففليس " :قال الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللاو

 ¨ ] :قال اهللا تعاىل ،ذما لذلكالكتاب والسنة  يفاجلماعات واألحزاب، بل إن 

© ª ¬« ®       ̄° ±  ² ³ Z  :وال شك أن تعدد ]، ٥٣[سورة املؤمنون
 0 / . - ] هذه األحزاب يناىف ما أمر اهللا به، بل ما حث عليه يف قوله تعاىل

1 2 3 4 5 Z  :٤(" ]٩٢[سورة األنبياء(.  
قال رمحه  ،رمحه اهللا تعاىل فتوى مماثلة وللشيخ احملدث حممد ناصر الدين األلباين

ال خيفي علي كل مسلم عارف بالكتاب والسنة، وما كان عليه سلفنا الصاحل رضي  :اهللا
                                                

  .٩٤-١١/٩٢جمموع الفتاوى   ) ١(
  .٢٨/١٥ى جمموع الفتاو  ) ٢(
  .١/٢٧٢درء تعارض العقل والنقل   ) ٣(
  ).١٣١ص (الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات    )٤(

(٤٨٥)
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اهللا عنهم أن التحزب والتكتل يف مجاعات خمتلفة املناهج واألساليب ليس من اإلسالم يف  
  .)١(الكرمين ، بل ذلك مما ى عنه ربنا عزو جل يف أكثر من آية يف القرآشيء

وسلم  ،وصحبه ،وعلى آله ،وأنعم على سيدنا حممد ،وبارك ،وصلى اهللا وسلم
  .تسليما كثرياً

  
  

   

                                                
  ).١٠٦فتاوى الشيخ األلبانى لعكاشة بن عبد املنان (ص   ) ١(

(٤٨٦)



      
 ٧٣ 

  
احلمد هللا يف البدء واالنتهاء، والصالة والسالم على خري املرسلني واألنبياء سيدنا 

   :أما بعد حممد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.
املباركة يف بيان حقوق الدعاة على الدعاة نبني أهم النتائج فإنه بعد هذه اجلولة 

  والتوصيات اليت توصل إليها البحث.
  : : النتائج أوال

بل جيرئ العامة  ،وينفر املدعوين عنهم ،التنازع بني الدعاة يفضي إىل الفشل -  ١
 .عليهم

  .خوانه من الدعاةإكل حق للداعية يقابله واجب عليه جتاه  -  ٢
ن أوهناك حقوق خاصة ينبغي  ،حقوق عامة بني املسلمني بعضم مع بعض هناك - ٣

 .حيرص عليها الدعاة فيما بينهم
ومناصرته يف  ،وإقالة العثرات ،من احلقوق العامة على الداعية جتاه الدعاة املواساة - ٤

  .احلق
 ،هادهناك حقوق على الدعاة فيما بينهم يف املواقف اليت تستدعي االختالف واالجت - ٥

 .وليس فيها نص قطعي
 .ويترفق م ،ويوقرهم ،وينصحهم ،على الداعية أن حيسن الظن بإخوانه -  ٦
فخري األمور  ،فال إفراط وال تفريط ،على الدعاة مراعاة أحكام اهلجر وضوابطه -  ٧

 .الوسط
التحزب والتعصب على غري ما أمر اهللا ورسوله من أخطر العوائق اليت حتول بني  -  ٨

 .الدعاة وأداء احلقوق فيما بينهم
أمهية الدراسات التأصيلية لعلم الدعوة يف ضوء القرآن الكرمي والسنة املطهرة  -  ٩

 وهدي السلف الصاحل.
على الدعاة أن يتذاكروا فيما بينهم أن الدعوة باحلال أبلغ أثرا وأجدى نفعا من  - ١٠

(٤٨٧)



      
 ٧٤ 

 الدعوة باملقال. 
  ثانيا: التوصيات

وإخواين الدعاة بتقوى اهللا يف السر والعلن، فهي خري ما يوصي به أوصي نفسي  - ١
  املسلم أخاه املسلم خاصة الداعية.

  أن تكون املعاملة بني الدعاة بعضهم بعضا باإلحسان والفضل قبل العدل. -  ٢
والسنة  ،أوصي بكثرة الدراسات التأصيلية لعلم الدعوة يف ضوء القرآن الكرمي -  ٣

  لف الصاحل.وهدي الس ،املطهرة
على الدعاة أن يتذاكروا فيما بينهم أن الدعوة باحلال أبلغ أثرا وأجدى نفعا من  -  ٤

  الدعوة باملقال، لتتحقق فيهم األسوة للمدعوين.
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. وآخر 

  أن احلمد هللا رب العاملني. دعوانا

  
  

  
  
  

   

(٤٨٨)



      
 ٧٥ 

  واملراجعثبت املصادر  

صاحل بن فوزان الفوزان، مكتبة الرشد، إحتاف القاري بتعليقات على شرح السنة: -١
  هـ.١٤٣٠، سنة ٢الرياض، ط

عامل الكتب،  حممد بن مفلح املقدسي احلنبلي.اآلداب الشرعية واملنح املرعية: -٢
  بريوت.

اصر الدين ختريج: حممد ن البخاري حممد بن إمساعيل بن إبراهيم. األدب املفرد: -٣
  هـ.١٤١٩، سنة ١األلباين، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط 

حتقيق: سليم بن عيد اهلاليل، دار ابن  إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطيب.االعتصام: -٤
  هـ.١٤١٢، سنة ١عفان، السعودية، ط

الفقي، حتقيق: حممد حامد  ابن قيم اجلوزية. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: -٥
  مكتبة املعارف، الرياض.

حتقيق: حيىي . القاضي عياض بن موسى اليحصيب إكمال املعلم بفوائد مسلم:-٦
  هـ.١٤١٩، سنة ١إمساعيل، دار الوفاء للطباعة، ط

دار هجر، مصر، سنة . إمساعيل بن عمر بن كثري أبو الفداء البداية والنهاية: -٧
  .١هـ، ط ١٤٢٤

حتقيق: . ابن القطان: علي بن حممد الفاسي كتاب األحكام: بيان الوهم واإليهام يف -٨
  هـ.١٤١٨، سنة ١الرياض، ط  –احلسني آيت سعيد، دار طيبة 

حتقيق: عمرو بن . ابن عساكر علي بن احلسن بن هبة اهللا أبو القاسم تاريخ دمشق: -٩
  هـ. ١٤١٥غرامة العمروي، دار الفكر للطباعة والنشر، بريوت، سنة 

، سنة ٤دار الثقافة، بريوت، ط. إحسان عباسنقد األديب عند العرب: تاريخ ال- ١٠
  م.١٩٨٣

 أبو القاسم ابن عساكر. تبيني كذب املفتري فيما نسب إىل أيب احلسن األشعري:- ١١
  هـ.١٤٠٤، سنة ٣دار الكتاب العريب، بريوت، ط

(٤٨٩)
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عودية، دار التدمرية، الس. مجعه: أمحد بن مصطفى الفرانتفسري اإلمام الشافعي: - ١٢ 
  هـ.١٤٢٧، سنة ١ط

 إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي. تفسري القرآن العظيم (تفسري ابن كثري): - ١٣
، سنة ٢حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

  هـ.١٤٢٠
. الصنعاين حممد بن إمساعيل بن صالح الكحالين التنوير شرح اجلامع الصغري:- ١٤

  هـ.١٤٣٢، سنة ١مد إسحاق حممد إبراهيم، دار السالم، الرياض، طحتقيق: حم
حتقيق: جمدي . أبو الشيخ األصبهاين حممد بن جعفر بن حيانالتوبيخ والتنبيه: - ١٥

  السيد إبراهيم، مكتبة الفرقان، القاهرة.
: عبد الرمحن بن ناصر تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان (تفسري السعدي) - ١٦

، ١حتقيق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. عبد اهللابن 
  هـ.١٤٢٠سنة 

حتقيق: مسري الزهريي، دار ابن  ابن عبد الرب النمري. جامع بيان العلم وفضله: - ١٧
  هـ.١٤١٤، سنة ١اجلوزي، السعودية، ط

. جرير الطربي أبو جعفر ابن جامع البيان يف تأويل القرآن (تفسري ابن جرير): - ١٨
  هـ. ١٤٢٠، سنة ١حتقيق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

عبد الرمحن بن  جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم: - ١٩
 –إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة  - حتقيق: شعيب األرناؤوط . رجب احلنبلي

  هـ. ١٤٢٢، سنة ٧بريوت، ط 
املكتبة العلمية، . أمحد زكي صفوتمجهرة خطب العرب يف عصور العربية الزاهرة: - ٢٠

  هـ.١٣٥٢، سنة ١بريوت، ط
حتقيق: حممد رشاد  شيخ اإلسالم ابن تيمية احلراين. درء تعارض العقل والنقل: - ٢١

  هـ.  ١٤١١، سنة ٢سامل، جامعة اإلمام حممد بن سعود، السعودية، ط 

(٤٩٠)



      
 ٧٧ 

حتقيق: عبد الرمحن عبد  عبد اهللا بن حممد اهلروي األنصاري. ذم الكالم وأهله:- ٢٢ 
  هـ.١٤١٨، سنة ١العزيز الشبل، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة، ط

األلوسي: حممود بن عبد اهللا  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: - ٢٣
، سنة ١ريوت، طحتقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية، ب. احلسيين
  هـ.١٤١٥

حتقيق: حممد حميي الدين . حممد بن حبان البسيت روضة العقالء ونزهة الفضالء:- ٢٤
  عبد احلميد، دار الكتب العلمية، بريوت

حتقيق: عبد الرمحن . هناد بن السري أبو السري التميمي الدارمي الكويف الزهد: - ٢٥
  هـ.١٤٠٦، سنة ١ت، طالفريوائي، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكوي

حتقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم . أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين الزهد: - ٢٦
  هـ١٤١٤، سنة ١بن عباس، دار املشكاة، حلوان، ط

دار احلديث، . الصنعاين، حممد بن إمساعيلسبل السالم شرح أحاديث بلوغ املرام: - ٢٧
  مصر.

األلباين: حممد ناصر  فقهها وفوائدها: سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من - ٢٨
  أجزاء). ٩هـ، (١٤٢٢، سنة ١الدين. مكتبة املعارف، الرياض، ط

مكتبة  األلباين. سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيء يف األمة: - ٢٩
  جزء). ١٤هـ، (١٤١٩، سنة ١املعارف، الرياض، ط

  هـ)٢٧٥(ت  سليمان بن األشعث السجستاين سنن أيب داود:- ٣٠
  تعليق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، صيدا، بريوت.

تعليق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر،  حممد بن يزيد القزويين. سنن ابن ماجه:- ٣١
  بريوت.

تعليق: أمحد حممد  (جامع الترمذي): حممد بن عيسى بن سورة. سنن الترمذي- ٣٢
  هـ. ١٣٩٥، سنة ٢ احلليب، مصر، طشاكر، مطبعة مصطفى البايب

(٤٩١)
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تعليق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتبة  أمحد بن شعيب بن علي.سنن النسائي (اتىب): - ٣٣ 
  هـ.١٤٠٦، سنة ٢املطبوعات اإلسالمية، سوريا، ط

تعليق: عبد الغفار البنداري،  أمحد بن شعيب بن علي. سنن النسائي الكربى: - ٣٤
  هـ.١٤١١، سنة ١العلمية، بريوت، طوسيد كسروي حسن، دار الكتب 

حتقيق: حسني سليم أسد،  (مسند الدارمي): عبد اهللا بن عبد الرمحن. سنن الدارمي- ٣٥
  هـ.١٤١٢، سنة ١دار املغين للنشر، السعودية، ط

حتقيق: شعيب األرناؤوط ومجاعة من الباحثني، مؤسسة . الذهيب سري أعالم النبالء: - ٣٦
  هـ.١٤٠٥، ٣الرسالة، بريوت. ط

الاللكائي هبة اهللا بن احلسن، أبو  شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة: - ٣٧
، سنة ٨حتقيق: أمحد بن سعد بن محدان الغامدي، دار طيبة، الرياض، ط. القاسم

  هـ.١٤٢٣
حتقيق: عبد الرمحن بن أمحد  أبو حممد احلسن بن علي الرباري.شرح السنة: - ٣٨

  هـ.١٤٢٦، سنة ١الرياض، ط اجلميزي، مكتبة دار املنهاج،
حتقيق: أبو متيم ياسر بن  ابن بطال: علي بن خلف.شرح صحيح البخاري، - ٣٩

  هـ.١٤٢٣، سنة ٢إبراهيم، مكتبة الرشد، السعودية، ط 
دار املودة، املنصورة، . صاحل بن عبد العزيز آل الشيخشرح العقيدة الطحاوية: - ٤٠

  هـ.١٤٣٢، سنة ١مصر، ط
. الطحاوي أمحد بن حممد بن سالمة احلجري، أبو جعفر ر:شرح مشكل اآلثا - ٤١

  هـ.١٤١٥، سنة ١حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
حتقيق: عبد . البيهقي أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلراساين شعب اإلميان: - ٤٢

  .هـ١٤٢٣، سنة ١العلي حامد، وخمتار أمحد الندوي، مكتبة الرشد، الرياض، ط
دار التوزيع والنشر . عمر عبد الفتاح التلمساين شهيد احملراب عمر بن اخلطاب:- ٤٣

  اإلسالمية، مصر.

(٤٩٢)



      
 ٧٩ 

حتقيق: أمحد . اجلوهري: إمساعيل بن محاد الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: - ٤٤ 
  هـ.١٤٠٧، سنة ٤عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط

حتقيق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة  حممد بن حبان البسيت. صحيح ابن حبان:- ٤٥
  هـ. ١٤٠٨، سنة ١الرسالة، بريوت، ط

حتقيق: د.  حممد بن إسحاق بن خزمية السلمي النيسابوري. صحيح ابن خزمية: - ٤٦
  حممد مصطفى األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت.

صر، دار طوق النجاة، تعليق: حممد زهري بن نا حممد بن إمساعيل. صحيح البخاري:- ٤٧
  هـ.١٤٢٢، سنة ١بريوت، ط

املكتب اإلسالمي، . حممد ناصر الدين األلباين صحيح اجلامع الصغري وزيادته: - ٤٨
  بريوت.

تعليق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث  مسلم بن احلجاج. صحيح مسلم:- ٤٩
  العريب، بريوت.

دار الوطن  بن صاحل العثيمني. حممد الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات:- ٥٠
  هـ. ١٤٢٦للنشر، الرياض، سنة 

 عكاشة بن عبد املنان الطييب. فتاوى الشيخ األلباين ومقارنتها بفتاوى العلماء:- ٥١
  هـ.١٤١٤، سنة ١مكتبة التراث اإلسالمي، القاهرة، ط

بن حممد حتقيق: أمحد  شيخ اإلسالم ابن تيمية احلراين. القواعد النورانية الفقهية:- ٥٢
  هـ. ١٤٢٢، سنة ١اخلليل، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط

. هـ)٨٠٧اهليثمي علي بن أيب بكر، نور الدين (ت  جممع الزوائد ومنبع الفوائد: - ٥٣
  أجزاء). ١٠هـ، (١٤١٢دار الفكر، بريوت، سنة 

دار  مجع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان.جمموع فتاوى ورسائل ابن العثيمني: - ٥٤
  هـ.١٤١٣دار الثريا، سنة  الوطن،

(٤٩٣)



      
 ٨٠ 

حتقيق: . ابن قيم اجلوزية مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني: - ٥٥ 
 ١٤١٦، سنة ٣بريوت، ط  –حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب 

  هـ.
دار الكتب . حممد بن إدريس بن العباس املطليب القرشي املكي مسند الشافعي: - ٥٦

  لبنان. –ة، بريوت العلمي
. عبد بن محيد بن نصر الكسي. انتخبه: إبراهيم بن خزمي مسند عبد بن محيد:- ٥٧

حتقيق: صبحي السامرائي، حممود حممد خليل الصعيدي، مكتبة السنة، القاهرة، 
  هـ.١٤٠٨، سنة ١ط 

بإشراف: د. يوسف . أبو عبد اهللا احلاكم النيسابوري  املستدرك على الصحيحني: - ٥٨
  رعشلي، دار املعرفة، بريوت.امل

حتقيق: شعيب . أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين مسند اإلمام أمحد بن حنبل: - ٥٩
، سنة ١األرناؤوط، إشراف: عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

  هـ.١٤٢١
حتقيق:  أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق أبو بكر. مسند البزار = البحر الزخار: - ٦٠

الرمحن زين اهللا، وعادل بن سعد، وصربي عبد اخلالق، مكتبة العلوم حمفوظ 
  .١واحلكم، املدينة، ط

حتقيق: كمال . عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم أبو بكر العبسي مصنف ابن أيب شيبة: - ٦١
  هـ.١٤٠٩، سنة ١يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

. فع احلمريي اليماين الصنعاينعبد الرزاق بن مهام بن نا مصنف عبد الرزاق: - ٦٢
، سنة ٢بريوت، ط  –حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي 

  هـ.١٤٠٣
املطبعة العلمية . اخلطايب محد بن حممد بن إبراهيم بن اخلطاب البسيت معامل السنن: - ٦٣

  هـ. ١٣٥١، سنة ١حلب، ط  –

(٤٩٤)



      
 ٨١ 

حتقيق: . ب اللخمي، أبو القاسمالطرباين: سليمان بن أمحد بن أيو املعجم األوسط: - ٦٤ 
  طارق بن عوض اهللا، وعبد احملسن بن إبراهيم احلسيين، دار احلرمني، القاهرة.

حتقيق: حممد شكور . الطرباين: سليمان بن أمحد بن أيوب اللخمي املعجم الصغري: - ٦٥
  هـ.١٤٠٥، سنة ١حممود احلاج، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط

حتقيق: محدي بن عبد . ين: سليمان بن أمحد بن أيوب اللخميالطربا املعجم الكبري: - ٦٦
  .٢ايد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط

حتقيق: عبد املعطي قلعجي، دار . البيهقي أمحد بن احلسني معرفة السنن واآلثار:- ٦٧
  هـ.١٤١٢، سنة ١الوفاء، القاهرة، ط

ائطي حممد بن جعفر السامري، أبو اخلر مكارم األخالق ومعاليها وحممود طرائقها: - ٦٨
، سنة ١حتقيق: أمين عبد اجلابر البحريي، دار اآلفاق العربية، القاهرة، ط . بكر

  هـ. ١٤١٩
عناية: حمب الدين  ابن حجر: أمحد بن علي. فتح الباري شرح صحيح البخاري:- ٦٩

هـ، ١٣٧٩بريوت، سنة  - اخلطيب. وتعليقات: عبد العزيز بن باز، دار املعرفة 
  جزء) ١٣(

ابن منظور: حممد بن مكرم الرويفعي اإلفريقي، أبو الفضل (ت  لسان العرب: - ٧٠
  دار صادر، بريوت.. هـ)٧١١

  النووي حيىي بن شرف، دار الفكر، بريوت.  اموع شرح املهذب:- ٧١
اعتىن به: عبد الرمحن بن حممد بن  ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم. جمموع الفتاوى،- ٧٢

  هـ.١٤١٦جممع امللك فهد لطباعة املصحف، املدينة، سنة قاسم، 
دار . مجع وترتيب: فهد بن ناصر السليمان جمموع فتاوى ورسائل الشيخ العثيمني:- ٧٣

  هـ.١٤١٣الوطن، الرياض، سنة 
بإشراف: د.  احلاكم حممد بن عبد اهللا النيسابوري. املستدرك على الصحيحني:- ٧٤

  بريوت. –يوسف املرعشلي، دار املعرفة 

(٤٩٥)



      
 ٨٢ 

مؤسسة الرسالة، بريوت، حتقيق: شعيب األرناؤوط  مسند اإلمام أمحد بن حنبل. - ٧٥ 
  وجمموعة من الباحثني.

حتقيق: عبد السالم  أمحد بن فارس بن زكريا الرازي، أبو احلسني. مقاييس اللغة: - ٧٦
  هـ.١٣٩٩حممد هارون، دار الفكر، بريوت، سنة 

حتقيق: عبد اهللا بن . اجلوزي عبد الرمحن بن عليابن مناقب اإلمام أمحد بن حنبل: - ٧٧
  هـ.١٤٠٩، سنة ٢عبد احملسن التركي، دار هجر، ط

دار إحياء التراث . ، النووي حيىي بن شرفاملنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج- ٧٨
  هـ.١٣٩٢، سنة ٢العريب، بريوت، ط

اهيم، دار حتقيق: سيد إبر ابن قيم اجلوزية. الوابل الصيب من الكلم الطيب:- ٧٩
  م.١٩٩٩، سنة ٣احلديث، القاهرة، ط

  
  
  
  
  
  
  
  
  

(٤٩٦)



      
 ٨٣ 
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