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الملخص

قد تناولت هذه الدراسة وهي بعنوان الحكمة والموعظة الحسنة وأهميتهما في الدعوة

إلى اهلل تعالى.

ويبين هذا المنهج للداعية خصائص دعوته المميزة لها  ،واألساليب الالزمة لفاعلية

خطابه الدعوي وتأثيره على المدعوين وهي الحكمة والموعظة الحسنة.

ومن أجل ذلك كان ال َّ
بد من ضبط قضية (التبليغ) أي تبليغ الوحي المنزه ،وبيان
قواعدها وأصولها ليكون الداعي إلى اإلسالم على منهج بيِّن المعالم يوضِّح له حدود
ما يدعو إليه وكيف يدعو إليه ،وكيف ُّ
يعد القول فيه إعدادا منضبطا متوازنا ،و يجب
أن يتوافر في الداعي صفات الزمة لنجاح عمله ،ويكشف هذا المنهج للداعية عن

اإلنسان المستهدف من هذه الدعوة ،وكيف يتعامل مع هذا اإلنسان( المدعو) ،ويبين
هذا المنهج للداعية خصائص دعوته المميزة لها  ،واألساليب الالزمة لفاعلية خطابه

الدعوي وتأثيره على المدعوين.

وقد أتبعت هذه الدراسة المنهج االستقرائي والمنهج االستنباطي ،والمنهج الوصفي .

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يحتوي على مقدمة و ثالثة مباحث:

المبحث األول:أسلوب الحكمة ومظاهره في الكتاب والسنة،أما المبحث الثاني:
أسلوب الموعظة الحسنة وخصائصه في ضوء الكتاب والسنة،والمبحث الثالث :أهمية

أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى اهلل تعالى

الكلمات المفتاحية :أساليب ،الحكمة  ،الموعظة الحسنة ،الدعوة .
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Abstract:
This study, entitled Wisdom and Good Preaching, addressed
their importance in calling to Allah almighty.
This approach to the preacher shows the characteristics of his
distinctive vocation, and the methods necessary for the
effectiveness of his advocacy speech and its impact on the
invitees, which is wisdom and good preaching.
In order to do so, it was necessary to adjust the issue of
(reporting) i.e. the communication of the revelation of the
goat, and to indicate its rules and origins to be the advocate of
Islam on an inter-feature approach that shows him the limits
of what he calls and how he calls for it, and how to say it is a
disciplined and balanced preparation, and must have the
necessary qualities for the success of his work, and this
approach to the advocate reveals the person targeted by this
call, and how he deals with this person (invited), and this
approach shows the characteristics of the preacher his
distinctive call for it, and the methods necessary for its
effectiveness, and the necessary methods for the success of his
work. His advocacy speech and its impact on the invitees.
This study was followed by the inductive, inference and
descriptive approach.
The nature of the research required an introduction and three
investigations:
The first topic: the method of wisdom and its manifestations
in the Book and the Sunnah, and the second thesis: the
method of good preaching and its characteristics in the light
of the Book and the Sunnah, and the third thesis: the
importance of the method of wisdom and good preaching in
calling to Allah Almighty
Keywords: methods, wisdom, good preaching, advocacy.
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مقدمة
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله
وصحبه أجمعين وبعد،،،
ومن عليه بنور الوحي اإللهي ليهتدَّى به في رحلة
فقد خلق اهلل – تعالى – اإلنسانَّ ،
حياته فال يضل وال يشقى ،وكلما طال عهد اإلنسان بالوحي ،جدَّد اهلل تعالى لإلنسان
العهد بوحي ربه عن طريق المرسلين ومن سار على دربهم من الدعاة المخلصين،
فتكون هذه الرساالت مددا متتابعا من أنوار المنهج الرباني يبرز لإلنسان الطريق ،ويدله
إلى التي هي أقوم سبيال في كل شأن من شؤون حياته.
ملحة إلى دوام التَّذكير بمبادئ الوحي ،والضرورة قاضية
ومن هنا فإن الحاجة ِّ
باالستمرار في تعليمه ،حتى ال تنقطع صلة اإلنسان بمنهج خالقه سبحانه.
من أجل ذلك كان ال َّ
بد من ضبط قضية (التبليغ) أي تبليغ الوحي المنزه ،وبيان
قواعدها وأصولها ليكون الداعي إلى اإلسالم على منهج بيِّن المعالم يوضِّح له حدود
ما يدعو إليه وكيف يدعو إليه ،وكيف ُّ
يعد القول فيه إعدادا منضبطا متوازنا ،ويوضِّح له
معالم شخصيته كداع إلى اإلسالم ،وما يجب أن يتوافر فيه من صفات الزمة لنجاح
عمله ،ويكشف هذا المنهج للداعية عن اإلنسان المستهدف من هذه الدعوة ،وكيف
يتعامل مع هذا اإلنسان( المدعو) ،ويبين هذا المنهج للداعية خصائص دعوته المميزة
لها  ،واألساليب الالزمة لفاعلية خطابه الدعوي وتأثيره على المدعوين.
من أجل ذلك سيدور هذا البحث حول أسلوبي الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في
الدعوة إلى اهلل تعالى وذلك من خالل المباحث اآلتية:
خطة البحث
اقتضت طبيعة البحث أن يحتوي على مقدمة و ثالثة مباحث:
المبحث األول:أسلوب الحكمة ومظاهره في الكتاب والسنة.
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :تعريف الحكمة في اللغة
المطلب الثاني:الحكمة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
المطلب الثالث :مظاهر الحكمة وأهميتها في الدعوة إلى اهلل تعالى
المبحث الثاني :أسلوب الموعظة الحسنةوخصائصه في ضوء الكتاب والسنة
واصطالحا .وخصائصه.
المطلب األول :التعريف بأسلوب الموعظة الحسنة لغة
ً
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المطلب الثاني :خصائص أسلوب الموعظة الحسنة في ضوء الكتاب والسنة.
المبحث الثالث :أهمية أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى اهلل تعالى
وفيه مطلبان:
المطلب األول :أهمية أسلوب الحكمة في الدعوة إلى اهلل تعالى
المطلب الثاني:أهمية أسلوب الموعظة الحسنة في الدعوة إلى اهلل تعالى
الخاتمة
ثبت المراجع والمصادر
منهج الدراسة
سار هذا البحث وفق ثالثة مناهج وهي:
1
:1المنهج االستقرائي وهو البحث في الجزئيات ليصل منها إلى قوانين عامة( )
 :2المنهج االستنباطي وفيه يربط العقل بين المقدمات والنتائج على أساس المنطق
والتأمل الذهني )2(.
:3المنهج الوصفي وهو القائم على جمع المعلومات حول قضية معينة لتفسيرها
وتحليلها والوقوف على جوانبها المختلفة من أجل الحصول على نتائج علمية ثم
تفسيرها بطريقة موضوعية بما يتسم مع المعطيات الفعلية للظاهرة ()3
سائال المولى عزوجل التوفيق والسداد  ،وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتي إنه
ً
نعم مسئول وخير مأمول وهو حسبي ونعم الوكيل.

1محمد زيان عمر ،البحث العلمي مناهجه وتقنياته ص 14مطبعة خالد الطرابيشي 1341
 ) 2محمد زيان عمر ،البحث العلمي مناهجه وتقنياته ،مرجع سابق ،ص14
3البحثثث العلمثثي أساسثثياته وممارسثثته العمليثثة رجثثاء وحيثثد دويثثدي ص 113دار الفكثثر المعاصثثر بثثدون طبعثثة
1121هث 2222م
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المبحث األول:أسلوب الحكمة ومظاهره في الكتاب والسنة .
وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول:األسوب لغة واصطالحا.
المطلب الثاني :تعريف الحكمة في اللغة واالصطالح
المطلب الثالث:الحكمة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
المطلب الرابع  :أهمية الحكمة ومظاهرها
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المطلب األول:تعريف األسلوب لغة واصطالحا:
األسلوب من حيث معناه اللغوي هو :الطريق فكثل طريثق ممتثد أسثلوب ،ويقثال للسثطر
من النخيل أسلوب ،وهو الطريق والوجه والمذهب يقال أنتم في أسلوب سوء.
واألسث ثثلوب بالضث ثثم هث ثثو الفث ثثن يقث ثثال أخث ثثذ فث ثثي أسث ثثاليب مث ثثن القث ثثول أي فث ثثي أفث ثثانين
منه(.)1وسلك أسلوبه "أي طريقته".)2( .
ولهثثذا فثثإن األسثثلوب فثثي المجثثال الثثدعوي يعنثثي " الطريثثق التثثي يسثثلكها الثثداعي فثثي
دعوته"(.)3
وتعريثثف األسثثلوب الثثدعوي ينبغثي أن يثرتبط ارتباطثثا وثيقثثا بمجثثال فثثن التبليثثغ فمثثا معنثثى
القول بأن أسلوب فالن الداعية أفضل من أسلوب صاحبه ؟ الذي يتبادر إلى الذهن أنه
يفضل صاحبه في أسلوب الخطابة أو الثدرس أو الثدعوة الفرديثة أو الكتابثة أو المنثا رة
أو أي موقف من المواقف الدعوية  ،بمعنى أن لكل موقف أسثلوبا  ،ولكثل مقثام طريقثة
 ،فاألسلوب هو طريقةُ مباشرة الدعوة وكيفية تبليغها إلى المدعو .
المطلب الثاني:تعريف الحكمةفي اللغة واالصطالح:
الحكمة لغة:
مثثأخوذة مثثن الحكمثثة ث ث ث بفثثتح الكثثاف والمثثيم ،وهثثو مثثا يوضثثع للدابثثة كثثي يثثذللها راكبهثثا
فيمنع جماحها .ومنه اشتقت الحكمة قالوا :ألنها تمنع صاحبها من اخالق األرذال.
ولقد استخدم العرب هذه الكلمة في لغتهم لمعان متعددة يمكن إجمالها فيما يلي:
:1اإلتقان واالصابة:
1
قال :الجوهري :الحكيم المتقن لألمور( )
وقال األزهثري":الحكيم المثتقن لألمثور ويقثال لمثن يحسثن دقثائق الصثناعات ويتقنهثاهو
حكيم فهو فعيل بمعنى مفعل أي محكم")5( .
( )1لسان العرب البن منظور ،ط دار صادر بيروت الثالثة 1111هث  ،ج 1ص.113
محمثثد بثثن عبثثد الثثربزاق الحسثثيني ،مطبعثثة وزارة االعثثالم
( )2تثثاج العثثروس مثثن جثثواهر
القاموس،محمثثد بثثن ب
ب
الكويتي ،ج 3ص.11
( )3المدخل إلى علم الدعوة دراسة منهجية شاملة ،د.أبوالفتح البيانوني ،دار الرسالة العالمية ،ط– ،1
ص ،11عام1131،ه 2212 ،م
)) 1الصحاح في اللغة والعلثوم ،تقثديم العاللثي عبثداهلل ،دار الحضثارة العربيثة ث بيثروت1415 ،م ،ط ،1مثادة
حكم،ص222
()5تهذيب اللغة،أبو منصور األزهري ،11/1مكتبة مشكاة اإلسالمية
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 :2منع الرجل ورده عن الظلم والفساد؛ يقثال أحكمثت الرجثل عثن كثذا وكثذا وأحكمتثه
أي منعته منه ،ومن هذا قيل للحاكم بين الناس :ألنه يمنع الظالم عن الظلم.
:3العلم والفقه
 :1العدل والقضاء به
 :5الحكمة في حقيقتها وضع األشياء في مواضعها.
ويمكن ارجاع الحكمة إلى معنيين هما (العلم ،وفعل الصواب)
يقول اإلمام الرازي" :واعلم أن الحكمة ال يمكن خروجها عن هذيين المعنيين")1(.
فالحكمثثة فثثي اللغثثة :تطلثثق علثثى معثثان كثيثثرة منهثثا اإلصثثابة  ،والمنثثع ،والزجثثر ،والعلثثم،
والعدل ،والقضاء ،والنبوة ،ومنها القرآن والسنة.
وق ثثد "تطل ثثق عل ثثى حس ثثن التص ثثرف بوض ثثع الش ثثيء ف ثثي موض ثثعه والكلم ثثة ف ثثي موض ثثعها
المناسب لها" (. )2
اصطالحا:
الحكمة
ً
ثطالحا فإننثثا نجثثد أن هثثذا المعنثثى األخيثثر هثثو المعنثثى
إذا أردنثثا أن نعثثرف الحكمثثة اصث ً
المناسثثب للحكمثثة فثثي مجثثال الثثدعوة إذ أن الثثدعوة خطثثاب يوجثثه للغيثثر وأفعثثال تُثثرى
للغيثثر علثثى سثثبيل القثثدوة  ،وهثثذا الخطثثاب فثثي حاجثثة إلثثى وضثثع الكلمثثة المناسثثبة فثثي
الموضوع المناسب  ،واختيار الموضوع المناسب للموقثف الثدعوي المناسثب  ،واختثار
الطريقة المناسبة للشخص حسب حالته.
وقد عرفها اإلمثام ابثن قثيم الجوزيثة  بقولثه هثي  ":فعثل مثا ينبغثي ،علثى الوجثه الثذي
ينبغي ،في الوقت الذي ينبغي"(.)3
ويوافقه تعريف الشيخ الطاهر بن عاشور بقوله :
"وهي اسم جامع لكل كالم أو علثم يراعثى فيثه إصثالح حثال النثاس واعتقثادهم إصثالحا
مستمرا ال يتغير"(.)1

)5)1التفسير الكبير لإلمام الفخر الرازي ،دار الفكر العربي ،ج 12/1ث13
( )2ينظر المدخل إلى علم الدعوة ،للبيانوني ،ص .215مرجع سابق.
()3مثثدارج السثثالكين بثثين منثثازل إيثثاا نعبثثد وإيثثاا نسثثتعين – ج  2ص – 114نشثثر دار الكتثثاب العربثثي –
بيروت – ط1111 3هث 1441م – تحقيق  :محمد المعتصم باهلل البغدادي .
( )1التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور ،دار التونسية للنشر ،ج  11ص.121
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ويشير الدكتور محمد أبو الفتح البيانوني إلى" أن أسثلوب الحكمثة يمتثاز بإمكثان تعلُّمثه
واكتسثثابه  ،ذلثثك أنثثه ينتمثثي إلثثى مجثثال األخثثالق والصثثفات ومثثن ثثثم يمكثثن التخلُّثثق بثثه
ويمكن تعلمه". )1( .
كم ث ثثا يش ث ثثير إل ث ثثى أن ه ث ثثذا األس ث ثثلوب يمك ث ثثن أن يُكتس ث ثثب" م ث ثثن التج ث ثثارب الدعوي ث ثثة
الشخصية"( )2وأزيد األمر وضوحا فأقول :
إن النجاح الدعوي ال يتأتى إال عن طريق الممارسثة الدعويثة وفثي طريثق الممارسثة ال بثد
أن يخط ثثل ال ثثداعي ف ثثي بع ثثد المواق ثثف فق ثثد يض ثثع كلم ثثة ف ثثي ي ثثر موض ثثعها أو يخت ثثار
موضوعا يتحدث فيه في ير مناسبته  ،أو يعظ مدعوا بطريقثة خاطئثة تثؤدي إلثى عكث
المراد أو يتسرع في فتوى يضل بها السائل  ،وهو في هثذا كلثه يثتعلم مثن أخطائثه ومثن
تجاربه أو هكذا يجب  ،فإذا تعرض لمثلها بعد ذلك كان عنده رصيد من الخبرة  ،هذا
الرصثثيد يجعلثثه ( حكيمثثا ) قثثادرا علثثى منثثع نفسثثه مثثن التصثثرف السثثلبي وسثثلوا الطريثثق
اإليجابي .
كمثثا أن "الحكمثثة الدعويثثة يمكثثن اكتسثثابها مثثن الق ثراءة الفاهمثثة للقثثرآن الك ثريم والسثثنة
النبويثثة والسثثيرة النبويثثة ومثثا تزخثثر بثثه هثثذه المصثثادر الدعويثثة مثثن مواقثثف دعويثثة حكيمثثة
لألنبيثثاء والمرسثثلين والثثدعاة المثثؤثرين  ،كمثثا يمكثثن تعلُّمثثه واكتسثثابه مثثن صثثحبة الثثدعاة
الحكمث ث ثثاء المج ث ث ثربين والنظث ث ثثر فث ث ثثي مث ث ثثواقفهم وتصث ث ثثرفاتهم فث ث ثثي المواقث ث ثثف الدعويث ث ثثة
المتنوعة".)3(.
المطلب الثالث :الحكمة في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية
أ :الحكمة في القرآن الكريم:
وردت الحكمة في القرآن الكريم بمعان كثيرة ...وكذلك في السنة النبوية المطهرة
وردت الحكمة في القرآن الكريم على ستة أوجه:
األول:النبوة والرسالة
1
قال تعالى (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة واإلنجيل) ( )
( )1المدخل إلى علم الدعوة ،للبيانوني ص.251مرجع سابق
( )2المدخل إلى علم الدعوة ،للبيانوني ص .251مرجع سابق
( )3ينظر  :المدخل إلى علم الدعوة ،للبيانوني ص .251 ،251مرجع سابق
 )1)1سورة آل عمران آية11
( )1سورة البقرة آية 214

1111

الث ثثاني:القرآن والتفس ثثير والتأوي ثثل ،ق ثثال تع ثثالى ( :ي ثثؤتي الحكم ثثة م ثثن يش ثثاء وم ثثن ي ثثؤت
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرا) ()1
الثالث  :فهم الدقائق والفقه في الدين ،قال تعالى ( :وآتيناه الحكم صبيا)()1
الرابع:الوعظ والتذكير ،قثال تعثالى ( :فقثد آتينثا آل إبثراهيم الكتثاب والحكمثة وآتينثاهم
ملكاً عظيما) ()4
الخام :آي ثثات الق ثثرآن وأوامث ثثره ونواهي ثثه( :ادع إلث ثثى س ثثبيل ربث ثثك بالحكم ثثة والموعظث ثثة
الحسثنة وجثثادلهم بثثالتي هثثي أحسثثن إن ربثثك هثثو أعلثثم بمثثن ضثثل عثثن سثثبيله وهثثو أعلثثم
بالمهتدين) ()12
السادس :حجة العقل على وفق أحكام الشريعة،
قثثال تعثثالى ( :ولقثثد آتينثثا لقمثثان الحكمثثة أن اشثثكر هلل ومثثن يشثثكر فإنمثثا يشثثكر لنفسثثه
ومن كفر فإن اهلل ني حميد) (. 1)11
قوال يوافق العقل والشرع)12( .
أي ً
فمثثن خثثالل مثثا سثثبق يتضثثح أن الحكمثثة فثثي القثثرآن معناهثثا القثثرآن ،والتفسثثير ،والنبثثوة،
والفقه في الدين ،والوعظ والتذكير ،والقول الذي يوافق العقل والشرع.
ب :الحكمة في السنة:
مما الشك فيه أن السنة زاخرة بالحكمة ولعلنا نستعرض بعضا من تلك الحكثم خثالل
مواقفه صلى اهلل عليه وسلم وذلك فيمايلي:
موقفه الحكيم في صعوده على الصفاتنفيذا ألمراهلل له بالجهر بالدعوة:
ين
ثيرتَ َ
ِثرب َ
ك ِاألَقث َ
فعن ابن عباس  -رضثي اهلل عنهمثا -قثال « :لمثا نزلثت :و َوأَنِثذ ِر َعش َ
صعد النبي صلى اهلل عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي :يا بني فهر  ،يا بني عدي -
لبطثثون مثثن تلثثك الحكثثم مثثن قثري  -حتثثى اجتمعثثوا ،فجعثثل الرجثثل إذا لثثم يسثثتطع أن
رسوال لينظر ما هو ،فجاء أبو لهب  ،وقري  ،فقال :أرأيتكم لو أخبرتكم
يخرج أرسل ً
( )1سورة مريم آية 12
( )4سورة النساء آية 51
( )12سورة النحل آية125
 )11(1سورة لقمان آية 12
( )12الحكمة في الدعوة إلى اهلل تعالى تعريف وتطبيق ،د.الزيد ص  ،11دارالعاصثمة ،الريثاض1112 ،هثث،
ط1
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أن خيَالَ بالوادي تريد أن تغير عليكم ،أكنتم مصثدقي؟ قثالوا؟ نعثم ،مثا جربنثا عليثك إال
صث ِدقًا .قثثال :فثثإني نثثذير لكثثم بثثين يثثدي عثثذاب شثثديد .فقثثال أبثثو لهثثب  :تبثثا لثثك سثثائر
ثت يَث َدا أَبثثي لَ َهث أ
ثب و َمثثا أَ ِنَثثى َع ِنثثهُ َمالُثثهُ َوَمثثا
ثب َوتَث َّ
اليثثوم أ لهثثذا جمعتنثثا؟ فنزلثثت :و تَثبَّث ِ
ب » ()1
سَ
َك َ
وفثثي روايثثة ألبثثي هريثثرة  -رضثثي اللبثه عنثثه « -أنثثه صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم -نثثاداهم بطنًثثا
بطنًثثا ،ويقثثول لكثثل بطثثن" :أنقثثذوا أنفسثثكم مثثن النثثار ،" ...ثثثم قثثال" :يثثا فاطمثثة أنقثثذي
رحم ثثا س ثثأبلها
نفس ثثك م ثثن الن ثثار؛ ف ثثإني ال أمل ثثك لك ثثم م ثثن اللب ثثه ش ثثيئًا ،ي ثثر أن لك ثثم ً
بباللها»()2
وهثثذه الصثثيحة العالميثثة ايثثة الثثبالإل ،و ايثثة اإلنثثذار ،فقثثد أوضثثح صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم
ألقثثرب النثثاس إليثثه أن التصثثديق بهثثذه الرسثثالة هثثو حيثثاة الصثثلة بينثثه وبيثثنهم ،وأوضثثح أن
عصبية القرابة التي يقوم عليها العرب ذابت في حرارة هذا اإلنذار ،الثذي جثاء مثن عنثد
اللبثثه تعثثالى ،فقثثد دعثثا صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم قومثثه -فثثي هثثذا الموقثثف العظثثيم -إلثثى
اإلسالم ،ونهاهم عن عبادة األوثان ،ور بهم في الجنة ،وحذرهم من النثار ،وقثد ماجثت
مكة بالغرابة واالستنكار ،واستعدت لحسم هذه الصثرخة العظيمثة التثي سثتزلزل عاداتهثا
وتقاليدها وموروثاتهثا الجاهليثة؛ ولكثن الرسثول الكثريم صثلى اهلل عليثه وسثلم لثم يضثرب
لصرخاتهم حسابًا؛ ألنه مرسل من اهلل  -عز وجل ،-وال بد أن يبلثغ الثبالإل المبثين عثن
رب العثثالمين ،حتثثى ولثثو خالفثثه أو رد دعوتثثه جميثثع العثثالمين ،وقثثد فعثثل صثثلى اهلل عليثثه
وسلم ()3
ثارا ،ال
ثارا ،وس ث ارا وجهث ً
اسثثتمر صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم يثثدعو إلثثى اللبثثه -تعثثالى -لثثيال ونهث ً
يصثثرفه عثثن ذلثثك صثثارف ،وال يثثرده عثثن ذلثثك راد ،وال يصثثده عثثن ذلثثك صثثاد ،اسثثتمر
 ، )1باب قوله .وأنذر عشيرتك األقربين ،141 / 1واآليتان من سور المسد :ا.2-
البخثثاري مثثع الفثثتح ،كتثثاب التفسثثير ،بثثاب وأنثثذر عشثثيرتك األقثربين ، 551 / 1 ،131 ،521 / 1ومسثثلم
بنحوه في كتاب اإليمان
) 2البخاري مع الفتح ،كتاب التفسير ،سورة الشعراء ،باب وأنذر عشيرتك األقربين ،521 / 1ومسثلم كتثاب
اإليمان ،باب :وأنذر عشيرتك األقربين312 / 5
(3انظثثر .الرحيثثق المختثثوم ص ،11وفقثثه السثثيرة لمحمثثد الغزالثثي ص  ،122 ،121والسثثيرة النبويثثة دروس
وعبر لمصطفى السباعي ص11وانظر الحكمة في الدعوة إلى اهلل للدكتورسعيد بن علي القحطاني ص222
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يتتبع الناس في أنديتهم ومجامعهم ومحافلهم ،وفي المواسم ومواقف الحثج ،يثدعو مثن
لقيه من :حر وعبد ،وقوي وضعيف ،و ني وفقير ،جميع الخلق عنده في ذلك سواء.
-2موقفه صلى اهلل عليه وسلم مع ثمامه بن أثال،سيد أهل اليمامة
فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيها عن أبي هريثرة رضثي اهلل عنثه قثال :بعثث النبثي
خيال قبل أ
نجد ،فجاءت برج أثل مثن بنثي َحنيفثة يقثال لثه :ثمامثة بثن
صلى اهلل عليه وسلم ً
أثال سيِّد أهل اليمامة ،فربطوه بسار أية من سواري المسجد ،فخرج إليه النبثي صثلى اهلل
ثل
ثل تقت ِ
عليه وسلم ،فقال(( :ما عندا يا ثمامة؟)) ،فقال :عندي يا محمث ُد خيثر ،إن تقتُ ِ
ذا أ
ثئت ،فتركثه
فس ِل تع َ
ط منثه مثا ش َ
نعم على شاكر ،وإن َ
دم ،وإن تُنعم تُ ِ
كنت تري ُد المال َ
رسثثول اهلل صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم حتثثى كثثان مثثن الغثثد ،فقثثال(( :مثثا عنثثدا يثثا ثمامثثة؟))،
قثثال :مثثا قلثثت لثثك :إن تُثثنعم تُثثنعم علثثى شثثاكر ،وإن تقتُثثل تَقتثثل ذا أ
دم ،وإن كنثثت تريثثد
ِ
ثئت ،فتركثثه رسثثول اهلل صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم حتثثى كثثان مثثن
ثل تعث َ
ط منثثه مثثا شث َ
فسث ِ
المثثال َ
الغد ،فقال(( :ماذا عندا يثا ثمامثة؟)) ،فقثال :عنثدي مثا قلثت لثك ،إن تثنعم تثنعم علثى
ط منثثه مثثا شثثئت ،فقثثال
ثل تع ث َ
فسث ِ
شثثاكر ،وإن تقتثثل تقتثثل ذا دم ،وإن كنثثت تريثثد المثثال َ
رس ثثول اهلل ص ثثلى اهلل علي ثثه وس ثثلم(( :أطلق ثثوا ثمام ثثة)) ،ف ثثانطلق إل ثثى نخ ثثل قري ثثب م ثثن
سل ،ثم دخل المسجد ،فقال :أشهد أن ال إله إال اهلل وأن محم ًدا عبثده
المسجد ،فا تَ َ
ورسثثوله ،يثثا محمثثد ،واهلل مثثا كثثان علثثى األرض وجثثه أبغثثد إلث َّثي مثثن وجهثثك ،فقثثد أصثثبح
وجهثثك أحثثب الوجثثوه كلهثثا إلث َّثي ،واهلل مثثا كثثان مثثن دي ث أن أبغثثد إلثثي مثثن دينثثك ،فأصثثبح
دينثك أحثب الثدين كلثثه إل َّثي ،واهلل مثا كثان مثثن بلثد أبغثد إلثي مثثن بلثدا ،فأصثبح بلثثدا
أحب البالد كلها إلي ،وإن خيلك أخ َذتِني وأنا أريد العمرة ،فماذا ترى؟
َّ
فبشثثره رسثثول اهلل صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم وأمث َثره أن يعتَمثثر ،فلمثثا قثثدم مكثثة قثثال قائثثل:
ثلمت مثثع رسثثول اهلل صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم ،وال واهلل ال
أصث َ
ثبوت؟ فقثثال :ال ،ولكنثثي أسث ُ
يأتيكم من اليمامة حبةُ ح ِنطَة حتى يأ َذن فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم)21( .
إن هذا الحديث الشريف يدل داللة واضحة على حكمة النبي صلى اهلل عليه وسلم في
مواطن كثيرة منه من ذلك:
"إبقاء ثمامة بن أثال رضي اهلل عنه في المسجد ليطلع بنفسه على حثال النبثي صثلى اهلل
عليه وسلم مع أصحابه وكيف يثأتون إلثى المسثجد مبكثرين ويثذكرون اهلل تعثالى وليسثمع
القرآن ضا طريا مثن فثم رسثول اهلل صثلى اهلل عليثه وسثلم وعفثوه صثلى اهلل عليثه وسثلم
عنه الذي هر أثره فيما بعد حيث أسلم وثبت عليه ودعا إليه")22(.
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ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
()21رواه البخثثاري فثثي كتثثاب المغثثازي بثثاب وفثثد بنثثي حنيفثثة وحثثديث ثمامثثة بثثن أثثثال
 11/1ومسثثلم فثثي كتثثاب الجهثثاد والسثثير،باب ربثثط األسثثير وحبسثثه وجثثواز المثثن عليثثه
1311/3
 )22ينظر شرح صحيح مسلم للنووي 14/12وفتح الباري 11/1
-3موقفه صلى اهلل عليه وسلم مع األعرابي:
صلَّى اللَّهُ َعلَيه َو َسثلَّم يسثتعينه فثي شثيء
اء إلَى النَّب بي َ
فعن َعن أبي ُه َريرة أن أعرابيَّا َج َ
صثلَّى اهلل َعلَيثثه َو َسثلَّم شثثيئا ،ثُث َّثم قثثال:
قثثال عكرمثثة أراه قثثال :فثثي دم فأعطثثاه رسثثول اهلل َ
أحسنت إليك؟.
قثال األعرابثي :ال ،والَ أجملثتغ فغضثب بعثد المسثلمين وهمثوا أن يقومثوا إليثه فأشثار
ص ثلَّى اهلل َعلَيثثه َو َس ثلَّم وبلثثغ إلثثى
ص ثلَّى اهلل َعلَيثثه َو َس ثلَّم أن ُك ُّفثثوا  ،فلمثثا قثثام النَّبث بثي َ
النَّبث بثي َ
منزلثثه دعثثا األعرابثثي إلثثى البيثثت فقثثال لثثه :إنثثك جئتنثثا فسثثألتنا فأعطينثثاا فقلثثت مثثا قلثثت
صلَّى اهلل َعلَيه َو َسلَّم شيئا فقال :أحسنت إليك؟ .
فزاده رسول اهلل َ
فقال األعرابي :نعم فجزاا اهلل من أهل وعشير خيرا.
صثلَّى اهلل َعلَيثثه َو َسثلَّم :إنثثك كنثثت جئتنثثا فسثثألتنا فأعطينثثاا فقلثثت مثثا قلثثت
فقثثال النَّبث بثي َ
وفي نف أصحبي عليك من ذلك شيء فإذا جئت فقل بين أيثديهم مثا قلثت بثين يثدي
حتى يذهب عن صدورهم.
ثال
قال :نعم قال فحدثني الحكم أن عكرمة قثال :قثال أَبُثو ُه َريثرة فلمثا جثاء األعرابثي قَ َ
صلَّى اللَّهُ َعلَيه َو َسلَّم:
َر ُسول اهلل َ
إن صاحبكم كان جاءنا فسألنا فأعطيناه فقال ما قال وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه
قد رضي أكذلك؟
قال األعرابي نعم فجزاا اهلل من أهل وعشير خيرا.
صلَّى اللَّهُ َعلَيه َو َسلَّم:
قال أَبُو ُه َريرة فَث َق َ
ال النَّب بي َ
إ ِن مثلي ومثل هذا األعرابي كمثل رجل كانت له ناقة فشثردت عليثه فاتبعهثا النثاس فلثم
يزيدوها إالَّ نفورا فقال لهم صاحب الناقة خلوا بيني وبين ناقتي فأنا أرفق بها وأعلم بهثا
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فتوجثه إليهثا صثاحب الناقثة فأخثذ لهثثا مثن قتثام األرض ودعاهثا حتثى جثاءت واسثثتجابت
وشد عليها رحلها واستوى عليها وإني لو أطعتكم حيث قال ما قال لدخل النَّار(. )1
ومن مظاهر الحكمة في هذا الموقف النبوي الكريم :
 .1حلثثم النبثثي  عثثن األعرابثثي فثثي رده يثثر المناسثثب و يثثر الالئثثق بمقثثام النبثثي
.
 .2أمثثر النبثثي  أصثثحابه بثثالكف عثثن األعرابثثي ؛ ألن األعرابثثي مثثدعو إلثثى حسثثن
الخلق ولي عدوا مقاتال يجب قتاله ومن أجل ذلك يجب الحلم عنه .
 .3حرص النبي  على مداواة نفث األعرابثي وتطييثب قلبثه وتطبيبثه حتثى يرضثى
وبهذا تؤتي الدعوة أكلهثا أمثا الرضثا مثن المثدعو أن يتظثاهر باالقتنثاع والرضثا
إبراء لذمة الداعي وركونا إلى الراحة  ،فلي ذلك من الحكمة في شيء .
 .1حثثرص النبثثي  علثثى مثثداواة نفثثوس أصثثحابه رضثثي اهلل عثثنهم فلثثم يتثثركهم فثثي
حالثثة ضثثب علثثى األعرابثثي وإنمثثا أمثثر األعرابثثي أن يعلثثن رضثثاه أمثثامهم تأليفثثا لقلثثوبهم
وهكذا يعلمنا  أن الحكمة الدعوية تقتضي جمع القلوب وتأليف النفوس .
 .5تعقي ثثب النب ثثي  عل ثثى الموق ثثف بض ثثرب المث ثثل وش ثثرح ه ثثذا ال ثثدرس الحك ثثيم
للص ثثحابة رض ثثي اهلل ع ثثنهم فب ثثين له ثثم أن الم ثثدعو ف ثثي ه ثثذه الحال ثثة ك ثثان كمث ثثل الناقث ثة
الش ثثادرة إن طارده ثثا ي ثثر ص ثثاحبها ليمس ثثك بخطامه ثثا ازدادت هرب ثثا ولك ثثن ص ثثاحبها
األعرف بطبيعتها واألخبر بسياستها يأمرهم بالكف عنها ويختار لها من الطعام ما تحبه
وترضاه  -وفي اختياره هذا حكمة – حتى أقبلت إليه
-1موقفثثه صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم الحكثثيم مثثن الخثثالف الواقثثع بثثين قبائثثل ق ثري عنثثدما
أرادوا وضع الحجر األسود في مكانه :
فمن المواقف التي نثتعلم منهثا حكمثة التصثرف فثي العمثل الثدعوي ذلثك الموقثف النبثوي
الكثريم الثثذي نثثزع فيثثه النبثثي  فتيثثل النثزاع بثثين قبائثثل مكثثة وقثثد أوشثثكوا علثثى الحثثرب
وإراقة الدماء لقد جددت قري بناء الكعبة  ،فلما وصلت إلى وضع الحجر األسود في
مكانه دب النزاع بينهم  ،في من ينال شرف وضع الحجر فارتضوا أن يحكثم بيثنهم أول

( )1أخرجه البزار في مسنده ج 15ص  -241رقم  - 1144مكتبة العلوم والحكثم  -المدينثة المنثورة -
2224م) -تحقيق  :محفوظ الرحمن زين اهلل ، ،وعادل بن سعد ،صبري عبد الخالق الشافعي.
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داخل عليهم  ،فكان هو النبي  - وذلثك قبثل البعثثة النبويثة – فكثان مثن حكمتثه 
أن أشرا الجميع في وضعه .
يقول ابن األثير :
"ثم إن القبائل من قري جمعت الحجارة لبنيانها كل قبيلة تجمثع علثى حثدة ،ثثم بنوهثا
حتى بلغ البنيان موضع الركن ،فاختصموا فيه ،كل قبيلة تريد أن ترفعه إلثى موضثعه دون
األخثثرى ،حتثثى تحثثاوروا وتخثثالفوا وأعثثدوا للقتثثال ،فقربثثت بنثثو عبثثد الثثدار جفنثثة مملثثوءة
دما ،ثم تعاقدوا هثم وبنثو عثدي علثى المثوت ،وأدخلثوا أيثديهم فثي ذلثك الثدم فثي تلثك
الجفنثثة ،فسثثموا :لعقثثة الثثدم ،فمكثثثت قثري علثثى ذلثثك أربثثع ليثثال أو خمسثثا ،ثثثم إنهثثم
اجتمعثثوا فثثي المسثثجد ،فتشثثاوروا وتناصثثفوا ،فثثزعم بعثثد أهثثل الروايثثة أن أبثثا أميثثة بثثن
المغيثثرة بثثن عبثثد اهلل بثثن عمثثر بثثن مخثثزوم وكثثان يومئثثذ أسثثن ق ثري كلهثثا قثثال :يثثا معشثثر
قري  :اجعلثوا بيثنكم فيمثا تختلفثون فيثه أول مثن يثدخل مثن بثاب هثذا المسثجد يقضثي
بينكم ،ففعلوا ،فكان أول داخل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسثلم ،فلمثا رأوه قثالوا :هثذا
األمين رضينا ،هذا محمد،
فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى اهلل عليه وسلم:
هلم إلي ثوبا ،فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قثال :لتأخثذ كثل قبيلثة بناحيثة مثن
الثثثوب ثثثم ارفعثثوه جميعثثا ،ففعلثثوا ،حتثثى إذا بلغثثوا بثثه موضثثعه وضثثعه هثثو بيثثده صثثلى اهلل
عليه وسلم ثم بنى عليه()1

 ) 1عيث ث ث ثثون األثث ث ث ثثر – ابث ث ث ثثن سث ث ث ثثيد النث ث ث ثثاس – ج 1ص  -11دار القلث ث ث ثثم – بيث ث ث ثثروت -الطبعث ث ث ثثة :األولث ث ث ثثى،
-1443/1111تعليق :إبراهيم محمد رمضان.
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المطلب الثالث :مظاهر الحكمةفي الدعوة إلى اهلل تعالى
إن للحكمة مظاهر عدة يمكن استعراض بعضها فيما يلي:
-1مراعاة حال المستفتي .
فمن مظاهر الحكمة في الدعوة،مراعاة حال المستفتي  ،فالفتوى قد تصلح إلنسان في
حالة وال تصلح لإلنسان نفسه في حالة أخرى فقد يفتي الداعية إلى اهلل بالفتوى األشثد
إن كثثان لهثثا وجثثه فثثي الثثدليل مراعثثاة لحثثال المسثثتفتي،ولتنظر فثثي مثثا رواه القرطبثثي عثثن
عبد اهلل بن عباس رضي اهلل عنهما :
قال القرطبي  -رحمه اهلل « :-روى يزيد بن هارون قال :أخبرنا أبو مالك األشجعي عن
سعد بن عبيدة قال :جاء رجثل إلثى ابثن عبثاس رضثي اهلل عنهمثا فقثال :ألمثن قتثل مؤمنًثا
متعم ًدا توبة؟ قال :ال ،إال النار.
قال :فلمثا ذهثب .قثال لثه جلسثاهه :أهكثذا كنثت تفتينثا؟ كنثت تفتينثا أن لمثن قتثل توبثة
مقبولة.
قال :إني ألحسبه رجالً مغضبًا يريد أن يقتل مؤمنًا .قال :فبعثوا في أثثره فوجثدوه كثذلك
وهذا مذهب أهل السنة وهو الصحيح"  .اهث ()1
- 2القدوة الحسنة.
فمن مظاهر الحكمة في الدعوة أيضا،أن يكون الداعي قدوة حسنة؛ وذلك ألن الداعية
مح ُّ
ثط نظثر المثدعو يالحثظ كلماتثه وحركاتثه وسثثكناته ويتخثذ منهثا حجثة يهتثدي بهثا فثثي
سثثلوكه  ،ومثثن هنثثا يبثثرزدور القثثدوة  ،وتظهثثر أهميثثة تثثوافر الحكمثثة كأسثثلوب دعثثوي فثثي
حياة الداعية .
ولهذا أوصى النبي  بعد أصحابه أن يكونثوا قثدوة للنثاس فثي مظهثرهم وفثي سثلوكهم
وما يصدر عنهم ألن ذلك كله يؤخذ عنهم دينا حتى ولو لم يتكلموا أو ينصحوا ويعظوا
 ،فعن قي بن بشثر التغلبثي  قثال  :كثان أبثي جليسثا ألبثي الثدرداء بدمشثق وبهثا
رجل من أصحاب رسول اهلل  مثن األنصثار يقثال لثه ابثن الحنظليَّثة وكثان متوحثدا قلَّمثا
يجال النثاس إنمثا هثو فثي صثالة فثإذا انصثرف فإنمثا هثو تسثبيح وتكبيثر وتهليثل حتثى
يأتي أهله  ،فمر بنا يوما ونحن عند أبي الدرداء فسلم  ،فقال أبو الدرداء  :كلمةً تنفعنا
( )1تفسير القرطبي ج  5ص .333
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وال تض ثثرا  .فق ثثال :ق ثثال لن ثثا رس ثثول اهلل  : إنك ثثم ق ثثادمون عل ثثى إخ ثثوانكم فأحس ثثنوا
لباسكم وأصلحوا رحالكم حتى تكونوا كأنكم شثامة فثي النثاس إن اهلل ال يحثب الفحث
والتفح " (. )1
ومن فقه الخليفة عمر بثن الخطثاب  ومثن حكمتثه أن كثان يثأمر أهثل بيتثه بثأن يكونثوا
ثالَ :ح َّثدثَني َم ِثن
للناس قدوة فيما يأمر به هو وما ينهى عنه هو فعن َع ِبثد اللَّثه بِثن عُ َم َثر قَ َ
ثت
َّاس َع ِن َش ِي أء َج َم َع أ َِه َل بَث ِيته فَث َق َ
َسم َع َسال ًما قَ َ
ال« :إنِّثي نَث َه ِي ُ
الَ :كا َن ُع َم ُر إ َذا نَث َهى الن َ
ثاس لَيَث ِنظُث ُثرو َن إلَث ِثي ُك ِم نَظَث َثر الطَِّيثثر إلَثثى اللَّ ِحثثم َ ،وايِث ُثم اللَّثثه َ ،ال
ثاس َكث َذا َوَكث َذا  ،أ ََو إ َّن النَّث َ
النَّث َ
ت لَهُ ال ُِع ُقوبَةَ ض ِع َف ِين»(.)2
َح ًدا م ِن ُك ِم فَث َعلَهُ إ َّال أَ ِ
ض َع ِف ُ
أَج ُد أ َ
وقثثد كثثان مثثن حكمثثة التثثابعين رضثثي اهلل عثثنهم تقثثدير مقثثام القثثدوة حيثثث قثثدروا أن هثثذا
وسثى بِثن أَ ِعثيَ َن،
المقام يتطلب أحيانا ترا بعد المباحثات  ،فقثد أخثرج أبثو نعثيم َع ِثن ُم َ
أ
ك فَأ ََّما إذَا ص ِرنَا يُث ِقتَ َدى بنَا َما أ ََرى
ال :قَ َ
قَ َ
ح َونَ ِ
ض َح ُ
ال لي ِاأل َِوَزاع ُّي :يَا أَبَا َسعيد ُكنَّا نَ ِم َز ُ
س ُم (. )3
س ُعنَا التَّبَ ُّ
يَ َ
3سرعة البديهة في الرد على األسئلة الشائكة.
مثثن مظثثاهر الحكمثثة فثثي الثثدعوة ،سثثرعة البديهثثة فثثي الثثرد علثثى التسثثاهالت الشثثائكة أو
التعجيزيثثة؛ ألن الداعيثثة قثثد يضثثطر -أحيانثثا – إلثثى الثثرد علثثى أسثثئلة تعجيزيثثة يقصثثد بهثثا
السثثائل إح ثراج الداعيثثة بإ هثثار جهلثثه  ،أو إثثثارة الفتنثثة بثثين جمثثوع الحاض ثرين والداعيثثة
الحكيم هو الذي يحسن التخلص من هذه المواقف بالرد المناسب.
كان اإلمام ابن الجوزي يلقي درسه في بغداد وأمامه جمع حاشد من النثاس سثنة وشثيعة
وهمثثا علثثى طرفثثي نقثثيد فثثي مثثوقفهم مثثن الصثثحابة األجثثالء رشثثي اهلل عثثنهم ،فقثثام أحثثد
الحاضرين المغرضين يسأل اإلمام  :أيهما أفضل  :أبو بكر أم علي؟.
فقال اإلمام على البديهة  :أفضثلهما مثن كانثت ابنتثه تحتثه  ،ونثزل عثن كرسثي درسثه فثي
الحال حتى ال يراجع في تلك المسألة(. )1
( )1أخرج ثثه الح ثثاكم ف ثثي المس ثثتدرا كت ثثاب اللب ثثاس ج 1ص  113ح ثثديث ق ثثال ال ثثذهبي ف ثثي التلخ ثثيص :
صحيح  .ط دار الكتاب العربي بيروت – لبنان  -دون تاريخ.
( )2أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ج 1ص  144حديث رقم .32113وصححه الشيخ األلباني
( )3حليثثة األوليثثاء وطبق ثات األصثثفياء – أبثثو نعثثيم األصثثبهاني – ج 1ص  -113نشثثر دار السثثعادة بمصثثر
1341هث 1411 -م.
( )1ينظر  :وفيات األعيان – ابن خلكان – ج  3ص.111دار صادر بيروت.
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وبهثثذا الجثثواب الحكثثيم تخلثثص اإلمثثام ابثثن الجثثوزي مثثن هثثذا السثثؤال المثيثثر للفتنثثة بثثين
الحاضرين .
لقد سئل أحد العلماء وهو على المنبر عن مسألة فقال  :ال أدري .فقثال السثائل :لثي
المنبر موضع جهل  .فقال العالم  :إنما صعدت بقثدر علمثي ولثو صثعدت بقثدر جهلثي
لبلغت السماء .
1معرفةكيفية دعوة أهل الديانات األخرى:
مثثن مظاهرالحكمثثة فثثي دعثثوة أهثثل الثثديانات المختلفةمعرفثثة الداعيثثة كيفيثثة دعثثوتهم ؛
حيث يحتاج كل فريق منهم لطريقة واسلوب لدعوته ،يتمثل مجمل ذلك فيما يلي:
أ)مظاهر الحكمة مع اليهود:
مثثن المعلثثوم أن دعثثوة اإلسثثالم دعثثوة عالميثثة خالثثدة ،وخاتمثثة وناسثثخة لجميثثع الش ثرائع
واألديان السابقة ،وقد أرسل اهلل النبي محمثد صثلى اهلل عليثه وسثلم لجميثع الثقلثين مثن
إن وجن ،واليهود من أهل الكتاب فينبغي أن تتوجه الدعوة اإلسالمية إليهم بتثذكيرهم
بما جاء به اإلسالم من نسخ للشرائع السابقة ،وأن من آمن له أجره مرتين.
وم ثثن أس ثثاليب الحكم ثثة ف ثثي دع ثثوة اليه ثثود أيض ثثا إقام ثثة الحج ثثج والبث ثراهين عل ثثى دع ثثوة
الرسول ،وإذا أراد الداعية دعوة اليهود إلى اهلل تعالى عليه أن يسلك معهم اآلتي:
 :1األدلة العقلية والنقلية على نسخ اإلسالم لجميع الشرائع.
 :2األدلة القطعية على وقوع التحريف والتبديل في توراتهم.
:3إثبات اعتراف المنصفين من علماء اليهود.
 :1األدلة على إثبات رسالة عيسى ومحمد عليهما الصالة والسالم.
ب )مظاهرالحكمة في دعوة النصارى
مثثن مظثثاهر حكمثثة الداعيثثة إلثثى اهلل تعثثالى فثثي دعثثوة النصثثارى أن يسثثلك معهثثم الطثثرق
المناسبة لدخولهم في اإلسالم من ذلك:
 :1إبطال عقيدة التثليث وإثبات وحدانية اهلل تعالى.
 :2إقامة البراهين على إثبات بشرية عيسى وعبوديته هلل تعالى.
 :3إثبات اعتراف المنصفين من علماء النصارى.
ج)مظاهرالحكمة مع الملحدين
من مظاهر الحكمة في دعوة الملحدين سلوا الطرق المناسبة والتي قد تكو ن سثببا
في إسالمهم من ذلك:
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 :1عرض األدلة على وجود اهلل تعالى.
 :2البراهين واألدلة العقلية القطعية.
 :3عرض األدلة الحسية المشاهدة.
وخاتمة القول في هذه المسالة أن مظاهر الحكمثة فثي دعثوة أهثل الثديانات األخثرى أن
تقدم لهم األدلة والبراهين القطعية على صدق رسالة النبي محمد صلى اهلل عليه وسلم،
وذلك ببيان معجثزات القثرآن الكثريم التثي عجثز عنهثا جميثع الجثن واإلنث  ،ومعجثزات
النبثثي صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم الحسثثية المشثثاهدة ،ثثثم تتثثويج ذلثثك باألدلثثة القطعيثثة علثثى
عموم رسالة اإلسالم في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة.
–إن من مقتضى العقول السليمة والحكمة السديدة أال يخاطب المسثلم -فثي توجيهثه
وإرشثثاده وحثثثه علثثى االلت ثزام بدينثثه -كمثثا يخاطثثب الملحثثد ،أو الثثوثني ،أو الكتثثابي ،أو
يرهم من الكفار()21
كثثذلك مثثن مظثثاهر الحكمثثة فثثي الثثدعوة إلثثى اهلل تعالصعمومثثا ودعثثوة أصثثحاب الثثديانات
األخثثرى خصوصثثا ،اسثثتعمال الداعيثثة إلثثى اهلل تعثثالى الوسثثائل الدعويثثة الحديثثثة كمواقثثع
التواصل اإللكترونية ،والوات  ،واليوتيوب و يره،حيث يكثر المتابعون خاصة من جيثل
الشباب لهذه المواقع ،فإذا استغل الداعية هذه المواقع لنشر دعوته الشثك أنثه سثيلقى
وإقباال شثدي ًدا علثى دعوتثه وبالتثالي سثيكون لهثذا أعظثم األثثر علثى نجثاح
قبوال شدي ًداً ،
ً
دعوته.

ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث
( )21لالسثتزادة ينظثر الحكمثثة فثي الثدعوة إلثثى اهلل للثدكتور سثعيد بثثن علثي القحطثثاني
ص  335ط1وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد عام 1132
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المبحث الثاني :أسلوب الموعظة الحسنة وخصائصه في ضوء الكتاب والسنة
المطلب األول :التعريف بأسلوب الموعظة الحسنة في اللغة واالصطالح.
المطلب الثاني:العالقة بين أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة
المطلب الثالث :خصائص أسلوب الموعظة الحسنة.
واصطالحا،وأنواعها
المطلب األول :التعريف بأسلوب الموعظة الحسنة لغة
ً
الموعظة الحسنة لغة:
الموعظة في اللغة أصلها من الفعل الثالثي :وعظ.
1
قال بن فارس :الوعظ هو التخويف ،العظة االسم منه( )
2
وقال األزهري :الوعظ هو التذكير بالخير وما يرق له القلب ويلينه) (.
وقال الرازي :الوعظ هو النصح والتذكير بالعواقب()3
اصطالحا:
الموعظة
ً
أ :في اصطالح المفسرين:
 :1التذكير قال بن عباس رضثي اهلل عنهمثا فثي تفسثير قولثه ( :فجعلناهثا نكثاالً لمثا بثين
يديها وما خلفها وموعظة للمتقين)()4
الموعظة" :التذكرة والعبرة للمتقين"()5
 :2األمثثر والنهثثي المقثثرون بالتر يثثب والترهيثثب ،قالهثثا ا بثثن القثثيم عثثن تفسثثيره لقثثول اهلل
تعالى ( :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بثالتي هثي أحسثن إن
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) )(1
ب :في اصطالح المحدثين:
قال بن حجر العسقالني رحمه اهلل تعالى( :)1الوعظ :هو النصح
1معج ث ث ثثم مق ث ث ثثايي
العربية،ط11311
2تهذيب اللغة ،محمد األزهري 114/3،طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة.
 3مختار الصحاح ،ألبي بكر الرازي،ص ،142دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1411 ،1م
1سورة البقرة آية11
5جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ألبي جعفر الطبري ، 211/1دار القلم ،دمشق ،ط1111 1هث.
1سورة النحل آية 125
1فتح الباري بشرح صحيح البخاري،اإلمام بن حجر العسقالني112،/1،
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قثثال الشثثوكاني رحمثثه اهلل تعثثالى(:)1الموعظثثة هثثي" :الحجثثج اللفظيثثة االقناعيثثة ،الموجبثثة
للتصديق".
جث  :الموعظة في اصطالح الدعويين:
 :1قال الدكتور أحمد المورعي( :)2الموعظة الحسنة هثي :الكثالم الثذي يرقثق القلثوب
ويلينها.
3
 :2قال الدكتور فضل حسثن عبثاس( ) :الثوعظ هثو دعثوة تثؤثر فثي النفثوس وتصثلحها،
وترقق القلوب وتطمئنها.
أنواع الموعظة الحسنة
الداعية الحكيم ينبغي أن تكون موعظته للناس على نوعين:
أ:وعظ تعليم
ب:وعظ تأديب
أ:وعثثظ التعلثثيم :وهثثذ1النثثوع ببيثثان عقائثثد التوحيثثد ،وبيثثان األحكثثام الشثثرعية الخمسثثة،
ثردا بثثل عليثثه أن يعلثثم النثثاس ويرشثثدهم بأسثثلوب
وعلثثى الداعيثثة أال يسثثرد األحكثثام سث ً
التر يب والترهيب بما يتناسب مع حال المدعو ،ويحث على التمسك بها ويبين فضل
ذلك.
ب :وعظ التأديب:وهذا يكون بالحث على األخالق الحسنة كالحلم واألناة ،والصثدق
والصثثبر والبثثذل ،وبيثثان آثارهثثا ومنافعهثثا علثثى الفثثرد والمجتمثثع ،وكثثذلك التحثثذير مثثن
األخالق السيئة كالغضب والكذب والسخرية والجبن والبخل.
المطلب الثاني:العالقة بين أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة
من خثالل مثا سثبق مثن تعريفثات يتضثح أن الموعظثة الحسثنة :هثي أسثلوب مثن أسثاليب
ال ثثدعوة إل ثثى اهلل تع ثثالى في ثثه األم ثثر ب ثثالمعروف والنه ثثي ع ثثن المنك ثثر المقت ثثرن بالترهي ثثب
والتر يثثب الثثذي يرقثثق القلثثب ،فيحمثثل جمثثوع المثثدعوين إلثثى امتثثثال األوامثثر واجتنثثاب
النواهي.
والمالحظ في تعريف الحكمة أن الموعظة الحسنة والجدال بثالتي هثي أحسثن داخثالن
في مفهوم الحكمة .
1التفسير القيم البن القيم ص.311
 2الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلى اهلل تعالى ،د /أحمد المورعي ،ص253
3خماسيات مختارة في تهذيب النف األمارة ،د .فضل حسن عباس ،ص13
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ولكن يحسن تخصيصهما بمزيد تعريف وإيضاح ألن المقام مقام بسط لمفهوم الحكمثة
ِم ثثة
ع إلَثثى َس ثثبيل َربِّث َ
 ،وق ثثد ج ثثاءا مخصوص ثثين بال ثثذكر ف ثثي قول ثثه تع ثثالى  :و ا ِد ُ
ثك بالِحك َ
س ُن (. )1
سنَة َو َجادل ُِه ِم بالَّتي ه َي أ ِ
َوال َِم ِوعظَة ال َ
َح َ
ِح َ
وإذا كانا داخلين فثي معنثى الحكمثة بثالمعنى السثابق فيكثون عطفهمثا فثي اآليثة الكريمثة
من عطف الخاص على العام .
واألصثثل فثثي الموعظثثة أنهثثا  :القثثول الثثذي يلثثين نف ث المخاطثثب ليسثثتعد لفعثثل الخيثثر
واالستجابة له .
والموعظة في معناها تدل على ما يجمع الر بة بالرهبة واإلنذار بالبشارة ولهذا قثال ابثن
عطية :
( الموعظة الحسنة " :التخويف والترجئة والتلطف باإلنسثان بثأن تجلثه وتنشثطه وتجعلثه
بصورة من يقبل الفضائل" ) (. )2
ويشثثير الزمخشثثري إلثثى معنثثى لطيثثف فثثي هثثذا حثثين يقثثول  ( :إن الموعظثثة الحسثثنة هثثي
التي ال تخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم ) .
وهذه إشارة جميلة عرض لها أهل العلم في السر في وصف الموعظة بالحسنة ولم يثرد
ذلك في الحكمة فقد قالوا  :قيدت الموعظة بالحسثنة ولثم تقيثد الحكمثة ألن الحكمثة
هي تعليم لمتطلبي الكمثال مثن معلثم يهثتم بتعلثيم طالبثه فثال تكثون إال فثي حالثة حسثنة
فال حاجة إلى التنبيه على أن تكون حسنة .
قال ابن القيم ( :أطلق اهلل تعالى الحكمة ولم يقيدها بوصثف الحسثنة ،إذ كلهثا حسثنة،
ووصف الحسن لها ذاتي ،وأما الموعظة فقيدها بوصثف اإلحسثان ،إذ لثي كثل موعظثة
حسنة))34( .
"أما الموعظة الحسنة فلما كان المقصود منها البا ردع نف الموعظ عن أعمال سثيئة
أو عثثن توقثثع ذلثثك منثثه  ،كانثثت مظنثثة لصثثدور لظثثة مثثن الثثواعظ ولحصثثول انكسثثار فثثي
نف الموعوظ" )3(.

 )1سورة النحل آية 125
 )2ال تعريفات  ،للجرجاني ،تحقيق محمد صديق المنشاوي،دار الفضيلة للنشر،ص133
( )31البحر المحيط ،الزمخشري ،دار الكتب العلمية514/5،
34مفتاح دار السعادة  ،21/1البن القيم دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان
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ومن الوعظ الحسن إالنة القول وتر يب الموعثوظ فثي الخيثر  :و ا ِذ َهبَثا إلَثى ف ِر َع ِثو َن إنَّثهُ
شى ()1
طَغَى و فَث ُق َ
وال لَهُ قَث ِوًال لَيِّثنًا لَ َعلَّهُ يَثتَ َذ َّك ُر أ َِو يَ ِخ َ
المطلب الثالث:خصائص أسلوب الموعظة الحسنة:
يتميز أسلوب الموعظة الحسنة عن يره من األساليب الدعوية بما يلي:
 :1لطف عباراته وألفا ه ومالمستها للقلوب.
 :2تنوع أشكاله وكثرتها،فالداعية يختار ما يتناسب ومقام دعوته.
 :3عظم أثره في نفوس المدعوين ،ويظهر هذا فيما يلي:
أ :قبول الموعظة ،وسرعة االستجابة لها البًا.
ب :رس المحبة والمودة بين الداعي والمدعوين.
جث  :محاصرة المنكرات والقضاء عليها)2(.

)3ينظثثر مفهثثوم الحكمثثة فثثي الثثدعوة ،صثثالح بثثن عبثثداهلل بثثن حميثثد ص ،15ط ،1وزارة الشثثئون اإلسثثالمية
واألوقاف والدعوة واإلرشاد،
 )1سورة طه اآليتان 13،11
)(2المثثدخل إلثثى عل ثثم الثثدعوة  ،د :أب ثثو الفثثتح البي ثثانوني ،ص ، 211دار الرس ثثالة العالميثثة ،ط1131 1ه ث ث
2212،م.
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المبحث الثالث :أهمية أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة إلى اهلل تعالى
وفيه مطلبان:
المطلب األول :أهمية أسلوب الحكمة في الدعوة إلى اهلل تعالى
المطلب الثاني:أهمية أسلوب الموعظة الحسنة في الدعوة إلى اهلل تعالى
المطلب األول:أهمية أسلوب الحكمة في الدعوة إلى اهلل تعالى
مما سبق من تأصيل ألسلوب الحكمة يتضح لنا جليًا أن الحكمة البد منها للدعوة إلى
اهلل تعثثالى ،ففاقثثد الحكمثثة وبخاصثثة إذا كثثان داعيًثثا إلثثى اهلل تعثثالى وهاديًثثا لعبثثاد اهلل لثثن
يثثنجح فثثي دعوتثثه ،ألن ضثثرورة الحكمثثة للداعيثثة كضثثرورة البصثثر لإلنسثثان ،فهثثي حاسثثة
الصواب المعنوية والدقثة التثي تعتمثد علثى العلثم بماهيثة األشثياء والعمثل بمقتضثى ذلثك
وعمال تلك اإلصابة هي الحكمة.
قوال ً
العلم ،فينتج عن ذلك اإلصابة للحق ً
لذا فاقدوا الحكمة ممن يتصثدون للثدعوة إلثى اهلل تعثالى إن أصثابوا مثرة أخطئثوا عش ًثرا،
كثيرا.
وإن هدوا إلى اهلل تعالى واح ًدا فقد أضلوا ً
جيال ً
فإذا تحلى الداعية إلى اهلل تعالى بالحكمة في دعوته ،أدى ذلك إلى نجاح دعوته.
ألنه إذا راعى الحكمة أصبح لدية ترتيب في أولوياته ،وتقديم األهم فثالمهم؛ كثأن يقثدم
مثال ،أو يقدم الواجبات علثى المنثدوبات ،والمصثالح العامثة علثى
العقائد على األخالق ً
المصالح الخاصة عند التعارض ،ولعل هذا مايدل عليه حديث معاذ بثن جبثل رضثي اهلل
أوال باإليمان ،ثم بالصالة ،ثم
تعالى عنه حينما علمة النبي صلى اهلل عليه وسلم أن يبدأ ً
بالزكاة وهكذا.)1(..
كذلك إذا راعى الداعية إلى اهلل تعالى أسثلوب الحكمثة فثي دعوتثه سثينعك ذلثك فثي
خطبه ودروسه ،وتنمو لديثه ملكثه اختيثار المثنهج المناسثب لكثل موقثف ،وهثذا مثا فعلثه
النبي صلى اهلل عليه وسلم مع الشاب الذي جاء ليستأذنه في الزنا،
النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال :يثا
فعن أبي أمامة رضي اهلل عنه قال :إن فتى شاباا أتى َّ
رسول اهلل ،ائذن لي بالزنثا !فأقبثل القثوم عليثه فزجثروه ،وقثالوا :مثه مثهغ فقثال(( :ادنثه))،
ف ثثدنا من ثثه قريبً ثثا ،ق ثثال :فجلث ث  ،ق ثثال(( :أتحب ثثه ألم ثثك؟)) ،ق ثثال :ال واهلل ،جعلن ثثي اهلل
فداءا ،قال(( :وال الناس يحبونه ألمهاتهم)) ،قثال(( :أفتحبثه البنتثك؟)) ،قثال :ال واهلل
(.)1رواه البخثثاري فثثي كتثثاب الزكثثاة ،بثثاب أخثثذ الصثثدقة مثثن األ نيثثاء وتثثرد فثثي الفقثراء حيثثث ك ثانوا 511 /2
( ،)1125ومسلم في كتاب اإليمان ،باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع اإلسالم ).14( 52 /1
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يثثا رسثثول اهلل ،جعلنثثي اهلل فثثداءا ،قثثال(( :وال النثثاس يحبونثثه لبنثثاتهم)) ،قثثال(( :أفتحبثثه
ألختثثك)) ،قثثال :ال واهلل ،جعلنثثي اهلل فثثداءا ،قثثال(( :وال النثثاس يحبونثثه ألخثثواتهم))،
قال(( :أفتحبه لعمتك؟)) ،قال :ال واهلل ،جعلنثي اهلل فثداءا ،قثال(( :وال النثاس يحبونثه
لعمثثاتهم)) ،قثثال(( :أفتحبثثه لخالتثثك)) ،قثثال :ال واهلل ،جعلنثثي اهلل فثثداءا ،قثثال(( :وال
َّ
النثثاس يحبونثثه لخثثاالتهم)) ،قثثال :فوضثثع يثثده عليثثه ،وقثثال(( :اللهثثم ا فثثر ذنبثثه ،وطهثثر
وحص ث ثثن فَث ِر َجث ثثه)) ،فل ث ثثم يك ث ثثن بعث ثثد  -ذل ث ثثك الفت ث ثثى  -يلتفث ثثت إل ث ثثى ش ث ثثيء()1
قلبث ثثهِّ ،
وهنثثا تظهثثر لنثثا حكمثثة النبثثي صثثلى اهلل عليثثه فثثي اسثثتخدامه كث ًثال مثثن المثثنهج العثثاطفي
والمثثنهج العقلثثي فثثي حثثوار هثثذا الشثثاب ،فاسثثتخدام النبثثي صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم لهثثذين
المنهجين جاء نتيجة لتحليلثه لشخصثية هثذا الشثاب ولحالتثه النفسثية ،حتثى أنقثذه ممثا
هو فيه وأعاده إلى صوابه ورشده وهذا من حكمته صلى اهلل عليه وسلم.
المطلب الثاني:أهمية أسلوب الموعظة الحسنة في الدعوة إلى اهلل تعالى.
مما ال شك فيه أن أسثلوب الموعظثة الحسثنة لهثا أهميثة عظمثى فثي عمليثة الثدعوة إلثى
اهلل تعثثالى ،ولثثه أثثثر بثثالغ فثثي عالقثثة الثثداعي بالمثثدعوين؛ ذلثثك ألن هثثذا األسثثلوب هثثو
الوحيثثد القثثادر علثثى اسثثتمالة أفئثثدة المثثدعوين ،وحملهثثم علثثى امتثثثال األوامثثر واجتنثثاب
النواهي ،حيث يعمل الداعية على عرض األحكثثام الشثثرعية وعقائثثد التوحيثثد بطريقثثة
تشتمل على الترهيب والتر يب ،وممثا يوضثح ذلثك قثول اهلل تعثالى بعثد أن ذكثر أحكثام
الفثرائد وتقسثثيم التركثثات فثثي سثثورة النسثثاء خثثتم ذلثثك بقولثثه تعثثالى ( :تلثثك حثثدود اهلل
ومن يطع اهلل ورسوله يدخله جنات تجري مثن تحتهثا األنهثار خالثدين فيهثا وذلثك الفثوز
العظثثيم و ومثثن يعثثص اهلل ورسثثوله ويتعثثدى حثثدوده يدخلثثه نثثاراً خالثثداً فيهثثا ولثثه عثثذاب
مهين) ()2
كذلك تظهر أهمية الموعظة الحسنة من خثالل أنثه بهثذا األسثلوب يسثتطيع الداعيثة أن
يحث المدعويين على األخالق الحسنة كالحلم واألناة والوفاء والصدق والصبر..
1رواه أحمثثد  ،251 /5والطبرانثثي فثثي المعجثثم الكبيثثر  ،113 ،112 /1والبيهقثثي فثثي شثثعب اإليمثثان /1
 ،)5115( 312قال العراقثي فثي المغنثي عثن حمثل األسثفار  :542 /1رواه أحمثد بإسثناد جيثد ،الصثحيح
ورجالثثه رجثثال  ،وقثثال الهيثمثثي فثثي مجمثثع الزوائثثد  :124 /1رجالثثه رجثثال الصثثحيح ،وصثثححه األلبثثاني فثثي
((حص ثن)) يعنثثي:
السلسثثلة الصثثحيحة  ،)312( 112 /1وقثثولهمَ :م ث ِه َم ث ِه ،يعنثثي :كثثف عثثن هثثذا ،وقولثثه:
ِّ
اح َفظِه من الفواح .
 )2سورة النساء ،آية 13،11
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ولهثثذا نجثثد أن السثثيرة النبويثثة حافلثثة بنمثثاذج مشثثرقة السثثتخدام النبثثي صثثلى اهلل عليثثه
وسلم ألسلوب الموعظة الحسنة ،منهثا علثى سثبيل المثثال تعاملثه صثلى اهلل عليثه وسثلم
مث ثثع األعرابث ثثي الث ثثذي بث ثثال فث ثثي المسث ثثجد فعث ثثنعن أن ث ث بث ثثن مالث ثثك قث ثثال :بينمث ثثا نحث ثثن
فثثي المسثثجد مثثع رسثثول اللَّثثه إذ جثثاء أعرابثثي ،فقثثام يبثثول فثثي المسثثجد ،فقثثال أصثثحاب
رسول اللَّه َ :مه َم ِه ،قال :قال رسول اللَّه (( :ال تزرموه ،دعوه)) ،فتركثوه حتثى بثال ،ثثم
إن رسول اللَّه دعاه فقال لثه(( :إن هثذه المسثاجد ال تصثلح لشثيء مثن هثذا البثول ،وال
القذر ،إنما هي لذكر اللَّه ،والصالة وقراءة القرآن)()1
قسثثم الغنثثائم فوجثثد األنصثثار فثثي
وكثثذلك موقفثثه صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم يثثوم حنثثين ،حثثين ب
أنفسهم شيئًا ،فقام فيهم خطيبًا ،وذكرهم بنعمة اهلل عليهم ،ووعظهم موعظة حسنة
فقثثال " :يثثا معشثثر األنص ثار مثثا مقالثثة بلغتنثثي عثثنكم أوجثثدتم علث َّثي فثثي لعاعثثة مثثن الثثدنيا
أعطيتهثثا أقوامثاً أتثثألفهم بهثثا إلثثى اإلسثثالم ووكلثثتكم إلثثى إسثثالمكم يثثا معشثثر األنصثثار ألثثم
أجدكم ضالالً فهثداكم اهلل بثي؟ ألثم أجثدكم عالثة فأ نثاكم اهلل بثي؟ ألثم أجثدكم متفثرقين
المن والفضثل ثثم قثال
فألف اهلل بين قلوبكم بي؟ فقالوا جميعاً بلسان واحد هلل ولرسوله ُّ
يثا معشثر األنصثثار أال تجيبثون فقثثالوا بثم نجيثب يثثا رسثول اهلل هلل ولرسثثوله الم ُّثن والفضثثل
ص َدقتُمولًصثثدِّقتُم أتيتنثثا مكثثذبا
فقثثال صثثلى اهلل عليثثه وسثثلم أمثثا إنَّكثثم لثثو شثثئتم لقلثثتم فلَ َ
)(2
فصث ث ث ثثدقناا وطريث ث ث ثثدا فصوينث ث ث ثثاا ومخث ث ث ثثذوال فنص ث ث ث ثرناا وعث ث ث ثثائال فصسث ث ث ثثيناا
فمن خالل هذين النموذجين يتضح جليًا مدى تأثير هذا األسلوب على نجاح الدعوة ،
وعلثثى هثثذا يمكثثن للداعيثثة إلثثى اهلل تعثثالى أن يتعامثثل مثثع جمهثثوره بهثثذا األسثثلوب ،حتثثى
يسثتطيع أن يصثنع لنفسثه مكانثة محفثورة فثي قلثوب المثدعوين ،مثن خاللهثا يسثتطيع أن
يؤثر فيهم.

( )1أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب تثرا النبثي صثلى اهلل عليثه وسثلم والنثاس األعرابثي حتثى فثرإل مثن
بولثثه فثثي المسثثجد فثثتح البثثاري  322/1ومسثثلم فثثي كت ثثاب الطهثثارة ب ثثاب وجثثوب سثثل البثثول و يثثره مثثن
النجاسات إذا حصلت في المسجد من ير حاجة إلى حفرها. 322/1
11ع رواه مسلم فثي كتثاب الزكثاة بثاب إعطثاء المؤلفثة قلثوبهم علثى اإلسثالم وصثبر مثن قثوي إيمانثه حثديث
رقم1124ل
على
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كذلك من آثار،وأهمية أسثلوب الموعظثة الحسثنة فثي الثدعوة إلثى اهلل تعثالى أنثه يشثوق
المدعو ،ويجعله يتحم لفعل الخيثرات والتحلثي بثاألخالق الكريمثة طلبًثا لمثا عنثد اهلل
من ثواب الدنيا واألخرة.
ولعثثل هثثذا يتضثثح مثثن خثثالل حادثثثة اإلفثثك التثثي اتهمثثت فيثثه الصثثديقة بنثثت الصثثديق أم
المؤمنين عائشة رضي اهلل تعثالى عنهمثا ،كثان ممثن رماهثا بثذلك مسثطح بثن أثاثثة ،وكثان
أبو بكر الصديق ينفق عليه ،فلما قال ما قال في عائشة ،ونزلت براءتهثا مثن اهلل تعثالى،
قال أبو بكر رضي اهلل عنه" واهلل ال أنفق عليه شيئًا أب ًدا إن شاء اهلل"
فأنزل اهلل تعالى ( :وال يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتثوا أولثي القربثى والمسثاكين
والمهثثاجرين فثثي سثثبيل اهلل وليعفثثول وليصثثفحوا أال تحبثثون أن يغفثثر اهلل لكثثم واهلل فثثور
رحيم)()1
فلما سمع أبو بكثر هثذه اآليثة بكثى وقثال "بلثى إنثي ألحثب أن يغفثر اهلل لثي"  ،ثثم رجثع
على مسطح نفقته التي كان ينفق عليه)2(.
وهكذا يظهر لنا كيف أن أسلوب التر يب في قوله (أال تحبون أن يغفر اهلل لكثم) أثرهثا
الفعال في نف أبو بكر الصديق رضي اهلل تعالى عنه.
ب
كذلك الداعية إذا سرد األدلة من الكتاب والسنة على ما يدعوا إليه سيسثرع المثدعون
إلى االمتثال .
وله ثثذا ق ثثال اإلم ثثام الغزال ثثي رحم ثثه اهلل تع ثثالى"إن الرج ثثاء والخث ثوف جناح ثثان يطي ثثر بهم ثثا
المقربون إلى كل مقام محمود ...فال يقود لقرب الثرحمن وروح وريحثان إال الرجثاء ،وال
يصد عن نار جهنم إال سياط التخويف" ()3
فثثإذا س ثثار الداعي ثثة إل ثثى اهلل تع ثثالى بهثثذين الجن ثثاحين التر ي ثثب والترهي ثثب ،واس ثثتطاع أن
يتعامل بهما بحكمة ال شك أن دعوته سيكون لها عظيم األثر في المدعوين.
"وعلى الداعية أن ير ب الناس ويرهبهم بميزان دقيق بحسب ما يقتضيه حثال المثدعو،
فال يقنط الناس من رحمة اهلل تعالى ،وال يجعلهم يأمنون مكر اهلل تعالى ويتكلوا" ()1
)1سورة النور آية22
) 2انظر فتح الباري231/1،
3إحياء علوم الدين ،اإلمام الغزالي،دار الكتب العلمية ،ج111/1
1أصول الدعوة إلى اإلسالم،ص 243د :مصطفى الدميري ،دار الصواف  ،ط1132 ،3هث 2224/م.
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ثثال لثو
معثا فثي حثق المثدعوين مجهثولي الصثفة السثلوكية ،فم ً
ويكون التر يب والترهيثب ً
وقف الداعية أمام جمع من النثاس فثيهم الصثالح والطثالح وفثيهم المسثرف والمغثرور...
مغرورا فزيد من روره وهكذا.
فلو ر ب فقط ربما صادف تر يبه
ً
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خاتمة
الحمد هلل على ما من به على من إتمام هذاالبحث والذي آمل أن يكون قد أوضح
أسلوبين من أساليب الدعوة إلى اهلل تعالى وهماأسوباالحكمة والموعظة الحسنة
فمن خالل العرض الموجز لهما وبيان أهميتهما في الدعوة إلى اهلل تعالى
تبين أنه يجب على الدعاة إلى اهلل تعالى في كل زمان ومكان أن يتمثلوا ويمتثلوا لهذين
األسثثلوبين وأن يتخلقثثوا بهمثثا لمثثا لهمثثا مثثن عظثثيم األثثثر فثثي التفثثاف المثثدعوين حثثولهم،
واإلفادة منهم ،وينبغثي علثى الثدعاة إلثى اهلل تعثالى أن يتعثاملوا مثع لمثدعوين بالحكمثة ،
والموعظة الحسثنة مصثداقًا لقثول اهلل تعثالى ( :ادع إلثى سثبيل ربثك بالحكمثة والموعظثة
الحسثنة وجثثادلهم بثثالتي هثثي أحسثثن إن ربثثك هثثو أعلثثم بمثثن ضثثل عثثن سثثبيله وهثثو أعلثثم
بالمهتدين) )(1
أسثثأل اهلل تعثثالى أن يوفقنثثا إلثثى طاعتثثه ،وأن يهثثدينا ،ويهثثدي بنثثا  ،ويجعلنثثا سثثببًا لمثثن
اهتدى إنه قريب مجيب الدعوات.
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المصادر والمراجع

أوال :المصادر
ً
 :1القرآن الكريم
السنة النبوية:
:2فتح الباري بشرح صحيح البخاري،اإلمام بن حجثر العسثقالني.تحقيق محثب الثدين
الخطيب ،دار الريان للتراث ،المكتبة السلفية.
 :3مسثثند الب ثزار ،مكتبثثة العلثثوم والحكثثم  -المدينثثة المنثثورة 2224 -م) -تحقيثثق :
محفوظ الرحمن زين اهلل ، ،وعادل بن سعد ،صبري عبد الخالق الشافعي
:1عيثثون اآلثثثر،بن سثثيد النثثاس ،دار القلثثم بيثثروت،ط ،1تعليثثق إب ثراهيم محمثثد رمضثثان،
1111هث 1443/م.
:5المستدرا على الصحيحين ،للحثاكم النيسثابوري ،تحقيثق مصثطفى عبثدالقادر عطثا،
ط،2دار الكتب العلمية.
:1مصثثنف بثثن أبثثي شثثيبة ،تحقيثثق أسثثامة بثثن إب ثراهيم بثثن محمثثد ،دار الفثثاروق الحديثثثة
للطباعة ،ط2221/1121 ،1م
ثانيًا :المراجع
:1إحياء علوم الدين ،اإلمام أبي حامد الغزالي الغزالي،دار إحياء الكتب العربية
:1أصول الدعوة إلى اإلسالم ،د :مصطفى الدميري ،دار الصواف  ،ط1132 ،3هث
 :4المدخل إلى علم الثدعوة  ،د :أبثو الفثتح البيثانوني دار الرسثالة العالميثة2212، ،م
ث ث1131ه ،الطبعة الرابعة
:12الحكمة والموعظة الحسنة وأثرهما في الدعوة إلثى اهلل تعثالى ،د /أحمثد المثورعي،
رسالة ماجستير،كلية الشريعة ،جامعة أم القرى1121.هث.
:11التفسير القيم البن القيم ،تحقيق محمد حامد الفقي ،المكتبة الوقفية
:12خماسثيات مختثثارة فثثي تهثذيب الثثنف األمثثارة ،د .فضثل حسثثن عبثثاس.دار البشثثير
للطباعة.
:13جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ألبثي جعفثر الطبثري  ،دار القلثم ،دمشثق ،ط1
1111هث.
:11معجم مقايي اللغة ،البثن فثارس ،تحقيثق :عبدالسثالم هثارون  ،دار إحيثاء الكتثب
العربية،ط1
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:15تهذيب اللغة ،محمد بن أحمد األزهري،طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة.
:11مختار الصحاح ،ألبي بكر الرازي ، ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1411 ،1م
:11حلية األوليثاء وطبقثات األصثفياء – أبثو نعثيم األصثبهاني – ج 1ص  -113نشثر
دار السعادة بمصر 1341هث 1411 -م.
 :11وفيات األعيان وأنباء أبنثاء الزمثان ،ابثن خلكثان؛ أحمثد بثن محمثد بثن إبثراهيم بثن
أبي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي ،أبثو العبثاس،تحقيق د .حسثان عبثاس ،دار صثادر
ببيروت1412،م
 :14تفسيرالجامع ألحكام القرآن الكريم ،اإلمام أبي عبداهلل ،محمد بن أحمد بثن أبثي
بكثثر الخزرجثثي األندلسثثي القرطبثثي ،.تحقيثثق عبثثداهلل بثثن عبدالمحسثثن التركثثي ،الطبعثثة
األولى ،دار الرسالة.
:22البح ثثث العلم ثثي مناهج ثثه وتقنيات ثثه ،محم ثثد زي ثثان عم ثثر ،مطبع ثثة خال ثثد الطرابيش ثثي
1341هث
:21البحث ثثث العلمث ثثي أساسث ثثياته وممارسث ثثته العمليث ثثة رجث ثثاء وحيث ثثد دويث ثثدار ،دار الفكث ثثر
المعاصر بدون طبعة 1121هث 2222م
محمد بن عبثد الثربزاق الحسثيني،طبعة
 :22تاج العروس من جواهر
القاموس،محمد بن ب
ب
وزارة اإلعالم الكويتية ،الطبعة الثانية
 :23معجثثم التعريفثثات ،علثثي بثثن محمثثد الش ثريف الجرجثثاني ،تحقيثثق محمثثد صثثديق
المنشاوي ،دار الفضيلة.

