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 ِبْسِم اّللِه الرَّْْحـَِن الرَِّحيمِ 
يِن }3{ الرَّْْحـِن الرَِّحيِم }2{ اْْلَْمُد ّللِه َربِه اْلَعاَلِمنَي }1} َك 4{ َمـِلِك يـَْوِم الدِه { ِإَّيَّ

َك َنْسَتِعنُي } اَط الَِّذيَن أَنَعمَت َعَليِهْم َغرِي { ِصرَ 6{ اهِدنَــــا الصِهَراَط املُسَتِقيَم }5نـَْعُبُد وِإَّيَّ
 {7املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّالِهنَي }

 سورة الفاحتة. 
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 املقدمة:
 ومن أنفسنا شرور من ابهلل ونعوذ ونستغفره، ونستعينه، حنمده، هلل؛ اْلمد إن
 .له هادي فال يضلل؛ ومن له، مضلَّ  فال هللا؛ يهده من أعمالنا، سيئات

 .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد له، شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد
 األمور وشر هللا، رسول هدي اهلدي وخري هللا، كتاب اْلديث أصدق فإن بعد؛ أما

ََّي  ﴿ النار،قال تعاىل :" يف ضاللة وكل ضاللة، بدعة وكل بدعة، حمدثة وكل حمداثهتا،
   (1) َح ََّ تـَُقاتِِه َواَل َُمُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنُتم مُّْسِلُموَن  أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اتَـُّقوْا اّللهَ 

َها َزْوَجَها َوَبثَّ  ﴿" ََّي أَيُـَّها النَّاُس اتَـُّقوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِهن نَـّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَل ََ ِمنـْ
ُهَما رَِجاالً َكِثريًا َوِنَساء َواتَـُّقوْا اّللهَ الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواأَلْرَحاَم ِإنَّ اّللهَ َكاَن َعَلْيُكْم  ِمنـْ

(2) "رَِقيًبا   

ُيْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َويـَْغِفْر  ،﴿ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اّللََّ َوُقوُلوا قـَْواًل َسِديًدا "
 (3) "فَاَز فـَْوزًا َعِظيًما  َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمن يُِطْع اّللََّ َوَرُسوَلُه فـََقْد 

  أما بعد:
 من الدين، يوم إىل بدعوهتم دعا ومن واملرسلني، األنبياء سبيل تعاىل هللا إىل الدعوة فإنَّ 

 عليه هللا الكرمي صلى رسوله خماطباً  وجل عزه  الصادقني، قال والدعاة الناصحني، العلماء
 َعَلى َبِصريٍَة َأْاَْ َوَمِن اتَـّبَـَع ِي َوُسْبَحاَن اّللِه َوَما َأْاَْ ِمَن ُقْل َهـِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإىَل اّللهِ  وسلم:

(4)اْلُمْشرِِكنَي   

 تستمدَّ  شبهة فيها، وال شك وال عوج ال مستقيمة واحدة   والدعوة اْل َ: دعوة  
 النصري. ونعم املوىل فنعم العزيز، القوي من قوهتا

                                 
 ( 102اآلية ) آل عمرانسورة ( 1)
 (1سورة النساء اآلية ) (2)
 (71)( و70)سورة االحزاب اآلية  (3)
  (108سورة يوسف  اآلية )  (4)
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 التوحيد ونبذ الشرك إىل الصالة والسالم دعاة   معليه وقد بعث هللا سبحانه مجيع الرسل
َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكلِه ُأمٍَّة رَُّسوالً َأِن اْعُبُدوْا اّللهَ َواْجَتِنُبوْا ﴿ هلل عز وجل : العمل وإخالص

ُهم مَّْن َحقَّْت َعَلْيِه الضَّالَلُة َفِسريُوْا يف  ُ َوِمنـْ ُهم مَّْن َهَدى اّلله ِِ فَانُظُروْا  الطَّاُغوَت َفِمنـْ  اأَلْر
ِبنيَ   إىل الناس بعض فينحرف تتغريه  قد الِفَطر أنه  ذلك (1) " َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذِه

 الشرك يف فيقعون غري ذلك مما حيرفهم عن فطرهتم ودينهم القومي، أو هللا، غري عبادة
.البعيد والضالل  

 تذكرياً  سبحانه، إليه عوةللد الكتب، وأنزل الرسل، هللا أرسل ذلك أجل ومن
إىل  للرجوع للجميع ودعوةً  للمبتعد؛وإرشادا للمجتهد، ورداً  للجاهل، وتعليماً  للغافل،

ر  مِهن مُّْشرَِكٍة َوَلْو ﴿ هللا سبحانه، َواَل تَنِكُحوْا اْلُمْشرَِكاِت َحَّتَّ يـُْؤِمنَّ َوأَلَمة  مُّْؤِمَنة  َخيـْ
ر  مِهن مُّْشِرٍك َوَلْو َأْعَجَبُكْم َأْعَجبَـْتُكْم َواَل تُنِكُحوْا الْ  ُمِشرِِكنَي َحَّتَّ يـُْؤِمُنوْا َوَلَعْبد  مُّْؤِمن  َخيـْ

ُ آََّيتِِه ِللنَّ  اِس َلَعلَُّهْم ُأْولَـِئَك َيْدُعوَن ِإىَل النَّاِر َواّللهُ َيْدُعَو ِإىَل اْْلَنَِّة َواْلَمْغِفَرِة ِبِِْذنِِه َويـُبَـنيِه
 (2) " يـََتذَكَُّرونَ 

وما  وقد أرسى القرآن الكرمي قواعد الدعوة ومبادئها وأشاد بوسائِلها وطرائقها؛
إىل هللا من  أمهية ابلغة للوصول إىل هللا، وال يكون هذا الوصول واملعرفة إال  للدعوة

ألهنم خري من  ؛ابلعلم ابهلل عزوجل، و ال يكون هذا العلم إال مبا جاء به األنبياء والرسل
 عزوجل. دعا إىل هللا

وملا كان من وسائل نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم يف دعوته ضرب األمثال؛ ملا هلا 
من أثر فاعل يف تقريب املراد، وإزالة اإلشكال، وغريها من الفوائد كان اختيار الباحث 
ملوضوع "الفوائد الدعوية املستنبطة من األمثال النبوية"؛ دراسة دعوية لنماذج من السنة 

وهللا املستعان  نفع سائال،سائال هللا أن تسد هذه الدراسة نقصاً؛ أو ت، ة املطهرةالنبوي
 وعليه وحده التكالن.

                                 
 ( 36سورة النحل اآلية ) (1)
 (221سورة البقرة اآلية )  (2)
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 :ةأواًل: موضوع الدراس
دراسة دعوية لنماذج من السنة  "؛الفوائد الدعوية املستنبطة من األمثال النبوية"
  .املطهرة النبوية
 
 تساؤالت الدراسة: :اثنياً 

 ة اإلجابة على التساؤل الرئيس التايل:حتاول هذه الدراس
 ؟الفوائد الدعوية املستفادة من األمثال النبويةما 

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية:
 ما مصادر الدعوة الصحيحة؟ .1
 ما ضوابط وسائل وأساليب الدعوة إىل هللا؟ .2
 كيف ميكن اإلفادة من األمثال النبوية يف الدعوة إىل هللا؟ .3

 دعوية املستنبطة من األمثال النبوية _ أمنوذج الدراسة _ ؟.مالفوائد ال
 اثلثاً: أمهية  الدراسة:

 تظهر أمهية هذه الدراسة فيما يلي:
 أن لألمثال مكانة هامة ال تُنكر فائدهتا. .1
أن األمثــال متعلقــة بوســيلة مــن وســائل الــدعوة ضــركا هللا يف كتابــه وكــذا رســوله  .2

 صلى هللا عليه وسلم يف سنته.
 لألمثال أثرا واضحا يف أتنيس النفس وسرعة قبوهلا واستحضارها. أن .3
 أن األمثال شواهد املعىن املراد، وهي خاصية العقل ولبه ومثرته. .4

 رابعاً: أهداف الدراسة:
 هتدف هذه الدراسة إىل حتقي َ مجلة من األهداف من أمهها:

 بيان أمهية الدعوة إىل هللا سبحانه وحاجة الناس إليها. . أ
 ألسس واملصادر اليت تنب ي عليها الدعوة الصحيحة.بيان ا . ب
ــة معرفــة  . ج ــة الوســائل واألســاليب يف الــدعوة إىل هللا ســبحانه وأمهي بيــان أمهي
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 الدعاة هلا.
إيـراد منــاذج تطبيقيـة لضــرب األمثـال مــن السـنة النبويــة، والفوائـد الدعويــة  . د

 املستنبطة منها.
 خامساً: الدراسات السابقة:

 من املؤلفات تعىن ابألمثال منها: الباحث على مجلةوقف 
 الصحابة؛ مصر.الناشر: مكتبة  ،بن قيم اْلوزيةااملؤلف:  ،األمثال يف القرآن -1
جممــع األمثــال للميــدال؛ املؤلــف: أبــو الفضــل، أْحــد بــن حممــد امليــدال؛ حتقيــ َ:  -2

 .اخلرييه، مصراملطبعه  حممد حميي الدثن عبد اْلميد؛ طبعه
 حتقي َ وتعلي َ وتقـدمي: عبـد اديـد قطـام ، م بن سالمعبيد القاس يبأل ،األمثال -3

 م.1980 –الطبعة األوىل -دمش َ-دار املأمون للرتاث 
كما وقف الباحث على مجلة من الدراسات العلمية حول هذا املوضوع، ومن تلك 

 الدراسات:
األمثال النبوية يف صحيح البخـاري؛ دراسـة لغويـة دالليـة رسـالة ماجسـتري، هلـال  .1

 ه. 1425مد حسني، جامعة النجا،، فلسطني، طاهر؛ حم

األمثال النبوية يف الكتب الستة وموطأ مالك، رسالة ماجستري؛ مروان احملمدي،  .2
 ه.1428أم القرى، 

اآلاثر الرتبويـــة والدعويـــة مـــن خـــالل ضـــرب األمثـــال يف القـــرآلن الكـــرمي، رســـالة  .3
 ه.1430ماجستري، عبدهللا بن شية؛ جامعة اْلزائر،

ة وتربوية يف أمثال اْلديث للدكتور: عبداديد حممود عبد اديد،  نظرات فقهي .4
 كلية دار العلوم، القاهرة.

واملالحظة اْلامعة حول تلك املؤلفات والدراسات أهنامل تف خبدمة اْلانب 
 الدعوي، وبيان الفوائد الدعوية املستنبطة من تلك األمثال أمنوذج الدراسة.
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 : منهج البحث والباحث:سادسا

التحليليو التأصيلي  ني:لك الباحث يف هذه الدراسة املنهجس
(1)

. 

 وف َ خطوات حبثية أمهها:
 عزو اآلَّيت القرآنية إىل سورها مع ذكر رقم اآلية وكتابتها ابلرسم العثمال. .1
كتفي ابإلشارة إىل أختريج األحاديث، فإذا كانت يف الصحيحني أو أحدمها،  .2

إل أخرجها، وأذكر أقوال أهل العلم موطنها فيهما، وإن كانت يف غريمها ف
 يف بيان درجتها قدر اإلمكان.

 عزو كل ما يرد يف البحث إىل املصادر واملراجع ذات الصلة. .3
 عمل الفهارس الفنية الالزمة للدراسة. .4

                                 
(، 276 – 227ر: يف تعريف هذه املناهج، وضوابطها، وخصائصها: املبحث العلمي، )ص: انظ  (1)

 (.329 - 253وأصول البحث العلمي ومناهجه، )ص: 



 

 
525 

 خطة البحث:سابعا: 
فهرس فنية، على مقدمة، وُمهيد، وثالثة مباحث، وخاُمة، و  هذه الدراسة تشتمل

 و اآليت:ذلك على النحو 
 أما التمهيد: فقد اشتمل على التعريف مبصطلحات الدراسة وفيه ثالثة مطالب:

 األول: تعريف الفوائد لغة واصطالحا. املطلب
 لغة واصطالحا. املطلب الثال: تعريف الدعوة

 لغة واصطالحا. تعريف املثل الثالث: املطلب
 األول: ففيه مطلبان: وأما املبحث

 ادر الدعوة الصحيحة.مص املطلب األول: أسس
 .عزوجل هللا إىل الدعوة يف املطلب الثال: أمهية ضرب األمثال

 ففيه مطلبان:: الثال وأما املبحث
 النبوية. األمثال يف املؤلفات: األول املطلب
 .النبوية األمثال رواية يف التثبت وجوب: الثال املطلب

 النبوية األمثال من نماذجل تطبيقية فهو عبارة عن دراسة الثالث: وأما املبحث
 فوائد دعوية، واخرتت لذلك أربعة أحاديث هي: على اشتملت

 عن أيب موسى رضي هللا عنه؛ عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: اْلديث األول:
َها  َمَثُل َما بـََعَث ِي هللا ِمن اهلَُدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثرِي َأَصاَب َأْرًضا؛ َفَكانَ » ِمنـْ

َها َأَجاِدُب َأْمَسَكت املَاَء  بَـَتت اْلَكأَلَ َواْلُعْشَب اْلَكِثرَي، وََكاَنْت ِمنـْ نَِقيَّة  قَِبَلت املَاَء فَأَنـْ
َا ِهَي ِقيَعان  اَل  َها طَائَِفًة ُأْخَرى ِإمنَّ فـَنَـَفَع هللا ِكَا النَّاَس َفَشرِبُوا َوَسَقْوا َوَزرَُعوا، َوَأَصاَب ِمنـْ

ِسُك َماًء َواَل تـُْنِبُت َكأَلً؛ َفَذِلَك َمَثُل َمن فـَُقَه يف ِديِن هللا َونـََفَعُه َما بـََعَث ِي هللا بِِه فـََعِلَم ُمُْ 
متف َ عليه؛ «. َوَعلََّم، َوَمَثُل َمن ملَْ يـَْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا َوملَْ يـَْقَبْل ُهَدى هللا الَِّذي ُأْرِسْلُت ِبهِ 

 واللفظ للبخاري.
 قـَْبِلي ِمنْ  األَْنِبَياءِ  َوَمَثلَ  َمثَِلي ِإنَّ :"عنه هللا رضي هريرة أيب عن: الثال اْلديث  
ًتا بـَىَن  رَُجلٍ  َكَمَثلِ   بِهِ  َيُطوُفونَ  النَّاسُ  َفَجَعلَ  زَاِويٍَة، ِمنْ  لَِبَنةٍ  َمْوِضعَ  ِإالَّ  َوَأمْجََلُه، فََأْحَسَنهُ  بـَيـْ
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متف َ ..."النَِّبيِهنيَ  َخاِتُ  َوَأْاَ  اللَِّبَنُة، فََأْاَ  قَالَ  اللَِّبَنةُ  َهِذهِ  ُوِضَعتْ  َهالَّ  َويـَْعَجُبوَن َلُه، َويـَُقوُلونَ 
  .عليه؛واللفظ البخاري

 بـََعَث ِيَ  َما َوَمَثلَ  َمَثِلي ِإنَّ :"عنه هللا رضي األشعري موسى أيب عن: الثالث اْلديث 
اْلُعْرََّيُن  النَِّذيرُ  َأْاَ  َوِإلهِ  بَِعيـْ َيَّ  اْْلَْي َ  رَأَْيتُ  ِإلهِ  قـَْومِ  َّيَ  فـََقالَ  قـَْوَمهُ  أََتى رَُجلٍ  َكَمَثلِ  ِبهِ  اّللَُّ 

ُهمْ  طَائَِفة   وََكذََّبتْ  ُمْهَلِتِهمْ  َعَلى فَاْنَطَلُقوا فََأْدَْلُوا قـَْوِمهِ  ِمنْ  طَائَِفة   فَالنََّجاَء، فََأطَاَعهُ   ِمنـْ
 َما َواتَـَّبعَ  َأطَاَع ِي  َمنْ  َمَثلُ  َفَذِلكَ  َواْجَتاَحُهمْ  فََأْهَلَكُهمْ  اْْلَْي ُ  ُهمُ َفَصبَّحَ  َمَكانـَُهمْ  فََأْصَبُحوا
 .اْْل َِه " متف َ عليه ِمنَ  ِبهِ  ِجْئتُ  َما وََكذَّبَ  َعَصاِل  َمنْ  َوَمَثلُ  ِبهِ  ِجْئتُ 
َا:"عنه هللا رضي هريرة أيب عن: الرابع اْلديث    رَُجلٍ  َكَمَثلِ  اسِ النَّ  َوَمَثلُ  َمَثِلي ِإمنَّ
 يـََقْعنَ  النَّارِ  يف  تـََقعُ  الَّيِت  الدََّوابُّ  َوَهِذهِ  اْلَفَراشُ  َجَعلَ  َحْوَلهُ  َما َأَضاَءتْ  فـََلمَّا َْارًا اْستَـْوَقدَ 
َنهُ  يـَْنزُِعُهنَّ  َفَجَعلَ  ِفيَها  يـَْقَتِحُمونَ  ُهمْ وَ  النَّارِ  َعنْ  حبَُجزُِكمْ  آُخذُ  فََأْاَ  ِفيَها فـَيَـْقَتِحْمنَ  َويـَْغِلبـْ
 .متف َ عليه..."ِفيَها
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 ُمهيد: يف التعريف مبصطلحات الدراسة:
 األول تعريف الفوائد لغة واصطالحا. املطلب
 أوال: تعريف الفوائد لغة:

الفائدة لغة: مجع فوائد؛ وهي: الزَّيدة حتصل لإلنسان؛ وهي اسم فاعل من قولك: 
طيته؛ وأفدت منه ماال أخذت والفائدة فادت له فائدة من ابب ابع وأفدته ماال أع

ماستفدت من طريقه ماال من ذهب أوفضة أومملوك أو ماشية وقالوا: استفاد ماال 
 استفادة واْلمع: الفوائد. 

والفائدة: ما أفاد هللا العباد من خري يستفيدونه ويستحدثونه؛ وقد فأدت له من 

 . (1)الفؤاد لتفوده أي لتوقدهعندْا فائدة؛ ويقال: أفاد فالن خريا واستفاد؛ ومسي 
 اثنيا: تعريف الفوائد اصطالحا:

 عرفت الفائدة اصطالحا بتعريفات متعددة منها:
 كذلك.   املسألة املرتتبة على الفعل من حيث هي أن الفائدة:

 .(2)دنيويكل نفع دي ي أو   الفائدة:وقيل 
عن:  النفع العائد ويالحظ هنا أن الفائدة يف املعنيني اللغوي واالصطالحي الخترج 

 لإلنسان؛ دينيا كان أم دنيوَّي.

                                 
؛ 8/79؛ والعني للفراهيدي؛2/485واملصبا، املنري؛ للفيومي؛15/150انظر: هتذيب اللغة؛ لألزهري؛ (1)

 .8/164واتج العروس للزبيدي؛
 1/42تاج ملعرفة رموز املنهاج؛ ألْحد األهدل؛انظر: سلم احمل(2) 
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 لغة واصطالحا. املطلب الثال: تعريف الدعوة
 أوال: تعريف الدعوة لغة: 
تدور كلمة )الدهعوة( يف اللهغة العربية حول معان متعدهدة، ومن تلك املعال:                      

(.) الطلب، والسؤال، والدهعاء، واالستمالة، والصيح  ة، واْلثه
 .(1)وهي مصدر للفعل الثهالثي: ) دعا، يدعو، دعوة (

 ودعاه: صا، به، ومنه الدهعاء، واألدعية.
 والدهعوة: الطهلب، يقال: دعا ابلشهيء طلب إحضاره.

 ودعا إىل الشهيء: حثهه على قصده.
وتطل َ الدهعوة على الدهعاء، إىل أيه قضية يراد إثباهتا، أو الدهفاع عنها، سواء 

 أكانت حقاً أم ابطاًل.
 . (2)كما أنه لفظ الدهعوة من املرتادفات، الذي يستخدم يف اخلري والشر

 اثنيا: تعريف الدعوة اصطالحا:    
ا:   -رْحه هللا  –عرهف شيخ اإلسالم ابن تيمية   الدهعوة أبهنه

م )الدهعوة إىل اإلميان به، ومبا جاءت به رسله، بتصديقهم فيما أخربوا به، وطاعته
فيما أمروا، وذلك يتضمهن الدهعوة إىل الشههادتني، وإقامة الصهالة، وإيتاء الزهكاة، وصوم 
رمضان وحجه البيت، والدهعوة إىل اإلميان ابهلل، ومالئكته وكتبه ورسله، والبعث بعد 

 . (3)املوت، واإلميان ابلقدر خريه وشره، والدهعوة إىل أنه يعبد العبد ربهه كأنهه يراه( 
حثه النهاس على اخلري، واهلدى، واألمر »ملعاصرين من يرى أنه الدهعوة هي: ومن ا

 . (4)«ابملعروف، والنههي عن املنكر ؛ ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل

                                 
 وما بعدها ، مادة:  دعا . 14/258انظر:  لسان العرب ،  (1)
، مادة:  دعا ، معجم مقاييس اللغة:  262 – 257/  14انظر هذه املعال يف: لسان العرب:   (2)
 اللغة العربية . ، مادة:  دعا وغريها من معاجم 1/286، مادة:  دعا، املعجم الوسيط:  2/279
 . 158 – 157/  15انظر:  جمموع الفتاوي:   (3)
 . 17هداية املرشدين إىل طري َ الوعظ واخلطابة لعلي حمفوظ: ص انظر:  (4)
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هم، وتطبيقه يف واقع اْلياة »وقيل:     .(1)«هي تبليغ اإلسالم للنهاس، وتعليمه إَّيه
ا ال خترج كثريًا عن تعريفات شيخ                           وبتدقي َ النهظر يف هذه التهعريفات يتضح أهنه 

وغريه من املعاصرين، الشهمولية للدهعوة فهي ال خترج عن: ) تبليغ  –رْحه هللا–اإلسالم 
هم، أمرًا ابملعروف إذا ظهر تركه، وهنيًا عن املنكر إذا ظهر  دين هللا للنهاس، وتعليمه إَّيه

 فعله(.

                                 
.األنشطة الدعوية يف اململكة العربية السعودية د .  19املدخل إىل علم الدعوة د .حممد البيانول: ص  (1)

 . 32صاحل السدالن: ص 
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 األمثال لغة واصطالحا:املطلب الثالث: تعريف 
 أوال: تعريف األمثال لغة:

ويراد به: التسوية؛ يقال : هذا مثله ومثله بسكون مثل ألمثال يف اللغة مفرد: ا
 الثاء وفتحها؛ كما يقال: شبهة وشبه مبعىن.

والعرب تقول: هو مثيل هذا؛ وهم أميثاهلم إذا أرادوا التصغري؛ يريدون أن املشبه 
 ا حقري.به حقري؛ كما أن هذ

واملثل: مايضرب به من األمثال ؛ومثل الشئ أيضا صفته؛واملثال معروف واْلمع: 
 أمثلة؛ ومثل بضمتني ومثلت له كذت ُمثيال: إذا صورت له مثاله ابلكتابة وغريها.

 .أتثريه ينفذ قرعا السامع أذن به يقرع املثل ضارب كأن الثامل :ْربُ والض 
 .(1)والنظري لثامل معىن على لغةال يف يدل األمثال، مفرد ل،ثوامل

عبارة عن قول يف شيء يشبه قواًل يف شيء آخر، وخالصة ماتقدم أن املثل: " 
 .(2)بينهما مشاكة؛ ليبني أحدمها اآلخر، ويصوره حنو: الصيف ضيعت اللنب

     

                                 
 16/611؛ ولسان العرب البن منظور 3/342؛واتج العروس 6/96 للجوهري حا،؛الص (1)
 .16لرتمذي لاألمثال من الكتاب والسنة،  (2)
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 اصطالحا: تعريف املثل: الثال املطلب
منطا واضحا معروفا من عرف املثل اصطالحا أبنه: " نظم من التنزيل يعِر 

الكائنات أو اْلوادث الكونية أو التارخيية عرضا الفتا لألنظار ليشبه أو يقارن به سلوك 
بشري أو فكرة جمردة أو أي معىن من املعال بقصد التوضيح أو اإلقناع أو الربهان أو 

رق بني أمرين التأثري أودرد االقنداء به أو التنفري منه واالبنعاد عنه أوبقصد بيان الفا
 .(1)"اآلخر متناقضني لألخذ أبحدمها واالبتعاد عن اآلخر

وعرف املثل يف االصطال، االديب أبنه: قول موجز سائر صائب املعىن تشبه به 
حالة الحقة حبالة سابقة ؛وهو العبارة الفنية السائرة املوجزة اليت تصاغ لتصور موقفا أو 

رب   عادهتا يف حالة أخرى مشاكة هلا مثل:حادثة ولتستخلص خربة إنسانية ميكن است
 . (2)ساع لقاعد"
 يتداوهلا ثه  فيها، وروده اقتضت ملناسبة واقعة يف يرد اْلكم، من قسم: واملََثلُ 
 وغرابة وجازة من فيه ملا تغيري أدىن دون تشاكها اليت الوقائع من واحد غري يف الناس
 .   (3)."التصوير يف ودقة
املثل: حكمة قصرية قائمة بذاهتا تعرب عن حذث أوقصة ذات  وخالصة ماتقدم أن 

مدلول خاص؛أثرت يف الناس أتثريا له صدى فتداولته ألسنتهم؛ وهذه اْلكمة غالبا 
 ماخيمنها السامع ويتصور معناها يف الذهن.

                                 
 - ه 1422 الرشدالرَّيِ مكتبة السعودية العلمي واإلعجاز رءات ا وال َ التجويد يف مباحث :ينظر (1)

 1 – م 2001
 3/83) البصائر والذخائر؛ للتوحيدي؛  (2)
 بتصرف. 80ظرات فقهية وتربوية يف أمثال اْلديث للدكتور: عبد اديد حممود، ص:ن (3)
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 األسس اليت تبىن عليها الدعوة الصحيحة: :االول  املبحث
دة اليت يبىن عليها واألساس أصل كل :القاعاألساسو األسس: لغة مجع أساس؛ 

  شيء ومبدؤه.
َيانَُه  ﴿ قال تعاىل : ر  َأم مَّْن َأسََّس بـُنـْ َيانَُه َعَلى تـَْقَوى ِمَن اّللِه َوِرْضَواٍن َخيـْ َأَفَمْن َأسََّس بـُنـْ

]التوبة:   الظَّاِلِمنيَ  َعَلَى َشَفا ُجُرٍف َهاٍر فَانـَْهاَر ِبِه يف َْاِر َجَهنََّم َواّللهُ اَل يـَْهِدي اْلَقْومَ 
109](1). 

والخيرج املعىن االصطالحي لألسس عن املعىن اللغوي ؛فاملراد ابألسس كل مايبىن 
 ويقوم عليه غريه.

 واملراد أبسس الدعوة: أصوهلا وقواعدها الَّت تقوم وتبىن عليها.
 قومية ومبادئ صحيحة، وأسس سليمة، قواعد على تقوم ال دعوة أي ذلك أن

  .خري إىل تؤدي ال ابطلة دعوة تكون 
 للعقول ترتك اجتهادية أموراً  والبد هنا من بيان أن أسس الدعوة وقواعدها ليست 
 القرآن عليها نص رابنية ومعامل شرعية، أحكام هي وإمنا تشاء، كما تضعها أن البشرية
 ومن السالمو  الصالة عليهم األنبياء الناس إىل وْحلها النبوية، السنة وأوضحتها الكرمي،
 ِبحسان من سلف هذه األمة الصاحل. تبعهم

 وبناء على ذلك فإن األسس الرئيسة  للدعوة إىل هللا:   
 . الكرمي القرآن .1
 . الشريفة النبوية السنة .2
 السرية النبوية العطرة. .3
  .-رْحهم هللا  –فهم السلف الصاحل  .4

ديث حول هذه وقد املؤلفون يف علم الدعوة أصوال ووسائل وأساليب وصفات اْل

                                 
 "1/105لسان العرب؛ " ( 1)
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 . (1)األسس مبا يغ ي ويكفي
واملهم هنا بيان أنه حري ابلداعية االسرتشاد كذه األسسا يف سريه للدعوة إىل هللا 
فال يصلح لداعية اْلهل كا، بل االستقاء منها عني الصواب والنجا،، إذا أراد أن تكون 

 دعوة على بينة وصراط مستقيم. 

                                 
انظر على سبيل املثال: أصول الدعوة؛ د. عبدالكرمي زيدان؛املدخل إىل علم الدعوة؛د.حممد ( 2)

 البيانول؛الدعوة؛أ د ْحد العمار وغريها.
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 وفيه مطلبان:: الثال املبحث
 النبوية. األمثال يف املؤلفات: األول املطلب

 حول بتأليفات متعددة منهم، أهتم غري واحد من أهل العلم املتقدمني واملتأخرين
 النبوية ملا هلا من أمهية  سب َ بياهنا؛ ومن تلك املؤلفات: األمثال

 هـ. 751املتوىف سنة  اْلوزية  أمثال القرآن البن قيم
 (.هـ318) اْلرال َعروبة أليب وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول عن السائرة األمثال
 (.هـ320ت) الرتمذي للحكيم والسنة، الكتاب من األمثال
 (.هـ360ت) للرامهرمزي اْلديث أمثال
 (.هـ369ت) األصبهال الشيخ أليب النبوي، اْلديث يف األمثال
 .ـ مفقود ـ( هـ382ت) العسكري هالل أليب اْلديث، أمثال
 (.هـ454ت) الُقَضاعي سالمة بن حممد هللا عبد أليب هاب،الش مسند
 .حممود اديد لعبد اْلديث، علوم يف تقدمة مع اْلديث أمثال يف فقهية نظرات
 .العلوال فياِ جابر حملمد الشريف، النبوي اْلديث يف األمثال
  .الطييب املنان عبد لعكاشة واْلكم، األمثال يف املسند الصحيح

هنا جمال التفصيل؛بل جمال ذكر جممل خشية اإلطالة من جهة؛واكتفاء وليس ادال 
 ببسط مثل هذا املوضوع يف مواطنه من جهة أخرى.
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 .النبوية األمثال رواية يف التثبت وجوب: الثال املطلب

 رواية يف التساهل من  البعض عند وانتشر عمَّ  ما له ويؤسف عليه حيزن مما   
 – والوعاظ اخلطباء من كثري من نسمع ما وكثريا صحته، يف التثبت وعدم  اْلديث،
 بنسبتها جيزمون ذلك ومع جداً، والضعيفة املوضوعة األحاديث من – غريهم عن فضال
: أو صلى هللا عليه وسلم، هللا رسول قال وقد: بقوهلم صلى هللا عليه وسلم؛ النيب إىل

 وجزم علم، بال الرسول على دةشها وهذه ذلك، أشبه وما... وسلم عليه هللا لقوله صلى
 من مقعده متعمدا؛ فليتبوأ علي كذب من: »وسلم عليه هللا قال صلى وقد برهان، بال
 اخلطباء من هلا مساعهم لكثرة العوام؛ بني والضعيفة املوضوعة األحاديث فعمَّت ،« النار

الرسول  خبرب ففكي الناس؛ بني اْلارية األخبار يف ابلتثبت أمر وعال جله  وهللا والوعاظ،
 !؟ تشريع وفعله تشريع قوله الذي وسلم عليه هللا صلى

 فإذا صحته، وال خرجه من يعلم وال للنيب، وينسبه اْلديث يذكر اآلخر والبعض   
 ال: رأسه رافعاً  مبادراً  أجابك ؟ صحته وما ؟ رواه من: تسأله أو منه تستفهم أن أردت
 .األعمال فضائل من هذا صحته، جهالة يضر

 إال ذكرها جيوز ال املوضوعة فاألحاديث األعمال؛ فضائل من أهنا فرضنا ولو   
 .وسلم عليه هللا النيب صلى عن تصح ال موضوعة أهنا بيان مع

 الناس؛ بني ونشرها بدعهم بث إىل البدع أهل توصل التساهل هذا فبسبب   
 كا؛ للناس يشرعون بذلك أهنم متناسني كا، ابلعمل أبس ال فضائل أحاديث أهنا حبجة
: » قال أنه وسلم عليه هللا صلى النيب عن (1)تواتر .غريهم ويبلغوهنا كا سيعملون ألهنم

                                 
ليس له عدد حمصور فقد حيصل التواتر بعشرة وأكثر وقد حيصل أبقل من ذلك ( الصحيح يف املتواتر أنه ما 1)

وقد حصره بعضهم بعدد معني وشرطوا يف ذلك أال يقل عن أربعة وقال بعضهم أال يقل عن ثالثة وهذه أقوال 
 ال دليل عليها وال وجه هلا من النظر.

ر األصوليني على أن املتواتر ليس له عدد وقد اتف َ أكث(: »187قال اإلمام السجزي يف رسالته ألهل زبيد )
حمصور، وليس املراد بذلك أهنم خيرجون الكثرة عن اْلصر، وإمنا املراد أنه ال حيصر أبن الذي يوجب العلم ما 
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 عدة رواية من وغريمها الشيخان رواه«. النار من مقعده فليتبوأ متعمدا؛ علي كذب من
 .عنهم هللا رضي الصحابة من

 أنه الضعيفة ألحاديثاب اْلزم: وسلم عليه هللا النيب صلى على الكذب ومن   
 جيوز ال هذا فإن ذلك؛ أشبه وما... وسلم عليه هللا صلى النيب قال: يقول كأن قاهلا،
: تقول أن عليك الواجب فكان وسلم، عليه هللا صلى النيب عن يثبت مل اْلديث ألن
 هللا عظمة قلت ملا ولكن التمريض، صيغ من الصيغ هذه أشبه وما... حيكى أو يُروى
 املوضوعة األحاديث رواية يف تساهلوا الناس، من كثري قلوب من ولهرس وعظمة
 هللا وسلم جازمني كا. صلى النيب إىل ونسبوها جدهًا، والضعيفة
»  قال وسلم عليه هللا صلى النيب أن وغريهم والوعاظ اخلطباء نسمع ما فكثريا

 هو فإذا ؟ رواه نم: اْلديث هذا عن سألته فإذا ،« نفسه عن الغيبة كف امرأ هللا رحم
 .(1)الفالل الكتاب يف قرأه أنه جييبك إمنا!  يدري ال فكذلك ؟  صحته وما!  يدري ال

 وسلم، عليه هللا صلى النيب إىل نسبه ومن يصح، ال موضوع إليه املشار واْلديث
 «. النار من مقعده وليتبوأ»  الشديد، الوعيد فعليه

 حرمه مما وكذلك( »3/425) «فتاوىال» يف يقول حيث ؛ در شيخ اإلسالم وهلل
 أحاديث ورسوله هللا عن يروي أن: مثل يعلم؛ ال ما هللا على الرجل يقول أن تعاىل هللا
 .«صحتها يعلم ال وهو كا جيزم

                                                                             
نقله اثنان أو ثالثة أو عشرة بل ننظر إىل وقوع العلم به وانتفاء الظن عنه فرمبا حصل ذلك مبائة أو أكثر ورمبا 

 «.أو أقل...حصل أبربعة 
 وهذا اْل َ فليس مع من حصر املتواتر بعدد برهان فقد حيصل التواتر بثالثة وأقل إذا احتفت بذلك قرائن.

 
( إذا كان صاحب الكتاب اشرتط الصحة، وهو ممن يعتمد عليه يف التصحيح والتضعيف؛ فيجوز االعتماد 2)

ان صاحب الكتاب من املتساهلني يف نقل عليه يف النقل كصاحيب الصحيحني البخاري ومسلم، وأما إذا ك
كل شيء وجده يف الكتب، سواء كان ضعيفاً أو صحيحاً أو موضوعاً فهذا ال جيوز =األحاديث، بل ينقل 

 االعتماد عليه إال بعد التثبت والبحث، وهللا أعلم.
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 علم، بال هللا على القائلني من صحتها يعلم ال وهو األحاديث يروي من كان فإذا
 يكون ماذا فهؤالء! ؟ وسلم عليه هللا صلى النيب عن ليست أهنا يعلمون ابلذين فكيف
النيب  عن الثابتة الصحيحة لألحاديث معارضة تكون قد أهنا ذلك إىل أضف! ؟ حاهلم
 .وسلم عليه هللا صلى

 يسوغ ال وهكذا: »«الذمة أهل أحكام( »1/20) هللا رْحه القيم ابن العالمة وقال
 كان حديث أي رأي إذا بل اته،رو  ثقة وال صحته يعلم ال ملا هللا، رسول قال: يقول أن
 وسلم عليه هللا صلى قوله لنا: »أو ،« صلى هللا عليه وسلم لقوله: » يقول كتاب؛ أي يف
 .«الشاهد يعلم ال مبا الرسول على وشهادة عظيم، خطر وهذا ،«

 ينسب أن أراد إذا يتثبت أن: وخطيب وواعظ علم طالب كل على والواجب
 لنا خلفوا فإهنم العلم؛ أهل كتب يف وليبحث يه وسلم،صلى هللا عل النيب إىل حديثا
 .والضعاف الصحا، يف املصنفات وصنفوا اْلديث، علم يف خصوصا كثريا، علما

 يف ضله  أنه: املبارك بن هللا عبد عن:» «الكالم ذم» يف اهلروي ذكره ما أحسن وما
 .أعينول!  هللا دعبا: فنادى مفازة، يف ضل من أن بلغه قد وكان طري َ، يف أسفاره بعض
 .«إسناده أنظر اْلزء أطلب فجعلت: قال. أعني

 .«إسناده يرى ال بدعاء يدعو أن يستجز فلم: »اهلروي قال
 إن حَّت هللا، رسول عن الرواية يف يتثبتون عنهم هللا رضي الصحابة كان وقد
 .(1)واحتياطاً  تورعاً  النيب عن ابْلديث اْلزم يدع بعضهم
   

                                 
ان بن ْاصر ( اإلعالم بوجوب التثبت يف رواية اْلديث وحكم العمل ابْلديث الضعيف للدكتور: سليم1)

 .بتصرف.11-4العلوان ص:
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 املبحث الثالث:
 دعوية فوائد على اشتملت اليت النبوية األمثال من لنماذج تطبيقية دراسة

 اْلديث األول:
 قال اإلمام البخاري رْحه هللا: 

ثـََنا حُمَمَُّد ْبُن اْلَعاَلِء قَاَل: َحدَّثـََنا َْحَّاُد ْبُن ُأَساَمَة، َعن بـَُرْيِد ْبِن َعْبِدهللا، َعن َأيب  َحدَّ
 وَسى رضي هللا عنه ، َعن النَّيبِه َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل:بـُْرَدَة، َعن َأيب مُ 

َها » َمَثُل َما بـََعَث ِي هللا ِمن اهلَُدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل اْلَغْيِث اْلَكِثرِي َأَصاَب َأْرًضا؛ َفَكاَن ِمنـْ
بَـَتت اْلَكأَلَ َواْلُعْشَب اْلَكِثريَ  َها َأَجاِدُب َأْمَسَكت املَاَء نَِقيَّة  قَِبَلت املَاَء فَأَنـْ ، وََكاَنْت ِمنـْ

َا ِهَي ِقيَعان  اَل  َها طَائَِفًة ُأْخَرى ِإمنَّ فـَنَـَفَع هللا ِكَا النَّاَس َفَشرِبُوا َوَسَقْوا َوَزرَُعوا، َوَأَصاَب ِمنـْ
نـََفَعُه َما بـََعَث ِي هللا بِِه فـََعِلَم ُمُِْسُك َماًء َواَل تـُْنِبُت َكأَلً؛ َفَذِلَك َمَثُل َمن فـَُقَه يف ِديِن هللا وَ 

 «. َوَعلََّم، َوَمَثُل َمن مَلْ يـَْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا َومَلْ يـَْقَبْل ُهَدى هللا الَِّذي ُأْرِسْلُت ِبهِ 
 ]رواه الشيخان، واللفظ للبخاري[ 

 ييان غريب اْلديث
 ة اْلَعِجيَبة اَل اْلَقْول السَّائِر.)َمَثل(: بَِفْتِح اْلُمثـَلََّثة َواْلُمَراد ِبِه الصِهفَ 

 )اهلَُدى(: َأْي: الدَّاَلَلة املَُوصِهَلة ِإىَل اْلَمْطُلوب.
 )اْلِعْلم(: املَُراد بِِه َمْعرَِفة اأْلَِدلَّة الشَّْرِعيَّة. 

 )اْلَغْيث(: اْلَمَطر.
 )نَِقيَّة(: طَيِهَبة.

 ة ِمن اْلَقُبول. )قَِبَلْت(: ِبَفْتِح اْلَقاف وََكْسر اْلُمَوحَّدَ 
)اْلَكأَل(: اِبهْلَْمَزِة ِباَل َمده، يـََقُع َعَلى اْلَياِبس َوالرَّْطب، َوقَاَل اخْلَطَّايبُّ َواْبن فَاِرس: 

 .  اْلَكأَل يـََقُع َعَلى اْلَياِبس، َوَهَذا َشاذٌّ َضِعيف 
 يُْطَل َ َعَلى النـَّْبت الرَّْطب )َواْلُعْشب(: ُهَو ِمن ِذْكر اخْلَاصه بـَْعد اْلَعامه ؛ أِلَنَّ اْلَكأَل 

 َواْلَياِبس َمًعا، َواْلُعْشب ِللرَّْطِب فـََقْط. 
وقال النووي: َوَأمَّا )اْلُعْشب َواْلَكأَل َواْلَِْشي (: َفُكلهَها َأمْسَاء ِللنـََّباِت، َلِكنَّ 
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 َتصَّاِن اِبلرَّْطِب.خمُْ  -َمْقُصورًا  -اْلَِْشي  خُمَْتصه اِبْلَياِبِس، َواْلُعْشب َواْلَكأَل 
)اأْلََجاِدب(: اِبْْلِيِم َوالدَّال اْلُمْهَمَلة، َوِهَي اأْلَْرِ الَّيِت تـُْنِبُت َكأَلً. َوقَاَل اخْلَطَّايبُّ:  

 ِهَي اأْلَْرِ الَّيِت ُمُِْسُك اْلَماء، َفاَل ُيْسرُِع ِفيِه النُُّضوب. 
الزَّرْع، َوِلُمْسِلٍم َوالنََّساِئيِه َوَغرْيمَها َعن َأيب ُكَرْيب:  )َوَزرَُعوا(: َكَذا َلُه ِبِزََّيَدِة زَاي ِمن

 ِبَغرْيِ زَاي ِمن الرَّْعي، قَاَل النـََّوِويه. ِكاَلمُهَا َصِحيح. « َورََعْوا»
َرب، )َوَسَقْوا(: قَاَل َأْهل اللَُّغة: َسَقى َوَأْسَقى مبَْعىًن لَُغَتاِن، َوِقيَل: َسَقاُه َْاَوَلُه لَِيشْ  

 َوَأْسَقاُه َجَعَل َلُه َسْقًيا. 
َها طَائَِفًة(: َأْي: املَاء. َوِلأْلَِصيِليِه وََكِرميَة َأَصاَبْت َأْي: طَائَِفة ُأْخَرى.   )َوَأَصاَب ِمنـْ

. َواْلُمَراد اِبلطَّائَِفِة اْلِقْطَعة.  َوَوَقَع َكَذِلَك َصِرحًيا ِعْند النََّساِئيِه
 ْلَقاف مَجْع قَاع، َوُهَو اأْلَْرِ املُْسَتوِيَة اْلَمْلَساء الَّيِت اَل تـُْنِبت.)ِقيَعان(: ِبَكْسِر ا 
 )فـَُقَه(: ِبَضمِه اْلَقاف َأْي َصاَر َفِقيًها.  

ِبَكْسِر اْلَقاِف يـَْفَقُه فَقًها  -وقال النووي: َوَأمَّا اْلِفْقُه يف اللَُّغة يـَُقاُل ِمْنُه: َفِقَه 
يـَْفَرُ، فـََرًحا، َوِقيَل: اْلَمْصَدُر ِفْقًها ِبِِْسَكاِن اْلَقاف. َوَأمَّا اْلِفْقُه الشَّْرِعيُّ ِبَفْتِحَها َكَفرَِ، 

فـََقاَل َصاِحُب اْلَعنْيِ َواهْلََرِويه َوَغرْيمَها: يـَُقال ِمْنُه فـَُقَه ِبَضمِه اْلَقاف. َوقَاَل ِاْبن ُدرَْيد: 
ْوِلِه َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم: )فـَُقَه يف ِدين هللا( َهَذا الثَّاِل ِبَكْسرَِها َكاأْلَوَِّل. َواْلُمَراد ِبقَ 

فـََيُكوُن َمْضُموَم اْلَقاف َعَلى اْلَمْشُهور، َوَعَلى قـَْول ِاْبن ُدرَْيد ِبَكْسرَِها، َوَقْد ُرِوَي 
اِبْلَوْجَهنْيِ، َواْلَمْشُهور الضَّمه 
(1). 

والفقه يف األصل: الفهم، واشتقاقه من الش َ » )والفقه(: الفهم، يقول ابن األثري:
 –ابلضم  -يفقه ِفقهاً: إذا فِهم وعِلم، وفُقه  -ابلكسر -والفتح، يقال: فِقه الرجل

يفُقه: إذا صار فقيًها وعاملاً، وقد جعله العرف خاصًا بعلم الشريعة، وختصيًصا بعلم 
 .(2)الفروع منها

                                 
 .47-15/46، وشر، مسلم للنووي، )ادلد اخلامس(، 177-1/176( ينظر: فتح الباري البن حجر، 1)
 .3/465( النهاية يف غريب اْلديث البن األثري، 2)
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هللا، وال ينصرف لفقه اْلالل واْلرام  فنقول: واملراد يف اْلديث: الفهم يف دين
 فقط، بل يتضمن فقه العقيدة، واألخالق، واآلداب، والتفسري، وغريها.

 بيان وجه التمثيل يف هذا اْلديث:
إنه اْلديث الذي بني أيدينا بنيه فيه النيب صلى هللا عليه وسلم أنه بعث ابلعلم 

ة من اْلن واإلنس، وشريعته عامة واهلدى من عند هللا تبارك وتعاىل إىل الثقلني كاف
للجميع، كما أهنا نعمة ورْحة للبشرية، ويعم نفعها لكل أصناف البشر، ولكن الناس يف 
االستفادة من علمه وهديه يتفاوتون، فقد ضرب هلذا مبثل رائع من نزول املطر على 
، ومن ث االنتفاع به، وقد شر، النووي هذا اْلديث يف شرحه لصحيح مسلم  األِر

َأمَّا َمَعاِل اْْلَِديث َوَمْقُصوده فـَُهَو َُمِْثيل اهْلَُدى الَِّذي َجاَء ِبِه َصلَّى هللا َعَلْيِه »فيقول: 
َوَسلََّم اِبْلَغْيِث، َوَمْعَناُه َأنَّ اأْلَْرِ َثاَلثَة أَنـَْواع، وََكَذِلَك النَّاس. فَالنـَّْوع اأْلَوَّل ِمن اأْلَْرِ 

َتِفع اِبْلَمَطرِ  َتِفُع ِكَا النَّاس َوالدََّوابه َوالزَّرْع  يـَنـْ فـََيْحََي بـَْعد َأْن َكاَن َميِهًتا، َويـُْنِبُت اْلَكأَل، فـَتَـنـْ
ُلُغُه اهْلَُدى َواْلِعْلم فـََيْحَفظُُه فـََيْحَيا قـَْلبه، َويـَْعَمُل  َوَغرْيَها، وََكَذا النـَّْوع اأْلَوَّل ِمن النَّاس، يـَبـْ

َفُع. َوالنـَّْوع الثَّاِل ِمن اأْلَْرِ َما اَل تـَْقَبُل ااِلْنِتَفاع يف ِبِه، َويـَُعلِهُمُه غَ  َتِفُع َويـَنـْ رْيه، فـَيَـنـْ
، وََكَذا  َتِفُع ِكَا النَّاس َوالدََّوابه نـَْفسَها، َلِكْن ِفيَها فَاِئَدة، َوِهَي ِإْمَساك اْلَماء ِلَغرْيَِها، فـَيَـنـْ

ْم قـُُلوب َحاِفَظة، َلِكْن لَْيَسْت هَلُْم َأفْـَهام اَثِقَبة، َواَل ُرُسوَخ هَلُْم يف النـَّْوع الثَّاِل ِمن النَّاس، هلَُ 
اْلَعْقل َيْستَـْنِبُطوَن بِِه اْلَمَعاِل َواأْلَْحَكام، َولَْيَس ِعْندهْم ِاْجِتَهاد  يف الطَّاَعة َواْلَعَمل ِبِه، فـَُهْم 

اج  ُمتَـَعطِه   ِلَما ِعْندهْم ِمن اْلِعْلم، َأْهل ِللنـَّْفِع َوااِلْنِتَفاع، حَيَْفُظونَُه َحَّتَّ َيَْيتَ طَاِلب  حُمْتَ 
َتِفع ِبِه، فـََهُؤاَلِء نـََفُعوا مبَا بـََلَغُهْم. َوالنـَّْوع الثَّاِلث ِمن اأْلَْرِ السِهَباخ  ُهْم، فـَيَـنـْ فـََيْأُخذُه ِمنـْ

َتِفُع  َتِفَع ِكَا َغرْيَها، وََكَذا النـَّْوُع الَّيِت اَل تـُْنِبُت َوحَنْوَها، َفِهَي اَل تـَنـْ اِبْلَماِء، َواَل ُمُِْسُكُه لِيَـنـْ
ُعوا اْلِعْلم اَل  الثَّاِلُث ِمن النَّاس، لَْيَسْت هَلُْم قـُُلوب َحاِفَظة، َواَل َأفْـَهام َواِعَية، فَِإَذا مسَِ

َتِفُعوَن ِبِه، َواَل حَيَْفُظونَُه لِنَـْفِع َغرْيهْم. َوهللا أَ   .(1)ْعَلميـَنـْ
 وقال ابن حجر:

                                 
 .48-15/47( ينظر: شر، مسلم للنووي، )ادلد اخلامس(، 1)
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ين َمَثاًل  قَاَل اْلُقْرُطيبه َوَغرْيه: َضَرَب النَّيبه َصلَّى هللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِلَما َجاَء ِبِه ِمن الدِه
َعثه، َفَكَما َأنَّ   اِبْلَغْيِث اْلَعامه الَِّذي َيَْيت يف َحال َحاَجتهْم ِإلَْيِه، وََكَذا َكاَن النَّاس قـَْبل َمبـْ
اْلَغْيث حُيِْيي اْلبَـَلد املَيِهت َفَكَذا ُعُلوم الدِهين حُتِْيي اْلَقْلب اْلَميِهت. ثَّ َشبََّه السَّاِمِعنَي لَُه 
ُهم اْلَعامل اْلَعاِمل اْلُمَعلِهم. فـَُهَو مبَْنزَِلِة اأْلَ  ِِ اْلُمْخَتِلَفة الَّيِت يـَْنِزل ِكَا اْلَغْيث، َفِمنـْ ْرِ اِبأْلَْر

ُهم اْْلَاِمع ِلْلِعْلِم الطَّ  بَـَتْت فـَنَـَفَعْت َغرْيَها. َوِمنـْ تَـَفَعْت يف نـَْفسَها َوأَنـْ يِهَبة َشرَِبْت فَانـْ
ُه ِلَغرْيِِه، فـَُهَو اْلُمْستَـْغِرق ِلَزَمانِِه ِفيِه َغرْي أَنَُّه مَلْ يـَْعَمل بِنَـَواِفِلِه َأْو مَلْ يـَتَـَفقَّه ِفيَما مَجََع َلِكنَُّه َأدَّا

َتِفع النَّاس ِبِه، َوُهَو املَُشار ِإلَْيِه ِبَقْوِلِه: مبَِ  َنضََّر هللا »ْنزَِلِة اأْلَْرِ الَّيِت َيْسَتِقره ِفيَها اْلَماء فـَيَـنـْ
َعَها  َع َمَقاَليِت فََأدَّاَها َكَما مسَِ ُهْم َمن َيْسَمع اْلِعْلم َفاَل حَيَْفظُه َواَل يـَْعَمل بِ 1«)ِاْمَرًأ مسَِ ِه (. َوِمنـْ

ُقلُه ِلَغرْيِِه، فـَُهَو مبَْنزَِلِة اأْلَْرِ السَّْبَخة َأْو اْلَمْلَساء الَّيِت اَل تـَْقَبل اْلَماء َأْو تـُْفِسد ُه َواَل يـَنـْ
َا مَجََع اْلَمَثل بـَنْي الطَّائَِفتَـنْيِ اأْلُولَيَـنْيِ اْلَمْحُموَدتـَنْيِ اِلْشرِتَاِكِهَما يف ااِل  ْنِتَفاع َعَلى َغرْيَها. َوِإمنَّ

 ِكَِما، َوَأفْـَرَد الطَّائَِفة الثَّالَِثة اْلَمْذُموَمة ِلَعَدِم النـَّْفع ِكَا. َوهللا َأْعَلم.
تَـَفَع اِبْلِعْلِم يف نـَْفسه   َوقَاَل الطِهييبه: بَِقَي ِمن َأْقَسام النَّاس ِقْسَماِن: َأَحدمَها الَِّذي ِانـْ

َتِفع بِِه يف نـَْفسه َوَعلََّمُه َغرْيه. قـُْلت: َواأْلَوَّل َداِخل يف َوملَْ يـَُعلِهمُه َغرْيه، َوالثَّا ِل َمن ملَْ يـَنـْ
ا اأْلَوَّل أِلَنَّ النـَّْفع َحَصَل يف اْْلُْمَلة َوِإْن تـََفاَوَتْت َمَراتِبه، وََكَذِلَك َما تـُْنِبتُه اأْلَْرِ، َفِمْنُه مَ 

َتِفع النَّاس ِبِه َوِمْنُه َما َيصِ  ري َهِشيًما. َوَأمَّا الثَّاِل فَِإْن َكاَن َعِمَل اْلَفَراِئض َوَأمْهََل النـََّواِفل يـَنـْ
فـََقْد َدَخَل يف الثَّاِل َكَما قـَرَّْرَْاُه، َوِإْن تـََرَك اْلَفَراِئض َأْيًضا فـَُهَو فَاِس َ اَل جَيُوز اأْلَْخذ َعْنُه، 

 (.2َوهللا َأْعَلم)« ْرَفع ِبَذِلَك رَْأًسا َمْن مَلْ يَـ »َوَلَعلَُّه َيْدُخل يف ُعُموم: 
فال بد لالهتداء من حمل قابل، فإذا مل تكن يف احملل صالحية ال يستفيد اإلنسان 

                                 
، 2656(، ابب فضل نشر العلم، والرتمذي يف العلم، برقم )3660( أخرجه أبوداود يف العلم برقم )1)

، 231، 230(، ابب ما جاء يف اْلث على تبليغ السماع، وابن ماجه يف املقدمة برقم )2658، 2657
(، وأْحد عن ابن 3056(، ابب من بلهغ علًما، ويف املناسك، ابب اخلطبة يوم النحر برقم )236، 232

(، 14312، 14294(، وجبري بن مطعم برقم )12937بن مالك برقم )(، وأنس 4146مسعود برقم )
 (.21080وزيد بن اثبت برقم )

 .1/177( ينظر: فتح الباري البن حجر، 2)
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من آَّيت الكتاب والسنة، ولذا قيد هللا تعاىل يف القرآن هلدايته بقيود وقد أشار إىل 
آلَّيت بعدة قيود: قيد وقيد هدايته يف بعض ا»بعضها الشيخ السعدي رْحه هللا فيقول: 

هدايته أبنه هدى للمؤمنني، املتقني، لقوم يعقلون، ويتفكرون، وملن قصده اْل َ، وهذا 
بيان منه تعاىل لشرط هدايته، وهو أن احملل ال بد أن يكون قاباًل وعاماًل، فال بد هلدايته 

ينتفع به، ومن من عقل وتفكري وتدبر آلَّيته، فاملعِر الذي ال يتفكر وال يتدبهر آَّيته ال 
ليس قصده اْل َ وال غِر له يف الرشاد، بل قصده فاسد، وقد وطهن نفسه على 
مقاومته ومعارضته، ليس له من هدايته نصيب، فاألول حرم هدايته لفقد الشرط، والثال 
لوجود املانع، فأما من أقبل عليه وتفكر يف معانيه وتدبرها حبسن فهم وحسن قصد، 

 .(1)«يهتدي به إىل كل مطلوب، وينال به كل غاية جليلة ومرغوبوسلم من اهلوى، فإنه 
وهكذا سنهة النيب صلى هللا عليه وسلم يستفيد منها من كان فيه خري، فقد بينه 
أبسلوب شي َ وبكالم جذاب، فحري ابملعلم عامًة وبطالب العلم خاصًة أن يطلب 

 .(2)العلم، ويتفقه فيه، ويعمل به، ويعلمه غريه
 هذااْلديث: من املستفادة دعويةال الفوائد
 بينه فقد، خري فيه كان من منها يستفيد وسلم عليه هللا صلى النيب سنهة  -1

 خاصةً  العلم وبطالب عامةً  ابملعلم فحري، جذاب وبكالم شي َ أبسلوب
 غريه. ويعلمه، به ويعمل، فيه ويتفقه، العلم يطلب أن
 ما كثريا والسنة الكتاب يف نرى لذا اإلنسان؛ على ابلغ أتثري هلا األمثال -2

، والنصح التذكري، يف: كثرية أمور يف منها ويستفاد، كا يستشهد
، والزجر والرتبية، والتعليم، والرتهيب،، والرتغيب، واْلث، والوعظ
 فإن، احملسوس بصورة وتصويره، للعقل املراد وتقريب، والتقرير، واالعتبار
 الستعانة األذهان يف أثبت األهن األشخاص؛ بصورة املعال تصور األمثال

                                 
 .8( كتاب: فوائد قرآنية للسعدي، ص:1)
 ( سيأيت إن شاء هللا مزيد شرٍ، وبسٍط هلذه النقطة يف الوقفة اخلامسة.2)
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  ابْلواس. فيها الذهن
 دعا فقد، الدين أحكام مجيع إىل الناس وسلم عليه هللا صلى دعا النيب  -3

 إىل املعصية ومن، اهلدى إىل الضالل ومن، اإلسالم إىل الكفر من الناس
 كان وإن، الفاضل إىل املفضول ومن، االستقامة إىل امليل ومن الطاعة،
 قال كما لذلك هللا بعثه وقد. اإلسالم إىل الكفر من وةالدع: األصل
 أَنـُْفِسِهمْ  ِمنْ  َرُسواًل  ِفيِهمْ  بـََعثَ  ِإذْ  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى اّللَُّ  َمنَّ  َلَقدْ  ﴿: تعاىل
ُلوا يِهمْ  آََّيتِهِ  َعَلْيِهمْ  يـَتـْ  ْبلُ قَـ  ِمنْ  َكانُوا َوِإنْ  َواْلِْْكَمةَ  اْلِكَتابَ  َويـَُعلِهُمُهمُ  َويـُزَكِه
 [.164:عمران آل]  ُمِبنيٍ  َضاللٍ  َلِفي

 إىل الدعوة تع ي اإلسالم إىل فالدعوة الدين، مراتب العظيم اْلديث ذكر -4
 .نواهيه واجتناب وشرائعه وأحكامه أوامره مجيع اتباع يف الدين

 هللا صلى النيب سرية دراسة خالل من تتجلى، ساميةً  أهدافاً  للدعوة إن -5
 املسلم على جيب كما عنها، واالنصراف ْليدةا جيوز ال، وسلم عليه
 به تزل ال حَّت واآلخر اْلني بني وجيددها ويعيها، يتصورها أن الواعي
 ينحرف أو دنيوية، مصلحة عليه يطغى أو هوى، مع ينجرف وال قدم،

 قصده. 
 خاصةً  أهدافًا حتتها يصوغ عامةَ  أهدافًا له جيعل أن للداعية ميكن أنه -6

 اإلسالم. إىل املسلمني غري دعوة هدفه يكون أن :مثل حتتها، تندرج
 .هلا املناسبة الوسائل فيعمل

 على حريًصا وكان. كافةً  للعاملني رْحةً  بعث وسلم عليه هللا صلى النيب أن -7
 صال، قدر على شريعته من االستفادة وأن. كم رحيماً  رؤوفاً  املؤمنني
 استفادهتم ثحي من الناس وأن. أرومته وشرف، أصله وطيب، اإلنسان
 :أنواع ثالثة على
، قلبه فيحيا فيحفظه والعلم اهلدى يبلغه من النَّاس؛ ِمن اأْلَوَّل النـَّْوع •

 الدنيا يف منزلةً  الناس أعال وهؤالء، وينفع فينتفع، غريه ويعلهمه، به ويعمل
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 .واآلخرة
 أفهام هلم لَيست لِكن، حافظة قلوب هلم النَّاس؛ ِمن الثَّاِل  النـَّْوع •

 ولَيس، واأَلْحكام املعال به يستنبطون العقل يف  هلم رسوخ وال، اَثقبة
 حْمتاج طَاِلب   َييت حَّتَّ  حْيفظونه فهم، به واْلعمل الطَّاعة يف  اْجتهاد   عندهم
، منهم فيْأخذه، واالنتفاع للنـَّْفع َأهل، اْلعلم من عندهم ِلما ُمتَـَعطِه   
 .بلغهم مبا نفعوا فهؤالء، به فينتفع
، واعية أفهام وال، حافظة قلوب هلم ليست النَّاس؛ ِمن الثَّاِلثُ  النـَّْوعُ  •
 .غريهم لنفع حيفظونه وال، به ينتفعون ال العلم مسعوا فإذا
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 اْلديث الثال:
 قال اإلمام البخاري رْحه هللا:

 صاحل أىب عن دينار بن هللا عبد عن جعفر بن إمساعيل حدثنا سعيد بن قتيبة حدثنا
 ِإنَّ  ﴿ قال: – وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول أن - عنه هللا رضى - هريرة أيب عن
ًتا بـَىَن  رَُجلٍ  َكَمَثلِ  قـَْبِلي ِمنْ  األَنِْبَياءِ  َوَمَثلَ  َمَثِلي  ِمنْ  لَِبَنةٍ  َمْوِضعَ  ِإالَّ ، َوَأمْجََلهُ  فََأْحَسَنهُ  بـَيـْ
 فََأْاَ  قَالَ  اللَِّبَنةُ  َهِذهِ  ُوِضَعتْ  َهالَّ  َويـَُقوُلونَ ، َلهُ  َويـَْعَجُبونَ  ِبهِ  َيُطوُفونَ  النَّاسُ  َفَجَعلَ ، زَاِويَةٍ 
 .(1)" النَِّبيِهنيَ  َخاِتُ  َوَأْاَ ، اللَِّبَنةُ 

  بيان وجه التمثيل يف هذا اْلديث:
إرسال سبحانه وتعاىل األنبياء وبعثته الرسل يف -يشبه النيب صلى هللا عليه وسلم 

 بعثنا ولقد﴿ ع واالجتماع يف أصل التوحيد، والتطاب َ يف اهلدف قال تعاىل:التناس َ والتتاب
 حقت من ومنهم هللا هدى من فمنهم الطاغوت واجتنبوا هللا اعبدوا أن رسوال أمة كل يف
، منذ آدم عليه   (2) املكذبني عاقبة كان كيف فانظروا األِر يف فسريوا الضاللة عليه

، برجل بىن بيتًا َلمَّا َيكتمل، ُأودَع فيه من - عليه وسلمالسالم إىل قبيل بعثته صلى هللا
اإلبداع والتجميل والتنسي َ، ما يروع الناظر وينتزع إعجاب املتأمل غري أن هذا 
اإلعجاب مل يتم بسبب النقص اْلاصل فيه من اللبنة الناقصة، مما ْحل الناظر واملعجب 

                                 
 هريرة يف كتاب املناقب )ابب خات النبيني(، (  أخرجه البخاري من حديث أيب1)
(،واللفظ للبخاري، وأخرجه مسلم من حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري، ) يف 3535/4/186)،

(، وأخرجه أْحد يف املسند 6103/7/65خات النبيني()، -صلى هللا عليه وسلم  -الفضائل: ابب ذكر كونه 
-398-312-3/356-7479/2-14931-14930)، من حديث أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري،

(، وأخرجه الرتمذي من حديث جابر بن عبد هللا يف )ابب ما جاء يف مثل النيب صلى هللا عليه 411-361
(،قال ويف الباب عن أيب بن كعب و أيب هريرة، وقال أبو عيسى 2862/5/147وسلم واألنبياء قبله(، )،

وأخرجه ابن حبان من حديث أيب هريرة، )ذكر ُمثيل هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، 
املصطفى صلى هللا عليه وسلم(، والبيهقي يف السنن الكربى من حديث جابر يف )مبتدأ 

 (.17494/9/5اخلل َ()،
 36سورة النحل اآلية  (2)
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 لما اكتمل البناء كمل اإلعجاب.ابلبناء يتمىن إكماله، يستحُث التمام للبناء ف
 وأنه وسلم، عليه هللا صلى نبوته مثلُ  "هذا: (1)-رْحه هللا-حممد الرامهرمزي أبو قال
 يشد الذي ابلبنيان ذلك ومثل خلقه، على وجل عز هللا حجة تتم وبه األنبياء، خات
 يه،وح به وختم دينه، به هللا فأكمل بعضه، بنقصان الكمال ْاقص وهو بعضا، بعضه
 ذلك وأشباه واملفاخر املكارم وعقدة واألصالة الواثقة من فيه يبالغون ما ُمثل والعرب
   ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا َكأَنَـُّهم بُنَيان  مَّْرُصوص   ﴿ قال تعاىل: ابلبنيان

 (3)القدرة بناءُ  وهو مسكها، فرفع السماء بىن أنه وأخرب يتخلخل، وال يزول ال: يع ي (2)
َعِة، آلة من شيئا ث إن ال  البحر: ]عاصم بن قيس يذكر الطيب بن عبدة قال الصَّنـْ

[الطويل  

 هتدما قوم بنيان ولكنه... واحد هلك هلكه قيس كان فما
 إن هذا اْلديث جاء ليؤكد أمرين:   
  وة التوحيد قال تعاىل:أوهلما: وحدة األنبياء، وابلتايل وحدة دعوهتم وهي دع   

، وهذا 36النحل: (4) الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اّللََّ  اْعُبُدوا َأنِ  َرُسواًل  ُأمَّةٍ  ُكلهِ  يف  بـََعثْـَنا َوَلَقدْ ﴿
الرامهرمزي: إن العرب  حممد فيفيده التشبيه ابلدار، كما قال أبو -وحدة األنبياء–األمر 

﴿ ِإنَّ اّللََّ حيُِبُّ الَِّذيَن صالة... وأشباه ذلك ابلبنيانُمثل ما يبالغون فيه من الواثقة واأل
(5) "يـَُقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا َكأَنَـُّهم بُنَيان  مَّْرُصوص    

اثنيهما: أن اْلاجة كانت ماسة إىل بعثة حممد صلى هللا عليه وسلم، وأنه آخر 
لشعوب قبل البعثة وما كانت النبيني فال نيب بعده، فيتضح من استعراِ حالة األمم وا

                                 
 . 27-26انظر كتاب أمثال اْلديث للرامهرمزي، ص:  (1)

 (4سورة الصف اآلية ) (2)
:" هو بناُء قدرة " هذا أتويل من املصنف رْحه هللا، خمالف ملنهج أهل السنة واْلماعة يف قوله رْحه هللا (3)

 إمرار الصفات كما جاءت من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تكييف وال ُمثيل.
 ( 36سورة النحل اآلية ) (4)
 (4سورة الصف اآلية ) (5)
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تعانيه البشرية من اْلهل والبغي والظلم والشقاء، وتوقع كثري من أهل الكتاب أن يبعث 
 النيب املنتظر، واستشرف فري َ من العرب وأهل الكتاب إىل أن يكون هو النيب املختار.
 واألدَّين السابقة كانت حمدودة املكان والزمان، ولذا ما كان ينتهي عصر النيب
منهم حَّت جتدد اْلاجة إىل نيب غريه، أما نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم فدعوته عامة 

َعثُ  النَّيبُّ  إىل الناس أمجعني، بل مشلت دعوته اإلنس واْلن" وََكانَ  ، َخاصَّةً  قـَْوِمهِ  ِإىَل  يـُبـْ
 .(1)"َعامًَّة  النَّاسِ  ِإىَل  َوبُِعْثتُ 

 ْلديث:الفوائد الدعوية املستفادة من هذا ا
 وجوب اعتصام الدعاة بعقيدة التوحيد ألن األنبياء اعتصموا ودعوا إليها. -1

 حاجة الدعاة للوحدة يف العمل على وف َ املنهج الصحيح. -2

 أن الدعوة مبنية على االجتماع واأللفة. -3

 حاجة الدعاة لسنة النيب صلى هللا عليه وسلم. -4

 يبها ووسائلها.إنشاد الدعاة األحسن واألكمل يف طرائ َ الدعوة وأسال -5

 طري َ الدعوة يعرتيه النقص والعثرات. -6

 استفادة الدعاة من مالحظة وتقومي غريهم هلم. -7

                                 
(، وأخرجه النسائي يف 335/2/87اب التيمم()،( أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبدهللا يف )كت1)

(، وأخرجه البيهقي يف )ابب التيمم 435/2/211)ابب التيمم ابلصعيد()،
(،وأخرجه ابن أيب شيبة يف )ابب ما أعطى هللا حممداً صلى هللا عليه 1017/1/326ابلصعيد()،
فضل صلى هللا عليه (، وأخرجه ابن حبان يف صحيحه يف )ذكر اخلصال اليت 32299/11/432وسلم()،
 (.6398/14/308وسلم()،
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 الثالث: اْلديث
 قال اإلمام مسلم رْحه هللا: 

 حدثنا قاال - أليب كريب واللفظ - كريب وأبو األشعري براد بن هللا حدثنا عبد
 َمَثِلي ِإنَّ : ﴿ عنه هللا رضي عرياألش موسى أيب عن بردة أىب عن بريد عن أسامة أبو
 َأْاَ  َوِإلهِ  ِبَعيـْ َيَّ  اْْلَْي َ  رَأَْيتُ  ِإلهِ  قـَْومِ  َّيَ  فـََقالَ  قـَْوَمهُ  أََتى رَُجلٍ  َكَمَثلِ  ِبهِ  اّللَُّ  بـََعَث ِيَ  َما َوَمَثلَ 
 وََكذََّبتْ  ُمْهَلِتِهمْ  َعَلى فَاْنَطَلُقوا وافََأْدْلَُ  قـَْوِمهِ  ِمنْ  طَائَِفة   اْلُعْرََّيُن فَالنََّجاَء، فََأطَاَعهُ  النَِّذيرُ 
ُهمْ  طَائَِفة    َمنْ  َمَثلُ  َفَذِلكَ  َواْجَتاَحُهمْ  فََأْهَلَكُهمْ  اْْلَْي ُ  َفَصبََّحُهمُ  َمَكانـَُهمْ  فََأْصَبُحوا ِمنـْ
 .(1)  اْْل َِه  ِمنَ  بِهِ  ِجْئتُ  َما وََكذَّبَ  َعَصاِل  َمنْ  َوَمَثلُ  ِبهِ  ِجْئتُ  َما َواتَـَّبعَ  َأطَاَع ِي 

 بيان غريب اْلديث:
"ِبَعيـْ َيَّ ": رويت هذه الكلمة ابإلفراد، أي بكسر النون وسكون الياء، ورويت 

 ابلتثنية، أي بفتح النون وتشديد الياء املفتوحة، ورويتها أكثر مناسبة لتأكيد الرؤية.
 قد الذي عرَّينال النذير: يقول أيب مسعت: -رْحه هللا–حممد الرمهرمزي  أبو قال
 بن إبراهيم إسحاق أاب مسعت أل إال أسنده، من وإىل حكاه عمن أدري وال صدقه ظهر
 كما مشرف، مشرق ظاهر أي عار اْل َ: ويقال ظهر، إذا األمر عري: يقول السري
  [اهلزج البحر]الزمال:  فند قال. الصبح بلجة من أبلج اْل َ: قيل

 عرَّين وهو ىفأمســــ الشــــــــر**** صر، فلما
 غضبان والليث غدا **** الليث مشية مشينا

 ما وأدىن الليل، من وطائفة القوم، من طائفة: تقول منه، قطعة شيء كل من و"طَائَِفة ":
: ﴿ َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن قوله يف هللا رْحه للشافعي القول وهذا واحد، الطائفة اسم يقع

يِن َولُِينِذُروْا قـَْوَمُهْم ِإَذا لَِينِفُروْا َكآفًَّة فـََلْواَل نَـ  ُهْم طَآئَِفة  لهِيَـتَـَفقَُّهوْا يف الدِه َفَر ِمن ُكلِه ِفْرَقٍة مِهنـْ
(2)  رََجُعوْا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُرونَ   

                                 
 (.6094/7/63( أخرجه مسلم يف صحيحه )،1)
 (122سورة التوبة اآلية ) (2)
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 من اإلدالج "فََأْدَْلُوا "،: املنذر.وقوله مبعىن والنذير الشافعي، غري ذلك قال وقد
 آخر من - الدال بتشديد - واالدالج إدالجا، يدجل أدجل: ذلك من تقول الليل، أول
 معىن من قريب املعىن يف اْلديث وهذا الدْلة وامسه ادالجا يدجل ادجل: منه تقول الليل،
 .(1)قبله الذي اْلديث
 العدو، لقي فإذا العدو، يرقب الذي الربيئة أن معناه ": اْلُعْرََّينُ  النَِّذيرُ  " َأْاَ : قوله

 وخص القوم، فيخرب يعدو، ثوبه نزع أو عرَّيْا، فيبقى القوم، ينذر به فأال، وبه،ث نزع
 .العني يف أبني ألنه العرَّين،

 آخر سري: وابلتشديد الليل، أول سري: ابلتخفيف اإلدالج " فََأْدَْلُوا ":: وقوله
 .الليل

 تفسد اليت اْلائحة ومنه استأصلهم،: أي "اْجَتاَحُهْم"،: وسلم عليه هللا صلى وقوله
 .(2)وهتلكها الثمار

 اطلبوا أو النجاء اجنوا أي: (3)(فَالنََّجاءَ  )...:"-رْحه هللا-قال اإلمام النووي 
 .(5)استأصلهم"( اْجَتاَحُهمْ ) مسلم نسخ مجيع يف هو هكذا (4)(ُمْهَلِتِهمْ  َعَلى)النجاء

 :اْلديث هذا يف التمثيل وجه بيان
يف هذا اْلديث بعثته إىل الناس، واختالفهم  -صلى هللا عليه وسلم-شبه الرسول 

يف االستجابة لدعوته ما بني مؤمن به وكافر وعاقبة كلٍه، حباِل رجٍل خطرًا عظيمًا يهدد 

                                 
 ( بتصرف.48-10/46( انظر أمثال اْلديث إلمام الرامهرمزي، )،1)
 (.195-95/1/194( انظر شر، السنة اإلمام البغوي، )ابب االعتصام ابلكتاب والسنة()،2)
البخاري مكررة مرتني، أخرجه البخاري يف كتاب )الرقاق()ابب االنتهاء عن  ( يف رواية3)

 (.6482/4/99املعاصي(،)،
( بضم امليم وسكون اهلاء وبتاء بعد الالم، هكذا يف رواية مسلم، ويف رواية البخاري )على َمَهلهم( بفتح 4)

 امليم واهلاء وحذف التاء، واملعىن كدوء وسكينة.
مسلم اإلمام النووي، )ابب شفقته صلى هللا عليه وسلم على  ( انظر شر، صحيح5)

 ( بتصرف.2283/4/1788أمته()،
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قومه، فأسرع إلنذارهم، وحرصًا على جناهتم وإحساساً بضي َ الوقت وإمعاًْا يف املبالغة يف 
يقتنصوا الفرصة، فيأمنوا من أن  ابدر فخلع ثيابه ملوحًا كا إليهم، حَّت -إيقاظهم

 َيخذوا على غرة، فنجا َمْن صدقه، وهلك َمْن كذبه.
استعمل النيب صلى هللا عليه وسلم مثااًل شائعًا عند العرب يف بيئتهم، ليقرب 

، حيث أن العرب كانت (1)لألفهام ما جاء به من اْل َ بعبارة ) أْا النذير العرَّين(
 وصدق من ْحله، إذ ال يتعرى إال لسبب يقتضيه، إذ تضرب املثل به يف حتقي َ اخلرب

ليس العري اْلال الطبيعي لإلنسان، وقد كان من عادة العرب إذا أرادوا التهويل يف 
اإلنذار أن يغريوا من حال لبسهم وهيئاهتم، بل قد يصل األمر إىل درجة اْلُمْثلة، حيث 

نذار،  وقد روي يف كتب يقطعون بعض أعضائهم أو أعضاء اْليواْات مبالغة يف اإل
السري كيف أن أاب سفيان حني خشي على قافلته من املسلمني يف غزوة بدر، 

 وكانوا - الشام من فصلوا حني عمرو بن ضمضم وبعثوا الرهصد، خائفني "...فخرجوا
 سفيان أبو وأمره - مثقاال بعشرين فاستأجروه بكران معه ابلساحل وهو به مروا قد

 بعريه  جيدهع أن وأمره لعريهم، عِر قد حممدا أن قريشا خيرب أن ةأمي بن حرب بن صخر
 الغوث: ويصيح ودبره، قبله من قميصه ويش َ رحلة، وحيول مكة، دخل إذا

 .(2)الغوث..."
اقتصر  -صلى هللا عليه وسلم-ويلفت النظر يف هذا اْلديث العظيم أن النيب 
 ه الصورة املقابلة لإلنذر على توضيح جانب اإلنذار، دون عنصر التبشري، مع أن

 ولعل االقتصار على اإلنذار كان من خصائص املرحلة األوىل للدعوة.
ومن هنا فإن البشرية إذا ابتعدت عن الوحي املنزل على الرسول األكرم؛ ضلت 
واتهت يف غياهب احملن ومل تعرف ركا، إذا ابلوحي يستقيم شأن الفرد وادتمع، فكانت 

                                 
( قال ابن بطال يف شرحه على البخاري:" والنذير العرَّين: رجل من خثعم ْحل عليه يوم ذي اخلَلصة فقطع 1)

نذارهم )ابب: االنتهاء عن املثل ألمته ألنه جترده إل -عليه السالم  -يده ويد امرأته، فرجع إىل قومه، فضرب 
 (.195-10/194املعاصي()

 (.1/85( انظر: إمتاع األمساع مبا للنيب صلى هللا عليه وسلم من األحوال،)2)
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إلنذار واإلعالم والتخويف من املخاطر واملهلكات اليت ترتبص كا ما البشرية أحوج إىل ا
 مل تفئ إىل هللا.
 هذااْلديث: من املستفادة الدعوية الفوائد
عليهم وكمال  وخوفاً  نصحاً  ابلناس -وسلم عليه هللا صلى- النيب شفقة .1

 .هللا إىل الداعية على جيب وكذلك النصح،

يوجب على الداعية سلوك أحسن السبل اختالف أحوال الناس يف االستجابة  .2
 إليصال اخلري هلم.

على الداعية استخدام الوسائل واألساليب اليت تقرب فهم الشرع للمدعو كما  .3
النذير )فعل النيب صلى هللا عليه وسلم من ضرب املثل الشائع عند العرب ب 

 العرَّين(.

لِنَذارة إذا دعت قد يقتصر الداعية أحياْا يف دعوته على جانب الِبَشارَة أو ا .4
يف  -النيب صلى هللا عليه وسلم-اْلاجة ابلنظر إىل حال املدعو، فقد اقتصر 

 هذا اْلديث على الِنَذارة.

 حاجة الناس للدعاة لتبليغهم دين هللا ِبَشارًة وِنَذارًَة. .5

ليس من شرط الداعية استجابة الناس كلهم له، فقد َييت النيب وليس معه أحد  .6
 الرجل والرجالن... وَييت النيب ومعه

جيب على الداعية أن تكون له وضو، الرؤية والفهم لألمور، ورؤية واضحة  .7
 لقراءة أحوال املدعوين.
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 الرابع: اْلديث
 قال اإلمام البخاري رْحه هللا:

 مسع أنه حدثه أنه الرْحن عبد عن الزْاد أبو حدثنا شعيب أخربْا اليمان أبو حدثنا
َا : ﴿يقول -وسلم عليه هللا صلى- هللا رسول ه مسعأن عنه هللا رضي هريرة أاب  َمثَِلي ِإمنَّ
 الدََّوابُّ  َوَهِذهِ  اْلَفَراشُ  َجَعلَ  َحْولَهُ  َما َأَضاَءتْ  فـََلمَّا َْارًا اْستَـْوَقدَ  رَُجلٍ  َكَمَثلِ  النَّاسِ  َوَمَثلُ 
َنهُ َويَـ  يـَْنزُِعُهنَّ  َفَجَعلَ  ِفيَها يـََقْعنَ  النَّارِ  يف  تـََقعُ  الَّيِت   حبَُجزُِكمْ  آُخذُ  فََأْاَ  ِفيَها فـَيَـْقَتِحْمنَ  ْغِلبـْ
 .(1)  ِفيَها يـَْقَتِحُمونَ  َوُهمْ  النَّارِ  َعنْ 

 : غريب اْلديث بيان
 مبعىن استجاب: قالوا كما أوقد "اْستَـْوَقَد" مبعىن: -رْحه هللا–حممد الرامهرمزي  أبو قال
َتِجيُبوْا ّلِلِه َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما حُيِْييُكْم َواْعَلُموْا َأنَّ ََّي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا اسْ  . ﴿أجاب

ْلِبِه َوأَنَُّه ِإلَْيِه حُتَْشُرونَ  َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الَِّذي اْستَـْوَقَد َْارًا فـََلمَّا  (2)  اّللهَ حَيُوُل بـَنْيَ اْلَمْرِء َوقـَ
(3)  بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم يف ظُُلَماٍت الَّ يـُْبِصُرونَ َأَضاءْت َما َحْوَلُه َذَهَب اّللهُ   

 وحيث اإلزار معقد وهي وحجزات، وحجز حجزة: تقول حجزة، واحدهتا واْلجز
 [الطويل البحر]النابغة:  قال طرفه يثىن

 السباسب يوم ابلرحيان حييون... حجزاهتم طيب النعال رقاق
 عنها، وأصدكم أحذركموها،: يقول " النَّارِ  نِ عَ  حبَُجزُِكمْ  آِخذ   " َوَأْاَ : وقوله
 النار الفراش يقتحم كما تشعرون، ال ساهون غفلة يف وأنتم ونعيمها، اْلنة يف وأرغبكم
 عنده، وما تعاىل هللا ثواب على هلا وإيثاركم وزهرهتا، الدنيا إىل مليلكم يشعر، ال وهو
 وعيدا يكون أن وحيتمل عوة،الد أجابوا من لبعض موعظة فهذه وأبقى، خري هو الذي
 .(4)قري " ملشركي

                                 
 (.6483/4/102( أخرجه البخاري يف )كتاب الرقاق( )ابب االنتهاء عن املعاصي( )،1)
 (24سورة االنفال اآلية ) (2) 
 ( 17سورة البقرة اآلية ) (3)
 (.50-49انظر أمثال اْلديث للرامهرمزي، )ص:( 2)
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 الب َ كصغار تراه ما: والفراش أوقد،: قال اإلمام البغوي رْحه هللا:" اْستَـْوَقَد "
 (1) كالفراش املبثوث   ﴿ :وتعاىل سبحانه قوله ومنه النار، يف يتهافت

 واْلَُجز: مجع حجزة السراويل، ويقال: فالن آخذ حبزته، أي بعنقه، ويقال:
 .(2)حبجزته"

قال ويل الدين أبو زرعة: "اْلَفَراُش" بفتح الفاء قال املاَزِري قال الفراء هو: غوغاء 
اْلراد الذي يفرتش ويرتاكم، وقال غريه: الذي يتساقط يف النار والسراج، وقال القاضي 
عياِ قال اخلليل: هو الذي يطري كالبعوِ، وقال غريه ما نراه كصغار الب َ يتهافت يف 

ار، واقتصر النووي على نقل ما ذكره القاضي واقتصر القرطيب على نقل ما ذكره الن
( وهو الذي -ويل الدين-املاَزري، ث قال إن الثال أشبه مبا يف اْلديث )قلت أي: 

ذكره صاحبا الصحا، والنهاية وقال يف احملكم الفراش دواب مثل البعوِ واحدهتا 
 اُش ِمْن الرهَِجاِل انتهى.فراشة والفراشة: اخْلَِفيُف الطَّيَّ 
َبة ، طري تتساقط يف النار يقال  -رْحه هللا-وقال علي القاري  الفراش: ُدَويـْ

 .(3)ابلفارسي بـَْرَوانَهْ 
قوله: " يَتَقحِهْمَن " بياء مثناة من حتت، ث اتء مثناة من فوق، ث قاف مفتوحة، ث 

األمور الشاقة من غري تثبت وال  حاء مهملة مفتوحة مشددة والتقحم اإلقدام والوقوع يف
 ترو.

قوله "حُبَجزكم" بضم اْلاء املهملة وفتح اْليم مجع حجزة بضم اْلاء وإسكان 
اْليم وهي: معقد اإلزار والسراويل يقال حتاجز القوم أخذ بعضهم حبجزة بعض وإذا أراد 

 الرجل إمساك من خياف سقوطه أخذه بذلك املوضع منه.
اهلاء وضم الالم وفتح امليم وتشديدها قال يف الصحا، هو قوله: "َهُلمَّ" بفتح 

                                 
 ( 4( سورة القارعة اآلية )1)
 (.1/197//98( انظر شر، السنة لإلمام البغوي، )،3)
 (.1/232(انظر مرقاة املفاتيح شر، مشكاة املصابيح، لعلي القاري )ابالعتصام ابلكتاب والسنة ()3)
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 .(1)مبعىن تعال
 :اْلديث هذا يف التمثيل وجه بيان   
 تساقط ، فقد شبه(2)اختصارا وأشده وأبلغه الكالم أوجز ُمثيل  من وهذا   
 مع ذلك يف الوقوع على وحرصهم اآلخرة ْار يف وشهواهتم مبعاصيهم واملخالفني اْلاهلني
 وضعف هلواه الدنيا ْار يف الفراش بتساقط منهم املنع مواضع على وقبضه إَّيهم منعه
 القرطيب، العباس أبو وقال جبهله ذلك يف ساع نفسه هالك على حريص فكالمها ُمييزه
 من ختليصنا على وحرصه جناتنا يف - وسلم عليه هللا صلى - نبينا اِلجتهاد مثل   وهو

 بكر أبو القاضي وقال علينا، شهواتنا وغلبة ذلك بقدر ناْلهل أيدينا بني اليت املهلكات
 ركب وما ْلهنم مثال ضرب هللا أن منه املقصود املعال، كثري غريب   مثل   العريب هذا بن
 وأنذرها عليها وتوعد عنها هنى وما فيها للدخول املقتضية هلا املستدعية الشهوات من
 نكتة وهي ومنافع، مصاحل أهنا ابسم التقحم على الشهوات تغلب ث فيها، ذلك وذكر
 واملنفعة النجاة ابسم َيتون وإمنا اهللكة، قصد على ذلك َيتون ال اخلل َ فإن األمثال
 قال حَّت حبال تصرب ال وهي به أتنس ولكنها فيه، لتهلك ليس الضياء يقتحم كالفراش
 ذلك ألجل فتقصدها النور فيها فتستظهر كوة الضياء أن فتعتقد ظلمة يف إهنا: بعضهم
 .(3)كله أو اخلل َ أحوال من الغالب هو وذلك تشعر ال وهي فتحرتق

 :هذا اْلديث من املستفادة الدعوية الفوائد
 حرص الداعية على جناة اخلل َ من اهللكة ودودهم عن الغي والضياع. .1

تبصري الداعية اخلل َ ابخلري والشر حَّت أن يقعوا يف الشر واملهلكات ومن  .2
 أعظمها الشرك.

ف الداعية الشبهات والشهوات للناس وتوضيح اْل َ هلم حَّت ال يقعوا يف كش .3

                                 
 ( بتصرف.8/222قي وابنه )( انظر طر، التثريب يف شر، التقريب للحافظ العرا1)
 (.49(انظر أمثال اْلديث )ص:2)
 ( بتصرف.8/222( انظر طر، التثريب يف شر، التقريب للحافظ العراقي وابنه )2)
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 ضده وهم يظنونه خريًا، وكما قال ابن مسعود وكم من مريد للخري مل يصبه.
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 اخلاُمة:
 حتتوي اخلاُمة على ملخص الدراسة والنتائج والتوصيات. 

 اخلاُمة:
يني والبالغ اليت كلفه كا ربه عز استعان النيب صلى هللا عليه وسلم يف قيامه مبهمة التب

وجل بشَّت أساليب االيضا، والتعليم ويف الذروة من تلك األساليب َييت أسلوب ضرب 
 املثل.

حيث يلعب أسلوب } ضرب االمثال{ دورا عظيما يف الدعوة والرتبية والبيان بصفة 
تسهيل عامة ويف ايضا، وتقريب العقيدة االسالمية بصفة خاصة ملا فيه من تقريب و 

 للمعال الغري واضحة عن طري َ املعال احملسوسة والواضحة.
كما أن لألمثال دور واضح يف غرس العقيدة خاصة وأن أسلوب ضرب االمثال يتفوق 
 يف حتقي َ اهداف التعليم والرتبية وغاَّيهتما بوجه عام واْلوانب العقائدية بوجه خاص. 

عال الذهنية ادردة وتقريبها من العقل وملا كان اهلدف من ضرب األمثال هو إدراك امل
وتكوين صورة هلذا املع ي يف املخيلة وإظهار املعقول يف صورة احملسوس حَّت يكون التأثري 
بتلك الصورة أشد وأقوى من االفكار ادردة وقد كثر االعتماد يف القرآن الكرمي على 

َنا لِلنَّاِس يف هذا االسلوب قال تعاىل:   َهَذا اْلُقْرآِن ِمن ُكلِه َمَثٍل لََّعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ  َوَلَقْد َضَربـْ
 (1)  

 ونوع الرسول صلى هللا عليه وسلم يف موضوع املثل والغِر الذي سي َ ألجله .
يف هذا اْلديث داللة صرحية على أمهية العلم حث الرسول على  ففي اْلديث األول

ه وسلم صاحبه كاألِر اليت قبلت الشرعي وعظيم أثره، حيث جعل النيب صلى هللا علي
املاء وأنبتت الكأل والعشب، ومن هنا سنقف من أمهية طلب العلم وفضائله وما ينبغي 

 ومن .لطالب العلم أن يتحلى به ليكون كاألِر املذكورة، فينفع نفسه وأسرته وجمتمعه
 : اْلديث إليها أشار اليت العظيمة القضاَّي من به خرجنا ما أهم

                                 
 ( 27سورة الزمر اآلية  ) (1)
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 .كافةً  للعاملني رْحةً  بعث وسلم عليه هللا صلى النيب أن* 
 .كم رحيماً  رؤوفاً  املؤمنني على حريًصا كان وسلم عليه هللا صلى النيب وأن* 
 .أرومته وشرف، أصله وطيب، اإلنسان صال، قدر على شريعته من االستفادة وأن* 
 :أنواع ثالثة على استفادهتم حيث من الناس وأن* 
، به ويعمل، قلبه فيحيا فيحفظه والعلم اهلدى يبلغه من النَّاس؛ ِمن لاأْلَوَّ  النـَّْوع •

 .واآلخرة الدنيا يف منزلةً  الناس أعال وهؤالء، وينفع فينتفع، غريه ويعلهمه
 وال، اَثقبة أفهام هلم لَيست لِكن، حافظة قلوب هلم النَّاس؛ ِمن الثَّاِل  النـَّْوع •

 الطَّاعة يف  اْجتهاد   عندهم ولَيس، واأَلْحكام الاملع به يستنبطون العقل يف  هلم رسوخ
 َأهل، اْلعلم من عندهم ِلما ُمتَـَعطِه    حْمتاج طَاِلب   َييت حَّتَّ  حْيفظونه فهم، به واْلعمل
 .بلغهم مبا نفعوا فهؤالء، به فينتفع، منهم فيْأخذه، واالنتفاع للنـَّْفع
 مسعوا فإذا، واعية أفهام وال، حافظة لوبق هلم ليست النَّاس؛ ِمن الثَّاِلثُ  النـَّْوعُ  •

 .غريهم لنفع حيفظونه وال، به ينتفعون ال العلم
 التذكري، يف: كثرية أمور يف منها ويستفاد، اإلنسان على ابلغ أتثري هلا األمثال وأن* 

، واالعتبار، والزجر والتعليم، والرتبية، والرتهيب،، والرتغيب، واْلث، والوعظ، والنصح
 .وغريها، احملسوس بصورة وتصويره، للعقل املراد وتقريب، والتقرير
 اْلَْثه  َوِشدَّة، َوالتـَّْعِليم اْلِعْلم َفْضل على السريعة العجالة هذه خالل من تعرفنا كما* 

 َوَذمه ، العلم طالب كا يتحلى أن جيب اليت والصفات اآلداب بعض وبيان، َعَلْيِهَما
ْعَراِ  .اْلِعْلم َعن اإْلِ

 
 بنيه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  اْلديث الثالويف 
 أن هللا ختم به املرسلني وأكمل به شرائع الدين.  (1

 حاجة البشر إىل بعثته صلى هللا عليه وسلم إلكمال الرساالت وختم الشرائع. (2

 أنه ال نيب بعده  صلى هللا عليه وسلم ويتبني كذب كل من أدعى النبوة بعده. (3



 

 
558 

ارات اهلدى جاءت كدف واحد هو الدعوة إىل توحيد هللا أن مجيع االنبياء من (4
 وإفراده ابلعبودية.

 شبه الرتابط بني مجيع الرساالت البنيان الواحد. (5

 
 يف اْلديث الثالث : 

يف هذا اْلديث يبني الرسول مدى حرصه على الناس ومدي اختالف الناس يف استقبال 
هلم نذيرا حيث يضرب املثل على نصحه هلم حيث يوضح صلى هللا عليه وسلم أنه بعث 

اْلرص عليهم وصدق الرغبة يف انقاذهم ، جبماعة خافوا جيشا من أعدائهم يباغتهم 
ابهلجوم عليهم فجاءهم نذير رأي اْلي  وقد أقبل يريد غزوهم ويريد أن يفاجئهم فمن 
قومه من صدق النذير فاستعد ألمر عدوه ومنهم من مل حيفل بصيا، النذير ومل يهتم 

 تحذيره فبقوا يف غفلتهم حَّت ُمكن العدو منهم فأهلكهم قتال وأسرًا. ب
وهكذا حال الناس مع رسالة اْل َ اليت جاء كا النيب صلى هللا عليه وسلم فمنهم من 

 اهتم بنصحه ومنهم من أعِر عنه.
 

حاصله أنه شبه هتافت أصحاب الشهوات يف املعاصي اليت تكون  ويف اْلديث الرابع :
 الوقوع يف النار بتهافت الفراش ابلوقوع يف النار اتباعا لشهواهتا.سببا يف 

ومقصود اْلديث هنا أنه صلى هللا عليه وسلم شبه تساقط اْلاهلني واملخالفني مبعاصيهم 
 وشهواهتم يف النار نتيجة ْلرصهم على الوقوع فيها ابلرغم من منعه اَّيهم.
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ملخص الدراسة:    

نه شرف عظيم ال ينال ابلدعة والراحة واخللود إىل إن الدعوة إىل هللا سبحا   
الرخاء! لكنه ينال ابلعلم النافع والعمل الصاحل، واالتباع الدقي َ، والوعي العمي َ، هذا  

 كله حموط برقة يف األسلوب، ولني يف الوعظ.
وقد تناول هذا البحث مجلة من املسائل والضوابط فيما يتعل َ ابلوسائل    

بني الوسائل واألساليب وكالم العلماء فيها وحكم الوسائل وما يتعل َ وضوابطها، والفرق 
أبمهية الوسيلة يف حياة الداعية، وكيفية التعامل معها وف َ الشروط والضوابط اليت سلف 
ذكرها يف حملها، وكذلك ما يتعل َ ابملثل كوسيلة نبوية ضركا النيب صلى هللا عليه وسلم 

وف عندهم يف حياهتم اليومية وغري ذلك، مع ضرب لتقريب الفهم للغري مبا هو معر 
مناذج من األمثال النبوية الصحيحة وما فيها من املعال والفوائد الدعوية، كما هو يف 

 موضعه من البحث.
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 : والتوصيات النتائج
 النتائج:
 تقريب على تعتمد حيث. ابلقبول وتلقيها الدعوى تبليغ يف بليغ أثر لألمثال (1
 .للمخاطبني بيةالغي املعال
 بوسيلة ومتعلقة. وقياس تشبيه من فيها ملا العقل إلاثرة ممتازة وسيلة األمثال أن (2
 هللا صلى رسوله وكذا كتابه يف هللا ضركا وتعاىل سبحانه هللا إىل الدعوة وسائل من هامة
 ليتا واملصادر األسس لبياهنا. هلا الدعاة واستخدام معرفة وأمهية. سنته يف وسلم عليه
 .الصحيحة الدعوة عليها تنب ي

 يؤثر وال املواعظ عن ويبتعدون ميلون ولكنهم معريف رصيد له الناس من كثري  (3
 القرآنية األمثال يف واملتأمل املثل فيهم يؤثر بينما كبري بشكل قناعتهم تغيري يف املنط َ
 .  املسلمني عاةالد من كبري ابهتمام حظيت لذا والتوحيد لإلميان عقلية داللة فيها جيد

 للتسلية أمثاال جمرد وليست واْلساب والبعث ابهلل لإلميان مضروبة االمثال (4
 .والرتفيه
 .والرتغيب الرتهيب حيث من البشرية للطباع األمثال مالءمة (5
  الرسول اعتمد حيث ذلك نالحظ فيها يذكر اليت الزمنية الفرتة مع املثل تواف َ (6
 االنذار جانب على اقتصر وهنا مكة يف الدعوة فرتة يف ثلامل يف النذير اسلوب على
 . آنذاك الزمنية للمرحلة ملناسبته التبشري جانب دون

 ألن. واستحضارها قبوهلا وسرعة النفس أتنيس يف واضحا أثرا لألمثال أن (7
 .ومثرته ولبه العقل خاصية وهي، املراد املعىن شواهد خاصية األمثاللها
 للوقت موفر الكلم جوامع ومن اْلسنة املوعظة ومن كمةاْل  من األمثال (8
 النبوية، السنة من األمثال لضرب تطبيقية مناذج وإيراد اْلجة إقامة لسهولة واْلهد
 .املستنبطة الدعوية والفوائد
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 :التوصيات
 إىل حاجة يف األمثال موضوع أن تبني تعاىل هللا إىل الدعوة يف األمثال فوائد نتائج
 املطهرة السنة به جاءت مبا اباللتزام املتعلقة تلك وخاصة املتعم َ البحث من املزيد
 هللا إىل الدعوة مبجال العاملني تع ي قد اليت التوصيات من مبجموعة البحث خيتتم لذلك
 : وتعاىل سبحانه
 .والسنة القرآن من ومجعها االمثال حول البحث وتنمية االهتمام ضرورة (1
 أفضل أحد كوهنا حيث من األمثال خلصائص تفصيلية بدراسات االهتمام (2
 . الدعوية للرتبية الوسائل
 السماوية االدَّين خمتلف يف لألمثال املختلفة ابملدلوالت مقارنة دراسات عمل (3
 .اإلهلي واملنهج العقيدة وحدة فكرة لتقريب
 موعد هللا إىل  الدعوة أجل من ُأعدت اليت واألمثال البحوث ونشر ترمجة (4
 .فقط العربية اللغة على قسرها
 القرآنية األمثال موضوع عن التعليمية املراحل مبختلف تدرس مناهج اعتماد (5
 .  النبوية السنة من واألمثال
 
 
 وقررت كتبت مبا الدارين يف والنفع والسداد التوفي َ تعاىل هللا نسأل اخلتام ويف
 .صوااب خالصا سبحانه جيعله وأن

 املوف َ وهللا                                                                       
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