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  المقدمة

ب أنزل     الحمد هللا الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصیته،خصنا بخیر كتا
وأكرمنا بخیر نبي أرسل ومن علینا بخیر شرع،وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
ًشریك له،وأشهد أن محمداعبده ورسوله،وصلوات ربي وسالمه علیه وعلى آله 

 .وصحبه أجمعین

  :أمابعد
فإن العقیدة اإلسالمیة ینبغي أن تصل إلى المدعوین بأسالیبها الدعویة 

المنهج النبوي،ولعل من أهم هذه األسالیب ما یتعلق بالجانب المختلفة التي أقرها 
التربوي العقائدي،واعتماد جانب المتابعة والتقویم والتصویب لكل الجوانب 

  . اإلعتقادیة 
،كان " العقائدیة والتربویة والدعویة"  الثالثة هوألهمیة الموضوع في جوانب

رحاب الهدي النبوي دعوة الباحث لوجوب العودة إلى  عنًا البحث تعبیر
ألجل هذا ي من سنته المطهرة في مواجهة ظمأ اإلختالفات والمجادالت،وَّاألنور،والر

  .المنهج النبوي في هذا الموضوع وأثره في اصالح العقائدجاء البحث لیؤكد أهمیة 
تربیة العقائدیة،هو منهج الوال شك أن أفضل المناهج وأسلم الطرق في 

  . ،ومتابعتهم في ظل العقیدة اإلسالمیةyلصحابة في تربیة جیل اrالنبي 
أســـلوب بیـــان فـــي ثالثـــة مباحـــث فـــاألول أن یكـــون البحـــث واقتـــضت خطـــة 

  .حسب المراحل العمریةبوتوضیح العقیدة 
ألساسیة،وتوضــیح العقیــدة  تحــدثت فیــه عــن غــرس العقیــدة فــي التربیــة اإذ

 النبویـة ،والقـصصوالتوضـیح والتخطـیط الهادفوتبسیطها مـن خـالل المثـل النبـوي 
بیــان العقیــدة وتوضــیحها مــن خــالل ٕ،واجابــة التــساؤالت،وكذلك وتأثیرهــا فــي العقیدة

  .اللقاءات مع الصحابة
ــا المبحــث الثــاني  ــد وأم ــه عــن فق ــى العقیــدة تحــدث فی الوصــیة والتثبیــت عل

والوصـیة ،من خالل إعالم المدعو بـضرورة مالحظـة حفـظ اهللا تعـالى لـه اإلسالمیة 
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،وعظم أجــر الــصبر علــى اإلبتالء،وفــي حــین یجــب تقــویم الخطــأ ســالمیةبالعقیــدة اإل
وتصویبه،وایجاد البدیل المناسب،واإلشعار بعظـم الخطأ،واإلیحـاء بالغـضب والتحـذیر 

  .ًمن العواقب،فضال عن العتاب والعقاب
 فیه ُ بینتإذالتحصین العقائدي ضد االنحراف،وأما المبحث الثالث فهو 

والسنة،والتحذیر من أماكن الفتن،والتحذیر من الخوض في وجوب التمسك بالكتاب 
  .ه،والتحصن بالعمل الصالحهالشب

  .ًوختم البحث بأهم اإلستنتاجات سائال المولى جل وعال التوفیق والسداد
  والحمد هللا رب العالمین

  

 المبحث األول 

  .العمریةالفئات حسب وبیانها توضیح العقیدة أسلوب 
 التبــسیط والبیــان ه فــيإلســالمیة مــن خــالل اســلوب العقیــدة اrوضــح النبــي 

وتوضیح العقیدة حسب الفئات العمریة المختلفة،حیث كان لكل فئة عمریـة أسـالیب 
وكما هـو موضـح وذلك الختالف األفهام والمدارك العقلیة،،معینة في توضیح العقیدة

  :في أسالیب التعامل معهم في المطالب التالیة
  المطلب األول 

  .ألطفال الصحابة رضوان اهللا علیهم اه وتوضیحیدةبیان العق 
األمور المهمة في التربیة اإلیمانیة التعلیم المبكر في مرحلة         إن من

    : قالt علقمة عنفم في هذه المرحلة من صفة الثبات،لما في التعلطفولة،ال
  .١)أما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إلیه في قرطاس أو ورقة(

اهتم رسول  ،فقدمرحلة الطفولةكانت الحال كذلك من أهمیة العلم في        ولما 
 أمور العقیدة،ومما یدل على ذلك ما ورد عن y  الصحابةأطفال بتعلیم rاهللا 

،فتعلمنا ٢ ونحن فتیان حزاورةrكنا مع النبي :( قالt جندب ابن عبد اهللا
  .٣)ًیمانااإلیمان قبل أن نتعلم القرآن،ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إ

 اإلیمان حرصه على األطفال في تعلیم r        ومما كان یسلكه رسول اهللا 
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تعلیم بعض األدعیة التي تتضمن جوانب مهمة في اإلیمان كدعاء القنوت، كما 
 كلمات أقولهن rعلمني رسول اهللا ): رضي اهللا عنهما(یقول الحسن بن علي 

من عافیت وتولني فیمن تولیت اللهم اهدني فیمن هدیت وعافني فی:(في الوتر
ٕوبارك لي فیما أعطیت وقني شر ما قضیت إنك تقضي وال یقضى علیك وانه ال 

 .4)یذل من والیت وال یعز من عادیت تباركت ربنا وتعالیت

 یعلمنا هذا الدعاء rكان رسول اهللا :قال)رضي اهللا عنهما(       وعن ابن عباس
أعوذ بك من عذاب جهنم،وأعوذ بك من  نياللهم إ:(كما یعلمنا السورة من القرآن
فتنة المسیح الدجال،وأعوذ بك من فتنة المحیا  عذاب القبر،وأعوذ بك من

٥)والممات
. 

اللهم فاطر :(  یعلمنا یقولrكان رسول اهللا :       وعن عبد اهللا بن عمرو قال
ٕالسماوات واألرض، عالم الغیب والشهادة،أنت رب كل شيء، واله كل شيء،أشهد 

ن ال إله إال أنت،وحدك ال شریك لك،وأن محمدا عبدك، ورسولك،والمالئكة أ
 یشهدون،أعوذ بك من الشیطان وشركه،وأعوذ بك أن أقترف على نفسي إثما،أو

   .٦)أجره على مسلم
 لوجدنا أنها تشتمل r       ولو تأملنا في هذه الوقفات التعلیمیة من رسول اهللا 

توحید اهللا سبحانه وتعالى،وتعظیمه على قضایا أساسیة في العقیدة،ك
والبركة، واالستعاذة به  والعافیة ٕواجالله،والثناء علیه،واللجوء إلیه بطلب الهدایة

من الفتن،ومن عذاب جهنم،وعذاب القبر،وفتنة المسیح الدجال،وفتنة المحیا 
  . والممات،واالستعاذة به من الشیطان وشركه 
 هي مادة نافعة بإذن اهللا سبحانه لطفلاوهذه األدعیة ونحوها التي یتعلمها 

 . وتعالى في تحصین اإلیمان، ومواجهة الفتن التي یتعرض الشاب في عقیدته 
  المطلب الثاني

  ٠رضوان اهللا علیهمبیان العقیدة وتوضیحها لشباب ورجال الصحابة 
ً في تعلیمه للناس بینا واضحا، كما تقول r       لقد كان كالم رسول اهللا  ً

ً كالما فصال یفهمه كل rكان كالم رسول اهللا ():رضي اهللا عنها( عائشة السیدة ً
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 یسلك في الدعوة إلى األیمان rومع هذا فقد كان رسول اهللا . ٧)من سمعه
 :والعقیدة، وسائل التوضیح والبیان، ومن أهم تلك الوسائل مایأتي

  :األمثلة النبویة:١
أسالیب الدعوة إلى العقیدة،  ضرب األمثال كأسلوب من r       استخدم النبي

  .فهو من أقوى األدلة في إبراز الحقائق
 والغرض من ضرب األمثال تشبیه الخفي بالجلي،والغائب بالشاهد،فیصیر 

  . ًالحس مطابقا للعقل،وذلك هو النهایة في اإلیضاح
وضرب المثل هو حالة تشبیه تحدث في النفس حالة التفات بارعة،یلتفت 

 ومن األمور المهمة في .٨م الجدید إلى صورة المثل المأنوسبها المرء من الكال
ًهذه المسألة أن یكون الممثل به أمرا معروفا ومشهورا لدى الممثل لهم،لتتم  ً ً َ ُ

  . یمثل ألصحابه بالنخلة والتمر،والبعیر،والشوكrالفائدة،كما كان النبي 
مثل  في توضیح اإلیمان ما رواه الشباب أنفسهم، فقد rومن أمثلته 

قال مثل (:r عن النبي )رضي اهللا عنهما (بالشاة كما في حدیث ابن عمر
١٠)ٕبین الغنمین، تعیر إلى هذه مرة، والى هذه مرة٩المنافق كمثل الشاة العائرة

.  

) رضي اهللا عنهما(      ومثل بالشوك كما یرویه أبو هریرة وأبو سعید الخدري 
نعم : ن، هل رأیتم السعدان؟ قالواوفي جهنم كاللیب مثل شوك السعدا: (...فیقول 

فإنها مثل شوك السعدان، غیر أنه ال یعلم ما قدر عظمها إال : یا رسول اهللا، قال
   .١١)...اهللا تخطف الناس بأعمالهم 

حدیث أبي موسى  باألترجة،والریحانة،والتمرة،والحنظلة،كما في مثلو       
،طعمها طیب وریحها ترجةمثل الذي یقرأ القرآن كاأل(:قالrعن النبيtاألشعري

طیب،والذي ال یقرأ القرآن، كمثل الریحانة،ریحها طیب وطعمها مر،ومثل الفاجر 
١٢)الذي ال یقرأ القرآن، كمثل الحنظلة، طعمها مر وال ریح لها

.  
   :الوسائل اإلیضاحیة:٢ 

ور المجردة لقضایا اإلیمان توضیحها ببعض   إن مما یساعد في إدراك األم
 یغفل هذا الجانب rالوسائل المعینة، كالرسوم ونحوها، ولم یكن رسول اهللا 
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 لتوضیح بعض كقضایا اإلیمان، ومن ذلك ما ورد في حدیث عبداهللا بن مسعود
tخط النبي : قالr خطا مربعا وخط خطا في الوسط، خارجا منه، وخط خططا ً ً ً ً

هذا اإلنسان :(هذا الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط، وقالًصغارا، إلى 
 وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط -أو قد أحاط به-وهذا أجله محیط به 

١٣)ٕالصغار األعراض، فإن أخطأه هذا، نهشه هذا، وان أخطأه هذا نهشه هذا
. 

 :على النحو اآلتي في كتابه الفتح هذه الخطوط  رحمه اهللا      وقد مثل ابن حجر
  
 

         
هذا سبیل :(ً خطا بیده ثم قالrخط رسول اهللا :ً أیضا فیقولt وعن ابن مسعود

هذه السبل، ولیس منها :(قال ثم خط عن یمینه وشماله، ثم قال) . اهللا مستقیما
َـذا صراطي مستقیما فاتبعوه وال ََأنَّ هَ}سبیل إال علیه شیطان یدعو إلیه، ثم قرأ  ًَ ُُ َِّ َ ِ ِ َِ ْ ُ َ َ

َتتبعوا السبل ُ ُّ ْ ُ َِّ   :ویمكن تمثیل هذا الخط على النحو اآلتي  . ١٥)١٤}َ
  

        
 بعض قضایا العقیدة أمور سهلة r وهذه الخطوط التي وضح بها رسول اهللا 

، مع ولكنها ذات توضیح قوي لما تمثله، وذلك لترافق المشاهد المحسوس
 . المنطوق المسموع

  :الهادفة والموجهة  القصص:٣
ً       إن مما یزید قضایا العقیدة وضوحا،عرضها بشكل قصصي،یجعل السامع 
َّیتصور مشاهدها،ویتخیل أحداثها،وكأنها رأي العین،فضال عما في األسلوب  ً

ً كثیرا ما یعرض أمور r فكان النبي -والسیما للشباب- القصصي من جذب انتباه 
العقیدة بشكل قصصي،والسیما الغیبیات،كنعیم الجنة وأحوال أهلها وعذاب النار 

  . ونحو ذلك ... ،وذكر المسیح الدجال )وأحوال أهلها
 من حال أدنى أهل الجنة منزلة، كما في r       ومن ذلك ما قصه رسول اهللا 

آخر من یدخل الجنة :( قالrل اهللا  أن رسوtحدیث عبداهللا بن مسعود 
رجل،فهو یمشي مرة،ویكبو مرة،وتسفعه النار مرة،فإذا ما جاوزها،التفت 

ورسمھ ابن التین  وقیل صفتھ وقیل صفتھ ل صفتھوقی
 ھكذا

 اإلنسان

 األجل
 األمل 
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تبارك الذي نجاني منك،لقد أعطاني اهللا شیئا ما أعطاه أحدا من األولین :إلیها،فقال
أي رب،أدنني من هذه الشجرة، فألستظل :واآلخرین،فترفع له شجرة،فیقول

یا ابن آدم،لعلي إن أعطیتكها سألتني :ئها، فیقول اهللا عز وجلبظلها،وأشرب من ما
ال یا رب،ویعاهده أن ال یسأله غیرها،وربه یعذره،ألنه یرى ما ال صبر :غیرها،فیقول

له علیه، فیدنیه منها،فیستظل بظلها،ویشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي 
ئها، وأستظل أي رب،أدنني من هذه ألشرب من ما: أحسن من األولى،فیقول

یا ابن آدم،ألم تعاهدني أن ال تسألني غیرها،فیقول : بظلها،ال أسألك غیرها،فیقول
لعلي إن أدنیتك منها تسألني غیرها، فیعاهده أن ال یسأله غیرها، وربه یعذره ألنه 
یرى ما ال صبر له علیه، فیدنیه منها فیستظل بظلها،ویشرب من مائها، ثم ترفع 

أي رب، أدنني من هذه : نة،هي أحسن من األولیین، فیقولله شجرة عند باب الج
یا ابن آدم، ألم تعاهدني :ألستظل بظلها،وأشرب من مائها، ال أسألك غیرها،فیقول

بلى یا رب،هذه ال أسألك غیرها،وربه یعذره، ألنه یرى ما :أن ال تسألني غیرها،قال
ات أهل ال صبر له علیها، فیدنیه منها، فإذا أدناه منها فیسمع أصو

،أیرضیك أن ١٦یا ابن آدم،ما یصریني منك:أي رب أدخلنیها، فیقول:الجنة،فیقول
یا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمین، فضحك : أعطیك الدنیا ومثلها معها،قال

مم تضحك؟ قال هكذا ضحك : أال تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: ابن مسعود، فقال
من ضحك رب : مم تضحك یا رسول اهللا؟قال فقالواصلى اهللا عیه وسلمرســـــول اهللا 

إني ال أستهزئ منك، : أتستهزئ مني وأنت رب العالمین،فیقول: العالمین حین قال
١٧)ولكني على ما أشاء قادر

.  
ً      ومن یتتبع أحداث هذه القصة یدرك أمورا كثیرة من أمور العقیدة، من أهمها 

 .سعة رحمة اهللا سبحانه وتعالى وفضله على عباده

  :إجابة التساؤالت في مجالس عامة:٤
       تتم إجابة االستفسارات الواردة منهم،وبیان التوضیح للتساؤالت في مجالس 
عامة دون اإلشارة للسائل إن كان فیه حرج وذلك لمزید الفائدة والتعلیم ،ثم الدعوة 

 یتیح للشباب السؤال في هذا المجال، بل ویشجعهم rإلى العقیدة، فقد كان النبي 
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

ًعلیهم،ویجیبهم عنه،ویزید أحیانا في اإلجابة على مطلوب السائل، لمزید اإلیضاح، 
سألت رسول اهللا :( قالt بن مسعود ومن ذلك على سبیل المثال سؤال عبد اهللا

rثم بر : الصالة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال:  أي األعمال أحب إلى اهللا؟ قال
حدثني بهن ولو : ثم الجهاد في سبیل اهللا، قال: ثم أي؟ قال: الوالدین، قلت
١٨)استزدته لزادني

. 

 t على سؤال الشفاعة كما في حدیث أبي هریرة r       ویجیب رسول اهللا 
 rقیل یا رسول اهللا، من أسعد الناس بشفاعتك؟ یوم القیامة قال رسول اهللا : قال

رة أن ال یسألني عن هذا الحدیث أحد أول منك، لما رأیت من لقد ظننت یا أبا هری(
حرصك على الحدیث، أسعد الناس بشفاعتي یوم القیامة من قال ال إله إال اهللا 

١٩)ًخالصا من قلبه أو نفسه
. 

  : في الدعوةالموقف والحدث استغالل :٥
 في غرس العقیدة الصحیحة في نفوس الشباب r      من منهج رسول اهللا  

ًإثارة االنتباه لما یرید أن یعلمهم إیاه، ویعرفهم به، وذلك یجعل الشاب مستعدا لما 
 یغتنم rًیلقى إلیه، بتوجیه حواسه وتركیز ذهنه، فضال عن ذلك فإن النبي 

ا كثیرة، فمنها ما حصل لمعاذ بن الفرصة المناسبة لهذا التعلیم، والمواقف في هذ
 لیس بیني وبینه إال آخرة الرحل، rبینما أنا ردیف النبي : ( إذ یقول tجبل 
! یا معاذ: ثم سار ساعة، ثم قال! لبیك یا رسول اهللا وسعدیك: قلت ! یا معاذ: فقال
: قلت! یا معاذ بن جبل: ثم سار ساعة، ثم قال! لبیك رسول اهللا وسعدیك: قلت

اهللا ورسوله : هل تدري ما حق اهللا على عباده؟ قلت: قال! ول اهللا وسعدیكلبیك رس
حق اهللا على عباده أن یعبدوه وال یشركوا به شیئا، ثم سار ساعة، ثم : أعلم، قال

هل تدري ما حق العباد : قال! لبیك رسول اهللا وسعدیك: قلت! یا معاذ بن جبل: قال
حق العباد على اهللا أن ال : علم، قالاهللا ورسوله أ: على اهللا إذا فعلوه؟ قلت

٢٠)یعذبهم
. 

ً درسا بلیغا في العقیدة، وقد تأثر به تأثرا شدیدا، t       تلقى معاذ بن جبل  ً ً ً
 من كالم مقصود، بل rمما جعله ال یكتفي بروایة ما سمعه من رسول اهللا 
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

  .rیروي تفاصیل حاله مع النبي 
 تمر على الشباب دون أن یغتنمها  ال یدع فرصةr       كما كان رسول اهللا 

ًویجعل منها درسا بلیغا في العقیدة، أو موعظة مؤثرة كثیرا ما تدمع منها العیون،  ً ً
وتوجل منها القلوب، والتوجیه المناسب لهذه الحادثة أو هذا الموقف، أو هذه 

  .ًالحالة یعطي الشباب درسا ال ینسى، وذلك الرتباطه بهذا الواقع المشاهد
كنا في :  قالt ومن أمثلة اغتنام الفرص فیما رواه علي بن أبي طالب       

،فنكس ٢٢ فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرةr،فأتانا النبي ٢١جنازة في بقیع الغرقد
ما منكم من أحد،ما من نفس منفوسة،إال كتب :(فجعل ینكت بمخصرته،ثم قال

أفال !یا رسول اهللا:ل رجلفقا).أو سعیدة ٕمكانها من الجنة والنار،واال قد كتبت شقیة
نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسیصیر إلى عمل أهل 
السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسیصیر إلى عمل أهل 

أماأهل السعادة فییسرون لعمل السعادة،وأما أهل الشقاوة فییسرون (:الشقاوة؟قال
  .٢٤ اآلیة٢٣ } أعطى واتقى وصدق باحلسنىفأما من{ثم قرأ)ةلعمل الشقاو

 

 المبحث الثاني  

  المتابعة والتوجیه في التربیة العقائدیة
إن من أهم مایغفله كثیر من الدعاة المعاصرین في مـسائل العقیـدة والتربیـة 
ًهو عدم متابعة المدعو،فنجد كثیرا من الدعاة یوصل المدعو إلى بدایـة الطریـق ثـم 

وجیــه،أو أن ینقلــه إلــى مرحلــة ودرجــة أعلــى فــي الترقــي فــي ًیتركــه دون إرشــادا وت
مدارج اإلیمان،لـذلك نجـد أن الـبعض یحـصل معـه الخلـط والتخـبط فـي بدایـة طریقـه 

 كـان شـدید الحـرص علـى متابعـة المـدعو rالتربوي العقائدي،لكننا نجد أن النبـي 
  .وتعاهده بالتوجیه واإلرشاد

  المطلب األول 
  عقیدة اإلسالمیة في نفوس المدعوینالوصیة وتعاهد سالمة ال 

 في غرس العقیدة الصحیحة في rً       وفضال عن ما كان یسلكه الرسول 
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

 یحرص على متابعة هذا الغرس،وتعاهد اإلیمان في rنفوس الشباب،فقد كان 
 :  ،ومن أمثلة ذلك في هذا الجانب ما یأتيrقلوب المدعوین، 

  :الحث على رقابة اهللا تعالى:١
یا (ً یوما فقالrكنت خلف رسول اهللا :قال) رضي اهللا عنهما(عباسعن ابن 

إني أعلمك كلمات،احفظ اهللا یحفظك،احفظ اهللا تجده تجاهك، إذا سألت ! غالم
ٕفاسأل اهللا، واذا استعنت فاستعن باهللا، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ینفعوك 

ا على أن یضروك بشيء بشيء لم ینفعوك إال بشيء قد كتبه اهللا لك، ولو اجتمعو
٢٥)لم یضروك إال بشيء قد كتبه اهللا علیك، رفعت األقالم وجفت الصحف

.  

 البن عمه الغالم ابن عباس   r       فهذه وصیة عظیمة من رسول اهللا 
،وصیة یتكفل اهللا سبحانه وتعالى لمن عمل بها أن یحفظه في )رضي اهللا عنهما(

 إیمانه بربه، فیحفظه اهللا سبحانه وتعالى أموره كلها، ومن أهم ما یملكه اإلنسان
من الشبهات المضلة،ومن الشهوات المحرمة،ویحفظ علیه دینه عند موته،فیتوفاه 

  .٢٦على اإلیمان

فالداعیة یجب أن یستحث في نفس المدعو رقابة اهللا تعالى حتى تستمر   
 .لدیه الرؤیة اإلعتقادیة في معرفة اهللا تعالى

  :لى اهللا تعاالوصیة بتقوى:٢
قال لي رسول اهللا :  قالt ألبي ذر r       ومن الوصایا اإلیمانیة وصیته 

r): اتق اهللا حیثما كنت، وأتبع السیئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق
٢٧)حسن

. 

! یا رسول اهللا: إذ قالt       وهذه الوصیة نفسها أوصى بها معاذ بن جبل 
أتبع السیئة :زدني قال:  قال-كنتأو أینما -اتق اهللا حیثما كنت :(أوصني،قال

٢٨)خالق الناس بخلق حسن: زدني، قال: الحسنة تمحها، قال
. 

:  وصیة أخرى من الوصایا اإلیمانیة إذ یقولt     ویروي عبد اهللا بن مسعود 
إنا ! قلنا یا رسول اهللا: استحیوا من اهللا حق الحیاء، قال(:rقال رسول اهللا 

حق الحیاء، أن تحفظ  اك، ولكن االستحیاء من اهللانستحیي والحمد هللا، قال، لیس ذ
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك 
٢٩)زینة الدنیا، فمن فعل ذلك فقد استحیا من اهللا حق الحیاء

. 

  
  المطلب الثاني 

  التثبیت عند المحن واالبتالءات

مـن خـالل الثبـات فـي المحـن، كـان الرسـول        لما كانـت حقیقـة اإلیمـان تظهـر 
r ،ــدرة علــى حمــل األمانــة ــغ حقیقــة اإلیمــان،لتكون لهــم الق ــصا علــى أن یبل ً حری

والقیام بالتكالیف، والثبـات عنـد الفـتن، فكـان یمـتحن مـا عنـدهم مـن اإلیمـان ومـدى 
 .ٕرسوخهم فیه، وبهذا یتسنى له إكمال نقصه، واصالح خلله

  .٣٠} الناس أَن يتْركُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتَنون أَحسِب{       قال تعالى 
 حقیقة هو إنما تقال كلمة لیس اإلیمان إن:( یقول سید قطب عن هذه اآلیة

 إلى یحتاج وجهد ، صبر إلى یحتاج وجهاد أعباء؛ ذات وأمانة تكالیف؛ ذات
 حتى ، الدعوى لهذه یتركون ال وهم . آمنا : الناس یقول أن یكفي فال . احتمال

 كما . قلوبهم خالصة عناصرهم صافیة منها ویخرجوا علیها فیثبتوا للفتنة یتعرضوا
  .٣١)به العالقة الرخیصة العناصر وبین بینه لتفصل الذهب النار تفتن

إن اإلیمان أمانة في األرض ال یحملها إال من هم لها أهل، وفیهم على 
 .ٕ لها واخالص حملها قدرة، وفي قلوبهم تجرد

  -: في ذلك ما یأتيصلى اهللا علیه وسلمومن مواقفه 
 وهو متوسد بردة rشكونا إلى رسول اهللا :  قالt       عن خباب بن األرت 
كان الرجل (:أال تستنصر لنا؟ أال تدعو اهللا لنا؟ قال: له في ظل الكعبة، قلنا له

یشار، فیوضع على فیمن قبلكم، یحفر له في األرض، فیجعل فیه، فیجاء بالم
رأسه، فیشق باثنتین، وما یصده ذلك عن دینه، ویمشط بأمشاط الحدید ما دون 
لحمه من عظم أو عصب، وما یصده ذلك عن دینه، واهللا لیتمن هذا األمر، حتى 
یسیر الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال یخاف إال اهللا، أو الذئب على غنمه، 

٣٢)ولكنكم تستعجلون
.   
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

 ومن معه من المؤمنین t الحدیث امتحان لصبر خباب بن األرت        في هذا
األوائل، الذي حملوا عبء الدعوة في مهدها، فإن هذه المرحلة من الدعوة بحاجة 

 .إلى رجال على جانب كبیر من الصبر والثبات وتحمل األذى في سبیل اهللا

ذا بقیت في كیف أنت إ:(rقال لي رسول اهللا :        وعن عبداهللا بن عمرو قال
إذا مرجت عهودهم، : كیف ذلك؟ قال! قلت یا رسول اهللا: حثالة من الناس؟ قال
قلت ما أصنع :  قال-وشبك یونس بین أصابعه یصف ذاك-وأماناتهم، وكانوا هكذا 

اتق اهللا عز وجل وخذ ما تعرف، ودع ما تنكر، وعلیك : عند ذاك یا رسول اهللا؟ قال
٣٣)ٕبخاصتك، وایاك وعوامهم

.  

 t   في هذا الحدیث امتحان إلیمان الشاب عبداهللا بن عمرو بن العاص     
 . لمعرفة ماذا سیفعل في حال ظهور الفتن واختالط األمور 

ً المذكور سلفا، وذلك t       ومن مواقف امتحان الشباب حدیث معاذ بن جبل
ري ًهل تدري ما حق اهللا على عباده؟ وقال أیضا هل تد:rعندما سأله رسول اهللا 

  .٣٤ما حق العباد على اهللا إذا فعلوه؟

      
  المطلب الثالث

 تقویم العقیدة وتصحیحها

ٕ      واذا كانت مرحلة إیمان الشباب مرحلة مهمة لمعرفة الخلل والنقص لدى 
الشباب في هذا الجانب، فإن األمر ال یتوقف عند هذا بل تأتي مرحلة التقویم لذلك 

 عن سالمة عقیدة شباب أمته وقوة إیمانهم،  ال یغفلrالخلل، فقد كان النبي 
فعندما یدرك الخطأ یبادر في إصالحه، ویسد خلله، ویكمل نقصه، حتى ینشأ الجیل 

ً في تقویمه لألخطاء أسلوبا rقوي اإلیمان ثابت الجنان، وكان أسلوب النبي 
بك بِالْحِكْمةِ ادع إِلِى سبِيلِ ر{وقد أمره ربه سبحانه وتعالى بقوله ! ًحكیما، كیف ال ؟

تَدِينهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ ون سن ضَلَّ عبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح م بِالَّتِي هِيادِلْهجةِ ونسعِظَةِ الْحوالْمو 
 : في تقویم األخطاء في اإلیمان ما یأتيr، ومن األسلوب الحكیم للنبي ٣٥}
  :تصحیح األخطاء:١
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

السالم : فنقولrكنا نصلي خلف النبي :( قالt بن مسعود        عن عبد اهللا
التحیات هللا والصلوات :إن اهللا هو السالم،ولكن قولوا:rفقال النبي . على اهللا

وعلى عباد اهللا والطیبات،السالم علیك أیها النبي ورحمة اهللا وبركاته، السالم علینا 
٣٦)الصالحین، أشهد أن ال إله إال اهللا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

. 

 لما أدرك الخطأ لم یسكت عنه، r       من المالحظ في هذه الروایة أن النبي 
   . )إن اهللا هو السالم(: بل صححه، ولم یكتف بهذا بل علل اإلنكار بقوله 

ذلك عكس ما یجب أن یقال،فإن كل إنه أنكر التسلیم على اهللا،وبین أن (
وجه النهي ألنه المرجوع :وقال غیره . سالم ورحمة له ومنه،وهو مالكها ومعطیها

إلیه بالمسائل،المتعالي عن المعاني المذكورة،فكیف یدعى له وهو المدعو على 
٣٧)الحاالت

التحیات هللا : البدیل لهذا القول،ولكن قولواrوبعد التعلیل یحد النبي .
 . ات والطیباتوالصلو

   :التأكید على عظم الخطأ :٢
 إلى rبعثنا رسول اهللا (:قال) رضي اهللا عنهما(       عن أسامة بن زید 

الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من األنصار، رجال منهم، فلما 
كف األنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا ال إله إال اهللا، ف: غشیناه قال
. ًكان متعوذا: قلت. أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهللا! یا أسامة:  فقالrبلغ النبي 

٣٨)فما زال یكررها حتى تمنیت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم
. 

ت یوم كیف تصنع بال إله إال اهللا إذا جاء:(  قال ألسامةr       أن رسول اهللا 
 وحبه له، من r عند رسول اهللا tفلم تمنع مكانة أسامة بن زید . ٣٩!)القیامة؟

أن یقف من أسامة موقف المغلظ علیه، المبین له خطر ما وقع فیه، فأخذ رسول 
 فداحة غلطته، وخطر زلته، t یكرر اإلنكار، حتى أدرك أسامة بن زید rاهللا 

ًوكان هذا الموقف كفیال بأن یلقن أسامة بن زید درسا ال . وخشي من عاقبة ذلك  ً
 عن شدة tینساه، وال یعود إلى مثل ذلك العمل مرة أخرى، ویعبر أسامة بن زید 

ال إله إال اهللا، بعد ما : ًفال واهللا ال أقاتل أحدا قال )) :تأثره بهذا الدرس فیقول
٤٠)r رسول اهللا سمعت

.  
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

  :التحذیر من العواقب:٣

 ونحن نتنازع في القدر، فغضب rخرج علینا رسول اهللا : قال tعن أبي هریرة 
أبهذا أمرتم، أم بهذا :(حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتیه الرمان، فقال

،علیكم ٤١من كان قبلكم حین تنازعوا في هذا األمر، عزمتأرسلت إلیكم، إنما هلك 
٤٢)أال تتنازعوا فیه

.  

 ، فتمثل رد فعل r       إن الخطأ وهو الخوض في القدر یستدعي غضبه 
 . ً لما علم بهذا الخطأ بالغضب أوالrرسول اهللا 

لحاصل في قضیة من قضایا اإلیمان إلى قد یحتاج الخطأ ا : العتاب والعقاب:٤
عتاب أو عقاب، ولكن بحدود معینة بعیدة عن العواطف،واالنفعاالت،فلم یكن النبي 

rیعاتب شباب الصحابة بكلمات جارحة أو زائدة عن حدودها  . 

عندما شكاه قومه إلى رسول  t معاذ بن جبل r       لقد عاتب رسول اهللا 
:  في عتابه لمعاذ لم یزد على قوله r ولكن الرسول  إلطالة الصالة بهم،rاهللا 

٤٣)أفتان أنت، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا! یا معاذ( 
.  

       وقد یتجاوز تقویم الخطأ مرحلة العتاب إلى مرحلة العقاب حسب حجم الخطأ 
 t الشاب كعب بن مالك rومالبساته، ومن أمثلة ذلك ما عاقب به رسول اهللا 

ج إلى غزوة تبوك، وذلك عندما نهى الناس عن كالمهم، عند ما تخلف عن الخرو
  .٤٤فجلسوا في هذه العزلة خمسین لیلة حتى أنزل اهللا سبحانه وتعالى توبتهم

 المبحث الثالث  
  التحصین العقائدي ضد اإلنحراف

من أهم وسائل حمایة المجتمع من اإلنحراف العقائدي هو تحـصینه ضـد مـا 
ور تكـــــون غایتهـــــا تحریـــــف النـــــاس عـــــن یـــــشوب العقیـــــدة اإلســـــالمیة مـــــن أمـــــ

الصواب،والتحذیر یقتضي التنبیه لخطـورة مـواطن الفـتن فـي األزمنـة واألمكنة،ونجـد 
لتثبیــت النــاس علــى العقیــدة اإلســالمیة،ومن أهــم  rًذلــك واضــحا فــي هــدي النبــي 

  :   في ذلك نوضحه في المطالب اآلتیة rأسالیبه 
     : والسنةالحث على التمسك بالكتاب: المطلب األول 
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

اإلیمان یزید بالطاعة وینقص بالمعصیة بإجماع جمهور علماء المسلمین،وألجل 
 وتوجیهه من أجل الحفاظ على منزلة معینة من اإلیمان rذلك كان هدي النبي 

 خشي على rالسلیمة في نفوس المدعوین،لذلك ألن رسول اهللا ،وترسیخ العقیدة 
 من نقص اإلیمان وزواله، بسبب الفتن التي یتوقع مواجهتها في yالصحابة 

  .حیاتهم 

 صحابته إلى شيء من هذه الفتن بأحادیث كثیرة، منها r      ولقد نبه الرسول 
ن القاعد فیها خیر ستكون فت:(rقال رسول اهللا :  قال t ما ورد عن أبي هریرة

من القائم، والقائم فیها خیر من الماشي، والماشي فیها خیر من الساعي، من 
َّتشرف لها تستشرفه َ ٤٦)ً، فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فلیعذ به٤٥َ

. 

 ٤٧ على أطم من آطامrأشرف رسول اهللا :  قال tوعن أسامة بن زید   
كمواقع : قع الفتن خالل بیوتكم هل ترون ما أرى ؟ إني ألرى موا:(المدینة، فقال 

  .٤٩)٤٨القطر

ً لم یترك عقائد الشباب نهبا لهذه r       ولما كانت الحال كذلك فإن رسول اهللا 
 على صیانة هذه العقیدة وتحصین هذا األیمان بأمور كثیرة rالفتن، فقد حرص 

ما من أهمها الحث على التمسك بالكتاب والسنة، ومن التوجیهات النبویة في ذلك 
 -:یأتي

أال إنها (: یقولrسمعت رسول اهللا :  قال tعن علي بن أبي طالب   
كتاب اهللا، فیه نبأ ما : وما المخرج منها یا رسول اهللا ؟ قال : فقلت .ستكون فتنة

ُكان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وحكم ما بینكم، وهو الفصل لیس بالهزل، من تركه  ُ
َّمن جبار قصمه اهللا، ومن ابتغى الهد ُى من غیره أضله اهللا، وهو حبل اهللا المتین، َ

وهو الذكر الحكیــــم، وهو الصراط المستقیم، هو الذي ال تزیغ به األهواء، وال 
تلتبس به األلسنة، وال یشبع منه العلمــاء، وال یخلق على كثـــرة الرد، وال تنقضي 

* إِنَّا سمِعنا قُرآناً عجباً  {: عجــائبـــه، هو الذي لم تنته الجــن إذ سمعته حتى قــالــوا 
َ من قال به صدق، ومن عمل به ُأجر، ٥٠}يهدِي إِلَى الرشدِ فَآمنا بِهِ ولَن نُّشرِكَ بِربنا أَحداً ِ َ ِ َ َ ِّ ُ

َومن حكم به عدل، ومن دعا إلیه هدى إلى صراط مستقیم َ ََ َ َ ََ َ(٥١.  
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

   tلى علي بن أبي طالب  إr ففي هذا الحدیث توجیه من رسول اهللا 
وألصحابه رضوان اهللا علیهم بالتمسك بكتاب اهللا سبحانه وتعالى وقت الفتن، وزاده 

ٍأیضا ترغیبا بالتمسك في هذا الكتاب العظیم ببیان بعض من خصائصه  ً ً .  
 في التمسك بالكتاب والسنة للسالمة من الضالل، rومن توجیهاته   

كتاب اهللا، : أمرین لن تضلوا ما تمسكتم بهما تركت فیكم : (والنجاة من الفتن 
٥٢)وسنة نبیه

.  

ً یوما بعد صالة rوعظنا رسول اهللا :  قال tوعن العرباض بن ساریة   
إن هذه : الغداة موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال رجل 

هللا، والسمع أوصیكم بتقوى ا:(موعظة مودع، فبماذا تعهد إلینا یا رسول اهللا قــال 
ًوالطاعة، وان تأمر علیكم عبد حبشي فإنه من یعش منكم فسیرى اختالفا كثیرا،  ً ٕ
ٕوایاكم ومحدثات األمور، فإنها ضاللة، فمن أدرك ذلك منكم فعلیه بسنتي وسنة 

٥٣)الخلفاء الراشدین المهدیین، عضوا علیها بالنواجذ
. 

 

  
  

  المطلب الثاني 
 ن     التحذیر من أماكن الفت

 r       وتتمثل الفتن العقائدیة كذلك في أماكن معینة، ولذا لم یغفل رسول اهللا 
 بعض األماكن التي عن) رضي اهللا عنهم(لم یغفل هذا الجانب، فقد حذر صحابته 

  . یتعرضون فیها للفتنة في دینهم
ان الذي یوجد فیها اإلنسان إلى مكان فتنة في الدین،فهنا        فقد یتحول المك

ً للخروج من هذا المكان بعدا عن الفتنة،كما في حدیث      rیوجه رسول اهللا 
ًإنها ستكون فتنة یكون المضطجع فیها خیرا من الجالس، والجالس :(tأبي بكرة 

ًخیرا من القائم، والقائم خیرا من الماشي، والماشي خیرا من ا ً یا رسول :قال(لساعيً
من كانت له إبل فلیلحق بإبله، ومن كانت له غنم فلیلحق :(ما تأمرني ؟ قال! اهللا 

فمن لم یكن له شيء من ذلك ؟ : قال (بغنمه، ومن كانت له أرض فلیلحق بأرضه،
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

فلیعمد إلى سیفه، فلیضرب بحده على حرة، ثم لینج ما استطاع من :(قال
   .٥٤)النجاء

 r لشدة خطر الفتنة، وتوجیه منه rدیث بیان من رسول اهللا        في هذا الح
للهرب منها، والبعد عنها، ومن لیس له مكان یلوذ به ویهرب فیه عن الفتنة فعلیه 

   .٥٥أن یكسر حد سیفه كنایة عن البعد عن القتال في الفتن

م        وقد تتمثل الفتنة في السلطان واإلدارة العلیا إن لم یكن لإلنسان المسل
ًضابط دیني یحفظه من فتنته،یكون سببا في هالك الشاب في دینه،وقد حذر 

ً من طلب المناصب لمن ال یقدر علیها،ولیس أهال لها، فعن عبد rرسول اهللا 
یا عبد الرحمن،ال تسأل اإلمارة، :(rقال رسول اهللا :  قالt   الرحمن ابن سمرة

تها عن غیر مسألة أعنت ٕفإنك إن أعطیتها عن مسألة ُأكلت إلیها، وان أعطی
٥٦)علیها

. 

فضرب بیده : یا رسول اهللا، أال تستعملني ؟ قال :  قال tوعن أبي ذر   
ٕیا أبا ذر، إنك ضعیف، وانها أمانة، وانها یوم القیامة خزي : (على منكبي، ثم قال  ٕ

٥٧)وندامة إال من أخذها بحقها، وأدى الذي علیه فیها
. 

ًلتحصیلها، فإن ذلك یكون نقصا له ًومن كان حریصا على اإلمارة وسعى   
  .في دینه، فقد یتنازل عن شيء منه للحفاظ علیها 

أنه یوكل إلیها، وال تكون :  والحكمة في أنه ال یولى من سأل الوالیة هي 
ًمعه إعانة، واذا لم تكن معه إعانة لم یكن كفئا، وال یولى غیر الكفء  وألن فیه . ٕ

 .٥٨تهمة للطالب والحریص

 أصل عظیم في اجتناب الوالیات ال سیما لمن كان فیه t ذر وحدیث أبي  
ضعف عن القیام بوظائف تلك الوالیة، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم 
ًیكن أهال لها، أو كان أهال ولم یعدل فیها، فیخزیه اهللا یوم القیامة، ویفضحه ویندم  ً

 .٥٩على ما فرط

  المطلب الثالث
      به التحذیر من الخوض في الش
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

       مـا أكثر الشبهــات التي تواجه الشبــاب في كل زمان ومكــان،فإذا لم یكن 
ّعندهم الحصانة اإلیمانیة والعلم الكــافي، فإنه یخشى علیهم من ضعف أو شك في 

   .إیمانهم

 یحذرهم rسالمة عقائد الشباب فقد كان  على rومن حرص رسول اهللا 
ال یزال الناس :( قالr أن النبي tمن الخوض فیها، كما في حدیث أبي هریرة 

  . ٦٠)هذا اهللا، فمن خلق اهللا ؟: یسألونك یا أبا هریرة، حتى یقولوا 

 شبهة محتملة سیواجهها في مستقبل t ألبي هریرة rَّبین رسول اهللا   
فمن وجد من ذلك :(دیث آخر ما یقال عند ذلك بقوله قد بین في حrعمره، وكان 

 . ٦١)ًشیئا فلیقل آمنت باهللا

من الدرس  t واستفاد أبو هریرة rوقد حصل ما حذر منه رسول اهللا   
:      فبینما أنا في المسجد إذ جاءني ناس من األعراب فقالوا:(السابق، كما یقول

قوموا : ثم قال . ى بكفه فرماهم یا أبا هریرة، هذا اهللا، فمن خلق اهللا ؟ فأخذ حص
٦٢)صدق خلیلي.. قوموا .. 

. 

ُّیعد من دالئل  t  ألبي هریرةr       وهذا اإلخبار والتوجیه من رسول اهللا 
 أخبر عن أمر لم یحصل بعد، وحصل على الوجه الذي rالنبوة، ألن الرسول 

 .أخبر به

  المطلب الرابع 
        التحصین بالعمل الصالح

 لتحصین إیمان الشباب بالحث على التمسك بالكتب r       لم یكتف النبي 
والسنة، و بالتحذیر من أماكن الفتن، والتحذیر من الخوض في الشبهات، بل 
أضاف إلى ذلك حثهم على التحصن بالعمل الصالح، لما فیه من النفع الكبیر 

بادروا باألعمال، (:rقال رسول اهللا : قالt مة عقائدهم، فعن أبي هریرةلسال
ًفتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسي كافرا، أو یمسي مؤمنا ویصبح  ً ً ً

٦٣)ًكافرا، یبیع دینه بعرض من الدنیا
. 

 على المبادرة باألعمال الصالحة قبل r في هذا الحدیث یحث الرسول 
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

ال عنها بما یحدث من الفتن الشاغلة، المتكاثرة، المتراكمة كتراكم تعذرها واالشتغ
ً نوعا من شدائد تلك الفتن، rظالم اللیل المظلم ال المقمر، ووصف رسول اهللا 

ًوهو أن یمسي مؤمنا، ثم یصبح كافرا، أو عكسه، وهذا لعظم الفتن یتقلب اإلنسان  ً
  .٦٤في الیوم الواحد هذا االنقالب

مال قبل حصول الفتن، فإنها تسهل علیه وقتها، وتكون ومن بادر باألع  
  باألعمال وقت الفتن، كما في rًسببا في نجاته منها، كما یرغب رسول اهللا 

العبادة في :( قالrعن النبي ٦٥tالحدیث الذي یرویه معقل بن یسار
٦٨، وذلك ألن الناس ینشغلون عنها وال یتفرغ لها إال األفراد٦٧)َّكهجرة إلي٦٦الهرج

.  

ما ورد في وصیة  سالمة الفرد في عقیدته،فيصالح        وفي بیان أثر العمل ال
       ):رضي اهللا عنهما( ابن عباس الصحابي الجلیل البن عمه rرسول اهللا 

فإن حفظ العبد ربه یستلزم طاعته ..) احفظ اهللا یحفظك، احفظ اهللا تجده تجاهك(
ٕهها، كإقامة الصالة وایتاء الزكاة، في أوامره، یستلزم القیام بالعبادات على وج

ًوصوم رمضان، وحج بیت اهللا الحرام لمن استطاع إلیه سبیال، وفعل من تیسر من 
فإن نتیجة ذلك حفظ اهللا لعبده، ومن أجل ذلك حفظه في عقیدته، . نوافل العبادات

 .وسالمته من الفتن التي تواجهه
  

  الخاتمة
لحمد هللا رب العالمین الذي تتم به الصالحات،والصالة والسالم على المبعوث ا     

  .رحمة للعالمین وعلى آله وصحبه وسلم
 في rأسالیبه  في rقتدي برسول اهللا ین فالداعیة یسعى أل وبعد 

 في هذا العصر الذي كثرت فیه الفتن السیما، الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة 
  . سالمة عقائدنا ورفعة ألمتنا بهذا الدین القویمًوتنوعت، وذلك ضمانا ل

  :التي توصلت إلیها في هذا البحث مایأتيأهم التوصیات من     و
  .المبادرة لتعلیم أصول العقیدة للجیل الناشئ في المراحل األساسیة من أعمارهم* 
  .المناسبةالتوضیحیة ء بالوسائل ىاالجتهاد في توضیح مسائل العقیدة للنش* 
ء،بصورة تتوافق ىهتمام بالقصص اإلیمانیة من الكتاب والسنة وعرضها للنشاال* 
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

  .مع مستویاتهم العلمیة والثقافیة
 بالوصایا اإلیمانیة،وایالء األمر األهمیة القصوى،لما تعهدهم ورعایة الشباب* 

  .نراهم من غزو فكري وعقائدي 
 التطبیقات النبویة ،واستخدام في نفوس المدعویینامتحان اإلیمان ومدى رسوخه* 

  .في هذا الجانب
  . من أماكن الفتن،أوالخوض في الشبه واإلنحرافات الشبابتحذیرالحرص على * 
  .حث الناس على اإلكثار من العمل الصالح ففیه صیانة لعقائدهم* 
  .انتهاز الفرص والمناسبات لغرس العقیدة الصحیحة في نفوس المدعوین * 
  .رص على الحكمة في تقویم اعوجاجها متابعة سالمة العقیدة والح*

وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه 
  .أجمعین

  الهوامش
                                                           

  .٢٨٨السخاوي ، المقاصد الحسنة ص : 1

َجمع حزور ، وهو الغالم إذا اشتد وقوي وخدم : حزاورة :  2 ْ   ) .٢/٦٢٩الجوهري ، الصحاح (َ

  .١/٢٣أخرجه ابن ماجة ، السنن ، المقدمة ، باب في اإلیمان ، :  3

   .٢/١٣٣،١٣٤أخرجه أبو داود ، السنن ، كتاب الصالة ، باب القنوت في الوتر :  4

   .١/٣٠٢أخرجه مسلم ، كتاب الصالة ، :  5

   .٦٥٦١أخرجه اإلمام أحمد في المسند ، حدیث رقم :  6

وأخرجه اإلمام أحمد بلفظ آخر في  . ٥/١٧٢أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب األدب ، :  7
  .٦/١٣٨المسند 

والبهي الخولي ، تذكرة الدعاة ص  . ١٧٧علي محفوظ ، هدایة المرشدین ص : ینظر :  8
   .٣٠٦/ ١لدیلمي ، معالم الدعوة في قصص القرآن الكریم وعبد الوهاب بن لطف ا . ٦٦

َأي المترددة بین قطیعین:  9 ِ َِ َ ّ َ ُال تدري أیهما تتبع، ُ َْ َ َُ ّ ِ ْ.  

   .  ٤/٢١٤٦أخرجه مسلم ، كتاب صفات المنافقین وأحكامهم :  10
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

  .١/١٦٥أخرجه مسلم ، كتاب اإلیمان ، باب معرفة طریق الرؤیة :  11

 / ٣ البخاري واللفظ له ، الجامع الصحیح ، كتاب فضائل القرآن أخرجه: متفق علیه :  12
   .٥٤٩ / ١ومسلم ، كتاب صالة المسافرین وقصرها  . ٣٤٥

  ٤/١٧٦أخرجه البخاري ،الجامع الصحیح، كتاب الرقاق، باب في األمل وطوله :  13

  .١٥٣من اآلیة :سورة األنعام: 14

  . ١/٤٣٥أخرجه اإلمام أحمد في المسند :  15

  .  أي ما یقطع مسألتك مني : ما یصریني منك :  16

   .١/١٧٤أخرجه مسلم في صحیحه ، كتاب اإلیمان ، :  17

 ١/٩٠أخرجه مسلم في صحیحه ، كتاب اإلیمان ، باب كون اإلیمان باهللا أفضل األعمال :  18
.  

   . ١/٥٢أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب العلم ، باب الحرص على الحدیث:  19

   .٤/١٩١لبخاري في صحیحه ، كتاب الرقاق ، أخرجه ا:  20

أصل البقیع في اللغة الموضع الذي فیه أروم الشجر من ضروب شتى، وبه سمي بقیع :  21
یاقوت الحموي ، معجم البلدان، . (الغرقد، والغرقد كبار العوسج، وهو مقبرة أهل المدینة 

١/٤٧٣. (  

سكه،من المخــــــــــصرة كالــــــــــسوط،وكل مــــــــــا اختــــــــــصر اإلنــــــــــسان بیــــــــــده فأمــــــــــ: 22
  ).٢/٤٤٦الجوهري،الصحاح .(عصاونحوها

  ).٦-٥:(سورة اللیل: 23

... أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب الجنائز ، باب موعظة المحدث عند القبر :  24
١/٤١٨.  

هذا حدیث حسن :  ، وقال ٤/٦٦٧أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب صفة القیامة ، :  25
  . صحیح

  .١٦٣ص.مع العلوم والحكمابن رجب الحنبلي، جا: انظر :  26
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

. حدیث حسن صحیح : ، وقال ٤/٣٥٥أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب البر والصلة :  27
  .٢/١٩١صحیح سنن الترمذي )وحسنه األلباني في كتابه 

   .  ٣١٥٥٤أخرجه اإلمام أحمد في المسند ، حدیث رقم :  28

  . .  ٤/٦٣٧أخرجه الترمذي في سننه،كتاب صفة القیامة: 29

   .٢اآلیة :سورة العنكبوت:  30

  ).٥/٤٥٠.(في ظالل القرآن.سید قطب: 31

    .٢/٥٣١أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب المناقب :  32

 ، وقال ٤/٥٢٥، والحاكم في المستدرك، ٢/٢١٢أخرجه اإلمام أحمد في المسند :  33
  .صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه ، ووافقه الذهبي:

  .سبق تخریجه:  34

  .١٢٥اآلیة : النحلسورة: 35

    .  ٤/٣٨٠أخرجه البخاري في صحیحه ، كتاب التوحید ، :  36

   .٢/٣١٢ابن حجر ، فتح الباري :  37

    . ٣/١٤7أخرجه البخاري ، كتاب المغازي ، :  38

   .١/٩٧في صحیح مسلم ، كتاب اإلیمان :  39

   . ٤/٦٩ابن سعد ، الطبقات الكبرى :  40

ً علیك أي أمرتك أمرا جدا وعزمت.العزم بمعنى اإلقسام:  41 ابن منظور، لسان العرب (ً
١٢/٤٠٠  .(  

أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب القدر، باب ما جاء في التشدید في الخوض في القدر :  42
٤/٤٤٣.  

  .  ١/٥٠٠أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الصالة، باب في تخفیف الصالة :  43

  .١٨٠- ٣/١٧٦المغازي ینظر قصتهم في صحیح البخاري ، كتاب :  44
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

تشرف لها من اإلشراف للشيء وهو االنتصاب والتطلع إلیه والتعرض له ، ومعنى :  45
  ) .١٨/٩صحیح مسلم بشرح النووي ، . (تستشرفه تقلبه وتصرعه 

أخرجه البخاري ، الجامع الصحیح ، كتاب الفتن ، باب تكون فتنة القاعد فیها خیر من :  46
مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب نزول الفتن كمواقع و . ٣١٧ ، ٤/٣١٦القائم ، 
  .  ٢٢١٢ ، ٤/٢٢١١القطر ، 

 ، مادة ٥/١٨٦٢الجـوهري ، الصحاح ، (جمــع أطم وهي حصون ألهل المدینة : اآلطام :  47
  ] ) .  أطم: [

 ابن حجر ، فتح(سقوط الفتن وكثرتها بسقوط القطر في الكثرة والعموم ) r(شبه النبي :  48
  ).٤/٩٥الباري ، 

 ٢/٢٤أخرجه البخاري ، الجامع الصحیح ، كتاب فضائل المدینة ، باب آطام المدینة ، :  49
   .  ٤/٢٢١ومسلم في كتاب الفتن ، باب نزول الفتن كمواقع القطر ، . 

  .)٢- ١(جزء من اآلیتین: سورة الجن: 50

وأخرجه . ٢٩٠٦دیث  ، ح٥/١٧٢أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب فضائل القرآن  ، :  51
   .  ٢/٤٣٥الدارمي في كتاب فضائل القرآن ، باب فضل من قرأ القرآن ، 

 حدیث ٦٤٨رواه مالك في الموطأ ، كتاب الجامع ، النهي عن القول بالقدر ، ص :  52
صلى اهللا (وأخرج الترمذي في السنن نحوه ، كتاب المناقب ، مناقب أهل بیت النبي ١٦١٩

  .٥/٦٦٣) علیه وسلم

أخرجه الترمذي في السنن ، كتاب العلم ، باب ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع ، :  53
وابن ماجه في المقدمة ، باب اتباع سنة الخلفاء ) . حدیث حسن صحیح: ( وقال ٥/٤٤

 ٢/٣٤٢) صحیح سنن الترمذي(وقال األلباني في كتابه  . ١٦ ، ١/١٥الراشدین المهدیین ، 
  .الترمذي واللفظ ) . صحیح: (

 وأبو ٢٢١٣ ، ٤/٢٢١٢أخرجه مسلم ، كتاب الفتن ، باب نزول الفتن كمواقع القطر ، :  54
  .٤/٤٥٥هي عن السعي في الفتنة داود واللفظ له ، كتاب الفتن والمالحم ، باب في الن

   .١٨/٩النووي ، شرح صحیح مسلم ، : انظر :  55

   .٣/١٤٥٦لب اإلمارة أخرجه مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب النهي عن ط:  56
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

   .  ٣/١٤٥٧أخرجه مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب النهي عن طلب اإلمارة :  57

  ٢٠٨ ، ١٢/٢٠٧انظر النووي ، شرح صحیح مسلم ، :  58

   .  ٢١٠المرجع السابق ص :  59

   .  ١/١٢١أخرجه مسلم ، كتاب اإلیمان ، باب بیان الوسوسة في اإلیمان :  60

  .  المرجع نفسه :  61

  .   المرجع نفسه : 62

أخرجه مسلم ، كتاب اإلیمان ، باب الحث على المبادرة باألعمال قبل تظاهر الفتن ، :  63
١/١١٠  .  

   .  ٢/١٣٣النووي ، شرح صحیح مسلم ، : انظر :  64

أسلم قبل الحدیبیة وشهد .معقل بن یسار بن عبد اهللا بن معبر بن حراق بن الي بن كعب: 65
ابن حجر،اإلصابة، :انظر.(رة ومات فیها في آخر خالفة معاویةبیعة الرضوان، نزل البص

٣/٤٤٧.(  

صحیح مسلم بشرح . (المراد بالهرج هنا الفتنة واختالط أمور الناس : قال النووي :  66
  ) .١٨/٨٨النووي 

  .٤/٢٢٦٨أخرجه مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب فضل العبادة في الهرج :  67

   .١٨/٨٨لنووي صحیح مسلم بشرح ا:  68
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المصادر والمراجع
القرآن الكریم 

دار (عزالدین علي بن أبي الكرم،أسد الغابة في معرفة الصحابة،:ابن األثیر -١
  ) . التراث العربي، بیروت ءإحیا

المطبعة السلفیة، القاهرة، (١محمد بن إسماعیل،الجامع الصحیح،ط:البخاري -٢
  ).هـ١٤٠٠

، مشكاة المصابیح، تحقیق محمد ناصر الدین د اهللامحمد بن عب:التبریزي -٣
  ) .هـ١٣٩٩المكتب اإلسالمي، بیروت،  (٢األلباني، ط

الحافظ محمد بن عیسى بن سورة الترمذي، السنن ، تحقیق وشرح :الترمذي -٤
 ) .دار إحیاء التراث العربي(أحمد محمد شاكر، بدون

 روإسماعیل بن حماد،الصحاح،تحقیق أحمد عبد الغف:الجوهري -٥
  ) . م١٩٩٠بیروت، دار العلم للمالیین، (٤عطار،ط

دار ( شهاب الدین أبو عبد اهللا یاقوت، معجم البلدان، بدون : الحموي  -٦
  ).الفكر، بیروت
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

  ).  دار المعرفة، بیروت( بن رجب، جامع العلوم والحكم، نعبد الرحم:الحنبلي -٧
  ).هـ١٣٩٩مكتبة الفالح، الكویت، (٦البهي، تذكرة الدعاة، ط: الخولي  -٨
دار إحیاء السنة (أبوعبد اهللا عبد الرحمن بن فضل بن بهرام،السنن، :الدارمي -٩

  ).  النبویة
          ١عبد الوهاب بن لطف، معالم الدعوة في قصص القرآن الكریم،ط:الدیلمي -١٠

  ). ١٤٠٦دار المجتمع، جدة، (
أبو داود سلیمان بن األشعث، السنن، إعداد وتعلیق عزت : السجستاني  -١١

  ) .١٣٨٨دار الحدیث، بیروت، (١د الدعاس وعادل السید، طعبی
دار  (١أبو الخیر محمد بن عبدالرحمن، المقاصد الحسنة ، ط: السخاوي  -١٢

  .هـ١٣٩٩الكتب العلمیة، بیروت، 
 ) . دار صادر، بیروت (أبو عبداهللا محمد، الطبقات الكبرى، : ابن سعد  -١٣

دار الهدى، ( ١ التعلیم، طمحمد رأفت، الرسول المعلم ومنهجه في. د: سعید  -١٤
  ). هـ١٤٠٢الریاض، 

دار ابن تیمیة،  (١محمد بن رزق،صحیح السیرة النبویة، ط:ابن طرهوني -١٥
  ).هـ١٤١٠القاهرة، 

أبو عمر یوسف بن عبداهللا، االستیعاب في معرفة األصحاب : ابن عبد البر  -١٦
  ). ١٣٢٨مطبعة السعادة، مصر، (١، هامش اإلصابة، ط

بن علي بن حجر، فتح الباري، ترقیم محمد فؤاد عبد احمد :  العسقالني  -١٧
رئاسة إدارات (الباقي، تصیح وتعلیق سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز، بدون

  ).البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الریاض
 ١أحمد بن علي بن حجر، اإلصابة في تمییز الصحابة، ط: العسقالني  -١٨

  ).مطبعة السعادة،مصر(
دار الفكر، (محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، بدون:  أبادي الفیروز -١٩

  ).١٣٩٨بیروت، 
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في الدعوة إلى العقیدة اإلسالمیة)صلى اهللا علیه وسلم (أسالیب النبي  

استانبول، (أبو عبداهللا محمد بن یزید القزویني،  السنن، بدون: ابن ماجة  -٢٠
  ).المكتبة اإلسالمیة

دار (٥علي، هدایة المرشدین إلى طرق الوعظ والخطابة، ط: محفوظ  -٢١
  ) .هـ١٣٧١االعتصام، بیروت، 

 أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، :ابن منظور  -٢٢
  )دار صادر، بیروت(بدون

دار الشروق،  ( ٧أبو الحسن علي الحسني، السیرة النبویة، ط: الندوي -٢٣
  ).هـ١٤٠٨بیروت، 

دار إحیاء (محیي الدین یحیى بن شرف، شرح صحیح مسلم، بدون : النووي -٢٤
  )التراث، بیروت

نشر رئاسة إدارات (صحیح مسلم، بدون مسلم بن الحجاج، : النیسابوري  -٢٥
  ) .هـ١٤٠٠البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الریاض، 

دار الهدى،  (٢عبد الحمید، الرسول العربي المربي، ط. د: الهاشمي  -٢٦
  ) . هـ١٤٠٥الریاض، 

دار المعرفة، (أبو محمد عبد الملك، السیرة النبویة، بدون : ابن هشام  -٢٧
 ) .بیروت 

  


