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 ة وصفية لي دراسة حتلي 
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 ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه. .1
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 خص البحث لم

لشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين،  عند اة  عوي  اجلهود الد  دراسة وحتليل  إىل  هذا البحث    يهدف
وما نتج عن    ؛عوىالد    هوأفكاره ومنهج  ،عويةالد  ته، ومسريته  ا، ومؤلفيةعلمال  ومكانته  حياته  دراسة  انطالقاً من

 .ليوالعم  ة يف جمتمعه على املستوي  الفكري ي  تغيري  آاثر  من  ذلك
وقد اعتمد الباحث يف مجع املعلومات من املنهج التارخيي عن سرية للشيخ، واملنهجي الوصفي يف  

استّدل هبا    ئل، كما قام بتخريج األحاديث الىتعرض اجلهود الدعوي ة، واملنهج التحليلي يف إيضاح بعض املسا
 الشيخ.

 وقد توصل البحث إىل النتائج التالية:
هو الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي  و اشتمل البحث على تعريف الشيخ، وسريته، ومكانته :   -1

م، وتويف 1844تراجنكانوج  ماليزاي سنة    جالفطاين امللقب ب)الشيخ ينء مت الصغري(، ولد بقرية فولو دويون
وشاح األفراح إصباح  )فن يف مقربة معالء، وله مؤلفات كثرية، ومن بينها دم، و 1915مبكة املكرمة يف سنة 

 ، وغريها. (الفالح، ومطلع البدرين وجممع البحرين، والبحر الوايف والنهر الصايف
إىل العقيدة   الدعوة إىل أنّه كان حريصًا على توّصل البحث عوي ةمن حيث جهوده الد   -2

على الدعوة  يشتمل  هرة، وعقيدة أهل السنة واجلماعة. وهو  الصحيحة، وضرورة التمسك ابلكتاب، والسنة املط
ابألخالق احلميدة واآلداب  إىل أركان اإلميان، وأركان اإلسالم، وتطبيق الشريعة اإلسالمية، وضرورة التحلي 

 ، واألذكار الشرعية.حلسنةا
قد مشلت  الشيخ حممد؛ عند  واحلوار الدعويّة أّن أّهم األدب  توص ل البحث أيضًا إىلوقد  -3
كلِّّ ، مع بيان استخدام  احلسنة القدوةو لعمل ابكما مشلت التبليغ ،  ةتاب، و الكةابلقول الشفهي األساليب

ثرٌي قوٌي على طلبته وجمتمعه واستخدام الوسائل الد عوي ة عند الشيخ حممد أت . يف الظ رف املناسب هلا وسيلة  
 الس واء، من حيث الفكر والرُّؤية واملنهج، من منهج يف السلوك األفراد واجملتمع يف الدعوي ة. على 
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ABSTRACT 

 
This research aimed at studying and analyzing the da’awah efforts made by 

Sheikh Muhammad Daud al-Fatani through the study of his biography, his intellectual 

position, his authorships, his career in da’awah, and his thoughts and methodology. 

The researcher collected data of biography of Sheikh by adopting historical 

approach of the biography of Sheikh, systematic and descriptive in advocacy efforts, 

and analytical approach to clarify some of the issues, as the graduation of the 

conversations that quoted Sheikh.  

The findings of this research are as follows: 

1- Sheikh Muhammad ibn Ismail Daud al-Fatani, know by the name of 

“Sheikh Nik Mat Saghir”, was born in the village of Pulo Duyong 

Terengganu, Malaysia in 1844 A.D. and died in Makkah, in 1951 A.D. 

where he was buried at the Ma’ala cemetery. He authored various books 

such as: “wishah al-afrah Isbah al-falah”, “matla’ al-badrayn wa 

majam’a al-bahrain”, “al-bahr al wafi wal nahr al safi”, etc. 

2- He preached the pure Aqidah, sticking to the Qur’an and authentic Sunnah 

of the Prophet, and the tradition of the Sunnah and Jama’ah. This covered 

the creeds of Islam and Iman, the application of Islamic Shari’ah and the 

good morals. 

3- The main preaching methods that Sheikh Muhammad used included: 

Sermons, written materials, the good model insisting on suing the best 

method in each circumstance. 

The impact of Sheikh Muhammad’s da’awah –May Allah forgive him- on 

his students and community was strong at the intellectual dimension as 

well as at the practical and behavioral dimension. 

 

 

 





 

3

 

 شكر وتقدير

سبحانه وتعاىل على عظيم فضله، وأشكر على جزيل إحسانه، وأصلى وأسلم على أشرف   أمحد هللا 
 أنبيائه حممد بن عبد هللا، وعلى آله وأصحابه مجيعاً. ، و رسله

عداد  إالعون واملساعدة يف سبيل يدي  إىل دّ لص الشكر والتقدير لكل من م أتقدم خباوبعد، فإينّ  
األستاذ املساعد  أخص منهم ابلذكر: سعادة  جامعة املدينة العاملية، و من القائمني على    ،هذه الرسالة وإجنازها

من إرشادات وتوجيهات قيمة،  املشرف على هذه الرسالة، على ما أفادين به لدكتور عثمان جعفرفروفيسو ا
األجزاء   م عظم هلهللا عين أحسن اجلزاء، وأ م يف قراءة البحث وتدقيقه، فجزاه له من جهد ووقت مثنيذّ وما ب

  نج )احملاضر جبامعة األمرييين ساليمر وتقدير العميق للدكتور عبد الغجزيل الشكمن واملثوبة. كما أقدم أيضاً 
القيمة مما ساعد على إخراج هذا البحث، مع وافر الشكر    سونكال الفطاين(، على بعض مالحظاته وتعليقاته

وعظيم التقدير جلميع زمالئي األساتذة مبدرسة عزيزستان انفرأدو الفطاين الذين ساعدوين إلمتام هذا البحث،  
 .  از هذا البحث، فجزاهم هللا عنا خري اجلزاءوال يفوتين أن أقدم الشكر إىل الذين هلم مسامهة ومساعدة يف إجن
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  مقدمة البحث

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن  
ل له ، ومن يضلله فال هادى له ،  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال  ئات أعمالنا ، من يهده هللا فال مضّ سيِّّ 

ة البيضاء  جى األمانة ، وترك األمة على احمل أدّ  ،غ الرسالة عبده ورسوله ، بلّ  شريك له ، وأشهد أن حممداً 
ا  مّ أ هللا إبذنه حىت أاته اليقني ،  ليلها كنهارها ال يزيغ عنها  إال هالك ، وجاهد يف هللا حق جهاده ، ودعا إىل

 بعد : 

عارف، فالعلم يوسع املدارك ،  خذ من املألفإن هللا تعاىل خلق اإلنسان ، وعلمه البيان ، ودعاه إىل ا 
لقوى يف مواجهة األفكار  وينري العقول ، وهو مرياث النبوة ، وهو النور الذى يبدد ظالم اجلهل ، والسالح ا

   ،(1)  )َيى أىي ُّهىا الرَُّسوُل ب ىلِ ْغ مىا أُْنِزلى ِإلىْيكى ِمْن رىبِ كى ( : تعاىل يف كتابه احلكيم قال  . ، واآلراء الفاسدةاملنحرفة
  :  فقال    جالله  صلوات هللا وسالمه عليه إببالغ هذه الدعوة خري قيام يف الثقلني حىت أثىن عليه جلّ  فقام

ِخٌع ن ىْفسىكى أىَّلَّ يىُكونُوا ُمْؤِمِنيى  (   من  مث كانت هذه الدعوة  موضع عناية الدعاة املخلصني  ،(2)  ) لىعىلَّكى ابى
، دعوهتم منهج األنبياء واملبعوثنيالصحابة والتابعني ومن جاء بعدهم من الدعاة واملبلغني ، وجهودهم يف 

العصور ومدى    للعاملني ، وما زالت وال تزال هذه السلسلة الذهبية على مرّ   سيد املرسلني املبعوث رمحةً بواقتدوا  
 ،(3) ...(    َّلتزال طائفة من أمىت ظاهرين على اْلق)       :لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم  الدهور مصداقاً 

مل املعمورة اليوم تقوم ايف أقطار العالدعوة اإلسالمية    نّ أيدة ، وحيث  فسعدت هبا األمة اإلسالمية يف قرون عد
ومن    ،  (4)  ، وخاصة يف اجلزيرة املاليويةاملؤسسات الدينية واحلركات العديدة واجلماعات اإلسالميةالعلماء و هبا  

 

 . 67سورة املائدة،  اآلية: - 1

 . 3سورة الشعراء،  اآلية:  - 2

الصحيح، كتاب:    يف  (.  ومسلم7311رقم احلديث )  الصحيح، كتاب: التوحيد، ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: التزال طائفة من أميت،  يف    البخاري -  3
 (.1920) رقم احلديث اإلمارة، ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: التزال طائفة من أميت ظاهرين،

، ترمجة : غايد سيف   Barbara Watsoon Andaya تضم من: ماليزاي، وسنغافورة، وإندونيسيا، وفطاين. الدول تتكلم فيهاابللغة املاليوية،هي  - 4
  .224الدولة، عامل املاليو، ص 
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من أعالم األمة يف جنوب شرق آسيا ،  كان علماً    ،(2)  الفطاين ،(1) الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي مبينه
وسائل لوقد ساهم يف نشر الدعوة اب ، على منهج أهل السنة واجلماعة روكان ذا إنتاج علمي وفقهي غزي

اً  أمنوذجاً حيّ   وهو بذلك يعدّ    ؛ومبادئه والدعوة إليهاملتعددة ، وكان له أسلوبه املميز يف عرض حقائق اإلسالم  
    .ز يف أسلوبه ومنهجه الدعوي ةللداعية املعاصر املميّ 

لشيخ حممد بن إمساعيل  ل ة ماجستري بعنوان :" اجلهود الدعوي  للموضوع رساليت أن يكون  لذا اخرتت  
 ة وصفية " . يالفطاين دراسة حتليلالداودي  

 .املوضوعأسباب اختيار 

 ة أسباب منها ، ما يلي : عدّ     ؛لقد دفع الباحث لدراسة هذا املوضوع

 

مدينة الفطاين  ات عن  هو العالمة العارف الرابين الشيخ وان داود بن وان عبد هللا بن وان إدريس الفطاين، ولد يف كريسيك وهي القرية تقع حوايل سبع كيلومرت   -  1
م.   أمحد سانوسي بن عزمي،  األحاديث واألاثر يف كتاب منية املصلي،  قسم القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم 1740ه/1153احلالية يف السنة 

 -Tokohداود، العلماء من جزيرة املاليوية ) . إمساعيل جئ 11م ص 2008اإلنسانية، الرسالة لنيل درجة املاجستري،  اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي، العام  
Tokoh Ulama Semenanjung Melayu 1   13م، ص   1998(، كوات ابرو كالنتان، العام  . 

جتاّري  (، نشأت مملكة  يف حدود القرن األول والثاين امليالدي وّضمنت آنذاك ميناء Langkasukaأنقاض مملكة  النكاسوكا ) فطاين: بلد إسالمي على  - 2
استقروا يف هذه  اليت قامت جنوب شرق آسيا ؛ وذلك بفضل موقعها اجلغرايف علي ما يعرف اآلن خبليج سيام. أما عن دخول اإلسالم إيل فطاين، فريجع أن ذلك 

يف   أن حضور اإلسالم تذكر أن بعض الرواايت احمللية  املوانئ الصينية. بل  ىف اهلنود واألتراك الذين التُّجاروناملنطقة منذ أواخر القرن الثاين أيدي التُّجاّري العرب و 
(  Campaأن اإلسالم دخلها علي أيدي الدعاة املسلمني من مملكة سامبا ) -يذكرون -فطاين إىل القرن العاشر امليالدي، وذلك يف ظل مملكة ترجع اليت 

نطقة، لقد أّمدت فطاين احلضارة اإلسالمية كوهنم رابئب الدارات العلمية يف فطاين، هذه امليف م اإلسالم و النكاسوكا. وكانت احلركة العلمية يف فطاين منذ قرن قد
مؤلفاهتم يف  أولئك يف العلم من اإلسالمي يف اهلنود واحلجاز خاصة. ومن أولئك املشايخ الفطانيني الشهريني ابملسجد احلرام مبكة املكرمة، وال تزالتصدر وجاء 

لفة. ومن بينهم الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين املعروف )الشيخ حممد صغري فطاين( ومن مؤلفاته " البحر الوايف والّنهر  العقيدة، والفقه، والعلوم املخت
العربية السعودية، يف اململكة  -الصايف، واملطلع  البدريني واجملمع البحرين، والبهجة املرضية يف فوائد اآلخروية، وغريها " والتزال عشائر أولئك العلماء متصدرين 

يف اجملاالت العلمية واالجتماعية ... أما من الناحية اجلغرافية والسياسية: تقع فطاين اإلسالمية يف مشال   –وخاصة يف مكة املكرمة، وغريها من البلدان املاليوية 
، ومساحتها األصلية مخسون ألف ميل مربع، يبلغ عدد سكان فطاين  ماليزاي بني حبر الصني اجلنويب وخليج سيام شرقا  وبني احمليط اهلندي غراب  واتيلندي مشاال  

، وهناك حوايل مليونني من املسلمني، استطاع التايلنديون االستيالء علي  ائةملاب   80حسب آخر االحصائيات حوايل ستة ماليني نسمة، تبلغ نسمة املسلمني فيها 
 صهيوين من أكرب أعدائها بسبب العالقات املميزة بني اتيلندي والكيان الصهيوين ... م، تعترب حركة فطاين الكيان ال 1786ه/  1201فطاين عام 

  www.ilamstory.com. قصة االسالم يف اتيلند وفطاين http://bukittanah3.wordpress.comانظر: موقع   

http://bukittanah3.wordpress.com/
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واملخطوطات من    : كثرة مؤلفات الشيخ العلمية يف خمتلف العلوم، ابإلضافة إىل حتقيقه العديد من الكتبأوَّل
 .الرسائل العلمية

إىل هللا ، وكيفية  تضمنتها جهود الشيخ يف الدعوة  لتعرف على األساليب والوسائل اليت احلاجة إىل ا: اثنيا
 .اإلفادة منها

: حاجة الدعاة إىل معرفة حال علمائهم ، واالطالع على سريهتم ، ومعرفة ما كانوا عليه من فقه، وعلم،  اثلثا
 وتقوى، وصالح، فينهلوا مما هنل منه أولئك العلماء. 

 ه وكلماته بنفع عظيم، وكتب هللا هلا القبول بني الناس. : إنه استفاد من علمه خلق كثري، وجاءت كتبرابعا
ة للشيخ  دعوي  جدة املوضوع فلم يسبق أن قدمت دراسة علمية متخصصة تتحدث عن اجلهود الّ : خامسا

قد شاركت  ولعلي أكون بذلك  ذلك نصيب، حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين ، فأرجو أن يكون يل يف 
 يف جمال الدعوة إىل هللا تعاىل.   علمية للمكتبة اإلسالمية، خصوصاً  يف مسامهة

   .البحث مشكلة 

                                          حياول الباحث من خالل هذا البحث اإلجابة على التساؤالت التالية:
 . من هو الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين؟

    ومنهجه يف الدعوة إىل هللا تعاىل؟ ،ما جهوده . 
    والعملية؟ ،ما جهوده العلمية . 
    ؟اإلسالمية ة الدعو يف  حممد والوسائل اليت استخدمها الشيخ  ،ما األساليب. 
    ؟اإلسالمية يف الدعوة حممد من جهود الشيخ املستفادة والدروس  ، ما اآلاثر. 

 

   . الباحثاملشاكل والعقبات الِت واجه 
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  ، ه التغلبر هللا تعاىل بفضله ومنِّّ الباحث أثناء إعداد هذا البحث بعض الصعوابت اليت يس   لقد واجه
 :ف معها، ومنهاوالتكيّ 

  ، كتبت عن حياة الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين  - فيما أعلم  - وجود املراجع الكاملة عدم  -1
 وجهوده املباركة. 

تاج إىل  وهذا حي ،والتايلندية ،أغلبها ابللغة املاليويةو  ،املراجع الكاملة ابللغة العربية ليست هلا -2
 وقد أخذ ذلك مين الوقت واجلهد الكبري.  .اللغة العربيةإىل   الرتمجة 

مما تتطلب السفر الدائم،   ؛أماكن عديدة، وبعيدة عن الباحث متفرقة يفأن مصادر البحث،  -3
 .طالبهه، ومقابلة مع أقاربه، و للبحث عن مؤلفات ؛والتنقل املستمر

ضخامة موضوع الدعوة يف حياة الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين، وسعة جوانبه، وتعدد  -4
 جزئياته.

    .أهداف البحث

 ما يلي:  ةدراس   هذا البحث إىليهدف 
 . تعاىليف الدعوة إىل هللا  إمساعيل الداودي الفطاين إبراز جهود الشيخ حممد بن  .1
 .العلميةو  يّةدعو اله هود ج على الوقوف .2
 . تعاىل عوته إىل هللااليت استخدمها الشيخ يف د  هاوأساليب ،الدعوة وسائلإيضاح  .3
   .دعوته إىل هللا تعاىل املستفادة منوالعرب الدروس مع بيان  الشيخ  ةدعو  اثرآ بيان .4

 
 
 
 
 

     
 .الدراسات السابقة
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احلاجة ماسة إىل طرقه  مل جيد الباحث دراسات سابقة حتدثت عن هذا املوضوع ابلرغم من أمهيته و 
لنيل درجة املاجستري يف قسم    تانعلمي  تانهناك رسال  نّ بيد أ   ؛. والباحث أثناء إعداد هذا البحثوالبحث فيه

 :مهاالدراسات اإلسالمية جبامعة األمري سونكال فرع الفطاين، جنوب اتيالند 
"املنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين يف كتابه وشاح األفراح وإصباح   أوال:
 م.2009، رسالة علمية لنيل درجة املاجستري العام لب السيد روايء وان سوهالفالح" للطا
ع  مطلع البدرين وجمم "املنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين يف كتابه اثنيا:

 م.2004رين" للطالب عزمان يت عايل، رسالة علمية لنيل درجة املاجستري العام البح
ما توصل الباحث من هذين الرسالتني، حول جهود الشيخ يف الدعوة إىل هللا تعاىل؛ إليضاح منهجه   

 يف الدعوة وأساليبه، ووسائله، وأتثريه على األمة اإلسالمية.
مما كتب عن سرية الشيخ ومنهجه يف الدعوة هو املستمد من كتاب يف رسالتهما  وقد استفاد الباحث   

، كان علماً من أعالم األمة اإلسالمية، وفق منهج سلف هذه األمة  –صلى هللا عليه وسلم    -هللا وسنة رسوله  
كالبحر    كّرس حياته وجهده يف خدمة اإلسالم، قاضيًا وابحثًا وداعياً، وكان ذا إنتاج علمي وفقهي غزير

الواسع حيرّي من يقف على شواطئه غري ملم مبا يف جوفه من كنوز، منافحًا عن السنة وعن منهج أهل السنة  
 واجلماعة.

 
 
 
 
 
  

 .منهج البحث
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  ، استخدم الباحث املنهج التارخيي عند احلديث عن سرية الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين
وكذلك املنهج   ،ومؤلفاته ، املنهج الوصفي يف عرض جهودهكما استخدم   وشيوخه،  ،ومراحل طلبه العلم

 وترجيح بعض أقواله مع االلتزام ابخلطوات التالية:  ،وحتريرها ،عض املسائلبالتحليلي يف إيضاح 
، وخاصة  ، ومراجعهااملادة العلمية املتعلقة هبذا املوضوع حسب استطاعيت من مصادرها  مجعت -1

 . –رمحه هللا  – اعيل الداودي الفطاين حممد بن إمس كتب الشيخ 
  تعتمداكنت    –رمحه هللا  – الداودي الفطاين   حممد لشيخ الدعوية لعند احلديث عن جهود  -2

 .على نقل النصوص يف أغلب األحيان من كتبه 
وأرقامها يف املصحف الشريف مع االلتزام ابلرسم  ،قمت بعزو اآلايت القرآنية إىل سورها -3

 .العثماين
  ،مث اسم املؤلف ، وذلك ابسم من أخرج احلديث ؛كتبهاقمت بتخريج األحاديث النبوية من   -4

 والصفحة.  ،مث اجلزء ،ورقم احلديث  ،مث الكتاب فالباب
اكتفيت هبما عن   –رمحهما هللا  –أو مسلم  ،إذا كان احلديث مما أخرجه اإلمام البخاري -5

 غريمها يف التخريج. 
كتب احلديث املشهورة،  يخان فقد اجتهدت يف خترجيها من  أما األحاديث اليت مل يروها الش -6

ونقلت حكم أهل العلم عليها حسب استطاعيت. وقد حرصت عدم االستدالل إالّ ابألحاديث  
 . أو احلسنة  ،الصحيحة الثابتة عن رسول هللا  

نقل عن الشيخ  إذا لزم األمر يف غري ال ؛وجه االستدالل ابألدلة من الكتاب أو السنة تذكر  -7
 . -رمحه هللا  –  حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين

قمت بكتابة بياانت كاملة عن الكتاب تشمل:   .أو املراجع للمرة األوىل ،عند ذكر املصادر -8
مث   ،واسم الناشر ،ورقم الطبعة ،وجدواسم احملقق إن  ، الكتابواسم  ،الكتاباملؤلف اسم 

 فالصفحة.  ،مث رقم اجلزء إن وجد ،واترخيها ،مكان الناشر
أو صفحة    – غري القرآن    –وفصل بني النقلني مرجع آخر    ،أو املراجع  ،ر ذكر املصادرإذا تكرّ  -9

مث رقم اجلزء إن وجد   ، سابق ( رجعموعبارة )  ، الكتابواسم  ،املؤلفأكتب اسم  .جديدة
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مث اجلزء إن وجد   ، سابق ( رجعمفالصفحة. وإذا مل يفصل بينهما فاصل أكتفي بذكر ) 
   فالصفحة.

وكانوا    –رمحه هللا    –ترمجت لألعالم الذين كان هلم ارتباط مباشر ابلشيخ حممد بن إمساعيل    -10
 معاصرين له.

 . )     (  .وضعت اآلايت القرآنية يف قوسني مميزين  -11
 بني قوسني "   " .  – فيما عدا اآلايت الكرمية  –وضعت مجيع األقوال   -12
 عند االختصار يف النقل وضعت ثالث نقاط ... مكان الكالم احملذوف.   -13
أو   ، نظر(  قبل اسم املصدرارجع مت االقتباس منه ذكرت كلمة )ملعند اإلحاطة ملصدر أو   -14

 املرجع 
دته  يف بعض املواطن بل أيّ  – رمحه هللا  – مل أقتصر على ذكر كالم الشيخ حممد بن إمساعيل  -15

 .  -ال سيما يف موضوع العقائد  -أبقوال أهل العلم املناسب 
ذيلت الرسالة خبامتة موجزة أمجلت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل البحث،    -16

 ة. املهمّ وضمنتها عدداً من التوصيات  
ومفاتيحها على النحو   ؛ للتخفيف على اهلوامش،استخدمت بعض الرموز يف احلاشية  -17

 التايل: 
 ط:  الطبعة   
 :   ) اجلزء/الصفحة /  
 ص: الصفحة   
وضعت يف هناية الرسالة فهرسًا لآلايت القرآنية ذكرت فيها طرف اآلية، وذكرت عند كل  -18

الرسالة، وفهرسًا لألحاديث النبوية الشريفة،  كما جاءت يف  ؛ورقم اآلية ،اسم السورة :أية
وثبتًا للمصادر واملراجع اليت استخدمتها يف البحث، وأخريًا وضعت فهرسًا للموضوعات  

 ذكرت فيه الفصول واملباحث واملطالب الوردة يف الرسالة. 
 وقد أثبت ذلك يف اهلامش.  .استعنت ببعض املواقع الشبكة العنكبوتية -19
         استعنت ببعض املقاالت يف اجملالت. -20
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 . هيكل البحث

مقدمة البحث، واسباب اختيار املوضوع، والتساؤالت البحث، املشكالت   ى اشتمل البحث عل  
  خطةوالعقبات اليت واجه الباحث، وأهداف البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وهيكل البحث، و 

 البحث، واخلامتة، والفهارس.

 . البحث تقسيمات

  .فصول وثالثة ،التمهيد على البحث   تقسيماتاشتملت 
 .لشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاينل على التعريفيتضمن : التمهيد 

 : النحو اآليت مباحث، على  مثانيةفيه 
 .لقبهاألول: امسه، ونسبه، و  بحثامل

 ونسبه.، هاملطلب األول: امس 
   هاملطلب الثاين : لقب 

 .هالثاين: مولد ملبحثا
 . هاملطلب األول: مولد 

  .العلمية تهث: نشأالالث بحثامل
 علمية. تربيتهاملطلب األول:  
 . يف طلب العلم ته املطلب الثاين: رحل 

 . ه، وتالميذهالرابع: شيوخ بحثامل
 .هاملطلب األول: شيوخ 
 . هاملطلب الثاين: تالميذ 

 . عليه، وثناء العلماء العلمية ته: مكانامساخل بحثامل
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 املطلب األول: مكانته العلمية.  
 املطلب الثاين: ثناء العلماء عليه.  

 .عقيدته، ومذهبه الفقهي: دسالسا بحثامل 
 املطلب األول: عقيدته. 
 املطلب الثاين: مذهبه الفقهي.  

 مؤلفاته.املبحث السابع: 
 وفاته.املبحث الثامن: 

 . ة اإلسالميةجمال الدعو الداودي الفطاين يف جهود الشيخ حممد بن إمساعيل  :ألولا فصلال

 النحو اآليت:    ىبحثني، عل امل  علىيتضمن 

 . يف الدعوة إَل عقيدة أهل السنة واجلماعة هاألول: جهود بحثامل
   الوثقي.مسك ابلعروة التّ  إىل  هاألول : جهود   طلبامل

 .وأركانه ابهلل  مياناإلإىل   ه الثاين : جهوداملطلب  
 ية. اإلسالم يعةشر الإَل تطبيق  دعوةاليف  جهودهالثاين:  بحثامل

   .أركان اإلسالم ه يف الدعوة إىلاألول : جهود   طلبامل  
   . كلميت الشهادتنياألول:     
 . الصالةالثاين:     
   .الزكاةالثالث:     
 . صوم رمضانالرابع:    
 . احلجّ اخلامس:    
 احلسنة.إىل األخالق احلميدة واألدب  يف الدعوة   ه: جهود ينالثا  طلبامل  
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 . األول: األخالق احلميدة   
 . احلسنةالثاين: األدب    
   . والدعاء ، األذكارمالزمة إىل : جهوده يف الدعوة ثالثال  طلبامل  
 . األول: األذكاراملطلب     
 . الثاين: الدعاءاملطلب     

    .إَل هللا تعاَل وأساليبها مد بن إمساعيل الداودي الفطاينحم الشيخ وسائل دعوة :ثاينال فصلال

 : النحو اآليت  ىعل   ثالثة مباحث علىمن يتض
 املبحث األول: أمهية استخدام الوسائل.

 : ة يف منهج الشيخو : وسائل الدعلثاينا بحثامل
 . وسيلة طلب العلماألول: املطلب   
 . األول: أدلة هذه الوسيلة من الكتاب والسنة  
 . الثاين: اختاذ الشيخ حممد طلب العلم وسيلة يف تبليغ الدعوة  
 .الثاين: وسيلة الكتابة، والتأليف  طلبامل 
 األول: املقصود ابلكتابة والتأليف.   
 .: أدلة هذه الوسيلة من الكتاب والسنةالثاين  
 . اختاذ الشيخ حممد الكتابة والتأليف وسيلة يف تبليغ الدعوة  الثالث:  
 . الثالث: وسيلة اإلفتاء  طلبامل 
 . ابإلفتاءاألول: املقصود   
 .: أدلة وسيلة اإلفتاء من الكتاب والسنةالثاين  
 . وسيلة يف تبليغ الدعوة اإلفتاء اختاذ الشيخ حممد :  الثالث  
 .الرابع: وسيلة التدريس  طلبامل 
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 األول: املقصود ابلتدريس.  
 .: أدلة وسيلة التدريس من الكتاب والسنةالثاين  
 .: اختاذ الشيخ حممد التدريس وسيلة يف تبليغ الدعوةالثالث  

 .ة الشيخسلوب دعو أ: لثالثا بحثامل

 . سلوب احلكمةأاألول:   طلبامل 
 . واالصطالح ،األول: تعريف احلكمة يف اللغة  
   .والسنة ، : األدلة الواردة من القرآنالثاين  
   .هللا ضرورة تطبيقها يف جمال الدعوة إىلو  ،الثالث: أمهية احلكمة  
 . لشيخ ا ة دعو الرابع: أمثلة لبعض املواقف احلكيمة يف    
 .احلسنة سلوب املوعظة أالثاين:   طلبامل 
 . واالصطالح ،األول: تعريف املوعظة احلسنة يف اللغة  
   .والسنة ، الثاين: األدلة الواردة من القرآن  
   .هللا ضرورة تطبيقها يف جمال الدعوة إىل و  ،الثالث: أمهية املوعظة احلسنة  
 . دعوة الشيخ  لبعض ما جاء يف أمثلةالرابع:   
 . سلوب اجلدال، واحلوارأ: الثالث  طلبامل 
 . واالصطالح ، واحلوار يف اللغة ،األول: تعريف اجلدال  
   .والسنة ، الثاين: األدلة الواردة من القرآن  
   .هللا ضرورة تطبيقها يف جمال الدعوة إىل واحلوار، و  ،الثالث: أمهية اجلدال  
   .شيخال  ةدعو و احلوار يف  ،لبعض اجلدال أمثلةالرابع:   

والدروس املستفادة من  الداودي الفطاينة الشيخ حممد بن إمساعيل اثر دعو آ :الثالث فصلال
 .دعوته رمحه هللا منهج
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 : بحثنيامل  علىيتضمن 
 .حممد بن إمساعيل الداودي الفطاينشيخ ة الدعوى بحث األول: آاثر امل

  لشيخ على طالبه. ا ة دعو اثر  آاألول: املطلب  
 لشيخ على جمتمعه.ا  ةدعو اثر آالثاين: املطلب  
 . أمتهلشيخ على ا  ةدعو اثر آالث:  الثاملطلب  

حممد بن إمساعيل الداودي لشيخ ة ادعو والعربة املستفادة من جهود لدروس بحث الثاين: اامل 
 .الفطاين
 من دعوة الشيخ.   ةمنهجي   املطلب األول: فوائد علمية  
 ة من دعوة الشيخ. سلوكي  عملية املطلب الثاين: فوائد   
 من دعوة الشيخ.  ةاملطالب اخلامس: فوائد دعوي    

  .اخلامتة
أراها    بعض التوصيات اليتو لت إليها يف هذا البحث،  توصّ   النتائج اليت  فقد خلصت فيها أهمّ 

 . من واجب النصح واإلرشاد
 . خالصة البحثاألول: 
 . اترتاحالتوصيات و االقالثاين:  

 .الفهارس

 اآلايت القرآنية. :فهرس 
 األحاديث النبوية. :فهرس 
   املصادر واملراجع.  :فهرس 

 : املقابالت.فهرس
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 : ملحقة صفحة الكتب املصورة. فهرس
    .ات: املوضوع فهرس 

 آله وصحبه وسلم، واحلمد هلل رب العاملني.  هللا على نبينا حممد وعلى وصلى 

 

 

                 * * * 
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 التمهيد

 .حممد بن إمساعيل الداودي الفطاينلشيخ ل على التعريفيتضمن 

 ستة مباحث على النحو اآليت:  فيه
 لقبه.و  األول: امسه، ونسبه، بحث امل

 ه. الثاين: مولد ملبحث ا    
 ه. ورحالت  ،العلمية تهث: نشأال الث بحث امل      
 .هوتالميذ ،هالرابع: شيوخ بحث امل      
 العلماء عليه. وثناء  ،العلمية  ته: مكانامساخل بحث امل      
 : مؤلفاته.دسالسا  بحث امل      
 املبحث السابع: عقيدته، ومذهبه الفقهي.       
 .ووفاتهاملبحث الثامن:        

 

 

 

 

 

 لقبه.األول: امسه، ونسبه، و  بحثامل

 املطلبان:   وفيه
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 املطلب األول: امسه، ونسبه 

بن أمحد بن الشيخ وان إدريس. أما من انحية أمه: وان زينب بنت وان   حممد بن إمساعيل ه:امس
 .(2) بن عبد هللا الفطاين  ،(1)إدريس 

بن احلاج وان   ،(3) اآلن هو األستاذ وان عبد القدير  حىت وأما السلسلة من فروعه مازالت موجوداً 
   .(4)حممد

 

 

 

 لتقي نسب الشيخ حممد بني أبيه وأمه.  وهو م - 1

بوبكر  كان نسب أمه من سلسلة سيدان احلسني رضي هللا عنه كما ذكره املؤرخ، كما يلي: وان زينب بنت إدريس بن عبد هللا بن وان إدريس بن وان أوقيل   - 2
احلميد شاه( بن سلطان مصطفي ويل هللا بن السيد علي بن السيد نور عامل بن بن وان إمساعيل بن وان فقيه علي بن وان مصطفي داتؤ جامبو بن )سلطان عبد 

يب مرابد بن السيد  موالان الشيخ مجال الدين األكرب احلسيين )إندونسيي( بن السيد أمحد شاه بن السيد عبد املالك )هندي( بن السيد علوي بن السيد حممد شه 
ام عيسي نقيب )بصرة العراقي( بن حممد نقيب بن اإلمام علي األريدي )املدينة املنورة( بن اإلمام جعفر الصادق  علي خليل قسام )مياين( بن السيد علوي بن اإلم

قهي للشيخ حممد بن إمساعيل  بن اإلمام حممد البعري بن سيدان علي زين العابدين بن سيدان احلسني بن سيدان علي كرّم هللا وجهه.  انطر: روايه وان سوه، املنهج الف
.  أمحد سانوسي بن عزمي، 65م، ص 2009دودي الفطاين، الرسالة لنيل درجة املاجستري،  قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة األمري سونكال الفطاين، العام ال

 .   11ية، مرجع سابق، ص قسم القرآن والسنة، كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسان األحاديث واألاثر يف كتاب منية املصلي، الرسالة لنيل درجة املاجستري،

احلي ستني نوك دائرة مغاغ  والية جاال، يوم  1م  145مقابلة الباحث مع وان عبد القادر بن احلاج حممد، وهو: مدير املدرسة صالح الدين، يف منزله رقم   - 3
 ه.     1/12/1432اجلمعة، بتاريخ 

احلي ستني نوك، دائرة مغاغ، والية جاال، وله مثانية أوالد : وان مصطفي، وان رشيدة، ، 1م  145مؤسس فندق بسني )مدرسة صالح الدين(، رقم املنزل  - 4
     الدكتور وان عبد القدير، وان إمساعيل، وان أمساء، وان ربية، وان ثويبة، الدكتور وان إبراهيم، هو احملاضر يف ماليزاي.
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بن الشيخ حممد بن   ،(4) بن وان حممد نور    ،(3) بن وان مصطفي    ،(2) بن وان عبد القادر    ،(1)بن وان يوسف  
 .(5) إمساعيل الداودي الفطاين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوال :امسها خدجية هلا ولد واحد )احلاج وان حممد بسني(، اثنيا: هلا مخسة أوالد.  مقابلة الباحث مع احلاج وان حممد بسني: وان يوسف له زوجان، - 1

د: وان عائشة، وان أمينة، ويقال له : حاج عبد القادير ليلة القدر؛ ألن هللا أراه من عالمة ليلة القدر، ويدعو هللا أن جيعله وذريته من العلماء ، له ستة أوال - 2
 .    321أداعيل(، يوسف، إبراهيم )فأجوهيم(. أمحد فتحي،كبار العلماء يف جزيرة املاليوية، مرجع سابق ، ص وان صفية، وان إمساعيل )ف

   .321مؤسس فندق )مدرسة( بنداغ داي، تقع يف احلي سأنو، دائرة أيراغ، والية فطاين. املرجع السابق  - 3

  1/7/1290ه هللا يف زقاق احلجر، حبي القشاشية، مبكة احملمية، يف يوم اجلمعة اهلجري، ولد رمح 13هو أشهر علماء جنوب شرق آسيا يف القرن ال - 4
ة القضاء، واستمر  برائساهلجري. كان شيخاً لعدة املشايخ جنوب شرق آسيا الكبار، وعنّي عضواً يف جملس املعارف، مث قاضياً ابحملكمة الكربى يف مكة، مث عضواً 

 (www.al-moltaqa.netتقي نت  )ه.  انظر: املل1363أن تويف   فيها إىل 

 ة وصفية " .يبعنوان :" اجلهود الدعوية لشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين دراسة حتليلهو الشيخ: يقوم الباحث بتكميلي رسالة املاجستري  - 5
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 .(1)لشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطايننسب ا لأصول سلسلة دهذا ج

 إدريس بن وان أبوبكر وان

 ان عبد هللا بن إدريسو 

 

 الشيخ وان إدريس                                  الشيخ وان داود               

 ) الشيخ داود الفطاين(                                                                 

                   

 وان زينب                                               وان فاطمة            

 )زوجة إمساعيل بن أمحد(                               )زوجة وان عبد الرمحن(          

 الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين                           الشيخ عبد القادر الفطاين     

 

 

 

 . 325أمحد فتحي الفطاين، كبار العلماء يف جزيرة املاليوية، مرجع سابق، ص  - 1
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 لشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطايننسب اول سلسلة فروع هذا جد

 الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين

 حممد نور بن الشيخ بن حممدالشيخ 

 الشيخ املصطفي بن الشيخ حممد نور

 

 عبد القادرأجئ داود              عبد اللطيف               وان حممد زين             ف 

 

 وان أمينة        وان عائشة       فأداعيل         وان يوسفإبراهيم       وان صفية         

 وان حممد بسي                               

 

 وان رشيدة  وان مصطفي                   راضية   وان أمساء    وان إمساعيل   وان إبراهيم  وان ثويبة  وان 
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 .(1) وان عبد القدير                                                                 

 

 

 لقبه املطلب الثاين:

يقال له:   ،  Syeikh Nik Mat Keckik Pataniلقب الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين:  
وكان هذه اللقب يف البداية عند عائلته، مث انتشر بني    ،(2) ،  الشيخ نئ مت كجيك )الشيخ حممد صغري(

الناس. ومرة يقال له: الشيخ داود الفطاين؛ ألنه يعترب من أوائل العلماء من املنطقة املاليوية، وأشهر من 
يخ داود يريب، ويرعي منذ صغريه، كان الناس منذ الوقت يعترب أنه ولداً للشيخ داود؛ مع  مؤلفاته، أو ألن الش

   .(3) . .أنه حفيد للشيخ وان إدريس، هو األخ للشيخ داود الفطاين

 ه.املبحث الثاين: مولد

ماليزاي، يف عام  لد الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين يف قرية فولو دويوع، والية ترينغانو، و  
ح، وكالنتان، وترينغانو؛ ملواجهة ا . عندما اندلعت احلرب اململكة فطاين ابلتعاون مع قد(4)م1844 -ه1260

م، سقطت اململكة فطاين يف غارة عارمة  1832عدوان مملكة سيام، استمرت احلرب أايما طويلة، ويف عام 
ذلك يرجع ابملذابح،   سيامية مباشرة؛ وإىلالين حتت إدارة سنّتها عليها اجليوش السيامية، وأصبحت فطا

 

 ه.      1/1433/ 1مقابلة الباحث مع وان عبد القادر يف منزله. يوم اجلمعة، بتاريخ  - 1

ت )حممد( كجيك  يقال عند العرب يف ذلك الوقت: الشيخ حممد صغري، وحينئذ كان عائلته يقال عند الرتمجة هذه اللقب ابللغة املاليوية بقوله: الشيخ نئ م - 2
اس، وكان الشيخ يستعمل يف احلالة الرمسية ابسم )الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين. انظر: إمساعيل جئ داود، ) صغري ( حيت انتشر عند كثري من الن

  . 131العلماء من جزيرة املاليوية، مرحع سابق،  ص  

 . 65سابق، ص .  روايه وان سوه،  الرسالة لنيل درجة املاجستري، مرجع  131إمساعيل جئ داود، مرجع سابق،  ص  - 3

    .79كبار العلماء يف جزيرة املاليوية، أمحد فتحي، مرجع سابق، ص  - 4
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ح، وكالنتان، وترينغانو، كما أن إمساعيل مع زوجته )والد  ا والقتل، واألسري للفطانيني، وبعضهم هربوا إيل قد
لشيخ حممد بن إمساعيل  ترينغانو بقرية فولو دويوع؛ حىت أصبحت مكان مولد ا  إىل   الشيخ حممد الفطاين( هرابً 

   .(1) فطاين ال

 رحلته يف طلب العلم.، و نشأته العلمية : لثاملبحث الثا

 وفيه املطلبان: 

 العلمية.  هتربيت: املطلب األول

 ،(2) درس مع الشيخ عبد القدير بن عبد هللا الفطاين  ي لفطاين لشيخ حممد بن إمساعيل الداودي ابدأ ا 
آخره. مث درس مع الشيخ عبد هللا بن إبراهيم    لفقه، وأصول الفقه، والتفسري، إىلعدداً من العلوم الدينية مثل ا

أصبح    يف ذلك الوقت؛ حىت   ،(4) ، وكذلك درس الشيخ حممد من الشيوخ املوجود يف جبل اهلندي  (3) الفطاين  
من اللغة   ةرتمجوأشهر ابلتأليف، والالعلوم الدينية، الشيخ حممد بن إمساعيل عاملاً معروفاً يف عدة اجلوانب من 

 .(5) وهو أحد العلماء الفطاين املعروف مبكة املكرمة آنذاك.   –املاليوية   –اجلاوي  العربية إىل

 

 

 

 

املنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الداودي   ،م. عزمان يت عاىل2010نوب اتيلند، ، جاال،مركز التقاليد ج1الفطاين دار السالم، عارفني بن جئ، ط - 1
 . 51. ص2003، قسم الدراسات اإلسالمية جبامعة األمري سونكال فرع الفطاينلبحرين، رسالة علمية، لدرجة املاجستري، مطلع البدرين وجممع ا الفطاين يف كتابه

 ابن األخت الشقيقة ألم الشيخ حممد بن إمساعيل.   - 2

 . اترخيه وجدتمل  - 3

 وهي تقع يف اجلهة اجلنوبية من املسجد احلرام مبكة املكرمة. -  4

 .   53، مرجع سابق، ص عايلعزمان يت  - 5
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 .ته يف طلب العلماملطلب الثاين: رحل

الفطاين، أخذ الشيخ   داود الفطاين من مكة املكرمة إىل امليالدي عندما قدم الشيخ 1845يف عام  
املكرمة، حتت    مكة  ره سنتني تقريباً، مث رحل معه إىلوهو عم  –الشيخ حممد بن إمساعيل    –داود حفيد أخيه  
 .(1) امليالدي  1847يف العام  يفتو  رعايته وتربيته حىت

 .املبحث الرابع: شيوخه، وتالميذه 

 املطلبان: وفيه 

 .هاملطلب األول: شيوخ

أبرز الشيوخ، والعلماء الذين أخذ عنهم واستفاد منهم الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين  من  
     هم:

 م. 1844ه. املوافق   1260سنة  تويفالشيخ عبد القدير بن عبد هللا الفطاين،  -1

 م. 1869ه. املوافق   1386سنة  تويفبراهيم بن طاهر الفطاين، إالشيخ عبد هللا بن  -2

 م. 1898ه. املوافق  1316سنة  تويفالشيخ عبد القدير بن عبد الرمحن،  -3

 

،  133  -  131.  إمساعيل جئ داود، مرجع سابق،  ص  53، مرجع سابق ، ص  املنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين،  عزمان يت عايل  -  1

 .     ابختصار
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كان الشيخ حممد بن إمساعيل داودي الفطاين استفاد من علماء العرب منذ ذلك الوقت؛ ولكن مل   -4
 .(1)  يثبت أمساءهم يف التاريخ.

 

 

 .هالثاين: تالميذاملطلب 

أو  يف املسجد احلرام،  وأيف بيته يوميًا سواء كان الشيخ حممد بن إمساعيل يوميًا دّرس تالميذه  كان 
 .(2) علوم التوحيد، والفقه، والبالغة، وفضائل األعمال  يف أثناء سفره مع تالميذه، وهو يدّرسهم

ومن املعروف أن الشيخ حممد بن إمساعيل من أبرز العلماء الفطاين منذ ذلك الوقت، ومن أوسع  
الوجه العام   على آسياعلومه، وكان ممن استفاد منه أهل الفطاين، وماليزاي، وإندونسيا، وكمبوجا، و أهل 

القرن العشرين امليالدي، ومن   أوائل ية يف أواخر القرن التاسع عشر إىلاملوجودين يف اململكة العربية السعود
 .(3) برز من تالميذه هم:  أ

 احلاج عبد الرمحن بن احلاج سامن، كالنتان، ماليزي -1

 احلاج عمر بن إمساعيل، كوات ابرو، ماليزي -2

 احلاج فق جئ موسى بن عبد الرمحن، كوات ابرو، ماليزي -3

 كوات ابرو، ماليزي  -تؤ كنايل –احلاج حممد يوسف بن أمحد،  -4

 ماجغ، كالنتان -تؤ كمونيغ -احلاج إمساعيل بن احلاج عبد احلميد،  -5

 كوات ابرو، ماليزي  -تؤ يولوتوغ -احلاج حممد سعيد بن حممد، -6

 

 .   70، مرجع سابق، ص املنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاينروايه وان سوه،  - 1

 134إمساعيل جئ داود، مرجع سابق،  ص  - 2

 .  71. روايه وان سوه، ، مرجع سابق، ص 13إمساعيل جئ داود، مرجع سابق،  ص  - 3
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 احلاج وان عبد هللا بن وان إمساعيل، توفأ، كالنتان  -7

 احلاج جئ عمر بن جئ محيد، جابغ تيكا ابتو، كالنتان -8

 ه، فاسي ماس، كالنتاناحلاج وان غ -9

 احلاج حممد ايسني بن عبد القدير، كاليماتن، إندونيسي -10

 الشيخ وان امحد بن حممد زين الفطاين، فطاين  -11

 ، تراغانو، ماليزي(2)بن سلطان أمحد  ( 3)سلطان زين العابدين  -12

 كالنتان  -تكو بسر –سيد يوسف بن سلطان أمحد، -13

 احلاج حممد بن احلاج حممد سعيد، كالنتان -14

 و جئ عبد هللا بن سلطان أمحد، كالنتان تنك -15

 كالنتان  -تؤ فرليس – احلاج عبد هللا بن مشس الدين،  -16

 انته العلمية وثناء العلماء عليه. مك: اخلامساملبحث 

 فيه املطلبان: 

   .املطلب األول: مكانته العلمية 

من الذين أنعم هللا عليهم ابملكانة العلمية والبيان   –رمحه هللا  – يّعد الشيخ حممد بن إمساعيل      
يف نفس الوقت    لتالميذه وجمتمعاته، و  فيدةالعايل الذي يفوق كثرياً من معاصريه، وأّن ُكت به جليل يف حمتواه، م

املاليوية ؛ ألن  املناطق دليل على مكانته العلمية ، كما روي أن الشيخ حممد بن إمساعيل مشهور يف أحناء 
 القرن التاسع عشر امليالدي،  يف يناملنطقة ، وهو يعترب أحد العلماء املشهور تلك أثر كبري عند أبناء هلا به كت
  .(1) يف مكة املكرمة يف ذلك الوقت   قاضياً ر من أتليفه وتالميذه؛ حىت أصبح كث

 

 ( http://muhimahbub.blogspot.com)انظر موقع:  - 1

http://muhimahbub.blogspot.com/
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، وله عدة  املشهورينالشيخ أحد العلماء فطاين عن مكانته العلمية: " كان  قال عزمان يت عاىل
" من تعلم هذا الكتاب انجوا من النار  نيقال له بعض ماليزيو املؤلفات منها: مطلع البدرين ومجع البحرين، 

كان شبه ابلبحرين، البحر األول هو العقائد والبحر الثاين  و العقائد وعلوم الفقه،  علىيف األخرة؛ ملا يشتمل 
 .(1) هو علوم الفقه " 

 

 . هالثاين: ثناء العلماء علياملطلب 

وقد أثين العلماء األجالء على جهوده يف خدمة العلم والعلماء وخاصة من تالميذه املوجودين        
فتحوا املدارس الدينية )فندق( حىت  بالدهم ) جريرة املاليو( مث  املكرمة يف ذلك الوقت، وسفروا إىل يف مكة 

: كان الشيخ رجال تقياً ورعاً كرمياً متواضعاً  عنه  ، قال بعض تالميذهلعلم يف شرقي آسيا آنذاك  أصبحت مركزا ل
من عرفه واستفادته ملن يعرفه ومن مل يعرف،  ذا خلق عظيم، وموافقًا لفعل اخلريات، وحمببًا للجميع، وحيبه 

           .(2) وخاصة مع اإلخوان املاليويني املقيمني يف مكة املكرمة 

 .عقيدته، ومذهبه الفقهي: السادساملبحث 

 فيه املطلبان: 

 .املطلب األول: عقيدته

صلى هللا عليه   -فالتوحيد هو األساس الذي تنبين عليه صحة األعمال وقبوهلا؛ لذا اهتم الرسول  
 إبصالح العقيدة أوالً. –وسلم 

 

 . 56عزمان يت عايل، مرجع سابق،  مرجع سابق، ص   - 1

 55عزمان يت عايل، مرجع سابق، ص . - 2
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ون دعوهتم إبصالح العقيدة، وقال هللا  عليهم السالم من قبل، كانوا يبدؤ  وهذا هنج األنبياء واملرسلني 
ِتِه وىُكتُِبِه وىُرسُ   (سبحانه:   ِئكى ِلِه َّلى نُ فىرِ ُق  آمىنى الرَُّسوُل ِبىا أُْنِزلى ِإلىْيِه ِمْن رىب ِِه وىاْلُمْؤِمُنونى ُكلٌّ آمىنى اِبَّللَِّ وىمىالى

ْعنىا وىأىطىْعنىا غُْفرىانىكى رىب َّنىا وىِإلىْيكى اْلمىِصيُ بىْيى أىحىٍد ِمْن ُرُسِلِه وىقىا  .(1)   )  لُوا مسِى
نسأله سبحانه وتعاىل أن جيعلنا  عقيدته على ما يعتقد أهل السنة واجلماعة بقوله: "  إىل  فأشار الشيخ  

 .(2) " وأحباءان عند املوت انطقني بكلميت الشهادة عاملني هبا 
من    تستمد  اليت يف نفوس املسلمني    غرس العقيدة الصحيحة  حريصاً على ّن الشيخ حممد بن إمساعيل  إ

 صلي هللا عليه وسلم.  -وسنة رسول هللا -عّز وجلّ  -كتاب هللا

 الفقهي. هاملطلب الثاين: مذهب

لشيخ حممد بن إمساعيل، وهو على مذهب اإلمام الشافعي رمحه  للباحث مذهب الفقهي يتضح ل 
مد بن إمساعيل داودي  د الفقري الفاين حمأما بعد فيقول العب"  يف كتابه،  بقوله  إىل ذلك  هللا، وقد أشار الشيخ  

الفطاين، قد سألين بعض احملبني أن أمجع له أحاديث فضائل طالب العلم وأحاديث زجر اترك الصالة وبعض  
"   ما ال بد منه من األبواب الفقهية علي مذهب اإلمام الشافعي رضي هللا تعايل عنه مرتمجة ابللغة اجلاوية

(3).   

  .املبحث السابع: مؤلفاته

عدة املؤلفات العلمية يف أصول الدين، والفقه، والتاريخ،   –رمحه هللا  -للشيخ حممد بن إمساعيل    
 ومنها:  (4) والفلك، والفتاوي، وكلها موجود يف جمموعة كتب علماء الفطاين 

 

 .285سورة البقرة، اآلية:  - 1

 .11النهدي،  اتريخ الناشر بدون(، ص الشيخ حممد بن إمساعيل داود الفطاين، مطلع البدرين وجممع البحرين، ط يدون، )مكتبة ومطبعة حممد  - 2

   .3(، ص 1349، )جدة، ابلطبعة الشرقية، لصاحبها  حممد رمزي، سنة 1الشيخ حممد بن إمساعيل داود الفطاين، البحر الوايف والنهر الصايف ، ط  - 3

    .61ق،  ص  .  عزمان يت عايل، مرجع ساب135أمحد فتحي، العلماء من جزيرة املاليوية،  مرجع سابق،  ص  -4
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أركان اإلميان، التوحيد، والفقة، طبعها الثانية يف مكة   على مطلع البدرين ومجع البحرين: يشتمل  -1
 م.  1897ه. املوافق  1315املكرمة يف رجب 

تتعلق  اليت  فوائد  الكان اإلميان واإلسالم، والفقه، وبعض  على أر صباح الفالح: يشتمل  إ وشاح األفراح و  -2
القعدة     وأوالده، يف ذي طفي الباين احلليبمبصر لصاحب مص يف  وهو مطبوعأبمور الدنيا وأمور اآلخرة، 

 م.   1924ه. املوافق  1324

فضائل الذكر،   علىرتمجة إيل املاليوية يف مكة: يشتمل البهجة املرضية يف الفوائد األخروية امل  -3
 دار الطباعة املصرية لصاحب سليمان مرعي،   يف  وعطبوهو موالصلوات، والدعاء، 

خلق هللا أدم وحوي على ملاليوية يف مكة: يشتمل ا رتمجة إىلكب الدري يف النور احملمدي، املالكو  -4
ه.   1322املكرمة مكة وع يف طبوهو معليهما السالم، وخلق هللا العامل، وبيان ما يتعلق بقصة املعراج، 

 م.  1904املوافق 

أخبار  على : يشتمل املكرمة املاليوية يف مكة  رتمجة إىل البسيم يف أصحاب الكهف والرقيم، امل الدرّ  -5
 م.   1893ه. املوافق  1310مبطبعة املريية مبكة   وعطبوهو مرقيم، أصحاب الكهف وال

  كتاب الفقه ابللغة املاليوية على   أحكام الفقه، وهو أفضل علىالبحر الوايف والنهر الصايف : يشتمل  -6
 م.  1940ه. / 1349جدة اململكة العربية السعودية، يف رجب وع مبطبعة يف طبوهو  مذهب الشافعي، 

 . طبوعحكام التيمم، وصالة القصر واجلمع، غري مأ علىسواطع الربق واللمع: يشتمل  -7

 ،  مطبوعاملسنون واجلوهر املكنون، غري  الدرّ  -8

عالمات القيامة وأحواهلا، والفوائد من النبات واحليواانت،   علىالفرقدين وجواهر العقدين: يشتمل  -9
 م. 1894ملوافق  ه. ا 1311مبطبعة املريية مبكة يف ذو احلجة  وعطبم

 .(1)الشيخ بعض األسئلة الفقهية لتالميذه  أجاب فيهارسالة الفتاوي  -10

 

ه. انظر: موقع   1324لطيف كالاب بريس، بتاريخ التوان حاج حسني بن املرحوم عبد  –أخيه  أرسلت إىلالرسالة  - 1
(http://muhimahbub.blogspot.com   .مرجع سابق ،) 

http://muhimahbub.blogspot.com/
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 ته.وفابحث الثامن: امل

أثر مرض ارتفاع ضغط الدم يف   -رمحه هللا - كانت وفاة الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين 
قريب بقرب سيدتنا خدجية بنت   ،(2)  ودفن يف مقربة املعال ،(1)  م 1915/ 6/3ه املوافق  1333/ 20/3يوم السبت 

   عاماً.  71 تقريباً عمره   وكان ،(3) خويلد 

 

 

 ألولالفصل ا

 ة اإلسالمية. الداودي الفطاين يف جمال الدعو جهود الشيخ حممد بن إمساعيل 

 : وهي ثالثة مباحث علىيتضمن 

 .تعريف الدعوة األول: بحثامل

 . عقيدة أهل السنة واجلماعة إَليف الدعوة  هجهودالثاين:  بحثامل

 .ةياإلسالم يعةشر التطبيق  ة إَلدعو جهوده يف الاملبحث الثالث: 

 

 .88مرجع سابق، ص  الفطاين،إمساعيل جئ داود، كبار العلماء   - 1

 كيلو تقريباّ.  2تقع مقربة  املعال: مشال شرق احلرم مكة حنوي  - 2

  أم املؤمنني: السيدة خدجية بنت خويلد بن أسد بن عبد العًزي بن قصي القرشية األسدية. - 3
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 . املبحث األول: تعريف الدعوة اإلسالمية

، أي: استدعيته، وتداعى القوم إذا دعا بعضهم بعض حىت  ودعاءً  دعا، يدعو، دعوةً : دعوة لغةً ال 
 جيتمعوا.

هو االستسالم واالنقياد هلل رب العاملني من خالل  و إىل دينه: و الدعوة اصطالحاً: الدعوة إىل هللا،  
، فالدعوة هلل تعاىل ال تعىن الدعوة الفئوية أو  االعتقاد أبركان اإلميان الستة، وتطبيق أركان اإلسالم اخلمسة

 .(1)  سب مع سعة اإلسالم وجالل رب العاملنياحلزبية أو املذهبية؛ ألن هذه الدعوات ضيقة ال تتنا

   .إَل عقيدة أهل السنة واجلماعة ةيف الدعو  ه: جهودلثاينا بحثامل

 : املطلبانفيه 

  .إَل التمسك ابلعروة الوثقىيف الدعوة جهوده املطلب األول:  

 

 .   7م(، ص 2005  -ه1425، ) األردن، دار النفائس النشر والتوزيع، 1الدكتور بشام العموش، فقه الدعوة، ط   - 1
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وأصحابه    – أهل السنة واجلماعة    -اجلماعة    ه هو املؤسس هلذ  -صلى هللا عليه وسلم    -الرسول    ويعدّ   
هم أهلها األولون، وقد مسّيت هذه اجلماعة أبهل السنة؛ الستمساك أصحاهبا بسنة النيب صلى هللا عليه  

 .(1)  ا على احلق ومل يتفرقوا يف الدينمجعو أ وسلم، ومسّيت ابجلماعة؛ ألهنا مجاعة املسلمني الذين 
  أتى على بىن إسرائيل حىْذوى ِت ما لتأتي  على أم  يقول: "  -صلى هللا عليه وسلم  -عن رسول هللا   

ىت من يصنع ذلك، وإن بىن إسرائيل لكان يف أم   عالنية  ه النعل ابلنعل، حىت إن كان منهم من أتى أمَّ 
"،  واحدة   ، كلهم يف النار إَّل ملة  ، وتفرتق أمىت على ثالث وسبعي ملة  ي وسبعي ملة  تى ن ْ تفر قت على ثِ 

    .(2)" ؟ قال: ما أان عليه وأصحايب  هللاقالوا: ومن هي َي رسول 
طريقة ب" الفرقة الناجية املنصورة، هم أهل السنة واجلماعة الذين التزموا    :  ،(3) يقول الشيخ عبد الرمحن    

        .(4)  وما عليه مجاعة املسلمني واعتصموا حببل هللا مجيعاً " -صلي هللا عليه وسلم -الرسول
  يف هذا اجملال من خالل  جهود مشكورة  –رمحه هللا  – وللشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين 

 يضاح منهج أهل السنة واجلماعة.  إلعديدة ال همؤلفات
صلي هللا عليه   –فالتوحيد هو األساس الذي تنبين عليه صحة األعمال وقبوهلا، لذا اهتم الرسول 

بدأ يدعو   فقد يف ذلك الوقت،  إبصالح العقيدة أوال، ابلرغم من وجود كثري من املخالفات األخرى  -وسلم
 التوحيد، وإخالص العبادة هلل وحده ال شريك له.  إىل

أيقن أبمهية العقيدة يف حياة املسلم، وما   -عليه من هللا الرمحة والرضوان  – فالشيخ حممد بن إمساعيل  
وعبادته عبادة خالصة لوجهه،  -جل جالله – تج عن هذه العقيدة الصحيحة من التوجه الصادق مع هللا ين

 

 . 392(،  ص 2010، )مجيع احلقوق حمفوظة جلامعة املدينة العاملية  GUSU5063الفرق،  - 1

(، حتقيق: الشيخ األلباين قال: هذا احلديث مفّسر حسن غريب  2641)  سنن الرتمذي، كتاب:  اإلميان، ابب: ما جاء يف افرتاق هذه األمة، حديث رقم - 2
 .   596ال نعرفه مثل هذا إال من هذا الوجه، ص 

ه. انظر: موقع فضيلة الشيخ  1420ه، وتويف يف سنة   1352عبد الرمحن بن انصر بن براك بن إبراهيم، ولد يف بلدة البكريية من منطقة القصيم يف سنة  - 3
 (. www. Albrrak.nekالرمحن بن انصر الرباك ) العالمة عبد

م(، ص  2006-ه1427، )الرايض، دار التدمرية 1الشيخ عبد الرمحن بن انصر الرباك، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ط - 4
27 . 
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ترسيخها يف نفوس املسلمني، وجاهد يف سبيل تنقيتها وتوضيحها واحلث عليها طيلة حياته،   فحرص على 
 فجزاه هللا خري اجلزاء، وجعل اجلنة مثواه.  

  2يف صفحة  ( يف مقدمة كتابه )البحر الوايف والنهر الصايفذلك   إىل -رمحه هللا تعايل -شار الشيخ أ 
رابب أعالم، ومنح ألامن العلماء  ،-العقل - (1)هي احلمد هلل الذي امّد ارابب النُ بقوله: "  .9يف شطر 

سرار  األانم،  فأشرقت على قلوهبم مشوس اهلدي واملعارف، و كثري من ا  هدي، وفضلهم على ،(2) احلجا 
كاشفات اللثام، ووفّق فقهاء كل عصر؛ لتحريرها وتبيينها، وتشديدها،   ،(3) بدت هلم خمدراهتا    األحكام؛ حىت

 . (4)  ؛ فاستمسك ابلعروة الوثقي بال انفصامرادها سالم، وفقّه يف دينه القومي من إلقواعد ا

قوله   " كما مّر موافقاً يف انفصامفاستمسك ابلعروة الوثقي بال بقوله: "  إىل ذلك شار الشيخ أوقد  
يٌع عىِليمٌ   (:  -جّل جالله  -تعايل   ُ مسِى      )  ف ىقىِد اْستىْمسىكى اِبْلُعْروىِة اْلُوثْ قىى َّلى انِْفصىامى ْلىىا وىاَّللَّ

وقوله تعايل    ،(5)
     ) اْستىْمسىكى اِبْلُعْروىِة اْلُوثْ قىى وىِإَلى اَّللَِّ عىاِقبىُة اأْلُُموروىمىْن يُْسِلْم وىْجهىُه ِإَلى اَّللَِّ وىُهوى حُمِْسٌن ف ىقىِد  (: 

(6)،   
الطريقة املثلي والصراط املستقيم، قال   ى اآليتني: " أي فقد ثبت يف أمره واستقام علكثري يف تفسري قال ابن  

يعين : اإلميان، وقال السدي: هو اإلسالم، وقال سعيد ين  ) ف ىقىِد اْستىْمسىكى اِبْلُعْروىِة اْلُوثْ قىى (جماهد : 
القرآن، وعن سامل بن أيب    )  اِبْلُعْروىِة اْلُوثْ قىى (   هللا. وعن أنس بن مالك:    جبري، والضحاك: يعين ال إله إال 

   .(7) اجلعد قال: هو احلب يف هللا و الغضب يف هللا." 

 

 التاريخ بدون(،  -صادر)بريوت، دار  1النون: العقل، مادة )هني(،  ط ابن منظور، لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، النهي، بضم - 1
15   /343      . 

 .    165/  14،  4جمد الدين، قاموس احمليط، الفريوز آابدي، احلجا، بكسر احلاء: العقل، مادة )حجي( ، ط  - 2

 .   490/ 1أابدي، قاموس احمليط، مرجع سابق، خمدرات، بكسر اخلاء: السرت، مادة )خدر(،  - 3

 .2ع سابق، ص الشيخ حممد بن إمساعيل داودي الفطاين، البحر الوايف والنهر الصايف، مرج - 4

 .256سورة البقرة، اآلية:  - 5

 :22سورة لقمان، اآلية:   - 6

، )املدينة املنورة، دار طيبة للنشر والتوزيع، موقع  2ابو الفداء، تفسري العظيم، امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمسقي، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، ط  - 7
  .1/684م (، 1999ه.1420جممع امللك فهد للطباعة املصحف الشريف، 
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أن الشيخ حممد بن إمساعيل شدة االهتمام والعناية يف دعوته إيل التمسك بعقيدة السلف    الباحث يرى
شأنه شأن من سبقه من العلماء   -صلي هللا عليه وسلم  -الصاحل املستمدة من كتاب هللا، وسنة رسوله 

والسنة، واقتفاء  وجوب التمسك ابلكتاب  ىالذين كانوا ومازالوا حيثّون عل -أهل السنة واجلماعة  -والدعاة 
هللا، بل يف شأن اإلنسان كله، وابجلملة فتمثل عقيدة   أثر السلف الصاحل يف العقيدة، ويف سبيل الدعوة إىل 

، وما جيب له من التوحيد والطاعة، واإلميان مبالئكته  ة أهل اإلميان اجلازم ابهلل تعاىلأهل السنة واجلماعة عقيد
ائر ما ثبت من أمور الغيب، واألخبار، والقطعيات علمية كانت أم وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر، وس 

 عملية.
 

 
 اإلميان.  أركانإَل جهوده يف الدعوةاملطلب الثاين: 

فراح ومصباح الفالح(  ال)وشاح ايف كتابه هذا األمر أشار الشيخ حممد بن إمساعيل، طيب هللا ثراه، 
كل شخص من املكلفني، ولو كان رقيقاً، أن يعرف    ىاعلم أنه جيب علبقوله: "  .  16يف شطر    3يف صفحة  

أركان اإلسالم واإلميان؛ فأركان اإلسالم مخسة: أن تشهد أن ال إله اال هللا وأن حممدًا رسول هللا، وتقيم 
احلرام، إن استطعت إليه سبيالً، وأركان اإلميان ستة: أن   الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت

   ؛(1) تؤمن ابهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وابلقدر خريه وشره "
بينما حنن عند  " حدثين أيب عمر بن اخلطاب، قال:  -موافقاً ملا روي عن مسلم يف صحيحه بقوله:

م؛ إذ طلع علينا رجل شديد البياض، سواد الشعر، َّل يري  ذات يو  -صلي هللا عليه وسلم -رسول هللا 
فأسند ركبتيه إيل  -صلي هللا عليه وسلم -عليه أثر السفر، وَّل يعرف منا أحد، حِت جلس إيل النيب

صلي هللا عليه   -، قال: َي حممد أخربين عن اإلسالم، فقال رسول هللاهِ يْ ذى خِ ركبتيه، ووضع كف يه علي فى 
: اإلسالم أن تشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا  رسول هللا، وتقيم الصالة، وتويت الزكاة، وتصوم   -وسلم

رمضان، وحتج  البيت إن استطعت إليه سبيال ، قال: صدقت، قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال:  

 

 . 3، ص(مكتبة ومطبعة حممد النهدي واوالده) ط بدون،الشيخ حممد بن إمساعيل، وشاح األفراح واصباح الفالح،  - 1
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عن اإلميان، قال: أن تؤمن ابهلل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن ابلقدر خيه  أخربين
 .(1)  وشره، ... اْلديث"

 : أركان اإلميان يف حياة الناس كما أشرت آنفاً إىل دعوة اليف  ه الباحث يري أن جهود

 . اإلميان ابهلل .1
الركن األول: اإلميان ابهلل تعاىل، هو األصل من أصول اإلميان؛ هو األصل الذي من أجله خلق هللا  

 .(2)   )  وىمىا خىلىْقُت اجلِْنَّ وىاإْلِْنسى ِإَّلَّ لِي ىْعُبُدونِ  (:   -سبحانه  -اجلن واإلنس مجيعاً، قال هللا 
اإلميان أبنه اخلالق املالك املدبّر للكون وما فيه، وحده ال شريك له، وال معاون له يف ذلك  كذلك و 

بِ رُ   (قال هللا سبحانه:   ٍم ُثَّ اْست ىوىى عىلىى اْلعىْرِش يُدى ُ الَِّذي خىلىقى السَّمىاوىاِت وىاأْلىْرضى يف ِستَِّة أىَيَّ  ِإنَّ رىبَُّكُم اَّللَّ
ُ رىبُُّكْم فىاْعُبُدوُه أىفىالى تىذىكَُّرونى اأْلىْمرى مىا ِمْن شىفِ   .(4) ،(3)   )  يٍع ِإَّلَّ ِمْن ب ىْعِد ِإْذنِِه ذىِلُكُم اَّللَّ

بقوله:   " 18يف شطر   5)مطلع البدرين وجممع البحرين( يف صفحة   يف كتابهإىل ذلك الشيخ أشار 
  .(5) "  واليوم اآلخر وابلقدر خريه وشره وأركان اإلميان ستة أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله " 

الذي هو املطلوب من مجيع الثقلني ال يتم حتقيقه إال ابالعتقاد اجلازم أبن هللا   "إّن اإلميان ابهلل تعاىل 
رب كل شيء ومليكه، وأنه متصف بصفات الكمال واجلالل، وأنه سبحانه مستحق للعبادة وحده ال   تعاىل

  ى إال ابتباع خامت األنبياء و املرسلني حممد صل هذا اإلميان شريك له، والقيام بذلك علماً وعمالً، وال يتحقق 
إلميان بوجوده وربوبيته، دون اإلميان  ّن اإلميان ابهلل يتحقق ابأبكما يظنه املتجاهلون،   وليسهللا عليه وسلم 

 .(6) دون املتابعة لرسوله حممد صلي هللا عليه وسلم" واإلميان يف ألوهتيهأبمسائه وصفاته، 

 

سنن أيب داود، كتاب: السنة، ابب: القدر، حديث رقم   (.9)حديث رقم ابب: معرفة اإلميان واإلسالم واإلحسان،  : اإلميان،صحيح مسلم، كتاب - 1
(4075.)  

 .56سورة الذرايت، اآلية:  - 2

 .3سورة يونس، اآلية:  -  3

 م. 2010  –ه 1431، )الناشر، بدون(، 4علي بن انيف الشحود، أركان اإلميان، ط   - 4

 . 5الشيخ حممد بن إمساعيل، مطلع البدين وجممع البحرين، مرجع سابق، ص  - 5

   . 69ص ه(، 1418، )الرايض، دار العاصمة، 1، طاإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األداينبكر بن عبد هللا أبو زيد،   - 6
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"اإلميان هو: الدين وهو اعتقاد ابجلنان والقول ابللسان وعمل ابألركان، يزيد ابلطاعة، وينقص 
 .  (1)ابملعصية" 

يف شطر    11)مطلع البدرين وجممع البحرين( يف صفحة      -رمحه هللا  - الشيخ حممد بن إمساعيلمث بنّي 
الشهادة مع قلة حروفها جلميع ما جيب على  فقد اتضح لك تضمن كلميت بقوله " وأشار إىل ذلك . 16

 .(2)   "...املكلف معرفته من عقائد اإلميان يف حقه تعاىل
ة  ومعناها ال معبود حبق إال هللا وحده، و)ال إله( انفياً مجيع ما يعبد من دون هللا، )إال هللا( مثبتاً العباد

"    -وتفسري ها الذي يوضحها قوله تعاىل:  كما أنه ليس له شريك يف ملكه،  ده ال شريك له يف عبادتههلل وح
( وىجىعىلىهىا 27( ِإَّلَّ الَِّذي فىطىرىين فىِإنَُّه سىي ىْهِديِن )26وىِإْذ قىالى ِإبْ رىاِهيُم أِلىبِيِه وىق ىْوِمِه ِإنَِِّن ب ىرىاٌء ِمَّا ت ىْعُبُدونى )  (

ِقيىة  يف عىِقِبِه لىعىلَُّهْم   . (3)  )   ي ىْرِجُعونى كىِلمىة  ابى
نىُكْم أىَّلَّ ن ىْعُبدى ِإَّلَّ اَّللَّى   (تعاىل: سبحانه و  هلوقو  ن ىنىا وىب ىي ْ ِلمىٍة سىوىاٍء ب ىي ْ ُقْل َيى أىْهلى اْلِكتىاِب ت ىعىالىْوا ِإَلى كى

اب  ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فىِإنْ  ئ ا وىَّلى ي ىتَِّخذى ب ىْعُضنىا ب ىْعض ا أىْرابى ي ْ   )  ت ىوىلَّْوا ف ىُقولُوا اْشهىُدوا ِبِىانَّ ُمْسِلُمونى وىَّلى نُْشِركى بِِه شى
(4) ، (5). 

 ، وته، وألوهيتهيقول الدكتور حممد نعيم ايسني:" فاإلميان ابهلل يتضمن توحيده يف ثالثة: يف ربوبي        
صفات،  الو واألمساء  الربوبية، واأللوهية،  ذه األمور اعتقاد تفّرده سبحانه يف  وصفاته، ومعىن توحيده يف هأمسائه  

كون العبد مؤمناً ابهلل حىت يعتقد أن هللا رب كل شيء وال رب غريه، وال إله كل شيء وال إله غريه، وأنه  فال ي
    .(6) الكامل يف صفاته وأمسائه، وال كامل غريه" 

 .. اإلميان ابملالئكة2

 

 . 20ص ه(،  1327، ) القاهرة، دار ألفا، 1ط درء الفتنة عن أهل السنة، بكر أبو زيد،  - 1

 .11البحرين، مرجع سابق، ص  الشيخ حممد بن إمساعيل، مطلع البدين وجممع  - 2

 .28-26 :اآلية الزخرف،سورة  - 3

 .64 :اآلية  آل عمران،سورة  - 4

، )اململكة العربية السعودية، وزارة شئون اإلسالمية واألوقاف 10شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، األصول الثالثة وأدلتها، ط  - 5
 ه. 1420والدعوة واإلرشاد(، 

 . 4 ، نواقصه، ط بدون،) دار عمر بن اخلطاب االسكندرية (، ص حقيقتهالدكتور حممد نعيم ايسني، اإلميان أركانه،  - 6
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هو الركن الثاين: هو التصديق اجلازم أبن هلل مالئكة موجودين خملوقني من نور، وأهنم عباد مكرمون  
يسبحون هللا يف الليل والنهار ال يفرتون، وأهنم ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأهنم ليسوا  

قائمون بوظائف متنوعة أوكل هللا عليهم  كالبشر؛ فهم ال أيكلون وال يشربون وال ينامون وال يتناسلون، وأهنم 
 . (1) القيام هبا 

َيى أىي ُّهىا الَِّذينى آمىُنوا   (:  -عّز وجل  -بعض صفات املالئكة يف القرآن الكرمي، قال  لقد ذكر هللا تعاىل
ر ا وىقُوُدهىا النَّاُس وىاْلِْجىارىُة عىلىي ْهىا  اٌد َّلى ي ىْعُصونى اَّللَّى مىا أىمىرىُهْم قُوا أىنْ ُفسىُكْم وىأىْهِليُكْم انى ٌظ ِشدى ِئكىٌة ِغالى مىالى

  .(2)   ) وىي ىْفعىُلونى مىا يُ ْؤمىُرونى 
  12)مطلع البدرين وجممع البحرين( يف صفحة يف كتابه. إىل ذلك شار الشيخ حممد بن إمساعيل أو 
دان واحب فول أتس تيف مكلف، هبوا أي اعتقاد هبواسن سكلني مالئكة ايت درفدا  . بقوله:"  26يف شطر  

مهبا هللا يغمليا كندي، دان هبواسن ترفليهرا سكلينن درفدا معصية الكي سوجي مريكئت درفدا صفة مأنسي،  
 .  (3) سبحانه وتعايل"دان تياد كتهوي ابيقن مليكن هللا

الرتمجة ابلعربية: وجيب على كل مكلف أن يعتقد أن املالئكة، أهنم من عباد هللا املكرمون، وأنه ال  
 يعصون هللا، وأهنم ليسوا كالبشر، ال يعلم عددهم إال هللا سبحانه وتعايل.

ان ميكائيل دان  ادا ستغه درفد مريكئت جربيل دقوله: " بإىل ذلك يف نفس الصفحة، شار أكما 
 . (4) ..."  سكل مالئكة دان مريكئت ترلبه أفضل   2إسرافيل دان عزرائيل دان سكلني يغ أمفت إين كفل 

ن رأساء الرتمجة ابلعربية: ومنهم )املالئكة( اجلربيل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل، وهذه األربعة م
        املالئكة، وهم أفضلهم.   

 . . اإلميان ابلكتب3
رسله   ىأنزل كتبًا عل هو الركن الثالث: اإلميان ابلكتب السماوية، يعين االعتقاد اجلازم أبن هللا تعاىل

إيل أقوامهم، وأن هذه الكتب قد حوت عقيدة التوحيد اخلالص هلل تعايل، إضافة إيل تشريعات خاصة بكل  
 

 . 51/ 1 م،2010 -ه1431 ،4ط  ،كان اإلميانأر  علي بن انيف ،  ،الشحود - 1

 .6 :اآلية ،سورة التحرمي - 2

 .12مطلع البدرين وجممع البحرين، مرجع سابق، ص الشيخ حممد بن إمساعيل،  - 3

 . 12سابق، ص الرجع امل - 4
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  -، قال هللا -صلي هللا عليه وسلم -شريعة حممدأنزل هللا على أمة، إالّ أّن هذه التشريعات قد نسخت بعد 
ن ىُهْم  وىأىنْ زىْلنىا ِإلىْيكى اْلِكتىابى    (:  -عّز وجّل   ْيِمن ا عىلىْيِه فىاْحُكْم ب ىي ْ يِْه ِمنى اْلِكتىاِب وىُمهى ق ا ِلمىا بىْيى يىدى اِبْلْىقِ  ُمصىدِ 

ُ وىَّلى ت ىتَِّبْع أىْهوىاءىُهْم عىمَّا جىاءىكى ِمنى اْلْىقِ  ِلُكلٍ  جىعىْلنىا ِمْنُكْم ِشْرعىة  وىِمن ْهى  ُ  ِبىا أىنْ زىلى اَّللَّ جلىىعىلىُكْم  اج ا وىلىْو شىاءى اَّللَّ
يع ا ف ىي ُ  ُكْم فىاْستىِبُقوا اخلْىْيىاِت ِإَلى اَّللَِّ مىْرِجُعُكْم َجِى ُلوىُكْم يف مىا آَتى ب ْ ة  وىلىِكْن لِي ى ُتْم ِفيِه  أُمَّة  وىاِحدى بِ ُئُكْم ِبىا ُكن ْ ن ى

ْتىِلُفونى   .(1)    )   َتى

 

 :(2) التايل  ميان ابلكتب السماوية على النحواإل
أوالً: جيب على املؤمن أن يعتقد جازمُا أبن هللا تعاىل قد أوحى هبذه الكتب إىل الرسل املرسلني   

للبشرية، فيجب اإلميان به عينًا مثل القرآن واإلجنيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسي، فهذه املذكورة  
 جيب اإلميان هبا على وجه التفصيل املذكور. 

 ها يف القرآن الكرمي.  زل كتباً على رسله اليت مسّا  أبن هللا تعايل قد أناثنياً: اإلميان إمجاالً  
اثلثاً: العمل أبحكام مامل ينسخ منها والرضا والتسليم به سواء فهمنا حكمته أم مل نفهمها؛ إال أنه   

 ت يف اآلية السابقة.    ري ابجلملة فإن مجيع الكتب السابقة منسوخة ابلقرآن الكرمي؛ كما أش 

  12)مطلع البدرين وجممع البحرين( يف صفحة يف كتابه. إىل ذلك شار الشيخ حممد بن إمساعيل أو 
  س أمفت بواه، دتورون أتس نيب موسى برمول كتاب يغ تورون در الغية ايت سراتو . بقوله: " 21يف شطر 

إجنيل دغن هباس   هباس عرباين، دتورون أتس نيب عيسىدهولو درفد توراة سفوله بواه دمنا كن صحف، دغن 
."     حممد قرآن دغن هباس عرب كيت  سرايين، دتورون أتس نيب داود زبور دغن هباس قبطي، دتورون أتس نيب

، وأنزل على موسى عليه السالم قبل اكتببع  أنزل هللا من السماء مائة وأر   الكتب الىتالرتمجة ابللغة العربية: أما  
نزل على داود عليه السالم  ، وأزل على عيسي عليه السالم اإلجنيلمسّاها صحف، وأن كتبالتوراة عشرة  

 . (3) .القرآن -صلى هللا عليه والسالم -، وأنزل على نبينا حممد الزبور
 

 .48 :اآلية ،سورة املائدة - 1

 . 79، ص  1ج مرجع سابق،  علي بن انيف ، الشحود، - 2

 .12مطلع البدرين وجممع البحرين، مرجع سابق، ص الشيخ حممد بن إمساعيل،  - 3
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الكتب األخرى اليت نزلت على سائر الرسل، فلم خيربان هللا تعاىل عن أمسائها، وإمنا   أنّ  يري الباحث
ْلنىا ِمن رَُّسوٍل ِإَّلَّ   (   عّز وجّل:  نيب أرسله هللا رسالة بلغة قومه، قال هللا أخربان سبحانه أن لكل  وىمىآ أىْرسى

                                                                                                                                                                                         (1)  ) ِبِلسىاِن ق ىْوِمهِ 
الرسول الذي أوحي إليه،  وأما القرآن العظيم فهو الكتاب الوحيد الذي ثبتت نسبته بصورة قطعية إىل  

فقد نقل هذا الكتاب بسورة وآايته وكيفية تالوته إىل كل عصر جاء بعد    -صلي هللا عليه وسلم  -وهو حممد  
 .(2)  عصر نزوله ابلتواتر، حبيث الشك يف أن القرآن الذي نتلوه وهي الذي نزله هللا على رسوله الكرمي

 .. اإلميان ابلرسل4 
الرابع: أبن يؤمن املرء إمياانً جازمًا بكل نيب ورسول عرفت نبوته ورسالته عن طريقة القرآن  وهو الركن  

الكرمي، أو السنة الصحيحة إمجااًل وتفصيالً؛ فمن عرف منهم أبمسائهم آمناً هبم أبعياهنم على التفصيل، ومن  
   .(3)  الة أحد منهممل يعرف منهم أبمسائهم آمناً على سبيل اإلمجال، دون أن ننكر نبوة أو رس 

)مطلع البدرين وجممع البحرين( يف   يف كتابه إىل ذلك  -رمحه هللا-شار الشيخ حممد بن إمساعيل أو  
مكلف بر إميان دغن سكلني    2دان كتهوي اوهلم هبواسن واجب أتس تيف  . بقوله: "  6يف شطر    5صفحة  

 .(4)  " تياداأنبياء مسا أدا يغرت سبوت انم مريكئت دامل القرآن أتو 
الرتمجة ابللغة العربية: وجيب على مكلف أن يؤمن األنبياء سواء ذكرت أمسائهم يف القرآن الكرمي أم    

 ال. 
األنبياء والرسل املذكورون يف القرآن مخسة وعشرون: أدم ونوح وإدريس وصاحل وإبراهيم وهود ولوط   

وموسي وهارون و اليسع و ذو الكفلى وداود  ويونس وإمساعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب 
سبحانه   -قال هللا  .(5)وزكراي وسليمان وإلياس وحيي وعيسي وحممد صلوات هللا وسالمه عليهم أمجعني

نىاهىا ِإبْ رىاِهيمى عىلىى ق ىْوِمِه ن ىْرفىُع دىرىجىاٍت مىْن نىشىاُء ِإنَّ رىبَّكى حىِكيٌم عىِليٌم )   (:  -وتعايل (  83وىتِْلكى ُحجَّتُ نىا آت ىي ْ
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يْ نىا ِمْن ق ىْبُل وىِمْن ُذر ِيَِّتِه دىاُوودى وىُسلىْيمى  يْ نىا وىنُوح ا هىدى نىا لىُه ِإْسحىاقى وىي ىْعُقوبى ُكالا هىدى ب ْ وىأىيُّوبى وىيُوُسفى    انى وىوىهى
ِإْليىاسى ُكلٌّ ِمنى الصَّاْلِِيى )84وىُموسىى وىهىارُونى وىكىذىِلكى َنىِْزي اْلُمْحِسِنيى ) (  85( وىزىكىرَيَّ وىَيىَْيى وىِعيسىى وى

  . (1)  )   وىِإمْسىاِعيلى وىاْليىسىعى وىيُوُنسى وىلُوط ا وىُكالا فىضَّْلنىا عىلىى اْلعىالىِميى 

النفرق بينهم، فمن فرق بني رسل  وجيب علينا تصديق رسل هللا مجيعاً بعد اإلميان هبم ورسالتهم، وأنّ  
هللا؛ فأمن ببعضهم وكفر ابآلخرين، صدق بعضهم وكذب بعضاً آخر، كان من الكافرين بنص القرآن الكرمي.  

ُسِلِه وىيُرِيُدونى أىْن يُ فىر ِقُوا بىْيى اَّللَِّ وىُرُسِلِه وىي ىُقوُلونى نُ ْؤِمُن ِإنَّ الَِّذينى يىْكُفُرونى اِبَّللَِّ وىرُ   (:   -  عّز وجلّ   -هللا  قال  
( أُولىِئكى ُهُم اْلكىاِفُرونى حىقاا وىأىْعتىْدانى 150بِب ىْعٍض وىنىْكُفُر بِب ىْعٍض وىيُرِيُدونى أىْن ي ىتَِّخُذوا بىْيى ذىِلكى سىِبيال  )

  .(2)  ) ِلْلكىاِفرِينى عىذىااب  ُمِهين ا

 .من الرسل (3)أولو العزم 
إبراهيم، وموسي، وعيسى،  ري من العلماء مخسة وهم: حممد، ونوح، و أولو العزم من الرسل كما ذكر كث 

ِميثىاق ىُهْم  وىِإْذ أىخىْذانى ِمنى النَِّبيِ يى   ( :قولهالقرآن الكرمي بوقد ذكر هم هللا يف    .(4) عليهم أفضل الصالة والسالم،  
ُهْم ِميثىاق ا غىِليظ   ِإبْ رىاِهيمى وىُموسىى وىِعيسىى اْبِن مىْرَيىى وىأىخىْذانى ِمن ْ  .(5)   ) اوىِمْنكى وىِمْن نُوٍح وى

سبحانه   ، وأن هللاوجيب علينا أن نعتقد أبهنم أكمل اخللق علمًا وعمالً، وأصدقهم وأكملهم أخالقاً  
هم عن الكذب، واخليانة، والكتمان، والتقصري يف  ه  ز  خصهم بفضائل ال يلحقهم فيها أحد، وأنه عصمهم ونـ  

وخطيئات أي عثرت بسيطة ابلنسبة إىل ما   ،(6)ت ال  التبليغ، وعن الكبائر كلها والصغائر، وقد تقع منهم ز  
ما نسى   -هم عليه من علو املقامات؛ كما وقع آلدم عليه السالم يف أكله من الشجرة على وجه النسيان 

    .(7)ولكنهم ال يقرون عليها بل يوفقون للتوبة منها  -أّن حّذره هللا من األكل
 

 . 86-83 :اآلية األنعام،سورة  - 1

 .151-150 :اآلية النساء،سورة  - 2

، وتقوي، قال هللا تعايل  أصل العزم يف األمر: اجلد، واالجتهاد. وفيه انطر املصباح املنري، وقد ورد يف القرآن اإلشارة إىل أن من أهم خصال أويل العزم: الصرب - 3
ُوا و تـ تـ ُقوا ف إِّن  ذ لِّك  مِّْن ع ْزمِّ اأْلُُمور ( -:   .  186سورة ال عمران، اآلية: )      و إِّْن ت ْصربِّ
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يف    10كتابه )مطلع البدرين وجممع البحرين( يف صفحة  يف  إىل ذلك  شار الشيخ حممد بن إمساعيل  أو  
ويؤخذ منه وجوب صدق الرسل عليهم الصالة والسالم، واستحالة الكذب عليهم  بقوله :   ،(1) 34شطر 

وإال مل يكونوا رسالً أمناء مبوالان العامل ابخللفيات جل وعّز، واستحالة فعل املنهيات كلها؛ ألهنم عليهم الصالة  
موالان رسلوا ليعلموا اخللق أبقواهلم، وأفعاهلم، وسكوهتم؛ فيلزم أن ال يكون يف مجيعها خمالفة ألمر والسالم أ

 سر وجيه. جلّ وعّز الذي اختارهم على مجيع اخللق وآمنهم على 
وهذا هو معتقد أهل السنة واجلماعة يف رسل هللا وأنبيائه بال استثناء، يقول اإلمام الطحاوية يف بيان  
( 2) السلف: " وحنن مؤمنون بذلك كله نفرق بني أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به "  لعقيدة  

 . 
فالواجب اتباع املرسلني، واتباع ما أنزل هللا عليهم، وقد ختمهم هللا   : ،(3) يقول ابن أيب العز احلنفي  
فجعله آخر األنبياء، وجعل كتابه مهيمناً على ما بني يديه من كتب السماء،    - صلي هللا عليه وسلم  - مبحمد  

ة، وانقطعت  قياموأنزل عليه الكتاب واحلكمة، وجعل دعوته عامة جلميع الثقلني، اجلن واإلنس، ابقية إىل يوم ال
هللا، وقد بنّي هللا به كل شيء، وأكمل له وألمته الدين خريًا وأمراً، وجعل طاعته طاعة   به حجة العباد على 

     .(4) له، ومعصيته معصية له

 . اآلخريوم ل. اإلميان اب4 
هللا عليه  صلى  -وهو الركن اخلامس: اإلميان بكل ما أخرب به هللا عز وجل يف كتابه وأخرب به رسوله 

مما يكون بعد املوت من فتنة القرب، وعذابه، ونعيمه، والبعث، واحلشر، والصحف، واحلساب، وامليزان،    -وسلم
 .(5) واحلوض، والصراط، والشفاعة، واجلنة، والنار، وما أعد هللا تعاىل ألهلهما مجيعاً 
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ه(،  1418)بريوت، مؤسسة الرسالة، 2ابن أيب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق وتعليق: عبد بن عبد احملسن الرتكي، وشعيب األرنؤوط، ط  - 2
2/523. 

حلنفي، اإلمام العالمة صدر الدين، أبو احلسن عّلي بن عالء الدين عّلي بن مشس الدين أيب عبد هللا حممد بن شرف الدين ، الدمشقي الصاحلّي  ا هو - 3
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. بقوله : 3يف شطر    13يف كتابه )مطلع البدرين وجممع البحرين( يف صفحة  إىل ذلك  شار الشيخ  أو  
" دان هبواسن دبغكتكن مريكئت فدا هارى قيامة دان دحسابكن مريكئت فدا موقف أتس سكل عملن  

 .(1) مريك ... " 
 حسب أعماهلم...  لى ، مث حياسبهم يف املوقف علقيامةوم اعثهم اليالرتمجة ابلعربية: أهنا ب 

 .اهتمام القرآن هبذا الركن وحكمته 
يوم العظيم يف كتاب هللا أنه كثرياً ما ربط اإلميان به ابإلميان ابهلل عّز  الومن مظاهر هذا االهتمام هبذا  

وىالصَّابِِئيى مىْن آمىنى اِبَّللَِّ وىاْلي ىْوِم  ِإنَّ الَِّذينى آمىُنوا وىالَِّذينى هىاُدوا وىالنَّصىارىى  (وجّل؛ وذلك مثل قوله تعاىل: 
 اآْلِخِر وىعىِملى صىاِْل ا ف ىلىُهْم أىْجُرُهْم ِعْندى رىهبِ ِْم وىَّلى خىْوٌف عىلىْيِهْم وىَّلى ُهْم َيىْزىنُونى 

قىاتُِلوا    (وقال تعاىل:   ،(2) ) 
اإلميان ابليوم   ا حكمة ذلك االهتمام هبذا الركن، أنّ أمّ  ، (3)     )الَِّذينى َّلى يُ ْؤِمُنونى اِبَّللَِّ وىَّلى اِبْلي ىْوِم اآْلِخرِ 

اآلخر له أثر عظيم يف اإلنسان؛ وذلك مبا فيه من جنة، وانر، وحساب، وعقاب، وثواب، وفوز، وخسران.  
  (وقال تعاىل:  ،(4)  له أشد األثر يف توجيه اإلنسان وانضباطه، والتزامه ابلعمل الصاحل، وتقوى هللا عّز وجلّ 

ق ىْلُتْم ِإَلى اأْلىْرِض أىرىِضيُتْم اِبْلْىيىاِة الدُّنْ يىا ِمنى َيى أىي ُّهىا الَِّذينى آمىُنوا مىا   ِبيِل اَّللَِّ ااثَّ  لىُكْم ِإذىا ِقيلى لىُكُم انِْفُروا يف سى
     .(5)    )  اآْلِخرىِة فىمىا مىتىاُع اْلْىيىاِة الدُّنْ يىا يف اآْلِخرىِة ِإَّلَّ قىِليلٌ 

 .. اإلميان ابلقدر والقضاء6 
 الركن السادس، اإلميان ابلقدر والقضاء: وهو  

 .(6) القدر: علم هللا تعاىل مبا تكون عليه املخلوقات يف املستقيل
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   .(1) القضاء: اجياد هللا تعاىل األشياء حسب علمه وإرادته
 :اإلميان ابلقدر على أربع مراتب

يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات  املرتبة األوىل: اإلميان بعلم هللا تعاىل احمليط بكل شيء الذى ال  
وال يف األرض، وأنه تعاىل قد علم مجيع خلقه قبل أن خيلقهم، وعلم أرزاقهم وآجاهلم وأقواهلم وأعماهلم ومجيع  

 حركاهتم وسكناهتم وأسرارهم وعالنيتهم، ومن هو منهم من أهل اجلنة ومن هو منهم من أهل النار. 
ك، وأنه تعاىل قد كتب مجيع ما سبق به علمه أنه كائن، ويف ضمن  املرتبة الثانية: اإلميان بكتابة ذل 

 ذلك اإلميان ابللوح والقلم. 
املرتبة الثالثة: اإلميان مبشيئة هللا النافذة وقدرته الشاملة، ومها متالزمتان من جهة ما كان وما سيكون،    

هو كائن، ومامل يشأ هللا تعاىل مل يكن  وال مالزمة بينهما من جهة مامل يكن وال هو كائن؛ فما شاء هللا تعاىل ف
وىمىا كىانى اَّللَُّ لِيُ ْعِجزىُه ِمْن  (لعدم مشيئة هللا إايه ال لعدم قدرة هللا عليه، تعاىل هللا عن ذلك وقال عز وجل: 

  .(2)  ) شىْيٍء يف السَّمىاوىاِت وىَّلى يف اأْلىْرِض ِإنَُّه كىانى عىِليم ا قىِدير ا
الرابعة: اإلميان أبن هللا تعاىل خالق كل شيء، وأنه ما من ذرة يف السماوات وال يف األرض وال املرتبة  

   .(3) ما بينهما إال وهللا خالقهافي
أن جهود الشيخ يف دعوته إىل عقيدة أهل السنة واجلماعة فهو ضرورة لكل حياة  الباحث  يتضح 

هبواسن كامى مهفونكن دامل كتاب يغ كجيل أين بربأف فركارا أييت  بقوله " إىل ذلك مسلم. وأشار الشيخ 
 .  (4) ..."  كامى سبوتكن فدن بربأف حديث كلبيهن علم دان ركن إسالم دان ركن إميان دان علم توحيد

 مجعت يف هذه الكتب الصغرية )مطلع البدرين وجممع البحرين( املواضع منها الرتمجة ابلعربية: أنيّن  
 ذكرت بعض األحاديث يف فضل العلم، وأركان اإلسالم، وأركان اإلميان، وعلم التوحيد... 

 

 . 72 ص املرجع السابق، - 1
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 عقيدة أهل السنة واجلماعة. فجزاه خري اجلزاء على ما بنّي ووّضح من  

* * * 

 
 
 

 
 

 ية. اإلسالم إَل تطبيق الشريعة دعوةال يف جهودهالثاين:  بحثامل
 

 فيه ثالثة مطالب:
 .أركان اإلسالم إىل ةطلب األول : جهوده يف الدعو امل                 

 إىل األخالق احلميدة واألدب احلسنة.ين: جهوده يف الدعوة الثا  طلبامل  
 .األدعيةاألذكار و مالزمة إىل  ه يف الدعوة : جهود ثالثال  طلبامل  
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 . أركان اإلسالم ه يف الدعوة إَلاملطلب األول: جهود

اشتمل عليها حديث جربيل املشهور املذكور، حيث سأل النيب    اإلسالم هي اليت (1) املقصود أبركان  
اإلسالم أن تشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا  رسول هللا،  عن اإلسالم، فقال: "    - صلى هللا عليه وسلم    -

   .(2) ... احلديث " يت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج  البيت إن استطعت إليه سبيال  ؤ وتقيم الصالة، وت
بِن اإلسالم على  ويف حديث عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما حيث قال عليه الصالة والسالم: "  

مخس: شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن  حممدا  رسو هللا، وأقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج  البيت، وصوم  
 .(3) "  رمضان
يف    3)وشاح االفراح واصباح الفالح( يف صفحة    كما ذكرت آنفاً  -يف كتابه  إىل ذلك  شار الشيخ  أو  

كل شخص من املكلفني، ولو كان رقيقاً، أن يعرف أركان اإلسالم   ىاعلم أنه جيب عل"  . بقوله:17شطر 
واإلميان؛ فأركان اإلسالم مخسة: أن تشهد أن ال إله اال هللا وأن حممداً رسول هللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة،  

 .(4)" وتصوم رمضان، وحتج البيت احلرام، إن استطعت إليه سبيالً 

 

وى من الكعبة اللغة: اجلانب األقوى للشيء. وأركان كل شيء جوانبه اليت يستند إليها ويقوم هبا. يقال: أركان الكعبة، وأركان البيت، أي اجلانب األقالركن يف    -  1
 والبيت، ومن ذلك : أركان اإلسالم، أي: أهم القواعد و األسس اليت بىن عليها اإلسالم.

)دار   1(، لسان العرب، مرجع سابق، ط80، سورة هود، آية ) ) ق ال  ل ْو أ ن  يلِّ بُِّكْم قـُو ًة أ ْو آوِّي إِّىل  رُْكن  ش دِّيد   (تعاىل:   والركن: القوة والعز واملنعة ومنه قوله
     .     180/  13بريوت، التاريخ بدون (، مادة " ركن"،  -صادر

(، صحيح مسلم، كتاب: اإلميان، ابب: بيان اإلميان  48 عليه وسلم، حديث رقم ) صحيح البخاري، كتاب: اإلميان، ابب: سؤال جربيل النيب صلى هللا - 2
 . (11، 10واإلسالم واإلحسان، حديث رقم )

(، صحيح مسلم، كتاب: اإلميان، ابب: بيان أركان اإلسالم ودعائمه  7صحيح البخاري، كتاب: اإلميان، ابب: بين اإلسالم على مخس، حديث رقم )   - 3
 (. 19،20،21،22العظام، حديث رقم )

     .3، ص مصباح الفالحالشيخ حممد بن إمساعيل، وشاح األفراح و  .5، مرجع سابق، ص مطلع البدرينالشيخ حممد بن إمساعيل،  - 4
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صلى هللا عليه   –أركان اإلسالم كما فسرها رسول هللا  إىل دعوة يف الشيخ جهود الباحث يري أن 
 فدّل احلديث الشريف على أمهية الدعوة إىل أركان اإلسالم اخلمسة، وحاجة الناس إىل تطبيقها. -وسلم

 . الشهادتني  النطق: الركن األول

 الشهادتني: وهى كلمة " ال إله إال هللا" وكلمة " حممد رسول هللا".
جّل   -ربّنا  مساّها هذه الكلمة: كلمة التوحيد، كلمة التقوى، العروة الوثقى، كما  سمونالسنة يأهل 

 .(1) ال معبود حبق إال هللا أي ال إله إال هللا:  -صلى هللا عليه وسلم  –الرسول هللا  مساّها و  -وعال

أىنَّ مىا يىْدُعونى ِمْن ُدونِِه ُهوى اْلبىاِطُل وىأىنَّ  ذىِلكى ِبِىنَّ اَّللَّى ُهوى اْلْىقُّ وى  (له تعاىل : قو على ذلك والدليل   
 فكل ما سوى هللا عّز وجل من املعبودات ابطلة.    ،(2)   )  اَّللَّى ُهوى اْلعىِليُّ اْلكىِبيُ 

أساس دعوة الرسل مجيعاً، كما  وهو ، ليكون مسلماً أول واجب على اإلنسان؛  فالنطق ابلشهادتني 
    .(3)   )  وىلىقىْد ب ىعىثْ نىا يف ُكلِ  أُمٍَّة رىُسوَّل  أىِن اْعُبُدوا اَّللَّى وىاْجتىِنُبوا الطَّاُغوتى   (بني هللا يف كتابه فقال:  

ْلنىا نُوح ا ِإَلى ق ىْوِمِه ف ىقىالى َيى ق ىْوِم اْعُبُدوا  (وقال تعاىل:     اَّللَّى مىا لىُكْم ِمْن ِإلىٍه غىْيُُه أىفىالى ت ىت َُّقونى وىلىقىْد أىْرسى
(   (4).   

 : (5)  إذا توفرت فيه الشروط التالية": أنه ال ينفع هبا قائلها وال يصح منه إال َّل إله إَّل هللا" شروط 
- العلم مبعناها نفيًا وإثبااتً؛ من نفي العبادة احلقة عن كل ما سوى هللا عّز وجل وإثباهتا هلل  -1

           . (6)   )  فىاْعلىْم أىنَُّه َّلى ِإلىهى ِإَّلَّ اَّللَُّ (. قال تعاىل:  -ّز وجلّ ع

 

 .7(، ص، التاريخ بدونأبو عبد هللا املصنعى العنسىى، اجلهل املبني مبعىن " ال إله إال هللا " عند التبليغ واحلزبني، ) دار اإلمام أمحد  - 1

 .62 :اآلية احلج، سورة - 2

 .36 :اآلية النحل، سورة - 3

 .23 :اآلية املؤمنون، سورة - 4

   .20مرجع سابق، ص أبو عبد هللا املصنعى العنسىى،  - 5

 .19 :اآلية حممد، سورة - 6
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اليقني املنايف للشك؛ أبن يكون عندك االعتقاد اجلازم أبنه ال يعبد حبق إال هللا عّز وجّل  -2
ْ  (وأن ما عبد من دونه فباطل. قال تعاىل:  ِإَّنَّىا اْلُمْؤِمُنونى الَِّذينى آمىُنوا اِبَّللَِّ وىرىُسولِِه ُثَّ َلى

بُوا          .(1)    ) ي ىْرَتى
ابلقصد والعمل عما يكدر مها من   -عّز وجلّ  - ومعناه إفراد هللا  ، اإلخالص املنايف للشرك -3

يُن  (شرك أكرب أو أصغر أو بدع وحنوها. قال تعاىل:                   .(2) ) اخلْىاِلصُ أىَّلى َّلِلَِّ الدِ 
يف األقوال واألفعال املنايف للكذب والنفاق. قال تعاىل:   -عّز وجّل  -الصدق مع هللا  -4

قُوا مىا عىاهىُدوا اَّللَّى عىلىْيهِ (        .(3)    ) ِمنى اْلُمْؤِمِنيى رِجىاٌل صىدى
احملبة ملا تقتضيه هذه الكلمة؛ من مواالة املسلمني وحمبتهم، ومعاداة الكافرين وبغضهم،   -5

على ما حيبه العبد، وتقتضي االتباع، وبغض االبتداع  - عّز وجلّ  - وتقدمي كل ما جيبه هللا 
ُتْم حتُِبُّونى اَّللَّى فىاتَِّبُعوين َُيِْبْبُكُم اَّللَُّ    ( : قال تعايل ،واإلشراك                  .(4)   )  ُقْل ِإْن ُكن ْ

وىمىْن يُْسِلْم وىْجهىُه    (   املنايف للرتك واإلعراض. قال تعاىل: االنقياد ملا دلت عليه ظاهراً وابطناً   -6
        .(5)  ) ِإَلى اَّللَِّ وىُهوى حُمِْسٌن ف ىقىِد اْستىْمسىكى اِبْلُعْروىِة اْلُوثْ قىى

ُْم كىانُوا ِإذىا ِقيلى  (   واالستكبار. قال تعاىل: القبول هلا وملا تقتضيه املنايف للردّ  -7 ُْم َّلى ِإلىهى ِإَّنَّ ْلى
عّز   -قبوهلا والعمل مبقتضاها من ترك العبادة ما سوى هللا  عن  .(6)  ) ِإَّلَّ اَّللَُّ يىْستىْكرِبُون 

  .(7)  ) وىي ىُقولُونى أىئِنَّا لىتىارُِكو آِْلىِتنىا ِلشىاِعٍر جمىُْنونٍ  (    -وجلّ 

 

 .15 :اآلية سورة احلجرات، - 1

 .2 :اآلية الزمر، سورة - 2

 .23 :اآلية األحزاب، سورة - 3

 .31 :اآلية ال عمران، سورة - 4

 .22 :اآلية لقمان، سورة - 5

 . 35 :اآلية الصافات، سورة - 6

 . 36: اآلية الصافات، سورة - 7
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  يف كتابه إىل ذلك كان الشيخ حممد بن إمساعيل أشد االهتمام هبذه كلمة الشهادة؛ حبيث أشار 

ولعلها الختصارها مع اشتماهلا على  . قال: " 20يف شطر  11)مطلع البدرين وجممع البحرين( يف صفحة 
    .(1) ".  ن إال هباما ذكرانه جعلها الشروع ترمجة على ما يف القلب من اإلسالم، ومل يقبل من أحد اإلميا

 .: الصالةالركن الثاين

خمتتمة و ة ابلتكبري، طالح: أفعال وأقوال خمصوصة، مفتتحويف االص ،(2) الصالة يف اللغة الدعاء 
 . (3)ابلتسليم 

فالصالة أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني، وهى شعار املسلمني، والفرق بني املسلم والكافر، وقد  
 القرآن املبني، وأحاديث الرسول األمني، بفضلها، وتعظيم شأهنا، واألمر إبقامتها.جاءت آايت  

ةى وىِِمَّا رىزىقْ نىاُهْم يُ ْنِفُقونى (قال هللا تعايل يف صفات املتقني:    )  الَِّذينى يُ ْؤِمُنونى اِبْلغىْيِب وىيُِقيُمونى الصَّالى
(4). 

ةى  (وقال سبحانه:   ُ ي ىْعلىُم وىأىِقِم الصَّالى ةى ت ىن ْهىى عىِن اْلفىْحشىاِء وىاْلُمْنكىِر وىلىذِْكُر اَّللَِّ أىْكربىُ وىاَّللَّ ِإنَّ الصَّالى
   .(5) ) مىا تىْصن ىُعونى 

. بقوله"  22يف شطر  13)البحر الوايف والنهر الصايف( يف صفحة  يف كتابه إىل ذلك شار الشيخ أو  
سهارى مسامل، دان أييت   2اين كتاب فد ميتاكن مسبهيغ، برمول فرض عني فد شرع ليم مشبهيغ فد تيف 

  .(6) ... "  ظهر دان عصر دان مغرب دان عشاء دان صبح تياد ألينن، دان دفرضو كندى فد مامل معراج 

 

 . 11ص  مرجع سابق،  وجممع البحرين، مطلع البدرينالشيخ حممد بن إمساعيل،  - 1

 . 6/384الصحاح، ابب الواو والياء، فصل الصاد، مادة )صال(،  - 2

.  البهويت،  376/ 1لكتب العلمية،  سنة النشر بدون(  ابن قدامة، املغين، املوفق ابن قدامة، عبد هللا بن أمحد بن قدامة  املقدسي، ط بدون، )بريوت، دار ا - 3
 . 59، )بريوت دار الكتاب العريب، سنة النشر بدون( ص 6الروض املربع بشرح زاد املستقنع، منصور، حتقيق وتعليق: حممد عبد الرمحن عوض، ط 

 .3 :اآلية البقرة، سورة - 4

 .45 :اآلية العنكبوت، سورة - 5

 . 13ص  مرجع سابق،  إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف،الشيخ حممد بن  - 6
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الرتمجة ابلعربية ) هذا الكتاب يف بيان الصالة، فرض عني يف الشرع مخس صلوات يف كل يوم وليلة،  
 وهي الظهر، العصر، املغرب، العشاء، والصبح، وال غري ذلك، قد فرض يف ليلة املعراج ... (  

مك واجب  . بقوله"  1يف شطر  14أيضًا يف نفس الكتاب يف صفحة إىل ذلك شار الشيخ أو  
مسلم يغ مكلف أييت يغ ابلغ دان بر عقل يغ سجهرتا أحواسن يغ مسفي   2هيغ يغ ليم وقتو أتس تيف مسب

الرتمجة ابلعربية: ) فواجب الصالة مخسة أوقات على   .(1)..." سروان الكي سوجي درفد حيض دان نفس
 ل الدعوة، وطهارة من حيض ونفاس...(   و ص وعاقل، وسالمة أحواسها، وو كل مسلم مكلف ابلغ، 

  - صلى هللا عليه وسلم –والصالة هي عمود اإلسالم، عن معاذ بن حنبل رضي هللا عنه، أن النيب 
رأس األمر اإلسالم،  ؟" قلت: بلى اي رسول هللا، قال: "  أَّل أخرب كم برأس األمر وعموده وذروة سنامهقال:  

   .(2) ... احلديث"  وعموده الصالة
صلى هللا عليه    –وهي أّول ما حياسب عليه العبد من األعمال، ففي احلديث الصحيح أن رسول هللا  

   .(3)"  أول ما َياسب به العبد الصالة، وأول ما يقضى بي الناس يف الدماء وسلم قال: " 

 

 . 14ص  مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف، - 1

 (، وسنن الرتميذي، كتاب: اإلميان،   ابب، ما جاء يف21008مسند اإلمام أمحد، كتاب: مستد األنصار، ابب: حديث معاذ بن جبل، حديث رقم ) - 2
(. صححه الشيخ األلباين، سنن الرتمذي،  3963( وسنن ابن ماجة، كتاب الفنت، ابب: كف اللسان يف الفنت، حديث رقم )2541حرمة الصالة، حديث رقم )

 .                             590(، ص 2616ه(، حديث رقم ) 1429، )مكتبة املعارف، الرايض، 2حتقيق: حممد انصر الدين األلباين، ط

(، وكتاب: مسند الشاميني،  16019مسند اإلمام أمحد، كتاب: مسند املدنيني، ابب: حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم ) - 3
  (، وكتاب: مسند البصريني، ابب: حديث رجل من أصحاب النيب صلى هللا عليه وسلم، حديث، 16342، 16339ابب: حديث متيم الداري، حديث رقم )

(، ويف سنن الرتمذي، كتاب: الصالة، ابب ما جاء أن أول ما  22119(، وكتاب: ابقي مسند األنصار، ابب: حديث رجل رضي هللا عنه )19771رقم )
وروي بـألفاظ    (،3926(، ورواه هبذا اللفظ النسائي، كتاب: حترمي الدم، ابب: تعظيم الدم، حديث رقم )378حياسب به العبد يوم القيامة الصالة، حديث رقم )

(، والدارمي، كتاب: الصالة، ابب: ما أول ما حياسب  463،  462،  461أخري عند النسائي أيضاً، كتاب: الصالة ، ابب: احملاسبة على الصالة، حديث رقم ) 
  1429، )مكتبة املعارف، الرايض، 2ط(، صححه الشيخ األلباين، سنن النسائي، حتقيق: حممد انصر الدين األلباين، 1321به العبد يوم القيامة، حديث رقم )

      .617(، ص 3991ه(، حديث رقم )
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" الصالة هي أعرف املعروف من األعمال، وهي عمود   – رمحه هللا  –يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 
اإلسالم وأعظم شرائعه، وهي قرينة الشهادتني، وإمنا فرضها هللا ليلة املعراج، وخاطب هبا الرسول بال واسطة، 

 . (1)ومل يبعث هبا رسوال من املالئكة، وهي آخر ما وصى به النيب أمته" 
جوهرها فقط؛ بل حيت يهتم الشيخ مبن ترك الصالة  وليس األمر يقف عن احلديث عن لب الصالة و 

يف كتابه )وشاح األفراح  إىل ذلك غفر هللا له  -أشار الشيخ  - سبحانه وتعاىل – من أشد العذاب عند هللا 
ابب زجر اترك الصالة( اين ابب فدا ميتاكن مناكويت  . بقوله: " )10يف شطر    5واصباح الفالح( يف صفحة  

مسبهيغ، كنهوي أوهلم هى سوداراكو دبري فهم اكن كامي أوله هللا، دان أكن كامو فدا أكام، أورغيغ منيغكل  
هبوا مسبهيغ يغ ليم وقتو ايت ابكى أكام؛ مك مريك يغ منديريكن مسبهيغ مك سن تله منديري أي أكام، 

ان ترلبه  بال د2دان مريك يغ منيغكلكن مسبهيغ مك سن تله مروتوهكن أكام، دان هبواسن درفد سبسر 
سئورغ دهن مسبهيغ،  2ايت بر  موده  2كجي درفد سكل يغ كجي، دان ترلبه عيب درفد سكل يغ عيب 

الرتمجة        .(2) ..."  دان مهيلغكن مجعة، دان بر مجاعة يغ تله داغكة أوله هللا دغندي اكن سكل درجة
ولكم يف الدين، أبن الصالة   م هللا ىلة، اعلم اي أخويت قد أفههذا ابب يف بيان زجر اترك الصال )ة:يابلعرب

اخلمسة هي الدين؛ فمن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين، وأهنا أكرب البالء، وأكرب السخرية،  
 -سبحانه وتعاىل -لرجل أهون الصالة، و ترك صالة اجلمعة، وترك اجلماعة ؛ حيت أرفع هللا  العيبوأكرب 

 " (من كل رمحة...
حبديث يقول  ث يرى أن جهود الشيخ يف الدعوة إىل إقام الصالة وحتذير من تركها مصداقاً الباح

من ترك الصالة متعمدا  فقد برئت منه ذمة هللا وذمة رسوله ونقض : "    - صلى هللا عليه وسلم  -رسول هللا  
                       .(3)  " العهد وقطيعة الرحم 

 

   .27/70هـ، 1398، )دار النشر: بدون، 1ابن تيمية، جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ط  - 1

 . 5ص  مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل، وشاح األفراح ومصباح  الفالح، - 2

 .  12/252، )دار الكتب العلمية، سنة النشر بدون(، 1، ط 13023الطرباين، املعجم  الكبري، للحافظ سليمان بن أمحد، حديث رقم  - 3
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 .الركن الثالث: الزكاة

ويف االصطالح: حق واجب يف مال خاص، لطائفة خمصوصة، يف وقت    ،(1) الزكاة يف اللغة: النماء  
 .(2) خمصوصة

: هي الزكاة اليت هي أركان  -سبحانه وتعاىل  -إن أعظم ما أوجب هللا يف األموال، وأفضل ما أمر به 
 ، وقرينة الصالة يف حمكم القرآن. الثالث اإلسالم

ةى وىآتُوا الزَّكىاةى وىارْكىُعوا مىعى الرَّاِكِعيى  وىأىِقيُموا(فقد جاء يف حمكم تنزيل قال عّز وجّل:          .(3)    )الصَّالى
ةى وىآتُوا الزَّكىاةى وىأىِطيُعوا اَّللَّى وىرىُسولىهُ  ( :وقال سبحانه وتعاىل    .(4)  )فىأىِقيُموا الصَّالى

)البحر الوايف والنهر الصايف(   ذلك يف كتابه إىل  شارأ -رمحه هللا -وكان الشيخ حممد بن إمساعيل  
كتاب الزكاة: اين كتاب فد ميتاكن حكم زكاة، برمول زكاة ايت  . بقوله: "1يف شطر  249يف صفحة 

أدا كالن بركنتوغ أي فد عينن  ترهبكى دوا هبكى، فراتم: زكاة بدن أييت زكاة فطرة، دان كدوا: زكاة هرات ايت  
، كتيك: زكاة أمس دان  2يعين فد ديري هرات مك أييت ليم فركارا: فراتم  : زكاة األنعام، كدوا: زكاة بيجني 

: زكاة معدن أييت    افرياق، كأمفت: زكاة ركاز أييت أمس اتو فرياق هرات يغد اتمن اوله كافر جاهلية، دان ليم
   .(5) "...  كالن بركنتوغ أي فد فيهقن يعين فد هراتن أييت زكاة هرات فرنيكأن كالني أمس اتو فرياق دان أدا 

: زكاة البدن، وهي زكاة  ة، الزكاة ينقسم إىل قسمني: أّوالالرتمجة ابلعربية ) كتاب الزكاة يف بيان أحكام الزكا
ألنعام، زكاة األمثار، زكاة  الفطر، اثنياً: زكاة املال: وهي يتعلق بعني املال، ينقسم إىل مخسة أقسام: زكاة ا

 " (الركاز، زكاة املعدن، وزكاة عروض التجارة ...

 

 .4/375قاموس احمليط، مرجع سابق، ابب الواو والياء، فصل الزاي، مادة )زكا(،  - 1

 .164. البهويت، الروض املرضع، بشرح زاد املتقنع، منصور ، مرجع سابق، ص2/433 بن أمحد ، مرجع سابق، ابن قدامة املقدسي، املغين، املوفق عبد هللا - 2

 .43 :اآلية البقرة، سورة - 3

 .13 :اآلية اجملادلة، سورة - 4

 . 249مرجع سابق، ص  الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف ، - 5
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وىالَِّذينى يىْكِنُزونى الذَّهىبى   ( :  -جّل وعال – وجاء يف منعها والبخل هبا الوعيد الشديد، قال هللا 
ِبيِل اَّللَِّ ف ىبىشِ ْرُهْم  اٍب أىلِيٍم )وىاْلِفضَّةى وىَّلى يُ ْنِفُقوَّنىىا يف سى ِر جىهىنَّمى ف ىُتْكوىى هِبىا  34بِعىذى ( ي ىْومى َُيْمىى عىلىي ْهىا يف انى

ُتْم تىْكِنُزونى  ن ىْزُُتْ أِلىنْ ُفِسُكْم فىُذوقُوا مىا ُكن ْ ا مىا كى   .(1)   )  ِجبىاُهُهْم وىُجُنوهُبُْم وىظُُهورُُهْم هىذى
 
 

من آَته هللا ماَّل  فلم  : "    -صلى هللا عليه وسلم  –وعن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  
يطوقه يوم القيامة ُث أيخذ بلهزمتيه    .(3)  له زبيبتان .(2)  يؤد زكاته ُمث ل له ماله يوم القيامة شجاعا  أقرع

ُهُم اَّللَُّ ِمْن فىْضِلهِ  (" مث تال: يعِن بشدقيه ُث يقول أان مالك أان كرتك َّ الَِّذينى ي ىْبخىُلونى ِبىا آَتى   ) وىَّلى َيىْسىَبى
 .  (5) إىل آخر اآلية  ،(4)

والزكاة الواجبة: جيب دفعها إىل مستحقيها على الفور وقت الوجوب، من أهل الزكاة الثمانية الذين  
قىاُت ِلْلُفقىرىاِء وىاْلمىسىاِكِي وىاْلعىاِمِليى عىلىي ْهىا وىاْلُمؤىلَّفىِة  (شأنه يف قوله:  -عّز وجلّ  -ذكر هم هللا  ِإَّنَّىا الصَّدى

ُ عىِليٌم حىِكيمٌ قُ ُلوهُبُْم وىيف الر ِقىاِب وى   .(6)   )  اْلغىارِِميى وىيف سىِبيِل اَّللَِّ وىاْبِن السَِّبيِل فىرِيضىة  ِمنى اَّللَِّ وىاَّللَّ

 

 . 35-34 :اآلية التوبة، سورة - 1

الناس ال يشعر   املراد ابلشجاع: احلية الذكر، واألقرع: الذي تقّر ع رأسه أي متّعط لكثرة مسه، وقيل: األقرع من احليات الذي ابيض رأسه من السم، ومن - 2
ه(، 1415شر، بدون برأسه. العسقالين، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ط بدون، )دار املعرفة، بريوت، سنة الن

3/270 . 

مها يف حلقه مبنزلة زمنيت العنز، الزبيبتان: تثنية زبيبة ومها الزبداتن اللتان يف الشدقني، وقيل مها النكتتان السوداوان فوق عينيه، وقيل نقطتان يكتنفان فاه، وقيل  3
 . 3/270تح الباري بشرح صحيح البخاري، مرجع سابق،   وقيل حلمتان على رأسه مثل القرنني، وقيل انابن خيرجان من فيه، العسقالين، ف

 .180: اآلية آل عمران، سورة - 4

 (. 1315صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، ابب: إمث مانع الزكاة، حديث رقم ) - 5

 .60 :اآلية التوبة، سورة - 6
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وهو   "فصل يف قسم الصدقات على مستحقيها... )بقوله: "إىل ذلك  -رمحه هللا  -الشيخ  شارأو 
 .(1) (يبني من أحكام اليت يتعلق هبا على التفصيل و يبني لكل من أصناف الزكاة كما جاء يف اآلية املذكورة،  

 

 

 

 

  .الركن الرابع: الصيام

 ويف االصطالح: هو إمساك بنية عن أشياء خمصوصة يف زمن معني  ،(2) الصيام يف اللغة: اإلمساك 
   .(3) من شخص معني.

فّضل هللا شهر رمضان على سائر الشهور، وجعله مومساً للمنافسة يف اخلريات، واإلكثار من الطاعات،  
 واألوىل برتك املنكرات. 

 َيى أىي ُّهىا الَِّذينى  (وصيام رمضان هو الركن الرابع من أركان اإلسالم، ودليل فرضيته قوله تعاىل:  
 .(4)   )  آمىُنوا ُكِتبى عىلىْيُكُم الصِ يىاُم كىمىا ُكِتبى عىلىى الَِّذينى ِمْن ق ىْبِلُكْم لىعىلَُّكْم ت ىت َُّقونى 

 

 . 249مرجع سابق، ص  الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف ، - 1

 .4/101أابدي، القاموس احمليط، مرجع سابق، ، ابب: امليم، فصل: الصاد، مادة )صام(،  - 2

 . 187. البهويت، الروض املربع، مرجع سابق، ص 3/2ابن القدامة املقدسي، املغين، مرجع سابق،  - 3

 .183: اآلية البقرة، سورة - 4
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منها -عّز وجّل    -بارك يف آايت من كتاب هللا  على صيام هذا الشهر امل  -تبارك وتعاىل  -وحث ربنا  
ْنُكُم  شىْهُر رىمىضىانى الَِّذي أُْنِزلى ِفيِه اْلُقْرآُن ُهد ى ِللنَّاِس وىب ىيِ نىاٍت ِمنى اْْلُدىى وىاْلُفْرقىاِن فىمىْن شىِهدى مِ  (قوله : 

 .(1)   ) الشَّْهرى ف ىْليىُصْمهُ 
من صام رمضان إمياان  واحتسااب ،  قال:  -صلى هللا عليه وسلم  -ففي احلديث الصحيح عن النيب 

 .(2)" غفر له ما تقدم من ذنبه 
 
 
 

ا القويّل:  قول وفعل: أمّ بيف معرفة دخول شهر رمضان  -صلى هللا عليه وسلم -وأما هدى النيب 
صلى هللا عليه    -ا هديه الفعلّي  إىل أن قال: " وأمّ   ،(6) ،(5) ، وابن عباس  (4) ، وابن عمر  (3) فحديث أيب هريرة  

 

 .185 :اآلية البقرة، سورة - 1

(، وكتاب: صالة الرتاويح، ابب: فضل ليلة القدر، حديث  37ان، ابب صوم رمضان إمياانً واحتساابً من اإلميان، حديث رقم )صحيح البخاري، كتاب: اإلمي  -  2
 (.   1267(. صحيح مسلم، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، ابب: الرتغيب يف قيام رمضان وهو الرتاويح، حديث رقم )1875رقم )

(، وصحيح  1776ب: قول النيب صلي هللا عليه وسلم: " إذا رأيتم اهلالل فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا " حديث رقم ) صحيح البخاري، كتاب: الصوم، اب - 3
 (.1810،  1809مسلم، كتاب: الصيام، ابب: وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤية اهلالل، حديثي رقم )

(، وابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم " إذا رأيتم اهلالل  1767شهر رمضان، حديث رقم ) صحيح البخاري، كتاب: الصوم، ابب: هل يقال رمضان أو  - 4
(، وصحيح مسلم، كتاب: الصيام، ابب: وجوب صوم رمضان لرؤية اهلالل والفطر لرؤية اهلالل،  1773، 1774فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا " حديثي رقم )

 (.1795،  1796،  1797، 1898، 1799، 1800أحاديث رقم ) 

(. الرتمذي يف سننه، كتاب: الصوم، 2219، 1881، 1830أمحد يف مسنده، كتاب: مسند بين هاشم، ابب: مسند عبد هللا بن عباس، أحاديث رقم ) -  5
كم فصوموا ثالثني، حديث  (، وأبو داود يف سننه، كتاب: الصوم، ابب: من قال: فإن غم علي624ابب: ما جاء أن الصوم لرؤية اهلالل والفطر له، حديث رقم )

(. صححه الشيخ األلباين، سنن النسائي،  حتقيق حممد انصر  2190(، والنسائي يف سننه، كتاب: الصيام، ابب: صيام يوم الشك، حديث رقم )1982رقم )
 .  347(، ص  2189ه(، حديث رقم ) 1429، )مكتبة املعارف، الرايض، 2األلباين، ط

 .193ه(، ص 1427، )بريوت، مؤسسة الرسالة، 1جزء يف احلساب الفلكي، ط   بكر أبو زيد، فقه النوازل، - 6
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يتحفظ   -صلى هللا عليه وسلم - قالت: كان رسول هللا  - رصي هللا عنها  -ففي حديث عائشة  –وسلم 
 . (1)   "لشعبان ما َّل يتحفظ لغيه، ُث يصوم لرؤية رمضان، فإن غم  عليه عد  ثالثي يوما  ُث صام

 إذاً التحقق من دخول شهر رمضان يكون بوجود أحد أمرين: 
 برؤية اهلالل الرؤية البصرية. -1
 اإلكمال لشعبان ثالثني يوماً يف حال تعذر الرؤية لغيم وحنوه. -2

. بقوله "  6يف شطر  328)البحر الوايف والنهر الصايف( يف صفحة  يف كتابه إىل ذلك وأشار الشيخ 
دغن ساله ساتو درفد دوا سبب: فراتم: دغن سبب سفران بولن شعبان  ( برمول واجب فواس رمضان ايت)

 تيك فوله هارى.
كدوا: سبب دليهتكن بولن رمضان فد حق أورغيغ مليهتاكندى أتو اثبت مليهت بولن رمضان دغن  
حاكم قاضي فد حق أورغيغ تياد مليهت اكندى أتو عالمة أتس ماسوق بولن رمضان سفرة دليهتكن قنديل 

.  فاسغكندى فد ماره أتو دغر كن أفما ابكر مرمي دان سباكني درفد ابرغيغ تله بر الكو عادة دغن دييغد 
دغن سفران بولن رمضان شعبان تيك فوله هاري دان جيك أدا فد ماملن ايت  ( مك واجب فواس رمضان) 

    .(2) ...غيم سكليفون
ما: بكمال شعبان ثالثني يوماً، واثنيهما:  أحد السببني: أوهل  جيب صوم رمضان على)  بية:  الرتمجة ابلعر 

برؤية اهلالل حق لصاحب الرؤية، أو اثبت الرؤية لشهر رمضان عند احلاكم، أو عالمة بدخول شهر رمضان  
من القنديل )أي املصباح( يف إمارة، أو يسمع من كبري البنادق، أو حنو ذلك مما جري عليه العادة، وجيب  

 ( عبان ثالثني يوماً إذا يف ليلتها غيم ...صوم رمضان أيضاً بكمال شهر ش 

 

(، رواه أبو داود يف سننه بلفظ: ) كان رسول هللا صلى هللا عليه  24006أمحد يف مسنده بنحوه، كتاب: مسند األنصار، ابب: مسند عائشة، حديث رقم ) -  1
رمضان فإن غّم عليه عّد ثالثني يوماً مث صام( كتاب: الصوم ابب: إذا أغمي الشهر، حديث رقم   وسلم يتحفظ من شعبان ماال يتحفظ من غريه مث يصوم لرؤية

 .  408(، ص2325ه(، حديث رقم ) 1427، )الرايض، مكتبة املعارف، 2(، صححه الشيخ األلباين، سنن أيب داود، حتقيق حممد انصر األلباين، ط1980)

 . 329ص  مرجع سابق،  الوايف والنهر الصايف،الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر  - 2
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  يف كتابه يفإىل ذلك  كما أشار وكان الشيخ حممد شديد االهتمام ابلدعاء عند دخول شهر رمضان  
هللا أكرب اللهم أهله علينا  " " يسن الدعاء عند دخول شهر رمضان . بقوله: 16يف شطر  335صفحة 

والتوفيق ملا حتب وترضي ربنا وربك هللا هللا أكرب َّلحول وَّل قوة إَّل   ابألمن واإلميان والسالمة واإلسالم 
 .(1) "ابهلل اللهم إين أسئلك خي هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر احملشر

 . الركن اخلامس: اْلج

احلج يف اللغة: القصد، والكف، والقدوم، والغلبة ابحلجة، وكثرة االختالف والرتدد، وقصد مكة  
   .(2)للنسك 

 
 

   .(3) واحلج يف االصطالح: قصد مكة لعمل خمصوص يف زمن خمصوص
َّلِلَِّ عىلىى النَّاِس ِحجُّ   (وقد فرض هللا حج بنية العتيق للمستطيع من املسلمني، فقال جّل جالله:  وى

   .(4)  )اْلب ىْيِت مىِن اْستىطىاعى ِإلىْيِه سىِبيال  
  ا اْلْىجَّ وىاْلُعْمرىةى َّلِلَّ وىأىمتُّو   ( ، فيقول:سبحانه إبمتام احلج والعمرة لوجهه وتعاىل  وأمران هللا سبحانه

( (5 ) 

 

. سنن الدارمي، االمام احلافظ عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي، كتاب: 335ص  مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف، - 1
 .2/7(، ط بدون، 1687الصوم، ابب: ما يقال عند رؤية اهلالل، حديث رقم )

 . 1/247وز أابدي، القاموس احمليط، مرجع سابق، ابب: اجليم، فصل: احلاء، مادة )حّج(، الفري  - 2

 . 203البهويت، الروض املربع، مرجع سابق، ص  - 3

 .97 :اآلية ال عمران، سورة - 4

 .196 :اآلية البقرة، سورة - 5
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اْلْىجُّ أىْشُهٌر مىْعُلومىاٌت فىمىْن     (عن اللغو واجلدال يف احلج، لقوله تعاىل:    -تبارك وتعاىل -وهناان ربنا 
 .(1)  )  ُفُسوقى وىَّلى ِجدىالى يف اْلْىج ِ ف ىرىضى ِفيِهنَّ اْلْىجَّ فىالى رىفىثى وىَّلى 

،  (2)"  م يرفث وَل يفسق رجع كيوم ولدته أمهلمن حج  هلل ف: "  -صلى هللا عليه وسلم  -وقوله 
العمرة إيل العمرة كفارة ملا بينهما، واْلج  يف جزاء احلّج املربور:"    -صلى هللا عليه وسلم  -ويقول رسول هللا  
 .(3) "  جزاء إَّل اجلنةاملربور ليس له 

يف كتابه )البحر الوايف والنهر الصايف( يف صفحة  إىل ذلك  - غفر هللا له  -الشيخ حممد  شارأوقد 
برمول حج دان عمرة  . بقوله: "حكم احلج، وأنه فريضة على كل مسلم ومسلمة، قائاًل : "  2يف شطر    396

درفدا كدوان دامل   2، دان تياد واجب تيف ايت فرضو كدوا الكي معلوم درفد فكرجأن أكام دغن ضرورة
سعمر هيدوف مليكن سكاىل يغ ساتو جوا، ما واجب حج ايت دغن امجاع علماء، مك جادي كفر 

.    (4) ..."  أورغيغ إنكار اكن فرضون مليكن جيك ادا اى ابرو ماسق إسالم ات جادي جاوه درفدا علماء
هما إالّ مرة واحدة يف العمر،  معلوم من الدين ابلضرورة، وال جييبتهما، و ي  الرتمجة ابلعربية، ) احلج والعمرة فريض

وجيب احلج إبمجاع العلماء، ويصبح كافرًا ملن جاحد بفرضيتها إاّل أن يكون قريب بعهد اإلسالم، أو نشأ 
 .  (..."بعيدة من العلماء 

: صحة مطلقة، أي مراتب وهي: املرتبة األوىل لشيخ حممد من مراتب احلج إىل مخسوقد أوضح ا
هما كطفل صغرية، وحنوها إبذن وليها. املرتبة الثانية: صحة  ي تبال قيد من فرض (5) يصح أبداء احلج والعمرة 

 

 .197 :اآلية البقرة، سورة - 1

(، وابب: قوله 1690(، وابب: قول هللا تعاىل: )فال رفث(، حديث رقم )1424صحيح البخاري، كتاب: احلج، ابب: فضل احلج املربور، حديث رقم ) - 2
 (  2404تعاىل: )وال فسوق وال جدال يف احلج(، وصحيح مسلم، كتاب: احلج، ابب: يف فضل احلج والعمرة ويوم عرفة، حديث رقم )

(، وصحيح مسلم، كتاب: احلج، ابب: يف فضل احلج والعمرة ويوم 1650، كتاب: احلج، ابب: وجوب العمرة وفضلها، حديث رقم )صحيح البخاري - 3
 (،  2403عرفة، حديث رقم )

    .396ص  مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف، - 4

  .فرض خبالف املالكية واحلنفية، قالوا : العمرة سنة مؤكدة ال - هذه ما أوضحها الشيخ حممد  -، واحدة يف العمرمرة  الشافعية يف األظهرعني فرض العمرة  - 5
ابختصار،   م (1951 - ه1370احللىب واواله مبصر   )شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب ، ط بدون،لى اخلطيب، الشيخ سليمان البجريمىالبجريمى، جبريمى ع

   ابختصار.  ،1/684، عبد الرمحن اجلزيرين، ط بدون، تاب الفقه على املذاهب األربعة. اجلزيري، ك366ـ/2
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مباشرة، أي يصح أبداء احلج والعمرة بنفسها، بشروط اإلسالم واملميز. املرتبة الثالثة: حج النذر و عمرة  
: املرتبة الواجب أي جيب أبداء احلج  ةاإلسالم وعمرة اإلسالم. املرتبة اخلامس: حجة ةالنذر. املرتبة الرابع

 .(1)والعمرة بشروط أربعة، وهي: اإلسالم، املكلف، احلرية، االستطاعة...
  - ؛ فينبغي على الدعاة إىل هللا يةشريعة اإلسالمالتطبيق  إىل  ة دعو النستخلص أن جهود الشيخ يف 

هذه اجلهود املباركة يف دعوة اخللق واألخذ من األساليب الدعوية والوسائل   أن يستفيدوا من -عّز وجّل 
كله من املعلوم من الدين    يةشريعة اإلسالماله، إن تطبيق  تاملتنوعة اليت سلكها الشيخ حممد بن إمساعيل يف دعو 

  - انه وتعاىلسبح - ابلضرورة مجلة وتفصيال دون إنقاص أو انتقاص ولو حلكم واحد من أحكامه، يقول هللا 
ْرُهْم أىْن ي ىْفِتُنوكى عىْن ب ىْعِض مىا (:    ُ وىَّلى ت ىتَِّبْع أىْهوىاءىُهْم وىاْحذى ن ىُهْم ِبىا أىنْ زىلى اَّللَّ ُ ِإلىْيكى  وىأىِن اْحُكْم ب ىي ْ أىنْ زىلى اَّللَّ

ُ أىْن ُيِصيب ىُهْم بِب ىْعِض ذُنُوهبِِ   .   (2)   ) ْم وىِإنَّ كىِثي ا ِمنى النَّاِس لىفىاِسُقونى فىِإْن ت ىوىلَّْوا فىاْعلىْم أىَّنَّىا يُرِيُد اَّللَّ

 

 

 .سنةواألدب اْل ،األخالق اْلميدةإَل  هاملطلب الثاين: جهود

كانت األخالق مطلبًا ضروراًي لكل ملة وحنلة، مكارم األخالق ضرورية اجتماعية ال يستغين عنها 
أعطاها اإلسالم أمهية عظمى، ومكانة عليا، بل ورتب عليها  أحد؛ فإهنا يف الدين اإلسالم أهّم وأغلى، وقد 

 الثواب والعقاب، بقدر ما يكون من االلتزام هبا قواًل وفعالً.

 . أوَّل: معاىن األخالق واآلداب
 معىن األخالق يف اللغة واالصطالح:  .1

 

 ، ابختصار. 401- 399ص مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف، - 1

 .48 :اآلية املائدة، سورة - 2
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 . (1) اخللق يف اللغة: السجّيُة، والطبُع، واملروءُة، والديُن 
وقيل للحسن    ،(2)للنفس داعية هلا إىل أفعاهلا من غري فكر وال روية  واالصطالح: اخللق حال 

 .(3)  البصري: ما حسن اخللق؟ قال: بذل الندى وكّف األذى وطالقة الوجه
 معىن اآلداب يف اللغة واالصطالح:  .2

األدب يف اللغة: الظرف، وحسن التناول، والتعليم، والرتويض والتذليل. ومسي األدب الذي يتأدب به  
 .(4) األديب من الناس أدابً؛ ألنه أيدِّّب الناس إىل احملامد وينهاهم عن املقابح  

ويف االصطالح: مجع أدب، وهي اجتماع حماسن األخالق، وحماسن العادات، ومنه مسيت مأدبة  
       .(5)ع الناس فيها الجتما 

من أكمل  -عليهم السالم    -واألخالق واآلداب جوهر الرساالت السابقة، وقد كان األنبياء والرسل
الناس خلقاً وأدابً، وال يستغرب ذلك فقد أدهّبم رهّبم فأحسن أتديبهم، ليكونوا قدوة ألممهم وأقوامهم، وأخرى  

 أن يقبل منهم، ويستجاب دعوهتم، ويقتفى أثرهم. 
"،  إَّنا بعثت ألمتم مكارم األخالقصح عنه أنه قال: "    -صلى هللا عليه وسلم  -ورسولنا وقدوتنا حممد  

   . (6) "  صاحل األخالقويف رواية: " 

 

   .3/310اخلاء، مادة )خلق(، الفريوز أابدي، القاموس احمليط، مرجع سابق، ابب القاف، فصل  - 1

   . 25ه(، ص 1401، )بريوت، دار الكتاب العلمية ، 1أمحد بن حممد بن مسكوبه، هتذيب األخالق، ط   - 2

   . 9/ 7ه(،  1413، )الرايض، دار الوطن، 2فهد بن انصر السليمان، جمموع الفتاوى ورسائل الشيخ حممد بن صاحل بن عثيمني، مجع وترتيب، ط - 3

. و الفريوز أابدي، القاموس احمليط، ابب الباء، فصل األلف، مادة 1/216منظور، لسان العرب، مرجع سابق، حرف الباء، فصل اهلمزة، مادة )أدب(،   ابن  -  4
   . 1/46)أدب(، 

  1406)بريوت، دار الكتب العلمية،   1أمحد بن عماد بن يوسف األقفهسي، آدب األكل، حتقيق: د. عبد العفار البنداري وحممد السعيد زغلول، ط - 5
   . 11ه(، ص 

لم، كتاب  ، واحلاكم يف املستدرك وقال: صحيح على شرط مس104(، ص 273صحيح البخاري، يف األدب املفرد، ابب: حسن اخللق، حديث رقم ) - 6
، وراه البيهقي يف السنن، كتاب: الشهادات، ابب: بيان مكارم األخالق ومعاليها، حديث  2/670(،  4221آايت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم )

 . 10/191(، 20571رقم )
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هو إمتام األخالق، والعمل على تقوميها، ونشر حماسنها،   -صلى هللا عليه وسلم  -فالغرض من بعثته  
  -  فإن  خلق نيب هللا  ن خلق النيب عليه الصالة والسالم قالت:، ع-رضى هللا عنها -وعندما سئلت عائشة 
   .(1)  كان القرآن-صلى هللا عليه وسلم 
 .(2)  )  وىِإنَّكى لىعىلىى ُخُلٍق عىِظيمٍ  (يف كتابه فقال:   -عّز وجّل  -ومدحه هللا 

رضى هللا عنه   - .(3) يف احلث على حسن اخللق، عن أيب ذر  – عليه الصالة والسالم  -وقد قال 
اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة اْلسنة متحها،  : "   -صلى هللا عليه وسلم  - رسول هللا  قال: قال يل  –

  .(4) "  وخالق الناس خبلق حسن 
صلي   -فضل حماسن األخالق يف غري ما مناسبة، منها قوله  -صلي هللا عليه وسلم  -وبنّي النيب 

رضي    ،(6) من حديث أيب الدرداء    ،(5) "    ما من شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللق: "    - هللا عليه وسلم  
 هللا عنه.

 

 (. 1233)صحيح مسلم، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، ابب: جامع الليل ومن انم عنه أو مرض، حديث رقم  - 1

 .4 :اآلية القلم، سورة - 2

لنيب صلى  هو أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري، وقيل: جندب بن سكن. أحد السابقني األولني، من جنباء أصحاب حممد صلى هللا عليه وسلم. ملاّ هاجر ا - 3
أيب بكر، وعمر، وعثمان. مات ابلزبدة سنة اثنتني وثالثني . الذهيب،  هللا عليه وسلم، هاجر إليه أبو ذر رضى هللا عنه، والزمه، وجاهد معه، وكان يفىت يف خالفة

 ابختصار.   74-2/46ه(، 1425، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد، ط

(، وسنن الرتمذي، كتاب: الرب 20556 ،20435، 20392مسند اإلمام أمحد، كتاب: مسند األنصار، ابب: حديث أيب ذر الغفاري، حديث رقم ) - 4
(. وحسنه األلباين،  2671(، وسنن الدارمي، كتاب: الرقاق، ابب: يف حسن اخللق، حديث رقم )1910والصلة، ابب: ما جاء يف معاصرة الناس، حديث رقم )

 .   451(، ص 1987مرجع سابق، سنن الرتمذي، حتقيق األلباين، حديث رقم )

(، ص  4799(، وصححه األلباين، مرجع سابق، حتقيق األلباين، حديث رقم )4166: األدب، ابب: يف حسن اخللق، حديث رقم )سنن أيب داود، كتاب - 5
871  . 

روي  حكيم هذه األمة.  -األنصاري اخلزرجي  -أبو الدرداء عومير بن زيد بن قيس، ويقال: عومير بن عامر، ويقال: ابن عبد هللا. وقيل: ابن ثعلبة بن عبد هللا    -  6

اثنتني دمشق، ومل يزل هبا حىت مات سنة  عن النيب صلي هللا عليه وسلم عدة أحاديث. أسلم أبو الدرداء يوم بدر، مث شهد أحداً، وخرج أبو الدرداء إىل
    ابختصار. 353-2/335وثالثني. وقيل: سنة إحدى وثالثني. مرجع سابق، سري أعالم النبالء، 
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إن  أحبكم إيل  : "  - وسلم صلى هللا عليه  - قال: قال رسول هللا  – رضي هللا عنه  -وعن جابر 
  .(1) ... احلديث وأقربكم مِن جملسا  يوم القيامة أحاسنكم أخالقا  

" وعلى هذا األساس حنصى ما جيب أن يتخلق به الدعاة من أوصاف     :(2) قال الشيخ حممد الغزايل   
 وآداب: 

الدعاة"، وهذه الصلة تشمل يف موكبها أوقي  أوالً: الصلة ابهلل، وتلك هي الدعامة األوىل يف أخالق "  
 ما يف احلياة، وأكفل أسباب النجاة. 

اثنياً: إصالح النفس... وهذا جهد ال ينفك عنه مسلم، وهو ابلدعاة ألصق، ولعل أوىل هدااي الصلة  
 احلسنة ابهلل أن يعرف املرء نفسه، وأن تنكشف له نواحيها مجيعاً؛ فال يؤيت من انحية جيهلها.  

 

 

 ْلسنة.األخالق اْلميدة واآلداب اإَل  هاثنيا : جهود

ويف هذا املبحث يتعّرض الباحث جلهود الشيخ حممد بن إمساعيل، ودعوته احلكيمة، وكان يرمحه هللا  
مميزًا ابهلدوء احملبب يف كل حركاته، فقد كان هادئ احلديث خافت الصوت يف آدب، وإذا عمل عمال قام  

 به هدوء جيربك احرتامه. 

 

(، وكتاب: املكثرين من الصحابة، ابب: مسند عبد هللا  17066سند الشاميني، ابب: حديث أيب ثعلبة اخلشين، حديث رقم )مسند اإلمام أمحد، كتاب: م -  1
(، صححه األلباين،  1941(، وسنن الرتمذي، كتاب: الرب والصلة، ابب: ما جاء يف معاىل األخالق، حديث رقم )6738-6447بن عمرو، حديث رقم )

 .  456(، ص 2018حتقيق األلباين، حديث رقم ) مرجع سابق، سنن الرتمذي،

   192-188الشيخ حممد الغزايل، مع هللا دراسات يف الدعوة والدعاة، ط بدون، )الناشر املكتبة اإلسالمية، لصاحب احلاج رايض الشيخ(، ص  - 2
 ابختصار. 





 

62

 

متيز بصفات عالية من األدب اجلّم واخللق الرفيع والسجااي احلميدة الطيبة متمسكاً بـأمانة واإلخالص 
يف كل مسئولياته يف كل ما حياول، وجه اخلصوص يف جمال عمله حيث أيدي صفة التعاون اإلجيايب املثمر 

 أنيط هبا.   اليت
رجاًل تقياً ورعاً    –رمحه هللا    -" كان الشيخ حممد بن إمساعيل    :(1) يقول أحد حفيدته عما تروى عنه  

متواضعاً ذا خلق عظيم، وموافقاً لفعل اخلريات، وحمباً للجميع، وحيبه من عرفه وإسعاده لكل إنسان يعرف أو  
طلب  مل يعرفه، وخاصة مع اإلخوان املاليويني املقيمني يف مكة املكرمة، وعند حلول موسم احلج يستدعيهم، وي

منهم العمل معه يف موسم احلج ال حلاجة هلم؛ بل لينفعهم ويكسبهم األجر ويفرحهم أبداء احلج ويعطيهم  
 بدالالت احلج. 

.  11يف شطر    4يف مقدمة كتابه )البحر الوايف والنهر الصايف( يف صفحة  إىل ذلك  شار الشيخ  أوقد  
وا ممربى منفعة اى دغن  سر توهن عرش يغ مليا هبهن يغ مهابدان اكو فوهنكن هللا سبحانه وتعاىل تو بقوله: "  

اورغيغ مننتوتى علم دان هبوا دهارفكن كفدان اكن كمر سكل اورغيغ كمر دان هبوا   2أتليف اين اكن تيف 
دجاديكن أتليف اين خالص بك ذاتن يغ مها مليا دان هبو دجديكندى سبب بك مندافتكن كبجيكن فدلن  

توهن يغ مهفري اى دغن علموك فدا مهبان الك يغ فركنغكن دعاء مريك   دغن جنات النعيم كارن هبواسن اى 
  .(2)  2دان برغسياف بر فكغ أتسن فد فركرجأن تياد سيا 

وأسأل هللا العظيم رب العرش العظيم، أن ينفع به كل طالب ويوجه إليه رغبة كل  ) الرتمجة ابلعربية: 
راغب، وأن جيعله خالصًا لوجهه الكرمي، وموجبًا للفوز لديه جبنات النعيم أنه قريب جميب، ومن اعتمد عليه  

 

  1م  145وهو مدير املدرسة صالح الدين، يف منزله رقم  )أحد حفيدة الشيخ كما ذكرت سابقاً(مقابلة الباحث مع الدكتور عبد القادر بن احلاج حممد،  - 1
 .م 17/4/2012، بتاريخ الثالاثءاحلي ستني نوك دائرة مغاغ  والية جاال، يوم 

 .4ص   مرجع سابق،  لصايف ،الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر ا - 2





 

63

 

قوة إال ابهلل العلى  واالستناد وال حول وال   .(1)ال خييب. ويقول أيضاً: " وعلى هللا االعتماد وإليه اجملأ 
   .(2).(العظيم"

يف حالة حبثه سرية الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين، :         ،(3)   يقول األخ السيد روايء وان سوه 
"  يتضح أنه رجال عاملًا متواضعًا فقيهًا أخالقياً، كان منشغاًل ابلتدريس، والدعوة، وأتليف الكتب الدينية،  

 وترمجتها ".
ألداء   فقام بشراء بعض الدور اجملاورة ابملسجد احلرام، وجعلها وقفاً هلل تعاىل لسكن احلجاج الوافدين 

 .(5) ، (4) فريضة احلج والعمرة وألوالده 
؛ فتلك دروس حلسنةيف جمال األخالق احلميدة واألدب ا ي ةدعو ال الباحث يري أن جهود الشيخ 

عظيمة ينبغي على الدعاة وأوالده وأحفاده أن يعملوا جاهدين على غرسها يف النشء، وبذرها يف نفوسهم 
انفعني مقتدين هبذا السلف الصاحل من اآلابء واألجداد طيب هللا ثراه وأغدق  وأفئدهتم حىت ينشبوا صاحلني 

    وغفراانً.  عليه بقدر ما قّدم يف حياته رمحةً 

 

 . األذكار واألدعيةمالزمة إَل ه املطلب الثالث: جهود

 .الدعاء والذكر أوَّل : معاين:
 

منهم فقد   الصحيح هكذا ) امللجأ(، جلأ إيل الشيء، وأجلأت أمرى إىل هللا أسندت، ويف حديث كعب رضي هللا عنه، من دخل يف ديوان املسلمني مث تلجأ - 1
منظور،  لسان العرب، ابب اهلمزة، فصل االم، مادة خرج منه قبة اإلسالم، يقال جلأت إيل فالن، وعنه والتجأت وتلجأت إذا استند إليه واعتضدت به. ابن 

 . 1/152)جلأ(

 . 4ص  مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف، - 2

ملنهج الفقهي  مقابلة الباحث مع األستاذ روايء وانسوه، أحد املدّرس يف مدرسة عزيزستان، انفرأدو، فطاين، صاحب الرسالة لنيل درجة املاجستري،   ) ا - 3
  -زستان، يف حي انفرأدوم، يف مدرسة عزي2009للشيخ حممد بن إمساعيل الدودي الفطاين(، قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة األمري سونكال الفطاين، العام 

  م.23/4/2012الفطاين، يف يوم األحد، بتاريخ  

 (.  http://www.awgafatani.comوقف الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين مكى، انظر املوقع:  ) - 4

 ابختصار.   47-46)بدون الناشر(، ص  2حممد بن حممد نور فطاين، سرية ومناقب العامل اجلليل فضيلة الشيخ حممد نور فطاين، ط  - 5
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 .(1) الدعاء يف اللغة: الرغبة إىل هللا تعاىل، واالستغاثة والطلب، والنداء، والتناصر  .1
 . (2)ويف االصطالح: سؤال العبد ربه على وجه االبتهال 

 الذكر يف اللغة: خالف النسيان. والذكر احلفظ للشيء كالتذكار، والشيء جيري على اللسان،   .2
والصيت، والثناء، والشرف، والصالة هلل تعاىل، والدعاء، والكتاب فيه تفصيل الدين. ووضع امللل، ومن  

    .(3) الرجال القوي الشجاع األيب، ومن املطر الوابل الشديد، ومن القول الصلب املتني  
 ويف االصطالح: الذكر: نوعان: أحدمها: ذكر ابلقلب.  
الفكر يف عظمة هللا تعاىل، وجالله، وجربوته، وملكوته، وآايته يف مسواته وأرضه،  وهو ضرابن: األول:   

 وهو أرفع األذكار، وأجلها. 
والثاين: ذكره سبحانه ابلقلب عند األمر والنهي، فيمتثل ما أمر به، وترك ما هني عنه، ويقف عما   

 أشكل عليه. 
فيه فضل عظيم، كما جاءت فيه األحاديث    واآلخر: ذكر اللسان جمرداً، وهو أضعف األذكار، ولكن  

 القرآن الكرمي.  أي والذكر احلكيم   .(4)

 

 .األدعيةإَل  هاثنيا : جهود 

 

. والقاموس احمليط، ابب الواو والياء، فصل الدال، مادة 14/257ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ابب الواو والياء، فصل الدال، مادة )دعا(،  - 1
 . 4/308لدعاء(، )ا

 ه(. 1402، )دمسق، دار الفكر، 1سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، ط  - 2

- 2/332ه(،  1420، )دار الكتب العلمية ، بريوت، 1اجلوهري، الصحاح يف اللغة، إمساعيل بن محاد، ابب الراء، فصل الذال، مادة )ذكر(، ط - 3
 . 2/94فصل الذل، مادة )ذكر(،  .  الفريوز أابدي، القاموس احمليط، ابب الراء،333

  1348، )القاهرة، املطبعة املصرية ابألزهر، 1القاضي عياض رمحه هللا تعاىل،  النووي، شرح النووي على صحيح مسلم ، حمي الدين بن شرف النووي، ط - 4
 . 17/15ه(، 
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التوحيد الذى يشمل إخالص العبادة هلل تعاىل،   أساس العبادة؛ ألهنما يتضمن معاىنالدعاء والذكر:  
 واالستغاثة به، وحياة القلوب، وزكاة النفس، وسبيل السعادة يف الدنيا واآلخرة. 

  (وقال تعاىل:     ،(1)    ) وىقىالى رىبُُّكُم اْدُعوين أىْستىِجْب لىُكمْ  (قال هللا تعاىل يف شأن الدعاء:     
وىِإذىا سىأىلىكى ِعبىاِدي عىِنِ  فىِإين ِ قىرِيٌب    (وقال تعاىل:     ،(2)   )  تىضىرُّع ا وىُخْفيىة  ِإنَُّه َّلى َيُِبُّ اْلُمْعتىِدينى اْدُعوا رىبَُّكْم  

ةى الدَّاِع ِإذىا دىعىاِن ف ىْليىْستىِجيُبوا يل وىْليُ ْؤِمُنوا يب لىعىلَُّهْم ي ىْرُشُدونى  مَّْن ُيُِيُب   (وقال تعاىل:   ،(3) ) ُأِجيُب دىْعوى
 . (4)  ) اْلُمْضطىرَّ ِإذىا دىعىاُه وىيىْكِشُف السُّوءى 

الدعاء هو  قال: "  -صلى هللا عليه وسلم   -رضي هللا عنهما، عن النيب  ،(5) وعن النعمان بن بشري  
 .(6) ... احلديث  العبادة

ما على  قال : "  - صلى هللا عليه وسلم  - رضي هللا عنه أّن رسول هللا  (7) وعن عبادة بن الصامت  
آَته هللا إَيه، أو صرف  عنه من سوء مثلها؛ ما َل يدع إبُث، أو  األرض مسلم  يدعو هللا تعاَل بدعوة إَّل  

 

 .60 :اآلية غافر، سورة - 1

 .55:اآلية  األعراف، سورة - 2

 .186 :اآلية البقرة، سورة - 3

 .62 :اآلية النمل، سورة - 4

جرة، روى النعمان بن بشري بن سعد بن ثعلبة بن جالس بن زيد األنصاري اخلزرجي، له وألبيه صحبة، وكان أول مولود يف اإلسالم من األنصاري بعد اهل - 5
لنعمان بن بشري يف سنة مخس وستني. انظر: العسقالين اإلصابة يف متييز  عن النيب صلى هللا عليه وسلم، كان قاضي دمشق، واستعمله معاوية على الكوفة، قتل ا

 ، ابختصار.     6/440ه(،  1412، )دار اجليل، بريوت، 1الصحابة، أمحد بن علي بن حجر ي، حتقيق: علي حممد البجاوي، ط

(، وكتاب: الدعوات،  3170ومن سورة املؤمن، حديث رقم )(، وابب: 2895سنن الرتمذي، كتاب: تفسري القرآن، ابب: ومن سورة البقرة، حديث رقم ) - 6
(. وسنن ابن ماجة، كتاب: الدعاء، ابب: فضل الدعاء، 1264(. وسنن أيب داود، كتاب: الصالة، ابب: الدعاء، حديث رقم )3294ابب: منه، حديث رقم )

(. 17709،  17705،  17665،  17629بن بشري، أحاديث رقم )  (. ومسند اإلمام أمحد، كتاب: مسند الكوفيني، ابب: حديث النعمان3818حديث رقم )
 .   664(، ص  2969صححه الشيخ األلباين، مرجع سابق، سنن الرتمذي، حتقيق األلباين، رقم احلديث )

   .  3/253ه. انظر: اإلعالم للزركلى، مرجع سابق،  34 – ق ه   38عبادة بن الصامت بن قيس األنصارى، من النقاء اإلثىن عشر،   - 7
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  جر مثلها أو يدخر له من األ " ويف رواية: "  هللا أكثر"  فقال رجل من القوم: إذاً نكثر قال: "  قطيعة رحمٍ 
 وهذا يدل على فضل الدعاء.   . (1) " 

على فضل الدعاء يف كتابه )وشاح االفراح واصباح الفالح( يف  إىل ذلك    –رمحه هللا    -الشيخ    شارأو  
 " منها: . 24يف شطر  56صفحة 

 2دان سبدا نيب صلي هللا عليه وسلم ابرغسياف مندوعا دغن دعا اين كمدين درفدا تيف  -1
نسجاي مغنا ابكني شفاعة درفدا اكو دان أييت ) اللهم اعط حممدًا الوسيلة واجعله يف  مسبهيغ فرض 

 .(2)  املصطفني حمبته ويف العاملني درجته ويف املقربني ساره (
من يدعو دعاء بعد الصالة املفروضة، كان له   -صلى هللا عليه وسلم -: قال النيب الرتمجة ابلعربية

 . حممداً الوسيلة واجعله يف املصطفني حمبته ويف العاملني درجته ويف املقربني ساره () اللهم اعط شفاعيت، هو:

:  قال : "   -صلى هللا عليه وسلم  –: احلديث عن أيب أمامة عن النيب -رمحه هللا -قال الطرباين  
م اعط  يوم القيامة ) الل ه صالة مكتوبة، حلت له الشفاعة مىن من دعاء هبؤَّلء الدعوات يف دبر كل

درجته، ويف املصطفي حمبته، ويف املقربي ذكره؛ إَّل وجبت له الشفاعة   األعلييحممدا  الوسيلة، واجعله يف  
   .(3) يوم القيامة(

دان ستغة درفدا  بقوله: "    إىل ذلك  .  7يف شطر  54الشيخ يف نفس املرجع يف صفحة    شارأو  -2
اللّهم إين أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والسالمة دعا يغ مأثور درفدا نيب صلى هللا عليه وسلم ) 

 من النار (. ة من كل إمث والغنيمة من كل بر والفوز ابجلنة والنجا

 

(، ومستدرك احلاكم، وصححه، كتاب: الدعاء والتكبري 3497سنن الرتمذي، وصححه، كتاب: الدعوات، ابب: يف انتظار الفرج وغري ذلك، حديث رقم )  -  1
 .  812(، ص 3573(، صححه الشيخ األلباين، انظر: سنن الرتمذي، حتقيق األلباين، حديث رقم )1770والتهليل والتسبيح والذكر، حديث رقم )

 . 56ص  مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين ، وشاح األفراح ومصباح الفالح، - 2

. انظر: الشيخ األلباين، ضعيف الرتهيب  8/237(، 7926الطرباين، املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم، مرجع سابق، حديث رقم ) - 3
  .492/  1(، 989والرتهيب، حديث رقم )
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) الّلهم  قال: "  -صلى هللا عليه وسلم  -ومن بعض الدعاء املأثورة، عن النيب  ) الرتمجة ابلعربية: 
  ة والفوز ابجلنة والنجا ربّ الن كل إمث والغنيمة من كل إين أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والسالمة م

 من النار (. 

قال: كان من دعاء   –رضي هللا عنه  - : احلديث عن ابن مسعود -رمحه هللا  -قال اإلمام النووي  
أسألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك، والسالمة من  الل هم إين"  - صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا 

 ". ، والفوز ابجلنة، والنجاة من الناررب  الكل إُث، والغنيمة من كل 
 . (1) رواه احلاكم أبو عبد هللا، قال: حديث صحيح على شرط مسلم  

" اللهم إين  بقوله . 8يف نفس املرجع، يف نفس الصفحة، يف شطر إىل ذلك الشيخ  شارأو  -3
أعوذ بك من اهلمّ والكسل من اجلنب والفشل ومن غلبة الدين وقهّر الرجال اللهم إين أعوذ بك من جهد  

 .(2) " البالء ودّك الشفاء وسوء القضاء ومشاتة األعداء 

صلى هللا عليه   -: عن أىب سعيد اخلدري،  قال: دخل رسول هللا بعبارة أخرى الشيخ األلباين قال  
أراك  َي أاب أمامة ما يلذات يوم املسجد؛ فإذا هو برجل من األنصار، يقال له أبو أمامة فقال: "  -وسلم 

أفال أعلمك كالما ؛ إذا  . قال: مهوم لزمتين وديون اي رسول هللا، قال: جالسا  يف املسجد غي وقت الصالة
قل إذا  . قال: قلت بلى اي رسول هللا، قال: ت قتلته، أذهب هللا عز  وجل  مه ك، وقضي عنك دينكأن

أصبحت، وإذا أمسيت " الل هم إين أعوذ بك من اْلم  واْلزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ 
 .(3) "  بك من اجلَب والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال

 

  1(، ط 1493النووي، رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، اإلمام أيب زكراي حيي بن شرف النووي، حتقيق الدكتور ماهر ايسني الفحل، حديث رقم ) - 1
 .413م( ص  2007 - ه 1428بريوت، دار ابن كثري(،  -)دمشق

 . 56ص  مرجع سابق،   الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين ، وشاح األفراح ومصباح الفالح، - 2

، )الرايض، مكتبة املعارف، الرايض،  1(، ط1555األلباين، ضعيف سنن أيب داود، حتقيق: الشيخ األلباين، كتاب: الصالة، ابب: االستعاذة، حديث رقم ) -  3
 .   1/116م(، 1998-ه1419
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مك ابج أوهلم اكن  . بقوله: "  10، يف شطر55يف نفس املرجع، يف صحيفة  إىل ذلك  الشيخ    شارأو  
دعا يغد ابج اكندي أوله نيب عيسى عليه السالم أييت: اللهم إين أصبحت ال أستطيع دفع ما أكره وال  

إليك وال غين  أملك نفع ما أرجو وأصبح األمر بيدك ال بيد غريك وأصبحت مرهتناً بعملي فال فقري أفقر مين 
أغىن منك اللهم التسمت يب عدوي وال تسيء يب صديقي وال جتعل معصييت يف ديين وال حتل الدنيا أكرب 

 .(1) " مهّي وال مبلغ علمي وال تسلط علي بذنيب من ال يرمحين  
اقرأ الدعاء ما يقرأ نيب عيسى عليه السالم. "  اللهم إين أصبحت ال أستطيع دفع   ) الرتمجة ابلعربية: 

  مرهتنًا بعملي فال فقري أفقر مىن  ما أكره وال أملك نفع ما أرجو وأصبح األمر بيدك ال بيد غريك وأصبحت
 وال جتعل إليك وال غين أغىن منك اللهم التسمت يب عدوي وال تسيء يب صديقي وال جتعل معصييت يف ديين

 .  (بذنيب من ال يرمحين " مّهي وال مبلغ علمي وال تسلط على الدنيا أكرب
هذه العبارة أيضًا خمالفًا مبا جاء هبا الشيخ األلباين: عن خالد ابن أيب عمران، أن ابن عمر، قال:  و  

اللهم ألصحابه: "    يدعو هبؤالء الدعوات  يقوم من جملس حىت   - عليه وسلم  صلي هللا  -ّلما كان رسول هللا  ف
اقسم لنا من خشيتك ما َيول بيننا وبي معاصيك، ومن طاعتك ما تبل غنا به جن تك، ومن اليقي ما هتو ن 
به علينا مصيبات الدنيا، ومتع نا ِبمساعنا وأبصاران وقو اتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث من ا، واجعل أثران  

 جتعل مصيبتنا يف ديننا، وَّل جتعل الدنيا أكرب مه نا، وَّل مبلغ  على من ظلمنا، وانصران على من عاداان، وَّل
" هذا حديث حسن غريب، وقد روي بعضهم هذ احلديث، عن   علمنا، وَّل تسل ط علينا من َّل يرمحنا

حتقيق  -(2492(" املشكاة" )225/169خالد ابن أيب عمران، عن انفع، عن ابن عمر: الكلم الطيب )
 . (2) الثاين 
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 . 295(، ص 3502سنن الرتمذي، حتقيق: الشيخ األلباين، كتاب: الدعوات، ابب: ما جاء يف عقد التسبيح ابليد، حديث رقم ) - 2
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 .ألذكارا ه إَل: جهودلثا  اث

  (، وقال تعاىل: (1)  ) فىاذُْكُروين أىذُْكرُْكْم وىاْشُكُروا يل وىَّلى تىْكُفُرونِ  (ويف شأن الذكر قال هللا تعايل:  
  ) وىاآْلصىاِل وىَّلى تىُكْن ِمنى اْلغىاِفِليى وىاذُْكْر رىبَّكى يف ن ىْفِسكى تىضىرُّع ا وىِخيفىة  وىُدونى اجلْىْهِر ِمنى اْلقىْوِل اِبْلُغُدوِ  

ُْم مىْغِفرىة  وىأىْجر ا عىِظيم ا (، وقال تعاىل: (2) ُ ْلى  ،   (3) )  وىالذَّاِكرِينى اَّللَّى كىِثي ا وىالذَّاِكرىاِت أىعىدَّ اَّللَّ
 ،  (4)  )  ( وىسىبِ ُحوُه بُْكرىة  وىأىِصيال  41كىِثي ا )َيى أىي ُّهىا الَِّذينى آمىُنوا اذُْكُروا اَّللَّى ِذْكر ا   (وقال تعاىل:   
 ايت يف فضل الذكر كثري معلومة. ،  واآل(5)  )   وىاذُْكُروا اَّللَّى كىِثي ا لىعىلَُّكْم تُ ْفِلُحونى  (وقال تعاىل:   

مثل الذي ، قال: " -صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه عن النيب  ،(6)وعن أيب موسى األشعري 
مثل البيت الذي يذكر هللا فيه،  ويف رواية:"  " رواه البخاري. يذكر ريه والذي َّل يذكره، مثل اْلي وامليت 

أن رسول هللا   –رضي هللا عنه  -وعن أيب هريرة   ،(7) "  والبيت الذي َّل يذكر هللا فيه، مثل اْلي وامليت
أان عند ظن  عبدي يب، وأان معه إذا ذكرين، فإن  " ، قال: " يقول هللا تعايل: -صلي هللا عليه وسلم  -

   .(8)  ... احلديث ذكرين يف نفسه، ذكرته يف نفسي، وإن ذكرين يف مأٍل، ذكرته يف مأٍل خي منهم
 

 .152 :اآلية البقرة، سورة - 1

 .205 :اآلية األعراف، سورة - 2

 .35 :اآلية األحزاب، سورة -  3

 . 42-41 :اآلية األحزاب، سورة -  4

 .10 :اآلية اجلمعة، سورة - 5

لم على بعض اليمن،  عبد هللا بن قيس بن سليم، أبو موسى األشعري، مشهور ابمسه وكنيته  معاً، قدم املينة بعد فتح خيرب، واستعمله النيب صلى هللا عليه وس - 6
عتزل الفرقني، وكان حسن الصوت ابلقرآن، مات سنة اثنني وقيل  واستعمله عمر على البصرة، مث استعمله عثمان على الكوفة، مث كان أحد احلكمني بصفني مث ا

 ابختصار.     213-4/211أربع وأربعني وقيل غري ذلك، واختلفوا هل مات ابلكوفة أو مكة. انظر:العسقالين، اإلصابة يف متييز الصحابة، مرجع سابق، 

(. وصحيح مسلم، كتاب: صالة املسافرين وقصرها، ابب: استحباب  5928) صحيح البخاري، كتاب: الدعوات، ابب: فضل ذكر هللا تعاىل، حديث رقم - 7
 (.   1299صالة النافلة يف بيته وجوازها يف املسجد، حديث رقم )

(، وصحيح مسلم، كتاب: الذكر والدعاء والتوبة 6856، حديث رقم ) }وحيذر كم هللا {صحيح البخاري، كتاب: التوحيد، ابب: قول هللا تعاىل:  - 8
   (. 4851(، وابب: فضل الذكر والدعاء والتقرب إىل هللا تعاىل، حديث رقم )4832ستغفار، ابب: احلث على ذكر هللا تعاىل، حديث رقم )واال
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ابلذكر والدعاء يف كتابه )وشاح االفراح   الدعوي ة على جهود إىل ذلك  – رمحه هللا  -الشيخ شار أو 
مك ستغة درفد فواءد يغرت سبوت ايت ذكر دان دعا  بقوله: "  9يف شطر  53واصباح الفالح( يف صفحة 

 . (1)" يغ منقول الكي مأثور درفد نيب صلى هللا عليه وسلم يغد ابج كمدين درفد مسبهيغ
  -صلى هللا عليه وسلم -نقول واملأثور عن النيب ذكرت الذكر والدعاء امل الرتمجة: فمن الفوائد اليت 

 يقرأها بعد الصالة. منها:  
دان بر كات ، بقوله: " 6، يف شطر 6يف نفس املراجع، يف صفحة شار الشيخ إىل ذلك أ  -1

أكن متهاري دان   2دان مغيغايت  2مهب هللا ايت سكل مريك يغد امايت  2أبو الدرداء رضي عنه سبأيك 
 .(2) "  ابكي كران ذكر هللا 2غ بولن دان سكل ابي

أحسن عبد هللا؛ من يذكر املوت، ويذكر الشمس،    -رضى هللا عنه  -بو الدرداء  قال أ  )الرتمجة ابلعربية:
 . ( ويذكر الظّلة، لذكر هللا

أن  أحب عباد  أنه قال: "   -ه نرضي هللا ع - أصل هذا احلديث، ما رواه البيهقي، عن أبو الدرداء 
هللا إَل هللا الذين َيبون هللا، وَيبون هللا إَل الناس، والذين يراعون الشمس والقمر والنجوم واألظلة؛  

 . (3) " روي موقوفاً على أيب هريرة يف معناه. لذكر هللا 
 

لو قسمت لربرت إن أحب عباد هللا إَل هللا لرعاة الشمس  قال الشيخ األلباين بلفظ أخري " 
 .(4) "، )ضعيف(  والقمر يعِن: املؤذني، وإَّنم ليعرفون يوم القيامة بطول أعناقهم

 

 . 53ص   مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين، وشاح األفراح ومصباح الفالح، - 1

 .6ص  مرجع سابق،  األفراح ومصباح الفالح،الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين ، وشاح  - 2

(، ط بدون، )مكة املكرمة، 1657سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن على بن موسى أبو بكر البيهقي، حتقيق حممد عبد القادر عطا، حديث رقم )  -  3
 .  11/39(، 5038قم ) . انظر: : األلباين، السلسلة الضعيفة، حديث ر 1/379م(، 1994- ه1414مكتبة دار الباز، 

 . 31/ 24(، 6012األلباين، مرجع سابق، حديث رقم )  - 4
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سبدا نيب   " ، بقوله: 14، يف شطر 56يف نفس املراجع، يف صفحة شار الشيخ إىل ذلك أو  -2
 .(1)  "من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت 

" من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة مل  -صلى هللا عليه وسلم  -قال النيب  )الرتمجة ابلعربية:
 . (مينعه من دخول اجلنة إال أن ميوت "

صلى هللا عليه   -أمامة يقول: قال رسول هللا  :  " عن أابهذا احلديث هكذا قال اإلمام الطرباين 
ن  ب"، زاد حممد  من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة َل مينعه من دخول اجلنة إَّل املوت: " -وسلم

 .(2) إبراهيم يف حديث: وقل هو هللا أحد "  
دان درفدا  ، بقوله: "  10، يف شطر  56يف نفس املراجع، يف صفحة  شار الشيخ إىل ذلك  أو  -3

نيب صلى هللا عليه وسلم برغمان مهب ممباج " ال إله إال هللا احلكيم الكرمي سبحان هللا العظيم احلمد هلل رب  
 .(3)   العلمني " اداله سبنر أتس هللا هبوا دحرام اكندي أتس أيف نراك

ما من عبد يقول:" ال إله إال هللا احلكيم الكرمي، سبحان    - هللا عليه وسلم  صلى    -عن النيب  )  الرتمجة:  
 . (هللا العظيم احلمد هلل رب العلمني، كان حق على هللا أن حيرم عليه النار"

 

:   -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا  قال: قال يل -رضي هللا عنه  -علي قال اإلمام الرتمذي: عن
قال: قل َّل إله إَّل هللا اْلكيم  ؟ قلتهن  غفر هللا لك، وإن كنت مغفورا لك أَّل أعلمك كلمات؛ إذا " 

 .(4) "الكرَي، َّل إله إَّل هللا سبحان هللا رب العرش العظيم

 

 . 56ص   مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين، وشاح األفراح ومصباح الفالح، - 1

 .  8/114(، مرجع سابق،  7532)الطرباين، املعجم الكبري، سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم ، حتقيق محدي بن عبد احلميد السلفي، حديث رقم  - 2

 . 56ص  مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين ، وشاح األفراح ومصباح الفالح، - 3

. األلباين، ضعيف  795(، ص 3504سنن الرتمذي، مرجع سابق، حتقيق األلباين، كتاب: الدعوات، ابب: ما جاء يف عقد التسبيح ابليد، حديث رقم ) - 4
 .1/455(،  3751لباين، حديث رقم )سنن الرتمذي، األ
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دان درفدا  ، بقوله: " 6، يف شطر 57يف نفس املراجع، يف صفحة شار الشيخ إىل ذلك أو   -4
أفبيل ممربي سالم إمام هاري مجعة يعين ممربي سالم مجعة أنس نيب صلي هللا عليه وسلم ابرغسياف ممباج 

مسبهيغ مجعة دهولو درفد برأوبه دان بر فنده ابكني درفد كدودوقكنن اكن فاحتة دان قل هو هللا دان قل أعوذ  
كاىل د امفونىن هللا ابكني ابرغيغ تله تر دهولو درفد دوسان دان    2برب الفلق دان قل أعوذ برب الناس توجه  

 . (1)" غيغ تر كمدينابر 
قال: من قرأ بعد سالم اإلمام يف يوم اجلمعة  -صلى هللا عليه وسلم   -عن أنس عن النيب )  الرتمجة: 

يعىن يف صالة اجلمعة، قبل أن يثين رجليه، وقبل أن ينتقل من جملسه، سورة الفاحتة، وقل هو هللا، وقل أعوذ  
 .  "(م من ذنبه وما أتخردسبعاً، عفر له ما تقبرب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، سبعاً 

من قرأ بعد صالة اجلمعة، قل هو هللا أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب    "  قال األلباين:
   .(2) "  اجلمعة األخرى رات؛ أعاذه هللا هبا من السوء إَلالناس سبع م

يف كتابه،  يف نفس   شاره إىل ذلك أواألذكار، و شديد االهتمام ابألدعية  -رمحه هللا  - كان الشيخ 
أين ابب فد ميتاكن ستغة درفد فأيدة دنيا دان آخرة دان  ، بقوله: " 4، يف شطر 53املراجع، يف صفحة 

كامي ختمكن كتاب إين دغن برباف فوائد أين دان كامي هارفكن دان كامي فوهنكن درفد هللا سبحانه  
كرنيا كن حسن اخلامتة ابكي كامي دان ابكي سكل ذرية كامي دان سكل  وتعاىل توهن يغ كرمي الكي حليم د 

 ".قرابة كامي دان سكل احباب كامي دان سكل مريك ممباج كتاب أين
هذا الباب يف بيان فوائد الدنيا واآلخرة، وأختم هذا الكتاب )وشاح االفراح  ) : " ابلعربية الرتمجة

سأل هللا سبحانه وتعاىل رب الكرمي واحلليم أن أعطيين حبسن  واصباح الفالح( ببعض هذه الفوائد، وأرجو وأ
 .  "( ييت، وكل قرابيت، وكل أحبايب، وكل من قرأ هذا الكتابرِّ اخلامتة، وكل ذُ 

 

 . 57ص  مرجع سابق،  الشيخ حممد بن إمساعيل الفطاين ، وشاح األفراح ومصباح الفالح، - 1

(، )بريوت، 12166السيوطي، الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، حتقيق يوسف النبهاين، حديث رقم ) - 2
 . 1/1254(، 12531. انظر: األلباين، صحيح وضعيف، حديث رقم )3/214ه(، 1423دار الفكر، 
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فينبغي لكل مسلم يؤمن ابهلل رابً، وابإلسالم ديناً، ومبحمد نبياً ورسوالً، أن يتصف ويتحلى ابلفضائل،  
، وصلى هللا على سيدان حممد وعلى  سنةويلتزم ابألذكار واألدعية الشرعية، واآلداب احلويتحلى عن الرذائل، 

 آله وأصحابه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. 
 

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ينالفصل الثا
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 وسائل دعوة الشيخ حممد بن إمساعيل إَل هللا تعاَل وأساليبها. 

 : النحو اآليت  يتضمن إىل ثالثة مباحث على

 املبحث األول: أمهية استخدام وسائل الدعوة. 

 .ة الشيخ: وسائل دعو ثاينال بحث امل  

 .ة الشيخسلوب دعو أ: لثالثا بحث امل

 

 

 

 

 

 

 

 أمهية استخدام وسائل الدعوة. املبحث األول: 

عباده ابختاذ  من سنن هللا تعاىل وحكمته أن املقاصد ال حتصل إاّل ابلوسائل، لذلك أمر عّز شأنه  
 الوسائل، ومراعات األسباب املوصلة إىل مقاصدها: فقال سبحانه:

ِط اخلْىْيِل تُ ْرِهُبونى بِِه عىُدوَّ اَّللَِّ وىعىُدوَُّكمْ   (     ُْم مىا اْستىطىْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة وىِمْن رابى    ؛(1)  )  وىأىِعدُّوا ْلى
 

 .60سورة األنفال، اآلية:  - 1
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األساليب املشروعة، ويسلكون يف   الوسائل، وأجنحعاة البحث عن أفضل لذا كان لزامًا على الد 
 دعوهتم مناسب أحوال املدعوين ويليق هبم، فكسب القلوب فن من الفنون له وسائله وأساليبه.

وأسر قلوب اآلخرين مرهون مبدى إتقان الداعية األدوات الالزمة إليصال دعوته. ولكى " تصادف   
الدعوة حماًل قابالً، ومنبتاً وخصباً، حبيث يكون املدعوون مستعدين لقبوهلا، ليس عندهم من املوانع والصوارف  

 . (1)ما حيول بينهم وبني قبوهلا. 

ويف بيان أمهية استخدام الوسائل املناسبة واألساليب املثلى يف الدعوة، يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 .(2) رمحة هللا عليه:  

" القيام ابلواجبات من الدعوة الواجبة وغريها حيتاج إىل شروط يقام هبا، وينبغي ملن أمر ابملعروف   
قيهاً فيما ينهي عنه، رفيقاً فيما أيمر به، رفيقاً فيما ينهي عنه،  وهني عن املنكر أن يكون فقيهاً فيما أيمر به، ف

ه، فالفقه قبل األمر ليعرف املعروف وينكر املنكر والرفق عند األمر؛  نحليماً فيما أيمر به، حليماً فيما ينهي ع
 .  (3) ليسلك أقرب الطرق إىل حتصيل املقصود" 

الفقه يف األمر ابملعروف والنهي عن املنكر، الذي هو  فكالم شيخ اإلسالم جعل هللا اجلنة مأواه عني   
 جزء من الدعوة إىل هللا، وهذا يتطلب معرفة األساليب والوسائل املناسبة لكل مدعو. 

ويف زمننا احلاضر خصوصًا يلتزم علينا معرفة أحدث الوسائل املوصلة للدعوة، يقول مساحة الشيخ   
أمر الدعوة أكثر  طرق مل   -عّز وجّل  -يف وقتنا اليوم قط يس ر  هللا   : " -رمحه هللا  -،(4) عبد العزيز بن ابز 

 

 .  25ه(، ص  1407، )املدينة املنورة، نشر اجلامعة اإلسالمية، ، 1حممد بن صاحل بن عثيمني، الدعوة إىل هللا، ط - 1

م(، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضري النمريي احلراين الدمشقي   1328- 1263ه =  728-661ابن تيمية ) - 2
 .  1/144س، تقي الدين، شيخ اإلسالم، اإلعالم للزركلي مرجع سابق، ، احلنبلي، أبو العبا

 .15/167ه(،  1398، )دار النشر، بدون، 1ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ط - 3

فيت  عام اململكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء، ورئيس اللجنة  مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن حممد بن عبد اللطيف آل الشيخ، م - 4
ه، ويشارك يف   1402م الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، وإمام وخطيب جامع اإلمام تركى بن عبد هللا ابلرايض، وتوىل اخلطابة يف مسجد منرة يوم عرفة منذ عا

   14- 1/13ه، مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،   1362يف الرايض عام الفتوى وإلقاء احملاضرات والندوات، ولد 
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حيصل ملن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرٌة أكثر من طرق كثرية، وإقامة احلج ة على الناس اليوم ممكنٌة بطرق 
 .  (1)متنوعة " 
والكالم على أمهية الوسائل واألساليب يتطلب تعريف الوسائل واألساليب. ودليل على مشروعيتها،  

 وما هي الضوابط يف ذلك؟ 

 . يف اللغة و اَّلصطالح  تعريف الوسائل واألساليب -أ

أُولىِئكى الَِّذينى يىْدُعونى  (، قال تعاىل :   (2) تعريف الوسيلة يف اللغة: الوصلة والقريب، ومجعها الوسائل 
ت ىغُونى ِإَلى رىهبِ ُِم اْلوىِسيلىةى أىي ُُّهْم أىقْ رىبُ   .(3)  ) ... ي ىب ْ

لة أيضاً: املن زلُة، والد رجة، والُقربة. ووس ل  إىل هللا تعاىل توسيالً: عمل  وجاء يف معين الوسيلة والواسِّ
 .(4)عماًل تقر ب به إليه 

 . (5): هي ما يتقرب به إىل الغري تعريف الوسيلة يف اَّلصطالح
 . (6) : الطرق اليت يتوصل هبا الداعي إىل تبليغ دعوته ويف اصطالح الدعاة

 .   (7) وقيل: هي ما يتوصل به إىل دعوة الناس بطريق شرعي صحيح 
عر ومذاهبُهتعريف األسلوب يف اللغة  .(8) : الطريق واملذهب، ومنه: أساليب الشِّّ

 

 . 16ه(، ص1423، )الرايض، نشر الرائسة إلدارة البحوث واإلفتاء، 4عبد العزيز بن ابز، الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة، ط  - 1

بدون، )القاهرة،   األزهري، الدعوة هتذيب اللغة، حممد بن أمحد ، حتقيق: عبد السالم هارون، وحممد أبو الفضل إبراهيم، ابب السني والالم، مادة )وسل(، ط  -  2
 .  13/67الدار املصرية، اتريخ النشر: بدون(، 

 .57سورة اإلسراء، اآلية:  - 3

 .  8/377فصل الواو، مادة )الوسيلة(،  الفريوز أابدي، مرجع سابق، ابب الالم، - 4

 . 84ه(، ص 1424، )بريوت، دار الكتب العلمية، 2اجلرجاين، التعريفات، على بن حممد، ط - 5

 . 11الدعوة إىل هللا، مرجع سابق، ص   - 6

 .  16ه(، ص 1420، )الرايض، دار اشبيليا  1املغذوي، وسائل الدعوة، عبد الرحيم بن حممد، ط  - 7

 .  328/ 7ن عبّاد، احمليط يف اللغة ، مرجع سابق، ابب السني والالم والباء، الصاحب ب - 8
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 . (1) واألساليب: هي الفنون املختلفة
 : تعريف األسلوب يف اَّلصطالح

ريقة الكالمية اليت يسلكها املتكلم يف أتليف كالمه واختيار ألفاظه. أو هو املذهب الكالمي  هو الط
الذي انفرد به املتكلم يف أتدية معانيه ومقاصده من كالمه، أو هو طابع الكالم أو فنه الذي انفرد به املتكلم  

(2). 
ظم الكالم وأتليفه ألداء األفكار  وقيل األسلوب: هو الصورة اللفظية اليت يعرب هبا عن املعاين أو ن

 .(3) وعرض اخليال، أو هو العبارات اللفظية املنسقة ألداء املعاين 

ويالحظ على تعريفات األسلوب االصالحية  السابقة اجتاهها حنو األسلوب األديب؛ لذا فأقرب  
 تعريف لألسلوب الدعوي:

" هو أن يكون احلديث مالئماً لألفهام الناس ومداركهم، فتكون الفكرة واضحة، والكلمة فصيحة،    
والعبارة متناسقة، والرتكيب قوايً، ويكون هناك انسجام بني اللغة واملعىن، وسالسة وإبداع يف األسلوب مما  

 .(4) " حيدث أثراً مجالياً يف النفس، وكذلك هي أساليب الدعوة يف القرآن والسنة 
 .مشروعية الوسائل واألساليب الدعوية يف الكتاب والسنة -ب

 .(5) )  وىقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسن ا (يقول هللا سبحانه وتعاىل: 

 

 . 2/313الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، احلسني بن حممد، مرجع سابق،  -1

 . 2/325الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن عبد العظيم، مرجع سابق،   - 2

 .46ب، مرجع سابق، ص أمحد الشايب، األسلو  - 3

 .  30(، ص 1418، )الرايض، دار اشبيليا، 3العمار، أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة، محد بن انصر، ط  - 4

 .83سورة البقرة، اآلية:  -  5
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ــــــــروف  ــــــــر ابملعـــــــ ــــــــك األمـــــــ ــــــــدخل يف ذلـــــــ ــــــــاً، ويـــــــ ــــــــم جانبـــــــ ــــــــوهم هلـــــــ ــــــــاً، ولينـــــــ ــــــــوهم طيبـــــــ " أي كلمـــــــ
ـــر "  ــــن املنكـــــــ ـــي عـــــــ ــــيلة  (1)والنهـــــــ ــــالقول وســـــــ ـــلوب: فـــــــ ــــيلة واألســـــــ ـــة: الوســـــــ ــــذه الكرميـــــــ ـــع يف هـــــــ ــــد مجـــــــ فقـــــــ

 للتبليغ وايصال املراد، واحلسُن من األساليب املتبعة يف التأثري وسرعة االستجابة.
ــــــاع ــى اتبـــــــ ــــ ــــــث علـــــــ ــــــأنه يف احلـــــــ ــّل شـــــــ ــــ ــال جـــــــ ــــ ــاليب امل وقـــــــ ــــ ــــــدعوة: ثاألســـــــ ــى يف الـــــــ ــــ ادُْع ِإَلى  (لـــــــ

ُم  وى أىْعل       ى كى ه       ُ ُن ِإنَّ رىب       َّ يى أىْحس       ى ِِت ه       ِ اِدْْلُْم اِبل       َّ نىِة وىج       ى ِة اْلْىس       ى ِة وىاْلمىْوِعظ       ى كى اِبْلِْْكم       ى ِبيِل رىب       ِ  س       ى
ِدين ُم اِبْلُمْهت      ى وى أىْعل      ى ِبيِلِه وىه      ُ ْن س      ى لَّ ع      ى ْن ض      ى أي لـــــــيكن دعــــــاؤك للخلــــــق مســـــــلمهم    ،(2) ) ِب      ِى

ــة،  ــ ــــاحل ابحلكمـــــــ ــــل الصـــــــ ــافع والعمـــــــ ــ ــم النـــــــ ــ ــــى العلـــــــ ــتمل علـــــــ ــ ــتقيم املشـــــــ ــ ــــك املســـــــ ــبيل ربـــــــ ــ ــافرهم إىل ســـــــ ــ وكـــــــ
 .(3)أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه وقوله وانقياده 

ــّز وجــــّل:  ــال عــ ى ) (وقــ ُه طىغ    ى ْونى ِإن    َّ ا ِإَلى ِفْرع    ى ب    ى ا لىعىل    َّ 43اْذهى ْوَّل  لىيِ ن      ُه ق     ى وَّلى ل    ى ذىكَُّر أىْو ( ف ىق    ُ ُه ي ىت    ى
 .(4) ) َيىْشىى

ــا الســـــالم -فـــــأمر ســـــبحانه موســـــى وهـــــارون ملـــــا  -وهـــــو طاغيـــــة  -إبالنـــــة القـــــول لفرعـــــون  -عليهمـــ
ــم أســــباب النفــــور والتصــــلب  ــدء يكــــون مــــن أعظــ ــة، فــــإن التخشــــني ابدئ بــ يف ذلــــك مــــن التــــأثري يف اإلجابــ

  .(5)يف الكفر، والقول اللني: هو الذي ال خشونة فيه 

النبويـــــة يف الـــــدعوة مـــــا يفـــــوق احلصـــــر، ســــــواء يف والســـــنة املطهـــــرة فيهـــــا مـــــن الوســـــائل واألســــــاليب 
 مكة أو املدينة أو غريمها.

 

 

 .1/160ابن كثري، تفسري العظيم، مرجع سابق،   -  1

 .125سورة النحل، اآلية:  - 2

تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن سعدي، حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ط بدون، )املدينة املنورة، طباعة وإصدار جبمع  سورة تيسري الكرمي الرمحن يف  - 3
 .  525امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، اتريخ النشر: بدون(، ص 

 .44سورة طه، اآلية:  - 4

 .  3/456ه(،  1415، )بريوت، املكتبة العصرية، 1والدرية يف علم التفسري، حممد علي، طالشوكاين، فتح القدير اجلامع بني فىن الرواية  - 5
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 فمن الوسائل الدعوية خالل سيته الشريفة يف مكة املكرمة:
 الدعوة السرية. -
 اجلهر ابلدعوة. -
 دعوة األقربني. -
 التعرض للقبائل. -
 الرحلة إىل الطائف. -
 األمر ابهلجرة إىل احلبشة. -
 .(1)إىل املدينة  -صلى هللا عليه وسلم -هجرته  -

  ومن الوسائل الدعوية بعد انتقاله صلى هللا عليه وسلم إَل املدينة:

 بناء املساجد: مثل مسجد قباء، ومسجده عليه الصالة وسلم. -
 املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار. -
 املعاهدة مع يهود املدينة. -
 ، وعن املسلمني، ونشر اإلسالم.الغزوات والسرااي للدفاع عن الدين -
ــدعوهتم للـــــــدخول يف  - ــار، لـــــ ــاء األمصـــــ ــوك وعظمـــــ ــدعاة إىل ملـــــ ــال الكتـــــــب وبعـــــــث الـــــ إرســـــ

 .(2)دين هللا، بال إكراه 

 

. احلافظ 1/256،280،344احلمريي، عبد امللك بن هشام بن أيوب، السرية النبوية،  ط بدون، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، اتريخ النشر: بدون(، - 1
الوهاب، خمتصر سرية  . حممد بن عبد 147، 119،  82، 58، 33/ 3إمساعيل بن كثري، البداية والنهاية، ط بدون، )حلب، دار الرشيد، اتريخ النشر: بدون(، 

.  92،  83،  82، 61، 60،  59الرسول صلى هللا عليه وسلم، حتقيق: حممد حامد الفقي، ط بدون، )القاهرة، مكتبة السنة احملمدية، اتريخ النشر: بدون(، ص 
   .   137، 130  ،125، 92، 78،  75ه(، ص 1419، صفي الرمحن املبارك كفوري، الرحيق املختوم، ط بدون، )بريوت، مؤسسة الراين، 

، وما بعدها. حممد بن  206، 195، 3/171وما بعدها. بن كثري البداية والنهاية،  20/ 3احلمريي، السرية النبوية، مرجع سابق،  - 2
، 161، وما بعدها. صفي الرمحن املبارك كفوري، الرحيق املختوم، ص  110،  102،  101،  98عبد الوهاب، خمتصر السرية النبوية، ص  

184 ،185 ،194 ،424. 
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، وسأقتصــــــر علــــــى وأم     ا األس     اليب النبوي     ة يف دعوت     ه ص     لى هللا علي     ه وس     لم فكث     ية ج     د ا  
 .ذكر اثنني منها: أحدمها يف مكة، واآلخر يف املدينة

ــة بــــــن ربيعــــــة،  -1 ــا جــــــاء إىل رســــــول هللا   ،(1)قصــــــة عتبــــ ــلم -عنــــــد مــــ  -صــــــلى هللا عليــــــه وســــ
 مــــر مــــااًل مجعنــــا لــــك مــــن أموالنــــا حــــىتفقــــال: اي ابــــن أخــــي، إن كنــــت إمنــــا تريــــد مبــــا جئــــت بــــه مــــن هــــذا األ

ــراً دونــــك، وإن كنــــت تريــــد بــــه  ــّودانك علينــــا، ال نقطــــع أمــ ــه شــــرفاً ســ ــاالً، وإن كنــــت تريــــد بــ ــون أكثــــر مــ تكــ
ــاً  ــا لـــــك ملكـــ ــاً تـــــراه ال يســـــتطيع رده عـــــن نفســـــك، طلبنـــ ــا، وإن كـــــان هـــــذا الـــــذى أيتيـــــك رئيـــ  ملكنـــــاك علينـــ

يســـــتمع منـــــه، قـــــال: "  -صـــــلى هللا عليـــــه وســـــلم -الطـــــّب، وبـــــذلنا فيـــــه. حـــــىت إذا فـــــرغ عتبـــــة و رســـــول هللا 
ــم، " قــــال:  أق    د فرغ    ت َي أاب الولي    د ــر فق    ال" قــــال: أفعــــل. " ف    امسع م    ِن؟ " قــــال: نعــ محن : بســــم هللا الــ

نى ال    رَّمْحىِن ال   رَِّحيِم )1ح   م ) (الــــرحيم  ونى 2( ت ىْنزِي   ٌل م   ِ ْوٍم ي ىْعلىم    ُ ا لِق   ى ْرآان  عىرىبِي   ا ُه ق    ُ ت    ُ لىْت آَيى اٌب ُفص   ِ  ( ِكت   ى
مىُعونى )3) ْم َّلى يىس    ْ ُرُهْم ف ىه    ُ أىْعرىضى أىْكث     ى ِذير ا ف    ى ي ا وىن    ى ْدُعوانى 4( بىش    ِ ا ت    ى ٍة ِم    َِّ ا يف أىِكن    َّ الُوا قُ ُلوبُ ن    ى هِ ( وىق    ى   ِإلىي    ْ
( (2). 

ــى رســــول هللا  ــلم -مث مضــ ــلى هللا عليــــه وســ ــه عتبــــة أنصــــت  -صــ ــا مســــع منــ ــا عليــــه. فلمــ فيهــــا يقرؤهــ
ــه مث ــا يســــــمع منــــ ــره متعمــــــداً عليهمــــ ــه خلــــــف ظهــــ ــا، وألقــــــى يديــــ ــول هللا  هلــــ صــــــلى هللا عليــــــه  -انتهــــــى رســــ

... ق     د مسع     ت َي أاب الولي     د م     ا مسع     ت فأن     ت وذاكإىل الســــــجد منهــــــا، فســــــجد مث قــــــال: "  -وســـــلم
 .(3)اخل 

 ويف هذه القصة من األساليب النبوية، منها على املثال:
ــرص النــــــيب  - علــــــى هدايــــــة البشــــــرية، وإيصــــــال اخلــــــري لكــــــل  -صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم -حــــ

 طريق وأحسن أسلوب.الناس، أبيسر 

 

م(، عتبة بن ربيعة بن عبد مشس، أبو الوليد: كبري قريش، وأحد ساداهتا يف اجلاهلية. كان موصوفاً ابلرأي واحللم  624- 000ه=   2-000عتبة بن ربيعة ) - 1
 .  4/200والفضل، خطيباً، انفذ القول، اإلعالم للزركلي مرجع سابق، ، 

 . 5-1سورة فصلت، اآلية:  - 2

 . 292/ 3، السرية النبوية، مرجع سابق، احلمريى - 3





 

81

 

ــدر  - ــاؤه القــــــ ــافراً، وإعطــــــ ــان كــــــ ــىت ولوكــــــ ــر حــــــ ــرأي اآلخــــــ ــتماع للــــــ ــات واالســــــ ــن اإلنصــــــ حســــــ
 الكايف للحديث، وهذا أدب من آداب احلوار أو اجلدال.

مناداتـــــــــه للمـــــــــدعوين أبحـــــــــب األمســـــــــاء أو الكـــــــــىن لـــــــــديهم لبعـــــــــث الســـــــــرور واالطمئنـــــــــان،  -
 متهيداً لالستجابة، وهذا هو املقصود.

ــــ  - ــى أســــــلوب احلكمــ ة يف هــــــذا املوقــــــف، بــــــداًل عــــــن الــــــدفاع عــــــن الــــــنفس، أو اهلجــــــوم جتلــــ
ــا مـــــن خـــــالل قراءتـــــه آلايت مـــــن  علـــــى اآلخـــــر؛ استحســـــن األخـــــذ إببـــــراز احملاســـــن واملبـــــادئ الـــــيت يـــــؤمن هبـــ

 القرآن الكرمي.
 االستدالل ابلكتاب والسنة املطهرة عند دعوة اآلخرين. -
ــالفني، ظهــــــر ذلــــــك  - ــار النــــــيب اجلمــــــع بــــــني الوعــــــد والوعيــــــد يف دعــــــوة املخــــ جليــــــاً يف االختيــــ

 هلذه اآلايت. -صلى هللا عليه وسلم  -
 مع األعرايب الذي ابل يف املسجد: -صلى هللا عليه وسلم -قصة النيب  -2

فعـــــن أيب هريـــــرة رضــــــي هللا عنـــــه أن أعرابيــــــاً ابل يف املســـــجد فثـــــار عليــــــه النـــــاس ليقعــــــوا بـــــه، فقــــــال 
أو س    جال  م    ن م    اء  (1) دع    وه وأهرق    وا عل    ى بول    ه ذن    واب  : " -صــــلى هللا عليــــه وســــلم  -هلــــم رســــول هللا 

 .(2)"  من ماء؛ فإَّنا بعثتم ميسرين وَل معسرين
 .(3): ضوابط وسائل وأساليب الدعوة

ــدة عـــــن احلـــــرام أ • ــرعية، ومنســـــجمة معهـــــا، وبعيـــ ــة مـــــع أحكـــــام الشـــ ــون شـــــرعية، متفقـــ ن يكـــ
 والشبهة.

 أن تنضوي حتت مظلة الكتاب والسنة، وما أثر عن سلف هذه األمة الصاحل. •

 

 .  1/389لسان العرب، مرجع سابق: ذنوابً: أي دلواً من املاء. حرف الباء، فصل الذال ، مادة )ذنب(،  - 1

وا، حديث رقم  (، وابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم يسرّ 5566صحيح البخاري واللفظ له، كتاب: األدب، ابب: الرفق يف األمر كله، حديث رقم ) - 2
 (.427(. وصحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي هللا عنه، كتاب: الطهارة، ابب: وجوب غسل البول وغريه من النجاسات، حديث رقم ) 5663)

 . 20(، ص 1420،)داراشبيليا، الرايض، 1عبد الرحيم بن حممد، وسائل الدعوة،  ط  - 3
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ــن خــــــري  • ــم مــــ ــاله هلــــ ــراد إيصــــ ــا يــــ ــم مــــ ــا، وفهــــ ــى معرفتهــــ ــدرهتم علــــ ــدعوين ومقــــ ــبتها للمــــ مناســــ
 وصالح.

 و تنافس بني الناس غري شريف أو حممود.أن تؤدي إىل إحداث الفتنة أو ضرر، أ •
ــائل الــــــدين، وتنــــــدرج يف ذلــــــك تــــــدرجاً  • ــاملهم مــــــن أمــــــور الــــــدعوة ومســــ ــام ابألهــــــم فــــ االهتمــــ

 حكيماً يفيد املدعو وينفعه.
ع يف " تقــــــدير ذلـــــــك ألرابب  وعنــــــد االخــــــتالف يف املشـــــــروعية الوســــــائل أو األســــــاليب فإنـــــــه يُرجــــــ 

ــاء العــــــاملون  -احلــــــل والعقــــــد يف األمــــــة  ــىّن الــــــدعوة علــــــى  –وهــــــم العلمــــ ال جلهــــــال املســــــلمني، وال ملــــــن تبــــ
 .(1)جهل وضالل، وال ملن أخذ الدعوة وهو أول الناكثني " 

الـــــدعاة علــــــى إيصـــــال الـــــدعوة أبيســـــر طـــــرق أفضـــــل مســــــلك، حـــــث  ،(2) والشـــــيخ بكـــــر رمحـــــه هللا
ــا  ــائل الـــــدعوة: " وأمـــ ــاليب املثلـــــى، يقـــــول الشـــــيخ بكـــــر يف بيانـــــه لوســـ ــائل املشـــــروعة واألســـ عـــــن طريـــــق الوســـ
ــيب صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم مــــــا حلــــــق ابلرفيــــــق  ــائل الــــــدعوة فــــــنحن مؤمنــــــون غايــــــة اإلميــــــان مــــــن أن النــــ وســــ

م مـــــدارج األعلــــى، إال وقــــد بـــــنّي كــــل وســـــيلة دعويــــة غا يـــــة البيــــان، كالشــــأن يف أمـــــور الشــــريعة كافـــــة فلنرتســــّ
النبـــــوة، أمــــــا املســـــتجدات مــــــن األوصـــــاف فهــــــي أوعيـــــة ووســــــائط للوســـــائل حــــــىت كانـــــت مقبولــــــة يف دائــــــرة 
ــجد، مث امتـــــّد  ــاب املســـ ــان يف رحـــ ــيم( كـــ ــل )التعلـــ ــان حبســـــبه. مثـــ ــان ومكـــ ــل زمـــ ــدل يف كـــ ــذه تتبـــ ــرع، فهـــ الشـــ

ــيم( هــــــي مل إىل أروقــــــة املــــــدارس، واملعاهــــــد، واجلا ــيلة )التعلــــ ــا مــــــن األمــــــور املصــــــلحية. فالوســــ معــــــات، وحنوهــــ
ــه:  ــه. ومثلــــ ــرتاض عليــــ ــه وال اعــــ ــذا ال حمــــــذور فيــــ ــة فهــــ ــون يف املدرســــ ــا وهــــــو أن يكــــ ــاء هلــــ ــن الوعــــ تتغــــــري، لكــــ

 .  (3)الدعوة ابلكلمة كانت كفاحاً، وبعد اخرتاع اآلالت صارت أوعية هلا و هكذا" 

 

 .  136ه(، ص 1427، )القاهرة، دار ألفا، 1واجلماعات اإلسالمية، ط بكر أبو زيد، حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب - 1

 جند، عام  الشيخ بكر بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن بكر ين عثمان بن حيي بن غيهب، ينتهي نسبه إىل بين زيد األعلى، ولد يف حاضرة الوشم يف - 2
العالمة بكر أبو زيد يف الدعوة إيل هللا تعاىل،  رسالة علمية مقدمة  لدرجة املاجستري، العام   ه(، عمر بن عامر بن عمر اخلرماىن، جهود الشيخ  1365-1429)

 .   23-22ه، ابختصار، ص 1430-1431

 ابختصار. 158ه(، ص  1415، )الرايض، دار العاصمة، 5بكر أبو زيد، حلية طالب العلم، ط  - 3
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ــّل  -فعلـــــى الداعيـــــة إىل هللا  ــّز وجـــ ــيلة  -عـــ أن يـــــدعو النـــــاس إىل ديـــــن هللا تبـــــارك وتعـــــاىل بكـــــل وســـ
ــائل  ــن الوســـــ ــاد عـــــ ــأثري، واالبتعـــــ ــا للقبـــــــول والتـــــ ــا، وأقرهبـــــ ــاليب وأفيـــــــد هـــــ ــار أحســـــــن األســـــ مشـــــــروعة، واختيـــــ

 احملرمة، أو اليت حتدث فتنة؛ فإن الوسائل هلا حكم املقاصد، والغاية ال تربر الوسيلة.
 
 
 

* * * 
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   .ة الشيخ: وسائل دعو ثاينال بحثامل
 

 فيه أربعة مطالب:
 املطلب األول: وسيلة طلب العلم.  
 املطلب الثاين: وسيلة الكتابة والتأليف.  
 اإلفتاء. وسيلة  املطلب الثالث:  
 املطلب الرابع: وسيلة التدريس. 
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 .األول: وسيلة طلب العلماملطلب 

 فيه الفرعان:  

 .األول: أدلة هذه الوسيلة من الكتاب والسنة 

لقد حرص األنبياء واملرسلون على طلب العلم، وسلك هذا الطريق أهل الفضل والصاحلون، ففي   
  (مع اخلضر، ومدى حرصه عليه السالم على طلب العلم،  يقول هللا تعاىل:  -عليه السالم  -شأن موسى 

نىاُه رىمْحىة  ِمْن ِعْنِدانى  ا ِمْن ِعبىاِدانى آت ىي ْ ا عىْبد  ( قىالى لىُه ُموسىى هىْل أىتَِّبُعكى 65وىعىلَّْمنىاُه ِمْن لىُدانَّ ِعْلم ا )ف ىوىجىدى
ا  . (1)   )  عىلىى أىْن تُ عىلِ مىِن ِمَّا ُعلِ ْمتى ُرْشد 

يف الدين، وأّن طلب العلم مقدم على تبليغ   لمؤمنني على طلب العلم والتفقهاًث لوقال عّز شأنه حاّ  
ُهْم طىائِفىٌة  (مة:  الدعوة، بل هو من وسائلها امله ْنِفُروا كىافَّة  ف ىلىْوَّلى ن ىفىرى ِمْن ُكلِ  ِفْرقىٍة ِمن ْ وىمىا كىانى اْلُمْؤِمُنونى لِي ى

يِن وىلِيُ ْنِذرُوا ق ىْومىُهْم ِإذىا رىجىُعوا ِإلىْيِهْم لىعىلَُّهْم َيىْذىرُونى  ت ىفىقَُّهوا يف الدِ       .(2)  ) لِي ى

طلب العلم، والتفقه يف الكتاب والسنة، وهذا يقتضى احلث على طلب  فهذه اآلية أصل يف وجوب  
لى األعيان كالصالة والزكاة والصيام، وفرض على  طلب العلم ينقسم إىل قسمني: فرض عالعلم والندب إليه. و 

الكفاية كتحصيل احلقوق، وإقامة احلدود، والفصل بني اخلصوم، وحنوه؛ إذ ال يصح أن يتعلمه مجيع الناس.  
من سلك  يقول: "  - صلى هللا عليه وسلم  -رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا   ،(3) ن أيب الدرداء وع

 

 . 66-65سورة الكهف، اآلية:  - 1

 . 122ة: سورة التوبة، اآلي - 2

قيس، ويقال: امسه  عومير بن زيد بن قيس، ويقال: عومير بن عامر، ويقال: ابن عبد هللا، وقيل: ابن ثعلبة بن عبد هللا، وقيل: هو عومير بن قيس بن زيد بن  - 3
وسلم عدة أحاديث. الذهيب، سري أعالم النبالء، مرجع عامر بن مالك، االنصاري اخلزرجي، حكيم هذه األمة، وسّيد القراء بدمشق، روي عن النيب صلى هللا عليه  

 .2/335سابق، 
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طريقا  يطلب فيه علما  سلك هللا به طريقا  من طرق اجلنة، وإن  املالئكة لتضع أجنحتها رضا  لطالب العلم 
   .(1) ... احلديث " 

 .الدعوةالثاين: اَتاذ الشيخ طلب العلم وسيلة يف 

بطلب العلم على يد علماء أجالء، وجّد فيه وسهر   -رمحه هللا  -اشتغل الشيخ حممد بن إمساعيل
، وحاز قصب   - كعلم الفلكي -الليايل، وواصل األايم، حىت انل احلظ األوفر من كل فن من فنون العلم 

 علم خبطر قادم، وتضر أكثر مما  السبق يف التأليف والتحقيق واإلشراف العلمي، ملعرفته، أّن دعوة األمة بغري
 تنفع، وتفرق أكثر مما جتمع.  

العلم والتأهل قبل التصدر،    يف طلب   -رمحه هللا  - للشيخ حممد بن إمساعيل    فمن وسائل الدعوة املهمة
لتؤيت الدعوة مثارها إبذن رهبا. يقول الشيخ حممد: أاثبه هللا حااًّث على ذلك يف كتابه )البحر الوايف والنهر  

 . 26، يف شطر 4لصايف( يف صفحة ا
فائدة مهمة يف ذكر بعض آايت فضائل العلم، وفضل صاحبه، وبعض أحاديث فضائل العلم،  " 

 . (2)  " وفضل صاحبه، وفضل طالب العلم
ُ الَِّذينى  (قوله تعاىل:   .  (3) ، 3، يف شطر 5يف صحيفة أيضاً إىل ذلك شار الشيخ حممد أ  ي ىْرفىِع اَّللَّ

ُ ِبىا ت ىْعمىُلونى خىِبيٌ   . (4)  )  آمىُنوا ِمْنُكْم وىالَِّذينى أُوتُوا اْلِعْلمى دىرىجىاٍت وىاَّللَّ
 

 

(. والرتمذي يف سننه، كتاب: العلم، ابب: ما جاء يف  20723رواه أمحد يف املسند، كتاب: مسند األنصار، ابب: ابقي حديث أيب الدرداء، حديث رقم ) - 1
(. وابن ماجه يف سننه، 31579، كتاب العلم، ابب: احلث على طلب العلم، حديث رقم )(. وأبو داود يف سننه2606فضل الفقه على العبادة، حديث رقم )

(،  223(. وصححه األلباين، انظر: سنن ابن ماجه، حتقيق األلباين، حديث رقم )219كتاب: املقدمة، ابب: فضل العلماء واحلث على طلب العلم، حديث رقم )
 .  65ص 

 . 4ايف والنهر الصايف، مرجع سابق، ص الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الو  - 2

 .5املرجع السابق، ص  - 3

 .11سورة اجملادلة، اآلية:  -  4
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ُقْل هىْل يىْستىِوي الَِّذينى   (قوله تعاىل :    ،(1)  8، يف شطر 5ة حيف صفإىل ذلك شار الشيخ حممد أو  
 .(2)  ) ي ىتىذىكَُّر أُولُو اأْلىْلبىابِ ي ىْعلىُمونى وىالَِّذينى َّلى ي ىْعلىُمونى ِإَّنَّىا 

شىِهدى اَّللَُّ أىنَُّه َّلى ِإلىهى  (قوله تعاىل :   ، (3)12، يف شطر 5ة حيف صفإىل ذلك شار الشيخ حممد أو  
ِئكىُة وىأُولُو اْلِعْلِم قىاِئم ا اِبْلِقْسِط َّلى ِإلىهى ِإَّلَّ ُهوى اْلعىزِيُز   . (4)  ) اْلْىِكيمُ ِإَّلَّ ُهوى وىاْلمىالى

وىتِْلكى اأْلىْمثىاُل نىْضِرهبُىا ِللنَّاِس   (قوله تعاىل:    ،(5) 19، يف شطر 5ة حوأشار الشيخ حممد يف صف 
 .(6)   ) وىمىا ي ىْعِقُلهىا ِإَّلَّ اْلعىاِلُمونى 

الَِّذينى أُوتُوا وىقىالى  (قوله تعاىل:   ،(7) 22، يف شطر 5ة حيف صف إىل ذلك وأشار الشيخ حممد  
 .  (8)  )  اْلِعْلمى وىيْ لىُكْم ث ىوىاُب اَّللَِّ خىْيٌ ِلمىْن آمىنى وىعىِملى صىاِْل ا

ٌت ب ىيِ نىاٌت   (قوله تعاىل:      ،(9)  28، يف شطر 5ة حيف صفإىل ذلك  وأشار الشيخ حممد   بىْل ُهوى آَيى
تِنىا ِإَّلَّ الظَّاِلُمونى يف ُصُدوِر الَِّذينى أُوتُوا اْلِعْلمى وىمىا   . (10)  ) ُيىْحىُد ِِبَيى

: كثري من آايت القرآن الكرمي يبنّي بفضل العلم وفضل صاحب العلم يف مواضع  رمحه هللا قال الشيخ 
  .(11) آنفاً  شرت ذلكمتعددة كما أ

     

 

 . 5الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف، مرجع سابق، ص  - 1

 .9سورة الرمز، اآلية:  -  2

 .5املرجع السابق، ص  - 3

 .18سورة ال عمران، اآلية:  - 4

 .5املرجع السابق، ص  - 5

 .43سورة العنكبوت، اآلية:  - 6

 .5املرجع السابق، ص  - 7

 .80سورة القصاص، اآلية:  - 8

 .5املرجع السابق، ص  - 9

 .49سورة العنكبوت، اآلية:  - 10

 .6املرجع السابق، ص  - 11
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 أما بعض األحاديث يف بيان فضائل العلم كثرية منها:   
  - قال النيب   ،(1) 4، يف شطر 6ة حيف صف إىل ذلك -رمحه هللا  -أشار الشيخ حممد بن إمساعيل  

    .(2) "  دين رجل من أصحايبأفضل العاَل على العابد كفضلى على : "  -صلى هللا عليه وسلم
رجالن   – صلى هللا عليه وسلم  -قال: ذكر لرسول   ،(3) قال الشيخ األلباين: عن أيب أمامة الباهلي 

فضل العاَل على العابد كفضلى  : "    -صلي هللا عليه وسلم    -أن أحدمها عابد وآخر العامل، فقال رسول هللا  
إن هللا ومالئكته وأهل السموات واألرضي  : "    –صلى هللا عليه وسلم    -" مث قال رسول هللا    على أدانكم

    .(4) " هذا حديث صحيح غريب رها وحىت اْلوت ليصل ون على معل م الناس اخليحىت النملة يف حج
صلى   -قال النيب  ، (5)  8، يف شطر 6ة حيف صف  إىل ذلكرمحه هللا  بن إمساعيل أشار الشيخ حممد 

 . (6) "   فضل العاَل على العابد كفضل القمر ليلة القدر على سائر الكواكب: " -هللا عليه وسلم 
قال: كنت جالساً مع أيب الدرداء يف مسجد دمشق،     ،(7)قال الشيخ األلباين: عن كثري بن قيس،  

حلديث بلغين أنك   - صلى هللا عليه وسلم  -فجاءه رجل، فقال: اي أاب الدرداء إين جئتك من مدينة الرسول 
صلى هللا   - رسول هللا  ، ما جئت حلاجة، فال: إين مسعت  - صلى هللا عليه وسلم -حتّدثه عن رسول هللا 

 

 . 6الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف، مرجع سابق، ص  - 1

الشعب الطبعة،  العراقي، ختريج أحاديث اإلحياء )إحياء علوم الدين(، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني ، احملقق بدون الناشر، ط بدون، )دار - 2
  . 1/11اتريخ النشر بدون(، 

بن وهب بن رايح بن احلارث بن معن بن مالك بن  هو الصحايب اجلليل صدي بن عجالن بن احلارث، يقال بن وهب، يقال بن عمرو بن وهب بن عريب  - 3
صحابة، أمحد بن علي أعصر الباهلي أبو أمامة  مشهور بكنيته. مات أبو أمامة  سنة ست ومثانني، وله مائة وست سنني. انظر: العسقالين، اإلصابة  يف متييز ال

 . 2/37ه(،   1412، )بريوت، دار اجليل، بريوت، 1بن حجر، حتقيق: علي حممد البجاوي، ط  

 . 9/605(، (2686سنن الرتمذي، حتقيق األلباين، كتاب: العلم، ابب: ما جاء يف فضل الفقه على العبادة، حديث رقم   - 4

 . 6الشيخ حممد بن إمساعيل، مرجع سابق، ص  - 5

ب: العلم، ابب: ما جاء يف فضل الفقه  (، سنن الرتمذي، كتا3642-3641سنن أيب داود، كتاب: العلم، ابب: احلث على طلب العلم، حديث رقم ) - 6
 (.342(، سنن الدرامي، ابب: فضل العلم والعامل، حديث رقم )2682على العبادة، حديث رقم )

إمنا عن كثري  هو واهم، و كثري بن قيس، روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: " من سلك طريق العلم سّهل هللا له طريقاً إىل اجلنة " قال له ابن قانع، و -  7

عادل أمحد  الشيخ علي حممد معوض و الشيخ  بن قيس عن أىب الدرداء، انظر: اجلزري، أسد الغابة، عّز الدين ابن األثري أىب احلسن علّي بن حممد، حتقيق:
 .  4/436، 4424عبد املوجود، ط بدون، )بريوت، دار الكتب العلمية، اتريخ النشر بدون(، رقم 
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من سلك طريقا  يطلب فيه علما ، سلك هللا به طريقا  من طرق اجلنة، وإن  املالئكة  يقول:  - عليه وسلم 
لتضع أجنحتها رضا  لطالب العلم، وإن  العاَل ليستغفر له من يف السموات ومن يف األرض، واْليتان يف  

قمر ليلة القدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة  جوف املاء، وإن  فضل العاَل على العابد كفضل ال
 .  (1) )صحيح( األنبياء، وإن  األنبياء َل يور ِثوا دينارا وَّل درمها  ور ثوا العلم، فمن أخذه أخذ خبط  وافر". 

  - قال النيب   ،(2)  13، يف شطر 6ة حيف صف إىل ذلكأشار الشيخ حممد بن إمساعيل  رمحه هللا  
    .(3) "  أفضل املؤمن العاَل على املؤمن العابد بسبعي درجة: " -صلى هللا عليه وسلم 

كما قال النيب        ،(4)  4، يف شطر 4ة حيف صف   إىل ذلك رمحه هللا أشار الشيخ حممد بن إمساعيل       
من تعلم اباب  من العلم ليعلم به، ويعلمه غيه، كان خيا  له من مخسمائة  : " -صلى هللا عليه وسلم  -

 ". ركعة ركعها، ومن تعلم اباب  من العلم ليعلم به، ويعلمه غيه، كان خيا  له من ألف ركعة ركعها
اباب  من العلم علم به، أو َل يعلم به؛ كان  تعلم قال الشيخ األلباين قريب من هذه األلفاظ: " من  

  ".أفضل من صالة ألف ركعة، فإن هو علم به، أو عل مه؛ كان له ثوابه وثواب من عمل به إَل يوم القيامة
 . (5)ضوع مو 

يف عدة  إىل ذلك الباحث يري أن طلب العلم مهمة من وسائل الدعوة، وقد أشار الشيخ حممد  
 املواضع إىل اختاذ طلب العلم وسيلة يف نشر اإلسالم، وبنّي أمهيته ومنزلته يف اإلسالم.

وقد انل هذه الوسيلة النصيب األوىف يف حياة الشيخ حممد غفر هللا له، فما وصل إىل وصل إليه من   
  العلم، وثين الركب يف جمالسهم. كانة لوال طلبه العلم، واجلد واالجتهاد يف األخذ من العلماء الراسخني يفم

 

 .  2/407(، 3641ود، حتقيق: األلباين، كتاب: العلم، ابب، احلّث على طلب العلم حديث رقم )صحيح سنن أىب دا - 1

 . 6الشيخ حممد بن إمساعيل، البحر الوايف والنهر الصايف، مرجع سابق، ص  - 2

يعلى، وحنوه من حديث عبد الرب   ضعيف، وأليبديث أىب هريرة إبسناد احلديث " فضل املؤمن العامل على املؤمن العابد سبعون درجة ": ابن عدى من ح - 3
 .1/12بن عوف، العراقي، ختريج أحاديث اإلحياء )إحياء علوم الدين(، مرجع سابق 

 . 4الشيخ حممد بن إمساعيل، مطلع البدرين وجممع البحرين، مرجع سابق، ص  - 4

  –ه 1412، )الرايض، دار املعارف، ، اململكة العربية السعودية ، 1ط  األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وآثرها املسيء يف األمة، - 5
 .  14/684(، 6803م(. حديث رقم )1992
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   ية.وإحياء الرتاث اإلسالم املطلب الثاين: وسيلة الكتابة والتأليف
  فيه ثالثة فروع:

 .األول: املقصود ابلكتابة والتأليف

ختدم اإلسالم واملسلمني،   ابلكتابة يف بعض املوضوعات اليتم قصود ابلكتابة والتأليف: هو القياامل
 .(1) وهتدف إىل نشر الدعوة  

وقد سطّر املسلمون أروع األمثلة يف أتليف الكتب وتصنيفها، والشك أن تلك الكتب أمهية الكربى  
 .(2)يف نشر الدعوة اإلسالمية 

واملقصود ابلرتاث   ،(3)الرتاث: اإلرث. هو ما خيلفه الرجل لورثته  واملقصود إبحياء الرتاث اإلسالمية.
 هنا: ما ورثه اخللف من تراث السلف العلمي والتارخيي.  

: هو القيام لنشر كتب ومؤلفات السلف الصاحل وحتقيقها وتدقيقها وإعادة  يةوإحياء الرتاث اإلسالم 
ومتاشي حاجته، وتسّهل على العامل والطالب الرجوع  طباعتها، وإظهار يف حلل قشيبة تساير عصر احلضارة، 

 .(4) هذا الرتاث واإلفادة منه 

 

  .الثاين: أدلة هذه الوسيلة من الكتاب والسنة

 

 . 2/776ه(، 1422)الرايض، دار احلضارة،   1املغذوي، األسس العلمية ملنهج  الدعوة اإلسالمية، عبد الرحيم بن حممد، ط،  - 1

 .2/777املرجع السابق،  - 2

، )دمشق، دار الفكر، 1. سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي، ط2/199ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، حرف الثاء، فصل الواو، مادة )ورث(،    -  3
 .  377ه(، ص 1402

  .3، ص، )بريوت، املكتبة العصرية(1الفيومي، املصباح املنري، أمحد بن حممد املقري، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، الناشر: ط - 4
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ف ىوىْيٌل ِللَِّذينى يىْكتُ ُبونى اْلِكتىابى   (جاء ذكر كتابة الكتب صرحياً يف الكتاب العزيز، كما يف قوله تعاىل:  
ت ىبىْت أى  ُْم ِمَّا كى ُوا بِِه َثىىن ا قىِليال  ف ىوىْيٌل ْلى ا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ لِيىْشرتى ُْم ِمَّا يىْكِسُبونى ِبِىْيِديِهْم ُثَّ ي ىُقولُونى هىذى  ْيِديِهْم وىوىْيٌل ْلى

(   (1). 
نىُكْم كىاِتٌب اِبْلعىْدِل وىَّلى أيىْبى     (بل أمر هللا ابلكتابة وحث عليها كما يف قوله عز وجل:    وىْليىْكُتْب ب ىي ْ

 . (2)   )    كىاِتٌب أىْن يىْكُتبى كىمىا عىلَّمىُه اَّللَُّ 
 وهذه اآلية وإن كانت يف حفظ األموال؛ فحفظ الدين وتبليغ الرسالة اإلهلية من ابب أوىل وأحرى.

يّبني أمهية الكتابة يف نشر الدعوة   ما -حممد صلى هللا عليه وسلم -ويف سنة املصطفى املختار 
اإلسالمية، فقد كان له كّتاب يكتبون الوحى، وقد كانت صلى هللا عليه وسلم واحلكام، وأرسل الرسائل إىل  

 األمصار يدعوهنم للدخول يف اإلسالم عن طواعية واستسالم هلل تعاىل دون سواه. 

 .الدعوةيف الثالث: اَتاذ الشيخ الكتابة والتأليف وسيلة 

القول فقط، من خالل الدروس    ىال يقتصر األمر ابالهتمام ابلدعوة ووسيلة إبالغ دين هللا للبشرية عل
 رة وغريها، بل يتعداه إىل النشر ابلكتابة والتأليف والتحقيق كّل على حسب استطاعته ونبوغه.ضواحملا

سالم، ونشر العلم، وتبصري الناس،  فالرابط على ثغور اإلسالم خيتلف؛ فكل منا  على ثغر من ثغور اإل
وبيان السنة والتحذير من البدعة؛ من أعظم الثغور. وقد يفتح   هللا على عبد يف ابب ما ال يفتح على غريه.  

قد أنعم هللا عليه، فكان على ثغور كثرية يف نشر العلم والتأليف   –رمحه هللا    -وكان الشيخ حممد بن إمساعيل  
 والتحقيق وما سوى ذلك. 

إنه ملا طلب مىن والدى أن  يف كتابه ) مطلع البدرين وجممع البحرين( " إىل ذلك الشيخ حممد  أشار
أمجع له شيئاً من فضائل العلم والعقائد الدينية، وأضم إىل ذلك بعض ما البد منه من األبواب الفقهية مرتمجة  

اإلحسان؛ فجمعت يف هذا التأليف   بلغتنا؛ لتقريب فهمها على األذهان، امتثلت أمره رجاء لإلتيان ببعض
 

 .79سورة البقرة، اآلية:  - 1

 .282سورة البقرة، اآلية:  - 2
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مسائل خمتصرة من عدة كتب معتربة، فجميع ما فيه ملتقط من دررها ومنسوب إليها، فما كان فيه من صواب 
فمن مكنوهنا وخمزوهنا، وما كان فيه من خطأ فمن زلّة القلم مىّن يف تركيب بعض العبارات، فاملرجو ممن اطلع  

  .(1) "  تعليه أن يصلحه وميحو مراسم الزال
رمحه هللا تعاىل يف بيان أمهية التصنيف وعظم فوائده: " رأيت من الرأي    ،(2)يقول اإلمام ابن اجلوزي 

التقومي أّن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم ابملشافهة. ألىّن أشافه يف عمري عدداً من املتعلمني، وأشافه  
تصانيف املتقدمني أكثر من انتفاعهم  لودليل هذا أن انتفع الناس اببتصنيفي خلقًا ال حتصى ما خلقوا بعد. 

 من مشاخيهم.  امبا يستفيدوهن
فينبغي للعامل أن يتوفر على التصانيف إّن وفق للتصنيف املفيد، فإن ليس كل من صنف صنٌف.   

وليس املقصود مجع شيء كيف كان، وإمنا أسرار يطلع هللا عز وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها، 
 .   (3) فيجمع ما فرق، أو يرتب ما شتنت أو يشرح ما أمهل، هذا هو التصنيف املفيد 

بنشر الكتب املفيد النافعة، وذلك   -رمحه هللا -يرى الباحث من أجل ذلك فقد اعتىن الشيخ حممد 
حرصاً منه نشر العلم النافع الذى يساعد العمل الصاحل فّوجه عنايته اخلاصة إىل أتليف وطبع الكتب املفيد،  

- رمحهم هللا تعاىل - األمة وخ ل فِّها  واالهتمام بنشر كتب العلوم اإلسالمية اليت ألّفها العلماء من صاحل سلف 
 . 

أما بعد فيقول العبد الفقري "     ،(4) يف كتابه )البحر الوايف والنهر الصايف(  إىل ذلك  الشيخ حممد    أشار  
الفاين حممد بن إمساعيل داودي الفطاين؛ قد سألين بعض احملبني أن أمجع له أحاديث فضائل طالب العلم،  

 

 .3-2الشيخ حممد بن إمساعيل، مطلع البدرين وجممع البحرين، مرجع سابق، ص  - 1

رشي التيمي البكري البغدادي هو أبو الفرج عبد الرمحن بن أىب احلسن علي بن حممد. يناهي نسبه إىل القاسم بن حممد بن أيب بكر الصديق رضى هللا عنه، الق  -  2
يف اتريخ والدته، تويف  الفقيه احلنبلي الواعظ امللقب مجال الدين احلافظ؛ كان عالّمة عصره وإمام وقته يف احلديث وصناعة الوعظ. صنف يف فنون عديدة . اختلف  

محد بن حممد، حتقيق : إحسان عباس، ط بدون، )بريوت، دار صادر،  سنة سبع وتسعني ومخسمائة ببغداد. انظر: خّلكان، وفيات األعيان وأنباء أنباء الزمان، أ
 ، ابختصار.142- 140/ 3ه(،  1398

- 307ه(، ص 1405، )بريوت، دار الكتاب العريب، 1أيب الفرج عبد ارمحن بن اجلوزي، صيد اخلاطر، دراسة وحتقيق: حممد عبد الرمحن عوض، ط   - 3
308 . 

 . 3البحر الوايف والنهر الصايف، مرجع سابق، ص الشيخ حممد بن إمساعيل،  - 4
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، وبعض ما البد منه من االبواب الفقهية على مذهب االمام الشافعي رضى هللا  وأحاديث زجر اترك الصالة
تعاىل عنه مرتمجة ابللغة اجلاوية؛ فأجتبه لذلك وإن مل يكن أهال ملا هناك؛ فجمعت يف هذا التأليف درراً  

لك الوهاب  مفتخرة من عدة كتب مرضية ومعتربة ليحصل له املطلوب ويتم ذلك املأرب املرهوب؛ مستعيناً ابمل
 " .    وملتمساً منه التوفيق للصواب رجاء أن يكون تذكرة يل ولألحباب وأن ينفعين به واالصحاب

وقد يتّضح الشيخ ابهتمامات واسعة يف جماالت عديدة، مثل أتليفه يف الفقه، التوحيد، وفضائل  
 الذكر والصلوات والدعاء، وأخبار أصحاب الكهف، وعالمات القيامة وأحواهلا. 

فالداعية إىل هللا تعاىل حيرص كل احلرص على إحياء تراث السلف سواء كان ذلك الرتاث من الكتب،  
املطبوع منها، واملخطوط؛ إليصال اخلري للخلق، واحملافظة على سالمة املنهج القومي،   ،أو الفتاوى أو رسائل،

 وصد العادايت من العبث مبقدرات األمة، وتراثها الرائع األصيل.
وهذا ما جعل كتبه وردوده تكتسب القوة ويكتب هلا القبول والفائدة والتأثري البليغ يف قلوب جمتمع  

وبعد وفاته؛   –رمحه هللا    -، وقد كانت وسيلة مهمة من وسائل الدعوة يف حياة الشيخ  (1)  اآلن  املاليوية حىت
إذ أّن شرائج اجملتمع ختتلف؛ فليس كل الناس يستفيد من طريقة اإللقاء واملشافهة من خالل الدروس أو  

ب، ومن جانب آخر  احملاضرات أو الندوات وغريها، فالكتاب وسيلة من وسائل طلب العلم، هذا من جان
 ملؤلفه يستطيع من خالله إيصال ما يريد إىل عقول القراء بطريقة حمبوبة، وميسرة. ة هو وسيلة دعو 

 
 

* * * 
 

 . املطلب الثالث: وسيلة اإلفتاء
 فيه على ثالثة فروع:

 

    ، ابختصار.82إمساعيل جئ داود، العلماء يف جزيرة املاليو مرجع سابق، ص  - 1
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 .األول: املقصود ابإلفتاء

اإلفتاء يف اللغة: أفتاه يف األمر: أي أابنه له، وأفتاه يف املسألة يفتيه إذا أجابه، واالسم الفتوى، وهى  
 .  (1) مبعىن اإلفتاء، والفتيا تبيني املشكل من األحكام. والفتيا والفتوى ما أفىت به الفقيه 

قته تبليغ عن هللا تعاىل وإخبار  واإلفتاء يف االصطالح: هو القيام املفيت جبوانب املستفيت، وهو يف حقي
 .(2)  عما شرعه لعباده من أحكام

ومن املعىن اللغوي واالصطالحي: يتضح أّن اإلفتاء له أربعة أركان: مفيت ومستفيت واستفتاء وفتوي. 
 من املستفيت، والفتوى من املفيت. فاالستفتاء 

 .الثاين: أدلة هذه الوسيلة من الكتاب والسنة

لىةِ   (يقول هللا جّل شأنه:   ُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلكىالى وجاء يف آية كرمية أخرى:     ،(3)   )...    يىْست ىْفُتونىكى ُقِل اَّللَّ
ُْم ُقْل ُأِحلَّ لىُكُم الطَّيِ بىاتُ   (  .  (4)   )...   يىْسأىلُونىكى مىاذىا ُأِحلَّ ْلى

ْلنىا ِمْن ق ىْبِلكى ِإَّلَّ رِجىاَّل  نُوِحي ِإلىْيِهْم فىاْسأىلُوا أىْهلى الذ ِْكِر ِإْن   (ويقول هللا سبحانه:  ُتْم َّلى  وىمىا أىْرسى ُكن ْ
 . (5)   ) ت ىْعلىُمونى 

إبفتاء املستفتني، والرد على استفسار السائلني، فكان اإلفتاء    – صلى هللا عليه وسلم    - وقد قام النيب  
 وسيلة من وسائل الدعوة النبوية، وسبياًل من سبل نفع الناس.  

 

 .15/145ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، حرف الواو والياء، فصل الفاء، مادة )فتا(،  - 1

 .  160ه(، ص 1326سسة الرسالة ، )بريوت، مؤ 10عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة، ط  - 2

 .176سورة النساء، اآلية:  - 3

 .4سورة املائدة، اآلية:  - 4

 .43سورة النحل، اآلية: - 5
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ه وسلم فقال: اي رسول هللا  فعن أ نس رضى هللا عنه أن رجاًل من أهل البادية أتى النيب صلى هللا علي
" قال: ما أعددت هلا إال أىن أحب هللا ورسوله قال: "   ويلك وما أعددت ْلامىت الساعة قائمة؟ قال:  " 

 .   (1) "  إنك مع من أحببت 
عن ماء البحر فأجابه جبواب كاف شاف، فعن أىب   - صلى هللا عليه وسلم - وثبت رجاًل سأل النيب 

هريرة رضى هللا عنه قال: سأل رجل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسول هللا إان نركب البحر وحنمل  
ول هللا صلى هللا عليه وسلم: "  معنا قليل من املاء فإن توضأان به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟  فقال رس 

، وهذا احلديث قيل إنه نصف العلم، ألن الدنيا بّر وحبر، فهذه فتوى يف  (2) "  هو طهور ماؤه اْلل ميتته
 البحر وبقي الرب.

قال:   –رضى هللا عنه  -وقد أنكر النيب صلى هللا عليه وسلم على من يفيت بغري علم فعن جابر 
نا حجر فشجه يف رأسه مث احتلم فسأل أصحابه فقال: هل جتدون يل رخصة  خرجنا يف سفر فأصاب رجاًل م

صلى هللا  -يف التيمم فقالوا ما جند لك رخصة وأنت تقدر على املاء فاغتسل فمات؛ فلما قدمنا على النيب 
...  السؤالقتلوه قتلهم هللا أَّل سألوا إذ َل يعلموا فإَّنا شفاء العي أخرب بذلك فقال:  " -عليه وسلم 
  .(3) احلديث "  

 

(، وابب: عالمة حب هللا عز وجل، حديث رقم   5701البخاري يف صحيحه، كتاب: األدب، ابب: ما جاء يف قول الرجل )ويلك(، حديث رقم ) - 1
  (.4778،  4777، 4776، 4775ه، كتاب:  الرب والصلة واآلداب، ابب: املرء مع من أحب، حديث رقم )(، ومسلم  يف صحيح5705)

،  6935(، ومسند أمحد، كتاب: مسند املكثرين، ابب: مسند أىب هريرة، حديث رقم ) 37موطأ مالك، كتاب: الطهارة، ابب: الطهور للوضوء، حديث رقم )  -  2
(، وسنن الرتمذي، كتاب: الطهارة، ابب: ما 723، 722الطهارة ، ابب: الوضوء من ماء البحر، حديث رقم ) (، وسنن الدارمي، كتاب:8557، 8380

(، وسنن النسائي، كتاب: املياه، 76(، وشنن أيب داود، كتاب: الطهارة، ابب: الوضوء مباء البحر، حديث رقم )64جاء يف ماء البحر أنه طهور، حديث رقم )
(، سنن ابن ماجه، كتاب: الطهارة وسننها، ابب: الوضوء 4275(، وكتاب: الصيد والذابئح، ابب: ميتة البحر، حديث رقم )330) ابب: الوضوء، حديث رقم 

(. قال عنه الرتمذي: هذا حديث حسن صحيح، انطر:  3237(. وكتاب الصيد، ابب: الطايف من صيد البحر، حديث رقم )380مباء البحر، حديث رقم )
 .    27األلباين، ص  سنن الرتمذي بتحقيق

(، وسنن الدارمي، كتاب: الطهارة، ابب: اجملروح تصيبه اجلناية، حديث  2898مسند أمحد، كتاب: مسند بين هاشم، ابب: مسند ابن عباس ، حديث رقم )  -  3

تاب: الطهارة وسننها، ابب: يف  وسنن ابن ماجه، ك (،285، 284(، وسنن أيب داود، كتاب: الطهارة، ابب: يف اجملروح تيمم، حديث رقم ) 745رقم )
، 1(. حسنه شعيب األرنؤوط كما يف حتقيقه ملسند أمحد، وآخرون، ط 565اجملروح تصيبه اجلناية فيخاف على نفسه، حديث رقم )

 .  173/ 5ه(،  1417)بريوت، مؤسسة الرسالة(، 
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فاألدلة الشرعية تدل على عظيم الفتوى وخطرها وأنه ال ينبغي أن يتصدى هلا إال أهل العلم املعروف 
 ابلرسوخ يف العلم والفتوى.

ومن العلماء الذين تصدروا للفتوى فضيلة الشيخ حممد بن إمساعيل رمحة هللا عليه، ملا اتصف به أاثبه  
 ،م ودراية. لذا أخذت فتاواه جتد مكاهنا يف قلوب الناس، وحتظى ابلقبول والثقةهللا من العلم وحل

 وقد كانت الفتوى عند فضيلته وسيلة من وسائل الدعوة إىل هللا تعاىل،  

 .الدعوةيف وسيلة   اإلفتاءالثالث: اَتاذ الشيخ 

وسيلة اإلفتاء ابابً من أبواب الدعوة إىل هللا عّز وجّل، وهى وسيلة   -رمحه هللا  -اختذ الشيخ حممد  
مهمة يف بيان األحكام الشرعية للناس، وتوضيح احلالل واحلرام، حىت يسلك العباد طريق احلالل، وجيتنبوا  

 بكل صوره وأشكاله.  
لوات هللا وسالمه عليهم،  " فاإلفتاء عظيم اخلطر، كبري املوقع، كثري الفضل؛ ألن املفيت وارث األنبياء ص 
 . (1) وقائم بفرض الكفاية، لكنه معرض للخطأ، وهلذا قالوا: املفيت موقع عن هللا تعاىل "  

أما بعد فيقول العبد الفقري يف كتابه )وشاح األفراح وإصباح الفالح(. "  إىل ذلك وأشار الشيخ 
كة احملمدية عامله هللا أبلطاف سنية؛ قد سألين  املذنب اجلاين حممد بن إمساعيل داود الفطاين خادم الفقراء مب 

بعض احملبني أن أمجع له رسالة صغرية مرتمجة ابللغة اجلاوية متضمنة ألركان اإلسالم واإلميان وزجر اترك الصالة  
 .(2)  "  وبيان شروط الصالة وأركاهنا وبعض فوائد دنيوية وأخروية

الفتاوى بشكل الكتابة )رسالة الفتاوى( هي   -رمحه هللا  -بن إمساعيل وقد تصّدر الشيخ حممد 
تتعلق بعض الفتاوى الفقهية يف إىل أخيه توان احلاج حسني بن املرحوم عبد اللطيف كالاب  رسلهاالرسالة 

 .(3) اهلجرية  1324التاريخ يوم اجلمعة ذو احلجة  -مل أجد حمتوايهتا  -إجابة األسئلة 

 

 .   1/92ه(.  1423دون، )دار العلم الكتب، الرايض، النووي، مقدمة اجملموع )شرح املهذب(، حمي الدين حيىي بن شرف النووي، ط ب - 1

 . 2الشيخ حممد بن إمساعيل، وشاح األفراح وإصباح الفالح، مرجع سابق، ص  - 2

3 - Sheikh Nik Mat – Pengarang  Dua punama (http://muhibmahbub.blogspot.com)  
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وكان الشيخ حممد بن إمساعيل أحد الفقهاء الفطاين املشهور ابلفتاوي والكّتاب آنذاك الذى يستفيد 
 .   (1) منه أهل أرخبيل املاليوية 

يرى الباحث أّن إفتاء الشيخ من وسائل الدعوة إىل هللا وابب من أبواب إيصال اخلري للناس، ورفع 
بقبول دعوته، وتثمني جهوده املباركة يف الدعوة إىل هللا   اجلهل عنهم، وال شك يف علمه وفتواه وهذا حرى

 تعاىل.

 . املطلب الرابع: وسيلة التدريس
 فيه على ثالثة فروع:

 .األول: املقصود ابلتدريس

التدريس يف اللغة: درس الكتاب يدُرُسه ويْدرُِّسه درسًا ودراسة: قرأه وذلــله بكثرة القراءة حىت خّف  
الدراسة الرايضة والتعهد للشيء، ومنه درست السورة أي حفظها. واملِّْدراس، واملِّْدرس:  حفظه عليه. وأصل 

 .   (2) املوضع الذي يُْدرس فيه

هو: إلقاء الدروس  العلمية، وتعليم الناس ما  وي ميكن معرفة املقصود ابلتدريس و ومن التعريف اللغ
 ينفعهم يف أمور دينهم ودنياهم، وفق منهجية معتربة.

 

 

 

 

 .  139روايه وان سوه، املنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين يف كتابه وشاح األفراح وإصباح الفالح، مرجع سابق، ص  - 1
. ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، حرف السني، فصل الدال، مادة 2/339أابدي، القاموس احمليط، مرجع سابق، ابب السني، فصل الدال،   - 2

 . 6/79)درس(، 
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 .الثاين: أدلة هذه الوسيلة من الكتاب والسنة

التدريس والتعليم له من الرفعة والفضل والشرف ما يقصر عنه احلديث، وال يبلغه التعبري. ويكفي  
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، إذ بعثه ربه ليعلم الناس اخلري،   .صاحبها شرفًا ورفعة اقتداؤه ابملعلم األول

 وحيلى عنهم ظالم اجلهل، وحيول بينهم وبني الظالل املبني. 
تِِه وىيُ زىكِ يِهْم وىيُ عىلِ ُمُهُم   (يقول هللا عّز وجّل:   ُلو عىلىْيِهْم آَيى ُهْم ي ىت ْ ُهوى الَِّذي ب ىعىثى يف اأْلُمِ يِ يى رىُسوَّل  ِمن ْ

ٍل ُمِبيٍ   .(1)   )  اْلِكتىابى وىاْلِْْكمىةى وىِإْن كىانُوا ِمْن ق ىْبُل لىِفي ضىالى
وحديث أيب أمامة رضي هللا عنه يبنّي لنا فضل تعليم اخلري للناس. يقول: قال رسول هللا صلى هللا 

 البحر  إن  هللا ومالئكته وأهل السموات واألرض حىت النملة يف حجرها وحىت اْلوت يف عليه وسلم: " 
 .(2) "  ليصلون على معلم الناس اخلي

ِإنَّ الَِّذينى يىْكُتُمونى مىا أىنْ زىْلنىا ِمنى  (وقد ذّم هللا أقواماً كتموا العلم ومل يبيّنوه للناس، فقال جّل جالله: 
يِ نىاِت وىاْْلُدىى ِمْن ب ىْعِد مىا ب ىي َّنَّاُه ِللنَّاِس يف اْلِكتىاِب  ِعُنونى اْلب ى ُ وىي ىْلعىنُ ُهُم الالَّ  .  (3)  ) أُولىِئكى ي ىْلعىنُ ُهُم اَّللَّ

يِ نُ نَُّه ِللنَّاِس وىَّلى تىْكُتُمونىهُ   (:  هللا عّز وجلّ وقال     ...  وىِإْذ أىخىذى اَّللَُّ ِميثىاقى الَِّذينى أُوتُوا اْلِكتىابى لىتُ ب ى
(   (4). 

الصالة والسالم اختذ دار األرقم بن أيب األرقم مدرسة يعلم فيها  وجاء يف السرية النبوية أن النيب عليه 
 الصحابة الكرام أمور دينهم، وتربيهم الرتبية اإلميانية، وهتيئتهم حلمل الرسالة وتبليغها للناس كافة.

 

 .2سورة اجلمعة، اآلية  - 1

، كتاب: املقدمة، ابب: من قال العلم اخلشية وتقوى (، الدارمي2609سنن الرتمذي، كتاب: العلم، ابب: ما جايف فضل الفقه على العبادة، حديث رقم ) - 2
 .605(، ص 2685(، وصححه الرتمذي واأللباين، انطر: سنن الرتمذي، حتقيق األلباين، حديث رقم )291هللا، حديث رقم )

 .159سورة البقرة، اآلية:  - 3

 .187سورة آل عمران، اآلية:  - 4
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وقد أرسل النيب صلى هللا عليه وسلم مصعب بن عمري إىل املدينة معلمًا ومربيًا وداعيًا إىل هللا على  
هدى وبصرية، فما هي إال أايم قالئل حىت مل يـ ْبق  دار من دور األنصار إال ودخلها اإلسالم، فأصبحت فيما  

 بعد منرياً من منابر العلم والدين، بفضل هذه الوسيلة الدعوية املهمة. 
  ، مث اختذ النيب صلى هللا عليه وسلم بعد هجرته إىل املدينة املسجد النبوي جامعًة للعلوم واحلكم

 هللا تعاىل، ومكاانً يتعلم منه كل من أراد الفقه يف الدين.  والتخطيط واإلدارة، والدعوة إىل
وأرسل معهم من يعلمهم أمور دينهم، ويشرح هلم حماسن اإلسالم، ومكارم  وما أن يسلم وفد إالّ 

 األخالق.

 .الثالث: اَتاذ الشيخ التدريس وسيلة يف الدعوة

م، مبا فيه من وسائل وأساليب وبرامج وأهداف، فالتعليم يرافق اإلنسان  من أهم وسائل الدعوة: التعلي
 من طفوله إىل شيخوخته، فهو مستمر ابستمرار حياة اإلنسان.  

ْلنىا ِفيُكْم رىُسوَّل    (وهلذا كان التعليم من أهم عناصر الرسالة اإلهلية، كما قال هللا تعاىل:  كىمىا أىْرسى
ْ تىُكونُ  تِنىا وىيُ زىكِ يُكْم وىيُ عىلِ ُمُكُم اْلِكتىابى وىاْلِْْكمىةى وىيُ عىلِ ُمُكْم مىا َلى ُلو عىلىْيُكْم آَيى  .(1)   )  وا ت ىْعلىُمونى ِمْنُكْم ي ىت ْ

ولقد كان الشيخ حممد معلمًا ابرعاً، ومربيًا فاضالً، من خالل تدريسه؛ بدايًة بعد صالة الصبح من  
ئلة من فوائد االعمال  علوم التوحيد والفقه والبالغة )املعاين، البيان، البديع(، وكذلك يقوم ابإلفتاء بعض األس 

لرتمجة بعض الكتب  وكذلك يقوم اب مرة أخري ابلتدريس، الظهر. وبعد صالة املغرب يقوم وفضائله حىت 
   هذه املعلومات يف الفصل األول يف املبحث الرابع.إىل وقد أشرت   ،(2)الدينية. 

 
 

 

 .151سورة البقرة، اآلية:  - 1

ابختصار. روايه وان سوه، املنهج الفقهي للشيخ حممد بن    81- 80فتحي الفطاين، كبار العلماء الفطاين )علماء بسر فطاين(، مرجع سابق، ص أمحد  - 2
    .73إمساعيل الداودي الفطاين، مرجع سابق، ص 
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 أسلوب دعوة الشيخ.املبحث الثالث: 

 وفيه ثالثة مطالب:

 املطلب األول: أسلوب اْلكمة.

 ويشتمل على ثالثة فروع:

 واَّلصطالح: األول: تعريف اْلكمة يف اللغة 

: املنع، والعلم، واإلتقان، والعدل، واحللم، والنبوة والرسالة، والقرآن، والتوراة، واإلجنيل،  اْلكمة يف اللغة
وطاعة هللا، والفقه يف الدين والعمل به، أو اخلشية، او الفهم، أو الورع، أو العقل، أو اإلصابة يف القول  

 .(1) وكذلك القدر واملرتلة والعمل، أو التفكر يف أمر هللا واتّباعه. 

ناعات ويُتقنها:  ُن دقائق الصِّّ واحلكمة: عبارة عن معرفة أفضل األشياء أبفضل العلوم، ويقال ملن حُيْسِّ
 .  (2) ح كِّيٌم 

قيل: هي عبارة عن العلم املتصف ابألحكام، املشتمل على معرفة هللا تبارك    .واْلكمة يف اَّلصطالح
 وتعاىل، املصحوب بنفاذ البصرية وهتذيب النفس، وحتقيق احلق، والعمل به، والصد عن اتباع اهلوى والباطل 

 . (4) وقيل: اإلصابة يف القول والعمل ، (3)

 

، )بريوت، دار الكتب العلمية  1حتقيق عبد احلميد هنداوي، ط  الفراهيدي، كتاب العني، اخلليل بن أمحد، كتاب العني، ابب: احلاء، مادة )حكم(، ترتيب و  - 1
. و حممد بن األزهري، هتذيب اللغة، مادة )حكم(، حتقيق عبد السالم هارون، وحممد أبو الفضل إبراهيم، ط بدون )القاهرة، دار املصرية، 1/343ه(،    1424،  

، )بريوت، دار الكتب العلمية،  1يف اللغة، ابب امليم، فصل احلاء، مادة )حكم(، ط  . اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح 4/110اتريخ النشر: بدون(، 
، وما بعدها. ولسان العرب، حرف امليم، فصل احلاء، مادة )حكم(، 31/510. واتج العروس، ابب امليم، فصل احلاء، مادة )ح ك م(،  140/ 12ه(،    1420

12/140    . 

 12/140، فصل احلاء، مادة )حكم(، ابن منصور، لسان العرب، حرف امليم - 2

 .  33/ 2ه(، 1347، )القاهرة، املطبعة املصرية ابألزهر، 1النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، حمي الدين حيي بن شرف، ط - 3

 . 2/498ون(،ابن قّيم اجلوزية، مدارج السالكني، بني إايك نعبد وإايك نستعني، ط بدون، )القاهرة دار احلديث، اتريخ النشر: بد - 4
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، وقيل: اإلصابة  (1)  وضع األمور موضعها الصحيح  وقيل: اإلصابة يف معرفة احلق والعمل به، والدقة يف 
   .(2) يف القول والعمل واالعتقاد، ووضع كل شيء يف موضعه أبحكام وإتقان 

والتعريفان األخرياتن أجودمها وأمشلهما وإن كانت التعريفات السبقة  تطرقت ملوضوع احلكمة إال أهنا  
 تعرضت جلزء من معانيها.

 .الواردة من الكتاب والسنة يف اْلث على التحلي ابْلكمةالثاين: األدلة 

 . فاضت دالئل الكتاب والسنة بذكر احلكمة يف عدة مواضع
فمن أدلة الكتاب: ما جاء يف امتنان هللا عز وجل على نبيه صلى هللا عليه وسلم وعلى أمته مبا أاتهم  

ْلنىا فِ  (من احلكمة كما يف قوله سبحانه وتعاىل:  تِنىا وىيُ زىكِ يُكْم  كىمىا أىْرسى ُلو عىلىْيُكْم آَيى يُكْم رىُسوَّل  ِمْنُكْم ي ىت ْ
ْ تىُكونُوا ت ىْعلىُمون  .(3)  )  َ  وىيُ عىلِ ُمُكُم اْلِكتىابى وىاْلِْْكمىةى وىيُ عىلِ ُمُكْم مىا َلى

ُ عىلىْيكى اْلِكتىابى وىاْلِْْكمىةى    (:  وجلّ   عزّ هللا  وقال   ْ تىُكْن ت ىْعلىُم وىكىانى فىْضُل اَّللَِّ وىأىنْ زىلى اَّللَّ وىعىلَّمىكى مىا َلى
 .(4)  )  ا عىلىْيكى عىِظيم  

يُ ْؤيت اْلِْْكمىةى مىْن يىشىاُء   (وقد أثىن هللا جّل شأنه على من اتصف هبا، وحققها، فقال جل جالله: 
 . (5)    )  يىذَّكَُّر ِإَّلَّ أُولُو اأْلىْلبىابِ وىمىْن يُ ْؤتى اْلِْْكمىةى ف ىقىْد أُويتى خىْي ا كىِثي ا وىمىا 

ِبيِل رىبِ كى اِبْلِْْكمىِة   (تقدست أمساؤه:  هللا تعاىل، فقال يف الدعوة إىل وجاء األمر هبا ادُْع ِإَلى سى
ِبيِلِه وىهُ   وى أىْعلىُم اِبْلُمْهتىِدينى وىاْلمىْوِعظىِة اْلْىسىنىِة وىجىاِدْْلُْم اِبلَِِّت ِهيى أىْحسىُن ِإنَّ رىبَّكى ُهوى أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سى

(   (6). 

 

 . 31حممد املغذوي، وسائل الدعوة، عبد الرحيم بن حممد ، مرجع سابق، ص  - 1

 .  30ه(، ص   1413، )توزيع املؤسسة اجلريسي، 2سعيد بن على القحطاين، احلكمة يف الدعوة إىل هللا، ط  - 2

 .151سورة البقرة، اآلية:  - 3

 .113سورة النساء، اآلية:  - 4

 .369ية: سورة البقرة، اآل - 5

 .125سورة النحل، اآلية:  - 6
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هللا عنه قال: قال النيب صلى هللا عليه   ومن السنة املطهرة: ما جاء عن عبد هللا بن مسعود رضى
َّل حسد إَّل يف اثني: رجل آَته هللا ماَّل  فسلطه على هلكته يف اْلق، ورجل آَته هللا اْلكمة  وسلم: " 

 .(1) "  فهو يقضي هبا ويعلمها

 .الثالث: أمهية اْلكمة، وضرورة تطبيقها يف الدعوة إَل هللا

احلكمة هبة من هللا تعاىل يؤتيها من يشاء من عباده، ومن يُؤت  احلكمة فقد أويت خرياً كثرياً، وقد  
أك د ت على أمهية احلكمة آايت الكتاب احلكيم، وأحاديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املتكاثرة، واليت  

رورة قيام دعوته على احلكمة  تدل داللة واضحة على عظم حاجة الناس إليها، واألخص الداعية ومدى  ض
" ألن طبيعة الدعوة تتطلب احلكمة، سواء يف عرض موضوعها، أو أسلوهبا ومنهجها، واملتمعن يف كتاب هللا  
تعاىل ليدرك هذا األمر متام اإلدراك، حيث أن األمر ابحلكمة يف الدعوة واضح كل الوضوح، وكذا يف سنة 

التامة يف تبليغه الدعوة والقيام أبمر ها، وكذا جند هذا األمر واضحاً    الرسول صلى هللا عليه وسلم ففيها احلكمة 
يف سرية سلف األمة الصاحل، حيث قاموا رمحهم هللا تعاىل ورضي عنهم ابلدعوة إىل هللا ابحلكمة واالتسام هبا،  

 .   (2) فأينعت وآتت أكلها "  

  . الشيخة اْلكيمة يف دعو  قفالرابع: أمثلة لبعض املوا

كان متميزاً ابهلدوء احملبب يف كل حركاته، فقد كان هادئ احلديث  مة عند الشيخ،  يمظاهر احلكومن  
خافت الصوت يف أدب، وإذا عمل عمال قام به يف هدوء جيربك على احرتامه؛ كما اتسم بشيمة الوفاء لكل  

  .(3)من تعامل معهم وخاصة مع زمالئه وتالميذه 

 

(، 1320(، وكتاب: الزكاة، ابب: إنفاق املال يف حقه، حديث رقم )71صحيح البخاري، كتاب: العلم، ابب: االغتباط يف العلم واحلكمة، حديث رقم ) - 1
السنة، ابب: ما جاء يف اجتهاد القضاة مبا أنزل هللا،  (، وكتاب: االعتصام ابلكتاب و 6608وكتاب: األحكام، ابب: أجر من قضى ابحلكمة، حديث رقم )

 (.1352(. وصحيح مسلم، كتاب: صالة املسافرين، ابب: فضل من يقوم ابلقرآن ويعلمه، حديث رقم )6773حديث رقم )

 .  39املغذوي، وسائل الدعوة، مرجع سابق، ص  - 2

 .  80، مرجع سابق، ص كبار العلماء يف جزيرة املالية،  أمحد فتحي - 3
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وحيسن ابلداعية أن يبدأ ابألهم فاملهم، وأول ما يبدأ به هو الدعوة  للغاية،  فالتدرج يف الدعوة مهمّ 
 إىل توحيد هللا، وإخالص العبادة هلل تعاىل. 

كان يبعث دعاته إىل اآلفاق ويوصيهم أبمهية البدء هبذا األصل  -صلى هللا عليه وسلم    - حىت إّن النيب  
  - بعث معاذاً  -صلى هللا عليه وسلم  -نيبأّن ال -رضي هللا عنهما  -العظيم، ففي احلديث عن ابن عباس 

ادعهم إَل شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأىن رسول  إىل اليمن فقال صلى هللا عليه وسلم: "   - رضى هللا عنه 
...   هللا، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن  هللا قد افرتض عليهم مخس صلوات يف كل يوم وليلة

 احلديث " متفق عليه.
إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أو ل ما تدعوهم إليه عبادة هللا عز ويف رواية ملسلم: " 

 . (1) ... احلديث "  وجل، فإذا عرفوا هللا، فأخربهم أن  هللا فرض عليهم مخس صلوات
  موضحاً أمهية التدرج يف الدعوة إىل  -حفظه هللا  - ،(2) يقول فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان 

هللا، والرد على من يقّلل من أمهية البدء ابلتوحيد: " هذا هو منهج األنبياء عليهم الصالة والسالم، فقد كانوا  
يبدأون إبنكار األهم فاملهم، كانوا يبدأون إبنكار الشرك وعبادة غري هللا، فإذا صححوا العقيدة أوالً، التفتوا 

 .(3) إىل إنكار املعاصي األخرى "  
قد سألين بعض احملبني أن أمجع  ؛ حيث يقول: " إىل ذلككان الشيخ حممد بن إمساعيل كما أشرت 

له رسالة صغرية مرتمجة ابللغة اجلاوية متضمنة ألركان اإلسالم واإلميان وزجر اترك الصالة وبيان شروط الصالة  
 . (4) "  وأركاهنا وبعض فوائد دنيوية وأخروية

 

(. وصحيح مسلم، كتاب: اإلميان، ابب: الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم، 1308صحيح البخاري، كتاب: الزكاة، ابب: وجوب الزكاة، حديث رقم )  -  1
 . (28،  27حديث رقم )

هـ، عضو املتجمع الفقهي مبكة  1354ل منطقة القصيم، ولد عام هو مساحة الشيخ الفقيه: صاحل بن فوزان بن عبد هللا من أهل بلدة الشمالية من اعما - 2
 (. kttp.//ar.Islamway.comاملكرمة التابع للرابطة، وعضو يف جلنة اإلشراف على دعاة اجلح، انظر: املوقع: الشيخ صاحل بن فوزان، )

   . 1/301(، 1417، مكتبة الغرابء األثرية، ، )املدينة النبوية1الفوزان، املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل، عادل الفريدان، ط   -3

 . 2الشيخ حممد بن إمساعيل، وشاح األفراح وإصباح الفالح، مرجع سابق، ص  - 4
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مسألة التدرج ما أّلف يف كتابه )وشاح االفراح  يف خ حممد رمحه هللا مة عند الشيياحلكوهذه من 
، " ابب أركان اإلميان واإلسالم "، ويف   16، يف شطر  3ة حيف صفوأشار إىل ذلك واصباح الفالح(، 

" كتاب أحكام   28، يف شطر  10ة ح، " ابب زجر اترك الصالة "، ويف صف 10، يف شطر  5صحيفة 
 .(1) الطهارة "  
ن هنا اتضح التدرج للشيخ حممد يف دعوته إىل شرائع الدين احلنيف، ومراعاة مبدأ األمهية يف ذلك،  وم

فيجب على الداعية معرفة حكمته يف خماطبة الناس، وخمالطتهم وتبليغهم دين هللا، وأمرهم ابملعروف، وهنيهم  
 عن املنكر، وإرشادهم إىل اخلري، وحتذيرهم من الشر.  

 .الثاين: أسلوب املوعظة اْلسنةاملطلب 

 ويشتمل على أربعة فروع:

 . األول: تعريف املوعظة اْلسنة يف اللغة واَّلصطالح 

وقيل: هو تذكريك   ،(3) وقيل: الوعظ: التخويف  ،(2) : النصح، والتذكري ابلعواقب الوعظ يف اللغة 
 . (4) لإلنسان مبا يـُل نيِّّ قلب ه من ثواب وعقاب 

 .(6) وقيل: هو التذكري ابخلري فيما يرق له القلب  ،(5) : زجر مقرتن بتخويف ويف اَّلصطالح 
ومن العلماء من قّسم املوعظة أو العظة إىل قسمني: " عظة ابملسموع، وعظة ابملشهود؛ فالعظة   

االنتفاع مبا مسعه من اهلدى والرشد والنصائح اليت جاءت على يد الرسل وما أوحي إليهم وكذلك  ابملسموع: 
 االنتفاع ابلعظة من كل انصح ومرشد يف مصاحل الدين والدنيا.

 

 ابختصار.  10 -2املرجع السابق، ص  - 1

 .3/435الصحاح يف اللغة، مرجع سابق، ابب الظاء، فصل الواو، مادة )وعظ(،  - 2

 . 6/126ه(،    1399اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون، ابب الواو والعني، مادة )وعظ(، ط بدون، )بريوت، دار الفكر، أمحد بن فارس، مقاييس  - 3

 .7/466ابن منظور، لسان العرب، حرف الظاء، فصل الواو، مادة )وعظ(،  - 4

 . 683/ 2ه(،  1418، )مكة املكرمة، مكتبة الباز، 1احلسني بن حممد، مفردات غريب القرآن، ط  - 5

 . 248ه(، ص  1424، )بريوت، دار الكتاب العلمية، 2اجلالجاىن،  التعريفات، على بن حممد، ص  - 6
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والعظة ابملشهود: االنتفاع مبا يراه ويشهده يف العامل من مواقع العرب وأحكام القدر وجمازيه وما يشهده  
 .(1) الدالة على صدق رسله " من آايت هللا 

 .ة الواردة من الكتاب والسنة يف اْلث على املوعظة اْلسنةلالثاين: األد 

ُهْم وىِعْظُهْم   (قال هللا جل ثنائه وتقدست أمساؤه:   ُ مىا يف قُ ُلوهِبِْم فىأىْعِرْض عىن ْ أُولىِئكى الَِّذينى ي ىْعلىُم اَّللَّ
ُْم يف   .  (2)  )  أىنْ ُفِسِهْم ق ىْوَّل  بىِليغ اوىُقْل ْلى

ِبيِل رىبِ كى اِبْلِْْكمىِة    (وجاء األمر هبا يف الدعوة إىل هللا تعاىل، فقال تبارك وتعاىل:   ادُْع ِإَلى سى
  .(3)    )...وىاْلمىْوِعظىِة اْلْىسىنىةِ 

 .ويف السنة املطهرة 

مبنكيب فقال: "   -صلى هللا عليه وسلم -عن عبد هللا بن عمر رضى هللا عنهما قال أخذ رسول هللا 
" وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فال تنتظر الصباح، وإذا   كن يف الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل

 . (4) أصبحت فال تنتظر املساء، وخذ من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك 

وسرية صحابته رضوان هللا عليهم يفوق احلصر من    - صلى هللا عليه وسلم  -ورد يف سنة املصطفىوما   
املواعظ والتذكري أبايم هللا اليت هتدف إىل إخراج الناس من الظلمات إىل النور، وإقامة احلجة على اخللق،  

 ومسِّ تها اجلمع بني الوعد والوعيد يف أغلبها. 

 

 

 .  1/478مدارج السالكني، مرجع سابق،   - 1

 .63سورة النساء، اآلية:  - 2

 .125سورة النحل، اآلية:  - 3

 (.5937: كن يف الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، حديث رقم )صحيح البخاري، كتاب: الرقاق، ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم - 4
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   .نة، وضرورة تطبيقها يف الدعوة إَل هللاالثالث: أمهية املوعظة اْلس 

مما يدل على أمهية املوعظة احلسنة اهتمام القرآن هبا واحلث عليها، بل أّن القرآن الكرمي هو نفسه  
ا ب ىيىاٌن ِللنَّاِس وىُهد ى  (هدى وموعظة وذكرى ملن أراد ابحلق وابتغى اخلري، يقو هللا عّز وجّل  :   وىمىْوِعظىٌة هىذى

 .(1)   )  ِلْلُمتَِّقيى 
وىُكالا ن ىُقصُّ عىلىْيكى ِمْن أىنْ بىاِء الرُُّسِل مىا نُ ث ىبِ ُت بِِه فُ ؤىادىكى وىجىاءىكى يف هىِذِه اْلْىقُّ   (وقال سبحانه:  

 .  (2)  ) وىمىْوِعظىٌة وىِذْكرىى ِلْلُمْؤِمِنيى 
اهلني ابهلل، وتبنّي هلم عربة ممن كفر به وكذب  فقوله تعاىل: )وموعظة( أي: وجاءك موعظة تعظ اجل 

رسله. وقوله: )وذكرى للمؤمنني( أي: وتذكرة تذكر املؤمنني ابهلل ورسله، كي ال يغفلوا عن الواجب هلل عليهم  
(3). 

وسرية أنبياء هللا ورسله عليهم السالم مع أقوامهم تزخر ابلنصائح املؤثرة واملواعظ البليغة، فقد جاءت   
لقرآن الكرمي ببيان منهجهم الدعوى، ومدى حرصهم عليه السالم على منفعة املدعوين وإيصال اخلري  آايت ا

ِصٌح أىِميٌ  (إليهم، يقول هللا تبارك وتعاىل:  ِت رىيبِ  وىأىانى لىُكْم انى   (وقوله جّل شأنه:  ،(4)  ) أُب ىلِ ُغُكْم ِرسىاَّلى
 .(5)   )  حتُِبُّونى النَّاِصِحيى وىنىصىْحُت لىُكْم وىلىِكْن َّلى 

الدعوة إىل هللا تعاىل، فاملواعظ والنصائح احلسنة فيهما ل على أمهيتها وضرورة تطبيقها يف فهذا دلي 
خرياً الدنيا واآلخرة، وهى زاد الداعية إىل هللا لكسب قلوب املدعوين والتأثري فيهم، كّلما كانت النصيحة أو  

 خالص وعلم وحكمة. املوعظة صادرة من القلب إب

 

 .138سورة آل عمران، اآلية:  - 1

 .120سورة هود، اآلية:  - 2

ه(،   1422، )القاهرة، دار اهلجرة، 1الطربي، جامع البيان يف أتويل آي القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير، حتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ط - 3
15/543   . 

 .68سورة األعراف، اآلية:  - 4

 .79سورة األعراف، اآلية:  - 5
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 الشيخ إَل هللا تعاَل. يف دعوة والنصائح  املواعظموافقة الرابع: أمثلة لبعض  

،  مظاهر املواعظ والنصائح يف دعوة الشيخ حممد، دعا إىل هللا أبسلوب القدوة احلسنة قوال وتطبيقاً   ومن 
الداعية املسلم احلريص على القبول والتأثري يف املدعوين، فالطابق بني القول والعمل دليل    فكان حبق خري مثال

     .(1) املقصود خري، وعالمة إخالص، وإشارة صدق؛ لبلوع اهلدف املنشودة، والربح  
مؤلفات الشيخ حممد رمحه هللا وفتاواه مليئة يبذل النصائح لألمة اإلسالمية، واملواعظ املشفقة على    

حال املسلمني يف كل مكان، فكان رمحه هللا دائمًا يوصي ابلتقوى واإلخالص، ويلزم من الكتاب والسنة، 
 : بقولهإىل ذلك  الشيخ حممد أشار ولزوم العلماء املشهور هلم ابلعلم والدين، ف

فجمعت يف هذا التأليف مسائل خمتصرة من عدة كتب معتربة؛ فجميع ما فيه ملتقط من دررها  "  
ومنسوب إليها؛ فما كان فيه من صواب فمن مكنوهنا وخمزوهنا، وما كان فيه من خطأ فمن زلة القلم مىن يف  

يصلحه بلطف وميحو مراسم الزالت؛ فالكرمي من أقال عثرة  تركيب بعض العبارات؛ فاملرجو ممن اطلع عليه أن  
أخيه، وأنقذه من عيب قلمه فيه، ومسيته مطلع البدرين وجممع البحرين، جعله هللا خالصاً لوجهه الكرمي وال  

   .(2) "  حول وال قوة إال ابهلل العلى العظيم 
ه يف بعض األمور قبيل أتليفه ويف بعض األوقات كان الشيخ حممد يشاور ويناصح بعض طالبه وزمالئ 

 .  (4) ، (3)وترمجته منهم الشيخ إمساعيل كمونيغ 

 . املطالب الثالث: أسلوب اجلدال واْلوار 

 ويشتمل على أربعة فروع:

 

 . 3الشيخ حممد بن إمساعيل، مطلع البدرين وجممع البحرين، مرجع سابق، ص  - 1

 . 3الشيخ حممد بن إمساعيل، مطلع البدرين وجممع البحرين، مرجع سابق، ص  - 2

 //:ulamanusantara    (Fttp(،  انظر: موقع   Tok Kemuningم(، املعروف: تؤ كمونيغ )  1934-1885)هو الشيخ إمساعيل بن سنيك    -  3
ulamanusantara.blogspot.com  .) 

   (Ulama Semenajung  Melayu  Tokoh-Tokoh. ) 134كبار العلماء أرخبيل املاليو، مرجع سابق، ص   - 4
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 . األول: تعريف اجلدال واْلوار يف اللغة واَّلصطالح

اجل د ُل ابلفتح: شّدة اخلصومة، يقال: جادلت الرجل فجدلته جداًل إذ غلبته، اجلدال يف اللغة: 
 .(1) واجل ْدُل ابلسكون: شّدة الفتل، إحكام الشيء 

 إحكام الكالم للخصم على وجه الشدة والغلبة   فاجلدال يف اللغة: 
املرء خصمه عن فساد  وقيل: دفع    ،(2)اجلدال املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة    ويف اَّلصطالح:

 . (3)قوله: حبجة، أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كالمه، وهو اخلصومة يف احلقيقة 
 احل ْوُر الرجوع عن الشيء إىل غريه. وكل شيء يتغري من حال إىل حال فإنك واْلوار يف اللغة: 

 .(4) تقول حار حيور، واحملاورة: مراجعة الكالم يف املخاطبة 

 . (5) مراجعة الكالم وتداوله بني الطرفني  واْلوار يف اَّلصطالح: 
وقيل: " ضرب من املناقشة املنظمة اليت تتم بني طرفني، يف موضوع حمدد، يف ضوء ضوابط وقواعد  

 (. 6)  وآداب متعارف عليها "
وار: قيل: إن احلوار واجلدال ذو داللة واحدة، وقد اجتمع اللفظان يف قوله  والفرق بني اجلدال واحل

ُ يىْسمىُع حتىىاُورىُكمىا ِإنَّ   (تعاىل:   ُ ق ىْولى الَِِّت جُتىاِدُلكى يف زىْوِجهىا وىتىْشتىِكي ِإَلى اَّللَِّ وىاَّللَّ عى اَّللَّ يٌع بىِصيٌ قىْد مسِى    اَّللَّى مسِى
(   (7). 

 

   .10/649. وهتذيب اللغة، ابب اجليم والدال مع الالم، مادة )جدل(، 4/449، الصحاح، ابب الالم، فصل اجليم، مادة )جدل( - 1

 . 117/ 1( 1418، )مكة املكرمة، مكتبة الباز، 1األصفهاين، مفردات غريب القرآن، احلسني بن حممد، ط  - 2

 . 79اجلرجاين، التعريفات، مرجع سابق، ص  - 3

النشر بدون(، األزهري، هتذيب اللغة، حممد بن أمحد، حتقيق: عبد السالم هارون، وحممد أبو الفضل إبراهيم، ط بدون، )القاهرة، الدار املصرية، اتريخ  - 4
 .  5/227ابب احلاء والراء، مادة )حار حيور(، 

 . 22ه(، ص  1414)مكة املكرمة، دار الرتبية والرتاث، ، 1زمزمي، احلوار، آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، حيي بن حممد، ط   - 5

 .  11ه(، ص 1425، )الرايض، دار عامل الكتب، 1مقدار ايجلن، تربية األجيال على أخالقيات وآداب املناقشة واحملاورة واملناظرة العلمية، ط - 6

 .79سورة اجملادلة، اآلية:  - 7
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للتعريف اللغوي واالصطالحي للجدال واحلوار يلمس الفراق بينهما حيث إّن اجلدال فيه  واملالحظ 
 منازعة وخصومة وشّدة، واحلوار ال يستلزم وجود ذلك. 

مّث إّن اجلدال أكثر وروده يف القرآن الكرمي ابملعين املذموم، وإّن كان بعض وروده يف القرآن مبعين  
 حممود. 

مصطلح الناس: مناقشة بني الطرفني أو أطراف: يقصد هبا تصحيح الكالم،  ويراد ابحلوار واجلدال يف  
 . (1) وإظهار احلجة وإثبات احلق، ودفع الشبهة، ورّد الفاسد من القول والرأي  

 .الثاين: األدلة الوردة من الكتاب والسنة يف اجلدال واْلوار

ُهْم ِإنَّ اَّللَّى َّلى َيُِبُّ  وىَّلى  (أدلة اجلدال يف القرآن الكرمي، قوله تعاىل:  ْتىانُونى أىنْ ُفسى جُتىاِدْل عىِن الَِّذينى َيى
 .(2)  )  مىْن كىانى خىوَّاان  أىثِيم ا

وىجىاِدْْلُْم اِبلَِِّت ِهيى أىْحسىُن ِإنَّ رىبَّكى ُهوى أىْعلىُم ِبىْن ضىلَّ عىْن سىِبيِلِه وىُهوى أىْعلىُم   (وقوله تعاىل:  
 .(3)  ) اِبْلُمْهتىِدينى 

ُهمْ  (وقال سبحانه:  .(4)  )..وىَّلى جُتىاِدلُوا أىْهلى اْلِكتىاِب ِإَّلَّ اِبلَِِّت ِهيى أىْحسىُن ِإَّلَّ الَِّذينى ظىلىُموا ِمن ْ
 يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية يف بيان املراد هذه اآلية:  

" فهو أمر للمؤمنني أن يقولوا احلق الذي أوجبه هللا عليهم، وعلى مجيع اخللق لريضوا به هللا، وتقوم به 
احلجة على املخالفني، فإّن هذا من اجلدال ابليت هي أحسن، وهو إن تقول كالماً حقاً يلزمك، ويلزم املنازع 

 . (5) لك أن يقوله فإن وافقك وإال ظهر عناده وظلمه 

 

 .  6ه(، ص  1415، )جدة، دار املنارة للنشر والتوزيع، 1دابه يف اإلسالم، ط صاحل بن عبد هللا بن محيد، أصول احلوار وآ - 1

 .107سورة النساء، اآلية:  -  2

 .125سورة النحل، اآلية:  - 3

 .46سورة العنكبوت، اآلية:  - 4

 . 2/44ه(، 1414مني، )جدة، توزيع مكتبة البلد األ1ابن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيق: جمدي قاسم، ط  - 5
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: "  -صلى هللا عليه وسلم -نة النبوية: عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه قال: رسول هللا ومن الس
وىقىالُوا أىآِْلىتُ نىا خىْيٌ أىْم   (" مث تال رسول هللا هذه اآلية:  ما ضل  قوم بعد هدى كانوا عليه إَّل أتوا اجلدال

 .(2) ، (1)  )  ق ىْوٌم خىِصُمونى ُهوى مىا ضىرىبُوُه لىكى ِإَّلَّ جىدىَّل  بىْل ُهْم  
ف ىقىالى ِلصىاِحِبِه وىُهوى َيُىاِورُُه أىانى أىْكث ىُر ِمْنكى مىاَّل    (وأدلة احلوار يف القرآن الكرمي، قال هللا جّل جالله:  

 .(3)  ) وىأىعىزُّ ن ىفىر ا 
ُ يىْسمىُع حتىىاُورىُكمىا ِإنَّ اَّللَّى    (وقال جّل شأنه:   يٌع بىِصيٌ وىاَّللَّ  .(4)  ) مسِى

ومن السنة النبوية: ما صح عنه عليه الصالة والسالم يف حماورة الشباب الذي يريد الزان وكيفية دعوته 
ابحلوار اهلادئ البناء، مما جعل الشباب يستجيب لدعوة النيب صلى هللا عليه وسلم، وال يلتفت إىل هذا الذنب  

 أتى النيب صلى هللا عليه وسلم فقال: اي رسو العظيم. فعن أيب أمامة الباهلي رضى هللا عنه قال: إّن فىت شاابً 
ادنه فدان قريبا ، قال: أحتبه أمك؟ قال:  هللا ائذن يل ابلزان، فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا: مه، مه، فقال: " 

َّل وهللا، جعلِن هللا فداءك، قال: وَّل الناس َيبونه ألمتهم. قال: أفتحبه َّلبنتك؟ قال: َّل وهللا، َي رسول  
، جعلِن هللا فداءك. قال: وَّل الناس َيبونه لبناهتم. قال: أفتحبه ألختك؟ قال: وهللا، جعلِن هللا  هللا

فداءك. قال: وَّل الناس َيبونه ألخواهتم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: َّل وهللا، جعلِن هللا فداءك. قال:  
نه  هللا فداءك. قال: وَّل الناس َيبو وَّل الناس ُيبونه لعماهتم. قال: أفتحبه خلالتك؟ قال: َّل وهللا، جعلِن  

 

 .58سورة الزخرف، اآلية:  - 1

(، وسنن الرتمذي، وقال الرتمذي: هذا  21179، 21143مسند أمحد، كتاب: ابقي مسند األنصار، ابب: حديث أيب أمامة الباهلي، حديث رقم ) - 2
جه: كتاب: املقدمة، ابب: اجتناب البدع اجلدال، (، وابن ما3176احلديث حسن صحيح، كتاب: تفسري القرآن، ابب: ومن سورة الزخرف، حديث رقم )

 .  22(، ص  48(، وحسنه األلباين، انظر: سنن ابن ماجه، حتقيق األلباين، حديث رقم )47حديث رقم )

 .34سورة الكهف، اآلية:  - 3

 .1سورة اجملادلة، اآلية:  - 4
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" فلم يكن بعد ذلك    ، وقال: " اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجهخلاَّلهتم. قال: فوضع يده عليه
   .(1) الفيت يلتفت إىل شيء 

 ويستفاد من أدلة اجلدال واحلوار أن منهما ما هو مذموم ومنهما ما هو حممود:
   (فاملذموم: من جيادل أو حياور يف املسلِّّمات أو آايت هللا عّز وجّل الباهرات،     يقول سبحانه:   

ِت اَّللَِّ ِإَّلَّ الَِّذينى كىفىُروا  .  (2) ) ...مىا ُيُىاِدُل يف آَيى
ومن املذموم: ما كان لرد احلق ونصر الباطل فهذا ال جيوز شرعاً؛ بل هو منهج الكفار، يقول هللا جّل  

 .(3)   )  وىِمنى النَّاِس مىْن ُيُىاِدُل يف اَّللَِّ بِغىْيِ ِعْلٍم وىَّلى ُهد ى وىَّلى ِكتىاٍب ُمِنيٍ  (جالله: 

 .إيل هللا ةتطبيقهما يف الدعو : أمهية اجلدال واْلوار، وضرورة لثالثا

يكسب اجلوار أمهية ابلغة يف منظومة الدعوة اإلسالمية، فهو أسلوب أصيل من أساليب يف الدعوة،  
 ومعلم ابرز يف منهجها الرشيد.

وللحوار دور كبري يف أتصيل املوضوعية" ورّد الفكرة املغرضة عن الدين اإلسالمي. واإلنسان بطبيعته 
. فاإلنسان  (4)   )  وىكىانى اإْلِْنسىاُن أىْكث ىرى شىْيٍء جىدىَّل    (ل مع القريب والبعيد، وقد قال تعاىل:  حيب احلوار واجلدا 

 جيادل كثرياً حىت يف الباطل فكيف ال جيادل معه وحياور ابحلق للحق. 
وتعّدوا فهنا  وقد أمران ربّنا مبجادلة أهل الكتاب، فضاًل عن غريهم، بشرط أال يكونوا قد ظلموا وبغوا 

مل نؤمر ابجلدال معهم؛ ألنه ال جيدي مع م ْن هذه صفته، يقول الشيخ اإلسالم ابن تيمية: " فالظامل مل يؤمر 
جبداله ابليت هي أحسن فمن كان ظاملاً غري طالب العلم والدين فهو من هؤالء الظاملني الذين ال جيادلون ابليت  

ظهر الظلم سواء كان قصده االسرتشاد أو كان يظن أنه على  لم والدين ومل يعهي أحسن خبالف من طلب ال

 

(، صححه األلباين، انظر: سلسلة األحاديث الصحيحة  21185مسند أمحد، كتاب: ابقي مسند األنصار، ابب: حديث أيب أمامة الباهلي، حديث رقم )  - 1
 .  514(، ص 2819لأللباين، مشهور آل سلمان، حديث رقم )

 .5سورة غافر، اآلية:  - 2

 .8سورة احلج، اآلية:  - 3

 .54سورة الكهف، اآلية:  - 4
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احلق يقصد النصر ما يظنه ومن كان قصده العناد يعلم أ نه على ابطل وجيادل عليه فهذا مل يؤمر مبجادلته  
 . (1) ابليت هي أحسن لكن جنادله بطرق أخرى نبني فيها عناده وظلمه وجهله جزاء له مبوجب عمله " 

الشريفني مواقف عدة لألنبياء مع أممهم، واملصلحني مع أقوامهم، مناذج من احلّجاج  وجند يف الوحيني  
أىجُتىاِدلُونىِِن   (      يقول هللا سبحانه:    واجملادلة، والرد على كل ضاللة وخمالفة، وحماورة على املنكرين واملتكربين،  

ؤُُكْم مىا ن ىزَّلى  ُتُموهىا أىنْ ُتْم وىآابى تىِظرِينى  يف أىمْسىاٍء مسىَّي ْ ُ هِبىا ِمْن ُسْلطىاٍن فىانْ تىِظُروا ِإين ِ مىعىُكْم ِمنى اْلُمن ْ  .      (2)   ) اَّللَّ
وكثرياً ما يكرر القرآن العظيم جمادالت األنبياء والرسل ألممهم، فالقرآن والسنة ال ينضب وزاد ال ينفد   

ين ومراعاة الفوارق البشرية والتدرج يف احلوار  للداعية إىل هللا يف كيفية استخدام هذا األسلوب املؤثر مع املدعو 
 واجملادلة.   

 . جلدال واْلوار يف دعوة الشيخاالرابع: أمثلة  

وكان الشيخ حممد بن إمساعيل جعل هللا اجلنة مثواه حياور لبعض مشاخيه وزمالئه؛ فما كان منه رمحه   
 الباطل. هللا إال أن حاورهم هبدوء وروية إلحقاق احلق، وإبطال 

كان ذا تؤدة يف أحكامه، وراجحاً يف عقله ال يصدر  ومن مظاهر اجلدال عند الشيخ، نالحظ بوضوح   
  .(3) األحكام على اآلخرين يف تسرع دون التثبيت من األمر؛ حىت ال يقع يف اإلصابة مبرض الندم 

،  9ة حومصباح الفالح( يف صفيف هذه املهمة يف كتابه )وشاح األفراح إىل ذلك وقد أشار الشيخ  
كتهوى اوهلم هى سوداراكو دبرى توفيق اكن كامو اوله هللا دان هداية اكن كامو هبواس  ، "  12ويف شطر  

كامو دان سكل انق كامو دغن مسبهيغ دان ممليهرا أتسن كاران    2الزم اتس كامو ميوروهكن سكل اسرتى 

 

 . 1/74ابن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، مرجع سابق، ص  - 1

 .71سورة األعراف، اآلية:  - 2

   ، ابختصار.85 ، مرجع سابق، صكبار العلماء يف جزيرة املالية،  أمحد فتحي - 3
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ُونُوا اَّللَّى وىالرَُّسولى    (فرمان هللا تعاىل    هبواسن مريكئت أمانة هللا فدا كامو دان هبواسن َيى أىي ُّهىا الَِّذينى آمىُنوا َّلى َتى
ِتُكْم وىأىنْ ُتْم ت ىْعلىُمونى  ُونُوا أىمىاانى  .  (2)  ،(1)  ) وىَتى

الرتمجة: أيها إخواين األحباء أرجو من هللا أن يوفقكم ويهديكم، أّن الواجب عليكم أن أيمروا أزواجكم   
َيى أىي ُّهىا الَِّذينى آمىُنوا   (وأوالدكم ابلصالة، وحافظوا عليها، ألن هؤالء من أمانة هللا عليكم، وقد قال هللا تعاىل:  

ُونُ  ُونُوا اَّللَّى وىالرَُّسولى وىَتى ِتُكْم وىأىنْ ُتْم ت ىْعلىُمونى َّلى َتى  . ) وا أىمىاانى
املاليوية،  اطقهو شيخ احلجاج الذين جاءوا من املنبن إمساعيل الباحث أن الشيخ حممد  ويتضح 

يف أداء واجبهم على الوجه األكمل، وتسهيل متطلباهتم من اإلرشاد، والتوجيه الصحيح، وقضاء    هم مساعد  و 
حاجياهتم مببلغ زهيد مع جودة الصنع إضافة على احملافظة على احلاج من الضياع والسرقة والغش من بعض 

 . (3) الوافدين   
ينية من األمهية مبكان، فكلما كان  فموضوع االعتناء ابخلطاب مع اآلخرين، وخصوصاً يف القضااي الد 

احلوار بّناًء، واجلدال ابليت هي أحسن، يصبح اآلخر مضطرًا لالستماع واإلنصات، ومسايرة الداعي يف كل  
 كلمة يقوهلا، أو كل عبارة يسوقها، وكان أحرى ابلقبول واالستجابة.

ار واجلدال، وأن يكون املقصد  فعلى املسلمني عموماً، والدعاة على وجه اخلصوص التقّيد آبداب احلو  
هو إحقاق احلق وإبطال الباطل؛ ابتغاء وجه هللا تعاىل، وهو أسلوب دعوى يُلجأ إليه عندما ال جيدي القول  

 احلكيم، واملوعظة احلسنة، فعندئذ يصار إىل اجملادلة ابليت هي أحسن. 

األسلوب   همه يف استخدام هذوهذا منهج القرآن الكرمي، وسنة رسولنا الكرمي صلوات هللا عليه وسال 
 يف الدعوة إىل هللا. 

 
 

 

 .27سورة اإلنفال، اآلية:  - 1

  . 9الشيخ حممد بن إمساعيل، وشاح األفراح ومصباح الفالح، مرجع سابق، ص   - 2

 ، ابختصار.   74روايه وان سوه، املنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين ، مرجع سابق، ص  - 3
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* * * 

 

 

 

 ثالثال فصلال

 .الشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين دعوةة والدروس املستفادة من اثر الدعو آ 

 :  وفيه البحثني

 . لشيخاة البحث األول: آاثر دعو 

 . الشيخ يف الدعوةلدروس املستفادة من جهود البحث الثاين: ا
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 . حممد بن إمساعيللشيخ اة البحث األول: آاثر دعو 

 وفيه ثالثة املطالب: 

 .على طالبهته األول: آاثر دعو املطلب 

كان الشيخ حممد يتعامل مع طالبه العلم تعامل املفيد واملستفيد، فكان حيب أن يستفيد من غريه  
يف مقدمة كتاب وشاح األفراح ومصباح  إىل ذلك  كما أشار الشيخ حىت ولو كان من الصغري أو األقل علماً،  

اود الفطاين خادم الفقراء مبكة  أما بعد فيقول العبد الفقري املذنب اجلاين حممد بن إمساعيل د الفالح بقوله " 
وكان يقدم االستفسار للطالب بكل تواضع وحكمة، ويف بعض   ،(1) " احملمدية عامله هللا أبلطاف سنية

الوقت ذهب إىل الطائف مع طالبه، كما ورد أّن الغالمني )األسودان( يذهبان مع الشيخ حممد إىل سوق  
 .   (2) الطائف يف الصباح الباكر، مث يدرسهما مع الشيخ حممد من علوم الدينية واللغوية 

على طالب العلم من آخر القرن التاسع عشر إىل أول القرن العشرين    ومن تربر آاثر دعوة الشيخ حممد
مثل الشيخ وان  ، (3) مة ليقبلوا العلم مع الشيخ حممد جاءوا إىل مكة املكر الذين املسيحية كان أهل املاليو 

 . (4)م  1913-1837حممد علي كوتن الكلنتاين ما بني 
 
 

 

  . 2الشيخ حممد بن إمساعيل، وشاح األفراح ومصباح الفالح، مرجع سابق، ص   - 1

، ومل أجد  133(، مرجع سابق، ص tokoh-tokoh ulama semanajung melayuحي الفطاين، كبار العلماء جزيرة املاليوية )أمحد فت - 2
  امسهما.

 . 134النفس املراجع، ص  - 3

 .134سابق، ص أمحد فتحي الفطاين، كبار العلماء جزيرة املاليوية، مرجع  .411/1975انظر: جملة فغاسوه )كبار العلماء فغاسوه(،  - 4
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 جمتمعه.على ته الثاين: آاثر دعو املطلب 

صلى   - ومن أهم األسباب اليت مّيزت الشيخ حممد رمحه هللا، هي اقتداؤه ابلداعية األول رسول هللا 
املثل األعلى لكل داعية يبتغي بدعوته هداية الناس إىل احلق والرشاد، الدعوة إىل هللا ال   –هللا عليه وسلم 

 ميكن أن يثمر إال إذا وافقت هدي النيب عليه الصالة والسالم.
 جمتمعه: ى عل -رمحه هللا  -فمن أتثري الدعوي ة عند الشيخ 

الفقه، وعلوم العربية مثل البالغة يف بيته كان يتعّلم علوم الدينية مثل التوحيد والفقه وأصول  -1
 )مبكة املكرمة( بعد الفطور حيت صالة الظهر. 

 اللغة املاليوية مثل كتاب ) الكوكب الدري يف النور احملمدي(   يقوم برتمجة الكتب العربية إىل -2
أصبح أمري احلج يف ذلك الوقت يف خدمة احلجاج الذين جاءوا من األرض املاليوية؛ نيابة  -3

 ده )الشيخ داود الفطاين(. من ج
 Jamaah Sheikh Nikmakمؤسس مجعية العلماء الفطاين آنذاك يف مكة املكرمة ) -4

al Fatani  من أهدافها: إبرسال أعضاء اجلمعية بدعوة اإلسالم؛ كما أرسل الشيخ أمحد بن حممد زين ،)
ها علماء الفطاين يف ذلك الوقت مع  ، وبتصحيح الكتب العربية واملاليوية اليت ألّف(1)كمبوداي   كالنتاين إىل

 . (2) التعاون حبكومة الرتكية آنذاك كما يقوم بتصحيح كتاب ) هداية السالكني( ألّفها عبد الصمد الفلمباين  

 

 . 56مطلع البدرين وجممع البحرين، مرجع سابق، ص  املنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين يف كتابه عزمان يت عايل، - 1

،) حزيب،  1992يا، ط. حممد صغري بن عبد هللا، شيخ داود بن عبد هللا الفطاين العلماء واملؤلف األوائل جنوب آس57مرجع سابق، ص عزمان يت عايل، - 2
 Syiek Dawud bin Abdullah al-Fatani Ulama dan Pengaran Terulong Asia. )4، شارع بوغا ملور(، ص 23

Tengara.)    





117

 

، وإقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وتطبيق بقية اإلسالمية  العقيدة  تصحيحلشيخ حممد على  ا  ةكان دعو ف
أركان اإلسالم، فإذا طبقت ستسهم يف ترابط اجملتمع ومتاسكه وتكافله، ويف حثّه للمجتمع املسلم ابلتحلي  
ابآلداب الفاصلة، وحتقيق مقاصد اإلسالم اخلالدة، وهذا الدعوة النبيلة من الشيخ سرُيى أثرها يف اجملتمع ولو 

 :وأشار إىل ذلك بقولهى، يف بعيد املد
أما بعد فيقول العبد الفقري الفاين حممد بن إمساعيل داودي الفطاين؛ قد سألين بعض احملبني أن  "  

أمجع له أحاديث فضائل طالب العلم، وأحاديث زجر اترك الصالة، وبعض ماال بد منه من االبواب الفقهية 
مجة اجلاوية؛ فأجبته لذلك وإن مل أكن أهالً ملا هناك؛  على مذهب االمام الشافعي رضي هللا تعاىل عنه مرت 

فجمعت له يف هذا التأليف درراً مفتخرة من عدة كتب مرضية معتربة؛ ليحصل له املطلوب ويتم ذلك املأرب  
املرغوب؛ مستعيناً ابمللك الوهاب، وملتمساً منه التوفيق للصواب رجاء أن يكون تذكرة يل ولألحباب وأن  

 . (1) "   صحابينفعين به واال

م، كان الشيخ حممد يزور إىل وطن األم )دولة  1909/1910 –ه 1327/1328ويف سنة 
 .(2) الفطاين(، ليزور أقاربه ومجاعته يف الفطاين، ترجنانو، كالننت 

يري الباحث أن الشيخ حممد شديدة االهتمام على صلة الرحم ومشاركة اجملتمع يف األفراح واألتراح؛  
 تعرفه من املسلمني يف التهاين الشرعية، والبشارة ابخلري، وقضاء حوائج إخوانه. ممن 

التواصل والتواّد، وتغليب املصلحة العامة    وهذا اآلداب حتافظ على ترابط اجملتمع و متاسكه وسبيل إىل
 صلحة الفردية يف اجملتمع املسلم. على امل

 على األمة. ته الثالث: آاثر دعو املطلب    
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فضيلة الشيخ حممد رمحه هللا صاحب مدرسة فريدة يف التصنيف واإلبداع، ومن الذين أنعم هللا عليهم 
 ابلبيان الرفيع الذي يفوق به كثرياً من معاصره. 

وهذا املنهج السليم، واجلهد املبارك يف دعوة الشيخ حممد غفر هللا له كان له التأثري العجيب على  
 أرخبيل املاليوية فضاًل عن منطقة الفطاين. مجيع 

، "  18، يف شطر 60ة حيف كتابه ) وشاح االفراح أصباح الفالح ( يف صفإىل ذلك وأشار الشيخ 
اللهم اغفر لنا وألصولنا ولفروعنا وملشاخينا وألحبابنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان، اللهم اغفر ألمة حممد  

 .   (1) "  إنك على كطل شيء قدير وأرحم أمة حممد رمحة عامة

ه. 1305م املوافق 1884وكان الشيخ حممد يقوم بنشاطاته إبنشاء مجعية العلماء الفطاين يف عام 
( اجلمعية الفطانية، أو تسمي  Kumpulan al-Fataniyyahوكان رئيسا للجمعية اليت تسمي )

(Jamaah Sheikh Nikmat Kecik al Fataniمجاعة الشيخ حممد صف ) .ري الفطاين 

وكان الشيخ حممد يقوم خبدمات احلجاج؛ كثريًا من املاليويني الذين حيضرون إىل مكة املكرمة  من  
الفقراء مل يكن لديهم من أجرة السكن، وأجرة اخليام يف عرفة، وأجرة السكن مبين، ومأكلهم يف تلك األماكن  

حب هبم أحسن ترحيب، ويدفع عنهم ما هو  املقدسة، واملدينة، فكان الشيخ يدفع عنهم هذه املبلغ، وير 
 .(2) املطلوب  

سواء يف حاجة إىل مثل هذا اجلهود املباركة وهذه الدعوة   وإّن األفراد واجملتمعات املسلمة على حدّ 
لى النفع واإلصالح والتغيري؛ ألن الدعوة ليست متوقفة على جمال واحد أو  عالنافعة احلريصة كل احلرص 

 مرتبطة بفئة معينة، وينبغي أن تكون شاملة لكل نواحي احلياة.  
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 دعوة.جهود الشيخ يف المن  املستفادةالبحث الثاين: الدروس 

 فيه ثالثة املطالب:  

 . علمية منهجيةاملطلب األول: فوائد 

تنوعت توجيهات الشيخ حممد غفر هللا له، وتعدد نصائحه، ومن هذه التوجيهات السديدة والتعليمات  
بعد كتاب   -العلم، واآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر يعتمدون عليها  البوط ، لدعاةل تالرشيدة كان

يؤكد على الصرب    -رمحه هللا    -وهتم، فالشيخ  يف علمهم وعملهم ودع  -هللا، وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم  
يف الدعوة، والثبات على احلق، واالستمرار يف البالغ من غري كلل أو ملل، وأن الدعوة ليست مرحلة مؤقتة  
تنتهى، بل هي منهج حمكم ودقيق وفق منهجية صحيحة تتوغل يف حياة اجملتمع، وتسري أغواره، وتنفيذ يف  

 فيها، وترأب الصدع، وتعيد شحذ اهلم، وتبعث اإلميان واهلداية يف قلوب الناس.   حياة الناس فتصلح ما تعطل
،  2، ويف شطر  2ة  حيف مقدمة كتابه )وشاح األفراح ومصباح الفالح(، يف صفإىل ذلك  أشار الشيخ  

القومي، وجعلها  احلمد الذي فرض الصالة على عباده املؤمنني واملؤمنات، وجعلها عماداً هلذا الدين بقوله " 
مخس صلوات يف مخسة أوقات؛ فمن حافظ إبمتام ركوعها وسجودها والقراآت، كانت له نوراً، ولذنوب 
الصغائر كفارات، الذي أمران هبا ومحي محي حومة الكبائر، والفواحش، واملعاصي، واملنهيات؛ عن أن نلم  

  .(1) "   بذلك احلمي بقواطع النصوص، والزواجر، والرواايت
الباحث أن حياته الشيخ حممد مليئة ابلعمل اجلاد املثمر، ابتداًء من طلبه العلم، وانتهاًء ببذل  حيتض

العلم من خالل أتليفه وفتاواه وتدريسه اليت استفاد منه طالب العلم، وقد حريصًا على إيصال احلق، وتبليغ  
 العلم، ونفع األمة بكل طرق وشىت الوسائل.     

 
   .د عملية سلوكيةاملطلب الثاين: فوائ
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وقد استفادت األمة من علم الشيخ حممد وعمله فوائد عملية جليلة، ومن أهم الفوائد العملية السلوكية  
 الشيخ حممد واملستنبطة من حياته وسريته ما يلي:  دعوةيف 

الناس،  التحلي ابملروءة، وما حيمل إليها من مكارم األخالق وطالقة الوجه، وإفشاء السالم، وحتمل  
 واألنفة من غري كربايء، والعزة من غري جربوت، والشهامة من غري العصبية، واحلمية من غري جاهلية. 

اللهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداة مهتدين اللهم اقسم لنا  "    :يف دعائه  هقولإىل ذلك بالشيخ  وأشار   
به جنتك ومن اليقني ما هتون به علينا  من خشيتك ما حتول به بيننا وبني معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا 

مصائب الدنيا واآلخرة اللهم إين أسألك من النعمة متامها ومن العصمة دوامها ومن الرمحة مشوهلا ومن العافية  
حصوهلا ومن املنن كماهلا ومن احملن زواهلا ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن االجر أمحده ومن التوفيق 

أعمه ومن االنعام أعمه ومن الوقت أطيبه ومن الفضل أعذبه ومن العفو أوسعه ومن أمته ومن االحسان 
 .   (1) ... اللطف أنفسه ومن املال أحله

الشيخ، وجهوده   دعوةوغري ذلك من األمور اليت تدخل يف السلوك العملي للشيخ؛ فقد استفيدت من   
 ملباركة. فحمداً هلل على توفيقه.ا

  .فوائد دعويةاملطلب الثالث: 

لشيخ حممد تغمده هللا برمحته يلحظ الفوائد اجلمة والدروس املستفادة من منهجه يف  ا ة جهود دعو 
 خاصة، انهيك خن اجملاالت األخرى يف حياته املباركة. إىل هللا الدعوة 

مي  كان الشيخ له إسهامات كثرية، وجهود موفقة يف بيان مفهوم الدعوة اإلسالمية، وتوضيح منهج القو 
هلا، وإبراز املقاصد السامية لدعوة احلق، وحّذر الشيخ من جمانبة أهل السنة يف رسم أو اسم، وأوصى بتتبع 

 ، ويف شأهنم كله. اإلسالمية سرية السلف الصاحل، يف مفهومهم للدعوة 
 : منها يف دعوة إىل هللافمّما يستفاد من منهجه 
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 .أوَّل: مفهوم الدعوة اإلسالمية 

ال يتحدد ابلكلمة من الوعظ واإلرشاد، ولكن كل واحد من القادرين عليها فهو   ،الشيخمفهوم دعوة  
داعية إىل هللا يف علمه؛ فالقاضي واملفيت واملدرس هم دعاة مىت ما أدوا األمانة على وجهها، وأبرزوا صفحة  

ووفق  بقوله: "  إىل ذلك  اإلسالم بيضاء نقية، فيظهر العدل، وتقام الشريعة، وتنشر العلم. وأشار الشيخ حممد  
فقهاء كل عصر لتحريرها وتبيينها وتشييد قواعد اإلسالم وفقّه يف دينه القومي من اراده فاستمسك ابلعروة 

 .   (1) " الوثقى بال انقصام

 .اثنيا: أهداف الدعوة اإلسالمية

كان الشيخ أهدافه يف الدعوة لتحقيق كلمة التوحيد، وتعميق وغرس مقتضاها يف النفوس، فهي قاعدة  
قولوا: َّل  يف افتتاح دعوته: "    -صلى هللا عليه وسلم   -االنطالق وأساس التنظيم، وهي البداية كما يف النيب 

لقنوا موَتكم َّل إله إَّل  "    –لصالة والسالم  عليه ا  -وهى النهاية كما يف قوله النيب    ،(2) "    إله إَّل هللا تفلحوا
 .  (3) "  هللا

وكذلك أهدافه من حمو ظلمات اجلاهلية أبفواه النبوة يف حتقيق توحيد اال تباع: شهادة أن حممداً رسول  
هللا؛ وذلك من معاقد اإلسالم ومعاقل اإلميان، يف أركان اإلسالم اخلمسة، وأركان اإلميان، ويف السلوك،  

 االجتماع، واألخالق. 
لى كل شخص من املكلفني ولو كان رقيقاً أن يعرف  اعلم أنه جيب عبقوله: "  إىل ذلك  وأشار الشيخ  
 .   (4) "  أركان اإلسالم واإلميان 
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 . 3/492أمحد: صحيح لغريه،  
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 .اثلثا: مصادر الدعوة اإلسالمية

الذي ال   -مصادر الدعوة اإلسالمية، وأهنا تستمد من كتاب هللا  - غفر هللا له  -بنّي الشيخ حممد 
الذي ال ينطق عن   -صلى هللا عليه وسلم  -ومن سنة رسول هللا  -أيتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه 

لتابعني، ومن تبعهم إبحسان  وعلى منهج وفهم السلف الصاحل م الصحابة، وا  –اهلوى، إن هو إال وحي يوحى  
 إىل يوم الدين،  

القائل من يرد هللا به خرياً يفقه يف الدين صلى هللا وسلم وعلى  الشيخ بقوله: " إىل ذلك وقد أشار 
 . (1) "  آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين

كان واضحًا ومتميزاً، حيث جند يف جهوده بيااًن ملفهوم الدعوة    ،فمفهوم الدعوة عند الشيخ حممد
الشامل من حيث األمهية، وأهنا مهمة الرسل، وبياانً ملقاصدها وأهدافها، وحثاً على السري وفق رسم الكتاب  

 لدعوة اإلسالمية والتشريع كله.لوالسنة، فهما مصدراً 
مساعيل على جهوده املباركة، ودعوته املوفقة، وآاثره  فنسأل هللا مبّنه وكرمه أن جيزي الشيخ حممد بن إ

 املفيدة؛ خري ما جيزي عاملاً، وداعياً عن دعوته، ومصلحاً على صالحه وإصالحه. إنه قريب جميب. 
 
 

 
* * * 
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 .اخلامتة

هللا تعاىل توّصل    إىل   يف الدعوة   -رمحه هللا    -الشيخ حممد بن إمساعيل  دعوة  جلهود    ةدراس المن خالل  
هللا يف طريق دعوته، وتوجيهه   ميكن أن يستفيد منها الداعية إىل  بعض النتائج املهمة يف نظره اليت  الباحث إىل

 لآلخرين، ونصحه هلم. 

 ومن أهم النتائج الِت ُت  التوصل إليها يف البحث ما يلي:

اً يف الكتاب الكرمي والسنة  هللا من أهم األمور يف حياة الناس، وفضلها جاء مؤكد  الدعوة إىل  -1
 املطهرة. 

الشيخ حممد بن إمساعيل يعّد أحد العلماء الرابنيني، ومن خربة اخللف املتمسكني مبنهج أهل   -2
 السنة واجلماعة. 

 سعة اطالع الشيخ حممد وعلو مكانته العلمية والعملية.  -3
 شخصية الشيخ حممد أاثبه هللا منوذج للداعية الناجح واملؤثر. -4
 هللا التأصيل للمنهج القومي يف العقيدة والعبادة والسلوك.  جهود عظيمة يف الدعوة إىلله  -5
أتليف   احملاضرات والدروس، بل يتعداه إىلال يقتصر الشيخ يف الدعوة على الوعظ وإلقاء  -6

 الكتب، ونشر الرسائل العلمية. 
 احلسنة، واحلوار.متّيز منهج الشيخ يف الدعوة إىل هللا ابحلكمة، واملوعظة  -7
 على الداعية أن يكون على علم بواقعه، ودراية اتمة مبشاكل أمة. -8
 ينبغي للداعية أن يتحلى ابألخالق الكرمية، والصفات العظيمة، والقدوة احلسنة. -9

 ضرورة استخدام الوسائل املشروعة واألساليب املثلى يف الدعوة إىل هللا.  -10
 مناحي احلياة.  ضرورة حتكيم الشريعة اإلسالمية يف مجيع  -11
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الداعية على وجه اخلصوص؛ ينبغي له أن يكون على أحسن احلال، وأمجل لباس، متحلياً   -12
 ابلرجولة، والسمت الصاحل، وخشية هللا تعاىل قبل كل شيء 

وأسأل هللا سبحانه أن يتقبل منا أحسن ما عملنا، ويتجاوز عن سيئات، وإسرافنا يف أمران، وأن يرزقنا  
 والعمل، وخشيته يف السر والعلن، وقول احلق يف الغضب والرضا، إنه مسيع قريب جميب. اإلخالص يف القول 

نبينا حممد، وعلى آله،   ،واحلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، وإمام املتقني
 وأصحابه أمجعني. 

 

 

 

* * * 
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 .فهرس اآلَيت القرآنية

طرف اآلية ورقمها                                                                         رقم الصفحة                       
 سورة البقرة                  

ةى وىِِمَّا رىزىقْ نىاُهْم يُ ْنِفُقونى  (   49   (3)) الَِّذينى يُ ْؤِمُنونى اِبْلغىْيِب وىيُِقيُمونى الصَّالى
ةى وىآتُوا الزَّكىاةى وىارْكىُعوا مىعى الرَّاِكِعيى  (  51     (43)  )وىأىِقيُموا الصَّالى
 42              (62)  )ِإنَّ الَِّذينى آمىُنوا وىالَِّذينى هىاُدوا وىالنَّصىارىى وىالصَّابِِئيى  (
ا ِمْن ِعْنِد اَّللَِّ ف ىوىْيٌل ِللَِّذينى يىْكتُ ُبونى اْلِكتىابى   (  89  (79) )  ِبِىْيِديِهْم ُثَّ ي ىُقولُونى هىذى
 73       (              125) )  وىقُولُوا ِللنَّاِس ُحْسن ا (
تِنىا ( ُلو عىلىْيُكْم آَيى ْلنىا ِفيُكْم رىُسوَّل  ِمْنُكْم ي ىت ْ  97    (151)  )  كىمىا أىْرسى
 67     (152)  )  أىذُْكرُْكْم وىاْشُكُروا يل وىَّلى تىْكُفُرونِ فىاذُْكُروين   (
يِ نىاِت وىاْْلُدىى ِمْن ب ىْعِد مىا ب ىي َّنَّاُه ِللنَّاسِ  (  96 (159) )ِإنَّ الَِّذينى يىْكُتُمونى مىا أىنْ زىْلنىا ِمنى اْلب ى
ُهُم  ( َّ الَِّذينى ي ىْبخىُلونى ِبىا آَتى ُ ِمْن فىْضِلهِ وىَّلى َيىْسىَبى  53    (183)  )  اَّللَّ
 53     (185) )  شىْهُر رىمىضىانى الَِّذي أُْنِزلى ِفيِه اْلُقْرآُن ُهد ى ِللنَّاسِ  (
ةى الدَّاعِ   (  64   (186) )  وىِإذىا سىأىلىكى ِعبىاِدي عىِنِ  فىِإين ِ قىرِيٌب ُأِجيُب دىْعوى
 56       (196))  وىاْلُعْمرىةى َّلِلَِّ وىأىمتُّوا اْلْىجَّ   (
 56    (197)  )  اْلْىجُّ أىْشُهٌر مىْعُلومىاٌت فىمىْن ف ىرىضى ِفيِهنَّ اْلْىجَّ   (
يٌع عىِليمٌ   ( ُ مسِى   32   ( 256) )  ف ىقىِد اْستىْمسىكى اِبْلُعْروىِة اْلُوثْ قىى َّلى انِْفصىامى ْلىىا وىاَّللَّ
نىُكْم كىاِتٌب اِبْلعىْدِل وىَّلى أيىْبى كىاِتٌب أىْن يىْكُتبى كىمىا عىلَّمىُه اَّللَُّ وىْليىْكُتْب   (  82 (282) )   ب ىي ْ
  27   (285)  ) آمىنى الرَُّسوُل ِبىا أُْنِزلى ِإلىْيِه ِمْن رىب ِِه وىاْلُمْؤِمُنونى ُكلٌّ آمىنى اِبَّللَِّ  (
 99    (369)  ) وىمىْن يُ ْؤتى اْلِْْكمىةى ف ىقىْد أُويتى خىْي ا كىِثي ايُ ْؤيت اْلِْْكمىةى مىْن يىشىاُء  (
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 سورة آل عمران 

ِئكىُة وىأُولُو اْلِعْلِم قىاِئم ا اِبْلِقْسطِ   ( ُ أىنَُّه َّلى ِإلىهى ِإَّلَّ ُهوى وىاْلمىالى  85   ( 18))  شىِهدى اَّللَّ
ُتْم حتُِبُّونى اَّللَّى   (  47     (31)  )  فىاتَِّبُعوين َُيِْبْبُكُم اَّللَُّ ُقْل ِإْن ُكن ْ
نىُكمْ   ( ن ىنىا وىب ىي ْ ِلمىٍة سىوىاٍء ب ىي ْ  36    (64)) ُقْل َيى أىْهلى اْلِكتىاِب ت ىعىالىْوا ِإَلى كى
َّلِلَِّ عىلىى النَّاِس ِحجُّ اْلب ىْيِت مىِن اْستىطىاعى ِإلىْيِه سىِبيال   (  56    ( 97) )  وى
ا   (  104     (138) )  ب ىيىاٌن ِللنَّاِس وىُهد ى وىمىْوِعظىٌة ِلْلُمتَِّقيى هىذى
ُ ِمْن فىْضِلهِ  ( ُهُم اَّللَّ َّ الَِّذينى ي ىْبخىُلونى ِبىا آَتى  52    (180)  )  وىَّلى َيىْسىَبى
يِ نُ نَُّه ِللنَّاِس وىَّلى  ( ُ ِميثىاقى الَِّذينى أُوتُوا اْلِكتىابى لىتُ ب ى  98  (187) )   تىْكُتُمونىهُ وىِإْذ أىخىذى اَّللَّ

 سورة النساء
 40       (150) )ِإنَّ الَِّذينى يىْكُفُرونى اِبَّللَِّ وىُرُسِلِه وىيُرِيُدونى  (
ُهْم وىِعْظُهمْ  ( ُ مىا يف قُ ُلوهِبِْم فىأىْعِرْض عىن ْ  103   (63) ) أُولىِئكى الَِّذينى ي ىْعلىُم اَّللَّ
ْتىانُونى أىنْ ُفسىُهمْ وىَّلى جُتىاِدْل عىِن  (   107      (107) ) الَِّذينى َيى
ُ عىلىْيكى اْلِكتىابى وىاْلِْْكمىةى وىعىلَّمىكى مىا َلىْ تىُكْن ت ىْعلىمُ   (  99   ( 113) ) وىأىنْ زىلى اَّللَّ
لىةِ  ( ُ يُ ْفِتيُكْم يف اْلكىالى  92      (176) )  يىْست ىْفُتونىكى ُقِل اَّللَّ

 سورة املائدة 
ُْم ُقْل ُأِحلَّ لىُكُم الطَّيِ بىاتُ   (  92     (4)  )  يىْسأىلُونىكى مىاذىا ُأِحلَّ ْلى
  37      (      48) )  وىأىنْ زىْلنىا ِإلىْيكى اْلِكتىابى اِبْلْىقِ  ُمصىدِ ق  ( 
ُ وىَّلى ت ىتَِّبْع أىْهوىاءىُهْم   ( ن ىُهْم ِبىا أىنْ زىلى اَّللَّ ْرُهمْ وىأىِن اْحُكْم ب ىي ْ                                          57   (48) ) وىاْحذى
 4                                       (67) ) َيى أىي ُّهىا الرَُّسوُل ب ىلِ ْغ مىا أُْنِزلى ِإلىْيكى ِمْن رىبِ كى  (
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 سورة األنعام
نىاهىا ِإبْ رىاِهيمى عىلىى   (  39       (83) )  ق ىْوِمِه ن ىْرفىُع دىرىجىاتٍ وىتِْلكى ُحجَّتُ نىا آت ىي ْ

 سورة األعراف 
 63     (55)  ) اْدُعوا رىبَُّكْم تىضىرُّع ا وىُخْفيىة  ِإنَُّه َّلى َيُِبُّ اْلُمْعتىِدينى  (
ِصٌح أىِميٌ  ( ِت رىيبِ  وىأىانى لىُكْم انى  104     (68) )  أُب ىلِ ُغُكْم ِرسىاَّلى
ؤُُكمْ  ( ُتُموهىا أىنْ ُتْم وىآابى  110      (71))  أىجُتىاِدلُونىِِن يف أىمْسىاٍء مسىَّي ْ
 104     (79) )  وىنىصىْحُت لىُكْم وىلىِكْن َّلى حتُِبُّونى النَّاِصِحيى  (
 67    (  205)  )وىاذُْكْر رىبَّكى يف ن ىْفِسكى تىضىرُّع ا وىِخيفىة  وىُدونى اجلْىْهرِ   (

 االنفالسورة 
ِتُكْم وىأىنْ ُتْم ت ىْعلىُمونى  ( ُونُوا أىمىاانى ُونُوا اَّللَّى وىالرَُّسولى وىَتى  110 (27)) َيى أىي ُّهىا الَِّذينى آمىُنوا َّلى َتى
ِط اخلْىْيلِ   ( ُْم مىا اْستىطىْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة وىِمْن رابى  73    (60) )   وىأىِعدُّوا ْلى

 سورة التوبة      
 42     (29)  )  ِ  قىاتِلُوا الَِّذينى َّلى يُ ْؤِمُنونى اِبَّللَِّ وىَّلى اِبْلي ىْوِم اآْلِخر   (
 51   (34) ) وىالَِّذينى يىْكِنُزونى الذَّهىبى وىاْلِفضَّةى وىَّلى يُ ْنِفُقوَّنىىا يف سىِبيِل اَّللَِّ  (
ِبيِل اَّللَِّ َيى أىي ُّهىا الَِّذينى آمىُنوا مىا  (     42   (38) ) لىُكْم ِإذىا ِقيلى لىُكُم انِْفُروا يف سى
قىاُت ِلْلُفقىرىاِء وىاْلمىسىاِكِي وىاْلعىاِمِليى عىلىي ْهىا (  52    (60)  )  ِإَّنَّىا الصَّدى
ْنِفُروا كىافَّة  ف ىلىْوَّلى ن ىفىرى ِمْن ُكلِ   ( ُهمْ وىمىا كىانى اْلُمْؤِمُنونى لِي ى   83   (122) ) ِفْرقىٍة ِمن ْ

 سورة يونس
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مٍ  ( ُ الَِّذي خىلىقى السَّمىاوىاِت وىاأْلىْرضى يف ِستَِّة أىَيَّ  35    ( 3) ) ِإنَّ رىبَُّكُم اَّللَّ
 

 سورة هود 
 104    (120) )  وىُكالا ن ىُقصُّ عىلىْيكى ِمْن أىنْ بىاِء الرُُّسِل مىا نُ ث ىبِ ُت بِِه فُ ؤىادىكى   (

 سورة النحل 
 46    (36) ) وىلىقىْد ب ىعىثْ نىا يف ُكلِ  أُمٍَّة رىُسوَّل  أىِن اْعُبُدوا اَّللَّى وىاْجتىِنُبوا الطَّاُغوتى   (
ْلنىا ِمْن ق ىْبِلكى ِإَّلَّ رِجىاَّل  نُوِحي ِإلىْيِهْم فىاْسأىلُوا أىْهلى الذ ِْكرِ  (  92    ( 43) )وىمىا أىْرسى
ِبيِل رىبِ كى اِبْلِْْكمىِة وىاْلمىْوِعظىِة اْلْىسىنىةِ ادُْع ِإَلى  (  105     (125) )  سى

 سورة اإلسراء 
ت ىُغونى ِإَلى رىهبِ ُِم اْلوىِسيلىةى أىي ُُّهْم أىقْ رىبُ  (  76   (36) )  أُولىِئكى الَِّذينى يىْدُعونى ي ىب ْ

 سورة الكهف 
 112   (34) )  ُر ِمْنكى مىاَّل  وىأىعىزُّ ن ىفىر اف ىقىالى ِلصىاِحِبِه وىُهوى َيُىاِورُُه أىانى أىْكث ى   ( 
نىاُه رىمْحىة  ِمْن ِعْنِدانى وىعىلَّْمنىاُه ِمْن لىُدانَّ ِعْلم ا  ( ا ِمْن ِعبىاِدانى آت ىي ْ ا عىْبد   83  ( 65) )  ف ىوىجىدى
 109       (54) )   وىكىانى اإْلِْنسىاُن أىْكث ىرى شىْيٍء جىدىَّل    (

 سورة طه   
 76        (44) )  اْذهىبىا ِإَلى ِفْرعىْونى ِإنَُّه طىغىى (

 سورة احلج 
      109  (8)  )  وىِمنى النَّاِس مىْن ُيُىاِدُل يف اَّللَِّ بِغىْيِ ِعْلٍم وىَّلى ُهد ى وىَّلى ِكتىاٍب ُمِنيٍ  (
 46   (62) ) ُدونِِه ُهوى اْلبىاِطلُ ذىِلكى ِبِىنَّ اَّللَّى ُهوى اْلْىقُّ وىأىنَّ مىا يىْدُعونى ِمْن  (
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 سورة املؤمنون 
 46     ( 23) )  وىلىقىْد أىْرسىْلنىا نُوح ا ِإَلى ق ىْوِمِه ف ىقىالى َيى ق ىْوِم اْعُبُدوا اَّللَّى  (

 سورة الشعراء 
ِخٌع ن ىْفسىكى أىَّلَّ يىُكونُوا ُمْؤِمِنيى   (  4      (  3) )لىعىلَّكى ابى

 سورة النمل
 64     (62) ) مَّْن ُيُِيُب اْلُمْضطىرَّ ِإذىا دىعىاُه وىيىْكِشُف السُّوءى  (

 صسورة القص
 86  (80) )  آمىنى وىعىِملى صىاِْل اوىقىالى الَِّذينى أُوتُوا اْلِعْلمى وىيْ لىُكْم ث ىوىاُب اَّللَِّ خىْيٌ ِلمىْن  (

 سورة العنكبوت
 89    (43))   وىتِْلكى اأْلىْمثىاُل نىْضِرهبُىا ِللنَّاِس وىمىا ي ىْعِقُلهىا ِإَّلَّ اْلعىاِلُمونى ( 
ةى ت ىن ْهىى عىِن اْلفىْحشىاءِ  ( ةى ِإنَّ الصَّالى  48     (45)  ) وىأىِقِم الصَّالى
ُهمْ وىَّلى  (  107  (46) جُتىاِدلُوا أىْهلى اْلِكتىاِب ِإَّلَّ اِبلَِِّت ِهيى أىْحسىُن ِإَّلَّ الَِّذينى ظىلىُموا ِمن ْ
ٌت ب ىيِ نىاٌت يف ُصُدوِر الَِّذينى أُوتُوا اْلِعْلمى  (   85     (49)  ) بىْل ُهوى آَيى

 سورة لقمان 
 33   (22)  ) حُمِْسٌن ف ىقىِد اْستىْمسىكى اِبْلُعْروىةِ وىمىْن يُْسِلْم وىْجهىُه ِإَلى اَّللَِّ وىُهوى  (

 سورة األحزاب 
ِإبْ رىاِهيمى   (  40    ( 7) )   وىِإْذ أىخىْذانى ِمنى النَِّبيِ يى ِميثىاق ىُهْم وىِمْنكى وىِمْن نُوٍح وى
قُوا مىا عىاهىُدوا اَّللَّى عىلىْيهِ  (   47     (23)  )  ِمنى اْلُمْؤِمِنيى رِجىاٌل صىدى
ُْم مىْغِفرىة  وىأىْجر ا عىِظيم ا  ( ُ ْلى  67   (35))  وىالذَّاِكرِينى اَّللَّى كىِثي ا وىالذَّاِكرىاِت أىعىدَّ اَّللَّ
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 67      (41))  َيى أىي ُّهىا الَِّذينى آمىُنوا اذُْكُروا اَّللَّى ِذْكر ا كىِثي ا (
 

 سورة فاطر 
ُ لِيُ ْعِجزىُه ِمْن شىْيٍء يف  (   43   ( 44) ) السَّمىاوىاِت وىَّلى يف اأْلىْرِض  وىمىا كىانى اَّللَّ

 سورة الصافات 
ُ يىْستىْكرِبُونى  ( ُْم َّلى ِإلىهى ِإَّلَّ اَّللَّ ُْم كىانُوا ِإذىا ِقيلى ْلى  47    ( 35)  )ِإَّنَّ
 47      (36) )  وىي ىُقولُونى أىئِنَّا لىتىارُِكو آِْلىِتنىا ِلشىاِعٍر جمىُْنونٍ  (

 سورة الزمر 
يُن  (   47        (2) ) اخلْىاِلصُ أىَّلى َّلِلَِّ الدِ 

 85      (9))  ُقْل هىْل يىْستىِوي الَِّذينى ي ىْعلىُمونى وىالَِّذينى َّلى ي ىْعلىُمونى   (

 سورة غافر 
ِت اَّللَِّ ِإَّلَّ الَِّذينى كىفىُروا  (  109      ( 5) ) مىا ُيُىاِدُل يف آَيى
   63       (60) )  اْدُعوين أىْستىِجْب لىُكمْ وىقىالى رىبُُّكُم  (

 سورة فصلت 
تُُه قُ ْرآان  عىرىبِياا    ،ت ىْنزِيٌل ِمنى الرَّمْحىِن الرَِّحيمِ   ،حم  (  78  (3-1) )ِكتىاٌب ُفصِ لىْت آَيى

 سورة الزخرف 
 36    (26)  )ت ىْعُبُدونى وىِإْذ قىالى ِإبْ رىاِهيُم أِلىبِيِه وىق ىْوِمِه ِإنَِِّن ب ىرىاٌء ِمَّا   (
  108  (58) )  وىقىالُوا أىآِْلىتُ نىا خىْيٌ أىْم ُهوى مىا ضىرىبُوُه لىكى ِإَّلَّ جىدىَّل  بىْل ُهْم ق ىْوٌم خىِصُمونى  (

 سورة حممد
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  46        ( 19) )  فىاْعلىْم أىنَُّه َّلى ِإلىهى ِإَّلَّ اَّللَُّ (

 

 سورة احلجرات 
ُسوِلِه ُثمَّ ل ْم ي ْرت اُبواِإنَّم ا   ( ر     46    (15) ) اْلُمْؤِمُنون  الَِّذين  آم ُنوا ِباَّللَِّ و 

 سورة الذرايت
 34      ( 56) )  وىمىا خىلىْقُت اجلِْنَّ وىاإْلِْنسى ِإَّلَّ لِي ىْعُبُدونِ  (

 سورة اجملادلة 
ُ يىْسمىُع حتىىاُورىُكمىا ِإنَّ اَّللَّى   ( يٌع بىِصيٌ وىاَّللَّ   108      (1))    مسِى
ُ الَِّذينى آمىُنوا ِمْنُكْم وىالَِّذينى أُوتُوا اْلِعْلمى دىرىجىاتٍ  (  84    (  11)) ي ىْرفىِع اَّللَّ
ةى وىآتُوا الزَّكىاةى وىأىِطيُعوا اَّللَّى وىرىُسولىهُ  (  51   (            13)   )فىأىِقيُموا الصَّالى
عى   ( ُ ق ىْولى الَِِّت جُتىاِدُلكى يف زىْوِجهىا وىتىْشتىِكي ِإَلى اَّللَِّ قىْد مسِى  106   (79) اَّللَّ

 سورة اجلمعة
تِهِ  ( ُلو عىلىْيِهْم آَيى ُهْم ي ىت ْ  96    ( 2) ) ُهوى الَِّذي ب ىعىثى يف اأْلُمِ يِ يى رىُسوَّل  ِمن ْ
 67         (10) )   تُ ْفِلُحونى وىاذُْكُروا اَّللَّى كىِثي ا لىعىلَُّكْم   (

 سورة التحرمي 
ر ا وىقُوُدهىا النَّاُس وىاْلِْجىارىةُ  (  37  ( 6) )  َيى أىي ُّهىا الَِّذينى آمىُنوا قُوا أىنْ ُفسىُكْم وىأىْهِليُكْم انى

 سورة القلم 
 59        (4) )  وىِإنَّكى لىعىلىى ُخُلٍق عىِظيمٍ   (
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 .فهرس األحاديث
 رقم الصفحة                                                                         طرف احلديث      

 ) أ ( 
 44     اإلسالم أن تشهد أن َّل إله إَّل هللا وأن حممدا  رسول هللا

 102   ادعهم إَل شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأىن رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك
 49       وعموده وذروة سنامهأَّل أخرب كم برأس األمر 

 48   أول ما َياسب به العبد الصالة، وأول ما يقضى بي الناس يف الدماء
 54   العمرة إيل العمرة كفارة ملا بينهما، واْلج املربور ليس له جزاء إَّل اجلنة

 102  إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أو ل ما تدعوهم إليه عبادة هللا عز وجل 
 59        عثت ألمتم مكارم األخالق إَّنا ب

 59  اتق هللا حيثما كنت، وأتبع السيئة اْلسنة متحها، وخالق الناس خبلق حسن 
 60    إن  أحبكم إيل  وأقربكم مِن جملسا  يوم القيامة أحاسنكم أخالقا  

 64          الدعاء هو العبادة
 66      الل هم إين أسألك موجبات رمحتك، وعزائم مغفرتك

 67     اللهم اقسم لنا من خشيتك ما َيول بيننا وبي معاصيك
 69       أان عند ظن  عبدي يب، وأان معه إذا ذكرين
 69       أن  أحب عباد هللا إَل هللا الذين َيبون هللا 
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 97    إن  هللا ومالئكته وأهل السموات واألرض حىت النملة يف حجرها وحىت اْلوت 
 71       كلمات؛ إذا قلتهن  غفر هللا لك أَّل أعلمك  

 71     فامسع مِن؟ " قال: نعم، " قال:   أقد فرغت َي أاب الوليد
 88     أفضل املؤمن العاَل على املؤمن العابد بسبعي درجة

 102   ادعهم إَل شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأىن رسول هللا، فإن هم أطاعوا لذلك
 104    قال: أحتبه أمك؟ قال: َّل وهللا، جعلِن هللا فداءكادنه فدان قريبا ، 

 ) ب ( 
 34    ذات يوم  -صلي هللا عليه وسلم  -بينما حنن عند رسول هللا 

 45   بِن اإلسالم على مخس: شهادة أن َّل إله إَّل هللا وأن  حممدا  رسو هللا 
 ) د ( 

 80        من ماء دعوه وأهرقوا على بوله ذنواب  
 ) ف (  

 59     كان القرآن-صلى هللا عليه وسلم   - فإن  خلق نيب هللا
 87    فضل العاَل على العابد كفضلى على ادين رجل من أصحايب

 87       فضل العاَل على العابد كفضلى على أدانكم
 87   فضل العاَل على العابد كفضل القمر ليلة القدر على سائر الكواكب

 ) ق ( 
 94    قتلهم هللا أَّل سألوا إذ َل يعلموا فإَّنا شفاء العي السؤالقتلوه 

 120         قولوا: َّل إله إَّل هللا تفلحوا
 )ك ( 

 104       كن يف الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيل 
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 ) ل ( 
 4       َّلتزال طائفة من أمىت ظاهرين على اْلق 

 31      مثال  ِبثل ليأتي على أمِت ما أتى على بِن إسرائيل 
 70    لو قسمت لربرت إن أحب عباد هللا إَل هللا لرعاة الشمس والقمر

 101   َّل حسد إَّل يف اثني: رجل آَته هللا ماَّل  فسلطه على هلكته يف اْلق 
 120         لقنوا موَتكم َّل إله إَّل هللا

 ) م ( 
 50     رسولهمن ترك الصالة متعمدا  فقد برئت منه ذمة هللا وذمة 

 53     من صام رمضان إمياان  واحتسااب ، غفر له ما تقدم من ذنبه
 64     ما على األرض مسلم  يدعو هللا تعاَل بدعوة إَّل آَته هللا إَيه

 52    من آَته هللا ماَّل  فلم يؤد زكاته ُمث ل له ماله يوم القيامة شجاعا  أقرع 
 56      كيوم ولدته أمهمن حج  هلل فبم يرفث وَل يفسق رجع  

 60      ما من شيء أثقل يف امليزان من حسن اخللق 
 109      ما ضل  قوم بعد هدى كانوا عليه إَّل أتوا اجلدال 

 65      من دعاء هبؤَّلء الدعوات يف دبر كل صالة مكتوبة
 68     مثل الذي يذكر ريه والذي َّل يذكره، مثل اْلي وامليت

 68     يذكر هللا فيه، والبيت الذي َّل يذكر هللا فيه مثل البيت الذي 
 70  من قرأ آية الكرسي دبر كل صالة مكتوبة َل مينعه من دخول اجلنة إَّل املوت

 71    من قرأ بعد صالة اجلمعة، قل هو هللا أحد، وقل أعوذ برب الفلق
 85    من سلك طريقا  يطلب فيه علما  سلك هللا به طريقا  من طرق اجلنة

 88     من تعلم اباب  من العلم ليعلم به، ويعلمه غيه، كان خيا  له
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 88  تعلم اباب  من العلم علم به، أو َل يعلم به؛ كان أفضل من صالة ألف ركعةمن 
 )و (

 94          ويلك وما أعددت ْلا 
 

 )ه (
 94         هو طهور ماؤه اْلل ميتته

 ) ي (  
 54     لغيه، ُث يصوم لرؤية رمضانيتحفظ لشعبان ما َّل يتحفظ 

 66     َي أاب أمامة ما يل أراك جالسا  يف املسجد غي وقت الصالة

 

 

 

 

 

 

 

 

 





137

 

 

 

 

 فهرس املصادر واملراجع: 

 أوَّل : القرآن الكرَي.
 اثنيا : الكتب املطبوعة:

 .هـ 256، وتويف سنة هـ 194وقد ولد عام ، البخاريأبو عبد هللا حممد بن إمساعيل  ،: صحيح البخاري البخاري .1
، )املدينة  2ابو الفداء، تفسري العظيم، امساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمسقي، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، ط  .2

 م 1999ه.1420شريف، حف الاملنورة، دار طيبة للنشر والتوزيع، موقع جممع امللك فهد للطباعة املص
ابن أيب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق وتعليق: عبد بن عبد احملسن الرتكي، وشعيب األرنؤوط، ط   .3

 ه(1418)بريوت، مؤسسة الرسالة، 2
، )دار النشر، بدون،  1ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ط  .4

 (ه 1398
)جدة، توزيع مكتبة البلد األمني،  1ابن تيمية، اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، حتقيق: جمدي قاسم، ط  .5

 ه(1414
، )دار النشر: بدون،  1ابن تيمية، جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ، مجع وترتيب: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ط  .6

 ه(1398
قدامة، عبد هللا بن أمحد بن قدامة  املقدسي، ط بدون، )بريوت، دار الكتب العلمية،   ابن قدامة، املغين، املوفق ابن  .7

 سنة النشر بدون( 
 دار احلديث، اتريخ النشر: بدون(   ابن قّيم اجلوزية، مدارج السالكني، بني إايك نعبد وإايك نستعني، ط بدون، )القاهرة  .8
، التاريخ  ال إله إال هللا " عند التبليغ واحلزبني، ) دار اإلمام أمحدأبو عبد هللا املصنعى العنسىى، اجلهل املبني مبعىن "  .9

 (بدون

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/194_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/256_%D9%87%D9%80




138

 

، )بريوت، دار 1أيب الفرج عبد ارمحن بن اجلوزي، صيد اخلاطر، دراسة وحتقيق: حممد عبد الرمحن عوض، ط  .10
 ه(1405الكتاب العريب، 

، )بريوت دار 6عبد الرمحن عوض، ط  ، الروض املربع بشرح زاد املستقنع، منصور، حتقيق وتعليق: حممدالبهوتى .11
 الكتاب العريب، سنة النشر بدون( 

 ه(1424، )بريوت، دار الكتب العلمية، 2اجلرجاين، التعريفات، على بن حممد، ط  .12
 اجلزيرين، الفقه على املذاهب األربعة، عبد الرمحن اجلزيرين، ط بدون. .13
 ه( 1418املكرمة، مكتبة الباز، ، )مكة 1احلسني بن حممد، مفردات غريب القرآن، ط  .14
أمحد فتحي،كبار العلماء يف الفطاين، )علماء بسر دري فطاين(، ط، بدون )جملس اكام اسالم دان عادة استعادة   .15

 م(1900-ه1318ماليو، كالننت، 
 ه(1401، )بريوت، دار الكتاب العلمية ، 1أمحد بن حممد بن مسكوبه، هتذيب األخالق، ط  .16
 1يوسف األقفهسي، آدب األكل، حتقيق: د. عبد العفار البنداري وحممد السعيد زغلول، ط أمحد بن عماد بن  .17

 ه( 1406)بريوت، دار الكتب العلمية،  
 أمحد الشايب، األسلوب، ط، بدون، )القاهرة، مكتبة النهضة املصرية، اتريخ النشر: بدون(  .18
، )بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، اتريخ  احلمريي، عبد امللك بن هشام بن أيوب، السرية النبوية،  ط بدون .19

. احلافظ إمساعيل بن كثري، البداية والنهاية، ط بدون، )حلب، دار الرشيد،  1/256،280،344النشر: بدون(،
 اتريخ النشر: بدون( 

،  2احلكيمىى، أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة، حافظ بن أمحد، حتقيق حازم القاضي، ط  .20
 ه( 1422)اململكة العربية السعودية، الناشر وزارة الشئون اإلسالمية، وزارة األوقاف والدعوة واإلرشاد، 

أمحد بن فارس، مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم هارون، ابب الواو والعني، مادة )وعظ(، ط بدون، )بريوت،   .21
 ه( 1399دار الفكر، 

 ار عمر بن اخلطاب االسكندرية ( ، نواقصه، ط بدون،) د حقيقته اإلميان أركانه،الدكتور حممد نعيم ايسني،  .22
، )الرايض، نشر الرائسة إلدارة البحوث واإلفتاء،  4عبد العزيز بن ابز، الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة، ط  .23

 ه(1423
 ه(1425مية، ، )بريوت، دار الكتب العل1الذهيب، سري أعالم النبالء، مشس الدين حممد بن أمحد، ط  .24
 ه(1418، )مكة املكرمة، مكتبة الباز، 1الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، احلسني بن حممد، ط  .25





139

 

 ه(1409، )بريوت، دار الكتب العلمية ، 1الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم القرآن، حممد بن عبد العظيم، ط  .26
، )دار العلم للماليني،  4، ط علي بن فارس، الدمشقيخري الدين بن حممود بن حممد بن  الزركلي: اإلعالم، .27

 ه(.1399بريوت، 
 (1418، )الرايض، دار اشبيليا، 3العمار، أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة، محد بن انصر، ط  .28
 Tokoh- Tokoh Ulama Semenanjungإمساعيل جئ داود، العلماء من جزيرة املاليوية ) .29

Melayu 1  ،)  م 1998كالنتان، العام  كوات ابرو 
السيوطي، الفتح الكبري يف ضم الزايدة إىل اجلامع الصغري، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، حتقيق يوسف   .30

 ه(1423النبهاين، )بريوت، دار الفكر، 
ق، ط  سورة تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، عبد الرمحن بن سعدي، حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحي .31

 بدون، )املدينة املنورة، طباعة وإصدار جبمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، اتريخ النشر: بدون( 
 ه( 1413، )توزيع املؤسسة اجلريسي، 2سعيد بن على القحطاين، احلكمة يف الدعوة إىل هللا، ط  .32
، )بريوت، املكتبة العصرية،  1د علي، ط الشوكاين، فتح القدير اجلامع بني فىن الرواية والدرية يف علم التفسري، حمم .33

 . 3/456ه(،  1415

 ، ط بدون، )مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض(. الشيخ األلباين، ضعيف الرتهيب والرتهيب .34
 ، ط بدون، )مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرايض(. الشيخ األلباين، السلسلة الضعيفة .35
، )الرايض، مكتبة املعارف، الرايض،  1داود، حتقيق: الشيخ األلباين، ط األلباين، ضعيف سنن أيب الشيخ  .36

 م(1998-ه1419
، )الرايض، دار املعارف، ،  1الشيخ األلباين، سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وآثرها املسيء يف األمة، ط  .37

 م(1992 –ه 1412اململكة العربية السعودية ، 
 حيحةسلسلة األحاديث الصالشيخ األلباين،  .38
، )الرايض،  1الشيخ عبد الرمحن بن انصر الرباك، توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ط  .39

 م(2006-ه1427دار التدمرية 
،)ابملطبعة، الشرقية لصاحبها حممد  1ط،  الشيخ حممد بن إمساعيل داودي الفطاين، البحر الوايف والنهر الصايف، .40

 ه(.1349رمزي، جدة، 
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ط، بدون، )مكتبة ومطبعة، حممد النهدي وأوالده،   حممد بن إمساعيل، مطلع البدين  وجممع البحرين، الشيخ .41
 التاريخ، بدون( 

، التاريخ،  مكتبة ومطبعة حممد النهدي واوالده)  ط بدون،الشيخ حممد بن إمساعيل، وشاح األفراح واصباح الفالح،   .42
 (بدون

الدعوة والدعاة، ط بدون، )الناشر املكتبة اإلسالمية، لصاحب احلاج  الشيخ حممد الغزايل، مع هللا دراسات يف  .43
 رايض الشيخ( 

 ه( 1414، )بريوت، عامل الكتب، 1الصاحب بن عبّاد، احمليط يف اللغة ، ط  .44
 ( 1418، )مكة املكرمة، مكتبة الباز، 1األصفهاين، مفردات غريب القرآن، احلسني بن حممد، ط  .45
، )دار الكتب العلمية، سنة  1، ط13023حافظ سليمان بن أمحد، حديث رقم الطرباين، املعجم  الكبري، لل .46

 النشر بدون( 
الطربي، جامع البيان يف أتويل آي القرآن، أبو جعفر حممد بن جرير، حتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي،   .47

 ه( 1422، )القاهرة، دار اهلجرة، 1ط 
الدين(، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن احلسني ، احملقق بدون    العراقي، ختريج أحاديث اإلحياء )إحياء علوم .48

 الناشر، ط بدون، )دار الشعب الطبعة، اتريخ النشر بدون( 
، )دار اجليل، 1العسقالين اإلصابة يف متييز الصحابة، أمحد بن علي بن حجر ي، حتقيق: علي حممد البجاوي، ط  .49

 ه( 1412بريوت، 
 -ه1425، ) األردن، دار النفائس النشر والتوزيع، 1الدعوة، الدكتور بشام العموش، ط العموش، فقه  .50

 م(،2005
 (2010، )مجيع احلقوق حمفوظة جلامعة املدينة العاملية  GUSU5063الفرق،  .51
 ( 1417، )املدينة النبوية، مكتبة الغرابء األثرية، 1الفوزان، املنتقى من فتاوى الشيخ صاحل، عادل الفريدان، ط  .52
،  1القاضي عياض رمحه هللا تعاىل،  النووي، شرح النووي على صحيح مسلم ، حمي الدين بن شرف النووي، ط  .53

 ه( 1348)القاهرة، املطبعة املصرية ابألزهر، 
 ه(1420، )الرايض، دار اشبيليا 1املغذوي، وسائل الدعوة، عبد الرحيم بن حممد، ط  .54
)الرايض، دار احلضارة،   1سالمية، عبد الرحيم بن حممد، ط، املغذوي، األسس العلمية ملنهج  الدعوة اإل  .55

 ه(1422
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النووي، رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، اإلمام أيب زكراي حيي بن شرف النووي، حتقيق الدكتور ماهر   .56
 م(2007 -ه 1428بريوت، دار ابن كثري(،  -)دمشق 1ايسني الفحل، ط 

املهذب(، حمي الدين حيىي بن شرف النووي، ط بدون، )دار العلم الكتب، الرايض،  النووي، مقدمة اجملموع )شرح   .57
 ه( 1423

، )الرايض، دار العاصمة،  1، ط اإلبطال لنظرية اخللط بني دين اإلسالم وغريه من األداينبكر بن عبد هللا أبو زيد،    .58
 ه(1418

 ه( 1327، ، ) القاهرة، دار ألفا1ط درء الفتنة عن أهل السنة، بكر أبو زيد،  .59
 ه(1427، )بريوت، مؤسسة الرسالة، 1بكر أبو زيد، فقه النوازل، جزء يف احلساب الفلكي، ط  .60
 ه(1427، )القاهرة، دار ألفا، 1بكر أبو زيد، حكم االنتماء إىل الفرق واألحزاب واجلماعات اإلسالمية، ط  .61
 ه(1415، )الرايض، دار العاصمة،  5بكر أبو زيد، حلية طالب العلم، ط  .62
خّلكان، وفيات األعيان وأنباء أنباء الزمان، أمحد بن حممد، حتقيق : إحسان عباس، ط بدون، )بريوت، دار  .63

 ه( 1398صادر، 
، )مكة املكرمة، دار الرتبية والرتاث،  1زمزمي، احلوار، آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، حيي بن حممد، ط   .64

 ه( 1414
 ه( 1402، )دمسق، دار الفكر، 1القاموس الفقهي، ط سعدي أبو حبيب،  .65
 ه(.1329املعارف، الرايض،  ، )مكتبة2ط  ،حتقيق: الشيخ األلباينسنن الرتمذي،  .66
، )مكتبة املعارف،  2بن األشعث السجستاين: حتقيق: حممد انصر األلباين، ط   ، أبو داود بن سليمانسنن أيب داود .67

 ه(.1427الرايض، 
، )مكتبة املعارف،  2ن يزيد القزويين الشهري ب)ابن ماجة(، حتقيق: حممد انصر األلباين، ط ، حممد بسنن ابن ماجة .68

 ه(.1427الرايض، 
، السمرقندي، حتقيق فوأد أمحد زمريل و خالد السبع  سنن الدارمي، االمام احلافظ عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي  .69

 العلمي.
 ه 1429، )مكتبة املعارف، الرايض، 2األلباين، ط سنن النسائي، حتقيق: حممد انصر الدين  .70
سنن البيهقي الكربى، أمحد بن احلسني بن على بن موسى أبو بكر البيهقي، حتقيق حممد عبد القادر عطا، ط   .71

 م(1994-ه1414بدون، )مكة املكرمة، مكتبة دار الباز، 
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ملكة العربية السعودية، وزارة شئون  ، )امل10شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب، األصول الثالثة وأدلتها، ط  .72
 ه.1420اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد(، 

 ه(1419صفي الرمحن املبارك كفوري، الرحيق املختوم، ط بدون، )بريوت، مؤسسة الراين،  .73
 ه(  1415، )جدة، دار املنارة للنشر والتوزيع،  1صاحل بن عبد هللا بن محيد، أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم، ط   .74
 ه(1423، )الرايض، نشر الرائسة إلدارة البحوث واإلفتاء،  4عبد العزيز بن ابز، الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة، ط  .75
 (1420،)داراشبيليا، الرايض، 1عبد الرحيم بن حممد، وسائل الدعوة،  ط  .76
 ه(1326، )بريوت، مؤسسة الرسالة 10عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة، ط  .77
 م2010 –ه 1431، )الناشر، بدون(،  4علي بن انيف الشحود، أركان اإلميان، ط  .78
فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أمحد بن علي بن حجر العسقالين، ط بدون، )دار املعرفة، بريوت، سنة النشر،   .79

 ه(1415بدون 
 )بدون الناشر(  2فطاين، ط حممد بن حممد نور فطاين، سرية ومناقب العامل اجلليل فضيلة الشيخ حممد نور  .80
 ه( 1407، )املدينة املنورة، نشر اجلامعة اإلسالمية، ، 1حممد بن صاحل بن عثيمني، الدعوة إىل هللا، ط  .81
حممد بن عبد الوهاب، خمتصر سرية الرسول صلى هللا عليه وسلم، حتقيق: حممد حامد الفقي، ط بدون، )القاهرة،   .82

 بدون( مكتبة السنة احملمدية، اتريخ النشر: 
،) حزيب،  1992حممد صغري بن عبد هللا، شيخ داود بن عبد هللا الفطاين العلماء واملؤلف األوائل جنوب آسيا، ط  .83

 ، شارع بوغا ملور( 23
 بني إايك نعبد وإايك نستعني، ابن قّيم اجلوزية، ط بدون)دار احلديث، القاهرة، اتريخ: بدون(  مدارج السالكني .84
  261هـ وتوىف هبا سنة  206ولد سنة  ،  أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري  مسلم: صحيح مسلم،  .85

 .هـ
 ه(. 1417، )مؤسسة الرسالة، بريوت، 1، حتقيق: شعيب األرنؤوط، وآخرون، ط مسند اإلمام أمحد .86
،  1علي الصحيحني، حممد بن عبد هللا احلاكم النيسابوري، حتقيق: مصطفي عبد القادر عطا، ط   مستدرك احلاكم  .87

 ه(.1411)دار الكتب العلمية، بريوت، 
  14-1/13مقدمة فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،   .88

، )الرايض، دار عامل 1مقدار ايجلن، تربية األجيال على أخالقيات وآداب املناقشة واحملاورة واملناظرة العلمية، ط  .89
 ه(1425الكتب، 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%8A
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 ه(. 1997إلسالمي، ،)دار العرب ا1، حتقيق لطفي بن حممد الصغري و طه بن علي بو سريح، ط موطأ مالك .90

 اثلثا : الرسالة العلمية:
أمحد سانوسي بن عزمي،  األحاديث واألاثر يف كتاب منية املصلي،  قسم القرآن والسنة، كلية معارف الوحي   .1

 م 2008والعلوم اإلنسانية، الرسالة لنيل درجة املاجستري،  اجلامعة اإلسالمية العاملية ماليزاي، العام 
املنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الدودي الفطاين يف كتابه وشاح األفراح ومصباح الفالح،  روايه وان سوه،  .2

 م2009رسالة علمية لدرجة املاجستري،  قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة األمري سونكال الفطاين، العام 
،  مطلع البدرين وجممع البحرين  بهاملنهج الفقهي للشيخ حممد بن إمساعيل الداودي الفطاين يف كتا  عزمان يت عايل، .3

 م2004رسالة علمية لدرجة املاجستري،  قسم الدراسات اإلسالمية، جامعة األمري سونكال الفطاين، العام 
هللا تعاىل،  رسالة علمية مقدمة  عمر بن عامر بن عمر اخلرماىن، جهود الشيخ العالمة بكر أبو زيد يف الدعوة إيل  .4

 ه1431-1430لدرجة املاجستري، العام 

 رابعا : املعاجم والقواميس:
 التاريخ بدون(   -)بريوت، دار صادر  1ابن منظور، لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، ط  .1
، )بريوت، دار 1اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح يف اللغة، ابب امليم، فصل احلاء، مادة )حكم(، ط  .2

 ه( 1420الكتب العلمية، 
، ط  ارون، وحممد أبو الفضل إبراهيماألزهري، الدعوة هتذيب اللغة، حممد بن أمحد ، حتقيق: عبد السالم ه  .3

 ة، اتريخ النشر: بدون( بدون، )القاهرة، الدار املصري
، )بريوت، دار الكتب  1الفراهيدي، كتاب العني، اخلليل بن أمحد، ترتيب وحتقيق عبد احلميد هنداوي، ط   .4

 ه( 1424العلمية ، 
، )بريوت، املكتبة  1الفيومي، املصباح املنري، أمحد بن حممد املقري، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، الناشر: ط   .5

 العصرية(
 ه(1420، )دار الكتب العلمية، بريوت، 1يف اللغة، ط  الصحاحاد اجلوهري، إمساعيل بن مح  .6
، حممد بن حممد بن عبد الرازق احلسيين، امللقب مبرتضي الزّبيدي، ط بدون، )إصدار وزارة اإلرشاد  اتج العروس .7

 ه(.1385ابلكويت، 
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 ه(.1420العلمية، بريوت، ، )دار الكتب  1قاموس احمليط، الفريوز آابدي، ط جمد الدين،   .8
دار حممد بن األزهري، هتذيب اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، وحممد أبو الفضل إبراهيم، ط بدون )القاهرة،   .9

 املصرية، اتريخ النشر: بدون( 

 خامسا : اجمللة: 
 411/1975جملة فغاسوه )كبار العلماء فغاسوه(،  .1

 : املواقع اإللكرتونية:سادساُ 
  . قصة االسالم يف اتيلند وفطاينhttp://bukittanah3.wordpress.com  :موقع .1

www.ilamstory.com 
 (www.al-moltaqa.netامللتقي نت  )موقع:  .2

 (.www. Albrrak.nekفضيلة الشيخ العالمة عبد الرمحن بن انصر الرباك ) :موقع .3
 (www.fqhweb.comموقع:  املنتقي الفقهي )  .4

  Sheikh Nik Mat – Pengarang  Dua punama موقع: .5
 (kttp.//ar.Islamway.com)موقع:  .6
 ulamanusantara  (Fttp:// ulamanusantara.blogspot.comموقع:  .7
   (Ulama Semenajung  Melayu Tokoh-Tokoh) موقع:  .8

 املقابالت:
  1م  145مقابلة الباحث مع وان عبد القادر بن احلاج حممد، وهو: مدير املدرسة صالح الدين، يف منزله رقم  .1

 ه.   1/12/1432احلي ستيننوك دائرة مغاغ  والية جاال، يوم اجلمعة، بتاريخ 
مقابلة الباحث مع احلاج وان حممد بسني: وان يوسف له زوجان، أوال :امسها خدجية هلا ولد واحد )احلاج وان  .2

احلي ستيننوك دائرة مغاغ  والية جاال، يوم اجلمعة،   1م  145حممد بسني(، اثنيا: هلا مخسة أوالد يف منزله رقم 
   ه. 1/12/1432بتاريخ 

روايء وانسوه، أحد املدّرس يف مدرسة عزيزستان، انفرأدو، فطاين، يوم األحد، بتاريخ  مقابلة الباحث مع األستاذ  .3
 م23/4/2012

http://bukittanah3.wordpress.com/
http://www.ilamstory.com/
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