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 ابلدعوةارتباط األخالق الفاضلة 

 املقدمة

سيئات  ا ومننفسنأإن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ ابهلل من شرور 
ه ال هللا وحدإله إ ن الأأعمالنا، من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد 

 ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله. 
ا الَِّذينا آماُنوا ات َّقُ  ُوُتنَّ ِإالَّ واأانْ ُتْم ُمْسِلُمونا ايا أاي ُّها ا النَّاُس ات َُّقوا  (1)وا اَّللَّا حاقَّ تُ قااتِِه واالا َتا ايا أاي ُّها

ِثريًا واِنسااًء وا  ااًل كا ا رِجا ٍة واخالاقا ِمن ْهاا زاْوجاهاا واباثَّ ِمن ُْهما لاقاُكْم ِمْن ن اْفٍس وااِحدا ات َُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خا
اما ِإنَّ اَّللَّا كاانا عالاْيُكْم راِقيًبااَّللَّا الَّذِ  ي تاسااءاُلونا ِبِه وااْْلاْرحا

(2)  
ا الَِّذينا آماُنوا ات َُّقوا اَّللَّا  الاُكْم واي اْغِفْر لاُكْم ُذنُوباُكْم  ، واُقوُلوا ق اْواًل ساِديًداايا أاي ُّها ُيْصِلْح لاُكْم أاْعما

 (3)واماْن يُِطِع اَّللَّا واراُسولاُه ف اقاْد فاازا ف اْوزًا عاِظيًما
 أما بعد :

عوة وال ح الد تصالدعوة واْلخالق صنوان متالزمان ال ينفك أحدمها عن اآلخر، فال
 خريا إذ اضل إالق الفابْلخالق، وال يثمر اخللترشد وتكمل يف أسلوهبا وطريقة عرضها إال 

ايتها دها وغمقصو و يكون مدعاة إىل الرشد بطريق القدوة، فاخللق الفاضل موضوع الدعوة 
 ووسيلتها، وهو أيضا أسلوب يف إيصال مضامني الدعوة إىل الناس.

للدعوة  سيجماالت الدعوة، فهو املطلب اْلسواخللق الفاضل هو اجملال اْلكرب من 
يف خمتلف جماالت احلياة اجملال العقدي واالجتماعي واالقتصادي والفكري والسياسي 

ت حنو اْلخالق، فعن والرتبوي. بل إن الرسالة اخلاَتة بغريها من رساالت هللا تعاىل إمنا انصي
هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )إمنا بعثت ْلَتم صاحل  ىأيب هريرة رض

 .(4)ق( اْلخال

                                                            

 (.102)اآلية:  ،سورة آل عمران  (1)
 (.1)اآلية:  ،سورة النساء (2)
 (.71-70): يةاآل ،سورة اْلحزاب  (3)
 .(8595أمحد : املكثرين ) (4)
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كان النيب صلى هللا عليه وسلم  أجود الناس وأجود ما   رضى هللا عنه وقال ابن عباس
ملا بلغه مبعث النيب صلى هللا عليه وسلم قال  رضى هللا عنه يكون يف رمضان وقال أبو ذر

 .(1)ْلخيه اركب إىل هذا الوادي فامسع من قوله فرجع فقال رأيته أيمر اْلخالق 
ل إمنا تكون إىل حتقيق التوحيد هلل تعاىل واإلخالص له جل وعال، والدعوة يف اْلص

جاء يف  )اإلخالص( ذلك اخللق العظيم من آاثره ما واإلخالص أصل اْلخالق ومنبعها،
هللا عنهما قال مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :  ضىحديث عبد هللا بن عباس ر 

) ما من رجل مسلم ميوت فيقوم على جنازته أربعون رجال ال يشركون ابهلل شيئا إال هللا فيه( 
(2). 

والدعاة ينظر إىل أقواهلم وأفعاهلم يتأسى هبم العوام لذا جيب أن يكون موافقا يف كل 
رضى هللا  تبعة احلسنة وحيذر وابل التبعة السيئة فعن أيب هريرةتصرفاته للشرع كي ينال أجر ال

أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )من دعا إىل هدى كان له من اْلجر مثل أجور  عنه
من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آاثم 

 .(3)( من تبعه ال ينقص ذلك من آاثمهم شيئا
والداعية حيمل رسالته يف شخصيته ومسته وأسلوب تعامله مع اآلخرين، فهو ذو 
هدف ومن مث فينبغي أن يتفقد قوله وعمله ومسته وسائر تصرفاته.. ومما يستدل به على أمهية 

هللا عنها  ىالك العام : فعن زينب بنت جحش رضاخللق احلسن : أهنا تعصم إبذن هللا من اهل
هللا عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول : )ال إله إال هللا ويل للعرب من شر قد  أن النيب صلى

اقرتب فتح اليوم من ردم أيجوج ومأجوج مثل هذه وحلق إبصبعه اإلهبام واليت تليها قالت 
. (4)زينب بنت جحش فقلت اي  رسول هللا أهنلك وفينا الصاحلون قال نعم إذا كثر اخلبث( 

يعصم إبذن هللا من اخلبث ْلهنا هتدي لليت هي أقوم فهي الرشد  واْلخالق صمام اْلمان
 وهي الرب واإلحسان.

                                                            

 .(2474( )3861صحيح البخاري : املناقب ) (1)
 (.948صحيح مسلم : اجلنائز ) (2)
 (.2674صحيح مسلم : العلم ) (3)
 (.2880(، مسلم : الفنت )3346البخاري : اْلنبياء ) -متفق عليه (4)
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وقد اهتم السلف الصاحل ابْلخالق اهتمامهم ابلعقيدة ومن اآلاثر اليت تؤثر عنهم يف 
ذلك قول عكرمة موىل ابن عباس رضي هللا عنهم : )لكل شيء أساس، وأساس اإلسالم 

 .(1)حسن اخللق( 
هللا عنهم : )ما من عبادة أفضل من عفة بطن  ىن علي بن احلسني رضوقال حممد ب

أو فرج، وما من شيء أحب إىل هللا عز وجل من أن يسأل، وما يدفع القضاء إال الدعاء وإن 
أسرع اخلري ثوااب الرب، وأسرع عقوبة البغي، وكفى ابملرء عيبا أن يبصر من الناس ما يعمى عليه 

 .(2)مبا ال يستطيع التحول عنه، وأن يؤذي جليسه مبا ال يعنيه( من نفسه، وأن أيمر الناس 
 موضوع البحث :أوال : 

لكتاب وء اضعلى  "ارتباط األخالق الفاضلة ابلدعوة"يتناول موضوع البحث 
 الق الفاضلةط اْلخرتباوالسنة واجلوانب اليت تتعلق ابملوضوع الذي يقوم يف اإليضاح على ا

 ابلدعوة. 
 : اختيار هذا املوضوعاثنيا : أسباب 

غ العدد لة بللفاضاعلى التحلي ابْلخالق  تمعظم اآلايت يف القرآن الكرمي اليت حث -1
 له.اإلمجايل آلايت اْلخالق حنو الربع من عدد آي القرآن الكرمي ك

:  رتتيبلى العشريعة اإلسالمية هي إحدى أصوله اْلربعة وهي الأن اْلخالق يف  -2
 والعبادات، واملعامالت(.)اإلميان، واْلخالق، 

اْلخالق  قي هواحلقي سببال منها ب انتشار الدعوة يف العامل لوجداناسبأيف  اننظر لو  -3
 الفاضلة.

ه )إمنا ن نفسعهو  إمنا كان دعوة النيب صلى هللا عليه وسلم إىل اْلخالق كما قال -4
 بعثت ْلَتم مكارم اْلخالق(.

عوة إال ح الد تصدمها عن اْلخر، فالالدعوة واْلخالق صنوان متالزمان ال ينفك أح -5
 ابْلخالق الفاضلة.

 اثلثا : أمهية البحث: 
                                                            

 (.2/104صفة الصفوة : ) (1)
 (.2/111صفة الصفوة : ) (2)
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 نقاط التالية : التبني أمهية موضوع البحث من خالل ت
)إنك لعلى خلق عظيم( أي على دين عظيم   :أن اْلخالق هو الدين كما يف قوله تعاىل -1

 .ماهللا عنه ىكما فسر ابن عباس رض
سبب بعثة النيب صلى هللا عليه وسلم إمنا كان إلَتام مكارم اْلخالق كما قال هو عن  -2

 نفسه )إمنا بعثت ْلَتم مكارم اْلخالق(. 
     اخللق الفاضل هو مقصود الدعوة وموضوعها وغايتها ووسيلتها. -3

 هداف التالية:األيهدف البحث إىل حتقيق  رابعا : أهداف البحث :
 اخللق الفاضل يف الدعوة.بيان أمهية  -1
 هنما متالزمان.أببيان ارتباط اْلخالق ابلدعوة  -2
 ن اْلخالق هو سر انتشار اإلسالم.أببيان ال -3
 . اخللق الفاضل هو مقصود الدعوة وموضوعها وغايتها ووسيلتهاالبيان أبن  -4

 خامسا : حدود البحث:
 إىل هللا تعاىل.ارتباطه ابلدعوة  و يتناول البحث عن اخللق الفاضل

 سادسا : منهج البحث:
 نهج الوصفي.املمنهج البحث العلمي املستخدم يف هذه الدراسة هو  -1
 سرت يف حبثي على أصول منهج أهل السنة واجلماعة. -2

 .عزوت اآلايت الكرمية إىل السور مع ترقيمها -3

 .الواردة يف البحث خرجت اْلحاديث النبوية -4

 .أصحاهبانسبة اْلقوال إىل  -5

وأس   أل هللا س   بحانه وتع   اىل أن يتقب   ل ه   ذا العم   ل قب   وال حس   نا وأن يكرمن   ا برفق   ة النبي   ني 
 والصديقني والشهداء والصاحلني.

 : سابعا : تفصيل خطة البحث
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 واملصادر واملراجع وخاَتة وفهارس احملتوايت فصولتمل البحث على مقدمة وثالثة اش
 -1النقاط تنحصر على ما يلي:  النقاط وهذهفأما املقدمة فقد اشتملت على عدة 

 -5أهداف البحث  -4أمهية البحث  -3أسباب اختيار املوضوع  -2وضوع البحث م
 تفصيل خطة البحث . -7منهج البحث  -6حدود البحث 

  تفصيل خطة البحث :
 :ثالثة مباحثفيه و األول : مفهوم األخالق الفاضلة  الفصل
   واصطالحا اْلول : تعريف اْلخالق لغة املبحث
 مفهوم اْلخالق يف القرآن الكرمي  : الثاين املبحث

 السنة املطهرة يف مفهوم اْلخالق املبحث الثالث: 
 ثالثة مباحث:فيه و الثاين : مفهوم الدعوة  الفصل
 واصطالحا اْلول : تعريف الدعوة لغة املبحث
 الثاين : مفهوم الدعوة يف القرآن الكرمي  املبحث

 السنة املطهرة يف مفهوم الدعوة املبحث الثالث: 
 :مباحث سبعة فيهو الثالث : ارتباط األخالق الفاضلة ابلدعوة  الفصل
 األول : اخللق الفاضل من مقاصد الدعوة  املبحث

 حض النيب صلى هللا عليه وسلم أمته على التحلي مبكارم األخالق املبحث الثاين : 
البذل، الكرم،  الصدق، اخللق الفاضل وسيلة من وسائل الدعوة مثل : الثالث املبحث

 وفيه ثالثة مطالب: الشجاعة
 الصدقاملطلب اْلول : 

 املطلب الثاين : اْلمانة

 
 
 

 املطلب الثالث: خلق الوفاء 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82
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: اخللق الفاضل أبرز مقومات الداعية مثل اإلخالص، املتابعة، الصرب...، الرابع  املبحث
 وفيه سبعة مطالب:

 املطلب اْلول: اإلخالص

 املطلب الثاين : التقوى 

 : الصرب  املطلب الثالث
 املطلب الرابع: احللم واْلانة 
 املطلب اخلامس : الرفق 

 املطلب السادس : العفو واإلعراض 
 طلب السابع: التواضع وعدم الكرب امل

 وفيه ثالثة مطالب::أثر األخالق الفاضلة يف جناح الداعية  اخلامس املبحث
 عاة ألزم الناس ابْلخالق الكرميةالداملطلب اْلول: 
 إىل جناحه يف دعوته إىل هللادعى استقامة الداعية وحسن سريته أاملطلب الثاين: 
 احلسنة قدوة بذاتهصاحب اْلخالق املطلب الثالث: 

 وفيه مطلبان:: أاثر األخالق الفاضلة على املدعو املسلم  السادس املبحث
 خالق النيب صلى هللا عليه وسلم املطلب اْلول: الدالئل العملية لتأثر الصحابة أب

 خالق النيب صلى هللا عليه وسلم الصحابة أباملطلب الثاين: الدالئل القولية لتأثر 
 وفيه أربعة مطالب: اثر األخالق الفاضلة على غري املسلمنيآ:  بعالسا املبحث

على صحة رسالة رسول  من خلق النيب صلى هللا عليه وسلم وصفته املطلب اْلول: أثر هرقل
  هللا صلى هللا عليه وسلم وصدق دعوته

 وسلم يف جذب الناس إىل اإلسالم  هللا عليه أثر صربه صلىاملطلب الثاين: 

 ه وعفوه صلى هللا عليه وسلم أثر حلماملطلب الثالث: 
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 أثر كرمه صلى هللا عليه وسلم يف أتليف القلوب عليهاملطلب الرابع : 
 وفيها : اخلامتة :

 خالصة البحث : ...................................................... 
 البحث : ....................................................أهم نتائج 

 ...............................توصيات البحث : ..................... 
 

 الفهارس :  وفيها 
 ...فهارس املصادر واملراجع : ...........................................

 ................................... فهارس احملتوايت : .................
 

هللا العل  ى الق  دير عل  ى م  ا يس  ر يل م  ن إع  داد ه  ذا البح  ث، مث أش  كر ك  ل  ال يف  وتأ أن أش  كر
ال أدع  ي أين وص  لت و  ه خ  الل إع  داد هل  ذا البح  ث،م  ن م  د يل ي  د الع  ون واملس  اعدة بتوجيهات  

هبذا البحث إىل درجة الكمال، ولكن حس يب أين اجته دت، ف ون وفق ت ف ذلك م ن فض ل هللا 
م  ن  وح  ده، وإن حص  ل خط  أ أو تقص  ري فه  ذا م  ن طبيع  ة البش  ر، وأرج  و مم  ن وق  ف عل  ى ش  ي 

لنصيحة، وأسأل هللا تعاىل أن يتقبل مأ هذا اجلهد، وأن جيعل ه عم ال ص احلا ابأن يبادرين  هذا
 صا، وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.خال

وختام  ا أتق  دم ابلش  كر اجلزي  ل لفض  يلة الش  يك اْلس  تاذ ال  دكتور حمم  د الس  يد إب  راهيم البس  اطي 
ال   ذي منح   أ الكث   ري م   ن وقت   ه وجه   ده وعلم   ه رغ   م كث   رة مش   اغله وذل   ك ابلربي   د اإللك   رتوين 

اجل   زاء، وأن ينف   ع ب   ه اإلس   الم يب  أس   أل هللا أن جيزئ   ه ع   أ خ   ري اس   كوالتواص   ل االجتماعي 
 واملسلمني. 

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 األول  الفصل

 مفهوم األخالق الفاضلة
 

 :ثالثة مباحثفيه و 
 

 واصطالحا األول : تعريف األخالق لغة املبحث
   

 مفهوم األخالق يف القرآن الكرمي الثاين : املبحث
  

 السنة املطهرةيف مفهوم األخالق املبحث الثالث: 
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 األول  فصلال
 مفهوم األخالق الفاضلة  

 وفيه ثالثة مباحث:
 

 األول  بحثامل
 :تعريف األخالق لغة واصطالحا 

 
 تعريف األخالق لغة : أوال:

هي أخالق مجع خلق، بضم اخلاء املعجمة، وبضم الالم وبسكوهنا. واخللق يطلق على معان 
واملروءة ، مأخوذ من اخللق وهو التقدير . قال ابن الفارس  (1): الدين ، الطبع ، السجية ،

: ))اخلاء والالم والقاف : أصالن، يدل أحدمها على تقدير الشيء واْلخر على مالسته،  (2)
أما اْلول فيقال فيه خلقت اْلدمي للسقاء إذا قدرته ... ومن ذلك : اخللق هي السجية ، 

صاحبها قد قدر عليه ، وفالن خليق بكذا ، وأخالق به ، وما أخالقه أي  هو ممن ْلن 
يقدر فيه ذلك ، واخلالق : النصيب ، ْلنه قد قدر لكل أحد نصيبه . أما أصل الثاين فيقال 

خلق الشيء وخلق وخلق إذا بلي فيه : صخرة خلقاء أي : ملساء ... ومن هذا الباب : أ
...)(3) 

 اخللق مبعىن اإلبداع من غري أصل وال احتذاء . أو هو مأخوذ من 

                                                            

 كالمها يف مادة اخللق .   (239 /3)والقاموس احمليط للفريوزأابدي  (10/86)لسان العرب البن املنظور (1)
ه  ، انظر  395هو أمحد بن فارس بن زكرايء القزوين من أئمة اللغة واْلدب له معجم مقاييس اللغة ، جممل اللغة وغريمها ، تويف سنة  (2)

  (.153)الغويني والنحاة للسيوطي ص  بغية الوعاء يف طبقات
 . (214 -213 /2)معجم مقاييس اللغة   (3)
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يف املفردات واخللق يقال يف معىن املخلوق ، واخللق واخللق يف اْلصل واحد   (1)قال الراغب : 
كالشرب، والشرب، والصرم ، والصرم ، لكن خص اخللق ابهليئات واْلشكال والصور املدركة 

 (2)لبصرية ابلبصر ، وخص اخللق ابلقوى والسجااي املدركة اب
 اثنيا: تعريف األخالق اصطالحا:

 عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها اْلفعال بسهولة ويسر  عرف اجلرجاين اخللق أبنه
من غري حاجة إىل فكر ورويَّة، فون كان الصادر عنها اْلفعال احلسنة كانت اهليئة خلقا 
 3حسنا، وإن كان الصادر منها اْلفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هى مصدر ذلك خلقا سيئا

 
 الثاين  بحثامل

 :قرآن الكرميمفهوم األخالق يف ال
 

 القرآن الكرمي فقد استعمل لفظ اخللق يف موضعني منه :
( عليه يف سورة الشعراء حيث قال هللا سبحانه على لسانه )عاد( قوم )هود :األول 
ورغبهم بثوابه وخوفهم  ،نبيهم حني دعاهم إىل هللا تعاىل يف معرض ردهم املنكر على السالم

ناا أاواعاْظتا أامْ قااُلوا ساوااء من عقابه :   ا ِإالَّ  ،ملْا تاُكن مِ نا اْلوااِعِظنيا  عالاي ْ واماا  ، ُخُلُق اْلاوَِّلنيا ِإْن هاذا
 (4)حناُْن مبُعاذَِّبنيا 

يف صدر سورة القلم، حني ذب هللا عن نبيه املصطفى سيدان حممد صلوات  :والثاين
هللا وسالمه عليه، وأقسم على عصمته من اجلنون ، وعلى كمال خلقه حيث قال سبحانه : 

ِة رابِ كا مباْجُنوٍن  ،ن وااْلقالاِم واماا ياْسطُُرونا  ُْنونٍ  ،ماا أانتا بِِنْعما واِإنَّكا لاعالى  ، واِإنَّ لاكا ْلاْجرًا غارْيا مما
 (5)ُخُلٍق عاِظيٍم 

                                                            

هو احلسن بن حممد بن املفضل أبو القاسم اْلصفهاين ، كان أديبا من احلكماء العلماء اْلئمة يف ذلك ، له مؤلفات كثرية منها  (1)
 املفردات .  

 . (158)املفردات يف غريب القرآن ص  (2)
 (.101)( التعريفات للجرجاين ص  3)
 (.138-136)اآلية:  سورة الشعراء،(4)
 (.4-1)سورة القلم، اآلية:  (5)
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أما اْللفاظ اْلخرى املقاربة للفظ اخللق يف املعىن فاستعمل منها : ))الدأب(( 
و))السنة (( و ))الفطرة (( وهي من اْللفاظ اليت تدل على معىن اخللق ، فالدأب : معناه 

يصبح عادة يف اإلنسان ال العادة والشأن املستمرة دائما على حاله، وهو مبعىن اخللق الذي 
ْأِب آِل ِفْرعاْونا واالَِّذينا ِمن  يتغري ، وقد ورد أربع مرات يف القرآن الكرمي ، منها قوله تعاىل : كادا

ُهُم  اَّللَُّ ِبُذنُوهِبِْم وااَّللَُّ شاِديُد اْلِعقااِب  تِناا فاأاخاذا بُوْا ِِبايا  ق اْوِم وقوله تعاىل : ِمْثلا داْأبِ  (1)ق اْبِلِهْم كاذَّ
ُودا واالَِّذينا ِمن ب اْعِدِهْم واماا اَّللَُّ    (2)  يُرِيُد ظُْلًما ل ِْلِعباادِ نُوٍح واعااٍد واَثا

وورد لفظ ))دأاب(( أي متتابعا وذلك يف قوله تعاىل : قاالا ت اْزراُعونا ساْبعا ِسِننيا داأااًب فاماا 
ُروُه يف ُسنُبِلِه ِإالَّ قا  وبلفظ ))دائبني (( أي : جاريني يف   (3) ممِ َّا أتاُْكُلونا ِلياًل حاصادُّتُّْ فاذا

 فلكمها دائما ال يفرتقان، وذلك يف قوله تعاىل : واساخَّر لاُكُم الشَّْمسا وااْلقامارا داآئِبانيا واساخَّرا 
 (4) لاُكُم اللَّْيلا واالن َّهاارا 

اخللق ،  مبعىن فهي وأما السنة فمعناها : السرية والطبيعة ، محيدة كانت أو ذميمة
 بع عشرة مرةسلكرمي ارآن ْلنه يصري طبعا لإلنسان وهو مظهر سريته وقد ورد استعماهلا يف الق

 منها قوله تعاىل :  
ُم مَّا قاْد سالافا واِإْن ي اُعوُدوْا ف اقاْد ماضاْت ُسنَُّة اْلاوَِّلنِي  ُقل لِلَِّذينا كافاُروْا ِإن يانت اُهوْا يُ غافاْر هلا

دا ِلُسنَِّة اَّللَِّ ت اْبِدياًل  (5) لاْوا ِمن ق اْبُل والان َتِا  (6)وقوله تعاىل : ُسنَّةا اَّللَِّ يف الَِّذينا خا
وأما الفطرة فهي مبعىن اخللقة وهذا من اْللفاظ املرادفة للفظ اخللق، وقد ورد هذا 

ِنيًفا ِفْطراةا  يِن حا اَّللَِّ الَّيِت فاطارا النَّاسا عالاي ْهاا ال ت اْبِديلا اللفظ يف قوله تعاىل : فاأاِقْم واْجهاكا لِلدِ 
يُن اْلقايِ ُم والاِكنَّ أاْكث ارا النَّاِس ال ي اْعلاُمونا  خِلاْلِق اَّللَِّ ذاِلكا الدِ 
، والفطرة اليت فطر الناس عليها (7)

بواه ما من مولود يولد على الفطرة فأ:  هي دينه احلنيف كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم

                                                            

 (.11اآلية: ) سورة آل عمران، (1)
 (.31)سورة غافر، اآلية:  (2)
 (.47)سورة يوسف، اآلية:  (3)
 (.33)سورة إبراهيم، اآلية:  (4)
 (.38)سورة اْلنفال، اآلية:  (5)
 (.62)سورة اْلحزاب، اآلية:  (6)
 (.30)سورة الروم، اآلية:  (7)
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وكما فطرهم على دينه احلنيف ، فقد فطرهم على اخلري أو  (1) يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه
الشر ، والسعادة أو الشقاوة والطيابة أو اخلباثة ، وهذا ما وقفت عليه مما جاء يف القرآن 

 (2)الكرمي يف الداللة على معىن اخللق بلفظها أو مقارهبا
 

 املبحث الثالث 
 :األخالق يف السنة املطهرةمفهوم 

 
ثرية يف ديث ك أحايف "أخالق"أو  "اخللق"السنة املطهرة فقد ورد فيها استعمال لفظ 

 مقامات خمتلفة: 
هللا عنه ، وغريه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، )  ىعن أيب هريرة رض 

وهذا حديث مدين صحيح ويدخل يف هذا املعىن الصالح  (3)إمنا بعثت ْلَتم صاحل اْلخالق(
واخلري كله والدين والفضل واملروءة واإلحسان والعدل فبذلك بعث ليتممه صلى هللا عليه 

العلماء إن أمجع آية للرب والفضل ومكارم اْلخالق قوله عز وجل }ِإنَّ اَّللَّا  قالوقد  وسلم
ِر وااْلب اْغِي ياِعُظُكْم لاعالَُّكْم أياُْمُر اِبْلعاْدِل وااْْلِْحسااِن واإِ  يتااِء ِذي اْلُقْرَبا واي ان ْهاى عاِن اْلفاْحشااِء وااْلُمْنكا

 (4)تاذاكَُّرون.
وروينا عن عائشة ذكره ابن وهب وغريه أهنا قالت مكارم اْلخالق صدق احلديث 

حب وقرى وصدق الناس وإعطاء السائل واملكافأة وحفظ اْلمانة وصلة الرحم والتدمم للصا
الضيف واحلياء رأسها قالت وقد تكون مكارم اْلخالق يف الرجل وال تكون يف ابنه وتكون 
يف ابنه وال تكون فيه وقد تكون يف العبد وال تكون يف سيده يقسمها هللا ملن أحب. وقد 

 (5)ليس دنيا إال بدين ... وليس الدين إال مكارم اْلخالق وله:أحسن أبو العتاهية يف ق

                                                            

 . (6/143)أخرجه البخاري يف تفسري الروم (1) 
 (.56-55)ينظر أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن والسنة، الدكتور أمحد ابن عبد العزيز بن قاسم احلداد، اجلزء اْلول، ص  (2)
 (.381 /2)أخرجه أمحد يف املسند  (3)
 (.90)اآلية:  ،سورة النحل (4)
،  24)، جزء ، ْلبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيبَتهيد ملا يف املوطأ من املعاين واْلسانيد (5)

 (.334 ص
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ا ، قاالا : لامَّا ب الاغا أاابا ذارٍ  ماب ْعاُث النَّيبِ  صلى هللا وعاِن  اْبِن عابَّاٍس ، راِضيا اَّللَُّ عان ُْهما
ا الرَُّجِل الَِّذي ي اْزُعُم أانَُّه نايبي  ا اْلوااِدي فااْعلاْم يل ِعْلما هاذا  عليه وسلم قاالا : ْلاِخيِه ارْكاْب ِإىلا هاذا

ْتِيِه اخلْارباُ مِ  عا ِمْن ق اْولِِه مُثَّ راجاعا أيا اِء واامْساْع ِمْن ق اْولِِه مُثَّ اْئِتِأ فااْنطالاقا اْلاُخ حاَّتَّ قاِدماُه وامسِا نا السَّما
ارِِم اْلاْخالاِق... وعن صفية بنت حيي قالت ما رأيت  (1) ِإىلا أايب ذارٍ  ف اقاالا لاُه راأايْ ُتُه أياُْمُر مباكا

ول هللا صلى هللا عليه و سلم وعند مسلم من حديث عائشة كان أحدا أحسن خلقا من رس
 (2)خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 (.3861) رقم احلديث 59ص  5ء الوحي ، جزء البخاري ، كتاب بد (1)
 (.557)، ص  1فتح الباري البن رجب ، قوله ابب صفة النيب صلى هللا عليه وسلم ، جزء  (2)
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 الثاين  الفصل

 مفهوم الدعوة  
 

 :ثالثة مباحثفيه و 
 

 واصطالحا األول : تعريف الدعوة لغة املبحث
 

 الثاين : مفهوم الدعوة يف القرآن الكرمي املبحث
 

 السنة املطهرةيف مفهوم الدعوة املبحث الثالث: 
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 الثاين فصلال
 مفهوم الدعوة  

 باحث:وفيه ثالثة م
 

 األول  بحثامل
 :واصطالحاتعريف الدعوة لغة 

 
 أوال: تعريف الدعوة لغة: 

 وها يف كتبهمودون للغةطالقات، ذكرها علماء ااة يف اللغة العربية عدة مفاهيم و للدعو 
 ما يلي :ومن ذلك 

يقول ابن فارس : )الدال والعني واحلرف املعتل أصل واحد، وهو أن َتيل الشيء 
 .(1)إليك بصوت وكالم يكون منك( 

ويقول اجلوهري : )دعوت فالانً، أي : انديته وصحت به واستدعيته، ودعوت هللا له 
 .(2)وعليه دعاء، والدعوة املرة الواحدة( 

: انديته وصحت به، والنيب داعي هللا،  وهم دعاة  ويقول الزخمشري : )دعوت فالانً 
 .(3)احلق ودعاة الباطل ودعاة الضاللة( 

ويقول الفريوز آابدي : )الدعاء : الرغبة إىل هللا تعاىل ، دعا دعاء ودعوى والدعاءة 
السبابة وهو مأ دعوة الرجل أي قدر ما بيأ وبينه ذاك وهلم الدعوة على غريهم أي يبدأ هبم 

دعاء وتداعوا عليه َتمعوا، ودعاة ساقه... وادعى كذا زعم أن له حقا أو ابطاًل واالسم يف ال
 .(4)الدعوة والدعاوة ويكسران 

                                                            

 (،  )مادة : دعا(.2/279معجم مقاييس اللغة، البن فارس ) (1)
 (، )مادة : دعا(.6/2337الصحاح، للجوهري : ) (2)
 (، )مادة : دع و(.1/189أساس البالغة ، جلار هللا الزخمشري ) (3)
 (، )مادة : الدعاء(.4/327احمليط، ) القاموس (4)
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ويقول ابن منظور : )الدعوة : املرة الواحدة من الدعاء ....، ودعا الرجل دعواً 
قوم يدعون  ودعاء انداه، واالسم : الدعوة. دعوت فالانً أي : صحت واستدعيته... والدعاة

إىل بيعة هدى أو ضاللة، واحدهم داع، ورجل داعية : إذا يدعو الناس إىل بدعة أو دين، 
 .(1)أدخلت اهلاء فيه للمبالغة( 

عا، فعل دن الموخالصة القول : أن الدعوة هلا يف اللغة عدة معان، وهي مشتقة 
ت وكالم يك بصو ا إلموالسم : الدعوة والقائم هبا يسمى : داعية، وهي تفيد : إمالة شيء 

 يكون منك حبق أو ابطل.
 : الدعوة شرعا تعريفاثنيا: 

 2هى دعاء املكلفني من اجلن واإلنس إىل عبادة هللا تعاىل وتقواه.
 

 الثاين بحثامل
 :مفهوم الدعوة يف القرآن الكرمي 

 
 نها:ورد لفظ الدعوة يف القرآن الكرمي للداللة على معاين متعددة م

ُتْم يف راْيٍب ممَّا ن ازَّْلناا عالاى عاْبِدانا فاْأتُوا  واالستغاثةالطلب معىن  -1 : حنو قوله تعاىل : )واِإْن ُكن ْ
ُتْم صااِدِقنيا( اءاُكْم ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِإْن ُكن ْ ِبُسوراٍة ِمْن ِمْثِلِه وااْدُعوا ُشهادا
، وقوله تعاىل : )ُقْل (3)

اُب  ُكْم عاذا ُتْم صااِدِقنيا(أاراأايْ تاُكْم ِإْن أاَتا  .(4)اَّللَِّ أاْو أات اْتُكُم السَّاعاُة أاغارْيا اَّللَِّ تاْدُعونا ِإْن ُكن ْ
: حنو قوله تعاىل : )ِإنَّ الَِّذينا تاْدُعونا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ِعبااٌد أاْمثااُلُكْم فااْدُعوُهْم  العبادةمعىن  -2

ُتْم صااِدِقنيا(  ًا آخارا الا ِإلاها ِإالَّ ُهوا (5)ف اْلياْستاِجيُبوا لاُكْم ِإْن ُكن ْ . وقوله تعاىل : )واالا تادُْع ماعا اَّللَِّ ِإهلا
اِلٌك  ُه لاُه احْلُْكُم واِإلاْيِه تُ ْرجاُعونا( ُكلُّ شاْيٍء ها  .(6)ِإالَّ واْجها

                                                            

 ( ، )مادة : دعا(.1/986لسان العرب، البن منظور : ) (1)
 9ص  لفضيلة الشيك عبد هللا بن صاحل القصري تبصرة اهلداة بشأن الدعوة والدعاة )2(
 (.23) سورة البقرة ، اآلية: (3)
 (.41-40)سورة اْلنعام، اآلية:  (4)
 (.194)سورة اْلعراف، اآلية:  (5)
 (.88)سورة القصص، اآلية:  (6)
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اءاُهْم أباُْسناا ِإالَّ أاْن قااُلوا ِإانَّ ُكنَّا  القولمعىن  -3 : حنو قوله تعاىل: )فاماا كاانا داْعوااُهْم ِإْذ جا
ٌم واآِخُر داْعوااُهْم (1)ظااِلِمنيا(  ي َّتُ ُهْم ِفيهاا ساالا ا ُسْبحااناكا اللَُّهمَّ واحتِا . وقوله تعاىل : )داْعوااُهْم ِفيها

 .(2)أاِن احلْاْمُد َّللَِِّ رابِ  اْلعاالاِمنيا( 
اِع ِإىلا شاْيٍء ُنُكٍر( النداء معىن  -4 ُهْم ي اْوما يادُْع الدَّ : قوله تعاىل : )ف ات اوالَّ عان ْ

(3). 
ْ لاناا ماا ِهيا قاالا ِإنَُّه ي اُقوُل ِإهنَّاا  السؤالمعىن  -5 : حنو قوله تعاىل : )قااُلوا ادُْع لاناا رابَّكا يُ بانيِ 

ب اقاراٌة الا فااِرٌض واالا ِبْكٌر عاوااٌن بانْيا ذاِلكا فاافْ عاُلوا ماا تُ ْؤماُرونا( 
. وقوله تعاىل : )واقاالا الَِّذينا يف (4)
اِب(  نَّما اْدُعوا رابَُّكْم ُُيافِ ْف عانَّا ي اْوًما ِمنا اْلعاذا النَّاِر خِلازاناِة جاها
(5). 

 .(6): حنو قوله تعاىل : )أاْن داعاْوا لِلرَّمْحاِن والاًدا(  اجلعلمعىن  -6
ئِ  النسبة -7 ءاُهْم : حنو قوله تعاىل : )ْدُعوُهْم آِلابا ِهْم ُهوا أاْقساُط ِعْندا اَّللَِّ فاِوْن ملْا ت اْعلاُموا آابا

ا أاْخطاْأُُّتْ ِبِه والاِكْن ماا ت اعامَّداْت قُ لُ  يِن واماواالِيُكْم والاْيسا عالاْيُكْم ُجنااٌح ِفيما وُبُكْم فاِوْخوااُنُكْم يف الدِ 
ُ غاُفورًا راِحيًما(  واكاانا اَّللَّ
(7). 

ِبيِل احنو قوله تعاىل : ) :عوة إىل الشيء مبعىن احلث على قصدهمن الدمعىن  -8 دُْع ِإىلا سا
اِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهيا أاْحساُن ِإنَّ رابَّكا ُهوا أاْعلاُم مباْن ضا  ْوِعظاِة احلْاساناِة واجا ِة وااْلما لَّ عاْن رابِ كا اِبحلِْْكما

ِبيِلِه واُهوا أاْعلاُم اِبْلُمْهتاِدينا(  سا
(8). 

ُهنَّ أاْصبُ  ْيدا  وقوله تعاىل : )قاالا رابِ  السِ ْجُن أاحابُّ ِإيلاَّ ممَّا ياْدُعوناِأ ِإلاْيِه واِإالَّ تاْصِرْف عاأِ  كا
 .(9)ِإلاْيِهنَّ واأاُكْن ِمنا اجلْااِهِلنيا( 

 

                                                            

 (.5)سورة اْلعراف، اآلية:  (1)
 (.10)سورة يونس، اآلية:  (2)
 (.6)سورة القمر، اآلية:  (3)
 (.68)سورة البقرة، اآلية:  (4)
 (.49)سورة غافر، اآلية:  (5)
 (.91)سورة مرمي، اآلية:  (6)
 (.5) :يةاآلاْلحزاب،  سورة (7)
 (.125) :يةاآلالنحل،  سورة (8)
 (.33: )يةاآليوسف،  سورة (9)
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ناُكْم كا  التسميةمعىن  -9 ُدعااِء ب اْعِضُكْم ب اْعًضا : حنو قوله تعاىل : )الا َتاْعاُلوا ُدعااءا الرَُّسوِل ب اي ْ
ِر الَِّذينا ُُيااِلُفونا عاْن أاْمرِِه أاْن ُتِصي ناٌة أاْو قاْد ي اْعلاُم اَّللَُّ الَِّذينا ي اتاسالَُّلونا ِمْنُكْم ِلوااًذا ف اْلياْحذا ب اُهْم ِفت ْ

اٌب أالِيٌم(   .(1)ُيِصيب اُهْم عاذا
نْ ياا واالا : حنو قوله تعاىل : )الا جاراما أا الرفعة معىن  -10 منَّاا تاْدُعوناِأ ِإلاْيِه لاْيسا لاُه داْعواٌة يف الدُّ

يف اآْلِخراِة واأانَّ مارادَّانا ِإىلا اَّللَِّ واأانَّ اْلُمْسرِِفنيا ُهْم أاْصحااُب النَّاِر( 
(2). 

اِة واتاْدُعوناِأ ِإىلا  العرضمعىن  -11 : حنو قوله تعاىل : )واايا ق اْوِم ماا يل أاْدُعوُكْم ِإىلا النَّجا
 أي أعرضها عليكم. (3)النَّاِر( 

(  العذابمعىن  -21 : حنو قوله تعاىل : )تاْدُعو ماْن أاْدب ارا وات اواىلَّ
 .(5). أي تعذب (4)

 
 املبحث الثالث

 :املطهرة مفهوم الدعوة يف السنة 
 

ف اقاالا ِإّنِ   جااءا راُجٌل ِإىلا النَِّبِ  صلى هللا عليه وسلم عاْن أاَِب ماْسُعوٍد اْلاْنصاارِىِ  قاالا 
ْلىِن ف اقاالا  ِمُلُه ف اقاالا ف اقاالا راُجٌل ايا راُسولا اَّللَِّ أاانا أاُدلُُّه عالاى ماْن حياْ «. ماا ِعْنِدى » أُْبدِعا َِب فاامحِْ

رْيٍ ف الاُه ِمْثُل أاْجِر فااِعِلِه »  صلى هللا عليه وسلم راُسوُل اَّللَِّ   .(6)«ماْن دالَّ عالاى خا
ا أانَّ النَّيبَّ صلى  ىا عاِن اْبِن عابَّاٍس ، راضِ  ُ عان ُْهما ُ اَّللَّ هللا عليه وسلم ب اعاثا ُمعااًذا راِضيا اَّللَّ

اداِة أاْن الا ِإلاها ِإالَّ اَّللَُّ واأاين ِ راُسوُل هللِا فاِوْن ُهْم أاطااُعوا عاْنهُ  ِلذاِلكا  ِإىلا اْلياماِن ف اقاالا اْدُعُهْم ِإىلا شاها
لاٍة فاِوْن ُهْم أاطااُعو  ا ِلذاِلكا فاأاْعِلْمُهْم أانَّ اَّللَّا قاِد اْفرتااضا عالاْيِهْم َخاْسا صالاوااٍت يف ُكلِ  ي اْوٍم والاي ْ

ُذ ِمْن أاْغِنياائِِهْم واتُ رادُّ عالاى ف ُ  قاًة يف أاْموااهلِِْم تُ ْؤخا قاراائِِهمْ فاأاْعِلْمُهْم أانَّ اَّللَّا اْفرتااضا عالاْيِهْم صادا
(7). 

                                                            

 (.63) :يةاآلالنور،  سورة (1)
 (.43: )يةاآلغافر،  سورة (2)
 (41) :غافر، اآلية سورة (3)
 (.17: )آليةاملعارج، ا سورة (4)
-21احلكمة واملوعظة احلسنة وآاثرمها يف الدعوة إىل هللا يف ضوء الكتاب والسنة لدكتور أمحد بن انفع بن سليمان املورعي، ص : ) (5)

22). 
 (.41(، ص : )6/5007صحيح مسلم، ابب فضل إعانة الغازي يف سبيل هللا : رقم احلديث ) (6)
 (.19م : اإلميان )(، صحيح مسل1395متفق عليه : البخاري : الزكاة ) (7)
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ي اْعُت راُسولا هللِا صلى هللا عليه وسلم عالاى ِإقااِم الصَّالاِة  عاْن جارِيِر ْبِن عاْبِد هللِا، قاالا : ابا
اِة واالنُّْصِح ِلُكلِ  ُمْسِلٍم  ، واِإيتااِء الزَّكا
(1). 

  

                                                            

 (.57صحيح البخاري، اإلميان ) (1)



21 
 

 
 الثالث  الفصل

 ارتباط األخالق الفاضلة ابلدعوة  
 مباحث: سبعة فيهو 

 
 األول : اخللق الفاضل من مقاصد الدعوة املبحث

 
 حض النيب صلى هللا عليه وسلم أمته على التحلي مبكارم األخالقاملبحث الثاين : 

 
البذل،  الصدق، اخللق الفاضل وسيلة من وسائل الدعوة مثل : الثالث املبحث

 ....،الكرم
 

 اإلخالص، املتابعة، الصرب...،: اخللق الفاضل أبرز مقومات الداعية مثل الرابع  املبحث
 

 :أثر األخالق الفاضلة يف جناح الداعية اخلامس املبحث
 

 اثر األخالق الفاضلة على املدعو املسلمآ: السادس املبحث
 

 اثر األخالق الفاضلة على غري املسلمنيآ:  بعالسا املبحث

 

 الثالث فصلال
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 ارتباط األخالق الفاضلة ابلدعوة 

 :باحثم ه سبعةفيو 
 

 األول  بحثامل
 :اخللق الفاضل من مقاصد الدعوة

 
لقد من أجل غاايت بعثة سيدان حممد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إَتام مكارم 
 اْلخالق كما اخرب بذلك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نفسه فيما رواه عنه أيب هريرة

ويف رواية  (2)ويف رواية : مكارم اْلخالق (1)رفعه إمنا بعثت ْلَتم صاحل اْلخالق رضى هللا عنه
 (3):  بعثت ْلَتم حسن اْلخالق 

على  حلديثذا افرتى أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد قصر هدف بعثته يف ه
مزيد  ة حتتاج إىلها بقيت منإَتام مكارم اْلخالق اليت كانت اْلنبياء قبله قد بعثت هبا ، وبقي

ية ، فبعث العرب ْلمةت اْلمم قد ضلت عن كثري منها ال سيما ابيان بل ما بينته منها كان
 شريعته مما به يف ا خصصلى هللا عليه وسلم ليتمم حماسن اْلخالق ببيان ما ضلوا عنه ، ومب

 مل يكن قبله من مكارم اْلخالق . 
وقد جاء يف القرآن الكرمي يؤكد هذا اْلصل اْلخالقي يف غري ما آية ، فقد قال جل 

يُكْم وايُ عالِ ُمُكُم اْلِكتاابا وااحلِْْكماةا  شأنه :  تِناا وايُ زاكِ  ُلو عالاْيُكْم آايا ْلناا ِفيُكْم راُسواًل ِمْنُكْم ي ات ْ  ماا أاْرسا
وقال سبحانه تعاىل : لاقاْد مانَّ اَّللَُّ عالاى اْلُمْؤِمِننيا ِإْذ ب اعاثا  (4)وايُ عالِ ُمُكْم ماا ملْا تاُكونُوا ت اْعلاُمونا 

يِهْم وايُ عالِ ُمُهُم اْلِكتاابا وااحلِْْكماةا واِإْن كا ِفي تِِه وايُ زاكِ  ُلو عالاْيِهْم آايا انُوا ِمْن ِهْم راُسواًل ِمْن أانْ ُفِسِهْم ي ات ْ

                                                            

 ورجاله رجال الصحيح .    (،381 /2)أخرجه امحد يف املسند  (1)
 وهذا لفظ البزار كما حكاه عنه اهليثمي يف اجملمع .  (2)
  .، ابب ما جاء يف حسن اخللق (211 /2)وهذه رواية مالك يف املوطأ  (3)
 (.151) :يةاآل ،سورة البقرة (4)
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ٍل ُمِبنيٍ  ُلو عالاْيهِ  (1) ق اْبُل لاِفي ضاالا ُهْم ي ات ْ ْم وقال عز وجل : ُهوا الَِّذي ب اعاثا يف اْلُمِ يِ نيا راُسواًل مِ ن ْ
انُوا ِمن ق اْبُل لاِفي ضاالٍل مُِّبنٍي  يِهْم وايُ عالِ ُمُهُم اْلِكتاابا وااحلِْْكماةا واِإن كا تِِه وايُ زاكِ    (2)آايا
لم ليزكي يه وس علفيخرب هللا تعلى يف هذه اآلايت أنه بعث نبيه املصطفى صلى هللا

 عباده . 
: يطهر هم من رذائل اْلخالق ودنس النفوس وأفعال اجلاهلية اليت كانوا قد تلبسوا هبا بعد أي

فرتة من الرسل ، وذلك ما كان قد دعا به أبو اْلنبياء إبراهيم عليه الصالة والسالم حيث دعا 
هللا تعاىل أن يبعث يف اْلمة رسوال من بعده جيدد دعوته وحييي تزكيته كما قص هللا تعاىل 

ِتكا وايُ عالِ ُمُهُم اْلِكتاابا وااحلِْْكماةا  بقوله :لك عنه ذ ُلو عالاْيِهْم آايا ُهْم ي ات ْ راب َّناا واابْ عاْث ِفيِهْم راُسواًل مِ ن ْ
يِهْم ِإنَّكا أانتا العازِيُز احلاِكيمُ   (3)وايُ زاكِ 

 فوذا  كان من أعظم الغاايت هو إَتام مكارم اْلخالق وتزكية اْلمة فمعىن ذلك أن
شريعته الغرا اليت بعث هبا ذات أسس أخالقية عليها تقوم وهبا تنفذ يف كل جوانبها ، اإلميانية 

ابلصبغة اْلخالقية  والتعبدية والتعاملية ، فال يزكو إميان وال عبادة وال عمل مل يكن مصبوغا
 (4)ليس من خلق كرمي وال فعل مجيل إال وقد وصله هللا ابلدين الفاضلة ، إذ

ها بني بط فيليت ر ذلك النيب صلى هللا عليه وسلم يف مجلة من اْلحاديث اوقد بني 
 اجلوانب اإلميانية  والتعبدية ، وبني السلوك اْلخالقية . 

وهلذا حض النيب صلى هللا عليه وسلم أمته على االلتزام ابْلخالق الفاضلة ورغبهم 
قواله اليت نذكر منها طرفا فيها ، وحذرهم من التخلق ابْلخالق السيئة ، وذلك أبفعاله وأ

 (5)صاحلا إن شاء هللا تعاىل . 
 
 

 املبحث الثاين

                                                            

 (.164) :يةاآل ،ل عمرانآسورة  (1)
 (.2) :ية، اآلسورة اجلمعة (2)
 (.129، اآلية: )سورة البقرة (3)
   (.44)كما قال ابن أيب الدنيا يف مكارم االخالق ص    (4)
  (.47 -44)سم احلداد ، جزء اْلول، ص أخالق النيب يف القرآن والسنة لدكتور أمحد بن عبد العزيز بن قا (5)
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 :ذلك  فمن حض النيب صلى هللا عليه وسلم أمته على التحلي مبكارم األخالق
  

مل   بد هللا بن عمرو وحيدثنا إذ قالكنا جلوسا مع ع  :قال رضى هللا عنهمسروق  عن -1
 (1) وإنه كان يقول إن خياركم أحاسنكم أخالقايكن رسول هللا فاحشا وال متفحشا 

واحلديث يدل على أنه صلى هللا عليه وسلم كان داعية صدق إىل أنبل اْلخالق واْلمة معينة 
ابقتفاء هنج نبيها يف السلوك الفعلي كما هي معينة ابمتثال أقواله لقوله كما قال تعاىل :   

ِثريًا  لاقاْد كاانا لاُكْم يف راُسوِل اَّللَِّ  ناٌة لِ مان كاانا ي اْرُجو اَّللَّا وااْلي اْوما اآلِخرا واذاكارا اَّللَّا كا ُأْسواٌة حاسا
(2) 

هللا عنهما عن رسول  ىة وأيب عبدالرمحن معاذ بن جبل رضعن أيب ذر جندب بن جناد -2
ق الناس هللا صلى هللا عليه وسلم قال   اتق هللا حيثما كنت ، وأتبع السيئة احلسنة َتحها وخال

(3)خبلق حسن   
فأوصاه بتقوى هللا يف معاملته لربه، ومعاملته للناس أبن ُيالقهم خبلق  

حسن، وهنا يف احلديث أوصاه بتقوى هللا يف خاصة نفسه، وأوصاه مبن معه من املسلمني 
 (4)خرياً، يعأ: أنه يرفق هبم ويعاملهم املعاملة الالئقة هبم، وال يسيء إليهم، بل حيسن إليهم.

يء ما من ش هللا تعاىل عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال:  ىحديث أيب الدرداء رض -3
، وهذا فيه إثبات امليزان، وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة،  أثقل يف امليزان من حسن اخللق

وهو يدل على عظيم شأن حسن اخللق وثوابه عند هللا عز وجل، وأنه من أثقل ما يكون يف 
 (5)مليزان عندما توزن اْلعمال؛ ْلنه من أجل وأفضل اْلعمال.ا
ُه أابُو دااُودا وااْبُن ِحبَّانا يف صاِحيِحِه وااحلْااِكُم ، واقاالا صاِحيٌح عالاى  -4 ِديُث عااِئشاةا فاأاْخراجا حا

ا والاْفظُُه ِإنَّ اْلُمْؤِمنا لاُيْدرُِك حِبُْسِن ُخُلِقِه داراجاةا الصَّ   (6)ائِِم اْلقاائِِم .شاْرِطِهما
 

                                                            

    (.228، ص  6035) رقم احلديث 23عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، ابب ما ينه عنه من السباب اللعن ، جزء (1) 
 (.21: )يةاآل ،سورة اْلحزاب (2)
 حسن ويف بعض النسك : حسن صحيح . رواه الرتمذي ، وقال : حديث(3)
 . (101)، ص  14شرح سنن أيب داود ، عبد احملسن العباد ، جزء (4) 
 (.429)، ص  24شرح سنن أيب داود ، عبد احملسن العباد ، جزء  (5)
حتفة اْلحوذي بشرح جامع الرتمذي املؤلف : حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال، ابب ما جاء يف حسن اخللق،  (6)

 .  (250)، ص 5جزء 
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كان النيب صلى هللا عليه و سلم أحسن الناس أي   :قال رضى هللا عنه حديث أنس -5
أحسنهم خلقا وخلقا وأجود الناس أي أكثرهم بذال ملا يقدر عليه وأشجع الناس أي أكثرهم 

 (1).إقداما مع عدم الفرار
هللا عنه رفعه إن من أحبكم إيل وأقربكم مأ جملسا يوم القيامة أحسنكم  ىعن جابر رض -6

 وغري ذلك من اْلحاديث الكثرية يف السنة املطهرة .(2)أخالقا 
بيان  يها منا فففي هذه اْلحاديث العظيمة حض عظيم على التحلي مبحاسن اْلخالق ، مل

درايتها عن و اعها مسند عملؤمن احلق لفضله وعظيم أجره ومنزلته عند هللا ، ولذلك ال يتوىل ا
ه النيب ا حث بض مماملبادرة إىل التحلي مبحاسن اْلخالق حرصا على نيل فضلها ، وهي غي
 ن مساوئها .لبعد عا واصلى هللا عليه وسلم أمته على لزوم مكارم اْلخالق اليت بعث بتمامه

حيث جعل النيب وقد علمت من خالهلا ما لألخالق الزاكية من مكانة يف اإلسالم 
حرب بل إن الدين كله خلق كما فسر  (3)صلى هللا عليه وسلم معيار اخلريية هو حسن اخللق ،

هللا عنهما وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل يف مدح نبيه صلى  ىاْلمة عبد هللا بن العباس رض
 فسمى الدين كله (4)فقال أي على دين عظيم   وإنك لعلى خلق عظيم هللا عليه وسلم 

 خلقا.
 
 
 
 

 
 املبحث الثالث

                                                            

فتح الباري شرح صحيح البخاري املؤلف : أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ، ابب حسن اخللق والسخاء  (1)
 . (457)، ص  10،جزء 

، 32عمدة القاري شرح صحيح البخاري املؤلف : بدر الدين العيأ احلنفي ، ابب حسن اخللق والسخاء وما يكره من البخل ، جزء  (2)
 (.219)ص 

 بعد اإلميان ابهلل ومالئكته ...اخل. (3)
 . (18/ص  29)أخرجه ابن جرير يف تفسريه ج (4)
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  الكرم، الشجاع البذل، ،الصدقاخللق الفاضل وسيلة من وسائل الدعوة مثل 
 وفيه ثالثة مطالب:

 

ن انفع مثمر م ى حنو علنريد ابلوسائل ما يستعني به الداعي على تبليغ الدعوة إىل هللا
لداعي لرية الطيبة م، السسالالوسائل املهمة جداً يف تبليغ الدعوة إىل هللا وجذب الناس إىل اإل
يكون و سنة لغريه، أسوة حو يبة وأفعاله احلميدة وصفاته العالية وأخالقه الزكية مما جيعله قدوة ط

لتأثر ليها، ْلن اإجذبون وين هبا كالكتاب املفتوح يقرأ فيه الناس معاين اإلسالم فيقبلون عليها
 ابْلفعال والسلوك أبلغ وأكثر من التأثر ابلكالم فقط. 

فون اإلسالم انتشر يف كثري من بالد الدنيا ابلسرية الطيبة للمسلمني اليت كانت َتلب 
أنظار غري املسلمني وحتملهم على اعتناق اإلسالم فالقدوة احلسنة اليت حيققها الداعي بسريته 
الطيبة هي يف احلقيقة دعوة عملية لإلسالم يستدل هبا غري املسلم على أحقية اإلسالم وانه 

د هللا، ال سيما إذا كان سليم الفطرة سليم العقل. ومن السوابق القدمية يف أمهية من عن
يدعو إليه أن خدجية بنت خويلد اْلخالق احلسنة للداعي وأثرها يف تصديقه واإلميان مبا 

هللا عنها عندما أخربها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا حدث له يف غار حراء  ىرض
: كاالَّ وااَّللَِّ ماا ُُيْزِيكا اَّللَُّ أاباًدا، ِإنَّكا لاتاِصُل الرَِّحما ، واحتاِْمُل الكالَّ ، واتاْكِسُب ف اقاالاْت خاِدجياةُ 

، ، واتُِعنُي عالاى ن اوااِئِب احلاقِ  اْعُدوما ، وات اْقرِي الضَّْيفا
عدهتا من  يف أوصاف أخر مجيلة (1)امل

 (2) أخالقه تصديقاً منها له وإعانة على احلق
روي أيضًا أن أعرابيًا جاء إىل النيب صلى هللا عليه وسلم فقال له: من أنت؟ قال أان و 

حممد بن عبد هللا؟ قال اْلعرايب أأنت الذي يقال عنك انك كذاب؟ فقال أان الذي يزعمونأ  
كذلك فقال اْلعرايب: ليس هذا الوجه وجه كذاب، وما الذي تدعو إليه؟ فذكر له رسول هللا 

يه وسلم ما يدعو إليه من أمور اإلسالم فقال له اْلعرايب آمنت بك وأشهد أن ال صلى هللا عل
إله إال هللا وأشهد أن حممدًا رسول هللا. فاْلعرايب استدل بسمت رسول هللا ووجهه املنري 

                                                            

 3ص  3، جزء اْلول ، رقم احلديث  ه (256: أبو عبد هللا )املتوىف البخاري، اجلامع الصحيح حملمد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية (1)
 (.550 -549)أصول الدعوة لعبد الكرمي زيدان ، ص  (2)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AF%D9%82
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الكرمي الذي يكون عليه أهل الصدق واْلخالق الكرمية، استدل بذلك على صدقه فيما 
 وسلم. يدعو إليه صلى هللا عليه

 

 املطلب األول

 :الصدق 

ذا كان سلم وإيه و الصدق هو من ووسائل الدعوة فتمثل خلق الصدق يف النيب صلى هللا عل
، فون كل غب فيهوير  الصدق خلقا تدعو إليه الفطرة وحتبذه، ولو يكن هناك شرع يدعو إليه
 ذي فطرة سليمة حيافظ عليه ويلتزم به يف كل شؤونه.

داؤه، لك أعه بذلوقد شهد له هبذا اخللق العظيم : هللا خري الشاهدين، كما شهد 
 يف مواقف متعددة ومقامات خمتلفة.وشهد له به املؤمنون 

 شهادة هللا تعاىل لنبيه صلى هللا عليه وسلم خبلق الصدق :

خبصوصه، يم العظ خللقأما شهادة هللا تعاىل ليسدان حممد صلى هللا عليه وسلم هبذا ا
 زايدة على شهادته سبحانه له بعظمة اْلخالق عامة.

.  ، قوله : (1)ففي آايت من كتابه املبني منها قوله سبحانه : )واصاداقا هللا واراُسولُُه( 
. والذي جاء ابلصدق كما يدل (2))واالَِّذي جااء اِبلصِ ْدِق واصادَّقا ِبِه أُْولاِئكا ُهُم اْلُمت َُّقونا( 

بحانه آلية هو نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم، وقد شهد ملا جاء به من عنده سسياق هذه ا
به، صدقه هو يف نفسه، إذ ال أييت ابلصدق إال كامل  تىأأنه صدق، ويلزم من صدق ما 

 الصدق.

 هادة أعدائه صلى هللا عليه وسلم له ابلصدق :ش
                                                            

 (.22)ية : اآلاْلحزاب،  سورة (1)
 (.32)ية : اآلالزمر،  سورة (2)
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أعداء النيب صلى هللا عليه وسلم كانوا هبذه املثابة، حيث مل يقدروا على غمطه يف 
أخالقه العظيمة، بل اضطروا إىل والشهادة هبا يف مواقف عديدة، ولو قدروا على غمزه وملزه 
بشيء ولو قليل يف أخالقه لكفاهم ذلك يف صد الناس عن دعوته ويسر هلم اجلهد الذي 

ُتْم ت اتَِّهُموناُه اِبْلكاِذِب  بذلوه يف ذلك : فأبو ْل ُكن ْ سفيان ملا سأله هرقل عن صدق وقال له : ها
؟ قال أبو سفيان : ال، هكذا يشهد له هبذه احلقيقة اليت ال تغالب،  ق اْبلا أاْن ي اُقولا ماا قاالا

ُتْم ت اتَِّهُموناُه اِبْلكاِذِب ق اْبلا أاْن ي ا  ُقولا ماا قاالا ؟ فذكرت فعندئذ قال له هرقل :   وسألتك هاْل ُكن ْ
 .(1)أن ال، فقد أعرف أنه مل يكن ليذر الكذب على الناس، ويكذب على هللا  

ا ، قاالا : : لامَّا ن ازالاْت }واأاْنِذْر عاِشرياتاكا اْلاقْ راِبنيا{  عاِن اْبِن عابَّاٍس ، راِضيا اَّللَُّ عان ُْهما
ُهُم اْلُمْخلاِصنيا خاراجا راُسولُ   هللِا صلى هللا عليه وسلم حاَّتَّ صاِعدا الصَّفاا ف اهاتافا ايا واراْهطاكا ِمن ْ

ْياًل َتاْرُُج ِمْن سا  ُْتُكْم أانَّ خا ُعوا ِإلاْيِه ف اقاالا أاراأايْ ُتْم ِإْن أاْخربا ا فااْجتاما اْه ف اقاالُوا ماْن هاذا ا صابااحا ْفِح هاذا
ِقيَّ قااُلوا ماا جارَّبْ ناا ُتْم ُمصادِ  اٍب شاِديٍد  اجلْاباِل أاُكن ْ ِذاًب قاالا فاِوين ِ ناِذيٌر لاُكْم بانْيا ياداْي عاذا عالاْيكا كا

(2). 

هكذا يعرتف له قومه أمجعون ابلصدق، وعدم عثورهم على ما يناقض هذا اخللق 
منه، وهم وإن مل يكونوا قد انصبوه العداء آنذاك، إال أن هذه الشهادة وغريها طلت قائمة ال 

يسحبوها حينما جاهرهم ابلدعوة فناصبوه العداء، وقد حرصوا بعد ذلك ينازعون فيها، ومل 
على صد الناس عن اإلميان كل  احلرص، وبذلوا كل جهد، غري أهنم يقدروا أن ينالوا من 

 (3)صدقه وأمانته وعفافه...

 

 

 املطلب الثاين
                                                            

 (.4/56صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي ص : ) (1)
 (.6/221صحيح البخاري : كتاب بدء الوحي ص : ) (2)
 (.416-1/413احلداد، ص : )لدكتور أمحد بن عبد العزيز بن قاسم  -ينظر أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن والسنة (3)
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 :األمانة 

 تنويه القرآن الكرمي خبلق األمانة :

ْلمانة عند زلة اظم منهبذا اخللق فهو تنويه عظيم دل على عأما تنويه القرآن الكرمي 
ق كارم اْلخالملرء مبالي حتهللا تعاىل، وابلغ اثرها يف استقامة اجملتمع، ووضوح داللتها على 
 من عدمه وذلك يف آايت كثرية من الذكر احلكيم منها قوله تعاىل:

ا واأاْشفاْقنا ِمن ْهاا ِإانَّ عاراْضناا اْْلامااناةا عالاى السَّمااوااِت واا ْْلاْرِض وااجْلِبااِل فاأابانْيا أاْن حياِْمْلن اها
ْنسااُن ِإنَُّه كاانا ظاُلوًما جاُهواًل  ا اإْلِ وامحاالاها
(1)  

ماوات ن السأادت فون فهذه اآلية من التنويه ابْلمانة ما جيل عن الوصف، حيث أف
ْلنفسهن   ستصغارلها اقوهتا، أبني محواْلرض واجلبال، مع عظم أجرامها وابلغ ثقلها،وشدة 

ظيم عملها حتأن  عن محلها، وأشفقنا أي خفن من حتمل تبعاهتا، وما ذلك أال إلدراكهن
 خطره، وكبري تبعته.

 متثل خلق األمانة يف النيب صلى هللا عليه وسلم :

حممد صلى اله عليه وسلم قد كان يف ذروة الذري من هذه اْلخالق، وكماله  نبينا
: فقد نشأ يتيما مطبوعا على  فيها فاق كل كمال، كما تشهد لذلك الوقائع والدالئل اآلتية

الصدق واْلمانة ال يعرف هلما بديال منذ  نشأته وترعرعه، وهو ال يكاد يعرف يف أوسط 
حَّت حل حمل الرضا من قلوهبم   (2)نك جاء أمني وذهب أمني أقوامه غال ابْلمنني فيقولو 

وعقوهلم، كما دل على ذلك احتكامه غليه يف قصة رفع احلجر اْلسود عند بنائهم الكعبة 
املشرفة بعد تنازعهم يف استحقاق شرف رفعه ووضعه يف حمله، حَّت كادوا يقتتلوا لوال اتفاقهم 

، فكان ذلك الداخل هو حممد صلى هللا عليه على حتكيم أول داخل يدخل املسجد احلرم 
وسلم املرضى لديهم أمجعني ))فلما رأوه قالوا هذا اْلمني رضينا هذا حممد فلما انتهى إليهم، 

                                                            

 (.72) :يةاآل ،سورة اْلحزاب (1)
 .(1/207)أنظر سرية ابن هشام  (2)
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وأخربوه اخلرب قال صلى هللا عليه وسلم هلم إيل ثواب فأيت به فأخذ  الركن فوضعه فيه بيده 
لثوب مث ارفعوه مجيعا ففعلوا، حَّت إذا بلغوا به الطاهرة، مث قال : لتأخذ كل قبيلة بناحية من ا

موضعه هو بيده مث بىن عليه، قال ابن هشام : ))وكانت قريش تسمى رسول هللا صلى هللا 
 عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي : اْلمني((.

هكذا كان خلق اْلمانة سببا لرتشيح هذا الشاب اليتيم حلل فتنة كادت تشتعل بني 
ودي حبياة كثري منهم لوال أن احلكمة أن العظيمة من صاحب اْلمانة العظيمة بطون قريش فت

أطفأهتا، وما كان هلذه احلكمة أن تربز لو مل يكن خلق اْلمانة قد مهد الطريق أمامها، مما 
جعلهم يرضون حبكمه دون أن يتسرب إليهم شك يف حماابة أو مداهنة فئة على أخرى، 

 (1)به.لعلمهم بعظيم أمانته وثقتهم 

 
 املطلب الثالث

 :خلق الوفاء

رغب هللا تعاىل ابلوفاء ابلعهود مبا أعده هللا هلم من الثواب ومبا أثىن به عليهم يف  فقد
يُ ْؤتِيِه أاْجرًا عاِظيًما حمكم الكتاب فقال: واماْن أاْوىفا مباا عااهادا عالاْيُه اَّللَّا فاسا

وقد فصل يف آايت  (2)
ُقُضونا ، امنَّاا ي اتاذاكَُّر أُوُلو اْْلاْلباابِ  فقال:اْلجر أخرى عظمة ذلك  لِذينا يُوُفونا ِبعاْهِد اَّللَِّ واالا ي ان ْ

اِر إىل قوله :  اْلِميثااقا  ُْم ُعْقبا الدَّ ئِِهْم  .أُولاِئكا هلا نَّاُت عاْدٍن ياْدُخُلوهنااا واماْن صالاحا ِمْن آابا جا
هِتِْم واالْ  ٍب واأاْزوااِجِهْم واُذر ايَّ ُة ياْدُخُلونا عالاْيِهْم ِمْن ُكلِ  ابا ِئكا ٌم عالاْيُكْم مباا صارباْ .ماالا ُُّتْ فاِنْعما ُعْقبا ساالا

ارِ   .(3)الدَّ

 متثل خلق الوفاء يف النيب صلى هللا عليه وسلم

                                                            

 .(539-531) أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن والسنة لدكتور أمحد بن عبد العزيز بن قاسم احلداد ص: (1)
 (.10) :يةاآل ،سورة الفتح (2)
 (.24-19) :يةاآل ،سورة الرعد (3)



31 
 

ورسالته  نبوتهلعاىل تكان خلق الوفاء من أخالق النبوة فما من نيب يصطفيه هللا لقد  
وع ثقة ، وموضنفسه من صفات الكمال ومعايل اْلخالق ما يكون هبا جليال يفإال غرس فيه 

راهيم  ئه كوبنبياالناس به،ومصدر أتسيهم به، كما علمت مما قصه هللا تعاىل عن بعض أ
هنم ياء، ْلْلنباويوسف عليهما السالم وما ثبت لنيب من خصال الكمال يثبت لغريه من 

ثوا كلهم ذلك بعلاء، طفائه،وغرس خصال املكارم فيهم سو مجيعا يف عناية هللا ورعايته واص
 رمها.مكا مبكارم اْلخالق، وبعث سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم ليتم

 مع هللا تعاىل: ه صلى هللا عليه وسلموفاء

أما وفاءه عليه الصالة والسالم مع هللا تعاىل، فهو وفاء عظيم بعهوده وطاعته، 
ا لِلنَّاِس ماا نُ ز ِلا ِإلاْيهِ هنيه. كما قال هللا تعاىل: ابمتثال أمره واجتناب  ْم واأانْ زاْلناا ِإلاْيكا الذ ِْكرا لِتُ بانيِ 

 1.والاعالَُّهْم ي ات افاكَُّرونا 

 صحابه:أل وفاءه صلى هللا عليه وسلم

 كثري شهري منها :   الدليل على ذلك

وفاءه صلى هللا عليه وسلم حلاطب بن أيب بلتعة رضى هللا عنه مع فعلته الكربى اليت 
فعلها، وهي إفشاء سر رسول هللا يف أشد املواقف خطورة وهو موقف الغزو، الذي ال تغفر 

إحباطه وراوده أصحابه منهم عمر البشرية ملثله ... فلما أطلع هللا نبيه على ذلك، مكنه من 
رضى هللا عنه يف ضرب عنقه، قال عليه الصالة والسالم : إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل 

 (2)هللا اط لع على من شهد بدرا فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم

 ألزواجه:  صلى هللا عليه وسلم هوفاء

                                                            

 (44)سورة النحل، اآلية:  )1(
 . 5/184أخرجه البخاري يف املغازي، ابب غزوة الفتح  (2)
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عظيما أيضا وشواهده كثرية :فلما وأما وفاءه صلى  هللا عليه وسلم ْلزواجه فكان 
ا النَّيبُّ ُقْل ِْلاْزوااِجكا ِإْن ُكْننُتَّ تُرِْدنا احلْايااةا  انزل هللا تعاىل آية التخيري وهي قوله تعاىل: ايا أاي ُّها

ياًل  ا ف ات اعاالانْيا أُماتِ ْعُكنَّ واُأسار ِْحُكنَّ سارااًحا مجِا نْ ياا وازِين ات اها ارا واِإْن ُكْننُتَّ  .الدُّ  تُرِْدنا اَّللَّا واراُسولاُه واالدَّ
 1.اِت ِمْنُكنَّ أاْجًرا عاِظيًمااآْلِخراةا فاِونَّ اَّللَّا أاعادَّ لِْلُمْحِسنا 

عندئذ بدأ فخري عائشة وطلب منها أن ال تستعجل حَّت تستأمر أبوها، وذلك وفاء 
سنها مصلحتها  عظيم منه هلذه الزوجة اليت هي حديثة السن فقد ال تدرك من هي يف

تخسر الدنيا واآلخرة فقال هلا : الكاملة، وما هو خري هلا وأبقى، فتغري بزينة احلياة الدنيا، ف
وقد علم أن أبويها مل يكوان أيمراهنا بفراقه ملا  لي حَّت تستأمري أبويك ال عليك ان ال تعج 

أن تستأمر أبيها، بل  غرييعلمانه من صاحل أمرها عاجال وآجال، وملا اختارت هللا ورسوله من 
وقالت للنيب صلى هللا  أريد هللا ورسوله والدار اآلخرة  ففي ْلي هذا استأمر أبوي:فوينقالت: 
فلم يفبل منها عليه الصالة   أسألك أن ال َترب امرأة من نسائك ابلذي قلتلم  عليه وس

 (3).(2)أخربهتا   تسألأ امرأة منهن إالال وقال:والسالم هذا الطلب، بل وىف  هلن كلهن  
 

رابعال بحثامل  

  ..،.صرباخللق الفاضل أبرز مقومات الداعية مثل اإلخالص، املتابعة، ال
 :وفيه سبعة مطالب

لألخالق أمهية ابلغة يف حياة الدعاة إىل هللا تعاىل والقائمني على إيصال الدعوة إىل 
الناس ، وذلك ْلمر هللا تعاىل هبا ، وااللتزام النيب صلى هللا عليه وسلم وحتليه ابْلخالق العالية 
ق والرفيعة، وَتسك السلف الصاحل ابْلخالق الكرمية، وكذا ملا يتطلبه العمل الدعوي من خل

                                                            

 (29-28): يةسورة اْلحزاب، اآل )1(

 .6/146أخرجه البخاري يف تفسري سورة اْلحزاب  (2)
 .567-562أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن والسنة ، ل  د. أمحد بن عبد العزيز بن قاسم احلداد ص:  (3)
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رفيع وسجااي عالية وتعليل ذلك أن الدعية ُياطب مجيع الناس على خمتلف أشكاهلم وألواهنم 
ولغاهتم وطبقاهتم مع تعدد أعرافهم وتقاليدهم وتنوع أخالقهم وطباعهم ومدى استجابتهم 

 للحق أو الوقوف ضده. 

الكرمي وأخالق الداعي املسلم هي أخالق اإلسالم اليت بينها هللا تعاىل يف القرآن 
وفصلها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف سنته، وانصبغ هبا صحابته الكرام يف سلوكهم وهي 

 (1)الزمة لكل مسلم،

 املطلب األول

 :اإلخالص       
 (2)يقصد ابإلخالص لغة : الصفاء من الكدر والشوائب 

 .(3)وأما املقصود ابإلخالص اصطالحا : فهو تصفية الفعل عن مالحظة املخلوقني 
 .(4)وقيل اإلخالص هو : التربي عن كل ما دون هللا تعاىل 

 .(5)وقيل اإلخالص : َتليص القلب عن شائبة الشوب املكدر لصفاته 
واإلخالص روح الدين، ولباب العبادة، وأساس أي داع إىل هللا، فوذا غاض هذا املعىن 

 .(6)أو تضاءل مل يبق هناك ما يستحق االحرتام ال يف الدنيا وال يف اآلخرة 
وذا صلح فليه، عبىن يواملتأمل يف اإلخالص : جيده َثرة الدين، وقلبه، وأساسه الذي 

 ليه.عذا فسد اْلساس، فسد مجيع ما انبىن هذا اْلساس فقد صلح البناء، وإ

 وقد أمر هللا تعاىل ابإلخالص يف أكثر من آية ومن ذلك :

                                                            

 . 333أصول الدعوة عبد الكرمي زيدان ص (1)
 ) مادة : خلص(. 184انظر : خمتار الصحاح، للرازي ص :  (2)
 (.2/91مدارج السالكني لإلمام ابن قيم اجلوزية : ) (3)
 (.154املفرادات يف غريب القرآن، للراغب اْلصفهاين ص : ) (4)
 (.34التعريفات : للجرجاين ص : ) (5)
 (.202مع هللا : دراسات يف الدعوة ، حممد العزايل ص : ) (6)
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يَن ُحنَـَفاَء َويُِقيُموا الصااَلَة  قوله تعاىل : َوَما أُِمُروا ِإالا لِيَـْعُبُدوا اَّللاَ خُمِْلِصنَي َلُه الدِ 
 (1) َويـُْؤتُوا الزاَكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِ َمةِ 

ومن السنة : ما رواه زيد بن اثبت رضى هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه 
وسلم  ثالث ال يغل عليهم قلب امرئ مسلم : إخالص العمل هلل، والنصح ْلئمة املسلمني 

 .(2)ولزوم مجاعتهم  

 ج منه،ا اعو جل موعلى الداعية أن يراعي اإلخالص يف قلبه، ويتفقد أحواله، ويعا
ا، لدنياويصلح ما خرب منه وذلك عن طريق تصفية حظوظ النفس، وقطع الطمع عن 

د عن عببعيدا كل ال والتجرد لآلخرة، حبيث يغلب ذلك على القلب، ويصبح نقيا مثل الثلج،
 القلوب الشبيهة ابْلكواز اجملخية.

ياة حيف  وخالصة القول : إن اإلخالص : إن اإلخالص مطلب هام، وخلق أساس
 ليه.عية، وهو وإن مل تر حقيقته اخلفائه، إال إن آاثره خري شاهد عالدا

 

 املطلب الثاين

 :التقوى 

: أن َتعل بينك وبني عذاب هللا وقاية، وذلك إبتباع أوامره واجتناب  حقيقة التقوى
وإيصال القول للناس دون حتريف أو تزييف. ومن تقوى الداعية كذلك : حفظ اخلري يف 

عروف ملن يدعوهم، وحتذيرهم هم الشر، وعدم غشهم يف ذلك، واحلذر من الناس، وإرادة امل
التخليط عليه، كما يدخل يف تقوى الداعية : التزامه حبقيقة منهج الدعوة، القومي، وعدم 
العدول عنه، أو استبداله مبناهج أخرى مبتدعة، وخمرتعة من عند الناس، مهما تربقت 

                                                            

 (.5)ية : اآل ،سورة البينة (1)
 (.1/84سنن ابن ماجة ) (2)



35 
 

خلادعة. وغأ عن القول : أن من أهم مطالب التقوى وتزينت، وادعت االدعاءات الكاذبة ا
لدى الداعية ، التزامه ابحلالل وبعده عن احلرام يف كل اْلحوال واْلوقات والظروف، فهذا من 

هللا تعاىل أسباب النجاة واملخارج من املصاعب واملشكالت، كما أنه سبب عظيم يف معية 
لاُهنَّ فاأاْمِسُكوُهنَّ مباْعُروٍف أاْو فاارُِقوُهنَّ مباْعُروٍف فاِوذاا ب الا للداعية وتعليمه له، قال تعاىل :  ْغنا أاجا

ي اْوِم واأاْشِهُدوا ذاواْي عاْدٍل ِمْنُكْم واأاِقيُموا الشَّهااداةا َّللَِِّ ذاِلُكْم يُوعاُظ بِِه ماْن كاانا يُ ْؤِمُن اِبَّللَِّ واالْ 
 (1) خماْراًجا اآْلِخِر واماْن ي اتَِّق اَّللَّا جياْعاْل لاهُ 

 

 املطلب الثالث
 :الصرب 

 .(2) حبس النفس وكفها عن اجلزع يعرف الصرب أبنه :
 وأما يف االصطالح فقد بتعاريف متعددة منها :

وقال اإلمام ابن قيم اجلوزية : )هو : حبس النفس عن اجلزع والتسخط، وحبس 
 .(3)اللسان عن الشكوى، وحبس اجلوارح عن التشويش( 

تفى به قد احو عية، الصرب من أشهر اْلخالق اإلسالمية، وأمسى املطالب الشر ويعترب 
لصاحل، ابقية السلف ليهم و  عالقرآن الكرمي والسنة النبوية، وَتثل به الصحابة الكرام رضوان هللا

 والعلماء الفضالء والدعاة والنبالء.
ُْم ي اْوما ي اراْونا فااْصربْ كاماا صارباا أُوُلو اْلعاْزِم ِمنا الرُّ قال تعاىل :  ُْم كاأاهنَّ ُسِل واالا تاْست اْعِجْل هلا

ْل يُ ْهلاُك ِإالَّ اْلقاْوُم اْلفااِسُقونا  ٌغ ف اها ْ ي اْلب اثُوا ِإالَّ سااعاًة ِمْن هناااٍر باالا  (4) ماا يُوعاُدونا ملا
هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  وعن أيب مالك اْلشعري رضى

 الطهور شطر اإلميان، واحلمد هلل َتأل امليزان، وسبحان هللا واحلمد هلل َتآلن )أو َتأل( ما بني 

                                                            

 (.2) ية :اآل ،سورة الطالق (1)
 (.1/392( واملصباح املنري، للفيومي : )354خمتار الصحاح، للرازي ص : ) (2)
 (.2/156مدارج السالكني، لإلمام ابن قيم اجلوزية : ) (3)
 (.35) :يةاآلسورة اْلحقاف،  (4)
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السماوات واْلرض، والصالة نور، والصدقة برهان، والصرب ضياء، والقرآن حجة لك أو 
 .(1)ا أو موبقها( عليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقه

 

 املطلب الرابع
 :احللم واألانة 

أما  (2)يعرف احللم أبنه : الطمأنينة عند الغضب، وقيل، هو : أتخري مكافأة الظامل 
 .(3)اْلانة فهي : التثبت 

ِإنَّ واحللم واْلانة من خلق اْلنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم، قال تعاىل : 
 (4) أاوَّاٌه ُمِنيبٌ ِإبْ رااِهيما حلااِليٌم 

وقد أثىن النيب صلى هللا عليه وسلم على من اتصف ابحللم واْلانة وهو أشج عبد 
 .(5)القيس بقوله : )إن فيك خصلتني حيبهما هللا : احللم واْلانة( 

 لتسرع والطيشعدم او انة والداعية إىل هللا تعاىل أبمس احلاجة إىل التخلق ابحللم واْل
 والعجلة.

وهلذا فون الداعية الذي يتصف ابحللم واْلانة يكون مرشدا يهدي إىل اخلري، ونوراً 
يهدي إىل الرشد، فيستطيع أن يعاجل أمراض النفوس وهو هادئ النفس، ومطمئن القلب، ال 
يستفزه الغضب، وال يستثريه احلمق فتنفر منه القلوب، وتشمئز منه النفوس، بل يكون يف 

واْلخ الشفوق، قدوته يف ذلك إمام الداعني حممد صلى هللا عليه  جمتمعه كاْلب العطوف،
 .(6)وسلم 

 
                                                            

 (.1/203) ،صحيح مسلم (1)
 (.92التعريفات، للجرجاين، ص : ) (2)
 (189شرح النبوي على صحيح مسلم : ) (3)
 (.75)ية : اآلسورة هود،  (4)
 (.1/48) ،صحيح مسلم (5)
 (.138انظر : الدعوة اإلسالمية، د خليفة حسني العسال، ص : ) (6)
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 املطلب اخلامس
 :الرفق

 .(1)يعرف الرفق أبنه : لني اجلانب، وهو خالف العنف 
 يتأدبلق و والرفق خلق إسالمي عظيم، وأدب جم رفيع، حري بكل داعية أن يتخ

 به.
 الرتفق اية يفهنم غالصالة والسالم جيد أواملتأمل يف حال اْلنبياء والرسل عليهم 

 ابلناس، واللني معهم، رجاء هدايتهم دخوهلم يف الدعوة.
باا : قال تعاىل : آمراً موسى وأخاه هارون عليهما السالم ابلرفق واللني مع فرعون  اْذها

 .(2) ف اُقوالا لاُه ق اْواًل لايِ ًنا لاعالَُّه ي اتاذاكَُّر أاْو ُياْشاى .ِإىلا ِفْرعاْونا ِإنَُّه طاغاى 
وأحبه  فوس،واملتأمل يف أحوال كسب القلوب صلى هللا عليه وسلم، ودانت الن

 الناس.
قال هللا عنه قال، قام أعرايب فبال يف السجد، فتناول الناس، ف عن أيب هريرة رضى

وهريقوا على بوله سجال من ماء، أو ذنواًب من ماء فومنا  دعوهالنيب صلى هللا عليه وسلم :  
 .(3) سرين بعثتم ميسرين، ومل تبعثوا مع

 
 املطلب السادس
 :العفو واإلعراض

 .(4)يعرف العفو أبنه : التجاوز عن الذنب، وقيل هو : إسقاط احلق الذي على الغري 
 .(5)وأما اإلعراض فيعرف أبنه : الصد والتويل واإلشاحة ابلوجه 

                                                            

 (.2/246النهاية يف غريب احلديث واْلثر، البن اْلثري اجلزري ) (1)
 (44-43):  يةاآل ،سورة طه (2)
 .(236//1(، صحيح مسلم : )1/91متفق عليه : صحيح البخاري : ) (3)
 (316معجم لغة الفقهاء، د حممد رواس قلعة جي وزميله، ص : ) (4)
 (.77معجم لغة الفقهاء، د حممد رواس قلعة جي وزميله، ص : ) (5)
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اآلمنة  لسليمةية اوالعفو واإلعراض خلقان إسالميان عاليان تقتضيهما احلياة االجتماع
 املطمئنة.

 (1) ُخِذ اْلعاْفوا واْأُمْر اِبْلُعْرِف واأاْعِرْض عاِن اجلْااِهِلنيا قال تعاىل : 
يف تفسريه لآلية الكرمية : )خذ العفو( أي : من يقول اإلمام ابن جرير الطربي 

وأعماهلم واترك الغلظة عليهم، و )ابلعرف( هو املعروف ومنه صلة رحم من  الناسأخالق 
قطع، وإعطاء من رحم، والعفو عمن ظلم، وكل ما أمر هللا به من اْلعمال، أو ندب إليه فهو 
من العرف، ومل ُيصص هللا من ذلك معىن دون بعض. وأما قوله : )وأعرض عن اجلاهلني( 

لنبيه صلى هللا عليه وسلم أن يعرض عمن جهل، وذلك وإن كان أمراً فونه أمر من هللا تعاىل 
 .(2)لنبيه، فونه أتديب منه عز ذكره خللفه ابحتمال من ظلمهم أو اعتدى عليهم 

ومما قاله الشيك عبد الرمحن بن سعدي يف تفسريه لآلية الكرمية : )هذه اآلية جامعة 
 .(3)حلسن اخللق مع الناس، وما ينبغي يف معاملتهم( 

 العفو عاينموقد حفلت حياة داعية اإلسالم اْلول حممد صلى هللا عليه وسلم بكل 
 واإلعراض عن املعاندين واجلاهلني.

 
 املطلب السابع

 :التواضع وعدم الكرب

ليت فات االص التواضع ضد الكرب، وهو من جليل اخلصال، وعظيم اْلخالق، وأبرز
 ينبغي أن يتحلى هبا الدعاة إىل هللا.

التواضع يف احلقيقة هو : إالنة اجلانب مع عزة يف النفس وإابء للضيم، ومن التواضع 
 .(4)عدم االفتخار ابآلابء واْلجداد، ومن التواضع عدم البغي واالعتداء 

                                                            

 (.199)ية : اآلسورة اْلعراف،  (1)
 (154-6/152ربي )جامع البيان يف أتويل القرآن، الن جرير الط (2)
 (.313تيسري الكرمي الرمحن، للشيك عبد الرمحن بن سعدي، ص : ) (3)
 (.57صفات الدعاة، د. محد بن انصر العمار، ص : ) (4)
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ِن ات َّب اعاكا ِمنا اْلُمْؤِمِننيا : وقد أمر هللا تعاىل ابلتواضع، فقال سبحانه  نااحاكا ِلما  .(1) وااْخِفْض جا
د عن الكرب ل البعًا كصلى هللا عليه وسلم متواضيا حَّت أخجل تواضع اإلنسانية، بعيد وكان

 أو التجرب على الناس.
فعن عياض بن محار رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : )إن هللا أوحى 

 .(2)إيل أن تواضعوا حَّت ال يفخر أحد على أحد، وال يبغي أحد على أحد( 
ل من و ُيتز م، أواضع يزيد من رفعة الداعية وكل من يتحلى به وال ينقص من قدرهوالت

 مكانتهم االجتماعية.
فعن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: )ما نقصت صدقة من 

 .(3)مال،وما زاد هللا عبدا بعفو إال عزا، وما تواضع أحد هلل إال رفعه هللا( 
وهم إىل س ويدعالنا إىل هللا تعاىل أحوج من غريه إىل خلق التواضع، فهو ُيالطوالداعي 

 احلق، وإىل أخالق اإلسالم فكيف يكون عارايً من التواضع.

 املبحث اخلامس

  أثر األخالق الفاضلة يف جناح الداعية

 وفيه ثالثة مطالب:

فاضلة، ومشائل كرمية،  كان النيب صلى هللا عليه وسلم ميتاز يف قومه خبالل عذبة وأخالق
فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلًقا، وأعزهم جوارًا، وأعظمهم حلًما، وأصدقهم حديثًا، 
وألينهم عارِيكة، وأعفهم نفًسا وأكرمهم خريًا، وأبرهم عماًل، وأوفاهم عهًدا، وآمنهم أمانة حَّت 

ملرضية، وكان كما قالت أم مساه قومه: )اْلمني( ملا مجع فيه من اْلحوال الصاحلة واخلصال ا

                                                            

 (.215)ية : اآلسورة الشعراء،  (1)
 (.4/2198صحيح مسلم : ) (2)
 (.4/2001صحيح مسلم : ) (3)
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املؤمنني خدجية رضي هللا عنها؛ حيمل الكل، ويكسب املعدوم، ويقرى الضيف، ويعني على 
 نوائب احلق.

 املطلب األول

 :الدعاة ألزم الناس ابألخالق الكرمية

كان النيب صلى هللا عليه وسلم ميتاز يف قومه خبالل عذبة، وأخالق فاضلة، ومشائل  
كرمية، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلًقا، وأعزهم جوارًا، وأعظمهم حلًما، وأصدقهم 
حديثًا، وألينهم عارِيكة، وأعفهم نفًسا وأكرمهم خريًا، وأبرهم عماًل، وأوفاهم عهًدا، وآمنهم 

مساه قومه: )اْلمني( ملا مجع فيه من اْلحوال الصاحلة واخلصال املرضية، وكان كما  أمانة حَّت
قالت أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها حيمل الكل، ويكسب املعدوم، ويقرى الضيف، 

 .(1)ويعني على نوائب احلق

 املطلب الثاين

 :استقامة الداعية وحسن سريته أدعى إىل جناحه يف دعوته إىل هللا

ينا أر وكثريًا ما  عوة،ال جيد يف الناس من يغمزه يف سلوكه الشخصي قبل قيامه ابلد إذ
 إعراض وامل يفالع أانًسا قاموا بدعوة اإلصالح، وخباصة إصالح اْلخالق، وكان من أكرب

 الناس عنهم ما يذكرونه هلم من ماض ملوث، وخلق غري مستقيم.

ًدا رافع الرأس انصع اجلبني، ال جيد أعداء أما الداعية املستقيم يف شبابه، فونه يظل أب
اإلصالح سبياًل إىل غمزه مباض قريب أو بعيد، وال يتخذون من هذا املاضي املنحرف تكأة 
للتشهري به، ودعوة الناس إىل االستخفاف بشأنه، نعم إن هللا يقبل توبة التائب املقبل عليه 

                                                            

( ابب كيف كان بدء الوحي ..، وأخرجه مسلم، 3(، واحلديث أخرجه البخاري، )53)ص: الرحيق املختوم، صفي الرمحن املباركفوري، (1)
 ( ابب بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.160)
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مة، ولكن هذا شيء غري الداعية بصدق وإخالص، وميحو حبسناته احلاضرة سيئاته املنصر 
 الذي ينتظر لدعوته النجاح إذا استقامت سريته وحسنت مسعته

(1). 

 املطلب الثالث

 :صاحب األخالق احلسنة قدوة بذاته

من أهم املهمات يف عامل الدعوة إىل هللا، صاحب اْلخالق احلسنة قدوة بذاته، 
ته  ليجذب من حوله فيأتون إليه، وهناك تكون أخالقه تدعو الناس إىل االجنذاب حنوه، إن مسا

الفرصة للتأثري أكثر مما لو ذهب إليهم، مع أنه ينبغي أن أيتيهم، فهذا اخللق هو الذي جيذب 
 الناس كما َتذب اْلزهار النحلة، وإذا أيت الداعية فون املهمة تسهل عليه

(2).  
  

                                                            

 (20السرية النبوية دروس وعرب، مصطفى السباعي، )ص: (1)
 أثر اْلخالق يف جناح الداعية، حممد صاحل املنجد، )حماضرة مفرغة(. (2)
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 املبحث السادس

  املدعو املسلم يفاثر األخالق الفاضلة آ

 وفيه مطلبان:

عظم نهم أع انل رعيل اْلول من رجال اإلسالم هم الصحابة الكرام رضى هللا لقد
 سلم.و ليه عتشريف وأمجل تكرمي حيث اختاراهم هللا تعاىل لصحبت نبيه صلى هللا 

لم كثرية  يه وس علإن مظاهر أتثر الصحابة رضي هللا عنهم ابْلخالق النيب صلى هللا
ب لغ احلبه ابإذ ما من أحد ينال شرف الصحبة إال خامر قلككثرة الصحابة أنفسهم، 

اليت محل  ية واخللقيةاْلدب اسنوكامل اإلعزاز والتعظيم هلذا النيب العظيم ملا يرون فيه مجال احمل
  .هللا تعاىل هبا

هللا عنه إن رجال من أهل البادية أتى النيب صلى هللا عليه وسلم  فقد قال أنس رضى
 مَّت الساعة قائمة قال : )ويلك وما أعدت هلا(؟ قال ما أعددت هلا إال فقال اي رسول هللا

أين أحب هللا ورسوله، قال )إنك مع من أحبت( قال أنس : فقلنا وحنن كذلك ؟ قال )نعم( 
 . (1)قال: فرحنا يومئذ فرحا شديدا

سلم حبيث ليه و ع فوذا كان هذا اْلعرايب البدوي قد خامر قلبه حمبة النيب صلى هللا
 صلى سول هللاق ر جعل ذلك أرجى كان ما يقدم به على هللا، وهو مل يشاهد من عظمة أخال

  ملالزمة له؟اكثري   كان  هللا عليه وسلم إال النزر اليسري، ومل ُيالطه إال قليال فكيف مبن
الدثنة رضي هللا عنه يقول وقد اشرف على القتل والصلب ْليب سفيان فهذا زيد بن 

الذي سأله : أحيب أن يكون يف أهله وحممد يف مكانه تضرب عنقه؟ فأجاب بقوله : وهللا ما 
أحب أن حممدا اآلن يف مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإين جالس يف أهله مما 

ظيمة فما ملك أن قال : )وما رأيت من الناس أحدا أدهش أاب سفيان بسبب هذه احملبة الع
 .(2)حيب أحدا كحب أصحاب حممد حممدا(

 
                                                            

 (216) عليه ص :متفق (1)
 3/225سرية ابن هشام (2)
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 املطلب األول
 :سلمالدالئل العملية لتأثر الصحابة أبخالق النيب صلى هللا عليه و 

ابة الكرام ه الصحبوم الذي كان يق أما الدالئل العملية فمن اجل مظاهرها التضحية والفداء
من أجلها  كثرية  ذلك يف سبيل نصرة رسول هللا صلى هللا  عليه وسلم والدفاع عنه، وشواهد

 املواقف التالية : 
 موقف علي رضى هللا عنه ليلة اهلجرة املباركة :  -1

قريش  لى ما تبيتهعاىل عت فون النيي صلى هللا عليه وسلم ملا عزم على اهلجرة بعد أن أطلعه هللا
ه الكمني ليفطن  ي الكله يف تلك الليلة، وأخربه جربيل أن اليبيت تلك الليلة على فراشه  

فتقدم   وأميوأيب اليت أعدته قريش من خرية شباهبا ليضربوه ضربة رجل واحد، بنفسي هو
على  ن هتوىيد أعلريضي هللا عنه ، وانم على الفراش، وهو يدرك أن السيوف مصلتة تر 

 ه وسلم .  عليى هللااخلارج من البيت لعلهم اجلازم أبنه ال ُيرج منه إال رسول هللا صل
غري أنه مل يعبا بذلك وخاطر بنفسه ليقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من املكر الذي بيته 

 (1)أولئك اْلشقاء لرسول السالم واإلسالم واهلداية والرمحة
رهقوا النيب صلى هللا عليه و سلم وهو يف سبعة أملا  عن أنس بن مالك : أن املشركنيو  -2

من اْلنصار ورجلني من قريش قال من يردهم عنا وهو رفيقي يف اجلنة فجاء رجل من 
اْلنصار فقاتل حَّت قتل فلما أرهقوه أيضا قال من يردهم عأ وهو رفيقي يف اجلنة حَّت قتل 

 (2).ما أنصفنا إخوانناالسبعة فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم لصاحبه 
فا على سلم أسو ليه عوهذا ضرب من اخللق العايل النبيل الذي يبديه رسول هللا صلى هللا 

 هؤالء الرجال الكرام .
مد حم : قتلقالواوعن أنس بن مالك قال: ملا كان يوم أحد خاض أهل املدينة خيضة و  -3

ا بيها وابنهقبلت أباستفصار حمرمة حَّت كثرت الصوارخ يف انحية املدينة فخرجت امرأة من اْلن
 166ص. وزوجها وأخيها ال أدري أيهم استقبلت به أواًل فلما مرت على أحدهم

                                                            

 .2/223انظر سرية ابن هشام  (1)
 . 1789حد رقم احلديث أابب غزوة  ،أخرجه مسلم يف اجلهاد (2)
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: من هذا؟ قالوا: أبوك أخوك زوجك ابنك. تقول: ما فعل رسول هللا صلى هللا عليه  قالت
ثوبه  وسلم؟ يقولون: أمامك حَّت دفعت إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فأخذت بناحية

   (1)مث قالت: أبيب أنت وأمي اي رسول هللا ال أابيل إذ سلمت من عطب.
 ة فاقت حمبةم، حمبوسل وهكذا كانت حمبة الصحابة رضي هللا عنهم لرسول هللا صلى هللا عليه

 لغة العظيمةة الباحملباالنفس واملال والولد والزوج والقريب وحمبة كل حبيب، فهل بعد هذه 
ن شيء من هل كا لها؟كذا اجلنان والعطف من نظري هلما يف َتريك البشرية  حمبة؟ وهل بعد ه

ه ان عليا كملذلك بسبب رهبة أو خوف؟ كال وإمنا هي أتيت من طوع النفس يف القلب 
 لعظمى الفذةنزلة اامل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من عظمة اخللق فجعلتهم ينزلونه تلك

 .الفريدة يف التاريك البشرية كله
 

 املطلب الثاين
 :سلمالدالئل القولية لتأثر الصحابة أبخالق النيب صلى هللا عليه و 
سلم تعبريا ليه و ع هللاأما الدالئل القولية اليت كان يفوه هبا أصحاب رسول هللا صلى 
رة أيضا ن الكثهي مو عن عظيم حمبتهم لرسول هللا فهي على ذلك النحو من الكمال والعظمة 

 ونذكر شيئا منها : 
رسول  لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم :  ْلنتع اي رضى هللا عنهفمن ذلك قول سيدان عمر 

هللا أحب إىل من كل شيء إال نفسي، فقال له نيب هللا صلى هللا عليه وسلم :  ال والذي 
:  فأنت اآلن  رضى هللا عنهنفسي بيده حَّت أكون أحب إليك من نفسك . فقال عمر 

 (2)أحب إيل من نفسي  فقال النيب صلى هللا عليه وسلم :  اآلن اي عمر  
فتأمل مدلول هذا احلوار تدرك أبعاد حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف قلب صاحبه 

، حيث أطلع النيب عليه الصالة والسالم على مكنون حبه له، وملا كان رضى هللا عنهالفاروق 
صرحيا صادق اللهجة مل يكتمه أن حبه لنفسه كان فائقًا على حمبة كل شيء سواها، غري أنه 

اضمحل حبة لنفسه عندما علم أن حمبة النيب صلى هللا عليه وسلم جيب أن تكون مل يربح أن 

                                                            

 .(99)، ص: 6ج :  جممع الزوائد ومنبع الفوائد، حلافظ نور الدين علي بن أيب بكر اهليثمي (1)
 (.1102رجيه، ص : )َترواه البخاري وتقدم  (2)
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فائقة على حمبة النفس وما سواها، وأهنا لو كانت دون ذلك مل تكن انفعة وال مقبولة، فأعلم 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا استقر يف فؤاده من فائق حمبه حَّت على نفسه اليت بني 

 مه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبدوى حمبته له حينئذ.جنبيه، وعندئذ أعل
على النيب صلى هللا عليه  (1)قالت : جاء رجل  رضى هللا عنهاوحنو  ذلك ما روته عائشة 

وسلم فقال : اي رسول هللا إنك ْلحب إيل من نفسي، وإنك أحب إيل من ولدي، وإين 
يك، وإذا ذكرت مويت وموتك عرفت ْلكون يف البيت فأذكرك فما أصرب حَّت آيت فأنظر إل

أنك إذا دخلت اجلنة رفعت مع النبيني، وإين إذا دخلت اجلنة خشيت أن ال أراك! فلم يرد 
ماْن يُِطِع اَّللَّا حَّت نزل جربيل عليه السالم هبذه اآلية : عليه النيب صلى هللا عليه وسلم شيئًا 

اِء واالصَّاحِلِنيا واحاُسنا واالرَُّسولا فاُأولاِئكا ماعا الَِّذينا أانْ عاما ا يِقنيا واالشُّهادا ُ عالاْيِهْم ِمنا النَِّبيِ نيا واالصِ دِ  َّللَّ
، رضى هللا عنهمفتأمل مبلغ هذه احملبة اليت كان يضمرها هذا الصحايب الكرمي (2) أُولاِئكا راِفيًقا

يرى النيب صلى فقد جعلته يفكر ويدمي التفكر يف حاله بعد املوت، الذي ُيشى عنده أن ال 
هللا عليه وسلم كما كان يفعل يف الدنيا، ملا يرى من افرق اهلائل بني منزلته منه لو أنه دخل 
اجلنة، فكيف به إذا مل يدخلها، فريى أن أعظم أساه سيكون يف عدم رؤية النيب صلى هللا 

ه عن نعيمها عليه وسلم، حَّت وإن أنعم هللا تعاىل عليه يدخل اجلنة، فون عدم رؤيته له يشغل
 وال يكون منعما كما حيب إذا مل يكن يرى النيب صلى هللا عليه وسلم.

 وكانت حمبة الصحابة كلهم على مثل هذا النحو البالغ عظمة.
 

 يربحون حىت ان الإلميوال ريب فقد كان حديثوا العهد ابلكفر عندما يشرق عليهم نور ا
 ه :يعلنوا للنيب صلى هللا عليه وسلم ابلغ حمبتهم ل

فثمامة بن أاثل احلنفي رضى هللا عنه ما إن خالط بشاشة قلبه نور اإلميان بسبب املعاملة  -1
احلسنة من النيب صلى هللا عليه وسلم اليت لقيها أثناء أسره، واْلخالق العظيمة اليت رآها 

على عليه، ما إن حصل له ذلك حَّت قال للنيب صلى هللا عليه وسلم :  اي حممد وهللا ما كان 
اْلرض وجه أبغض إيل من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إيل، وهللا ما كان من 

                                                            

 هو ثوابن موىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كما جاء مصرحا به يف بعض الرواايت. (1)
 (.69، اآلية: )سورة النساء (2)
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دين أبغض إيل من دينك فقد أصبح دينك أحب الدين إيل، وهللا ما كان من بلد من أبغض 
 (1)إيل من بلدك فأصبح بلدك أحب البالد إيل 

إليذاء لرسول هللا صلى هللا وهند بنت عتبة امرأة أيب سفيان اليت كانت شديدة العداء وا -2
عليه وسلم، واليت فعلت حبمزة بن عبد املطلب يوم أحد ما فعلت، ملا أشرب قلبها اإلميان 
وخالط بشاشة قلبها، مل تلبث أن قالت : اي رسول هللا ما كان مما على ظهر اْلرض أهل 

يل من أن خباء أحب إيل أن يذلوا من أهل أخبائك، مث ما أصبح اليوم أهل خباء أحب إ
 (2)يعزوا من أهل خبائك... 

وعمرو بن العاص الذي كان أحد دهاة قريش وقوادها يف حروهبا مع النيب صلى هللا عليه  -3
وسلم، ملا هداه هللا تعاىل لإلسالم وعرف عظمة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نفسه 

إيل من رسول هللا صلى هللا وأخالقه ومساحة دينه، قال قولته املشهورة :  ما كان أحد أحب 
عليه وسلم وال أجل يف عيأ منه، وما كنت أطيق أن أمأل عيأ منه إجالال له، ولو شئت أن 

 (3)أصفه ما أطقت ْلين مل أكن أمأل عيأ منه... 
هللا عنهم يعربون عن عظيم حمبتهم لرسول هللا صلى هللا  رضوانوهكذا كان الصحابة الكرام 

ذلك من كان له فضل سبق إىل الصحبة، أو هو حديث عهد هبا، عليه وسلم سواء يف 
وذلك ملا يلمسونه من جنابه العظيم من عظمة اْلخالق اليت كانت َتعل من رآه بديهة 
هابه، ومن خالطه معرفة أحبه  فاكتسب حب الناس أبخالقه، واجتذب قلوهبم بنبل 

رحاب اإلميان الفسيحة بتساحمه  تصرفاته، ونقل أعدى أعدائه من دايجري الكفر وطغيانه إىل
 (4)وكرمي أفعاله 

  

                                                            

 (.1387متفق عليه تقدم خنريج القصة، ص : ) (1)
بن قضية هند برقم (، ومسلم يف اْلقضية، اب8/163أخرجه البخاري يف اإلميان، ابب كيف كانت ميني النيب صلى هللا عليه وسلم ) (2)

(1714.) 
 (.121أخرجه مسلم يف اإلميان، ابب كون اإلميان يهدم ما قبله برقم : ) (3)
 (.127علموا أوالدكم حمبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، للدكتور حممد عبده مياين، ص : ) (4)
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 املبحث السابع
  غري املسلم املدعو يفاثر األخالق الفاضلة آ

 وفيه أربعة مطالب:
 

 املطلب األول
: أثر هرقل من خلق النيب صلى هللا عليه وسلم وصفته على صحة رسالة رسول هللا 

 :صلى هللا عليه وسلم وصدق دعوته
لقد كان أخالقه صلى هللا عليه وسلم العظيمة أثر  ابلغ يف جذب الناس على 
اإلسالم تبني ذلك من عامة أخالقه والسيما صربه وحلمه وعفوه ومنه... على كثري من 
الناس يف مواقف كثرية مناسبات عديدة فكانت عظمة أخالقه صلى هللا عليه سلم سببا 

ان هلم أن يسلموا لو مل يتأثرون بتلك اْلخالق العظيمة، مباشرا يف إسالمهم وهدايتهم ، وما ك
وذلك ملا كانوا عليه من النفور واإلابء واحلمية اجلاهلية فكانت معاملته هلم بتلك اْلخالق 

 مفتاح هدايتهم. 
 

ِفٍع قاالا : أاْخربااانا ُشعاْيٌب ، عاِن الزُّْهرِيِ  ، قاالا : أاْخربااين ُعب ا  ُم ْبُن انا اِن احلْاكا ث اناا أابُو اْلياما ْيُد هللِا حادَّ
باةا ْبِن ماْسُعوٍد أانَّ عاْبدا هللِا ْبنا عابَّاٍس أاْخربااُه أانَّ أاابا ُسْفياانا ْبنا حا  ْرٍب أاْخربااُه أانَّ ْبُن عاْبِد هللِا ْبِن ُعت ْ

ِة الَّيِت كاانا راُسوُل هللاِ  انُوا َُتَّارًا اِبلشَّاِم ، يف اْلُمدَّ  صلى ِهراْقلا أاْرسالا ِإلاْيِه يف راْكٍب ِمْن قُ راْيٍش ، واكا
ا أاابا ُسْفياانا واُكفَّارا قُ راْيٍش فاأات اْوُه واُهْم إبِِيِليااءا فادا  ْولاُه هللا عليه وسلم ماادَّ ِفيها عااُهْم يف جماِْلِسِه واحا

ا الرَُّجِل الَِّذي ي ا  ًبا هِباذا اُء الرُّوِم مُثَّ داعااُهْم واداعاا ِبرتاْمُجاانِِه ، ف اقاالا : أايُُّكْم أاقْ راُب ناسا ْزُعُم أانَُّه ُعظاما
ًبا ، ف اقاالا  اباُه فااْجعاُلوُهْم نايبي ، ف اقاالا : أابُو ُسْفياانا ف اُقْلُت أاانا أاقْ راهُبُْم ناسا  : أاْدنُوُه ِمأِ  واق ار ِبُوا أاْصحا

بُو  باِأ فاكاذِ  ا الرَُّجِل فاِوْن كاذا ا عاْن هاذا اِئٌل هاذا ُْم ِإين ِ سا ُه ف اوااَّللَِّ لاْوالا ِعْندا ظاْهرِِه مُثَّ قاالا ِلرتاْمُجاانِِه ُقْل هلا
ِذاًب  ْثُِروا عالايَّ كا ُبُه احلْايااُء ِمْن أاْن أيا ْبُت عاْنُه مُثَّ كاانا أاوَّلا ماا ساأالاِأ عاْنُه أاْن قاالا كاْيفا ناسا لاكاذا

لاُه قُ ْلُت : الا ،  ا اْلقاْولا ِمْنُكْم أاحاٌد قاطُّ ق اب ْ ِفيُكْم قُ ْلُت ُهوا ِفيناا ُذو ناساٍب ، قاالا : ف اهاْل قاالا هاذا
ئِِه ِمْن ماِلٍك  قُ ْلُت : الا قاالا فاأاْشرااُف النَّاِس ي اتَِّبُعوناُه أاْم ُضعافااُؤُهْم ف اُقْلُت قاالا : ف اهاْل كاانا ِمْن آابا

ُهْم ساخْ  ٌد ِمن ْ ْل ي اْرتادُّ أاحا ُقُصونا قُ ْلُت باْل يازِيُدونا ، قاالا : ف اها طاًة باْل ُضعافااُؤُهْم قاالا أايازِيُدونا أاْم ي ان ْ
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ُتْم ت اتَِّهُموناُه اِبْلكاِذِب ق اْبلا أاْن ي اُقولا ماا ،  ِلِديِنِه ب اْعدا أاْن ياْدُخلا ِفيِه قُ ْلتُ  ْل ُكن ْ : الا ، قاالا : ف اها
ٍة الا ناْدرِي ماا ُهوا فااِعٌل ِفيهاا  ْل ي اْغِدُر قُ ْلُت : الا واحناُْن ِمْنُه يف ُمدَّ قاالا : قُ ْلُت : الا ، قاالا : ف اها

ٌة أُْدِخُل ِفيها  ِلما ْ َُتِْكأِ  كا ةِ قاالا واملا ِلما ِذِه اْلكا ًئا غارْيُ ها ي ْ  ا شا
ناُه  ن اناا واب اي ْ ُه قُ ْلُت احلْاْرُب ب اي ْ ْل قاات اْلُتُموُه قُ ْلُت ن اعاْم قاالا فاكاْيفا كاانا ِقتااُلُكْم ِإايَّ قاالا : ف اها

اٌل ي انااُل ِمنَّا وان انااُل ِمْنُه قاالا مااذاا أياُْمرُُكْم قُ ْلُت ي اُقوُل اْعُبُدوا اَّللَّا  ًئا ِسجا ي ْ ُه ، واالا ُتْشرُِكوا ِبِه شا  واْحدا
أياُْمُرانا اِبلصَّالاِة واالصِ ْدِق وااْلعافااِف واالصِ لاِة ف اقاالا لِلرتَّْمُجااِن قُ  ؤُُكْم وا ْل لاُه وااتْ رُُكوا ماا ي اُقوُل آابا

ِبِه فاذاكاْرتا أانَُّه ِفيُكْم ُذو ناساٍب فاكاذاِلكا الرُّ  ُسُل تُ ب ْعاُث يف ناساِب ق اْوِمهاا واساأاْلُتكا ساأاْلُتكا عاْن ناسا
لاُه لاقُ  ا اْلقاْولا ق اب ْ ٌد قاالا هاذا ا اْلقاْولا فاذاكاْرتا أاْن الا ف اُقْلُت لاْو كاانا أاحا ٌد ِمْنُكْم هاذا ْلُت هاْل قاالا أاحا

ئِهِ  لاُه واساأاْلُتكا هاْل كاانا ِمْن آابا ْتاِسي ِبقاْوٍل ِقيلا ق اب ْ  ِمْن ماِلٍك فاذاكاْرتا أاْن الا قُ ْلُت ف الاْو راُجٌل أيا
ُتْم ت اتَِّهُموناُه اِبْلكاِذِب ق ا  ئِِه ِمْن ماِلٍك قُ ْلُت راُجٌل ياْطُلُب ُمْلكا أابِيِه واساأاْلُتكا هاْل ُكن ْ ْبلا كاانا ِمْن آابا

را اْلكاِذبا عالاى النَّاِس واياْكِذبا عالاى أاْن ي اُقولا ماا قاالا فاذاكاْرتا أاْن الا ف اقاْد أاْعِرُف أانَُّه ملْا ياُكنْ   لِياذا
اُع الرُُّسِل هللِا واساأاْلُتكا أاْشرااُف النَّاِس ات َّب اُعوُه أاْم ُضعافااُؤُهْم فاذاكاْرتا أانَّ ُضعافااءاُهُم ات َّب اُعوُه واُهْم أاتْ با 

ُْم  ُقُصونا فاذاكاْرتا أاهنَّ ِلكا أاْمُر اإِلميااِن حاَّتَّ ياِتمَّ واساأاْلُتكا أاي اْرتادُّ واساأاْلُتكا أايازِيُدونا أاْم ي ان ْ يازِيُدونا واكاذا
ُتُه  ِلكا اإِلميااُن ِحنيا َُتااِلُط باشااشا أاحاٌد ساْخطاًة ِلِديِنِه ب اْعدا أاْن ياْدُخلا ِفيِه فاذاكاْرتا أاْن الا واكاذا

ْل ي اْغِدُر فاذاكاْرتا أانْ  ِلكا الرُُّسُل الا ت اْغِدُر واساأاْلُتكا مباا أياُْمرُُكْم فاذاكاْرتا  اْلُقُلوبا واساأاْلُتكا ها الا واكاذا
أياْمُ  ِن وا اُكْم عاْن ِعبااداِة اْلاْواثا ًئا واي ان ْها ي ْ رُُكْم اِبلصَّالاِة أانَُّه أياُْمرُُكْم أاْن ت اْعُبُدوا اَّللَّا ، واالا ُتْشرُِكوا بِِه شا

اتانْيِ واقاْد ُكْنُت أاْعلاُم أانَُّه واالصِ ْدِق وااْلعافااِف فاوِ  ْن كاانا ماا ت اُقوُل حاقًّا فاساياْمِلُك ماْوِضعا قادامايَّ ها
ُه خاارٌِج ملْا أاُكْن أاُظنُّ أانَُّه ِمْنُكْم ف الاْو أاين ِ أاْعلاُم أاين ِ أاْخُلُص ِإلاْيِه لاتاجاشَّْمُت ِلقااءاُه والاْو كُ  ْنُت ِعْندا

ِمِه مُثَّ داعاا ِبِكتااِب راُسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم الَِّذي ب اعاثا ِبِه ِدْحياُة ِإىلا لاغاساْلُت عانْ   قادا
ف اعاُه ِإىلا ِهراْقلا   عاِظيِم ُبْصراى فادا

لا عاِظيِم الرُّوِم ف اقاراأاُه فاِوذاا ِفيِه ِبْسِم هللِا الرَّمْحاِن الرَِّحيِم ِمْن حُمامٍَّد عاْبِد هللِا واراُسوِلِه ِإىلا ِهراقْ 
 أاْجراكا ساالاٌم عالاى ماِن ات َّباعا اهْلُداى أامَّا ب اْعُد فاِوين ِ أاْدُعوكا ِبِدعااياِة اإِلْسالاِم أاْسِلْم تاْسلاْم يُ ْؤِتكا اَّللَُّ 

}ايا أاْهلا اْلِكتااِب  ن اناا مارَّتانْيِ فاِوْن ت اوالَّْيتا فاِونَّ عالاْيكا ِإمْثا اْلارِيِسيِ نيا ، وا ِلماٍة ساوااٍء ب اي ْ ت اعاالاْوا ِإىلا كا
اًب مِ  ًئا ، واالا ي اتَِّخذا ب اْعُضناا ب اْعًضا أاْرابا ي ْ ناُكْم أاْن الا ن اْعُبدا ِإالَّ اَّللَّا ، واالا ُنْشرِكا ِبِه شا ْن ُدوِن هللِا واب اي ْ

ُسْفياانا ف الامَّا قاالا ماا قاالا واف اراغا ِمْن ِقرااءاِة فاِوْن ت اوالَّْوا ف اُقوُلوا اْشهاُدوا أبِاانَّ ُمْسِلُمونا{ قاالا أابُو 
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ُه الصَّخاُب وااْرت افاعاِت اْلاْصوااُت واُأْخرِْجناا ف اُقْلُت ْلاْصحاايب ِحنيا ُأْخرِْجناا لاقاْد  ثُ را ِعْندا اْلِكتااِب كا
ْبشاةا ِإنَُّه ُيااافُُه ماِلُك باِأ اْلاْصفا  ُ أاِمرا أاْمُر اْبِن أايب كا ا زِْلُت ُموِقًنا أانَُّه ساياْظهاُر حاَّتَّ أاْدخالا اَّللَّ ِر فاما

 عالايَّ اإِلْسالاما.
فهكذا استدل هرقل مبا يعرفه من أخالق النبيني وصفاهتم على صحة رسالة رسول 
هللا صلى هللا عليه وسلم وصدق دعوته، حيث وافق واقع حاله صلى هللا عليه وسلم مع ما  

ال اْلنبياء وصفاهتم، فصدق دعوته، وعلم أنه سيملك موضع قدميه، كان يعلمه من أحو 
وَتىن أن حيظى ابلقرب منه صلى هللا عليه وسلم ليتشرف بغسل قدميه، وهو ملك قومه  ومن 
أتمل ما استقرأه هرقل من هذه اْلوصاف تبني له حسن ما استوصف من أمره واستربأه من 

غري أنه  (1)ساعدته املقادير بتخليد ملكه واإلتباع   حاله، وهلل دره من رجل ما كان أعقله لو
 آثر مداراة قومه وشعبه فظل على شركه وكان من اخلاسرين.

تلك الدالئل، ما كان معروفا به من أخالق عظيمة يف كتب أهل الكتاب، فقد سئل 
عبد هللا بن عمرو بن العاص رضى هللا عنهما عن صفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان 
ممن يقرأ كتب أهل الكتاب فقال :  أجل وهللا إنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف القرآن 

 أرسلنا شاهدًا مبشرًا ونذيراً، وحرزًا لألميني، أنت عبدي ورسويل مسيتك : اي أيها النيب إان
املتوكل، ليس بفظ وال غليظ وال ُياب يف اْلسواق، وال يدفع ابلسيئة السيئة ولكن يعفو 
ويغفر، ولن يقبضه هللا حَّت يقيم به امللة العوجاء أبن يقولوا : ال إله إال هللا، ويفتح هبا أعيناً 

 (2)وقلوابً غلفاً   عمياً صماً 
 

 املطلب الثاين
 :أثر صربه صلى هللا عليه وسلم يف جذب الناس إىل اإلسالم

 فرين :اأوال : صربه على إيذاء الك
لقد كان لصربه صلى هللا عليه وسلم على قومه وأمة دعوته أعظم اْلثر يف إسالم كثري 
منهم، حيث مل ميل من دعوهتم ومل يتربم من أذيتهم، بل ظل صابراً حمتسباً يدعو إىل هللا تعاىل 

                                                            

 (.1/77إرشاد الساري للقسطالين : ) (1)
 (.3/87أخرجه البخاري، يف البيوع ابب كراهية الصخب يف اْلسواق : ) (2)
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على بصرية، لياًل وهنارًا سراً، وجهاراً، ال يصده عن ذلك صاد، وال حيول بينه وبني ذلك 
مع عظيم اإليذاء وجليل املخاطرة، وما كان له من عاصم يعصمه عن أن ُيتار تعجيل حائل، 

النكال هبم ومبادرهتم بطلب االستئصال والعذاب إال الصرب على ذلك، رجاء أن يسلموا، أو 
وقد حقق  (1)أن ُيرج هللا تعاىل من أصالهبم مسلمني، كما كان يقوله صلى هللا عليه وسلم 

رجاه، فلم يطل الزمن حَّت أضحت مكة دار إسالم، وآمن قومه أمجعون، إال  هللا تعاىل له ما
 من حقت عليه كلمة العذاب قبل أن يكون الفتح املبني.

وده، هم جنا كلومل ميض وقت كبري حَّت غدت جزيرة العرب كلها دار إسالم، وأهله
الناس يف  َّت دخلحعلى ومل أيت وقت انتقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل الرفيق اْل

 ا.الدني قطارأدين هللا أفواجاً وأضحت راايت اإلسالم َتفق صوب الشام ومنها إىل 
 

 اثنيا: صربه على إيذاء املنافقني :
انت حنو كدينة  امل وكما كانت تلك آاثر صربه على كفار مكة، فون آاثر صربه منافقي

 ني ودسائسهمملنافقد ا، يالقي كيذلك فائدة وَثرة، فقد ظل يف املدينة من يوم هجرته إليها
هم فيبيدو  مهلينقضوا علي اخلبيثة وتربصهم املستمر به صلى هللا عليه وسلم وأبصحابه ودعوته،

واهلم هم وأحخبار وميحوا آاثرهم، كل ذلك ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم مطلع على أ
كانت   لطاملاو م، عهابإلطالع هللا تعاىل له على ذلك، فيغض الطرف عنهم ويصرب على خدا
ىل طلب إادرون فيب تفوح رائحة النفاق من أحدهم فيجدها الصحابة الكرام رضى هللا عنهم
استئصال بره، و ع دااإلذن من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف التصدي هلم أو له، وقط
تل ًا يقن حممدأناس شأفته، فيأَب عليه الصالة والسالم ذلك ويقول :  أخشى أن يتحدث ال
ملتوقعة، اآلجلة حة اأصحابه  يعأ فيكون صادًا هلم عن الدخول يف اإلسالم، فيغلب املصل
يها ناس، وملا فالم ال إسعلى العاجلة بقطع دابر الفساد ملا يف اآلجلة من خري كثري يرجوه يف

  اْلمرين.سلم كالو ليه عأيضاً من رفيق ابملنافقني علمهم أن يتوبوا وقد حتقق له صلى هللا 
 
 

                                                            

 (.4/140أخرجه البخاري يف بدء اخللق، ابب إذا قال أحدكم آمني واملالئكة يف السماء : ) (1)
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 املطلب الثالث
 :أثر حلمه وعفوه صلى هللا عليه وسلم

ولقد كان حللمه صلى هللا عليه وسلم وعفوه من اْلثر يف جذب الناس إىل اإلسالم، 
ما كان لصربه، بل كان حلمه وعفوه أسرع أثرأً، وأوضح داللة على ما لألخالق الكرمية من 

 َثرات إجيابية كبرية كما يتبني مما أييت :
صور ذلك : حلمه صلى هللا عليه وسلم عمن كان يعد شيطان قريش لكثرة شره ومن 

وجليل خطره! عمري بن وهب اجلمحي، الذي تعاقد مع صفوان بن أمية يف حجر الكعبة 
على أن يقوم عمري أبخذ الثأر من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقتلي بدر، وال سيما أمية 

طغاة املؤذيني للضعفاء، فتجهز عمري لذلك، بعد أن بن خلف رأس الكفر مبكة وطاغي ال
ضمن له صفوان قضاء دينه ومؤنة عياله، فصقل سيفه وسقاه مساً، وما لبث أن قدم املدينة 
يريد إنفاذ جرميته، غري أن سيدان عمر رضى هللا عنه فطن له، فأخذ بتالبيبه، وأمر الصحابة 

مث أدخله عليه، فما أن رآه النيب صلى هللا عليه  أن حيرسوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم منه.
وسلم حَّت كشف له سر نفسه، وقال له :  ماذا شرطت لصفوان يف احلجر؟ ففزع عمري 
وقال : ماذا شرطت له؟ قال : حتملت له بقتلي على أن يعول أوالدك ويقضي دينك وهللا 

 أن  ال إله إال هللا.حائل بينك وبني ذلك  فقال عمري : أشهد أنك رسول هللا، وأشهد 
 

 
 
 
 
 

 
 

 املطلب الرابع
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 :أثر كرمه صلى هللا عليه وسلم يف أتليف القلوب عليه
جداً، وذلك  لغاً ان ابأما أثر كرمه صلى هللا عليه وسلم يف أتليف القلوب عليه فقد ك

عنه:  ى هللاك رضخلطر ما كان يعطي، وكامل رغبة املعطي يف ذلك، كما قال أنس بن مال
وما  ه من الدنياحب إليم أرجل ليسلم ما يريد إال الدنيا إال فما يسلم حَّت يكون اإلسال إن ال

 رمه.كلغ  عليها  يعأ ملا جيده من حسن معاملة النيب صلى هللا عليه وسلم واب
ويدل على ذلك عطاؤه العظيم يف غزوة حنني ، حيث كان يعطي الرجل غنمًا بني 

 (1)قوم أسلموا فون حممدًا يعطي عطاء ال ُيشى الفاقةجبلني فريجع إىل قومه فيقول : اي 
وكان من أولئك صفوان بن أمية، واْلقرع بن حابس، وعيينة بن حصن... وغريهم حَّت قال 
صفوان :  لقد أعطاين رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ما أعطاين وإنه ْلبغض الناس إيل، فما 

 (2)برح يعطيأ حَّت إنه ْلحب الناس إيل 
ولقد قصر عطاءه يف هذا اليوم الذي بلغ فيه املال مبلغاً عظيماً مل يبلغه مثله من قبل، 
فصره على املؤلفة قلوهبم من الطلقاء وحنوهم، ومنعه من قد وثق إبسالمهم وإمياهنم من 
املهاجرين واْلنصار رضى هللا عنهم، وذلك ليتألف به هؤالء كما قال عليه الصالة والسالم ملا 

رتياب حديثي اْلسنان من اْلنصار يف ذلك، ملا مل يدركوا السر الذي يهدف إليه رسول بلغة ا
هللا صلى هللا عليه وسلم فقال :  إين أعطي رجااًل حديثي عهد بكفر أأتلفهم  مث قال :  أفال 
ترضون أن يذهب الناس ابْلموال وترجعون إىل رحالكم برسول هللا صلى هللا عليه وسلم فوهللا 

 (3)قلبون به خري مما ينقلبون به فقالوا : بلى  اي رسول هللا قد رضينا.. ملا تن
  

                                                            

 (.2312كما جاء يف حديث مسلم، برقم عام )  (1)
 (.2313أخرجه مسلم، برقم : ) (2)
(، ومسلم يف الزكاة، ابب إعطاء املؤلفة قلوهبم على اإلسالم، وتصرب من 5/200أخرجه البخاري يف املغازي، ابب غزوة الطائف ) (3)

 (.1059قوي إميانه برقم : )
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 اخلامتة
 خالصة البحث :  : وفيها

احلمد هلل وكفى وصالة وسالما عباده الذين اصطفى، وعلى سيدان حممد النيب املقتفي، وآله 
 وصبحه ومن اهتدى.

فمن  ارتباط اْلخالق الفاضلة ابلدعوة،وبعد: قد انولت إبذن هللا تعاىل املوضوع القصري وهو 
خالل هذا البحث الوجيز، وجدت يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة  أن اْلخالق والدعوة 
بينهما عالقة وثيقة جدا، أهنما متالزمان ال ينفك أحدمها اْلخر، ففي حبثي هذا قد بينت 

هللا تعاىل كما قال  عالقة بني اْلخالق والدعوة، فأن اْلخالق هو مقاصد الدعوة إىل
وقول النيب  فسرها املفسرون خلق عظيم أي : دين عظيم، (واِإنَّكا لاعالى ُخُلٍق عاِظيمٍ تعاىل:)

صلى هللا عليه وسلم )إمنا بعثت ْلَتم مكارم اْلخالق( حصر سبب بعثته صلى هللا عليه 
م النيب صلى هللا وسلم هو إَتام مكارم اْلخالق، وأن اْلخالق هو وسيلة الدعوة اليت استخد

عليه وسلم يف دعوته يف  مواقف متعددة لقد كان حلمه صلى هللا عليه وسلم وعفوه وصربه 
ففي فتح مكة عفا  ،وصدقه وأمانته وصدق عهده من اْلثر يف جذب الناس إىل اإلسالم

 خالصإلاملشركني فدخلوا الناس يف اإلسالم أفواجا، واخللق الفاضل من أبرز مقومة الداعية ك
لق الفاضل هو أهم أسباب جناح الداعية يف دعوته وانتشار اخلواملتابعة والعلم والصرب ... و 

كارم لى الدعاة إىل هللا أن يتحلى مباإلسالم يف العامل وجذب الناس إىل اإلسالم فوذا جيب ع
 اْلخالق يف دعوهتم وابهلل التوفيق.        

 أهم نتائج البحث : 
 يف هذا البحث املختصر من نتائج ما نسطره يف النقاط التالية: ومن أبرز ما جتلى يل

اهتما م القرآن الكرمي البالغ ابْلخالق حبيث بلغ العدد اإلمجايل آلايت اْلخالق حنو  -1
 القرآن الكرمي كله.  تالربع من عدد آاي

شريعة اإلسالمية هي إحدى أصوله اْلربعة وهي على الرتتيب : الأن اْلخالق يف  -2
 )اإلميان، واْلخالق، والعبادات، واملعامالت(.

نت من فجر الرسالة النبوية، كما تبني لنا من أتمل اأن عناية القرآن الكرمي ابْلخالق ك -3
 )القرآن الكرمي املكي( حيث يدور على أصلي : اإلميان واْلخالق.
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كما نطقت بذلك أن من غاايت بعثة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تزكية أخالق اْلمة   -4
ُلو عالاْيُكْم كا آايت كثرية وأحاديث شهرية منها قوله تعاىل :   ْلناا ِفيُكْم راُسواًل مِ نُكْم ي ات ْ ماا أاْرسا

يُكْم  تِناا وايُ زاكِ   (2)وقوله صلى هللا عليه وسلم )إمنا بعثت ْلَتم مكارم اْلخالق((1)آايا
ال إلدعوة اتصح  عن اْلخر، فال الدعوة واْلخالق صنوان متالزمان ال ينفك أحدمها -5

 ابْلخالق الفاضلة.
 اخللق الفاضل هو مقصود الدعوة وموضوعها وغايتها ووسيلتها.     -6

 توصيات البحث :

على هذا الضوء كان البد يل من إبداء بعض املقرتحات والتوصيات لزمالئي والدعاة إىل هللا 
أبني بعض املقرتحات والتوصيات اآلتية :ستعاىل :   

 ىل. تعا هللاجيب لعامة املسلم أن يتحلى ابْلخالق الفاضلة وخباصة الدعاة إىل -1

 ة.الميالداعي إىل هللا يتعلم اْلخالق الفاضلة كما يتعلم العلوم اإلس -2

 وة.ج الدع مناهأن يكون لألخالق اإلسالمية العظيمة نصيب من العناية الكربى يف  -3

 عوة.ئل الدوسا ظيمة نصيب من العناية الكربى يفأن يكون لألخالق اإلسالمية الع -4

 الدعوة واْلخالق ينطلق يف منطلق واحد ال يؤخر أحدمها اآلخر. -5

لناس إىل جذب ا ا يفعلى الداعي إىل هللا يدعو الناس ابخللق احلسن فونه أكثر أتثري  -6
  اإلسالم.

ه وصحبه على آلو مد سيدان حمواحلمد هلل رب العاملني بدءا وختاما ، وصلى هللا وسلم على 
  أمجعني.

                                                            

 (.151: )يةاآل ،البقرة سورة (1)
 وهذا لفظ البزار كما حكاه عنه اهليثمي يف اجملمع . (2)
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 املصادر واملراجع قائمة 

احلكمة واملوعظة احلسنة وأثرمها يف الدعوة إىل هللا ، يف ضوء الكتاب والسنة ، لدكتور  – 1
اْلندلس  م ، دار 1997ه   1418أمحد بن انفع بن سليمان املورعي ، الطبع اْلويل 

 .اخلضراء للنشر والتوزيع
علمية ملنهج الدعوة اإلسالمية دراسة أتصيلية على ضوء الواقع املعاصر ،ل  اْلسس ال – 2

م دار احلضارة للنشر 2010ه / 1431أ.د. عبد الرحيم بن حممد املغذوي، الطبع الثانية 
  والتوزيع .

هذه أخالقنا حني نكون مؤمنا حقا، ل  حممود حممد احلزندار، دار الطيبة للنشر  – 3
 م .1999ه  1420اْلوىل والتوزيع، الطبع 

أخالق النيب صلى هللا عليه وسلم يف القرآن والسنة ، ل  الدكتور أمحد بن عبد العزيز بن  -4
 م، دار الغرب اإلسالمي.1996قاسم احلداد،الطبع اْلوىل 

     .فضيلة الشيك/ عبد الرمحن بن عبد اخلالق -أصول الدعوة إىل هللا  -5
  ه 1401مكتبة املنار اإلسالمية عبد الكرمي زيدان، ، ل  الدكتورأصول الدعوة  -6
املنهج الصحيح وأثره يف الدعوة إىل هللا، ل  أ. د. محود بن أمحد بن فرج الرحيلي، الطبع  -7

 م، الناشر مكتبة العلوم واحلكم. 2003ه /  1424اْلوىل 
مد بن جعفر بن خالق النيب، ْليب الشيك اْلصبهاين املؤلف: أبو حممد عبد هللا بن حمأ -8
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