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 )رضي هللا عنه(حديث مالك بن الحويرث 

 ونحن شببة متقاربون" صلى هللا عليه وسلم "أتينا النبي 

 دراسة دعوية 
 إعداد الدكتور/ سليمان بن قاسم العيد

 ستاذ املشارك بقسم الثقافة اإلسالمية األ
 دجامعة امللك سعو  –كلية الرتبية 

 ملخص البحث
)صلى هللا عليه : "أتينا النيب )رضي هللا عنه( هذه الدراسة الدعوية حلديث مالك بن احلويرث        
)صلى هللا عليه وهو رسول هللا  ،عياالد :ركان الدعوة، وهيأجاءت وفق وحنن شببة متقاربون..." وسلم( 
املصرح به يف احلديث هو و  ،وموضوع الدعوة .شباب قومه منوهم مالك ومن معه  ،واملدعو .وسلم( 

 وهي الطريقة الدعوية املستفادة من احلديث .  ،واملنهج .ا يتعلق هبامالصالة و 
الدعوية املتمثلة يف )صلى هللا عليه وسلم( طرف من حكمة النيب وتبني من خالل هذه الدراسة        

، كما تبني  جيب أن يتصف هبا الدعاة إىل هللا سبحانه وتعاىلالرفق والرمحة ابملدعوين، وهي الصفات اليت
فئة من املدعوين حباجة إىل الرفق والرمحة أكثر من غريهم، أال وهم فئة الشباب، ملا فيهم  من أن 

اخلصائص النفسية، واحلاجات االجتماعية اليت حتتاج إىل مراعاة من قبل القائمني على دعوهتم، ليجدوا 
 اغية، وقلوابً واعية، حىت تثمر دعوة أولئك الشباب الثمرة املرجوة منها. بذلك آذاانً ص

على إعداد الدعاة، الذين حيرصون )صلى هللا عليه وسلم( هذه الدراسة حرص النيب تضح من اكما         
ألولئك )صلى هللا عليه وسلم( وخيصون أهليهم، كما جاء يف وصية النيب  ،على تبليغ الدعوة إىل غريهم

 النفر ملا أرداوا الذهاب من عنده. 
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 دميـتق

ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن ، ونستغفره احلمد هلل حنمده ونستعينهإن         
من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال سيئات أعمالنا، 

ه ورسوله، صلى هللا عليه وعلى أن حممدًا عبدأشهد إله إال هللا وحده ال شريك له، و 
  -آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً، أما بعد:

فيهم رسواًل من أنفسهم، لقد منَّ هللا سبحانه وتعاىل على هذه األمة أن بعث       
 حيث قال سبحانه: )صلى هللا عليه وسلم(  اً حممد ،وخامت أنبيائه ،سيد خلقه
⬧⬧ ⧫  ◼⧫ 

⧫✓⬧☺  ➔⧫  
❑◆  → ❑➔⧫ 

◼⧫ ⧫◆ 
◆◆ ☺➔◆ 

⧫ ⬧☺⧫◆ ◆ 
❑  ⬧ ⬧ ◼ 

✓ (1) .ومن الضاللة إىل خرج هللا به الناس من الظلمات إىل النور، أف
اية، ومن حياة التعاسة والشقاء، إىل حياة السعادة والنجاء، يقول جعفر بن أيب اهلد

نعبد  ،أهل جاهلية كنا قوماً ))معربًا عن هذا التحول : )رضي هللا عنه( طالب 
أيكل القوى  ،ونسيء اجلوار ،ونقطع األرحام ،الفواحش وأنيت ،وأنكل امليتة ،األصنام

 ،وصدقه ،نعرف نسبه ،منا هللا إلينا رسوالً  فكنا على ذلك حىت بعث ،منا الضعيف
وآابؤان من حنن وخنلع ما كنا نعبد  ،ونعبده ،فدعاان إىل هللا لنوحده ،وعفافه ،وأمانته

 ،وصلة الرحم ،وأداء األمانة ،وأمران بصدق احلديث ،من احلجارة واألواثن ،دونه
وأكل  ،وقول الزور ،وهناان عن الفواحش ،والكف عن احملارم والدماء ،وحسن اجلوار

وأمران  ،وأمران أن نعبد هللا وحده وال نشرك به شيئاً  ،وقذف احملصنة ،مال اليتيم

                                                
  . 164سورة آل عمران، اآلية (  1)
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 .(2)((واتبعناه على ما جاء به ،وآمنا به ،فصدقناه ... ،والصيام ،والزكاة ،ابلصالة

وكان ذلك التحول الكبري يف اجملتمع اجلاهلي بنعمة هللا سبحانه وتعاىل، مث        
، تلك الدعوة اليت )صلى هللا عليه وسلم(تلك الدعوة احلكيمة من رسوله بفضل 

، ثحادياألوصفها القرآن الكرمي، وحتدثت عنها السنة املطهرة، وإنه مما استوقفين من 
وحنن )صلى هللا عليه وسلم( أتينا النيب )):  )رضي هللا عنه(حديث مالك بن احلويرث 

احلكمة الدعوية، وخصوصية املدعوين، وهم فئة  ، ملا فيه من(3)((شببة متقاربون...
الشباب، تلك الفئة اليت حتتاج إىل عناية خاصة يف الدعوة، ملا فيهم من اخلصائص 

، ولتعلقه بركن عظيم (4)واحلاجات النفسية، اليت البد من مراعاهتا يف دعوهتم إىل هللا
   ته دراسة دعوية.   . ولذا اخرتت ذلك احلديث لدراسمن أركان اإلسالم، وهو الصالة

  صطلحات البحثالتعريف مب
ْعَوُة ل: الدعوة كنا يف   :منها: الدعاء إىل الطعام، يقال ،عدة استعماالت غةيف الللدَّ

عوة ابلكسر يف النسب، يقال فالن َدِعيٌّ  ،َدعوة فالن وَمْدَعاِة فالن. والدِ 
 ،إال َعِديَّ الراببِ  ،النسب، هذا كالم أكثر العرببني الِدعوة والَدعوى يف 

فإهنم يفتحون الدال يف النسب، ويكسروهنا يف الطعام. وتداعت احليطان 
للخراب أي هتادت. وتداعى القوم أي دعا بعُضهم بعضاً. ودعوت فالانً أي 

أو دين، وأدخلت  ،كان يدعو الناس إىل بدعة  إذاصحت به. ورجل داعية 
مبالغة. ويطلق الداعية على صريخ اخليل يف احلروب. والدعوة من اهلاء فيه لل

                                                
عظمي: . قال األ2260. وابن خزمية يف صحيحه، رقم احلديث 1/202رواه اإلمام أمحد، املسند (  2)

  إسناده ضعيف. 
  وهو موضوع الدراسة، وسيأيت خترجيه ورواايته يف املبحث األول. (  3)
ملعرفة شيء عن خصائص مرحلة الشباب، وحاجاهتم األساسية، ومراعاهتا يف العملية الدعوية. (  4)

  .  133-56انظر: العيد، املنهاج النبوي يف دعوة الشباب ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



-6- 

 

 : . ومنه قوله سبحانه(5)دعا إىل الشيء، أي ساقه إليه، وحثه على قصده
◆ ❑⧫ ◼  

◼ (6) ،انهـه سبحـوقول : ⬧⧫ 
◆   ◼ 

☺ ⧫❑⧫ ⬧ (7) .  
تلك  فمناختلف تعريف الدعوة االصطالحي بني املعرفني هلا، : الدعوة اصطالحاً 
حث الناس على اخلري، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر؛  )): التعاريف

 .(8)((ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل 
عمن عرف اسم فاعل، من دعا يدعو، وأتيت فيه اهلاء أحياانً للمبالغة، فيقال : الداعي

املقصود هبذا املصطلح يف البحث هو القائم ابلدعوة إىل ابلدعوة )داعية(، و 
  ◆: له سبحانه، كما يف قو (سبحانه وتعاىل)هللا 

◼   
◆◆   (9) . :وقوله 

◆⧫❑⬧⧫ ❑ 
  (10)  . 

هو ، من دعا يدعو، فهو مدعو، واملقصودبه يف هذا البحث اسم مفعول املدعو: 

                                                
، مادة ]دعا[. وابن منظور، لسان العرب 2338-2336/  6 ( انظر: اجلوهري، الصحاح5)

، مادة ]دعا[. 328/  4مادة ]دعا[. والفريوز أابدي، القاموس احمليط  14/257-262
 ، مادة ]دعا[.10/137والزبيدي، اتج العروس 

  . 25سورة يونس، اآلية (  6)
  . 33سورة يوسف، اآلية (  7)
 .  17هداية املرشدين ص علي حمفوظ، (  8)
  . 46سورة األحزاب، اآلية (  9)

  . 31سورة األحقاف، اآلية (  10)
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، وهو عام الدعوة، املراد صالحه يف دينه أو دنياهالذي توجه إليه اإلنسان 
  ⧫◆يشمل املسلم وغري املسلم، كما يف قوله تعاىل: 

⬧   
  ⧫◆ 


(11) . 

 
َ
َهاُج، وأهَْنََج الطريق أي استبان  (12)لطريقهو ا :جُ هَ نْـ امل الواضح، وكذلك النـَّْهُج واملِنـْ

. ومنه قوله (13)وصار هنجًا واضحًا بيناً، وهَنَْجُت الطريق إذا أبنته وأوضحته
   ⬧➔ :سبحانه

 ⧫ 
◆  (14) رمحه هللا(. قال ابن كثري( :

َهاجُ )) واملعىن املراد يف هذا البحث:  .(15)((فهو الطريق الواضح السهل  أما املِنـْ
 هو الطريق الذي يسلكه الداعي يف دعوته.  

لتحليلي، وذلك بدراسة : املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج امنهج البحث
، واليت هي ا األربعةوفق أركاهن ،ومعرفة معناه، واخلروج منه مبا يتعلق ابلدعوة ،احلديث

 .  مباحث البحث سوى األول

 :  إجراءات البحث
 وعزوها إىل مواضعها من السور.  ،كتابة اآلايت ابلرسم العثماين -1

                                                
  . 28سورة سبأ، اآلية (  11)
 ( .  [طرق]، مادة 10/220لسان العرب  ،)ابن منظور .( والطريق يذكر ويؤنث12)

، مادة  383/  2، مادة ]هنج[ . وابن منظور ، لسان العرب  1/436(  اجلوهري ، الصحاح 13)
  ]هنج[ . 

 . 48( سورة املائدة، اآلية 14)
 . 2/67( تفسري القرآن العظيم  15)
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لة، وإذا كانت يف غري الصحيحني يختريج األحاديث من مصادرها األص -2
دثني عليها قدر اإلمكان، سوى رواايت حديث مالك أذكر حكم احمل
يف املبحث األول، ألن أصوهلا يف هللا عنه(  )رضيبن احلويرث 
 الصحيحني. 

 ةد كتابتها يف قائمنأكتفي بذكر تفصيالت النشر ملراجع البحث ع -3
املراجع، ويف حالة عدم وجود شيء من معلومات النشر أشري إىل ذلك 

 بعبارة )بدون انشر( أما إذا وجد بعضها فأكتفي ببيان ما وجد منها. 
  تقسيم البحث

  -وخامتة على النحو التايل : ،مباحثمخسة و  ،ميقدتمت تقسيم البحث إىل        
  ميقدت

 احلديث ومعناهختريج املبحث األول: 
 : الداعي ثاين املبحث ال

 : املدعو لث املبحث الثا
 : موضوع الدعوة رابع املبحث ال

 : املنهج امساملبحث اخل
 اخلامتة   

والنفع، وصلى هللا على نبينا حممد  د)سبحانه وتعاىل( التوفيق والسدا وأسال هللا     
 وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً. 

 
 الباحث 
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 املبحث األول        
 احلديث ومعناهختريج 

 ختريج احلديث 
حملدثني، رواايت متعددة عند ا)رضي هللا عنه( ورد حلديث مالك بن احلويرث        

ختتلف فيما بينها، طواًل وقصراً، وإمجااًل وتفصياًل، كما ختتلف يف عباراهتا وألفاظها، 
رواية من صحيح البخاري كاملة، مث أذكر من  -إبذن هللا-حسب طرقها،  وسأذكر 

خرج احلديث من احملدثني مع اإلشارة على أبرز تلك الرواايت اليت ختتلف فيما بينها 
بعض، حىت ميكن استيعاب مجيع الفاظ احلديث الواردة عند  وزايدة بعضها عن

 مبخطط بعد ذلك .  -إن شاء هللا-احملدثني، أما طرق الرواايت فسأوضحها 
احلديث يف مواضع خمتلفة من صحيحه، مسندًا يف  )رمحه هللا(أورد البخاري        

 هايف بعض اآلخر ، وخمتصرًا يف بعضها، وغري خمتصر بعضهابعضها، ومعلقًا يف 
بن املثىن قال حدثنا عبد احدثنا حممد اآلخر، فمنها ما أخرجه  يف كتاب األذان: 

أتينا إىل )): )رضي هللا عنه( الوهاب قال حدثنا أيوب عن أيب قالبة قال حدثنا مالك 
 ،وليلة فأقمنا عنده عشرين يوماً  ،وحنن شببة متقاربون )صلى هللا عليه وسلم(  النيب 

 ،فلما ظن أان قد اشتهينا أهلنا ،رفيقاً  رحيماً )صلى هللا عليه وسلم(   وكان رسول هللا
فأقيموا  ،ارجعوا إىل أهليكم :قال ،فأخربانه ،سألنا عمن تركنا بعدان ،أو قد اشتقنا

وصلوا كما رأيتموين  ،أو ال أحفظها ،وذكر أشياء أحفظها .فيهم وعلموهم ومروهم
 . (16)((وليؤمكم أكربكم ،أحدكمالصالة فليؤذن لكم حضرت  إذاف ،أصلي

 (صلى هللا عليه وسلم)أتيت النيب ))ن، وجاء فيه : اوأخرجه أيضاً يف كتاب األذ       
 . (17)((...فأقمنا عنده عشرين ليلة ،يف نفر من قومي

                                                
 . 631اجلامع الصحيح، رقم احلديث (   16)
  . 628اجلامع الصحيح، رقم احلديث (  17)
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)صلى هللا عليه وسلم(  قدمنا على النيب)) كما أخرجه يف كتاب األذان بلفظ :        
 ،رحيماً )صلى هللا عليه وسلم(  وكان النيب ،من عشرين ليلة ده حنواً وحنن شببة فلبثنا عن

 ،مروهم فليصلوا صالة كذا يف حني كذا ،لو رجعتم إىل بالدكم فعلمتموهم :فقال
وليؤمكم  ،حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم إذاو  ،وصالة كذا يف حني كذا

، (19)ب األدب. وأخرجه أيضًا يف مواضع أخرى من صحيحه، ككتا (18)((أكربكم
، و ذكر احلديث تعليقًا يف بعض املواضع ، كقوله يف كتاب (20)وكتاب اآلحاد

وفد عبد القيس على أن حيفظوا )صلى هللا عليه وسلم(  ابب حتريض النيب"العلم": 
)صلى هللا  قال لنا النيب :وقال مالك بن احلويرث ،وخيربوا من وراءهم ،اإلميان والعلم
 .(21)ىل أهليكم فعلموهمارجعوا إ :عليه وسلم(

 ان رسول هللاـوك))وأخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، وجاء فيه        
 . (22)((...رقيقاً  رحيماً )صلى هللا عليه وسلم( 

. ومن طريقه أخرجه (23)وأخرجه أبو داود بنحوه يف سننه، كتاب الصالة       
. واإلمام (25)يف سننه، كتاب األذان وأخرجه النسائي. (24)البيهقي يف السنن الكربى

وكان -لو رجعتم إىل بالدكم  :فقال لنا ))، ويف رواية عنده بلفظ  (26)أمحد يف مسنده

                                                
  . 685اجلامع الصحيح، رقم احلديث (  18)
  . 6008اجلامع الصحيح، رقم احلديث (  19)
 . 7246 ديثاجلامع الصحيح، كتاب اآلحاد، رقم احل(  20)
  .   25ذكره البخاري يف اجلامع الصحيح معلقًا، كتاب العلم، ابب رقم (  21)

  . 674صحيح مسلم، رقم احلديث (  22)
  . 589سنن أيب داود، رقم احلديث (  23)
 . 17 /2السنن الكربى (  24)

  . 635سنن النسائي، كتاب األذان، رقم احلديث (  25)
  .  3/436املسند (  26)
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أبو عوانة يف . وأخرجه  (27)((...فعلمتموهم -رحيماً )صلى هللا عليه وسلم(  رسول هللا
 -أمرمتوهم :لأو قا-لو رجعتم إىل بلدكم فعلمتموهم  :فقال لنا )): وجاء فيهمسنده، 

وابن . (29) ابن خزمية يف صحيحه. و  (28)((...صلوا صالة كذا وكذا يف حني كذا وكذا
، وهي طريق أخرى غري (31)وأخرجه البيهقي يف السنن الكربى . (30)حبان يف صحيحه

 -طرق الرواايت من املخطط اآليت:وتتضح  .املذكورة عن أيب داود

                                                
  .  5/53ملسند ا(  27)
  .1/331مسند أيب عوانة، كتاب الصالة (  28)

  . 586، ورقم 397صحيح ابن خزمية، رقم احلديث (  29)

  .  5/190صحيح ابن حبان (  30)
  . 3/120السنن الكربى (  31)
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  اإلمجايل املعىن
، وجـاء (32)ية البخـارياذا كما يف رو كه ((أتينا النيب صلى هللا عليه وسلم)) :قوله       
يف نفــــر مــــن  )صــــلى هللا عليــــه وســــلم(  أتيــــت النــــيب )) :بلفــــظ اإلفــــرادة عنــــده يف روايــــ

. وقــد كــان واحــد ، واإلتيــان والقـدوم مبعــىن(34)((قــدمنا)) :أخــرى ويف روايــة  ،(33)((قـومي
)صـلى هللا عليـه علـى رسـول هللا ( م)رضـي هللا عـنهوم مالـك بـن احلـويرث ومـن معـه دق

ن وفادة بين ليث رهط مالـك بـن احلـويرث كانـت قبـل غـزوة يل إوق ،سنة الوفودوسلم( 
  .(35)وكانت تبوك يف شهر رجب سنة تسع ،تبوك

مسلم  ة، وكذلك يف روايلبخاريهكذا يف رواية ا ((وحنن شببة متقاربون))قوله :        
.  . وجاء يف بعض الرواايت من دون ذكر )متقاربون((36)لبيهقيا، والنسائي، وأمحد، و 

ومل يذكر صفة الشباب، وال تعارض بني  ((يف نفر من قومي))لبخاري لوجاء يف رواية 
من  عدد ال واحد له (النفر)والروايتني، ألن النفر قد يكونون شباابً. قال ابن حجر: 

ومجع  .((أان وصاحب يل)) :ووقع يف رواية يف الصالة ،ىل عشرةإوهو من ثالثة  ،لفظه
واألصل عدم  ،ألن خمرج احلديثني واحد ،وهو ضعيف ،القرطيب ابحتمال تعدد الوفادة

ورفيقه  فلعل مالكاً  ،ذن هلم يف السفر كانوا مجيعاً أهنم حني أ :واألوىل يف اجلمع ،التعدد
 .(37)أتكيداً  ،ا بعض ما أوصاهم بهمفأعاد عليه ،توديعه إىلعادا 

الفتاء  مبعىنو)الشباب(  .(38)وهو من كان دون الكهولة، مجع شاب: (شببة)و       

                                                
  .9ص سبق خترجيه (  32)
  .10صسبق خترجيه (  33)
  .10 سبق خترجيه(  34)
  .   13/236 انظر: ابن حجر، فتح الباري(  35)

  . 11، 10ص  الرواايت كلها سبق خترجيها(  36)
  . 13/236فتح الباري، (  37)

  . 13/236. وابن حجر، فتح الباري  5/175انظر: النووي، شرح صحيح مسلم (  38)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-14- 

َيِشب  َشَبااًب وشبوابً. وشباب الشيء أوله، يقال لقيت  ،واحلداثة، يقال: َشبَّ الغالم
يف أصلها اللغوي النماء . وكلمة )شباب( تعين (39)فالاًن يف شباب النهار، أي أوله

 .(40)والقوة
،  أو القراءة ، وقيل : متقاربون يف العلم(41)و)متقاربون( : أي متقابون يف السن       

 هذه يفوأظن )). قال ابن حجر: (42)التصريح بذلك يف رواية أليب داود ورد كما
قلت  :قال ،عن خالد ،بن خزمية رواه من طريق إمساعيل بن عليةافإن  ،الرواية إدراجاً 

وأخرجه مسلم من طريق حفص  .إهنما كاان متقاربني :قال ؟فأين القراءة :أليب قالبة
 .(43)وكاان متقاربني يف القراءة :قال احلذاء :وقال فيه ،عن خالد احلذاء ،بن غياث

كما أن   ،مالك بن احلويرث وحيتمل أن يكون مستند أيب قالبة يف ذلك هو إخبار
 (44)((وهللا أعلم ،دراج عن اإلسنادفينبغي اإل ،يب قالبة له بهمستند احلذاء هو إخبار أ

 . 
ة هكـــذا يف روايـــة البخـــاري، ويف روايـــ ((فأقمنـــا عنـــده عشـــرين يومـــاً وليلـــة))قولـــه :      

اقتصــر علــى ذكــر الليــايل دون األايم، واملعــىن واحــد، ألن الليــايل البــد هلــا أخــرى عنــده 
 .   (45)((حنواً من عشرين ليلة))جزم ابملدة اثلثة من غري ة من أايم، وجاء يف رواي

ـــة البخـــاري ((وكـــان رحيمـــاً رفيقـــاً ))وقولـــه:         ـــده ، وجـــاء يف هكـــذا يف روي ـــة عن رواي
، وجـــاء يف بعـــض الـــرواايت ((اً قـــيفر ))االقتصـــار علـــى أخـــرى و  ((رحيمـــاً ))االقتصــار علـــى 

                                                
  .  1/480ابن منظور، لسان العرب، مادة ]شبب[ (  39)

  .3/177م هارون ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضبط عبدالسال(  40)
  . 2/172. وابن حجر، فتح الباري 5/175انظر: النووي، شرح صحيح مسلم (  41)
  . 589السنن، كتاب الصالة، رقم احلديث (  42)
  . 674صحيح مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، رقم احلديث (  43)

  . 2/172فتح الباري (  44)
  . 10ص  سبق خترجيه(  45)
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دون ذكـــر هـــذا ت مـــن بقـــافني، كمـــا يف روايـــة مســـلم، وجـــاءت بعـــض الـــروااي ((رقيقـــاً ))
. (47)ابن يف املعـــىنر مهـــا متقـــاو فيقـــاً( مـــن الرفـــق، و)رقيقـــاً( مـــن الرقـــة، ر و). (46)الوصـــف

قال الزخمشري: الرفق هو لني اجلانب، . والرقيق نقيض الغليظ. (48)فيوالرفيق ضد العن
  . (49)ولطافة الفعل

روايــة اء يف هكــذا يف روايــة البخــاري، وجــ ((أهلنــافلمــا ظــن أان اشــتهينا ))وقولــه:        
بفــتح  ،علــى أهــال وجيمــع مكســراً  ،مجــع أهــلأهلنــا و ،  (50)((فلمــا رأى شــوقنا)) :عنــده 

 . (51)أبهل كل منهم زوجته أو أعم من ذلكواملراد . اهلمزة خمففاً 
 )صلى هللا عليه وسلم(  أي النيب  :((وسألنا عمن تركنا بعدان فأخربانه)): قوله       

 يذكر السؤال.  والثالثة مللبخاري األوىل . ويف رواية اسأل املذكورين
هكذا يف رواية  ((، ومروهمعلموهمأقيموا فيهم، و ارجعوا إىل أهليكم ف)): وقوله       

أبن يكون عرض ذلك  ،وميكن اجلمع بينهما، (52)((لو رجعتم))ة له ويف رواي، البخاري
ابلرجوع ألمكن أن إذ لو بدأهم ابألمر  ،لو رجعتم :بقوله ،عليهم على طريق اإليناس

 ،ارجعوا :فأمرهم حينئذ بقوله ،فيحتمل أن يكونوا أجابوه بنعم ،يكون فيه تنفري
دون  ،أبنه الشوق إىل أهليهم ،واقتصار الصحايب على ذكر سبب األمر برجوعهم

وميكن أن يكون عرف  ،هو ملا قام عنده من القرينة الدالة على ذلك ،قصد التعليم
وإن كان سبب تعليمهم قومهم  ،(صلى هللا عليه وسلم)ذلك بتصريح القول منه 

                                                
 . 10، 9ص  كلها سبق خترجيهاالرواايت  (   46)
  . 13/236. وابن حجر، فتح الباري 5/175انظر: النووي، شرح صحيح مسلم (  47)

  . 4/1482اجلوهري، الصحاح، مادة ]رفق[ (  48)
  .  357أساس البالغة ص (  49)
  . 10، 9ص  الرواايت سبق خترجيها(  50)
  . 13/236انظر: ابن حجر، فتح الباري (  51)
 .10، 9ص  واايت سبق خترجيهاالر (   52)
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وملا كانت نيتهم  ،ومل يتزين مبا ليس فيهم ،لكنه أخرب ابلواقع ،أشرف يف حقهم
كما   ،وهو أهلية التعليم ،صادف شوقهم إىل أهلهم احلظ الكامل يف الدين ،صادقة

 . (53)حظ وافق حقاً  :يف احلرص على طلب احلديث ،قال اإلمام أمحد
ألن اهلجرة كانت قد انقطعت  ،منا أذن هلم يف الرجوع: إأيضاً  قال ابن حجرو        

ومنهم  ،فكان منهم من يسكنها ،فكانت اإلقامة ابملدينة ابختيار الوافد ،بفتح مكة
 . (54)إليهمن يرجع بعد أن يتعلم ما حيتاج 

ألن  ،مـن ذلـك واملـراد بـه أعـم ،ضد النهي ،بصيغة األمر ((ومرورهم ،وعلموهم))       
وعطــف األمــر علــى التعلــيم  ،النهــي عــن الشــيء أمــر بفعــل خــالف مــا هنــى عنــه اتفاقــاً 

مــروهم  :فقــال ؟نعلمهــم مــاذا :قــال كــأن ســائالً   ،أو هــو اســتئناف ،لكونــه أخــص منــه
مروهم فليصلوا صالة كذا يف حني  )) :للبخاري ووقع يف رواية  ،وكذا ،وكذا ،ابلطاعات

ـــــبهم يف  (55)((كـــــذاوصـــــالة كـــــذا يف حـــــني   ،كـــــذا ـــــأمور امل ـــــذلك امل ـــــفعـــــرف ب ت رواايال
 . (56)األخرى
)رضي هللا  هذا خطاب ملالك وأصحابه ((وصلوا كما رأيتموين أصلي))وقوله:        

عليه سلم( صلى هللا عليه و )أبن يوقعوا الصالة على الوجه الذي رأوا النيب  ،(معنه
 .(57)لصالة على ذلك الوجهكل األمة يف أن يوقعوا ا  ،وشاركهم يف هذا اخلطاب

احلديث يدل على وجوب مجيع ما ثبت عنه صلى هللا عليه ))وقال الشوكاين :        
 :جململ قوله ويؤكد الوجوب كوهنا بياانً  ،واألفعال ،من األقوال ،وآله وسلم يف الصالة

                                                
  . 2/171ابن حجر، فتح الباري (  53)
  . 13/236فتح الباري (  54)

  .  10ص  سبق خترجيه(  55)

  . 13/236انظر: ابن حجر، فتح الباري (  56)
. وابن حجر، فتح الباري 1/216انظر: ابن دقيق العيد، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام (  57)

13/236 . 
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ر كما تقر   ،وبيان اجململ الواجب واجب ،قرآين يفيد الوجوب وهو أمر (أقيموا الصالة)
اقتصر يف تعليم املسيء  (صلى هللا عليه وآله وسلم)إال أنه ثبت أنه  ،يف األصول

فعلمنا بذلك أنه ال وجوب ملا خرج  ،صالته على بعض ما كان يفعله ويداوم عليه
كما تقرر يف   ،ألن أتخري البيان عن وقت احلاجة ال جيوز ،عنه من األقوال واألفعال

جاءت صيغة أمر بشيء مل يذكر يف حديث  ذاإووقع اخلالف  ،األصول ابإلمجاع
ومنهم من قال تبقى  ،يكون قرينة تصرف الصيغة إىل الندب :فمنهم من قال ،املسيء

   .   (58)((ويؤخذ ابلزائد فالزائد ،الذي تدل عليه ،الصيغة على الظاهر
، وهو (59)أي دخل وقتها ((فإذا حضرت الصالة فليؤذن لكم أحدكم))قوله :        

إن شاء هللا –هلم ابألذان للصالة إذا دخل وقتها، وسيأيت مزيد كالم على هذا أمر 
  عند احلديث على موضوع الدعوة . -تعاىل

ر هلم بصـالة اجلماعـة، وإمـامهم أكـربهم يف السـن، مأ ((وليؤمكم أكربكم))قوله :        
انوا مســتوين يف هــؤالء كــو )) :نــوويقــال الألهنــم قــد اســتووا يف القــراءة والعلــم واهلجــرة . 

والزموه  (صلى هللا عليه وسلم)وصحبوا رسول هللا  ،ألهنم هاجروا مجيعاً  ،ابقي اخلصال
. وسـيأيت مزيـد  (60)((فلم يبـق مـا يقـدم بـه إال السـن ،عشرين ليلة فاستووا يف األخذ عنه

  عند احلديث على موضوع الدعوة . -إن شاء هللا تعاىل– هذاكالم على 
 

                                                
  . 3/253. وانظر: اجملموع 2/195األوطار  نيل(  58)
  . 13/236ابن حجر، فتح الباري (  59)

 .5/212. والعيين، عمدة القاري 5/175النووي ، شرح صحيح مسلم (  60)
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 املبحث الثاين
 داعيال

، وهو الذي )صلى هللا عليه وسلم(الداعي يف النصوص املذكورة هو رسول هللا        
 اىل: ـه سبحانه وتعـ، كما يف قول أرسله هلل سبحانه تعاىل داعيًا هلذه األمة

◆ ◼   
◆◆    )61(بحانه ، وكما أخرب هللا س

  ◆◆وتعاىل عنه حكاية عن دعاء إبراهيم )عليه السالم(: 
➔◆  ❑◆ 

 ❑➔⧫ ◼⧫ 
⧫◆ ☺➔◆ 
⧫ ⬧☺⧫◆ 

◆◆    
➔ ⬧ (62).  

الداعي، الرمحة، والرفق، والرقة  هذالنصوص املذكورة من صفات وقد ظهر من ا       
أكمل الناس يف هذا اجلانب، وهذه الصفات )صلى هللا عليه وسلم( . ورسول هللا 

 لفهم للداعية. بة املدعوين، وإِ امهمة جداً يف استج
 )صلى هللا عليه وسلم(ويف شأن الرمحة فقد وصف املوىل سبحانه وتعاىل رسوله        

  ⬧⬧ →◆ ❑◆ بقوله: 
→→ ⧫ ◼⧫ ⧫ 

⧫  →◼⧫ 
✓⬧☺ ◆ ▪ 


من  ،رؤوف فعول :وقال أبو عبيدة ،مساه ابمسني من أمسائه :قال ابن عباس،  (63)
 :وأنشد ،رؤف :ويقال ،وهي أرق من الرمحة ،ةفالرأ

                                                
  . 46سورة األحزاب، اآلية (  61)

  . 129سورة البقرة، اآلية (  62)
  . 128سورة التوبة، اآلية (  63)
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 كفعل الوالد الرؤف الرحيم          ترى للمؤمنني عليك حقاً 
   . (64) رحيم ابملذنبني ،وقيل رؤوف ابملطيعني   

ال سيما على  ،صفة الرمحة (عليه الصالة والسالم)الغالب عليه وقال األلوسي:        
  ⧫◆ :ا يشري إليه قوله تعاىلــكم  ،مؤمين األمة

⬧  ◆❑◆ 
➔◼☺✓  

  :وقوله تعاىل ،(65)
☺⬧✓ ◆ ▪  (66). 

 :نه وتعاىل عنه الغلظة بقولهاقيقاً( من الرقة ضد الغلظة، وقد نفى هللا سبحر و)       
 ❑⬧◆  →⬧  

⬧ ❑  
❑  (67) :غليظ  :املراد به هاهناو  ،الغليظ :فظوال))، قال ابن كثري

قاسي القلب  ،أي لو كنت سيئ الكالم ،لقوله بعد ذلك غليظ القلب ،الكالم
 أتليفاً  ،وأالن جانبك هلم ،ولكن هللا مجعهم عليك ،وتركوك ،ال نفضوا عنك ،عليهم

 . (68)((لقلوهبم
فهم ما يشق ابملدعوين عدم تكلي )صلى هللا عليه وسلم(ومن مظاهر رمحته         

 :قال (صلى هللا عليه وسلم)أن رسول هللا  (رضي هللا عنه)أيب هريرة عليهم، فعن 
 .  (69)((ألمرهتم ابلسواك مع كل صالة ،أو على الناس ،لوال أن أشق على أميت))

خشية  (م)رضي هللا عنهالكرام صحابته ب حوكذلك عدم مواصلته صالة الرتاوي       

                                                
  . 2/342. تفسري البغوي 3/521ري ابن اجلوزي، زاد املس(  64)
  . 107سورة األنبياء، اآلية (  65)
  .  1/51روح املعاين، األلوسي (  66)

  . 159سورة آل عمران، اآلية (  67)
  . 1/421تفسري القرآن العظيم (  68)
  . 887رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب اجلمعة، رقم احلديث (  69)
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صلى هللا عليه )أن رسول هللا ( ا)رضي هللا عنهعائشة  أن تفرض على األمة، فعن
 ،فصلى رجال بصالته ،فصلى يف املسجد ،من جوف الليل ،خرج ذات ليلة (وسلم

 ،فأصبح الناس فتحدثوا ،فصلوا معه ،فاجتمع أكثر منهم ،فأصبح الناس فتحدثوا
فصلوا  (سلمصلى هللا عليه و )فخرج رسول هللا  ،فكثر أهل املسجد من الليلة الثالثة

 ،حىت خرج لصالة الصبح ،عجز املسجد عن أهله ،فلما كانت الليلة الرابعة ،بصالته
 أما بعد فإنه مل خيف عليَّ  :مث قال ،فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد

 .  (70)((فتعجزوا عنها ،لكين خشيت أن تفرض عليكم ،مكانكم
رسوَل  -(م)رضي هللا عنهة أسره الصحاب-ولقد وصف رجٌل من بين عقيل        

 رحيماً )صلى هللا عليه وسلم(  وكان رسول هللا))بقوله :   )صلى هللا عليه وسلم(
 .(71)((رقيقاً 

ملا دخل يوم مشلت حىت األعداء، )صلى هللا عليه وسلم( ورمحة النيب حممد        
من  ،هموصحبه ينتظرون أمره في ،وقد أجلسوا ابملسجد احلرام ،الفتح مكة على قريش

 .وابن أخ كرمي ،أخ كرمي ،خرياً  :قالوا ؟ما تظنون أين فاعل بكم :قال ،قتل أو غريه
يغفر هللا لكم، وهو أرحم ، ال تثريب عليكم اليوم :أقول كما قال أخي يوسف :فقال

. ويف رواية (72)((الرامحني. قال : فخرجوا كأمنا نشروا من القبور، فدخلوا يف اإلسالم
 .(73)((نتم الطلقاءاذهبوا فأ)): قال

إال عن أمر  ،ما أظهر يف وقت غلظة على أحدكما أنه )عليه الصالة والسالم(         
                                                

  . 924ع الصحيح، كتاب اجلمعة، رقم احلديث رواه البخاري، اجلام(  70)
 . 1641 رواه مسلم، كتاب النذر، رقم احلديث (  71)
. والطحاوي، شرح معاين 5/171. واملناوي، فيض القدير 9/118البيهقي، السنن الكربى (  72)

  .   3/325اآلاثر 

)صلى هللا عليه وسلم( ته وملعرفة املزيد من النماذج حول رمح . 9/118البيهقي، السنن الكربى (  73)
 . 261-259اليت مشلت األعداء، انظر: موسى عسريي، الرمحة يف القرآن الكرمي ص 
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   ◆→حني قال له :  ،إهلي
⧫✓⬧☺◆ ➔◆ 

⧫◼  (74) ،وإن كان بشراً  ،فأمر مبا مل يقتضي طبعه ذلك 
وإال  ،إن كان عنده ،أيتيه أحد إال وعده وأجنز له وكان ال ،ويرضى هلا ،يغضب لنفسه

  .(75) أمر ابالستدانة عليه
مقصورًا على بين آدم، بل جتاوز  (عليه الصالة والسالم)ومل يكن رفقه ورمحته        

كان أحب ما تربز فيه هدف )) :قال ،عبد هللا بن جعفرفعن البهائم، والطري،  إىل
 (77)فيه انضح إذاف ،لرجل من األنصار ل حائطاً فدخ ،(76)أو حائش خنل ،يسترت به

صلى )فنزل رسول هللا  ،وذرفت عيناه ،حنَّ  (صلى هللا عليه وسلم)فلما رأى النيب  ،له
 ؟من رب هذا اجلمل :فقال،فسكن  ،(79)وسراته ،(78)فمسح ذفراه (هللا عليه وسلم

اليت ملكك  ،يمةأال تتقي هللا يف هذه البه :فقال ،أان :فقال ،فجاء شاب من األنصار
   .(80)((وزعم أنك جتيعه وتدئبه ،فإنه شكاك إيلَّ  ،هللا إايها

                                                
  . 9سورة التحرمي، اآلية ( 74)
  . 107. والبخاري، األدب املفرد ص 5/171املناوي، فيض القدير (  75)
، وذكره ابُن حوش وَأصله الواو. ِإلـى بعض(  هو النخُل امللتفُّ اجملتِمُع كأَنه الْلِتفاِفه حَيُوش بْعَضه 76)

. )الزخمشري، الفائق يف غريب احلديث األثـري فـي حيش واْعَتَذر أَنه ذكره هناك أَلجل لفظه
. وابن منظور، لسان 1/468. وابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر 1/330

  ( .6/291العرب

، مادة 2/619، لسان العرب ها. )ابن منظورالناضح هي واحدة اإلبل اليت يستقى علي(  77)
  . ]نضح[(

  ( .2/161الذفران مها اصل األذنني. )ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر (  78)

 ( .2/364هو ظهر اجلمل وأعاله. )ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر (  79)

. 2549د، السنن، كتاب اجلهاد، رقم احلديث . وأبو داو 1/204أخرجه اإلمام أمحد، املسند (  80)
  : صحيح . 2/458وقال األلباين يف "صحيح سنن أيب داود" 
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)صلى هللا  كنا مع رسول هللا)): قال )رضي هللا عنه(وعن عبدهللا بن مسعود        
 ،فأخذان فرخيها ،ة معها فرخانرَ فرأينا مُحَّ  ،فانطلق حلاجته ،يف سفرعليه وسلم( 

من فجع :فقال  ،(صلى هللا عليه وسلم)ء النيب فجا ،فجاءت احلمرة فجعلت تفرش
 ؟من حرق هذه :فقال ،ورأى قرية منل قد حرقناها .ردوا ولدها إليها ؟هذه بولدها

 . (81)((إنه ال ينبغي أن يعذب ابلنار إال رب النار :قال ،حنن :قلنا
يه أمر نب ثر ابلغ يف نفوس املدعوين، ولذا فإن هللا سبحانه وتعاىلأوللرفق        

  ❑→⬧ ⬧ :بشأن خماطبتهما لفرعون بقولهموسى وهارون، 
❑⬧  ➔ 

⧫⧫  ⬧ (82)  :قال ابن كثري ،
هذه اآلية فيها عربة عظيمة، وهو أن فرعون يف غاية العتو واالستكبار، وموسى ))

ا أمر أن ال خياطب فرعون إال )عليه السالم( صفوة هللا من خلقه إذ ذاك، وهو مع هذ
 . (83)((ابملالطفة واللني

ة، ويلني فإن تليني القول مما يكسر سورة عناد العتا))ويقول أبو السعود :        
 .  (84)((عريكة الطغاة

يوصي دعاته ابلرفق، ومن ذلك قوله )صلى هللا عليه وسلم( كما كان النيب         
يسرا وال تعسرا وبشرا وال ))ا إىل اليمن : ملعاذ بن جبل وأيب موسى حني بعثهم

اخرج إىل قومك فادعهم، وارفق )). وقوله للطفيل بن عمرو الدوسي: (85)((تنفرا

                                                
. وقال األلباين يف "صحيح سنن أيب 5268رواه أبو داود، السنن، كتاب األدب، رقم احلديث (  81)

  : صحيح . 2/509داود" 
  . 44سورة طه، اآلية (  82)
  .  3/154تفسري القرآن العظيم (  83)

  . 6/17تفسري أيب السعود (  84)
  . 3038رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب اجلهاد والسري، رقم احلديث (  85)
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: كما أنه )عليه الصالة والسالم( يثين على الرفق وحيث عليه، كما يف قوله  .(86)((هبم
إن )). وقوله:  (87)((إن الرفق ال يكون يف شيء إال زانه، وال ينزع من شيء إال شانه))

هللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف وما ال يعطي على 
   . (88)((ما سواه
معاوية بن حديث ا ـمنهمبدعويه كثرية، )صلى هللا عليه وسلم( صور رفق النيب و        

عطس  إذ (صلى هللا عليه وسلم)بينا أان أصلي مع رسول هللا )) :قال ،احلكم السلمي
 ،أمياه (89)وا ثكل :فقلت ،فرماين القوم أببصارهم ،يرمحك هللا :فقلت ،رجل من القوم

فلما رأيتهم يصمتونين  ،فجعلوا يضربون أبيديهم على أفخاذهم ؟ما شأنكم تنظرون إيلَّ 
ما رأيت  ،فبأيب هو وأمي (صلى هللا عليه وسلم)فلما صلى رسول هللا  ،لكين سكت

 ،وال شتمين ،وال ضربين ،(90)ما كهرين ،فوهللا ،منه أحسن تعليماً قبله وال بعده  معلماً 
 ،إمنا هو التسبيح والتكبري ،إن هذه الصالة ال يصلح فيها شيء من كالم الناس :قال

 .(91)((  (صلى هللا عليه وسلم)أو كما قال رسول هللا  ،وقراءة القرآن
نهما فرق، فاملداهنة أمر حمرم، وهو والرفق يف الدعوة إىل هللا ال يعين املداهنة، فبي      

                                                
. وابن األثري، أسد 1/602. وابن اجلوزي، صفة الصفوة  4/239ابن سعد ، الطبقات الكربى (  86)

 .  3/55الغابة 
  . 2594رواه مسلم، كتاب الرب والصلة، رقم احلديث (  87)

  . 2593رواه مسلم، كتاب الرب والصلة، رقم احلديث (  88)
، 11/88الثكل: املوت واهلالك، ويستعمل يف فقدان املرأة ولدها. )ابن منظور، لسان العرب (  89)

  مادة ]ثكل[ ( .
  ، مادة ]كهر[ ( 5/154الكهر: الزجر وعبوس الوجه. )ابن منظور، لسان العرب (  90)

. وملعرفة املزيد من صور الرفق يف 537كتاب املساجد ومواضع الصالة، رقم احلديث   رواه مسلم،(  91)
راجع : د. فضل إهلي، من صفات الداعية: اللني والرفق )صلى هللا عليه وسلم( دعوة نبينا حممد 

  .    31-20ص
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  كما قال تعاىل:)صلى هللا عليه وسلم(  األمر الذي رغبه املشركون من رسول هللا 
◆ ⬧❑ ➔ ⬧❑  )92(

  :الصواب من قال : ود هؤالء املشركون اي حممد لو تلني هلم يف ))قال الطربي
 .(93)((ى آهلتهم، فيلينون لك يف عبادتك إهلكدينك إبجابتك إايهم، إىل الركون عل

، فإن  إظهار املقاربة مع االعتقاد للعداوة االدهانحقيقة ))وقال ابن العريب :        
كانت املقاربة ابللني فهي مداهنة، فإن كانت مع سالمة الدين فهي مداراة أي 

  .(94)((مدافعة
)صلى هللا عليه املطردة للرسول  وال يعين ما سبق أن الرفق واللني هو الصورة       

الدعوية، بل قد تكون الشدة مطلوبة يف جمال الدعوة، وابألخص  هيف مواقفوسلم( 
)صلى هللا املعاندين، فقد قال املوىل سبحانه وتعاىل لرسوله والكفار على املنافقني 

  ⧫ : عليه وسلم( 
 ◆→ 

⧫✓⬧☺◆ ➔◆ 
⧫◼ (95) ف اليت تظهر فيها الشدةق، كما أن هناك بعض املوا 

، ومن ذلك على سبيل املثال، ما ورد يف صحيح البخاري من مع بعض املسلمني
ال أكاد  ،اي رسول هللا :قال رجل :قال)رضي هللا عنه( أيب مسعود األنصاري حديث 

يف موعظة  (صلى هللا عليه وسلم)رأيت النيب فما  ،مما يطول بنا فالن ،أدرك الصالة
فمن صلى ابلناس  ،إنكم منفرون ،أيها الناس)) :فقال ،من يومئذ أشد غضباً 

وقد ذكر بعض الباحثني  . (96)((وذا احلاجة ،والضعيف ،فإن فيهم املريض ،فليخفف

                                                
  . 9سورة القلم، اآلية (  92)

   . 29/20جامع البيان (  93)
   .4/1856أحكام القرآن (  94)

  . 9سورة التحرمي، االية (  95)
  . 90اجلامع الصحيح، كتاب العلم، رقم احلديث (  96)
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 -أن الشدة تكون يف الدعوة يف حاالت هي:
 . الشدة عند االنتقام حلرمات هللا تعاىل -1
 الشدة عند ظهور عناد أو استخفاف ابلدعوة. -2
  (97)الشدة عند بدور خمالفة الشرع لدى من ال يتوقع منهم ذلك. -3
  ◆قامة احلدود، لقوله تعاىل : إالشدة يف  -4

➔⬧ ☺ ⬧◆ 
   (98).  

الشدة، كل يف موضعه، كان جيمع بني الرفق و   )صلى هللا عليه وسلم(إذاً فالنيب        
 لناجح. اعية اوهذا من احلكمة يف الدعوة، ومن صفات الد

جاء يف "إحياء علوم الدين" : قال سفيان ألصحابه: تدرون ما الرفق؟ قالوا:        
قل اي أاب حممد. قال : أن تضع األمور يف مواضعها، الشدة يف موضعها، واللني يف 

 . (99) موضعهموضعه، والسيف يف موضعه، والسوط يف

                                                
  . 34د. فضل إهلي، من صفات الداعية: اللني والرفق ص (  97)

  . 2سورة النور، اآلية (  98)
. وانظر: دكتور طلعت سامل، أخالق الدعاة إىل هللا تعاىل 3/186الغزايل، إحياء علوم الدين (  99)

  . 196-185ص

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-26- 

 املبحث الثالث
 املدعو

ت أو مجاعة، وتدل الروااي ،كان فرداً   املدعو هو من توجه إليه الدعوة، سواءً        
 -:اآلتية صنافاألاملذكورة من احلديث أن املدعو هم 

 وهو املصرح ابمسه يف الرواايت.)رضي هللا عنه( مالك بن احلويرث  -1
 من شباب قومه. )رضي هللا عنه( مالك من كان مع  -2

 . (م)رضي هللا عنهأهل مالك بن احلويرث ومن معه  -3

 . )رضي هللا عنه(أوالً : مالك بن احلويرث 
بن انشب امالك بن احلويرث  بن أشيم بن زابلة بن خشيش بن عبد ايليل هو        

 :قال البغوي .من بىن ليث بن بكر بن عبد مناة ،الليثي ،عد بن ليثبن غرية بن س
مالك بن حويرثة  :وقال شعبة ،وهو ليثي سكن البصرة ،بن احلويرثةا :ويقال له

قال ابن عبد الرب يف ، وحديثه يف الصحيحني والسنن ،سليمان وأب ،الغرماء
وفيه : "التهذيب"يف  . وقال ابن حجرسنة أربع وتسعني ،ابلبصرة: مات "تيعابساال"

التفاقهم على أن آخر من مات ابلبصرة من الصحابة أنس  ،بل ال يصح ذلك ،نظر
وأن  ،والظاهر أن ذلك تصحيف ،بن عبد الرب ممن صرح بذلكاحىت أن  ،بن مالك

  .(100) بتقدمي السني ،وفاته سنة أربع وسبعني
  (م)رضي هللا عنهاثنياً : من كان مع مالك من شباب قومه 

)صلى هللا عليه  أتيت النيب))ورد يف رواية البخاري األوىل وغريها قول مالك :       

                                                
. 2/219. وأمحد بن علي بن منجويه، رجال مسلم 7/44ابن سعد، الطبقات الكربى (  100)

. ابن 3/374. وابن عبدالرب ، االستيعاب 2/692وأمحد بن حممد الكالابذي، رجال البخاري 
. وابن 5/719، واإلصابة  10/12. وابن حجر، هتذيب التهذيب 3/154ماكوال، اإلكمال  

  .  4/276د الغابة األثري، أس
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أتينا ))قول مالك: . وورد يف رواية البخاري الثانية وغريها  ((يف نفر من قوميوسلم( 
. فدلت هذه الرواايت على نوعية  ((ة متقاربونبوحنن شب)صلى هللا عليه وسلم( النيب 

، أهنم نفر من شباب قومه. والنـََّفُر: )رضي هللا عنه(املدعوين الذين كانوا مع مالك 
  .(101)، وقيل: مادون العشرة من الرجالعدة رجال من ثالثة إىل عشرة

)صلى  أتيت النيب )): )رضي هللا عنه( وقد ورد يف بعض الرواايت قول مالك        
وسبق  .(103)((وابن عم يل )). ويف أخرى :  (102)((أان وصاحب يل هللا عليه وسلم( 

  . (104)الرواايتيف اجلمع بني هذه بعض أهل العلم ذكر كالم 
لذين كانوا معه أهنم اصفة املدعوين )رضي هللا عنه( وذكر مالك بن احلويرث       

 بدايتهمن حيث السن يف لف ختُ اشباب متقاربون. والشباب يبدأ من البلوغ، و 
  -على أقوال:وهنايته، 
حممد بن حبيب : الشاب من سن السابعة عشرة إىل أن  نقال الزبيدي ع       

، وقيل  ((الشاب هو البالغ إىل أن يكمل الثالثني ))يستكمل إحدى ومخسني. وقيل: 
 .  (105)((ابن ست عشرة إىل اثنتني وثالثني

ىل إ يف تقسيمه ألسنان الناس سن الشباب وجعل أبو منصور الثعاليب       
 .(106)األربعني
اً ورعاية خاصة، ملا فيهم اموالشباب يف جمال الدعوة حيتاجون من الداعية اهتم       

                                                
  ، مادة ]نفر[ . 2/146. والفريوز أابدي، القاموس احمليط 2/833اجلوهري، الصحاح (  101)
  . 674رواه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، رقم احلديث (  102)
. والنسائي، السنن، كتاب األذان، 205رواه الرتمذي، السنن، أبواب الصالة، رقم احلديث (  103)

  : صحيح. 1/67. وقال األلباين يف "صحيح سنن الرتمذي" 634يث رقم احلد
  .  13راجع ص (  104)
  . 1/307الزبيدي، اتج العروس (  105)
  .   125فقه اللغة ص (  106)
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احلويرث ومن بن مالك  :دون غريهم، وأولئك النفر الشبابحلاجات من اخلصائص وا
كل عناية واهتمام، لم(  )صلى هللا عليه وسلقوا من الرسول ( م)رضي هللا عنهمعه 

ىل أهليهم، فإن كان املراد إلشوقهم )صلى هللا عليه وسلم( ولعل من ذلك إدراكه 
ابألهل الزوجات فإن الشباب أشوق من غريهم إىل زوجاهتم، ملا فيهم من دافع 

 الغريزة. 
  (م)رضي هللا عنهاثلثاً : أهل مالك ومن معه 

)صلى هللا عليه وسلم( يتحدد هذا الصنف من املدعوين، من أمر رسول هللا        
هلؤالء، هم مالك ومن  وناملباشر اة لئك النفر ابلرجوع وتعليم األهل وأمرهم، والدعو أل

 بدعوة أهليهم.)صلى هللا عليه وسلم( ، الذين كلفهم رسول هللا (م)رضي هللا عنهمعه 
. ودلت (107)أو أعم من ذلك ،أبهل كل منهم زوجتهابن حجر: واملراد  قال       

انسًا من قومه كيفية أ مَ لَّ عَ )رضي هللا عنه( النصوص على أن مالك بن احلويرث 
جاءان )) :أيب قالبة قالفعن  .)صلى هللا عليه وسلم(الصالة، تنفيذًا لوصية رسول هللا 

إين ألصلي بكم وما أريد  :فقال ،فصلى بنا يف مسجدان هذا ،مالك بن احلويرث
قال  .يصلي)صلى هللا عليه وسلم(  ولكن أريد أن أريكم كيف رأيت النيب ،الصالة

يعين  ،مثل صالة شيخنا هذا :قال ؟وكيف كانت صالته :أيوب فقلت أليب قالبة
رفع رأسه عن  إذاو  ،وكان ذلك الشيخ يتم التكبري :قال أيوب .ةمَ لِ عمرو بن سَ 
       .  (108)((مث قام ،ية جلس واعتمد على األرضالسجدة الثان

وال شك أن األقربني للداعية من األهل من أحق الناس بدعوته، ألمر هللا        
  ⧫ ⧫ه: ـ)سبحانه وتعاىل( بقول

❑⧫◆ ❑➔ → 
◆ ⧫ ❑➔◆ 

                                                
  . 13/236انظر: ابن حجر، فتح الباري (  107)
  . 824رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب األذان، رقم احلديث (  108)
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 ◆⧫◆ 
◼⧫ ⬧◼⧫  
  ⧫❑➔⧫  ⧫ 

➔◆⧫ ⧫❑➔➔⧫◆ ⧫ 
⬧⬧⧫ (109) فجاءت هذه اآلية أتمر بوقاية النفس واألهل من .

النار، فوقاية النفس تكون ابلعمل، ووقاية األهل تكون ابلدعوة، ووصف هللا تعاىل 
 .(110)عن التهاون يف أمره، يف أنفسهم وأهليهم النار بتلك الصفات ليزجر عباده

                                                
  . 6حرمي، اآلية سورة الت(  109)
. والسعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري  18/127انظر: القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن (  110)

 . 7/422كالم املنان  
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 املبحث الرابع
 موضوع الدعوة

)صلى عند رسول هللا ( م)رضي هللا عنهإن إقامة مالك بن احلويرث ومن معه        
عشرين يومًا وليلة، كفيلة أبن يتعلموا فيها الشيء الكثري من رسول هللا عليه وسلم( 

، ومما يدل على ذلك أهليتهم للتعليم بعد انقضائها، ومن هللا عليه وسلم( )صلىهللا 
مث فإن موضوعات الدعوة اليت تعلموها كثرية، ولكن ما يهمنا يف هذا املبحث هو ما 

وصفة الصالة، واألذان ، واإلقامة، ، جاء التصريح به يف احلديث، وهو أوقات الصالة
 -يل:واإلمامة، وحنو ذلك، على النحو التا

  أوقات الصالةأواًل: 
مروهم فليصلوا صالة كذا يف ))من رواايت البخاري : ثالثة جاء يف الرواية ال       

 وهو أمر أبداء الصالة يف أوقات معينة .  ((حني كذا وصالة كذا يف حني كذا
 :، ومن ذلك قوله تعاىل ة على أوقات الصالةلوقد جاء القرآن والسنة ابلدال      
  ◼❑◼ ⧫ ◼⧫ 

⧫✓⬧☺ ⧫ 
❑➔❑ (111)(112). أي فرضاً يف أوقات معلومة هلا  . 

)رضي هللا بريدة بيان هذه األوقات وتفصيلها، فعن بوجاءت السنة املطهرة        
صل  :فقال له ،عن وقت الصالةأن رجال سأله  (صلى هللا عليه وسلم)عن النيب عنه( 

 ،مث أمره فأقام الظهر ،فأذن أمر بالالً  ،فلما زالت الشمس -يعين اليومني-معنا هذين 
مث أمره فأقام املغرب حني غابت  ،مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية

مث أمره فأقام الفجر حني طلع  ،مث أمره فأقام العشاء حني غاب الشفق ،الشمس

                                                
  . 103سورة النساء، اآلية (  111)
  .  6/240. والقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن 1/28اجلصاص، أحكام القرآن (  112)
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 ،فأبرد هبا فأنعم أن يربد هبا ،(113)فلما أن كان اليوم الثاين أمره فأبرد ابلظهر .فجرال
املغرب قبل أن يغيب  وصلى ،أخرها فوق الذي كان ،وصلى العصر والشمس مرتفعة

 :مث قال ،وصلى الفجر فأسفر هبا ،وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل ،الشفق
وقت صالتكم  :قال ،أان اي رسول هللا :جلفقال الر  ؟أين السائل عن وقت الصالة

 . (114)((بني ما رأيتم

من جربيل بنفس )صلى هللا عليه وسلم( وهذه األوقات قد تعلمها رسول هللا        
  (صلى هللا عليه وسلم)عن النيب ( ما)رضي هللا عنه روى ابن عباسالصفة، كما 

 ،يف األوىل منهمافصلى الظهر  ،عند البيت مرتني (عليه السالم) جربيل يِن أمَّ  )): قال
مث  ،ن كل شيء مثل ظلهاكلعصر حني  امث صلى  ،(115)الشراكحني كان الفيء مثل 

مث صلى العشاء حني غاب  ،وأفطر الصائم ،صلى املغرب حني وجبت الشمس
وصلى املرة  ،وحرم الطعام على الصائم ،مث صلى الفجر حني برق الفجر ،الشفق

مث صلى العصر  ،لوقت العصر ابألمس ،كل شيء مثله  ظلالثانية الظهر حني صار 
مث صلى العشاء األخرية  ،األول همث صلى املغرب لوقت ،حني صار ظل كل شيء مثليه

 ،جربيل مث التفت إيلَّ  ،مث صلى الصبح حني أسفرت األرض ،حني ذهب ثلث الليل

                                                
انظر: ابن األثري، النهاية يف ا حىت ينكسر احلر، ويتسع يفء احليطان. )معىن اإلبراد هو أتخريه(  113)

  ( . 2/37ابن قدامة ، املغين . و 1/114غريب احلديث واألثر 

  . 613رواه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة ، رقم احلديث (  114)
 ،نا ليس على معىن الَتحديدوقدُره ها ه ،ليت تكوُن على وْجِههااعل الشراك : هو أحد ُسيور النَّ (  115)

 ( . 2/467. )النهاية يف غريب احلديث   ما يـَُرى من الظِ ل أبقلالَّ إولكن َزواُل الشمس ال يبني 
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 .  (116)((قتنيالو والوقت فيما بني هذين  ،هذا وقت األنبياء من قبلك ،اي حممد :وقال
فدل هذان احلديثان على أوقات الصلوات اخلمس، فوقت الظهر من زوال        

اختلف أهل العلم هل آخر وقت  دشمس إىل أن يصري ظل كل شيء مثله. وقال
أنه ال اشرتاك بني وقت ن إىل و الظهر هو وقت للعصر أم ال؟ فذهب الشافعي وآخر 

غري الظل  ،هر مبصري ظل الشي مثلهبل مىت خرج وقت الظ ،ووقت العصر ،الظهر
مل يبق شيء من  ،دخل وقت العصر إذاو  ،دخل وقت العصر ،الذي يكون عند الزوال

دخل  ،صار ظل كل شيء مثله إذا :وقال مالك وطائفة من العلماء .وقت الظهر
صاحل  ،بل يبقى بعد ذلك قدر أربع ركعات ،ومل خيرج وقت الظهر ،وقت العصر

 . (117)للظهر والعصر أداء
لكن مل  ،القول ابشرتاك الوقتني إثباتأشار البخاري إىل  :الزين بن املنريوقال       

 . (118)يصرح بذلك على عادته يف األمور احملتملة
الظهر، قال صاحب "حتفة  هناية وقتيف وقد ورد اخلالف عند احلنفية       

صار ظل كل  إذاعنه  روى حممد، وقد اختلفت الرواايت فيه عن أيب حنيفة: الفقهاء"
أخذ أبو  وبه ،ويدخل وقت العصر ،سوى يفء الزوال خيرج وقت الظهر ،شيء مثليه

 ءسوى يف ،صار ظل كل شيء مثله إذا :أنه قال ،عنه وروى احلسن بن زايد، حنيفة
 ،وزفر ،وحممد ،وبه أخذ أبو يوسف ،ويدخل وقت العصر ،خيرج وقت الظهر ،الزوال

                                                
. والرتمذي، السنن، أبواب الصالة، 393رواه أبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم احلديث (  116)

: حسن صحيح. 1/50سنن الرتمذي" ، واللفظ له. وقال األلباين يف "صحيح 149رقم احلديث 
  . 1/333واإلمام أمحد، املسند 

. 2/167. وانظر: ابن بطال ، شرح صحيح البخاري 5/110النووي، شرح صحيح مسلم (  117)
  . 2/23وابن حجر، فتح الباري 

  . 2/23ابن حجر، فتح الباري (  118)
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سوى يفء  ،صار ظل كل شيء مثله إذا :مروعنه أنه قالوروى أسد بن ع. والشافعي
 ،حىت يصري ظل كل شيء مثليه ،وال يدخل وقت العصر ،خيرج وقت الظهر ،الزوال

  .  (119)((كما بني الظهر والفجر  ،وقت مهمل ،فيكون بني وقت الظهر والعصر
إىل أن يصري ظل كل شيء  ،ووقت العصر من أن يصري ظل كل شيء مثله       

وقت  :للعصر مخسة أوقات :قال أصحابنا رمحهم هللا تعاىلقال النووي: يه. مثل
ما وقت الفضيلة أف ،ووقت عذر ،وجواز مع كراهة ،وجواز بال كراهة ،واختيار ،فضيلة

ووقت اجلواز إىل  ،ووقت االختيار ميتد إىل أن يصري ظل كل شيء مثليه ،فأول وقتها
ووقت العذر وهو  ،ة االصفرار إىل الغروبووقت اجلواز مع الكراهة حال ،االصفرار

  .(120)يف حق من جيمع ،وقت الظهر
فية يف آخر وقت الظهر، فهو خالف يف أول وقت نكر اخلالف عند احلوكما ُذ        

 .(121)فإنه عندهم إىل غروب الشمس ،وكذلك خالفوا يف آخر وقت العصرالعصر. 
فحني تغرب الشمس  وأما آخر وقت العصر))قال صاحب "حتفة الفقهاء" : 

 .  (122)((عندان
 إىل غروب الشفق األمحروآخره  بال خالف، ووقت املغرب من غروب الشمس       

كما جاء يف حديث بريدة، أما حديث جربيل فدل على أن صالة .  واختلفوا يف معناه
املغرب يف وقت واحد خالفًا لبقية األوقات، وقد اختلف أهل العلم يف هناية وقت 

هذا أحد وقت املغرب ميتد إىل غروب الشفق األمحر ويف ذلك قال النووي:  املغرب،
الصحيح أنه ليس  :وقالوا ،وهو ضعيف عند مجهور نقلة مذهبنا ،القولني يف مذهبنا

                                                
  .  1/100حتفة الفقهاء عالء الدين السمر قندي، (  119)
  . 5/110صحيح مسلم  شرح(  120)
  . 1/144. والسرخسي، املبسوط 1/426البحر الرائق ابن جنيم، (  121)
  .1/101حتفة الفقهاء عالء الدين السمر قندي، (  122)
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بقدر ما يتطهر ويسرت عورته ويؤذن  ،وهو عقب غروب الشمس ،وقت واحد إالهلا 
وذهب  ،وصارت قضاءً  ،أمثفإن أخر الدخول يف الصالة عن هذا الوقت  ،ويقيم

وأنه جيوز  ،ما مل يغب الشفق ،احملققون من أصحابنا إىل ترجيح القول جبواز أتخريها
وهذا هو الصحيح  ،وال أيمث بتأخريها عن أول الوقت ،ابتداؤها يف كل وقت من ذلك

حني  (عليه السالم)واجلواب عن حديث جربيل  ،أو الصواب الذي ال جيوز غريه
 ،من ثالثة أوجه ،حني غربت الشمس ،ومني يف وقت واحدي الصلى املغرب يف

وهذا جار يف   ،أنه اقتصر على بيان وقت االختيار ومل يستوعب وقت اجلواز :أحدها
وهذه األحاديث  ،أنه متقدم يف أول األمر مبكة :والثاين ،سوى الظهر ،كل الصلوات

فوجب  ،مر ابملدينةابمتداد وقت املغرب إىل غروب الشفق متأخرة يف أواخر األ
عليه )من حديث بيان جربيل  إسناداً أن هذه األحاديث أصح  :والثالث ،اعتمادها

 . (123)((وهللا أعلم ،فوجب تقدميها (السالم
، هذا وقت إىل نصف الليلبال خالف، ووقت العشاء من غروب الشفق األمحر        

حلديث أيب  ،فجر الثاينأما وقت اجلواز فيمتد إىل طلوع القال النووي: . االختيار
وهو عند احلنفية إىل طلوع الفجر الصادق، قال . (124)قتادة الذي ذكره مسلم

وأما آخر وقت العشاء فحني يطلع الفجر الصادق ))صاحب "حتفة الفقهاء" : 
 .  (125)((عندان

 . ، بال خالفووقت الفجر من طلوع الفجر الثاين إىل طلوع الشمس       
ما عدا  ،فضيلة تؤدى فيها الصالة، فهي أول الوقت لكل صالةوهناك أوقات        

)صلى هللا عليه ويدل على ذلك أن النيب ، إىل ثلث الليل العشاء فيستحب أتخريها

                                                
  .5/111شرح صحيح مسلم (  123)
  . 5/111شرح صحيح مسلم (  124)
 . 57وحتفة امللوك ص . 1/102حتفة الفقهاء (  125)
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 أن اللو ))هل املسجد قال : أملا أتخر عن صالة العشاء يف أصحابه حىت انم وسلم( 
إىل وقت شدة احلر والظهر يف . (126)((ن يصلوها هكذاأأشق على أميت ألمرهتم 

 . (127)((اشتد احلر فأبردوا إذا)): )صلى هللا عليه وسلم( لقوله اإلبراد، 
يقول صاحب "حتفة وأتخري العصر، واحلنفية يستحبون اإلسفار يف الفجر،        

ويكون اإلسفار بصالة الفجر أفضل  ،يف الفجر املستحب هو آخر الوقت الفقهاء":
إال يف حق  ،ويف حق مجيع الناس ،والصيف والشتاء ،من التغليس يف السفر واحلضر

ويف العصر املستحب هو التأخري ما ، فإن التغليس هبا أفضل يف حقهم ،احلاج مبزدلفة
 .(128) يف الشتاء والصيف ،دامت الشمس بيضاء نقية

  اثنياً : األذان واإلقامة

)صلى هللا أمر الرسول )رضي هللا عنه( احلويرث  جاء يف حديث مالك بن        
، وجاء يف بعض الرواايت  ((مث ليؤذن لكم أحدكم))ن بقوله : اهلم ابألذعليه وسلم( 

 إذا)). ويف لفظ : (129)((فإذا حضرت الصالة فأذان وأقيما))األمر ابإلقامة أيضاً بقوله : 

                                                
. 571اري، اجلامع الصحيح، كتاب مواقيت الصالة، رقم احلديث متفق عليه، رواه البخ(  126)

  . 638ومسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، رقم احلديث 
. 534متفق عليه، رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب مواقيت الصالة، رقم احلديث (  127)

  . 615ومسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، رقم احلديث 
 .  57ص . وحتفة امللوك1/102قهاء حتفة الف(  128)
  . 658رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب األذان، رقم احلديث (  129)
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  .  (130)((كربكماأقيما وليؤمكما أسافرمتا فأذان و 
  :قال هللا عز وجل ،واألصل يف األذان اإلعالم ،إعالم بوقت الصالة :األذان       
 ⬧◆   
◆◆❑ (131)، أي إعالم و 

◆⬧→ ⧫◼ ❑◆ (132) 
 . (133)أعلمتكم

لإلعالم  ،املشروع يف أوقات الصلوات ،هو اللفظ املعلوم :واألذان الشرعي       
 . (134)ابوقته

هللا ))وهو : )رضي هللا عنه( وأما صفته، فله صفتان، الصفة األوىل : أذان بالل        
 ،أشهد أن ال إله إال هللا ،أشهد أن ال إله إال هللا ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،أكرب

حي على  ،حي على الصالة ،رسول هللا أشهد أن حممداً  ،رسول هللا أشهد أن حممداً 
ال إله إال  ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،حي على الفالح ،حي على الفالح ،ةالصال

                                                
. وقال أبو عيسى: هذا حديث  205رواه الرتمذي، السنن، أبواب الصالة، رقم احلديث (  130)

ئي، حسن صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا األذان يف السفر. ورواه النسا
  . 1/332.  وأبو عوانه، املسند، 634السنن، كتاب األذان، رقم احلديث 

  . 3سورة التوبة، اآلية (  131)
  . 109سورة األنبياء، اآلية (  132)
 .2/53ابن قدامة، املغين (  133)
. وابن مفلح، املبدع 47. وانظر: البهويت، الروض املربع ص 2/53ابن قدامة، املغين (  134)

 . 1/76ي، أنيس الفقهاء . القونو 1/309
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وهبذا قال . وهو مخس عشرة مجلة، وذهب إىل هذه الصفة اإلمام أمحد، (135)((هللا
    .  (136) الثوري وأصحاب الرأي وإسحاق

: )صلى هللا عليه وسلم( الصفة الثانية: أذان أيب حمذورة، كما علمه إايه رسول هللا 
أشهد أن  ،أشهد أن ال إله إال هللا ،أشهد أن ال إله إال هللا ،هللا أكرب ،هللا أكرب))

 ،أشهد أن ال إله إال هللا :مث يعود فيقول ،رسول هللا أشهد أن حممداً  ،رسول هللا حممداً 
حي  ،رسول هللا أشهد أن حممداً  ،رسول هللا أشهد أن حممداً  ،أشهد أن ال إله إال هللا

زاد إسحاق هللا أكرب هللا أكرب ال إله  ،مرتني ،حي على الفالح ،مرتني ،على الصالة
. ويكون األذان هبذه الصفة سبع عشرة مجلة، يسن فيه الرتجيع، وهو أن (137)((إال هللا

يذكر الشهادتني مرتني مرتني، خيفض بذلك صوته، مث يعيدمها رافعًا هبا صوته . وورد 
ا يصبح تسع عشرة مجلة. وقال مالك والشافعي ، وهبذ(138)يف رواية أن التكبري أربع

 . (139) ومن تبعهما من أهل احلجاز: األذان املسنون أذان أيب حمذورة
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف حكاية مذاهب األئمة يف األذان واإلقامة:        

 ،يرى التكبري مرتني لكن مالكاً  ،ختيار مالك والشافعىااألذان  والرتجيع يف))
وتركه  ،محد فعنده كالمها سنةأوأما  ،حنيفة ختيار أيباوتركه  ،ربعاً أشافعى يراه وال

                                                
. وقال األلباين يف "صحيح سنن أيب 499رواه أبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم احلديث (  135)

. واإلمام 189: حسن صحيح. والرتمذي، السنن، أبواب الصالة، رقم احلديث 1/67داود" 
 . 2/232أمحد يف املسند 

 . 2/56ابن قدامة، املغين (  136)
  . 379كتاب الصالة، رقم احلديث رواه مسلم،  (  137)
. وقال األلباين يف "صحيح سنن أيب 502رواه أبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم احلديث (  138)

. واإلمام  632: حسن صحيح. والنسائي، السنن، كتاب األذان، رقم احلديث 1/100داود"
  .  3/408أمحد يف املسند 

  . 2/56انظر: ابن قدامة، املغين (  139)
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وهو مع  ،محدأواإلقامة خيتار إفرادها مالك والشافعى و . ألنه أذان بالل ،أحب إليه
أبوحنيفة والشافعى وأمحد خيتارون تكرير لفظ  :والثالثة ،إن تثنيتها سنة :ذلك يقول

 . (140)((علماإلقامة دون مالك وهللا أ
وهو تسويغ كل ما ثبت  ،الصواب مذهب أهل احلديث ومن وافقهم))وقال :        

إذ تنوع صفة  ،من ذلك ال يكرهون شيئاً  ،)صلى هللا عليه وسلم( ذلك عن النيب يف
وليس ألحد أن يكره  ،وحنو ذلك ،األذان واإلقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات

  .  (141)((عليه وسلم( ألمته ما سنه رسول هللا )صلى هللا
أشهد أن  ،أشهد أن ال إله إال هللا ،هللا أكرب ،هللا أكرب))وأما صفة اإلقامة:        
قد قامت  ،قد قامت الصالة ،حي على الفالح ،حي على الصالة ،رسول هللا حممداً 

قال . وهي إحدى عشرة مجلة، وهبذا ((ال إله إال هللا ،هللا أكرب ،هللا أكرب ،الصالة
    . (142)الشافعي، واإلمام أمحد

 لكية :اعند املو . (143)ويزيد اإلقامة مرتني ،اإلقامة مثل األذان عند احلنفية :و       
  . (144)قد قامت الصالة مرة واحدة :قولي ،اإلقامة عشر كلمات

. وذهب الشافعية إىل أنه سنة، ومنهم من (145)ن عند احلنفية سنة مؤكدةاواألذ       

                                                
 . 22/68جمموع الفتاوي (  140)
  . 22/66جمموع الفتاوي (  141)
  . 2/58انظر: ابن قدامة، املغين (  142)
. 1/91. و الزيلعي احلنفي، تبيني احلقائق  447، 1/446انظر: ابن جنيم، البحر الرائق (  143)

  . 48والرازي، حتفة امللوك ص 
محد الكليب الغرانطي، القوانني الفقهية . وحممد بن أ 1/197انظر: الكايف البن عبدالرب (  144)

  . 2/58. وابن قدامة، املغين 1/323. وأاب احلسن املالكي ، كفاية الطالب  1/37
  .  48. والرازي، حتفة امللوك ص1/444انظر: ابن جنيم، البحر الرائق (  145)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-39- 

. وعند املالكية أنه واجب وجوب السنن، أي سنة مؤكة، (146)فرض كفايةقال إنه 
 . (147)وأوجبوه على أهل املصر

وليس  ،وظاهر كالم اخلرقي أن األذان سنة مؤكدةوقال ابن قدامة يف املغين:        
ألنه دعاء إىل  ،وهذا قول أيب حنيفة والشافعي ،ألنه جعل تركه مكروهاً  ،بواجب
هو من فروض  :قال أبو بكر بن عبد العزيز ،الصالة جامعة :هفأشبه قول ،الصالة

وقال عطاء  ،وقول بعض أصحاب مالك ،وهذا قول أكثر أصحابنا ،الكفاايت
 أمر به مالكاً  (صلى هللا عليه وسلم)ألن النيب  ،هو فرض :وجماهد واألوزاعي

ته على ومداوم ،واألمر يقتضي الوجوب ،وداوم عليه هو وخلفاؤه وأصحابه ،وصاحبه
 ،كاجلهاد  ،فكان فرضاً  ،وألنه من شعائر اإلسالم الظاهرة ،فعله دليل على وجوبه

ومن أوجب ، فعلى قول أصحابنا إذا قام به من حتصل به الكفاية سقط عن الباقني
ال جيب على  :كذلك قال القاضي  ،األذان من أصحابنا فإمنا أوجبه على أهل املصر

اليت  ،ل مالك إمنا جيب النداء يف مساجد اجلماعةأهل غري املصر من املسافرين وقا
 .(148)جيمع فيها للصالة

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية: الصحيح أن األذان فرض على الكفاية، فليس        
ألهل مدينة وال قرية أن يدعوا األذان واإلقامة، وهذا هو املشهور من مذهب أمحد 

 .(149)وغريه
  كيفية الصالة:  لثاً اث

                                                
  . 1/55انظر: الشريازي، املهذب (  146)
. والنفراوي 1/96لثمر الدواين، شرح رسالة القريواين صاحل عبد السميع اآليب األزهري، ا(  147)

  . 1/172املالكي، الفواكه الدواين 

 .2/73املغين (  148)
  .  22/64جمموع الفتاوي (  149)
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)صلى هللا مقامه عند رسول هللا بعد )رضي هللا عنه( جند أن مالك بن احلويرث        
)صلى يبني للناس كيفية صالة رسول هللا أصبح بعد ذلك ، وتعلمه منه، عليه وسلم( 

 . كما رآهاهللا عليه وسلم(  
أال أنبئكم )) :قال ألصحابه )رضي هللا عنه(عن أيب قالبة أن مالك بن احلويرث ف     

فقام مث ركع  ،حني صالةيف غري وذاك  :قال (صلى هللا عليه وسلم)صالة رسول هللا 
فصلى صالة عمرو بن  ،مث سجد مث رفع رأسه هنية ،مث رفع رأسه فقام هنية ،فكرب
د يف الثالثة عكان يق  ،مل أرهم يفعلونه كان يفعل شيئاً   :قال أيوب ،شيخنا هذا ،سلمة

 . (150)((لرابعةأوا
عن  وجاء يف بعض الرواايت بيان صفة الركوع والقيام، كما روى البيهقي        

يف وذلك  قال يوماً  :قال)رضي هللا عنه( أيوب عن أيب قالبة عن مالك بن احلويرث 
فقام  (؟صلى هللا عليه وسلم)أال أريكم كيف كان صالة رسول هللا : الصالةغري وقت 

قال أبو  ،هنيئة مث رفع رأسه فانتصب قائماً  ،كع فأمكن الركوعمث ر  ،فأمكن القيام
 ةالسجدرفع رأسه من  إذا بريد وكان أبو  ،وصلى بنا صالة شيخنا هذا أيب بريد :ةقالب

 .  (151)مث هنض ،األخرية من الركعة األوىل استوى قاعداً 
)صلى  صالة رسول هللاصفة )رضي هللا عنه( ببيان مالك بن احلويرث ويتعلق        

عدة مسائل فقهية، كرفع اليدين عند التكبري، وكذلك جلسة هللا عليه وسلم( 
 حكامها. أاالسرتاحة، وكيفية القيام من القعود، وقد اختلف الفقهاء يف هذه املسائل و 

 املسألة األوىل : رفع اليدين مع التكبري
)صلى هللا لصفة صالة النيب )رضي هللا عنه( بيان مالك بن احلويرث  جاء يف       

)رضي هللا عنه( أنه رأى مالك بن احلويرث  عن أيب قالبة عند البخاري :عليه وسلم( 

                                                
  . 818رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب األذان، رقم احلديث (  150)
  . 2/97السنن الكربى (  151)
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رفع رأسه من الركوع رفع  إذاو  ،رفع يديهأن يركع أراد  إذاو  ،صلى كرب ورفع يديه إذا
 . (152)((صنع هكذايه وسلم( )صلى هللا عل أن رسول هللا :وحدث ،يديه

 إذا)رضي هللا عنه( أنه رأى مالك بن احلويرث : عن أيب قالبةوعند مسلم        
رفع رأسه من الركوع رفع  إذاو  ،رفع يديهأن يركع أراد  إذاو  ،صلى كرب مث رفع يديه

 . (153)كان يفعل هكذا(  صلى هللا عليه وسلم)وحدث أن رسول هللا  ،يديه
 )صلى هللا عليه وسلم(  رأيت النيب ))قال : )رضي هللا عنه( عن مالك يف رواية و       

حىت يبلغ هبما فروع  ،رفع رأسه من الركوع إذاو  ،ركع إذاو  ،كرب  إذايرفع يديه 
  .(154)((أذنيه

كبرية عند تمة على استحباب رفع اليدين مجعت األأ))قال اإلمام النووي:       
 ، ومجهور العلماء من الصحابة ،محدأو  ،ال الشافعيفق ،واختلفوا فيما سواها ،اإلحرام

 ،وعند الرفع منه ،الركوععند يضا أيستحب رفعهما  :فمن بعدهم (رضي هللا عنهم)
أنه يستحب رفعهما يف موضع آخر رابع وهو  :وللشافعي قول ،وهو رواية عن مالك

 أصحابهو حنيفة  أبووقال  ...وهذا القول هو الصواب ،األولقام من التشهد  إذا
شهر الرواايت عن أوهو  ،اإلحرامتكبرية يف غري الكوفة ال يستحب  أهلومجاعة من 

 .   (155)((مالك
أمجع علماء األمصار على قال حممد بن نصر املروزي: ))وقال ابن حجر :        

                                                
 . 737رقم احلديث اجلامع الصحيح، كتاب األذان ، (  152)
  . 391رواه مسلم، كتاب الصالة، رقم احلديث (  153)
، واللفظ له. وقال األلباين يف 745رواه أبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم احلديث (  154)

: صحيح . والنسائي، السنن، كتاب االفتتاح، رقم احلديث 1/143"صحيح سنن أيب داود"
1024.  

  . 4/95شرح صحيح مسلم (  155)
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مل يرو أحد عن مالك ترك  :بن عبد الرباوقال  ،إال أهل الكوفة (156)مشروعية ذلك
بن عمر وهو الذي اعلى حديث  ،والذي ينفذ به الرفع ،بن القاسماالرفع فيهما إال 

ونقل القرطيب يف  ،ومل حيك الرتمذي عن مالك غريه ،بن وهب وغريه عن مالكارواه 
 وال متمسكاً  ،على تركه ومل أر للمالكية دليالً  ،املفهم أنه آخر قويل مالك وأصحهما

بن عمر اأنه صلى خلف  ،رواية جماهد وأما احلنفية فعولوا على ،بن القاسماإال بقول 
 . (157)((وأجيبوا ابلطعن يف إسناده ،فلم يره يفعل ذلك

وأما حد الرفع، فقد جاءت الرواايت عن مالك بن احلويرث أن الرفع إىل حذو        
حىت حياذي هبما فروع ))عنده أيضًا ويف رواية  ،(158)األذنني، كما ورد عند مسلم

 . (159)((أذنيه
، ففي احلديث (160)ءت رواايت أخرى تدل على أن الرفع إىل املنكبنيوجا       

صلى هللا )أن رسول هللا )رضي هللا عنه( عن سامل بن عبد هللا عن أبيه املتفق عليه 
رفع  إذاو  ،كرب للركوع  إذاو  ،افتتح الصالة ذاإ ،كان يرفع يديه حذو منكبيه  (عليه وسلم

 ،ربنا ولك احلمد ،مسع هللا ملن محده :الوق ،رفعهما كذلك أيضاً  ،رأسه من الركوع
 .  (161)((وكان ال يفعل ذلك يف السجود

وهبذا أخذ مالك والشافعي واجلمهور وذهب احلنفية إىل حديث مالك بن        

                                                
  يعين رفع اليدين إذا كرب، وإذا ركع، وإذا رفع . (  156)

 . 2/201. والشوكاين، نيل األوطار  2/219فتح الباري (   157)

  . 391صحيح مسلم، كتاب الصالة، رقم احلديث (  158)

  املرجع نفسه.  (  159)
  (.  1/157املنكبان : تثنية منكب وهو جممع عظم العضد والكتف. )انظر: شرح الزرقاين (  160)

، واللفظ له.  ومسلم، كتاب 735رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب األذان، رقم احلديث (  161)
  . 390الصالة، رقم احلديث 
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 . (162)حىت حياذي هبما اليسرىصلى كرب مث رفع  إذااحلويرث  أنه كان 
حىت حياذي إبهباميه شحميت  ويرفع يديهوقال صاحب "اهلداية" من احلنفية:        
ويرفع يديه مقاراًن للتكبري، حىت حياذي ))وجاء يف "حتفة امللوك" : . (163)اليسرى

 .  (164)((إبهباميه شحميت أذنيه
فاملشهور من مذهبنا ومجع بعض أهل العلم بني القولني، قال النووي :        

أصابعه فروع  رافأطحبيث حتاذي  ،نه يرفع يديه حذو منكبيهأ ،ومذهب اجلماهري
فهذا معىن قوهلم حذو  ،وراحتاه منكبيه ،أذنيههباماه شحمىت إو  ،أذنيهعلى أأي  ،أذنيه

. (165)الناس منه ذلك فاستحسن اديثحاألوهبذا مجع الشافعي بني رواايت  ،منكبيه
وهبذا قال املتأخرون من املالكية فيما حكاه قال ابن حجر يف الفتح عن هذا اجلمع : 

 . (166)اجلواهر يف ابن شاس
وتكلم أهل العلم على وقت الرفع وحاله مع التكبري، وذكر النووي لذلك مخس        

التكبري مع  ئمكرب مث يبتديرفع غري  :أحدها :وجهأصحابنا فيه وألحاالت، قال: 
مث  ،مث يكرب ويداه قاراتن ،مكربيرفع غري  :والثاين .وينهيه مع انتهائه ،رسال اليدينإ

 ئيبتد :والرابع .وينهيهما معاً  ،الرفع من ابتدائه التكبري ئيبتد :لثالثوا .يرسلهما
الرفع مع  ئيبتد ،األصحوهو  :واخلامس .رسالوينهي التكبري مع انتهاء اإل ،هبما معاً 

فان فرغ من التكبري قبل متام الرفع أو  ،وال استحباب يف االنتهاء ،ابتداء التكبري
 .  (167)ومل يستدم الرفع ،ما حط يديهن فرغ منهإو  ،ابلعكس متم الباقي

                                                
  . 1/157انظر: شرح الزرقاين (  162)
  . 1/50علي بن أيب بكر املرغيناين، اهلداية شرح البداية (  163)
  . 68الرازي، حتفة امللوك ص(  164)
  . 2/290. وانظر: عون املعبود 4/95حيح مسلم شرح ص(  165)
  . 2/221فتح الباري (  166)
  . 4/95شرح صحيح مسلم (  167)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-44- 

ألن  ،مث يكرب واألصح أنه يرفع يديه أوالً : من احلنفية "اهلداية"وقال صاحب        
 . (168)هللا تعاىل والنفي مقدم على اإلثباتعن غري  فعله نفي الكربايء

ورواية من دلت روايته على الرفع مع التكبري أثبت وأكثر فهي  وقال البيهقي:       
 . (169)أوىل ابالتباع وابهلل التوفيق

ـــــد واملـــــرجح وقـــــال الشـــــوكاين:        ـــــد وهـــــو املـــــرجح أيضـــــا ، الشـــــافعية املقارنـــــةعن عن
 . (170)املالكية
قـال فريـق ابـن حجـر: قـال احلـافظ وتكلم العلماء يف احلكمـة مـن الرفـع ومعنـاه ،       

اإلشـارة إىل  :وقيـل .مـىويسمعه األعيراه األصم، احلكمة يف اقرتاهنما أنه  :من العلماء
فيناســب  ،ستســالم واالنقيــادإىل اال :وقيــل .واإلقبــال بكليتــه علــى العبــادة ،طــرح الــدنيا

إىل  :وقيل .إىل متام القيام :وقيل .إىل استعظام ما دخل فيه :وقيل .فعله قوله هللا أكرب
ذا هـــ :قـــال القـــرطيب .ليســـتقبل جبميـــع بدنـــه :وقيـــل .رفـــع احلجـــاب بـــني العبـــد واملعبـــود

 .(171)أشبهها
واتبـاع سـنة  ،تعظـيم هللا :قـال ؟ما معىن رفع اليـدين :قلت للشافعي :وقال الربيع       

وعبـادة  ،أهـل العلـم تعظـيم هللعنـد  رفـع اليـدين معنـاه :وقال ابن عبـد الـرب. انتهى ،نبيه
ــه ،لــه ــه ،وابتهــال إلي واتبــاع لســنة  ،يف حالــة الوقــوف بــني يديــه ،وخضــوع ،واستســالم ل

 .  (172)ورفع األيدي ،وزينة الصالة التكبري ،لكل شيء زينة :وكان ابن عمر يقول .نبيه

                                                
. وانظر: ابن حجر، فتح الباري  1/50علي بن أيب بكر املرغيناين، اهلداية شرح البداية (  168)

2/218 .  
  . 2/27السنن الكربى (  169)
  . 2/201نيل األوطار (  170)
. والشوكاين، نيل األوطار 1/157. وشرح الزرقاين  2/218حجر، فتح الباري  انظر: ابن(  171)

2/201 .  
  املراجع السابقة. (  172)
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أكثر فلم يعرفه  ،عتدال من الركوعالالركوع واعند  وأما رفعهماقال ابن تيمية:          
وأما أكثر فقهاء  .وغريهم ،والثورى ،وأىب حنيفة، كإبراهيم النخعى،  فقهاء الكوفة

 النيببه السنة عن  استفاضتملا أنه  - إهنم عرفوا ذلكاألمصار وعلماء اآلاثر ف
وأىب  ،وإسحاق ،وأمحد بن حنبل ،والشافعى ،كاألوزاعى  -)صلى هللا عليه وسلم(

 . (173)وهو إحدى الروايتني عن مالك ،عبيد
 .  املسالة الثانية: جلسة االسرتاحة

)صلى للناس صالة رسول هللا )رضي هللا عنه( الك بن احلويرث جاء يف بيان م       
عن أيب قالبة قال أخربان   : جلسة االسرتحة، ملا روى البخاري هللا عليه وسلم( 

كان يف وتر   إذايصلي ف (صلى هللا عليه وسلم)مالك بن احلويرث  الليثي أنه رأى النيب 
  .(174)من صالته مل ينهض حىت يستوي قاعداً 

صلى )أنه رأى النيب )رضي هللا عنه( مالك بن احلويرث ويف سنن الرتمذي عن        
كان يف وتر من صالته مل ينهض حىت يستوي   إذافكان  ،يصلي (هللا عليه وسلم

حديث مالك بن احلويرث حديث حسن صحيح والعمل  :قال أبو عيسى .جالساً 
 . (175)بعض أهل العلمعند عليه 
جيلسها املصلي قبل القيام إىل الركعة الثانية  ،ةفجلسة خفيوصفة هذه اجللسة أهنا     

 .  (176)أو الرابعة، وليس له ذكر خمصوص، بل يكتفى ابلتكبري
فذهب إىل القول  ؟واختلف الفقهاء يف هذه اجللسة، هل هي مستحبة أم ال       

                                                
  . 22/247جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية (  173)
  . 823اجلامع الصحيح، كتاب األذان، رقم احلديث (  174)
األلباين يف "صحيح سنن  . وقال287 سنن الرتمذي، أبواب الصالة ، رقم احلديث (  175)

 : صحيح.1/90الرتمذي"
. واملباركفوري، 1/211. والكاساين، بدائع الصنائع 2/303انظر: ابن حجر، فتح الباري (  176)

  . 1/23. السرخسي، املبسوط 2/301. والشوكاين، نيل األوطار 2/165حتفة األحوذي 
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وطائفة من أهل احلديث، فريى  ،ابالستحباب اإلمام الشافعي يف املشهور عنه
جيلس جلسة  ،ومن الثالثة إىل الرابعة ،قام من األوىل إىل الثانية إذافعي أن املصلي الشا

 . (177)مث يقوم ،خفيفة
ال  :أحدمها ،فمن أصحابنا من قال املسألة على قولني))قال صاحب املهذب:        
رفع رأسه من  إذاكان   (صلى هللا عليه وسلم)ملا روى وائل بن حجر أن النيب  ،جيلس

جيلس ملا روى مالك بن احلويرث  أن النيب   :والثاين. استوى قائمًا بتكبرية ،ةالسجد
كان يف الركعة األوىل والثالثة مل ينهض حىت يستوي   إذاكان   (صلى هللا عليه وسلم)

ألنه حيتاج إىل االسرتاحة، وإن كان  ،إن كان ضعيفاً جلس :وقال أبو إسحاق، قاعداً 
 .  (178)((إىل االسرتاحةقوايً مل جيلس ألنه ال حيتاج 

الصحيح من القولني استحباهبا، فحصل من هذا أن وقال صاحب "اجملموع":        
الصحيح يف املذهب استحباهبا وهذا هو الصواب الذي ثبتت فيه األحاديث 

واعلم أنه ينبغي لكل أحد أن يواظب على هذه اجللسة لصحة األحاديث ، الصحيحة
 . (179) ا، وال تغرت بكثرة املتساهلني برتكهافيها وعدم املعارض الصحيح هل

الثانية  الركعةفرغ من  إذاوذهب احلنفية إىل عدم استحباب اجللسة، وقالوا :        
وأما ما استوى قائمًا على صدور قدميه، وال يقعد وال يعتمد بيديه على األرض، 

، والصالة ما ، وألن هذه قعدة اسرتاحةفمحمول على حالة الكربذهب إليه الشافعي 
  . (180)وضعت هلا

                                                
والكاساين ، بدائع الصنائع  . 303/  2. وابن حجر، فتح الباري  1/116انظر: األم (  177)

 . 1/376 . والصنعاين، سبل السالم 2/301. والشوكاين، نيل األوطار 1/211
  . 1/77أبو إسحاق الشريازي، املهذب (  178)
  .  3/419النووي ، اجملموع شرح املهذب (  179)
 . 4/354وانظر: الطحاوي، شرح معاين اآلاثر  . 1/55املرغيناين، اهلداية شرح البداية (  180)
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ويرد نفيه رد على هذا القول، فقال: إال أن صاحب "البحر الرائق" وهو من احل       
ملالك بن  (عليه الصالة والسالم)عليه أن هذا احلمل حيتاج إىل دليل وقد قال 

مل يفصل فكان احلديث و  ((صلوا كما رأيتموين أصلي)) :احلويرث ملا أراد أن يفارقه
 .(181)ة للشافعيحج

وذهب اإلمام مالك أيضًا إىل عدم االستحباب، قال ابن عبدالرب يف التمهيد:        
فيه أن ، يب محيد الساعديأومن حجة من ذهب مذهب مالك ومن اتبعه حديث 

ويف  .(182)ملا رفع رأسه من السجدة قام ومل يذكر قعوداً  (صلى هللا عليه وسلم)النيب  
مث اسجد  ،يف تعليم األعرايب  (صلى هللا عليه وسلم)النيب  حديث رفاعة بن رافع عن

واحتج أبو جعفر الطحاوي هلذا املذهب ، مث قم ومل أيمره ابلقعدة ،حىت تعتدل ساجداً 
مث ال يكرب تكبرية أخرى  ،نه يرجع من السجود بتكبريأقد اتفقوا  :أيضا أبن قال

تقال منها إىل القيام ابلذكر كسائر لكان االن ،فلو كانت القعدة مسنونة :قالوا ،للقيام
 . (183)أحوال االنتقال

، فروي عنه ال جيلس ؟، أم الواختلفت الرواية عن أمحد هل جيلس لالسرتاحة       
وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس ، وهو اختيار اخلرقي

أمحد أكثر األحاديث على  :وقال ،وبه يقول مالك والثوري وإسحاق وأصحاب الرأي
واحد : أدركت غري وقال النعمان بن أيب عياش ،كر عن عمر وعلي وعبد هللاوُذ ، هذا

 . أي ال جيلس ،يفعل ذلك (صلى هللا عليه وسلم)من أصحاب النيب 
رجع أبو عبد هللا إىل  :قال اخلالل، اختارها اخلالل، والرواية الثانية أنه جيلس       

                                                
  . 1/562البحر الرائق (  181)
. وقال األلباين يف "صحيح 730احلديث رواه أبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم احلديث (  182)

  : صحيح. 1/141سنن أيب داود"
 . 19/255 التمهيد(  183)
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 .)رضي هللا عنه( ملا روى   مالك بن احلويرث، اجللوس  رتكب لههذا يعين ترك قو 
وهو حديث  (صلى هللا عليه وسلم)أبو محيد يف صفة صالة رسول هللا  وذكره أيضاً 

جلس  إن كان املصلي ضعيفاً  :وقيلبه واملصري إليه، فيتعني العمل ، حسن صحيح
ل جلوس النيب محُِ و  ،لغناه عنه ،مل جيلس وإن كان قوايً  ،حلاجته إىل اجللوس ،لالسرتاحة

وهذا فيه مجع  ،كربه وضعفهعند  على أنه كان يف آخر عمره  (صلى هللا عليه وسلم)
  .(184)بني األخبار وتوسط بني القولني

ورد ابن حجر على من قال إن اجللوس كان لعلة، أو أنه ليس له ذكر        
الك بن احلويرث هو وأبن م ،أبن األصل عدم العلة (185)وتعقبخمصوص بقوله : 

صلى )فحكايته لصفات صالة رسول هللا  ((يصلوا كما رأيتموين أصل))راوي حديث 
 ،ستدل حبديث أيب محيد على عدم وجوهباويُ  ،حتت هذا األمر ةداخل (هللا عليه وسلم

( صلى هللا عليه وسلم)ومتسك من مل يقل ابستحباهبا بقوله  ،فكأنه تركها لبيان اجلواز
فدل على أنه كان يفعلها هلذا ، (186)((فإين قد بدنت ،والقعود ،ين ابلقيامال تبادرو ))

وأما الذكر املخصوص فإهنا  ،فال يشرع إال يف حق من اتفق له حنو ذلك ،السبب
فإهنا من مجلة النهوض إىل  ،استغىن فيها ابلتكبري املشروع للقيام ،جلسة خفيفة جداً 

 ،لكل عضو وضع ديه وركبتيه ورأسه مميزاً ومن حيث املعىن إن الساجد يضع ي ،القيام
ن جيلس مث ينهض وإمنا يتم ذلك أب ،رفع رأسه ويديه أن مييز رفع ركبتيه إذافكذا ينبغي 

                                                
. وابن حجر، فتح الباري 309 /1وانظر: ابن قدامة، الكايف  .2/212ابن قدامه، املغين (  184)

. و عبدالرمحن بن قدامة، الشرح الكبري على منت 2/301. والشوكاين، نيل األوطار  2/303
 .  3/526املقنع، حتقيق الدكتور عبدهللا الرتكي، والدكتور عبدالفتاح احللو 

  يقصد بذلك الطحاوي . (  185)
 "صحيح . وقال األلباين يف619احلديث رواه أبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم احلديث (  186)

: حسن صحيح . وابن ماجه، السنن، كتاب إقامة الصالة، رقم احلديث 1/123سنن أيب داود"
  . 4/98. واإلمام أمحد، املسند 963

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-49- 

ومل تتفق الرواايت عن أيب محيد على  ،نبه عليه انصر الدين بن املنري يف احلاشية ،قائماً 
من وجه  اود أيضاً كما يفهمه صنيع الطحاوي بل أخرجه أبو د  ،هذه اجللسة ينف

وأما قول بعضهم لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صالته ، (187)آخر عنه إبثباهتا
فيقوى أنه فعلها للحاجة ففيه نظر فإن السنن املتفق عليها مل يستوعبها كل واحد ممن 

  . (188)قوله  وصف وإمنا أخذ جمموعها عن جمموعهم
قولـه وهـو حممـول علـى حــال :  "اهلدايـة"احب صـوقـال ابـن حجـر يف رده علـى        

ملالك بن احلويرث  (صلى هللا عليه وسلم)فقد قال النيب  ،أتويل حيتاج إىل دليل ،الكرب
ومل يفصـــل لـــه فاحلـــديث حجـــة يف  ((صـــلوا كمـــا رأيتمـــوين أصـــلي)) :ملـــا أراد أن يفارقـــه

 .(189)قتداء به يف ذلكاال

علـى عـدم مشـروعيتها مبـا  ضـاً واحتجـوا أينيـل األوطـار: يف وجاء عنـد الشـوكاين        
رفـع رأسـه مـن السـجدتني  إذاكـان )) :البـزار بلفـظعنـد  وقع يف حديث وائل بـن حجـر

ال مـن قـال ابالسـتحباب  ،وهذا االحتجاج يرد على من قـال ابلوجـوب ((استوى قائماً 
 ،يف فصــل الضــعيف ،علــى أن حــديث وائــل قــد ذكــره النــووي يف اخلالصــة ،ملــا عرفــت

 (190)((أنه كان يقوم كأنه السهم)) :من حديث معاذ ،ا أخرجه الطرباينمب واحتجوا أيضاً 
ومـن مجلـة  ...ابلكـذب علـى أن يف إسـناده متهمـاً  ،ىوهذا ال ينفي االستحباب املـدع

ومـا روى  ،أيب داودعنـد  ما احتج به القـائلون بنفـي اسـتحباهبا حـديث وائـل بـن حجـر
ن أصحاب النيب صلى هللا عليـه وآلـه قال واحد م ابن املنذر عن النعمان بن أيب عياش
                                                

. وقال األلباين يف "صحيح سنن أيب 730 سنن أيب داود، كتاب الصالة، رقم احلديث (  187)
 : صحيح. 1/141داود"

  . 2/165ركفوري، حتفة األحوذي . وانظر:  املبا2/303فتح الباري (  188)
  .1/147الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية (  189)
، وقال: وفيه 2/135. وذكره اهليثمي يف جممع الزوائد 139املعجم الكبري ، رقم احلديث (  190)

  اخلصيب بن جحدر وهو كذاب. 
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 ،رفع رأسه من السجدة يف أول ركعة ويف الثالثة قام كما هو ومل جيلـس إذاوسلم فكان 
يف  (صلى هللا عليه وآله وسـلم)ألن الرتك هلا من النيب  ،وذلك ال ينايف القول أبهنا سنة

ال يقــدح يف  ،وكـذلك تـرك بعـض الصـحابة هلـا ،بعـض احلـاالت إمنـا ينـايف وجوهبـا فقـط
 . (191)ألن ترك ما ليس بواجب جائز ،سنيتها

  املسألة الثالثة: صفة القيام
)صلى لصالة رسول هللا )رضي هللا عنه( جاء يف وصف مالك بن احلويرث         

رض مث رفع رأسه عن السجدة الثانية جلس واعتمد على األ إذاو )): هللا عليه وسلم( 
. قال ابن حجر: االعتماد يكون ابليد، ألنه افتعال من العماد، واملراد به، (192)((قام

 . (193)االتكاء وهو ابليد
أردا القيام من  إذاو ))وذهب إىل ذلك الشافعي )رمحه هللا ( حيث قال:         

وال أحب أن ينهض بغري  ،وهنض ،على األرض السجود أو اجللوس اعتمد بيديه معاً 
فنأمر من قام من سجود أو جلوس يف الصالة أن يعتمد ))يضاً: أ. وقال  (194)((تماداع

وأعون للمصلى على  ،فإن ذلك أشبه للتواضع ،للسنة اتباعاً  ،على األرض بيديه معاً 
 . (195)((نقلبيوال يكاد  بال ينقلوأحرى أن  ،الصالة
جللسة أو من وسواء قام من ا :قال أصحابنا))وقال صاحب "اجملموع" :        

قام من التشهد األول  إذاالسجدة يسن أن يقوم معتمدًا بيديه على األرض، وكذا 
يعتمد بيديه على األرض، سواء يف هذا القوي والضعيف، والرجل واملرأة، ونص عليه 

                                                
  .  2/301نيل األوطار (  191)
  . 834ذان، رقم احلديث رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب األ(  192)

  . 2/303فتح الباري (  193)
  .  1/116األم (  194)
  .  1/117األم (  195)
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وليس له معارض  ،حلديث مالك بن احلويرث ،الشافعي، واتفق عليه األصحاب
 .  (196)((وهللا أعلم وسلم( )صلى هللا عليه  صحيح عن النيب 

كما   ،مذهبنا الصحيح املشهور أهنا مستحبة))وقال صاحب "اجملموع" أيضاً:        
رضي )سبق، وبه قال مالك بن احلويرث وأبو محيد وأبو قتادة ومجاعة من الصحابة 

وأبو قالبة وغريه من التابعني، قال الرتمذي وبه قال أصحابنا وهو مذهب  (هللا عنهم
رفع رأسه من  إذاال يستحب بل  :ورواية عن أمحد وقال كثريون أو األكثرون داود

السجود هنض، حكاه ابن املنذر عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأيب الزاند 
 .  (197)((ومالك

وأما احلنفية فذهبوا إىل أن االعتماد يكون على صدور القدمني، قال         
ولنا ، يف الركعة الثانية عندان حىت يستتم قائماً وينهض على صدور قدميه السرخسي: 

 إذاكان )صلى هللا عليه وسلم(  أن النيب  (رضي هللا تعاىل عنه)حديث وائل بن حجر 
  . (198). رفع رأسه من السجود إىل الركعة الثانية هنض على صدور قدميه

)صلى هللا  أن النيب)رضي هللا عنه( ولنا ما روى أبو هريرة ))وقال الكاساين:        
قام من السجدة الثانية ينهض على صدور قدميه وروي عن عمر  إذاكان عليه وسلم(  

أهنم   (رضي هللا عنهم)وعلي وعبد هللا بن مسعود وعبد هللا بن عمر وعبد هللا بن الزبري 
وما رواه الشافعي حممول على حالة  ،كانوا ينهضون على صدور أقدامهم

 . (199)((الضعف
اتفق أكابر الصحابة الذين كانوا أقرب إىل رسول ))رح فتح القدير" : ويف "ش       

                                                
  . 3/419النووي، اجملموع شرح املهذب (  196)
 .3/420النووي، اجملموع شرح املهذب (   197)

  . 1/23املبسوط (  198)
  . 1/211بدائع الصنائع (  199)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-52- 

من مالك بن احلويرث  ،وألزم لصحبته ،ألثره وأشد اقتفاءً  (صلى هللا عليه وسلم)هللا 
أهل عند ولذا كان العمل عليه  ،فوجب تقدميه ،على خالف ما قال (رضي هللا عنه)

  . (200)(( الكرب فيحمل ما رواه على حالة... العلم
وال  ،على ركبتيه معتمداً  ،ينهض إىل القيام على صدور قدميهوعند احلنابلة: و       

قال القاضي ال خيتلف قوله أنه ال يعتمد على األرض سواء قلنا  ،يعتمد على يديه
صلى هللا )وقال أمحد بذلك جاء األثر عن رسول هللا . جيلس لالسرتاحة أو ال جيلس

ال نعلم  ،فال أبس ابعتماده على األرض بيديه ،ذلك عليهق أن يشإال . ( عليه وسلم
رضي هللا )علي  وقد دل عليه حديث مالك بن احلويرث وقول ،خالف يف هذا أحداً 
 ،أو مرض ،أو ضعف ،ومشقة ذلك تكون لكرب ،((كبرياً   أن يكون شيخاً إال )) :(عنه

 . (201) وحنوه ،أو مسن
اليدين عند القيام، قال يف "الفواكه": مث بعد وجاء عند املالكية االعتماد على        

 . (202)السجدة الثانية تقوم من األرض معتمداً على يديك على جهة االستحباب
قــــال مالــــك وجـــاء عــــن ابـــن عبــــدالرب يف التمهيـــد خــــالف ذلـــك حيــــث قـــال :        

 .(203)واألوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه ينهض على صدور قدميه وال جيلس
  : اإلمامةرابعاً 
،  ((مث ليؤمكم أكربكم)): )رضي هللا عنه( جاء يف حديث مالك بن احلويرث       

. فدل  (204)((. وقال احلذاء: وكاان متقاربني يف القراءةمث ليؤمكما أكربكما))ويف لفظ 
                                                

   .1/217ابن اهلمام، شرح فتح القدير (  200)
  . 2/215انظر: ابن قدامة، املغين (  201)
. وأاب  1/28. وانظر: القريواين، رسالة القريواين 1/184النفراوي املالكي، الفواكه الدواين (  202)

  .  1/342احلسن املالكي، كفاية الطالب 

  . 19/254التمهيد (  203)
  . 674رواه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، رقم احلديث (  204)
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 ه.سوا اً هذا احلديث على تقدمي األكرب لإلمامة، ومل يذكر لإلمامة معيار 
عن أيب مسعود فوقد جاء يف أحاديث أخرى التفضيل ابعتبارات أخرى،        

 ،يؤم القوم أقرؤهم لكتاب هللا))(: صلى هللا عليه وسلم)األنصاري قال قال رسول هللا 
فأقدمهم  ،فإن كانوا يف السنة سواء ،فأعلمهم ابلسنة ،فإن كانوا يف القراءة سواء

قال األشج يف روايته مكان  ... ،فأقدمهم سلماً  ،ءفإن كانوا يف اهلجرة سوا ،هجرة
  . (205)((سناً  سلماً 

على )رضي هللا عنه( هل العلم إىل محل حديث مالك بن احلويرث أوذهب        
ولقد جاء استوائهم يف القراءة والعلم ابلسنة واهلجرة واإلسالم، فلم يبق إال السن، 

نووي: قال الرواية مسلم السابقة . التصريح يف بعض الرواايت ابملساواة كما يف 
وصحبوا  ،وأسلموا مجيعاً  ،هؤالء كانوا مستوين يف ابقي اخلصال ألهنم هاجروا مجيعاً ))

ومل يبق  ،والزموه عشرين ليلة فاستووا يف األخذ عنه (صلى هللا عليه وسلم)رسول هللا 
 .  (206)((السن إالما يقدم به 

ن تساوى هجرهتم وإقامتهم وغرضهم إ :ا حاصلهالزين بن املنري وغريه موقال        
 ،ن يعلموا من وراءهممث توجه اخلطاب إليهم أب ،من الفهم هبا مع ما يف الشباب غالباً 

والتفقه يف  ،القراءة، دال على استوائهم يف ختصيص بعضهم دون بعضمن غري 
ق مسلمة وقد وقع التصريح بذلك فيما رواه أبو داود من طري، وقال ابن حجر: الدين

وكنا يومئذ متقاربني )) :بن حممد عن خالد احلذاء عن أيب قالبة يف هذا احلديث قال
 .(208)انتهى (207)((يف العلم

                                                
  . 673رواه مسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، رقم احلديث (  205)
  .5/212. وانظر: العيين ، عمدة القاري  5/175شرح صحيح مسلم (  206)
. وقال األلباين يف "صحيح سنن أيب 589رواه أبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم احلديث (  207)

  : صحيح1/117داود"
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هم بصالة ر أم ((مث ليؤمكم أكربكم )): )صلى هللا عليه وسلم( يندرج حتت قوله        
رهم منفردين الكتفى أبم مع صالهتم معاً  صالهتماجلماعة، وذلك ألنه لو استوت 

، دون األمر ابإلمامة، فاإلمامة ال تكون ((او ا وصلو ا وأقيمو أذن)) :كأن يقول  ،ابلصالة
 .(210)((واجلماعة األذانفيه احلث على ))قال النووي :  .(209)إال بصالة اجلماعة

 

                                                                                                               
  . 2/171ابن حجر، فتح الباري (  208)
  . 2/142انظر: فتح الباري (  209)
  . 5/175شرح صحيح مسلم (  210)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-55- 

 املبحث اخلامس
  الدعوي املنهج

طفي، واملنهج املنهج العكادل هذا احلديث على بعض املناهج الدعوية،         
 .  ، واملنهج النظريالتطبيقي العملي

  أوالً : املنهج العاطفي
وتعطَّف عليه: العاطفي يف اللغة من )عطف( أتيت مبعىن الِصَلة والربِ  والرمحة،        

وَعطُوف: عائد بفضله؛  ،ِطفوَصَلُه وبرَّه . و تعطَّف على َرمِحه: َرقَّ هلا . ورجل عا
 . (211)وَعطَْفت عليه: َأْشَفْقت َحَسُن اخلُُلِق .

  -وميكن تعريفه يف اجملال الدعوي بتعريفني على النحو التايل:       
 هو النظام الدعوي الذي يرتكز على القلب، وحيرك الشعور والوجدان.  -1
لشعور جمموعة األساليب الدعوية اليت ترتكز على القلب، وحترك ا -2

 . (212)والوجدان
ن املنهج العاطفي يف الدعوة إىل هللا يعتمد على إاثرة كوامن إوميكن القول        

)صلى هللا عليه وهذا ما حصل من رسول هللا ، (213)النفس اإلنسانية عند املدعو
ىل أهليهم، مما جعل املدعوين إحني سأل الوفد عن أهليهم، حني ظن شوقهم وسلم( 

 ((وكان رفيقًا رحيماً )): )رضي هللا عنه( مالك رمحته هبم، حيث يقول يشعرون برفقه و 

                                                
  ، مادة ]عطف[ . 9/249ابن منظور، لسان العرب (  211)
. وانظر: حامد بن أمحد العامري، الدعوة 204أبو الفتح البيانوين، املدخل إىل علم الدعوة ص(  212)

واالحتساب، جامعة اإلمام حممد بن سعود إىل هللا ابملنهج العاطفي، رسالة دكتوراه يف الدعوة 
  . 1/63هـ. 1423-1422اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم ابلرايض، 

سليمان بن انصر عبدهللا، الدعوة إىل هللا ابملنهج احلسي، رسالة دكتوراه يف الدعوة (  213)
هـ 1418ايض، واالحتساب، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، كلية الدعوة واإلعالم ابلر 

 ،1/3 .  
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 أو اجلمل األخرى املشاهبة هلا.
ولئك أمع )صلى هللا عليه وسلم( فهذا يدل على نوع التعامل من رسول هللا  

املدعوين، ذلك التعامل القائم على الرفق والرمحة، وذلك فيه نفع كبري للمدعو بقربه 
 ألخذ عنه. من الداعية وا

فالرفق والرمحة صفتان يكسب هبما الداعية قلوب املدعوين ، يف حني أن        
)صلى ، ولذلك جاء يف وصف رسول هللا القسوة تنفر املدعوين من الداعيةالغلظة و 

  ❑⬧◆  →⬧ : هللا عليه وسلم( 
⬧ ❑  

❑  (214) . 
)صلى هللا عليه وسلم( ربز هذا املنهج من خالل حتسس رسول هللا وي       

للحاجات النفسية ألولئك الشباب، فهم قوم قد تركوا أهلهم ودايرهم، وال شك أن 
القلوب ستحن لذلك، وابألخص للزوجات، سواء كن هن املقصودات ابلسؤال كما 

أن هؤالء شباب،  ذهب إىل ذلك بعض أهل العلم، أو أهنن من سائراألهل، وما دام
جاء األمر هنا فإن الشباب أشد اشتياقًا وأكثر حاجة إىل الزوجات من غريهم، ومن 

  .(215)((اي معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج)): النبوي الكرمي
–وحاجاته على حسب طبيعته، فجدير ابلدعاة  خصائصهفاملدعو بشر له       

وا هذا املنهج، ابلتأمل يف نفسيات املدعوين، أن يراع -وابألخص دعاة الشباب
نفسهم عند الداعية، فهم أكان املدعوون قد فرغوا   إذاوحاجاهتم، وخصائصهم، سيما 

 يف حكمه إقامة وترحااًل، أو ذهاابً وإايابً. 
عشرين يوماً )صلى هللا عليه وسلم( ولقد أقام أولئك النفر عند رسول هللا        

                                                
  . 159سورة آل عمران، اآلية (  214)
  . 1400رواه مسلم، كتاب النكاح، رقم احلديث (  215)
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أمرهم، ومل خيربوه بشوقهم، بل )صلى هللا عليه وسلم( رسول هللا ومل يشكوا لوليلة، 
خري هلم من بقائهم بني )صلى هللا عليه وسلم( بقاؤهم عند أكرم اخللق رسول هللا 

كان شديد العناية هبم، حىت أدرك )صلى هللا عليه وسلم(  رسول هللا أن أهليهم . إال 
إال أبمر منه  ومل يذهبوا من عنده. هلم ذلك السؤال، فأخربوه أما يف نفسياهتم، فس

، ولكن لنعلم أن ذهاهبم كان بسبب الشوق إىل أهليهم بعدما )صلى هللا عليه وسلم( 
 . تعلموا قدراً من العلم يؤهلهم للتعليم

 العملي اثنيًا: املنهج التطبيقي
ليكون  ،عية ابلتطبيق العملي ملوضوع الدعوةوهذا املنهج يعين أن يقوم الدا       
للعبادة جيتمع للمدعو فيه واملنهج التطبيقي  ،عودملا يريد أن يتعلمه امل وبياانً  اً إيضاح

  -ت:وله حاال ومشاهدة الفعل، ،مساع القول
ول هللا كما هي حال رسدون قصد التعليم،   ،ة العملقأييت حبقي: أن  احلالة األوىل

الصالة واحلج وغريها من العبادات عموم أحواله يف يف )صلى هللا عليه وسلم( 
يتموين أصلوا كما ر )) :ومن معه)رضي هللا عنه( الظاهرة، حيث قال ملالك بن احلويرث 

وهذه احلال هي املقصودة من  .((مناسككملتأخذوا عين )). وقال يف احلج : ((أصلي
  ⬧ ⧫ ⬧ تعاىل : كما يف قوله  األسوة احلسنة

 ❑◆  ◆❑ ◆ 
☺ ⧫ ❑⧫  

⧫❑◆◆ ◆ ◆⬧◆ 
  (216) .    

كيفية صالة رسول )رضي هللا عنه(  وعلى هذه احلالة تعلم مالك بن احلويرث        
)صلى هللا عليه  رأيت النيب ))هتا، ومن ذلك قوله: بتفصيال)صلى هللا عليه وسلم( هللا 

حىت يبلغ هبما فروع  ،رفع رأسه من الركوع إذاو  ،ركع إذاو  ،كرب  إذايرفع يديه  وسلم( 

                                                
  . 23سورة األحزاب، اآلية (  216)
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  .(217)((أذنيه
فطار رسول إوذلك كل على صورة يقصد هبا التعليم، ماإلتيان حبقيقة الع: احلالة الثانية

 (218)يف السفر، وكطوفه على الراحلة، وسجوده على املنرب،هللا عليه وسلم( )صلى هللا 
 وحنو ذلك من األحوال . 

اءان مالك بن ـج)) :أبو قالبة وهبذه الصورة فعل مالك بن احلويرث حيث يقول       
 ،إين ألصلي بكم وما أريد الصالة :فقال ،فصلى بنا يف مسجدان هذا ،احلويرث

قال أيوب  .يصلي (صلى هللا عليه وسلم)كيف رأيت النيب   ولكن أريد أن أريكم
يعين عمرو بن  ،مثل صالة شيخنا هذا :قال ؟وكيف كانت صالته :فقلت أليب قالبة

رفع رأسه عن السجدة الثانية  إذاو  ،وكان ذلك الشيخ يتم التكبري :قال أيوب .ةمَ لِ سَ 
 . (219)((مث قام ،جلس واعتمد على األرض

وما أريد الصالة  استشكل  ،ين ألصلى بكمإقوله : "الفتح"ر يف قال ابن حج       
وأجيب  ،ومثلها ال يصح ،قربةصالة غري ملا يلزم عليها من وجود  ،اإلرادة ههذ ينف

وقت يف غري  ،وإمنا أراد بيان السبب الباعث له على الصالة ،أبنه مل يرد نفى القربة
 ،لى هذا الفعل حضور صالة معينةوكأنه قال ليس الباعث يل ع ،صالة معينة مجاعة
وكأنه كان تعني  ،وإمنا الباعث يل عليه قصد التعليم ،ذلكأو غري  ،من أداء أو إعادة

ورأى أن  ((يصلوا كما رأيتموين أصل)) :ألنه أحد من خوطب بقوله ،عليه حينئذ
ففيه دليل على جواز مثل ذلك وأنه ليس من ابب  ،التعليم ابلفعل أوضح من القول

                                                
، واللفظ له. وقال األلباين يف 745رواه أبو داود، السنن، كتاب الصالة، رقم احلديث (  217)

ئي، السنن، كتاب االفتتاح، رقم احلديث : صحيح.  والنسا1/143"صحيح سنن أيب داود"
1024.  

  أتيت الرواايت يف ذلك قريباً إن شاء هللا . (  218)

  . 824رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب األذان، رقم احلديث (  219)
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 . (220)شريك يف العبادةالت
صلي أأي  ،وما أريد الصالة ،ين ألصلي بكمإقوله وقال ابن دقيق العيد :        

وأنه ليس  ،ففيه دليل على جواز مثل ذلك ،ال أريد الصالة لغري ذلك ،صالة التعليم
البيان جمرى وأنه جيري  ،يدل على البيان ابلفعلو  ،من ابب التشريك يف العمل

كان القول   إذا ،ن البيان ابلقول أقوى يف الداللة على آحاد األفعالن كاإو  ،ابلقول
 . (221)على كل فرد منها انصاً 

من قبل يف مواقف خمتلفة ،  )صلى هللا عليه وسلم( وهذا املنهج سلكه رسول هللا       
أيها الناس  ))لتعليم الناس ، حيث قال ملا فرغ من الصالة :  كما يف صالته على املنرب

 .  (222)((، ولتعلموا صاليت ا صنعت هذا لتأمتوا! إمن
للرجـــل الـــذي ســـأله عـــن )صـــلى هللا عليـــه وســـلم( وكـــذلك يف تعلـــيم رســـول هللا        

يف السفر لرياه الناس، ملا رواه ابـن )صلى هللا عليه وسلم(  وإفطاره. (223)أوقات الصالة
ىل إمـن املدينـة )صلى هللا عليه وسلم( قال : خرج رسول هللا ( ما)رضي هللا عنهاس عب

ىل يده لرياه الناس، فأفطر حـىت قـدم إصام حىت بلغ عسفان، مث دعا مباء فرفعه فمكة، 
 . (224)((مكة، وذلك يف رمضان

نهج ســار أمــري املــؤمنني علــي بــن أيب طالــب )رضــي هللا عنــه( يف وعلــى هــذا املــ       
حيث علمهم كيفية الوضوء ، كمـا يف حـديث عبـد خـري قـال : جلـس أصحابه، عوة د

، فـأاته الغــالم إبانء  علـي بعـد صـالة الفجـر يف الرحبـة ، مث قـال لغالمـه : إيتـين بطهـور
                                                

  . 2/163فتح الباري (  220)
  . 1/233شرح عمدة األحكام (  221)
 ،هللا عنه( ، اجلامع الصحيح ، كتاب اجلمعة (  أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد )رضي222)

 .  917رقم احلديث 
  . 32ص سبق احلديث وخترجيه(  223)
  . 1948رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب الصوم، رقم احلديث (  224)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-60- 

 فيه ماء وطست ، قال عبد خري : وحنن جلوس ننظر إليه ، فأخذ بيمينه اإلانء فأكفـأ
على يده اليسرى ، مث غسل كفيه ، مث أخذ بيده اليمىن اإلانء فأفرغ علـى يـده اليسـرى 

: كـل ذلـك اليـدخل يـده يف اإلانء ه ، فعلـه ثـالث مـرار، قـال عبـد خـري، مث غسل كفيـ
فمضمض واستنشق ونثر بيده  ، مث أدخل يده يف اإلانء (225)حىت يغسلها ثالث مرات

يف اإلانء فغســـل وجهـــه   أدخـــل يـــده اليمـــىن، مث فعـــل ذلـــك ثـــالث مـــرات ، مثاليســـرى
، مث غســـل يـــده اليمـــىن ثـــالث مـــرات إىل املرفـــق ، مث غســـل يـــده اليســـرى ثـــالث مـــرات

ثالث مرات إىل املرفق، مث أدخـل يـده اليمـىن يف اإلانء حـىت غمرهـا املـاء ، مث رفعهـا مبـا 
رة ، مث محلــت مــن املــاء ، مث مســحها بيــده اليســرى ، مث مســح رأســه بيديــه كلتيهمــا مــ

، مث صـب ه اليمـىن ، مث غسـلها بيـده اليسـرىصب بيده اليمـىن ثـالث مـرات علـى قدمـ
بيده اليمىن على قدمه اليسرى ، مث غسلها بيـده اليسـرى ثـالث مـرات ، مث أدخـل يـده 

)صلى هللا عليـه وسـلم(، فمـن  اليمىن فغرف بكفه فشرب ، مث قال: هذا طهور نيب هللا
وعلــى .  (226)(()صــلى هللا عليــه وســلم( فهــذا طهــوره أحــب أن ينظــر إىل طهــور نــيب هللا

)رضـي كمـا فعـل ابـن عبـاس (  م)رضي هللا عـنهمثل هذا املنهج سار كثري من الصحابة 

                                                

من حديث أيب  233/  1(  استحبااًب ، ويتأكد عند االستيقاظ من النوم ملا يف صحيح مسلم 225)
)صلى هللا عليه وسلم( قال : )) إذا استيقظ أحدكم من نومه ، فال  عنه( أن النيبهريرة )رضي هللا 

ين ابتت يده (( . قال النووي يف شرحه أيغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالاثً ، فإنه ال يدري 
زيه ال ـ: اجلماهري من العلماء املتقدمني واملتأخرين على أنه هني تن 180/  3على صحيح مسلم 

أنه إن قام من نوم الليل كره كراهة حترمي، وإن قام من نوم النهار كره   :. وحكي عن أمحد حترمي
 كراهة تنزيه، ووافقه عليه داود الظاهري ، اعتماداً على لفظ املبيت يف احلديث.     

. وقال أمحد شاكر : إسناده  261/  2(  أخرجه اإلمام أمحد ، املسند بتحقيق أمحد شاكر 226)
 صحيح . 
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، وكـذلك أبـو هريـرة (227))صـلى هللا عليـه وسـلم( هللا يف تعليم وضـوء رسـول( ماهللا عنه
 . (228))رضي هللا عنه(

أيب طالب )رضي هللا عنه( بيان مسافة القصـر يف وملا أراد أمري املؤمنني علي بن        
، فصـلى هبـا الظهـر والعصـر ركعتـني مث رجـع مـن  (229)لةيالصالة خرج أبصحابه إلىالنخ

 . (230)(()صلى هللا عليه وسلم( أردت أن أعلمكم سنة نبيكم ))يومه ، فقال : 
أو  ،العبادةصورة : اإلتيان بصورة العمل ال حقيقته، وهو أن يؤدي الداعية احلالة الثالثة

أو بعضه، أمام املدعوين ليتعلموا الكيفية على الوجه الصحيح، كالوضوء  ،منهاءًا جز 
الركوع أو السجود، وحنو ذلك. وهذه احلالة هي اليت ك  ،منها اً والصالة كاملة أو جزءأ

 . ة وحنوها أمام املتعلمنيياعات التعليمتكون يف الق
ومن فوائد هذا املنهج الدعوي هو بيان األمر على وجه تفصيلي دقيق، ألن        

عن البيان التطبيقي  ،البيان النظري يقصر عن إيضاح احلركات والسكنات يف العبادة
لفاظها، إال يف ركات دون النطق أبحلالقولية ال ميكن بياهنا اب العباداتالعلمي، كما أن 

 حاالت خاصة للصم مثاًل . 
ل من أمر القرآن أو أمر رسول هللا لي هو بيان ملا أمجمواملنهج التطبيقي الع       

هذا احلديث أصل لصنعاين : اوإيضاح له، ويف ذلك قال )صلى هللا عليه وسلم( 
ه بيان ملا أمجل يف الصالة وأقوال)صلى هللا عليه وسلم(  عظيم يف داللته على أن أفعاله

 . (231)من األمر ابلصالة يف القران ويف األحاديث
                                                

  . 140احلديث رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب الوضوء، رقم احلديث (  227)

  . 246احلديث رواه مسلم، كتاب الطهارة، رقم احلديث (  228)

/  5(  تصغري خنلة ، وهي موضع قرب الكوفة على مست الشام . ) احلموي ، معجم البلدان 229)
278  . ) 

 .  443/  2(  أخرجه ابن أيب شيبة يف مصنفه 230)
  . 1/403سبل السالم (  231)
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  املنهج النظرياثلثاً : 
وهو التعليم ابلقول ويدخل فيه األمر والنهي، فالشك أن ذلك الوفد تعلم من        

)صلى ن الرسول كما تعلم من أفعاله. كما أ)صلى هللا عليه وسلم(  أقوال رسول هللا 
 أمرهم بتعليم أهليهم وأمرهم وهنيهم . هللا عليه وسلم( 

، )صلى هللا عليه وسلم(وسألوا رسول هللا عبدالقيس ومثل هذا ملا جاء وفد        
 .(232)((احفظوهن وأبلغوهن من وراءكم))مث قال هلم: أموراً علمهم 
وة وهي املدة اليت قضاها دعوية مسألة مهمة يف الدعويتعلق بتلك املناهج ال       

ن يوماً وليلة، قد ارحتلوا و عشر وهي ، )صلى هللا عليه وسلم(ذلك الوفد عند رسول هللا 
)صلى هللا عليه م، وتفرغوا للتلقي من سيد الدعاة رسول هللا يهمن دايرهم، وتركوا أهل

دونه من نظراًي وعملياً، مبا يسمعونه من أقواله وتوجيهاته الدعوية، ومبا يشاهوسلم( 
عبادته وأفعاله، حىت أصبحوا بعد ذلك ليسوا متعلمني فحسب، بل معلمني ودعاة يف 

 تلك املدة القصرية نسبياً، اليت نستطيع أن نقول إهنا دورة مكثفة هلم.
وابلنظر إىل عصران احلاضر جند أن بعض اجلهات الدعوية تسلك هذا املسلك        

وذلك إبقامة الدورات  ،)رضي هللا عنه(املستفاد من حديث مالك بن احلويرث 
اليت  ،التعليمية املكثفة، ملدة عشرين يوماً، أو شهر، أو شهرين، أو حنو ذلك من األايم

ن من الشباب وغريهم حلفظ القرآن و تراها اجلهة املنفذة مناسبة، يتفرغ فيها املدعو 
يف األصول الكرمي، واحلديث النبوي الشريف، وتعلم ما تيسر من مسائل العلم، 

 والفروع. 
وال شك أن هذا املنهج الدعوي منهج يعتمد على أصل شرعي، وهو حديث        

يف الدعوة إىل  ،مثمر أحسن الثمار، فهو إبذن هللا )رضي هللا عنه(مالك بن احلويرث 
هللا سبحانه وتعاىل، ولكن ال بد من مراعاة ما جاء يف احلديث من اجلوانب الدعوية، 

                                                
  . 53رواه البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب اإلميان، رقم احلديث (  232)

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

-63- 

ليتعلم منهم املدعوون  ،اختيار املشايخ واملعلمني يف تلك الدورات ومن ذلك حسن
 على أحسن أحواهلا، قواًل وتطبيقاً.  ،املنتسبون لتلك الدورات العبادة واألخالق

راك دومن ذلك أيضًا أن يكون لدى القائمني على تلك الدورات املكثفة اإل       
 يعود ابخلري على الدعوة. والوعي حلاجات املدعوين، وأخذهم ابلرفق الذي 

ومتعلمني  ج حفاظكما أن اهلدف من تلك الدورات ال يقتصر على ختري        
الذين حيملون علمهم إىل أهليهم  ،فحسب، بل البد من الرتكيز على ختريج الدعاة

بعد الفراغ من تلك الدورات، كما كانت حال مالك بن احلويرث ومن معه  ،وغريهم
رسول  حرصهم على تعليم أهليهم بعد أن تلقوا ذلك العلم من يف( م)رضي هللا عنه

  .)صلى هللا عليه وسلم( هللا 
ك الطالب الذين تغربوا عن أهليهم، وسافروا إىل بالد ئومن جهة اثنية فإن أول       

أخرى يتعلمون فيها العلم الشرعي، فلهم شبه بوفد مالك بن احلويرث ومن معه 
أن حيرصوا أبنفسهم أن يغتنموا هذه الفرصة لتلقي ما يتيسر ، فالبد (م)رضي هللا عنه

وهم وأيمروهم. كما ال مهلم من العلم الشرعي، مث ينقلوا ذلك العلم إىل أهليهم، فيعل
املتعلمني املغرتبني وإعدادهم إعداداً من بد أن حيرص القائمون على تعليم هذا الصنف 

يف تعليم الوفود اليت ى هللا عليه وسلم( )صلدعوايً، واالقتداء بذلك مبنهج رسول هللا 
    . ( م)رضي هللا عنهتقدم عليه، كوفد مالك بن احلويرث ومن معه 
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 امتةـاخل
والسالم على خري الربية وسيد  ةاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصال       

 -الدعاة، نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد:
: "أتينا )رضي هللا عنه( ففي هذه الدراسة الدعوية حلديث مالك بن احلويرث        

وحنن شببة متقاربون..." علمنا طرفًا من حكمة النيب )صلى هللا عليه وسلم( النيب 
الدعوية املتمثلة يف الرفق والرمحة ابملدعوين، وهي الصفات اليت )صلى هللا عليه وسلم( 

)صلى إىل هللا سبحانه وتعاىل السائرين على منهج النيب  جيب أن يتصف هبا الدعاة
  ➔ه : ــ، كما أشار املوىل سبحانه وتعاىل إىل ذلك بقولهللا عليه وسلم(

◼  ❑ ◼ 
  ◼⧫ ◆⧫ ⧫ 
⧫◆ ➔⧫  ⬧◆ 
 ⧫◆ ⧫  

☺✓ (233) 
كما البد أن نعلم أن هناك فئة من املدعوين حباجة إىل الرفق والرمحة أكثر من        

غريهم، أال وهم فئة الشباب، ملا فيهم  من اخلصائص النفسية، واحلاجات االجتماعية 
اليت حتتاج إىل مراعاة من قبل القائمني على دعوهتم، ليجدوا بذلك آذااًن صاغية، 

 اعية، حىت تثمر دعوة أولئك الشباب الثمرة املرجوة منها. وقلوابً و 
ليس على تربية )صلى هللا عليه وسلم( كما وجدان يف هذه الدراسة حرص النيب         

األفراد تربية ذاتيه فحسب، بل جتاوز ذلك إىل تربيتهم تربية متعدية، يعين إعدادهم 
بني العمل ألنفسهم  -ني ذهاهبمح-ليكونوا دعاة لغريهم، حيث قرن هلم يف التوصية 

 والدعوة لغريهم، وخص األقربني من أهلهم بذلك التعليم . 
 -ويطيب للباحث أن يوصي ببعض الوصااي، منها :       
احلرص على تشجيع الشباب ليفرغوا أنفسهم بعضًا من الوقت لطلب  -1

                                                
  . 108سورة يوسف، اآلية (  233)
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 العلم عند العلماء العاملني والدعاة املخلصني. 
ورات العلمية املكثفة للشباب خباصة، وأن يتوىل احلرص على إقامة الد -2

 رايدهتا والتعليم فيها العلماء العاملون، وطلبة العلم املخلصون. 

إن سلوك طريق الرفق والرمحة ابملدعوين هو املنهج السوي يف الدعوة،  -3
وإن الشدة والغلظة واجلفاء بغري حق ضرر على الدعوة، وخسارة 

 إغالق القلوب أمام دعوة احلق.  للدعاة، فضاًل عن أنه سبب يف

ينبغي للدعاة إىل هللا سبحانه وتعاىل أن يكونوا قدوة صاحلة ملدعويهم،  -4
 وأن يسلكوا يف مناهجهم الدعوية املنهج التطبيقي مع النظري. 

من املهم يف دعوة الشباب الرتكيز على إعداد الدعاة الذين ينقلون  -5
 الدعوة لغريهم، من أهليهم وذويهم.

أن حيرص الداعية على دعوة أهله وذويه، فال يغفل عنهم، وإن البد  -6
 احلرص على دعوهتم دليل على إخالص الدعوة. 

)صلى هللا ة يف الدين، فإن النيب مهاحلرص يف الدعوة على األمور امل -7
ابلصالة وهي عمود الدين،  -حني رجوعهم-أوصى القوم عليه وسلم( 

 ركان اإلسالم. أوالركن الثاين من 

ويف اخلتام أسأل هللا سبحانه وتعاىل التوفيق لنا ولشبابنا خباصة، وللمسلمني        
 بعامة، وصلى هللا وسلم وابرك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني...
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 قائمة مراجع البحث

،  ابــن دقيــق العيــد، )دار النفــائس ، إحكــام األحكــام شــرح عمــدة األحكــام -1
  وت( . بري 

، ابن العريب، حتقيق علي حممد البجاوي، )دار الفكر، بـريوت، أحكام القرآن -2
 هـ(. 1394

 )دار املصحف، القاهرة( .  2، اجلصاص، طأحكام القرآن -3
 ، أبو حامد الغزايل، )دار الندوة اجلديدة، بريوت( .  إحياء علوم الدين -4

ار عـــامل الكتـــب، )د1، دكتـــور طلعـــت ســـامل، طأخـــالق الـــدعاة إىل هللا تعـــاىل -5
 هـ(. 1421الرايض، 

 (. 1405)عامل الكتب، بريوت، 2، البخاري، طاألدب املفرد -6
، أبــو الســعود، )دار املصــحف، إرشــاد العقــل الســليم إىل مــزااي القــرآن الكــرمي -7

 بريوت( . 

ـــة املصـــرية للكتـــاب، 3طالزخمشـــري، حممـــود بـــن عمـــر ، أســـاس البالغـــة -8 )اهليئ
  م( 1985مصر، 

، ابـــــن عبـــــدالرب ، املطبـــــوع مـــــع اإلصـــــابة، عرفـــــة األصـــــحاباالســـــتيعاب يف م -9
 هـ(. 1328)مطبعة السعادة، مصر، 1ط

)در إحيــــاء الــــرتاث العـــــريب، ، ابــــن األثـــــري، أســــد الغابــــة يف معرفـــــة الصــــحابة -10
 . بريوت(

ـــــز الصـــــحابة -11 ـــــن حجـــــر، طاإلصـــــابة يف متيي )مطبعـــــة الســـــعادة، مصـــــر، 1، اب
 هـ(.1328

 مني دمج، بريوت( . ، ابن ماكوال ، نشر )حممد أاإلكمال -12
 ، حممد بن إدريس الشافعي، )دار املعرفة، بريوت( . األم -13
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)دار الوفـــاء، 1، القونــوي، حتقيـــق الـــدكتور أمحــد الكبيســـي، طأنــيس الفقهـــاء -14
 هـ( .  1406جدة، 

)دار الكتــــــب العلميــــــة، بــــــريوت، 1، ابــــــن جنــــــيم املصــــــري،  طالبحــــــر الرائــــــق -15
 هـ(. 1418

 .  هـ(1402الكتاب العريب، بريوت،  ر)دا2، الكاساين، طبدائع الصنائع -16
)املطبعــــــــة اخلرييـــــــة، مصــــــــر، 1، حممـــــــد مرتضــــــــى الزبيـــــــدي، طاتج العـــــــروس -17

  .  هـ(1306
)املطبعـــة 1، فخـــر الـــدين عثمـــان بـــن علـــي الزيلعـــي احلنفـــي، طتبيـــني احلقـــائق -18

 هـ( .  1313الكربى األمريية، 
 ـ(.  ه1384)مطبعة املدين، القاهرة، 2، املباركفوري، طحتفة األحوذي -19
)دار الكتــب العلميــة، بــريوت، 1، عــالء الــدين الســمرقندي، طحتفــة الفقهــاء -20

  هـ(.  1405
 هـ(.  1417)دار البشائر، بريوت، 1، الرازي، طحتفة امللوك -21
 ، أبو الفداء ابن كثري، )دار الفكر( . تفسري القرآن العظيم -22
  (.   هـ1408، ابن عبدالرب، حتقيق سعيد أمحد أعراب. بدون انشر)التمهيد -23
 هـ( . 1404)دار الفكر، بريوت، 1، ابن حجر، طهتذيب التهذيب -24
، عبــد الــرمحن بــن انصرالســعدي، تيســري الكــرمي الــرمحن يف تفســري كــالم املنــان -25

حتقيق حممد زهري النجار، )الرائسة العامـة إلدارات البحـوث العلميـة واإلفتـاء 
 هـ( .    1410والدعوة واإلرشاد، الرايض، 

، صــــاحل عبــــد الســــميع اآليب األزهــــري، شــــرح رســــالة القــــريواين الثمــــر الــــدواين -26
 )املكتبة الثقافية، بريوت( .  

 هـ(. 1373)مصطفى احلليب، مصر، 2، الطربي، طجامع البيان -27
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تـرقيم حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، ، حممـد بـن إمساعيـل البخـاري، اجلـامع الصـحيح -28
   (. هـ1400)املطبعة السلفية، القاهرة،  1ط

ـــــــدين الســـــــيوطي ، طغرياجلـــــــامع الصـــــــ -29 ـــــــريوت، 1، جـــــــالل ال )درا الفكـــــــر، ب
 هـ( .  1401

 .  هـ(1413ر الكتب العلمية، بريوت، ، )دااجلامع ألحكام القرآن، القرطيب -30
، ابـــن حجـــر، حتقيـــق عبـــدهللا هاشـــم ميـــاين الدرايـــة يف ختـــريج أحاديـــث اهلدايـــة -31

  هـ( .  1384)مطبعة الفجالة اجلديدة، القاهرة، 
، سـليمان بــن انصـر عبـدهللا، رسـالة دكتــوراه يف ابملـنهج احلسـي الـدعوة إىل هللا -32

الدعوة واالحتساب، جامعـة اإلمـام حممـد بـن سـعود اإلسـالمية، كليـة الـدعوة 
 هـ .1418واإلعالم ابلرايض، 

، حامـد بـن أمحـد العـامري، رسـالة دكتـوراه يف الـدعوة إىل هللا ابملـنهج العـاطفي -33
مـد بـن سـعود اإلسـالمية، كليـة الـدعوة الدعوة واالحتساب، جامعـة اإلمـام حم

 هـ. 1423-1422واإلعالم، 

، أمحــد بــن حممــد الكــالابذي، )دار املعرفــة، بــريوت، رجــال صــحيح البخــاري -34
 هـ(.1407

)دار املعرفـة، بــريوت، 1، أمحــد بـن علـي بــن منجويـه، طرجـال صـحيح مسـلم -35
 هـ(. 1407

الـــــرايض، )مكتبــــة الرشــــد، 1، موســــى عســــريي، طالرمحــــة يف القــــرآن الكــــرمي -36
 هـ( . 1412

 ، ابن أيب زيد القريواين، )دار مكتبة اهلالل، بريوت(.  رسالة القريواين -37
  هـ(.   1405)إحياء الرتاث العريب، بريوت، 4، األلوسي، طروح املعاين -38

 هـ( .   1405، منصور البهويت، )عامل الكتب، بريوت، الروض املربع -39
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 مي، بريوت( . )املكتب اإلسال1، ابن اجلوزي، طزاد املسري -40
 هـ(. 1406)دار الكتاب العريب، بريوت،  2، الصنعاين، طسبل السالم -41
)دار املعــــــــارف العثمانيــــــــة، حيـــــــــدر أابد، 1، البيهقــــــــي، طالســــــــنن الكــــــــربى -42

  هـ(.   1356

)دار  1إعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس، ط، أبو داود السجستاين ، السنن -43
 هـ(. 1388احلديث، بريوت، 

  )دار الكتب العلمية، بريوت(.  ، الدارمي، السنن -44
)مكتبة املطبوعات اإلسالمية، حلـب،  2ترقيم أيب غدة، ط، النسائي، السنن -45

   هـ(.1406
 ، حممد بن عيسى الرتمذي، )دار إحياء الرتث، بريوت( . السنن -46
 . هـ(1398ين )دار املعرفة، بريوت، ، الزرقاشرح الزرقاين على موطأ مالك -47

، ابـن قدامـة، مشس الدين أبو الفرج عبد الـرمحن ملقنعالشرح الكبري على منت ا -48
حتقيـــق الـــدكتور عبـــدهللا الرتكـــي، والـــدكتور عبـــدالفتاح احللـــو ، )وزارة الشـــؤون 

 هـ( . 1419اإلسالمية، الرايض، 

)مكتبــة 2، ابــن بطــال،  حتقيــق إبــراهيم الصــبيحي، طشــرح صــحيح البخــاري -49
 هـ(. 1423الرشد، الرايض، 

ــــاء الــــرتاث العــــريب، بــــريوت،  2طي، ، النــــوو شــــرح صــــحيح مســــلم -50 )دار إحي
 هـ(.1392

)املطبعـة الكـربى األمرييـة، مصـر، 1، ابـن اهلمـام احلنفـي ، طشرح فتح القـدير -51
  هـ(.   1315

ــــق حممــــد زهــــري النجــــار، طشــــرح معــــاين اآلاثر -52 )مطبعــــة 1، الطحــــاوي، حتقي
 األنوار، القاهرة(.   
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ـــــق أمحـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــا، اجلـــــوهري، الصـــــحاح -53 ـــــم  3ط ،رحتقي )دار العل
 هـ(.1404للماليني، بريوت، 

بـــن بلبـــان الفارســـي، حتقيـــق شـــعيب األرانؤوط، اترتيـــب  ،صـــحيح ابـــن حبـــان -54
  هـ( . 1408)مؤسسة الرسالة، بريوت، 1ط

، ابن خزميـة، حتقيـق الـدكتور مصـطفى األعظمـي، )املكتـب صحيح ابن خزمية -55
 اإلسالمي، بريوت( . 

)ملكتـب اإلسـالمي، 1ين األلبـاين، ط، حممـد انصـر الـدصحيح سنن أيب داود -56
  هـ(1408بريوت، 

)ملكتـب اإلسـالمي، 1، حممـد انصـر الـدين األلبـاين، طصحيح سنن الرتمـذي -57
 هـ(.1409بريوت، 

ترقيم حممد فؤاد عبد البـاقي، نشـر )رائسـة ، مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم -58
  (.هـ1400إدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرايض، 

 . هـ(1399)دار املعرفة، بريوت، 2ط ابن اجلوزي، ،صفة الصفوة -59

 ، ابن سعد،  )دار الفكر، بريوت( . الطبقات الكربى -60
  ، بدر الدين العيين، )دار إحياء الرتاث العريب، بريوت( .  عمدة القاري -61
  ، العظيم أابدي ، )دار الكتب العلمية، بريوت( .  عون املعبود -62
 )دار املعرفة، بريوت( . 2، الزخمشري، طديثالفائق يف غريب احل -63

ــاقي، تصــ، ابــن حجــر العســقالين، فــتح البــاري -64 يح حتــرقيم حممــد فــؤاد عبــد الب
وتعليق مساحة الشيخ عبد العزيز بن ابز، نشر)رائسة إدارات البحوث العلمية 

 . واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، الرايض(

 هـ(. 1409قتيبة، بريوت،  )دار1، الدكتور اهلادي الدرقاش، طفقه الرسالة -65

) دار الكتـــب 1، أبـــو منصـــور الثعـــاليب، حتقيـــق د. مجـــال طلبـــة، طفقـــه اللغـــة -66
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  هـ( .    1414العلمية، بريوت، 
 ، النفراوي املالكي، )درا الفكر، بريوت( . الفواكه الدواين -67
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ABSTRACT 

 
This Call-intended research of The Hadeeth of Malik bin Al-Huwairith (May God be 

pleased with him): “We came to our prophet (peace and blessings of God upon Him) 

and we were young and of equal age” has been compatible with the fundamentals of 

the Call. These fundamentals are: the person who calls – God’s Apostle (peace and 

blessings of God upon Him), the person who called – Malik and his young men of 

his people, subject of the call, implications of the Hadeeth including prayers and 

related requisites, and the approach – the method of the call as is derived from the 
Hadeeth. 

The study reveals part of the call wisdom of the Prophet (peace and blessings of God 

upon Him) represented in the mercy and kindness in dealing with the person called. 

These are the characteristics of religious callers in their call for Allah. The study also 

reflects that a certain category of the person called requires mercy and kindness 

more than do others. These are the young men. This is due to the fact that they 

possess psychological characteristics and social needs which should observed by the 

persons who deal with them. This way they would display listening ears and open 

hearts. The call will then be fruitful as intended with the young men. 

In addition, the study reflects the prophet’s care in preparation of the Callers, who, 

in turn, would care to convey the call to the others, especially their own akin. This 
was clear in the prophet’s recommendation to a group of persons when they were 

about to leave where he was. 
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