




الرحمالرحن اف يم 

هسممح

شرورمن باس ونمذ عليه ونتوكل به ونومن ونستغفره ونتسه نحمده لد الحمد 
له.هادي فلا يضلل ومن له مضل فلا الق بمده من أعإلنا سيئات ومن ا نأنف

ورسوله.عبده محمدا أن وأشهد له، ثريك لا وحده الد إلا إله لا أن وأشهد 
يعد;أما 

نيل:ونديا ما. ؤيرفق يلين من إل مميل القلوب أن شك فلا 
•عطاءررا؛ بمْليهم ممن الناس إل أحب تكن لينة وكلمتك سعيا، وحهك لرليكن 

ك،اه تعال الد حلق خثر ولوكان حص الغليظ الفظ من البئرية الطائع وتنفر 
حولك4ر'<من لانفضوا القالب غاليظ فظا ى ؤولو قائل: س عز فال 

ينعكي إليه القلوب ؤإمالة حوله، الناس التفاف إل الحاجة أمس ل والداعية 
ذلك.تحقيق ل - تعال الد بفضل - يساعد مما واللين بالرفق وتحلبه له، ؤيستجاب 

دعوته،ثب بالداعية تحاه نفور المدعوين من كثثر عند ينشا ذلك، جانب إل 
الما فعل عل بمهم حث شهوامم ؤيعارض ممم كثثر رغبات نحالف لاثه وذلك 

بعون— يساهم مما بالرفق الداعية اتصاف لكن تأوونها عإ ؤبمدرهم فيه، يرغثون 
الفور.هدا وتحقيق تقاليل أو إزالة ل - تحال الد 

الداعيةتحز صرورة يبين ما الطهرة والسنة الكريم القرآن ل جاء وقد هدا، 
الدعوْل الرفق لاستخدام مئالثا نمؤذجا ه وقدوتأم الدعاة إمام ط، كإ يالرفق، 

به.الداعية اتصاف صرورة الأمة عبياء ص كم وأكد تعال. الد إل 

١٢٧٨الرواية رنم الخالق، حن بادّ، الكون، الري بن فاد الزمد تاب انظر )١( 

.١٠٩الأية من جز، / عمران آل صورة )٢( 

-٣-



الدعوةإل والين ;الرفق الدعرة عن فيها يعدل أحوال هناك ذلك جانب إل 
مواشووصحتها وبينتها ا نة والالكتاب نصؤصن عليها دلت وقد والشدة، يالغلغلة 

والتابمى.والصحابة هو الكريم للرمول دعؤية 
أوإهمال نحاهلهم أو جهلهم سبب الناس ;عض لدى يوجد كله هذا رغم لكن 

الوجوه;تلك وس أخر. أو وجه س الموصؤع هذا حول لس 
مرادفاالناس بعض جعله حيث واللين• ;الرفق !;الدعوة ا،لراد تحديد ل لبس - ١ 

.هوبأ ؛،إ الرضا ؤإفلهار الغامق أو!معاشرة الدين، ل المبالاة تلة ل! 
تعال.اه إل الدعوة أثناء بالرفق، !الاتصاف ل وتقصثر إهمال - ٢ 
الأحوالعن النفلمر وغض بالرنق، ا)الدءوة وهي واحدة، ررة ص ل الدعوة حمر - ٣ 

.باسة« !الدعوة إل ؛الرفق، !الدعرة س فيها يعذ.ل الق 
ميمٍتبفيإ والتغلر التد;ر غن من الدعؤق، ل ١لن١ة امتمإل ! إل ارعة الم— ٤ 

•عليه 

هذال الهم الموضؤع هذا معالحة عل - تعال الد بفضل عزمت.. ذلك إل نفلرا 
والإهمالاللبس لإزالة ا سببئبعله يتقبله أن العليم السميع س راجيا البحث 

بملةالاعتراف هع - أجد ولر الوصؤع. هذا حول الناس ;عض لدى المؤحؤدين 
دللتوجد نعم ■ واحد كتاب أو بحث، ليي ؛\ن الوصؤع هذا عالج س - اْللاعي 

الدررتللث، نتع إل — الحكيم العليم بتوفيق — ومحت لاكتس،، ;علون ق حوله متثورة 
هذاوعنونت , تعال الد ثاء إن مما الأفادة تهل كي واحل ملك ل ونفلمها 

والرفق،.اللن الداعية؛ صفات !_ ؛ البحث، 
المث:مظ م أ1ءهتد1 اكم اهوو 
تيل ما البحث، هذا إعداد أثناء - تعال اث بفضل - راعيته ومما 

•ه الكريم نثيه ومنة ايدتعال كتاب لاوح>حإ الأسامحى الرمع كان - ١ 
إلاعليها اإُاإء حكم وذكرت الأصلية، مراجعها س الشريفة الأحاديث، ملت، - ٢ 

بالقبول.تلقيهإ عل الأمة أحعت، حيث، الصحيحان س نقلته ما 
الفكرنغة توضح ز النظر ونزهت ، ١ ءسأ ملم صحح عل يرح* التولي مقدمة انغلر )١( 

•'س٩٢ حم ابن للحافغل 



منالاستفادة إل الشريفة والأحاديث الكريمة يالايات الاستدلال أثناء معيت - ٣
الحديث.وشرؤح ثر التفكتب 

ولإمامالسابقين، الأنبياء لبعض البحث، يموصؤع تتعلق دعوية موانم، أوردت - ٤ 
الصحابةولبعفى واللام، الصلاة وعاليهم عليه المرّين اني وقالأنبياء 

مواممهم.حمر أنصر ب ولكني الفكرة، إيضاح ل رغبئ والتابعين 
الموضؤع.حول الأمة عل،اء بعض أقوال ذكرت - ٠ 
وأقوالوالتابعن، الصحابة مواقف لنقل الأصلة المرام إل الرجؤع نحرت - ٦ 

الأمة.عل،اء 
ثاءإن الفانية إتمام ن، رغبة دالاثار الأحادبمثح ل حاءت غرية كليات شرحن، - ٧ 

اس'مال.

إليها.الرجؤع أراد لن تسهيلا الراجع عن دابة معلومات سجلت، - ٨ 

الم^^ق!خيلت 

التال:المحو عل البحث، حطة كانت وقد 
مقدمة

الأولالبحث، 
الثالالبحث 
الثالث،البحث 
الراحالبحث، 
الخامسالمبحث، 
المادسالبحث، 

ةخاتم

والرمح،!المح، الراد 
والرفقباللمن الداعية نحل نحروره تبض نصوص 

هوئدومم الدعاة إمام سمة ل يالرض الدعوة 
بالرفقالداعية تحل ضرورة حول العلياء أنوال 

بالشدةالدعؤة إل بالرفق الدعوة عن فيها يعدل أحوال 
بالشدةالدعؤْ عل يمبمث، ما مراعاق ضرورة 
وتوصيةالثحح، نتاج عل تشتمل 

ه_



تو|لمءاء ارقض| 

الوصّوع،هذا معالحة عل أعاني الذي الصمد الأحد هد والحمد والشكر هذا، 
تعالا0نح حرى الوصؤع حول مناهمشة أو بمشورة ساهم من لكل والتقدير الشكر لم 

-الخزاء خثر عي الخمتع 
حالماهذا عمل بجعل أن الموم الحل والإكرام الحلال ذا العظم الد وءال 

منإلا بون ولا مال ينفع لا يوم الكريمن ولأبوي ل ذخرأ ؤبجعله الكريم لوجهه 
للإسلامؤمحر نفع ذا محعله أن وتعال بحانه أسأله ك،ا سليم، بقلب الد أتى 

وسلم.وبارك وأتباعه وأصحابه ؤآله نبينا عل تعال الد وصل • والل٠ين 



\لأ3وااس 

االرادّالأءنس
بالأمن:1اعأ1ه 

)رصد: فقالواصدْ، يكر ا،لراد اللغة أئمة من عدد ين 
.؛ الخثونةا١١

قولهق جاء ما مما الكريم؛ القرآن ق الكلمة هاز0 محنتقات جاءت وقل 
.٢٢الآةره . . لهم. ك اف من رحة تعال: 

ؤلنت«ومعنى قتادة: )رقال للأية: تمسثرء أثناء الخوزي ابن الأمام وقال 
احتإلكاا'آ،.وكثر حلقك، ؤحن جانبك، لأن ^٠؛^ 

أحلاثكلهم مهلت، ،رأى لهم^ الأية: شر ق البغوي الإمام وهال، 
مناحداا؛ااوقريب يوم ممم لكن فنا بالغضب إليهم تئ وام احتاللثح، وكثر 
الآوةلْ؛.ضر ق الخازن العلامة قاله ما هدا 

عنعبارة القوم *ع ه لينه أن اعلم )ا الأية: ضر ل الرازي الفخر وقال، 
القومءرا"،.مع حلقه حن 

لنيتممن ألالليناا إن نقول،: أن نستهلح المقرين هؤلاء كلام صوء وعل 
القرآن!غريب ل وأاالفردات ، ٢١٩٨/٦ألن! عادة الخوهرى، للعلامت ٠المحاحI انغلر )١( 

أبي,بن محمد للإمام الصحاح! و»محار  it ٠٧ص |الين،، مادة الاصفهال، الرامح للإمام 
منظورابن للعلامة الح-هل| العرب و|ل_ان ،  ٤٤صرا■ ن! ى |ل مادة الرازي، بكر 

1لن1دية الإفريقي، 
. ١١٥٩لاية من جزء ت عمران أل صورة )٢( 
. ٤٨٦/١المر: زاد )٣( 

•ل/ها"ا الغوي: م )٤( 
الخازن:تفر انفلر )ه( 

^إ\^.امر: الضر )٦( 
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والتعنفالغضب الإمر1ع وعدم الاحتإل، وكمة الخلق، وحن الخاتب، 
حتنأ.من بدر إذا 

ب11ءمءاكر|ْ 

ءصدت الرفق ت فقالوا صده، بدكر أيضا ٠^١^^،( اخلراد اللغة أعلام بعضن بين 
فال;من فممم ومفاهيم. تعريفات له اوذكرآخرون العنف 

.الخاب٠ر٢؛ عولن *الرفق؛ 
نال:س ومم 

الفعل«>م.وساقه الخائب مولن »الرفق: 
العنفأاا،.وهوخلاف الخائب، ألزإ الرفؤ،؛ *ال؛ س  ٣٢٠٩؛

فال:من وميم 
العنف«لْ؛.وصد بالامهل والأخذ والفعل، بالقول( الخاب لن »الرفق: 
القول،ولخافة الخائب، لن( ؤيتضمن ، العنفصد ^٠٠٠ ١١أن يكر مما ونستفيد 

بالأسر.والأخذ والفعل، 
ءاكعاستءارفس *ااساو1ة« را1ءفق بالامحق اكسري 

بالفنالداعية نحل صرورة من عته الخديث بصدد نحن ما أ0 احد ينلن لا 
ينكرولا فيولفه بفسقه المعلى الفاسؤ( يلقى حيث اامداهنا« يكون أن يقتفي والرفمح، 

أومرتكبه لخانب، حففلآ يدفعه ولر دفعه عل ؤيقدر متكرأ يرى أو ٠، ر بقلبه ولو علميه 
ذا،ارف مائة وامحارالمحاح!، ، ١٤٨٢إ/أرزا، مائة الصحاح!، انظرا )١( 

حيث،الداف حنكة حن ء_الالر-ءن للشخ وامحها! الأصلاب !الأخلاق ايضا وانظر 
العف!.يضادما خالقيه ظاعرة !عر !اارنقأ: مه: يقول 

٠٣٠٤/itرفق، باب الحرن، إسحاق أبير للإمام ء الحديث، ءغربب انظر )٢( 
. ١٧صرا»رفق«، مائة امنحثرتح٠، للعلاط البلاغن! »اّاس انظر )٠١( 

لسان،  ٤٢٦ / ٢ إ ق! ف ءر مادة الأم، ابن للإمام والأثر! الحديث، غريب ز ٠المائة انغلر آ )٤ 
.١١٢/••1رذحق!، مادة الحيط، العرب 

.^\T/ryانمي لنملامت القارى، وعمدة ، ٤  ١/٤٩ • حجر ابن لالحاغظ _ نح انظر )٥( 
.أأ/اياالفادمح،،:انظرعدة )٦( 

٨-





به.ؤيرفقا واواروا0 بأن وتاه'ا' نولا له ؤنقولأ 

؛هااا'اوارنقا داراه )أيقول ت ليناه قولا له ءؤءقولأ تفره؛ ل البغوي الإمام يقول 
لنتاف من رحت ويإ تعال: قوله شر ل اشرين بعض ذكره ما يؤكده ك،ا 

والداراة!القول ل الل؛ن عل الحث انه دمهُأ*ت 
بانماصىيذر الذي الخامل الرفق أص العيي: العلامة يقول ك،ا - و»الداراةأ 

.٠٠١موعاله! عإ يرده حض به واسق 
بابأصحيحه ل الخاري الإمام ذكر وند الث/ع. ل وممدوحة مرغوبة صفة لجي 

•أدْهأ نحليه خلالهإ من يتبغ، حدثن فيه وذكر الناسء *ع المداراة اباب بقوله 
.٠٦١ااممة 

المداراةبض الفرق - خرأ تعال الله جزاهم - الحذث؛ن بعض بض وند هذا، 
الومأين،أحلاق من )االمداراة ت نال حيث ؛هنال ابن العلامة أولثالث، ومن والمداهنة. 

وذلالثاالقول0. ل لهم الإغلاظ وترك الكلمة، ولن للناس، الخناح احمض وهم،• 
٠الألمة أساب أقوى من 

والمداهنةإليها، مندوب المداراة لأن فغالخل، المداهنة هي المداراة أن بعضهم وظى 
٠باطنه ويسار الثيء عل يظهحّ الذي وهو • الدهان من المداهنة أن والفرق • محرمة 

إنكارغر س فيه هو بإ الرضا وإظهار الفاصق، )امعاشرة ت بأ-٦١ العبياء وفرها 

وتركفعله، عن المي j( وبالناسق العليم، ق بالخاهل الرفق أهي 'والمداراة: 
ولأمناوالفعل، القول بلطف عليه والإنكار هوفيه، يظهرما لا حنث عاله الإغلاظ 

ونحوذلأئ،^،.-القه إل احتج إذا 

•٤ ٤ الأية من جن,' / طه سو).؛ ( ١١ 
.٢١٩/٣تفد١لغرى)٢(
. ١٥٩الأيت س جز، / •ممران آل صورة )٣( 
._iUلبر اكزل احاط j الإممل اطر )٤( 
•الذارمح،أآ/لبا عمدة )٠( 

.oyAer\/\•الأدب، الخاوي.مماب صحح اطر )٦( 
ل/ح؟ْ.-الادمح،م ص نفلا )٧( 





i . وياوون موسى تءااس 1اك أمl_Jlle  اغ،ءءتي;1ومل ب[اإنة الماام

القولبإلأنة اللام علهإ وهارون مؤسى الك—ريم؛ن نسه وحل عز الد أمر 
لما٧ ك يقولا طغى إنه نرعون إل ؤاذما تعال: محال له. يعوما أ'طء لفرعون 

بمصهرا<.لط4ِطكرأو 

قد- إليه تعال اض حلق أحب من وهما - الملام عليها وهارون موسى كان ؤإذا 
—إليه تعال اس حلق ابغضي من وهو - فرعون تعال الله عدو ْع القول بإلأنة ابرا 

الاحرين.الناس مع الدعاْ س بال فا 
أم>'<- الملام عله . كان |ءإذا : القرطي الإمام يقول المدد هدا وق 

وأمرهل بدس يقتدي بان أحرى دونه فمن نا يولأ لفرعون يقول بان 
،.كلامه،١٣ق بالعروق 

تلي؛نءفإن الكريم؛ الإلهي الأمر هدا حكمة منا أبوالمعود الماضي ؤيقول 
الهلغاة|ر،(ٍعريكة ؤياون العتاة عتاد سورة يكر مما القول 

الآظنمآ؛.أأ.د: سورة )١( 
بذلك.اثر أيما الملام عليه هارون ومعه ت امرأ موص كان أنإذا )٢( 
الأيةامذْ »يه: حاء  siح-ممر ابن شر محمر أيضا وانغلر •٢، • ١/ ١ القرطي ضر )٣( 

صفرة- اللام عليه - وموص والانكبار، المر غاية ل فرعون أذ وهو عنليمة، ءثرْ فيها 
.( ٤٨٢/ والل؛ن«)٢ باللأًلفة إلا زعون ثفاطّ، - لا أن آمر هدا رمع ذاك، إذ خلقه من اه 
هومن الد نقد؛عث، ارفق. يارجل نقال: واعفل، عنفه ل1 ١لأ٠ون الخليفة بذللثح استدل وند 
4بمي أد بميم س ل؛-ا قدلأ  ٠١ؤ٠ةدلأ فقال؛ ، ؛الرم، وأمرء مي شر هر س إل منك جمد 

آ/أ*ا*ا(.للغزال الدش علوم إحيا، )انظر 
./ ٦ عود الأن شر )٤( 

١٢-





ه)،(حولك من لأتمضوار٢( الظبر'< غلغل راء فظا 

التمرةالأخلاق من - والغالغلة الفظاظة لأمإ. رصا: رشيد محمد اليد يمول 
بلفواصله ؤرجيت فضاثله كثرت ؤإن صاحبهإ معاشرة عل يصبرون لا لياص 
الإقبالمنافع من يمومم ما يبالون لا وشأنه ؤيمكونه حوله، من ؤيدمبون يتمرقون 

ادعوJك١ قاضم تبع ط هدايتك، لعانتهم ؤإذا حوالبه، والتحلق عاليه، 

الكلامحنونة كانت إذا الكريمة, الأية عدْ عند طؤيلأ الداعية يقف أن ؤينبغى 
الدعل والأجرين الأدلن أكرم من ينفرون يفرون الناص بجعل مما الملوب وغلغلة 

غلغلفغلل كان إذا ءداْ بمن فكيف - فيه وحدتا إن - ه العالن رب وحبيب تعال 
القالب؟
وصاوحم الأخلاق بمكارم التملئ، وحؤب الأية المرة ت المرين بعض قال وقد 

،.٦٠بالمعروف، ؤيأمر الله يدعوإل لن 

الأممحثمحنالأمأ;-د

الإمامروى فقد يشينه. وفقدانه يزسه أمر ل رفق وحول أن اه رمرل ؛؛ن 
إلاثيء ل يكون لا الريق »إن نال؛ ه النم، عن عما الد رصي عانشة عن لم م

(.٤٧٤/١الكناف شر جافا)انغلر )٠غلا( )١( 
السابقالرجع )اننلر ناب القلب(: )غلنل )٢( 

وغلةالرغاثب,، ل الانفعال وغله الوجه، تحهم عن عبارة الفل-،: وغلغل ال،نرءل;ي: ونال 
(.٢٤٩/٤القرطي والرس.رتفر الإيناق، 

متر)انغلر عنك•. •امرنوا تف—ثرء: ل ب رصمح، عاس ابن قال حولك(: س )لانفضوا )٣( 
.nr/i، ٨١٢٣الأثر رنم اممري، 

أالكثاف<أثر رتفمبإأ أحد حوللثط يبقى لا حش عنلث، أتفرقوا تفثرء: ل الزغنر،ي ونال 

.١٠٩الأيه من حز، عمران; أل صورة )٤( 
انغلرتف-ثرادار(/آاا.)ْ(
. ٤/٢٧٩ الماس تفثر انغلر ( ٦١















وثمرته.الصلاة ل نحدث بمن س لهلفه - ج
ذلك.وأثر الجد ق بال الذي بالاعراي هت رفقه - د 

ونتيجته.الزنا ل يتأذن حاء يمن . لينه - ه 
وأثرها.الظهار كفارة أداء قبل امرأته من أصاب بمن .١ رأفته و_ 

وأثرها.عنه الد يخى أثال ين ثامة مع ه ملاطفته - ز 

 i . ذك:وأي اكعفت فم تطيش يس ضانت بهق و. وفص
كنتيقول؛ عمكأ اث رصي ملمة أيا بن عمر عن ملم الإمام روى فقد 
لفقال الصحفهءت،، ق  ٠٣تaليشريدي وكاك ، ٠٢٠١.اه رسول حجر ل غلامارآ؛ 

.مما وكل ، بيم؛نك، وكل الد، م أياءلأم ه: الد رسول 
وقنظرءأ وتحت تربثته ل كان الذي باليمحم دعوته ل جو الكريم الض أرفف ّا 
له;قال ه أنه داود أي عند رواية 

واواك«رآ*.مما وكل بيمينك، وكل اث، فم مي، *آدن 

القارى،رعمدة غلام. يبلغ أن إل يولد ض من للصي بمال اللؤغ. دون امح، ؛ )غلاما( )١( 

وأنهننلر0، ونحت ربيته ل أي الخيم، وسكون المهملة الخاء بفتح ه(إ الد لمول )لخجر )٢( 
.٠( ٢ ١ / ه الباري )فح الولد. تر؛يه حضنه ل منيه 

النيلي)نرح واحد مرصع عل تصر دلا المحفة ترام إل وتمتد تتحرك )نطيش(؛ )٣( 
.{\\rl\T

■( ٠٦٦ا٩ الارتم، )فح • القمعة أيرمن رهم، وتحرما، خمة مانشح ؛ )الصحغة( )٤( 
الحديثرنم وأحكامهإ، والشراب الطعام أداب باب الأشربة، كتاب لم، مصحح )ه( 

الحديث،رنم باليمثن، الأكل باب الأحلعمة، كتاب للمندرى، داود أن منن نحتمر انغلر )٦( 
أياأبلفغل الحديث،! . ياني. ٠ادن ولفظه: الترمذي. الإمام أيضا ورواء •٣. ْ/٤ ، ٣٦٢٩

علالتسمية ل حاء ما باب الأطعمة، أبواب الترمذي: سن صحح )انغلر ا؛ي« نل 
.١(  ٦٧/٢، ١ ْ ١ ٢ الحدث رقم الطعام، 
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ؤإنبالإسلام، اش جاء وند ُ بجاهل؛ةُ عهد حديث إل اه! اأوارسول اأءكت 
.الكهان((يأتون رجالا منا 

٠تاثأمء 8فلأ ت قال 
.يطرون! رجال أومنا ت تال 

٠.ُ بمدمم! فلا صدورهم ل محدونه ثيء اذاك نال! 
محلون!.رجال )اومنا ت نلت قال; 
فالاك«>م>،<.خد وافق فن محل، الأنسا، ص نبي »كان فال: 

منهصدر ما أن وأدرك عنه الد رصي السلمي الحكم بن معاؤية ل الرفق أثر قد 
لشائعة كاث الي الأمور عن يمر فبدأ بالخاهلية، عهده قرب بسبب كان 

عليه.فيتكر منه تغلهر أن بدل - محرمة كانت إن - اجتناما من يتمكن كي الخاهلية 
تغربيبمورة منه، صدر كان ند جهلآ كفارة عل عزم بل فحب، هذا وليس 

-عنه الد ومو-رصي منه فلنسمع شخصيته. ل يشاهده الذي العفليم التحول الرء 
ةصته;بمورث،

يومذات فاء؛لاعت والحوانيةُُ*، أحد نبل ل غنا ترعى جارية ل وكانت >قالت 

فادركأالالين، ونهم بالرفق الرجل عومل ا الحقيقة سْ نعي ليتنا يا أترأ؛ الرفق أّرع ما )١( 
عيد،الخاعالية«.حديث إق الدا ايارسول فوله; ل ذلك وفلهر ومنشأْ ومجمه مرفه حقيقة 

تقومكمز نحدونه ميء العليرة ءأن ت ومعناه ٠؛ بمدنكم أفلأ رواية وؤ، • بمدمم( )فلا )٢( 
التصرفمن سببه تمتعوا لا ولكن لكم مكتب ضر فانه ذلك j عيكم عتب ولا صرودة 

 j( ٢٢٣٢ / ٠ النووي )ثرح لكمء مكتب ومو عليه تقدرون الذي محو فهذا موركم أ.
اللمإل لنا طرض لا دلكن له ماح فهو جهله دافذ من *عناء ت فذاك( حمله دافن )فعن )٣( 

شنيا وليس الوافقة بشن إلا يباح لا لأنه حرام انه والأنصود ياح، فلا بالوافقة اليقيي 
ا؛قالالمرجع )انفلمر الأن عنه الس عل اس داص ْ/مآآ( الودي رح اظر )ط 

ْ/ماآ(.
 )t( ا/'ا،/مآ.لم مصحح
مكانوهي • مثيلة ياء نم مكورة نون الألف الواوويعد وتشديد الحيم بقح • )الجرانتة( )٠( 

ْ/'اآ(.النووي )انغلرنمح المنورة المدينة أحدضال بترب 
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يأمحقونكإ آمحمارا، آدم بي من رجل وأنا غنمها، من بشاة ذهب ند الذئب فإذا 
اشيارمحول قاك; عرٍأ، ذلك فعظم اث. رسول فاتت صكة. صككتهار'؛ لكي 
أعممها؟أفلا 

»اسيباا«.نال:
اس«؟»أدن لهات فقال ما فأتيته 

الياء®.ءل قالت: 
أناء؟»من فال: 

اسأ.رمحول رأنت قالت: 
فإماأأءممها قال: 

ذك!واث، اكسؤه هم و  Liب1ا{ءأابس هؤ وفص د. 
لنحن بجما ت تال عنه اث رصي مالك بن أنس عن لم مالإمام ردى ففد 
أصحابفقال المجد، ل يبول فقام أعرابي؛ جاء إذ ه الد رسول مع الجد 

٠.ر مه مه اث.: رسول 
دعوهُم«.تزرموْ؛''، رلأ ه: الد رسول قال 

تهاحلا المساجد هذه ران له: فقال دعاه ه الد رسول إن ثم بال، حتى فتركوه 
القرآنءوداء؛ والصلاة وجل عز الد لذكر عي إنما القذر، ولا الثول هذا من لثيء 

•هأ اه رسول قال كيا أو 

(.٢٤ه/النووي نمح رانغلر أغضب المن بقح • أنف )١( 
0/إآ(.المابز )الرجع ليتها أي )صممها(: )٢( 
.لحرصحح )٣( 
معناه;الكون، عل مض هواٌم ■ ء العب نال • به* ءبه ؤيقال زجر، كلمة هي ■ ُم( )مم )٤( 

أههمكررة ومال نحفيفا. حذف ثم أماعذاأ أصلها; مل الطانع; صاحب ونال امحكت. 
.\١( t/tلم مصحح عل الروي تمح )انظر ،مءا. نرده وممال ء*ا، 

ال—ابقاشمع )انظر القطع. والإذرام ممهلغوا، لا ; تزرموْ( لا ر )٠( 
امكوْ•' )دءوء()٦؛ 
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عليهُنئنهءا* ما، بدلومن فجاء القوم من وجلا فأمر • قال 
بالخاهلالرفق »وفيه النووي؛ الإمام يقول :الحاهلإ ه الكريم الني أرفق ما 

ر""'.أوعنادأء اسخفافا بايخالفت يأت ب إذا إبداء ولا تعنيف ضر من يلزمه ما وتعليمه 
قولق نلاحفله إننا الاعران؟ قلب عل بالرفق الهمو0 التعليم هدا وئع كان وكتف 

قال;عنه الد رصي هريرة ١^، عن ماجة ابن الإماج نقله الذي الاعرابا 
فقال;يب، ولر يؤب فلم وأعي ؛اي فقال؛^(١"، • فبه أن بعد الآعرابيا فقال 

'.٠٠وللصلأةأا اض لذكر بي إنإ قيه، لأيبال المجد هدا #إن 
•له هؤ ناله الناس؛،١ محر أن قبل هؤ الله رسول عل أبؤيه يفدي إ الق سبحان 

تعال.الله بفضل بالرفق القرون التعليم إنه هدا؟ عل حله الدي ما 

ونتهض: LijJiض هستاذن جا> بمن ه قك - م 

هوالني أتى ثابا ض إن نال؛ عنه اممه رصي امامة أب عن أحمد الإمام روى 
بالزنا,ل ائذن اهد يارمول فقال; 

مه.مه : وقالوافزجروه عليه القوم فأمل 
أادنهأ.فقال: 

فجلس.قال: قريا منه فدنا 
»أمحهلآملئ،ا(؟قال:

(.١٩٣/٣الزومح، )انظرنمح نمب ض: )١( 
وأنالمجد، ل حماك إذا النجاصات س وضرْ البول غل يجوب باب ا لم مصحتح )٢( 

. ١/٢٣٧ ،  ٢٨٠الحدث رنم حفرها، إل حاجة ضر من بالما، تهلهر الأرض 
. ١١٩ م/ ملم، صحح عل الروي ئمح )٣( 
حبان،ابن زواثد إل النلأن موارد )انغلر هأء اث رسول إل افقام حبان؛ ابن عند رواية ل )٤( 

ص؛لأ(.، ٢٤٦الرواية رنم البول، من الجد هلهارة باب الهلهارة، كتاب 
الحديثرنم يسل؟•، كيف بول يمها •الأرض باب العلهارة، أبواب ماجه، ابن صنن )ْ( 

ابنسن صحح انغلر ) • صحح أحن ؛ الحديث، عن الألباف الشح وقال ، ٠٠١
ماجه\ا\بي.
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تالكريم. ارسول له قال أحرى رواية ول 
Ui  اش؟أ.ر'،يرحك ذلك، عل حلك

والرنق،الرأفة، ل قهر، ولا مر ولا زجر ولا نمم، ولا ضرب لا أكرا افة 
.،؛ jvi_Jرحمة ارد بعثه الذي وم يكون لا وكيف والرحمة• والثمقة، واللض، 

هنفعل كب تعال الد ان إليه القادمن يبثر أن ؤتعال تبارك ربه اعره الذي يعو 
عليكمسلام ؛قل إياتتا يومتون الذين حاءك ؤوإذا الرحيم الغفور هو وانه الرحمة، 

بعد،من تاب ثم بجهالة سوءأ متكم عمل من أنه الرحمة تفه عل ريكم كنم، 
رح؛مهُ\*غفور ثانه وأصلح 
ا،د.رسول، من عودته بعد قومه مع عه الد رصي صخر ين ملمة كلام ول 

.رفقه. اثر ليان كفاية 

j  : ّرادأددض اك وخم اثال بن لعا٠٠ ٠£ ه طإطهت
خيلا.؛ الخم، بث ■' فال عنه الله رهمي هريرة ابا عن اليخاري الإٌام روى ففق 

منيسارية فر؛ءلوه انال،، ين ثإمة له يقال، حنيفة يي من برجل غجاءُت، نجد، نل 
ياث،امة؟أ.عندك أماذا ئنال،: ه الني إليه فخمج الجد، سواري 

شاكر،عل تنعم تنُم محان ذادم، تقتل تقتلك، إن يامحمد. حثر• •اعندي فقال،؛ 
سشتج[اءما منه نل المال تريد كنتؤ ؤإن 

ياث،اءة؟أ.أماءلتلئ، له؛ فال الغد، كان حتى تبك 
.ثاكر| عل تنعم تنعم إن لك، 1ما3لت، فقال؛ 
ثإمةأ؟يا عندك أما له! فال الغد، يعد كان حش فمكه 

.للث،((فلتح ما ارعندى فقال: 

. ٢٣٥ / ١ الترمذي تن صحح انظر )١( 
.٠٤الأية ت الأنعام محورة )٢( 
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اضاس 

_^lfءأس سء، اس ّرم  ١٠٥٥٥(س صء 

هجالمطفى سمو\ ل ممثرة وشواهد والسنة الكتاب ل عديدة نصوصي اك هن
لحرماتالانتقام عند والغلظة الشدة امتخدام صرورة تؤكد عمم الد رصي ؤأصحايه 

الطالب،هذا ل نما بعضا _ تعال الد بعون - واذكر الحدود. ؤإنامة تعال اه 
التالية:العناؤين نحت وذلك 

الميعنالرأذةلديناس.-ا
تعال.الق حرمة انتهاك عند ه الكريم الرسول انتقام - ب 
اللة.حدود من حد ل الثناعة سبب به غضبه - ج 
الرئة.حد بإيامة تم،ا الد رصي جبل بن ومعاذ موسى أي اهتهام - د 

i  . تءأوسأااأه دين فم اا،افة ص ؛كمي
سبحانهأعقبه ءقو؛ة من والزاق الزانية نستحقه ما وتعال سبحانه اس بان بعدما 

الزانيةؤ تعال! قال عليهإ. العقوبة  ٤٣١ل رأفة الؤنم؛ن يأحذ أن من بالمي 
كتمإن اف دين j وأنة بما تأحدكم ولا جلدة مائة مما احد كل فاجلدوا داراف 
٠،١١الآحرهواليوم باق تومتون 

:اف؟ا<دين ز رأفة حإ تأخذكم ٠^^ • تحال قوله تر نفل '^.٠^,، الإمام وقال 
ءارإثباع.من الضرب نحففوا ولا الحدود، عل شفقة الحدود إقامة من تمتنعوا لا أى 
التفر((>آ؛.أهل •بماعة قول هدا 

واليومبافه تومتون كتم ^إن نانزات ٌز، م بمله الممح، همذا محبمال سبحانه وأكد 

■٢ الأنة من جزء النول؛ سودة )١( 
.ماا/ْا-اتفراكرطى:)مآ(
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الحديث))ول الشريف: الحديث من يتماد ما ذكرْ أثناء حجر ابن الأفظ يمول 
ر'/اس<( حقوق ل إلا العفو عل الحث 

حقوقمن حق إهمال إل يمص لر إذا محوز إنا والرفق راللض ت الرا3ى الإمام ونال 
محز«>'<.لر ذلك إل أدى إذا فأما اث، 

،:UIسوه ص س م المماس بسب ه قضه . ع 

شمعئا غضب . الكريم الني أن الحدؤد ؛^١٠^ ل الشدة صرورة عل يدل ومما 
الإمامروى فمد تعال. الد حدود من حد ل عمإ الد رصي زيد بن أسامة هو جه 

محرثت.الي الخزومية ا،لرأة أهمتهم فريشا أل عما الد رصي عائشة عن الخارى 
اسرسول حب اصامة إلا عليه محريء محس ه، الد رصول فيها يكلم امن ■' فمالوا 

اس؟«.حدود من حد ل اأتشفع ت فمال 
إذاكانوا أمم نلكم كان من نحز إنإ انس ابما »يا فمال: فخطب، قام نم 
أنلو الد وأيم الحد. عليه أقاموا فيهم الضعيف صرق ُإنا تركوه، الشريف سرق 

يدهاأام,- هإ — محمد لمهلم، مرنت - ه - محمل بنت فاطمة 

ااأدة:س ءند،اباق1هة |لأه |خم جل بن وصاه مس ٠٠ابم أيتام . ه 
ولايتعارضن لا وأنه الحدود إئامة ل الشدة وحؤد ضرورة إدراك عل باعد ومما 

موصىابي؛ اهتام من نجده ما الإسلام، أمربما الي التبروالنشروالرفل، مع يتنال 
منوهما إقامتها، إل ارصا ومبالحدود عبممأ اث رصي جل بن ومعاذ الأنمري 

يعثهإعند والتنقر ثر التعمحن ؤحدرهم والمر بالتتسمر اش رسول أمرهم الذين 

غحالارىا'/ا'به.)ا(
.١ • v/iللمابوري الفرقان ررغاتب امآن غراب ابما وانفر ، ٦٤؟/الكر الضر )٢( 
رقمال»لان، الإل رقع إذا الحد ل الثناعث كراب باب الحود، كتاب الخالي، صحح )٣( 

AV/\T،  ٦٧٧٨الدث  .٨٧/١٢، ٦٧٧٨ايديث، 
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هأالد رسول بعث قال بردة ^ ١١عن البخاري الإمام رواء ٌا قفع • اليمن إل 
علمخما واحد كل وبث المن، إل عسما الد رصي جل بن ومعاذ موس ا أب

تنمرا«.ولا وبثنا تعسرا، ولا »بزا قال؛ ثم نحلأفان. واليمن قال؛ . ، نحلان
قرياكان أرفه ل ّار إذا مسما واحد م وكان عمله، إل ضا واحد كل فانطلق 

منقريبا أرصه ل عنه الد رصي معاذ ار ف• عليه نم معهدأ به أحدث صاحبه من 
هوؤإذا إله انتهى حتى بغلته عل بمر فجاء عنه• اث رصي موص أن صامه 
لهفقال عنقه، إل يدا0 جعّنؤ قد عنده رحل وإذا ناس، إليه اجتمع وقد جالس 
.مدا؟((أيم قيس بن ()ياعبداممه معاذ: 

إسلامه(.بعد كفر رجل ارهن-ا قال؛ 
يمل(.حش أنزل رلأ قال: 
فانزل،.لدلك،، جيء «إإ،ا قال: 
.يقتل(<حتى أنزل اأما قال: 
نزل(اأا*ثم فمتل به، فأمر 

فلابدالخدود إقامة وفنه وآن تعال الد حرمامحت، انتهكت، إذا أنه الكلام فخلاصه 
أعلم.تعال والد • ه الشن• اسعإل من 

تبلاليمن إل عضا اهد رصي ومعاذ موصى أي يعد باب الغازى، كتاب البخاري، صحح 
.\ا/-ا•. ٤٣٤٢، ٤٣٤١الحدث رقم الوداع. حجة 
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عمم|را<.الرفق وأذهب باليان، واياشن 
باكال،،#الكفار، الأية: شر ل عنه الد رصي عنه أخرى رواية ل وجاء 

بالكلأمر'<.علهم يخلغل أن وأاداشن» 
اياشنعل واغالفل بالسف، الكفار #جاهد الأية: ضر ل الضحاك وقال، 

حكمةمبينا رصا رشيد محمد اليد ؤيفول، هدا، أ ١ ء محاهدمم وهو بالكلام، 
وأمثرلنافقيومس، إمام من الرئيس معاشرة #إذ ت بقوله ١لمنافقين ْع الغلغلة استخدام 

وخملالنفاق، عل لأمهم توؤلن فيه ممم، به يعاشر ما بمثل قومه 
اانقاقJ٠'٠.عل لغيرهم 

1كءانمن:ص و. اكأيم اكبم هءة فم الفعة - ع 
معالدعوة ق الشدة هو الكريم الني استعإل عل تدل، عديدة شواهد هناك 
بعض- تعال اه بعون - يل فيإ وأذكر ■ وغبرهم والمتافمين الكتاب، أهل من المعاندين 
التالية:العناؤين نحت، ذللئ، عل الدالة الشواهد 

اليهؤد.مع الدعوة ل الشدة — ١ 
,النافقين الدعوة»ع ل الشدة - ٢ 

•ما هأ لأمره يمتثل إ من •ع الدعوق ل الشدة ٣- 

الهمره:مع |لمءوة ص 1اقهة . ا 

فلمإقال; عته اهنة رصي ماللث، بن أنس عن البخاري الإمام رواه ما ذلك ومن 
وأنلث،اس، رسول انلن، #أشهد فقال! سلام بن عبداممه جاء هأ'ُ*، الد نبي جاء 

.١٣١ ْ/ \وسمي تفسر أما واطلر ، ١/٣٠٩٣٠٨ ٤ ،  ١٦٩٦٢الاتر رنم الطري; ض )١( 
.٤٧م/• المر زاد أما وانظر ء  ٣٥٩/١٤، ١١٦٩٦٣^رقم الطري: ض )٢١( 
.١ ٦ ٠ / ٢ ٢ القاري، عدة أبما وانظر ،  ٣٠٩/ ١ ٤ ، ١  ٦٦٩ ٤ الاتر رنم اللهري، ض )٣( 
.00'\ا\المار تفسر رإ، 
المورة.الدية أي الله(: م جاء )ءل،ا )٥( 

-٤٢-



فاسألهمفادعهم أعلمهم، وابن وأعلمهم سدهم، أف علمت وقد بحق، جثت 
ليسما ل قالوا أسلمت قد أق يعلموا إن فإمم أسلمت. قد أق يعلموا أن قبل 
-aj

#يامعشر.ت الد رسول لهم فقال عليه، فدخلوا فأقبلوا ه اه نبي فارسل 
حقا،اهد رسول أل لتعلمون هو إلا إله لا الذي فوالض الد، اتقوا ؤيلكم اليهود، 

.فأسلموا((بحق، جئتكم أل 
.- مرار ثلاث قالها ه، للتبى قالوا - نعلمه(( #ما ! قالوا

سلام؟((بن عبداس فيكم رجل اأفأي قال: 
أعلما((.■, ٠١١١وأعلمنا، سا-إا، ■, ٢١١١سدنا، ))ذاك : قالوا

اثم؟«.)أأفرأبممإن قال: 
.ليسلم((كان ما ث، )احاشا : قالوا
.أسلم؟((ا)أفرأتمإن ئال:
لسلم«.كان ما لد، ))حاثا : قالوا
.أملم؟((إن ))أفرأيتم قال: 
ليسلم((.كان ما ث، ))حاثا : قالوا
ّعليهم(( انمج ملام! »ياابن قال: 

إنكمهو إلا إله لا الذي قواس اس، اتقوا اليهود! ))يامعشر فمال: فخمج، 
بحق((.جاء وأنه الد، رسول أته لتعلمون 
ّ))كدت(( : فقالوا

اسرصول فاخرجهم 
وذلكاليهود، ْع الدعوة ل الثاوة الكريم المبي استخدام القمة هد0 ل نجد 

وصض:مل 

ؤيلكم((اليهود! ))يامعشر بقوله أحدهما: 
رقمالدية، إل وأصحابه ه التي همّة باب الأنصار، ماف كتاب البخاري، صحح )١( 

.Y،»'-Yt<\/Uخمار، با و■؟  ١١الحدث 

-٤٣-



.اش رسول 1ازاحرحهم - الرواية j جاء كا - ت وثانيها 
بالصواب.أعلم تعال والق اليهود. عناد بسبب إلا منه ذلك يكن ولر 

 r . أكاهمتي,م أكءا؛ هم ركعت
عنالناشز مع بالتهديد بالدعوة قام . الكريم الني أذ ذلك ومن 
النبيقال قال؛ عنه الد رصي عريرة أبا عن الخارى الإُام ردى فمد • الصلاة 

لأتوهمافيهإ ما ولويعلمون . والعناء الفجر من الناشز عل أثقل صلاة أليس ت .١ 
آحدتم الناس، يوم رجلا آمر تم فيقيم، الوذن آمر أن همت لقد  ٠١١•■مواولو 

الصلاة؛عدأرأ؛.إل عمج لا من عل النار من شعلا 
اكخلم،عل ؤإصرارهم اياشن محاد يسبب إلا الشديد التهديد هذا يكن ولر 

حجر:ابن الخاففل يقول حضورها. بضرورة مما إشعارهم رغم الخإعة صلاة عن 
التهديداسحقوا حص بالقول التخلف عن زجرهم منه تقدم انه إشعار الياق، أول 

الأحكام،كتاب ول الأشخاص كتاب ق البخاري عليه)الحديث( وترجم بالفعل. 
العرفةأل"آ'.بعد البيوت من والريب العاصي أهل إحراج رباب 

ضأ1أءطم ء1ا4، الك طس  ٠٠٠٧أبمسو لم هءم 1لمءءة هي الفطن . ٢ 

روىفقد أمره. تشد محن امر منعه من عل دعا ه الكريم الخم، أن ب فقد 
هاه رصول محا أكل رجلا أل عنه ايد رصي الأكلع بن ملمة عن، مسلم الإمام 

؛يمينلئ،ا.!كل ت ظل بثإله. 
ألأأمتءلح,.قال:
اسطدت،ر.الأ قال: 

الارمح،رفح المغتر. يزحف يا الثي من مانع منعهم إذا يزحمون اتم( حوا؛ )١( 
،٦٠٧الحدث رنم ، ١^١۶٠ؤ، العنا، فمل باب الأذان، محاب البخاري، صحح )٢( 

. ١٣المري:آ/•نح )٣( 



ب>ا<.إل رنمها فا قال: الكر. إلا معه ما 

فإذالأمر يكن ومها الاُأُ، مأو منافقا الرجل هذا كون ل العناء اختلف وقد 
أعرضمن عل دعا ه الكريم الني أذ هوت القمة هذْ إيراد من إليه أهدف الدى 

تعالوالد — الدعؤة ق الشدة استخدم باب من سك ولا وهدا . استكباراأمره عن 
أعلم.

باكوة:1سذفافأ او فاه ظمور يه اكحابق  ٠٣٥قس 1وقحة : م 
والشدةالتعنيف عمم الله رصي الصحابة استخدام عل تدل عديدة أمثلة هناك 

الدبعون - أذكر يل وفيها • الإسلام أمور من بامر استخفاف أو عناد ظهور عند 
مما;بعضا _ تحال 

فضة:بقهء ض الك رضم ذيفت وص •  ا

عنهايد رصي حديقة كان مال: يعل أبير ابن عن البخاري الإمام روى فقد 
به.فرماه فضة بقدح دهقازل"'* فاتاه فاستسقى، بالمدائن 

الخريرعن مانا الني ؤإف ينته، فلم ميته أل إلا أرمه ل؛ ارإل فقال؛ 
وهنالدنيا، ق لهم )رهن وقالI والفضة. الذهب آنية ل والشرب والديباج 

ّالآحرةا("؛ ل لكم 

الحدثرنم وأحكامها، والشراب الطعام أداب باب به، الأشر كتاب لم، مصحيح )١( 

شمح)انغلر النوؤوي الإمام ذلك ؤ، وحالفه منافقا، كان الرجل أن عياض اصي القيرى )٢( 
•ه/ملمأه( البارمح، لفح النوومح، 

رارثي-هاالمّ؛ة ;.عم رنل العجم، فلاحي زعيم لم اكهؤ.;، عو الدال بكر لهفان: )٣( 
أا/ْما(.الروي )شرح 

،٥٦٣٢الحدين، رقم  ٠٠٣٥٠^١١أنية ز الشرب باب الأثرية، كتاب البخاري، صحح )٤( 
.M/\'

-٤٥-



هذاا\ا،.أفعل i يقول: كأنه مرس، ولا غرمرة ميه أو )رلولأ رواية: وو 
معالرفق بدل الغلظة استعمل عنه اننة رصي حذيفة أن القصة ز والشاهد 

رصيحديقة تس رغم فضة فدح استخدام عل إصراره من رأى لما الدهقان 
ذلك.عن عنه الله 

 r . طئ1طءةtai_ أْم 1اصاصت بن ؛dill  وقأيغ،إاوبوس داا{م اسنذ م ض|

الدرصي الصامت بن عبادة ذكر قال: الخارق أن عن الدارمى الإمام روى ففد 
•;درهم'م لص عن ض محأ الض أذ عنه 

.ييد[ايدا باصا بهذا أرى ١اما فلأي: فقال 
وإياكيظلى لا واس أأا، أرى لا وتقول: هأ، الني فال ءأفول; عبادة: فقال 
أبدارام.مش 
لأحلإلا الرجل مقاطعة عل عنه الد رصي الصامت، بن ادة عبعزم يكن ول 

الكريم.النوى بالأمر استخفافه 

قعيح1أسبا ابته ءنمأا 1لك وغ،م بن ءبح1لاه سب - ٣ 

اللةرصي عمر ن عبدالد أن عمر بن عبداث بن ّالم عن لم مالإمام روى ففد 
اصتاذنكمإذا الماحي اءكم ناالأتمنعو١ إ يقول هت اللة رمول ممعن، قال: عمإ 

إلهاء.

،٠٤٣٦اح،-ي-ث، رقم مغمض. إنا، ق الأم باب الاطسة، محاب الخارق، صحح )١( 
ه/أأْ.

الإمامذكرها يدة عد روايايت، j الخن—آب اتحاد عند البائل ل الزيادة عن الس ب، ويد )٢( 
عفان،بن وعماذ الخطاب، بن وعمر اكامتأ، بن عبادة رواية مما صأمحه، ز ملم 

بابؤلننلرص.>حمسلأ،كاباداتاة،. عبماث رخي الخيري سمد وأبي هريرة، وأن 
(.١٢١٢إل  ١٢٠ ٨٠٣ b٠١٢٠ نقدا! بالورق الذهب، وبيع |الصرذبخ وباب لربا٠ ا١ 

رنم، يويرء ول يعملمه يلم حديث، هأ النك، عن بلغه من عقوبة تعجتيء باب ، اليائس ثن رُا( 
ا/تم\ه.، ٤٤٩الرواية 



لنمغهنء. ٠٥٧٠: عداث ُن بلال فقال نال: 
تونال , قط مثال4 سبه صممه ما ٠ ثدييا محبا فسبه عبداس عليه فاقبل ت قال 

لمنعهن«ءآ*.رواس وتقول; هأ اس رسول عن •وأح،رك 

)أفزبرْا(رأ<.رواية: وو 
صدرْ((لم.ل رففربه أخرى: رواية ول 

رأيهعل ابنه إصرار من رأى لما إلا عما الد رصي عمر ابن من كله هذا يكن وب 
الحديث:عل تعليقا النووي الإمام ؤيقول • ). الكريم الرسول لقول المخالف 

برأيهأا؛؛.لها والمعارفس السنة عل المعترض تعزير •اوفته 

ااهأءم:اكهو ء1أغى \% اسمان  ٠٥٠£ اكابصن  ٠٠٠٥م اكة :  ٠
الأمرعارض أو استهان من مع الدعوة ل الشدة التابعين استخدام ثت لقد 

يل:ما ذك عل الدالة الشواهد ومن هأ. الكريم البوي 

القرد:النبءم بالأم تمارن ص سر بن سمح ماطة .  ا

عنهالض رصي مغفل بن عداه عن مر بن سعيد عن الدارمى الإمام روى فقد 
تنكيولا صيدا، تصطاد لا »إما وقال: الخدف'ُْ، عن هأ اس رسول نص نال: 

وأمافتة ءلٍه يترتب م إذا اجد المإل اء التخرؤج باب الصلاة، كتاب لم، مصحيح )١( 
١الحدث رنم ٠ مطيبن نحج لا  ٣٢٧/ ٠٤٤٢.

ااس{.النووتم، )رح نمْ اتم، دنمْ: \ا\جم ارجع )٢( 
. ١٦٦%!السابز ار-؛ع اظر )٣( 
.از؛/أا'االارجع )٤( 
ظامعل أو والناية، الإمام أد؛تز> ماسه، ي؛زء نواة أو بحصاة يرمي أق )الحذذ>(; )٠( 

؟/U•،■(•اليائي )نح الإمام وباض الوصر 

-٤٧-



•الرينار'ُ ونفقا المن تكر ولكما عدوارا،، 
يكون-وما ، ااهذْ فقال; الأرض، من شيئا - قرابة معيد وين بينه - رجل فر؛ع 
أكلماكلا به، ماون ثم ه، الد رسول عن أحدثك أراق ءألأ سعيد؛ فقال هده؟أ( 

أبدأءرم.
بالأمرماونه سبب الرحل مقاطعة عل حبر بن معيد عزم أن شك ولا 

الوقتل بالشدة الدعوة باب من واللام الصلاة أفضل عليه التكريم الصطفوى 
المناب،.

 r . ءيأه:بقول ه قوك ء1وذ؛را هن سوين ابن هقاطم

عنب>حددث، رحلا سمّين ان حديث، I قال فتناله عن الدارمي الإٌام روى فقئ 
.وكدا(اكدا فلأن: اائال رحل: فقال ه الخم، 

وكدا((كدا وفلان; فلأن ا)ئال وتقول; الخم، عن أحذثك • ٌيرنن ابن فقال 
."<أ؛دأ((لأاكن٠اك 

منأحد بقول ه الميول الصادق بالؤحي الماطق قول معارض أن ريب ولا 
ولن.برفق معه والتخاطب التعامل ل اصتتحقاقه يفقد الخلق 

j  : اكوة:فم اكنف اأثئعام هول اكلما، اقوال
؛المعروف،الأمر ل ، التعنيفمعه يستخدم عمن الأمة ءل،اء بعض نحديث، وفد 

ي،ك j )مادة وجرح. مهم تل العدو!. ق أم الصحاح: محار ق عدوا(: ننكي )ولا )١( 
(■٤٩٠ص

قسر ياخلاف البخاري صحح ل موجود عنه الق رصي مغفل بن عبدالد رواية أصل )٢( 
والبندنة،الخدف باب والصيد، الدياح كتاب البخاري، صحح )انفلر المعن لئن اللمفغل 

^٦(.٧/٩، ٥٤٧٩الحدث رنم 
رقم، يونرْ ول يعقمه فلم حديثط ه المي عن بلغه من عقوبة تعجيل باب ، الدادممح، سن )٣( 

ا/ا'آ.الحلثْأأ،

رنمإ يوئرْ ول يعظمه فلم هوحديث، النبي عن بلغه مز عقوبة تعجيل باب المابق، المرجم )٤( 
٩٧/١الحيئ ،٤٤٧٠.

-٤٨



رشمنر س ث' حنل بن أخمد الإُام يقول المثال مل فل المنكر- عن داض 
بالغالظة؛عليه بمكر محبمن ؛الرفق 

ماينأرجلا إلا غلغلة بلا بالمعروف الأمر ل ورفق مداراة إل بمتاجون اادالاس 
حرمة؛لفاسق ليس I يقال لأنه ؤإعلأنه، ميه عليك فيجب والردى، بالفق معلمنا 
له|اا؛.حرمة لا فهذا 

ؤينذالمار عل فيوضع بالقدر ء محي جار الما بقوله: نياد بن الفضل ماله وحينا 
فتهار-

أاغروْأ.بقوله؛ الإمام أجابه 
•الأينتهي* ت زياد( بن )الفضل تلت 
اافاسارأأ.اذيقال؛ لفه أويرضى أاغلظ فال؛ 

)المعنيفإليه يعدل »وذلك النزال؛ الإمام يقول العنيف استخدام وحول 
الإصرارمباديء ويلهور باللعلف، المخ عن العجز عند الخشن( الغلميغل بالقول 

<.والممح٠١٣بالوعفل والاسهزاء 
jبال الذي الأءرابي نمة عل حجر ابن الحافغل تعليق من أيضا عدا ؤيفهم 
لرإذا غرننعنيف من يلزمه ما وتعليمه بالخاهل الرفق اوفيه يقول؛ حيث، المجد، 

ءتاداأ>؛<.منه يكن 
لرأإذا بقوله؛ تعنيف! غثر من وتعليمه بالخاعل 1الرفق حجر ابن الحاففل فقيل- 

الرفق.يستحق لا فانه عنادا محنه ذللث، كان فإذا عتادا! منه يكن 

.الخلال كر لأن النكر• عن دالمي بايردف •الأمر كتاب ( ١ ) 
اسصلإىم.الرجع )٢( 
الندّىقدامت لأبن الناميينI ُماج أهمر ابما وانفلر ، ٣٣•T/ الدين علوم إحا، )٣( 

،ص١١ايامحر وتجتر النعاتر حنفي j الدام دنمة النا> تحفة لكتاب صا"اا، 
.دص٢١

لممصحح عل النووي شمح ابما وانغلر ، ٣٠٠/١اناري فخ )٤( 

٤٩-





I . 1اهاهوصتي:احواو ه،اء1ة ؛نم، مق 1كاإة اط1اق طس ه إجأه
)رقالقال: عنه الله رصي الأنصاري عود مأي عن البخاري الإمام روى فقد 
فلأن({.بنا يطول مما الصلاة أدرك أكاد لا اس ))يارمحول رجل; 
إنكمالناس وأيها I فقال يؤمثد, من غضا أشد مؤعفلة ي النبي رأيت فإ 

.' ١١((الحاجة وذا والضعيف ااريص، فيهم فإن فليخمف بالناس صل فمن • منمرون 
أمورمن ينكر ئا الغضب جواز وفيه I الحديث عل تعليقا العيي العلامة ؤيقول 

الإمامإطالة عن ميه لممدم - بالصواب أعلم والله - ه غضبه وكان . ؛ ((١٢الدين 
أوالحاجةر٣' وأصحاب والضعفاء الرضي من المملن أحوال مراعاة غم ْع الصلاة 
تعل٠هر؛'.يبني ما تعلم ل الإمام تقمر بب 

الإبل:1كق1طض1وت ص  jL،هن هءلس قضبه . ٢ 

نبلM المى أف عنه اض رصي المنعث مول يزيد عن الخاري الإمام روى فقد 
.للدثب((أو لأخيك أو لك هي فإنإ وخدها فقال! الغنم، ضالة عن 

معهاولها؟ لاماك I وقال وجنتاهرْ'، واحمرت فغضب الإبل، صالة عن وسل 
رِهاءرَا'.طقائ حض الشجر، وتاكل ائاء، تثرب والقاءر،■'، الحداء 

رقميكر0، ما رأى إذا والعلم الوعظة ل الغضب باب العلم، نحاب البخاري، صحيح )١( 
.\/\\\•٩، الخدين، 

•القاري، عمدة )٢( 
.ا/1ا/االباري اظرضح )٣( 
البقآ/اا\،.الرجع الر )؛(
ن«ووج مادة الصحاح، محار )انغلر الخدين. من ا;تفع ما والوجه لجة؛ ي ؛ )دجتاه( )ْ( 

'سا'اْ(•
إسقاء والحفها. أي الو مع المعجمة بعدها المهملة بحر ث الخل-اء ت والتاءإ الحن.1ء )معها )٦( 

(.AT/oالمائي نح )انغلر العنق، ونتل؛ الخوف، 
ذيالحديث، من جز، وماله، أهله ل المفقود حكم باب الطلاق، محاب المخاري، صحح )٧( 

ًإل بدلك، رأثار حجر: ابن الحاففل يمول المدد هدا وق .  ٤٣•ا،/ ، ٥٢٩٢المرقم 
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بذص:تمم ص طس وااماإم 1كاإه طيه . ٤

رأىالد رسول أن عمإ الد رصي عاص بن عبداه عن لم مالإمام روى ففد 
نارمن حرة إل أحدكم  Xk_)tوقال; وطرحه، فنزعي رحل يد ل ذهب من حاتما 

يد0؟«.ل فيجعلها 

به«.انتفع خاتمك رحد للرحل: فقيل 
اشها(رآ'.رسول طرحه وفد أبدا، أحده لا واث، الأ، تال: 

أعالموائد _ الرحل هذا مع الدعوم أثناء واللام الصلاة عاليه شدته تكن وأم 
ثيثاالأخر واليوم باه مؤمن امريء لس من واسغرابا استبعادا إلا - بالصواب، 

القيامة.يوم يده ل جهنم نار من خمرة مبب يكون 

1كء1وة:بثأ1.ة ض 1لك وخص اكاروق 1تقء1ل بسب ه فقس . 0 

اهرصي الخطاب، بن عمر أن عنه اه رصي جابر عن الدارمي الإمام روى فقد 
مننسخة هده اض اريارسول فقال: التوارة، من بنسخة ه اه رسول أتى عنه 

التوارة«.

عنه:اه رصي أبوبكر فقال يتغبر. ه اه رسول ووجه بقرأ فجعل فكت،، 
).٩٨اض رسول بؤجه ترى ما الثراكل، #ثكلتلئ، 

منباه »أءوذ فقال: هأ، اض رصول وجه إل - عنه اه رصي - عمر فنظر 
.نبيا( وبمحمد دينا، وبالإسلام ربا، بالي رصينا رسوله، غضسبا ومن اه، غضح 

وتركتمولفاتبعتموه مؤصى لكم بدا لو بيده نفي اوالذى : اضرسول فقال 
لأبممح،اا'أا•يوق وأدرك حيا ولوكان - الجيل سواء عن لضللتم 

ينشغلأن نبثا ه وبمحمد دينا وبالإسلام ؤيا بالي رصي من يتهور لا وحين، 

كانما ونح الرحال عل الذهيح خاتم تحريم بابإ والزينة، اللباس كتاب لم، مصحيح )١( 
.١٦٠٠/٣، ٢٠٩٠الحديث، رنم الإسلام، أول ل باحته إس 

ينمجأ، نوله عند ضْ وتول ه5 الني حدث شآّ ص يم ما باب الدادمي، صنن )٢( 
ا/ْآ.، ٤٤الحديث، 
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ولمانبؤته، أدرك لو هإ ياتياعه اعر من كتاب بفراءة واللام الصلاة عليه بمنه بعد 
-عليه الاستنكار ل هو الكريم النثي شدد عنه الد رصي الفاروق س هذا صدر 

ءبابت بقول احدهما ت باين صحيح—ه ل البخاري الأمام ترجم وند هذا، 
منمحرز ما وباب بقوله• وثانيها يكرهأاُا، ما رأى إذا والتعليم الوعغله ل الغضب 
رسولغضب عل تدل أحاديث، عدة فتها وأورد ®ر،* تعال الد لأمر والشدة الغضب 

الصحابةبعض من بدرمنح ند وكانت هأ، كرهها أمورا رويته عند وشدته ه الد 
رصىاسممأخمعين.

:يم٥٠لا ط صمم بم ص  ٠٠اك1طب،ت  ٥٠٥٥م 1ونمت . ب 

الدعؤةل والتعنيم، القؤة الصحابة بعضر استخدام عل تدل كثثرة شواهد هناك 
المقامهدا ول ٠ مسمم ذإلئv صدور يستبعدون ند وكانوا ، كرهوه ما مسمم بدر من ْع 

تالتالية العناوين نحت المواقف نالك بعفس تعال اس بعون سأذكر 
ولا©من بعرل الأنصار اقتراح بب بالشديد عنه الله رصي الصديق غضب - ١ 

هو٠الرسول 

الظاهر.ببعفر اهتإمه يب عما اث رهمي أباعبيدة الفاروق توبيخ ~ ٢ 
الثؤيهلبسه سب، طالب، ؛ أعبن حعفر بن محمد عنه الد رصي عثان زجر — ٣ 

العصفر.

•الأسواق ل الكفار •ع نساؤهم احتلطن، من عل عنه الد رصي عل إُكار ~ ٤ 
٠أحيها لابنة الرقتهم، الخإر عسما الد رصي عائشة شق ~ ٠ 
حدرانستر بسببح عسمم ايد رصي عمر ابن طعام تناول من أيؤب أي، امجتنلع - ٦ 

\\-٧A\إ٦Aالعلم.، كتاب الخاري، صحح انغلر )١( 
*\إ\\0ح\0.الأدب، ياب ابق، ايالرجم انظر )٢( 
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ثيءلس حاصة طالب أب؛؛ بن جعفر ن محمد أمثال ومن عامة ال<ين المن ستعد 
•ه لبعن ه الكريم الني ض ثد 

٠£نمازمم |ماطوأ من طس ف الاه وضم طم انضاو . ٤ 
الأمواق:في 1كفاو 
أو'ستحيون أألأ غال; هه الد رضي عل عن أخمد الإمام بن عبداث روى نقد 

ااعلوجرا<أ>آ<.يزاحن الأسواق j نحرجن نساءكم أن بلني فإنه تغارون؟ 
—بالصواب أعلم تعال والض - سبه الإنكار ق هدا عنه الد رضي عل وتعنيف 

•نسائهم عل الام\ن بعمى غثرة  iliاستغرابه 

اشماءلابنة اأرةوق الضار يما الأم رضي ءاسة قؤ . 0 
لالحكنالت! أما أمه عن علقمة أيير ن عالقة عن مالك الأمام روى فند 
خمارحمصة وعل هت، الني زؤج عمإ الد رضي عائشة عل عبدالرحمن بت حمصة 
كثيما«لم.خمارأ وكتها صما النة رضي عانثة فنشه رتيق. 

بنتعل رنين خمار وجود عمإ اث رصي الصديق بنت الصديقة عانثة تغرب ت
•أعلم تعال واس وأونع أبلغ الإنكار يكون م فتشقه عنه الد رصي الصديق آل مجن 

سببمنمم الأم رضي ءهُ ابن طء1م تناوو ص وبوب ابي اساء . ٦ 
بيته:جعران ستر 

أيفدعا أعرت، ت قال عمإ الد رصي عمر ن عبداهد ن الم ّروى فقد 

ج«ل رع مائة الصحاح، محار )انغلر العجم كفاي من واحد ومحو العلح: جع العلؤج؛ )١( 
ًرس(

إسادئعل شام محي أحد التح وحاكم .  T،Jt/Y-(،T<s، ١١١٨ارواية رنم المد، )م 
.^ ٢ ٥ ٤ /  ١٢ني المعل الشح تعاليقامت، )انفلر بالصحة 

.٦٩٧١٦، الرواية رنم الشاب، س له للما، تكرم U باب اللماس، كاب الوطا، )•١( 
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فجاءأخضررا* بجنادي بيي صتروا وفد - عنه الد رصي أبوأيوب فيهم الناس، 
الخدر؟،.سرون )اياعبداه ت فقال مسار, البيت فإذا فنظر رأمحه، فطأطأ أيوأيوب 
٠أيؤب، ياأدا النساء ءغلبنا I وأصتحص أبير فقال 
بيتا،لكم أدخل لا • يغلبمك أن أخس فلم ، النساء تغالبه أن خشيت، ااس •' فقال 

._«>'<لكم أكل ولا 
أناس*ع الدعوء ل والشدة اكسف عمم اس رصي المحابة استخدم فهكدا، 

وأزجر.أبلغ الدعوة تكون كي وذلك عمم، صدور0 يتوقعون كن لر ما ممم صدر 
,بالمواب أعلم تعال والد 

قالمائة )انغلر الخدران. ب|ا يستر امحاب أو الآن،اءل عن حض هو نل ؛ أحض/( )بجنادي )١( 
(.٣٠٦/١ءحند|، مادة والأثر، الحديث غريب 

مىأأبمد، : الأرناؤوءل شعيب النخ عه ونال . ٤ • ٤-٩ • /٨ ٢ الهلأ، أعلام سد انفلر )٢( 
؛احممار.تعالتاصحيحه ل البخاري الإمام ذكره وند . ٤ ٠ /٩ ٢ الجلاء سيّأعلام عاص 
الدعوْ؟،ل منكرا رأى إذا يرجع عل باب النكاح، كتاب الجخارى، صحح )انظر 

٢٤٩/٩.)
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ادطدسالبعث 

ايوعوةض ؛ترتب U مراعاة صرورة 

الأحوالبعض ل الدعوة ل الشدة اصتخدام من ثك ما أن إليه التنبيه بمنن ومما 
متكرحدؤث الداعية لدى تأكد فإن عليه. يمتب فيإ والتدبر الفلر يعد إنإ فدلك 
خلييبالية دعؤته بب بمنه أهم معرؤف أوترك إرالته أراد الذي النكر من اعهلم 

ذلكفمن هدا. إل يرثد ما ه ؤإمامهم الدعاة قدوة سرة ول إليها. يلجأ أن له 
رغمأن بن عبدالد النفاق عنليم تتل من عته الد رصي الخْتاب بن عمر ه منعه 

القصةهد0 ؤتفصيل , اعفلم مجمدة ذلك عل تمتب أن من حؤخا لدلك، استحقاقه 
غزاة،ق كنا تال; عمإ ائته رصي عبدالد بن جابر عن البخاري الإمام ردايا كا 

ارياللأمار«لأ؛.; الأنصاري نقال الأنصار، من رحلا المهاجرين من رحل فكسعلا؛ 
®ياللمءاجر؛>،"•الهاجري؛ ونال 

الخاهلية؟أ.دعوى بال أما فقال: هأ الد رسول ذلك فمع 
•الأنمارا رجلامن المهاجرين من رجل الدكع ابارسول ت نالوا

.فإما ردعوها فقال: 
الدينةإل رجعنا لش والته أما اأفعالوها. فقال: أن، بن عبدالله بدللمثؤ فع 
الأذل،.•ما الأعز ليخرجن 

■المنافق، هذا عنق أصرب لعير ادد •ايارسول فقال; عمر، فقام ه، الني ؤيغ 
أصحابه،؛"يقتل محمدأ أن الناس يتحدث لا أدعه، ه.' التثى فقال 

a نح )انفلر الرجال، او بالي الدبر *وصرب )مع(: )١(  ،^jUl /٦٤٩.)
\(.i\lf\السابق )الرجع أء~ون• أي للامتغاثة و*ي اللام بفتح )ياللامار(: )٢( 
التنمن الشاة وكسر النون ومكون اليم بفم ومتتتة الخاملة. دعوة أي منتتة( نإما )يعوما )٣( 

السابقخيثة)الرجمر تبيحة كلمة أما أى 
تستغفرلآ أم لهم أسقمرت عليهم ؤمأواق * قوله باب التمبر، كتاب البخاري، صحح )٤( 

.٦٤٩/٨،٤٩ْ•الحديثج رقم الفا-مينه، ال؛نوم بمدي لا اف إن لهم اف يقمر لن لهم 
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الناسنفور سبب تتله يكون لا م أي ابن ؛قتو الكريم. الرسول ياذن فلم 
كإيقتلكم أن دينه ل دحلتم إذا يؤمنكم ما لبعضى يعضهم يقول حث الإسلام عن 
|بيااء.ين عبداه صاحبه نل 

المختارةالأمور بعض ترك النووي! الإمام يقول الحديث هدا عل وتعليقا 
منهءأم.أعظم مفدة عليه تمسنا أن من حمقا الفاسد عل والصثر 
كانوإن والس، الأمر )افإن تيمية؛ ابن الإسلام سيخ يقول الصدد هذا ول 
الذيكان فإن له. العارض ل منهلر مفسدة، ودفع مصلحة، لتحصيل متممنا 

محزمايكون ل به، مأمورأ يكن لر أكثر، المفاسد من محمل أو المصالح، من يقولن، 
مصالحته.من أكثر الته مقكانت إذا 

الشريم«>م.هوبميزان والمفاسد الصالح مقادير اعتبار لكن 
أنمةمن وأمثاله، أئ بن اه لعبد ه الني ترك الباب عدا أومن يقول: ثم 
معروفإزالة مستلزمه عقابه من بمؤع ا،لنكر فإزالة أعوان. من لهم لما والفجور الفاق 

يقتله محمدأ أ0 سمعوا إذا الناس وبنفور وحيتهم، ممه ؛غضب، ذللئح س أكثر 
اصحاوه«ء''.

ا"ا/بمه.القاري، انفلرعدة )ا(
لأبالذاكر وغنية الناخلر تحفة أيضا رانعلر .  ١٣٩/١٦ملم صحيح عل النووي ثمح )٢( 

صض أن مثل منه اعظم منكر إل إنكاره يودي »امن لته: بموئا حيث، اق التلمعيالي 
)الاكاى!حقه ذ محرم ابما فهدا النمس لتل إل ذللت، عن محه مودي الخم شرب، 

)ءد،أ(•

. ٢١صى الكرر عن والمي بالعروق، Iالأمر ممابذ )٣( 
. ٣١٦.١/ْالقيم ابن للإمام الونمن إعلام ابما وانفلر . ٢٢ان؛قص الرجع )٤( 



خاتمة

-حلاله من وتتضح انواصع. الحث، هدا بإنجاز ٢؛؛ أنعم الدى لد الحمد 
س:ممال-الأمور اه بفضل 

•معاشرةت دهم، •المداهنة• بما يقني لا حسا والرفن،• •باللحم، الصحيح الراد - أ 
والمالأة أورقاة أو•النفاق• ءاليه« إنكار غثر س هوفه با الرصا ؤإظهار الفاسق 
البميل دبالفاس التعليم، ل بالحاهل •الرغن؛ وهي; »المداراة« حإ الراد بل الدين• 

والفعل•.القول —ا بلطفعليه والإكار عاليه، الإغلاظ وترك فعله، عن 
•والرمح، باللحم، الداعية نحل ضرورة - ب 
ؤحيدةصورة ليتإ ولكتأا للدعؤة، العامة القاعدة هي بالرنق الدعؤة — ج 

الأحوال:نالك، ومن الندة. إل نها يلجأ أجوال هناك للمدعرة. 
الحدود.ؤإغامة تعال الد حرمات، انتهاك عند - ١ 
بالدعؤذ.واستهزاء ، استخفافأو عناد ظهور عند — ٢ 
دللئ،.مبمم يتؤنير لا أناس الثمميعلدتم، نحالفة بدور عند — ٣ 

عليها.ّيمبمب فيا والنفلر التدبر بعد إلا الدعوة ل الشدة تستعمل لا - د 
أيضا،والغلغلة وبالشدة واللحم،، بالرض بالدعرة . الكريم الرسول قام - و 

وكان،الندة. أو الرض س معها ومتناصا متلأثا كان، ما حالة كل ق واستعمل. 
ومقتدين؛أّوته متأسحم، ذللتج ل دربه عل، باحان( لهم والتابعون( الررة أصحابه 

:•ديه-

الدجعل حث المطهرة سحمته س ذللئ، j، يسرمدوا أن، نمال الد إل الدعاة فعل، 
مكانأا.ق والنية مكانه ق اللحم، فيستحيموا حنة اّوة فيها لنا 

•وملم وبارك وأتاعه ؤاصحابه آله وعلي نبينا عل تعال الد وصي، 
٠العال،ز، رب ه الحمد ان، دعوانا ؤآحر 



والصائرالراجع 

-.٠١٤٠٣الطبم محة بثروت. العرفة دار ط. اأغزالي حامد أبي، للإمام الدثن" علوم ءإحياء 
القلمدار حل. اiيدارا حبنكه حسن عبدالرحمن للشيخ H وأمسها الإملأسة اااالآحالآق 

>-.١٣٩٩الأول، الفة يثق، 
•ًل ■ الألباف الدين ناصر محمد للشيخ النيل! منار أحاديث نحريج ز الغليل ءإرواء 
>-.١٣٩٩الأيل، الفة الإسلامي. اص 

.٤٠٠١ ٠ ٢ اليم ستة . بثروت المعرفة دار . حل الزمحشري اهله جار للعلامة اليلاغت، Bأمحاص 
سمونفقة عل . حل الشنفيش الأءين محمد للعلامة يالقران! القران إيضاح ل اليان أأضواء 

-.٠١٤٠٣الطع سنة همدالعزتز بن أحمد الأمثر 
الدينمحي محمل الشيخ تحقيق الحوذية قيم ابن ئآمام العادزا دب عن 

^.٥١٣٩٧الثانية الطعة - بتروت الفكر دار حل. عبدالحميد. 
عبدالقادرالدين سيف الأستاذ تحقيق السيوطي للإمام ٠ اكريل استشاط ل »االإكليل 

-.٠١٤٠١الهلع سنة . ١لخلمية الكتب دار . ط الكاتب 
الدينصلاح د. تحقيق تيمية ابن الإسلام لشيخ المنكر! عن واليي بالمعروف •الأمر 
م. ١٣٩٦الأول، الهلبعة بتروت. الحديد. الكتاب دار ط. النجد. 

أحدعبدالقادر الشح بتحقيق الخلال بكر أبير للأمام التكراا عن واليي يالمعروف ءالامجر 
>-.١٤٠٦الأول، الطعة . المكرمة كة واكووع. للنشر اياز دار ط. . طا

. ١٣٩٤الثانية، العنبهة بيروت. , المعارف دار ط. كثير ابن للحاففل والمائة! |الداية ا إ

الشبابدار ط. . البنا عبدالرحمن احمد للشح الرياف! الفتع أمرار من الاماف إبلوغ ؛ (
.والهلعة الهلع سنة بدون القامة 

الأستاذتحقيق الطري جعفر أن للإمام واللوكء الأمم ءتارح الس الهلميى٠ اٌارح ا (
والطعه.الطع منة بدون بثروت سويدان. دار ط. إبرايم الفضل أن محمد 

أحمدين محمد عبداهد لأي المثاكير! وتغيثر الشعائر حفظ ز الذاكر وغنية الناظر تحفة • (
م.١٩٦١مالعلح سنة الشنول. عل الأستاذ تحقيق التلمال العفبال 

تحقيقالغوي، محمد ش ام للإماكربل! الص الغوي! تر تف• (
الأول،الطعة . بيروت المعرفة دار ط. سرار. ومروان العلن،، عبدالرحمن الأصتاذين/خالد 

٠١٤٠٦.-





الطبعّة بي,ّوت، دارالفكر ط. النووي للإمام سلم، صحح عل التدلي "شرح ( ٢٩)
ا'1ام.

عبدالغمورأخمد الثح تحقيق الخومرق للإعام العرست| وصحاح اللغت تاج •الصحاح )•٣( 
—.h٠١٣٩٩ الثانية الطبعة ميسوت. لJمالآدان العالم دار . حل عطار 

؛دارانرناسة ت رتوز؛ع نثر الخاري. إماعيل بن محل للإمام الخالي، اصعح ( )١٣
فحمع رالطبؤح الطبع نة بدون ؛الرياض. والإرشاد والدعوة والإفناء اليبة البحوث 

اياري(•
الةّ؛يةمكتب نثرت الألبان. الدين ناصر محمد الشح احتيار الترمذي، سنن "صحتح ( )٢٣

.-ه ١ ٤ • \ الأول، الطبعة ٠ الخليج لدول 
التربيةمكتب نشرت الألبان. الدين ناصر محمد الشح اختيار ماجة، ابن سن اصحح )٣٣( 

.٠١ ٤٠٨الثالثة الملبعة . الخلج لدول ١لعربي 
•■ب-البافي غو.اد محمد الشح بتحقيق القشري حجاج بن ملم لالآٌام لم، م»صحح ( )٤٣

ستة١ الرياضر والإرشاد والدعوة والإفتاء العلمية البحوث إدارات رناصة ث ونونيم نثر 
٠١٤٠الطبع  ٠.

٥٣( )i_B  ،،والطبعة.الطبم سة بدون ٠ بعروت الفكر دار حل. العيي للعلامة القاري

بتحقيقالتيابوري محمد بن الخن الدين نظام للنح الفرقان، ورعاتب القرآن •غراب ( )٦٣
بمصر.وأولاده الحلي ممظفى ومظحة مكتبة ت حل عوض. ءءلوة ابراهيم ومراجعة 

.٠١٣٨٤الأول، الطبعة 

محمد!ن إبرامم ين ّلءان الدكتور بتحقيق الحري إسحاق أي للإمام الحديث، •غرب ( )^١٣
القرىأم ؛جامعة الإسلامي التراث ؤإحياء العلمي الثحئ، مركز وتوزيم؛ نثر العائد. 

.٠١٤٠٠الأول، الهلثحة الكرمة، مكة 
والإفناءالعالمية البعحوث إدارات رثامة إ ؤتوزح نشر حجر. ابن للحاففل الياري، •يتح )٨٣( 

,والعلبعة الهلبم ئنة بدون ط الرياض الإرشاد والدعوة 
دارالشهابحل. الثنا. عثدالرحمن احمد للمشح أخمد، الإمام سند لميجا الربان •الفتح ( )٩٣

٠والهلعة الطبع ّتة بدون القاهرة 
.١  ٩٨٥الطع سنة ٠ ؛ثروت لبنان مكتبة ت حل الخرجان. للعلامة التعريفات، •كناي، ( ٤٠)
الخثراللين، أي محمد الثح بتحقيق التميمي الكوثم، الري بن ،ناد للإُام النعي، •كتاب، ( ٤١)

والهلبعة.الهلع سنة بدون نهلر. الدوحة الحديثة. الدوحة مُلاع ءل. أبادي 
















