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 الملخص:
 

إف الكثري من الكنوز العلمية اليت تركها علماء األمة ربتاج إىل دراستها دراسة دعوية مستفيضة من أجل االستفادة منها يف خدمة 
من أجل اليت تبادؽبا علماء األمة رسائل ومكاتبات الالدعوة لدين ا تعاىل يف كل ما يتعلق بشؤوف الدعوة، ومن ىذه الكنوز 

إىل   بع  اؼبسائل الشرعية، وما وجهوهاالختبلفات يفدفع األخطاء و  والتوجيو، ولتصحيح هات النظرووج آلراءالنقاش، وتبادؿ ا
رسالة اإلماـ  وىذا البحث يتناوؿ دراسة، اغبقوؽ وتصحيح األخطاء الشرعية وغريىااألمراء واغبكاـ من أجل دفع اؼبظامل ورد 

، دراسة دعوية من أجل بياف أوجو االستفادة منها يف عليها الليث بن سعدالليث بن سعد ورد اإلماـ مالك بن أنس إىل اإلماـ 
وقد وّظف الباحث اؼبنهج الوصفي التحليلي يف ىذا البحث من أجل وصف وربليل ما ورد يف الرسالتني من  خدمة الدعوة، 

يرى لفوائد الدعوية اليت االدروس و وقد خرج  البحث دبجموعة من كلمات وأمور ومواضيع من أجل خدمة الدعوة والدعاة، 
    .  عليهازبدـ الدعوة وتعني الدعاة الباحث أهنا 

 
  .  ، الدروس والفوائد الدعوية الكلمات الرئيسة: اإلمام مالك، اإلمام الليث، الرسائل
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Abstract: 

 

Most of intellectual treasures left behind by the scholars of the Ummah need to be studied in 

the light of dakwah as a benefit in serving the call to the religion of Allah Taala in everything 

bound with religious affairs.  Of the treasures are letters and correspondences being 

exchanged among the scholars of the Ummah for the purposes of discussion, and exchanging 

opinions, viewpoints and orientations, and for the purposes of correcting mistakes and 

avoiding differences regarding some legal questions.  The letters sent to the emirs and 

governors were for the purposes of avoiding injustices, restoring rights, correcting legal 

mistakes and so on.  This study is concerned with the letter of Imam Malik bin Anas to Imam 

al-Layth bin Sa
c
d and the response of Imam al-Layth bin Sa

c
d.  It is related to the dakwah, 

aimed at exploring benefits aspects of the letters in serving dakwah purpose.  This study 

adopts qualitative and textual analysis in exploring and analyzing the contents of the two 

letters of words and other various matters or concerns in serving the dakwah and the callers.  

This study comes out with a collection of lessons and benefits on the dakwah that regarded as 

serving dakwah purpose and assisting the callers. 

 

Keyword: Imam Malik, Imam al-Layth, benefits on the dakwah 
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 مقدمة:ال

 
سيد األولني واآلخرين، صلى ا عليو وسلم، اغبمد  رب العاؼبني، والصبلة والسبلـ على النيب األمني، اؼبرسل رضبة للعاؼبني 

 وعلى آلو وصحبو أصبعني.
  

 ،من أجل خدمة اإلسبلـ واؼبسلمنيوحكامها ودعاتو أئمة األمة وأعبلمها  اتبادؽبالرسائل واؼبكاتبات اليت كانت يإف ف
من ورائها حكراً  اؼبرجو النفعا من أجل أنفسهم فقط، ومل يكن وىط  ىذه الرسائل مل خيُ وبياف األخطاء وتصحيحها،  اف اغبق،وبي

من بعدىم، لذا فإف ربصيل ىذا النفع منوط باألمة و لنفع ألنفسهم ولسائر األمة معهم ، بل كانوا يرجوف اعليهم دوف غريىم
 وأوؿ ،ىا الدفينةكنوز ها من الدراسة والبحث الستنباط  الرسائل واؼبكاتبات العناية اليت تستحقيولوا ىذه  علماء ومتعلمني؛ لكي

وكل ما  ،من دروس وفوائد وخصائص وصفات وأساليب ووسائل ومواضيع دعوية -تعاىل -ىذه الكنوز ما يتعلق بالدعوة لدين ا
 .  يتعلق بالدعوة ويساعد الدعاة على تلمس طريقها الصحيح

 
ـ مالك بن أنس إماـ دار اؽبجرة، إىل اإلما رسالة ،على سبيل اؼبثاؿ تلقى العناية واالىتماـأف اليت جيب  ن ىذه الرسائلمو 

 إىل مالك اإلماـمنها رسالة و ، -ىاتاف الرسالتاف مها جوىر ىذه اؼبقالة -ورد اإلماـ الليث عليها اإلماـ الليث بن سعد إماـ مصر
 ، ومنها رسالةاغبرمني إماـ اإلماـ اعبويين والدالبيهقي إىل  اإلماـ منها رسالةو وكذلك رسالتو يف األقضية، الرشيد،  ىاروف اػبليفة
وغريىا من الرسائل واؼبكاتبات اليت كانت يتبادؽبا العلماء وطلبة العلم ، أحد حكاـ عصره ينصحو اؼبلك فخر إىل الغزايل اإلماـ

 .التناظر والتناصح وبياف اغبق والنصرة  ورسولو ورد اؼبظامل واغبق ألصحابوواغبكاـ واألمراء والعماؿ، من أجل 
 

إف ما كتبو اإلماـ مالك بن أنس إىل اإلماـ الليث بن سعد ورد اإلماـ الليث على ذلك، إمنا ىو للتناصح بني عاؼبني 
، واألسلوب الصحيح للنصح، ليبينا وعامة جليلني من علماء األمة، ولبياف اغبق الذي جيب أف يتبعو اعبميع علماء ومتعلمني

لؤلمة اؼبنهج الصحيح الذي جيب أف تكوف عليو األمة، بعيدًا عن التعصب والتكرب واألنفة، فالكل سواء ال فضل ألحدىم إال 
 .بتقواه واجتهاده

 
راـ سبيلها على إف دراسة ىذه الرسائل دراسة دعوية من شأنو أف يسهم يف إعانة الدعاة وأىل االختصاص فيها ومن 

بدلوا الغايل  ،أعبلـ عظاـ أىل تقوى وورع وصبلح ودعاة ـبلصوف لدينهمتلمس طريقها الصحيح؛ ألف منبع ىذه الرسائل 
   .  والنفيس من أجل نشره بني الناس، وتركوا ؽبم آثاراً وكنوزاً ومرياثاً دعوياً ؼبن أراد الدعوة وسعى ؽبا سعيها
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 التعريف باإلمامين وبرسالتيهما، وأىميتهما للدعوة في  المبحث األول:
 اإلمام مالك بن أنس

 
بن  ىو إماـ دار اؽبجرة، وحجة األمة، أبو عبد ا اؼبدين، مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن اغبارث بن َغْيماف

بن زيد بن سدد بن ضبري األصغر بن سبأ  بن عمرو بن اغبارث بن سويد بن عمرو بن سعد بن عوؼ بن عدي بن مالك ٌخثَػْيل
مشس بن وائل بن الغوث بن غريب بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد  األصغر بن كعب بن كهف بن أظلم بن زيد بن عمرو

 .  بن زىري بن أنس بن مهيسع بن ضبري األكرب بن سبأ األكرب بن يعرب بن يشجب بن قحطاف

 
وعلم وتعلم، لصحيح، ٍب انتقل إىل اؼبدينة اؼبنورة حيث نشأ وترعرع، ودرس ودّرس، سنة ثبلث وتسعني على ا1ولد باؼبروة
        .  2ودعا، ومل خيرج منها إال مرات قليلة، حىت القى ربو فيها ودفن حيث أرادوأفىت واستفىت، 

 
فهي  وفكاف يعمل يف صناعة النباؿ، وأّما أم هالد، وأما و 3وعبده تابعية كاف عبد أبيو صحبةو عرب اليمن،  إىل وأصليرجع 

والربيع، ؽبم يف   ،وأويس ،ثبلثة أعماـ نافع، وكاف لو 4العالية بنت ابن بكار شريك بن عبد الرضبن بن عبد الرضبن بن شريك األزدية
 .  5كتب اغبديث الكثري من الروايات

                                                      
اعبغرافية يف السرية  معجم اؼبعامل، ـ1982ىػ 1402بة ثبلثة مائة كيل، انظر الببلدي، عاتق بن غيث، قرا تقع  اؼبروة مشاؿ اؼبدينة، وتبعد عنها - 1

  .290 :، مكة اؼبكرمة: دار مكة ، ص1ط، النبوية
، والػذىيب، ؿبمػد بػن t8tt:48-135،بريوت: مؤسسة الرسالة، 7، طـ، سري أعبلـ النببلء1985ىػ، t1405انظر الذىيب، ؿبمد بن أضبد بن عثماف، - 2

، والبسيت، ؿبمػد بػن حبػاف، t46/5-199رقم 1tt:154- 157، كتب العلمية: دار ال، بريوت1، ط، تذكرة اغبفاظـ1998 ىػػ،1419، أضبد بن عثماف
ــ 1411  أيب نعػػيم أضبػػد بػػن عبػػد ا ، ين،، واألصػػفهاt:1110، رقػػم223ص  دار الوفػػاء اؼبنصػػورة،مصػػر :  ،1، ط، مشػػاىري علمػػاء األمصػػارـ1991،ه
، ـ1978ىػػػػ، 1398، والنػػػدًن، ؿبمػػػد بػػػن إسػػػحاؽ، 6tt:316-t335 دار الكتػػػاب العػػػريب، ، بػػػريوت:، د طحليػػػة األوليػػػاء وطبقػػػات األصػػػفياء ىػػػػ،1405
، صبهػرة أنسػػاب ـ2003ىػػ، t،1424أضبػد بػن سػػعيدأيب ؿبمػد علػػي بػن  ، وابػػن حػـز األندلسػي،t:280-284، صدار اؼبعرفػة، بػريوت: . تد، الفهرسػت
فقهػػػاء، مالػػػك ، االنتقػػػاء يف فضػػػائل الثبلثػػػة ال. ت، دمػػػر يوسػػػف بػػػن عبػػػد الػػػرب، والنمػػػري، أيب ع2tt:436، علميػػػة، بػػػريوت: دار الكتػػػب ال3، طالعػػػرب

بػريوت: دار الرائػد ، 1، ط، طبقػات الفقهػاءـ1970، والشػريازي، أيب إسػحاؽ، t10-47:، صدار الكتػب العلميػة، بػريوت: والشافعي وأيب حنيفة، د.ط
:27tt، : مؤسسػة الرسػالة، بػريوت. ط، دهتػذيب الكمػاؿ، ـ1980ىػػ، 1400، بػن الزكػي عبػد الػرضبن أبػو اغبجػاجيوسػف  ، واؼبزي،68-67: العريب، ص

91-t120 دار الفكػػر للطباعػػة والنشػػر ، بػػريوت:1، ط، هتػػذيب التهػػذيبـ1984ىػػػ، 1404ين، شػػهاب الػػدين أضبػػد بػػن حجػػر، ، والعسػػقبل5728 رقػػم،t
10t:5-t8،1، دار ابػن كثػري ، دمشػق:. ط، دـ، شػذرات الػذىب1986ىػػ، 1406بن أضبد بن ؿبمد العكػري اغبنبلػي، عبد اغبي  ، وابن العمادt:289-t

ص  ، بريوت: دار صادر،.ط، اللباب يف هتذيب األنساب، دـ1980ىػ، 1400، يب الكـر ؿبمد بن ؿبمد الشيباينأيب اغبسن علي بن أ واعبزري، ،292
 =  ،2tt:177، دار اؼبعرفة، بريوت: 2، طالصفوة، صفة ـ1979ىػ، 1399 ،أيب الفرج  عبد الرضبن بن علي بن ؿبمد ، واعبوزي،69
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إىل علماء  توجو ٍبإىل كتاب بين سبيم لتعلم كتاب ا وحفظو،  توجوبدأ اإلماـ مالك طلبو للعلم مبكراً، ففي سنيو األوىل 
فلـز ابن ىرمز  والفقو وغري ذلك من العلـو األخرى، -صلى ا عليو وسلم -اخيها ليأخذ عنهم حديث رسوؿ ااؼبدينة ومش

على عدد كبري من العلماء وأخذ  ، وزاحم أقرانو على باب ابن ىشاـ الزىري، وترددسبع سنني أو شباف، وتردد على اإلماـ نافع
 .عنو الكثري من اػببلئق و وروى، كما تتلمذ على يدي يف اؼبوطأ وخارجو وترؾ من العلماء الكثريعنهم عنهم وروى 

 
الذي أمضى عمره يف صبعو وسبحيصو وترتيبو والتعليق عليو، وضمنو ترؾ اإلماـ مالك مؤلفات كثرية أمهها كتاب اؼبوطأ 

وأقواؿ الصحابة والتابعني وفتاويو اليت استند فيها على عمل فقهاء اؼبدينة، كما وضع  -صلى ا عليو وسلم -أحاديث رسوؿ ا
، وكتاب يف النجـو وحساب مدار الزماف القرآف غريب تفسري يف كتاب منها ،مثل كتابو اؼبوطأمؤلفات أخرى مل تلق االىتماـ 

رسالة يف و ، الرشيد ىاروف إىل ةرسالو رسالة يف الفتوى، و ، األقضية يف رسالةو رسالة يف القدر والرد على اعبهمية، و  ،ومنازؿ القمر
 .إصباع أىل اؼبدينة

 
 وسبعني تسع سنة ،األوؿ ربيعلعشر خلوف من شهر  ،األحد يـو  -واسعةً  رضبةً  -تعاىل -و ارضب -تويف اإلماـ مالك

 وأـ ،وضبادة ،وؿبمد ،حيىي ،أربعة -ا رضبو -ترؾ من األبناءو  ،، ودفن بالبقيعمرضو من يوماً  وعشرين اثنني لتماـ ،للهجرة ومائة
      .  6 هاأبي

 
 اإلمام الليث بن سعد

 
  وعاؼبها اؼبصرية الديار شيخ ،اغبافظ اإلماـ الفقيو ،اؼبصري الفهمي اغبارث أبو الرضبن عبد بن سعد بن الليث ىو

                                                                                                                                                                      

t:رقمt=189،ص، اؼبغرب: دار الرشاد اغبديثة1، طـ ، تزيني اؼبمالك دبناقب اإلماـ مالك2010ىػ، 1431جبلؿ الدين عبد الرضبن   ، والسيوطي ، :
وما 104t:  1، اؼبغرب، امدية: مطبعة فضالة، 1، ترتيب اؼبدارؾ وتقريب اؼبسالك، ط1983 -1965وما بعدىا، واليحصيب، عياض بن موسى،  17
    .10tt:187، بريوت: دار إحياء الًتاث العريب ،1ـ، البداية والنهاية، ط1988ىػ، 1480لدين أيب الفداء إظباعيل بن كثري، عماد ا ري،، وابن كثبعدىا

3
t-  ،1، ترتيب اؼبدارؾ وتقريب اؼبسالك، 1965اليحصيبtt:113.t
4

t-  ،ترتيب اؼبدارؾ وتقريب اؼبسالك،1965اليحصيب ،t1tt:112. 
5

t-  ،1، ترتيب اؼبدارؾ وتقريب اؼبسالك، 1965اليحصيبtt:115. 
، 1965،  واليحصيب، 1t:87t،88، التمهيد ؼبا يف اؼبوطأ من اؼبعاين واألسانيد، د.ط ، مؤسسة قرطبة، النمري، يوسف بن عبد الرب ، د.تانظر  -6

ـ، تزيني اؼبمالك 2010ىػ، 1431، وقد أورد مرائي دالة على فضلو عند ا تعاىل، والسيوطي، 2t :146-151ترتيب اؼبدارؾ وتقريب اؼبسالك، من 
 ودية،. د.ط، السعالطبقات الكربى، القسم اؼبتمم لتابعي أىل اؼبدينة .ىػ1408 وابن سعد، ؿبمد بن سعد بن منيع،، 85 :دبناقب اإلماـ مالك، ص

    .1t:444،443، نة اؼبنورة: مكتبة العلـو واغبكماؼبدي
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 اغبديث وحيفظ والنحو، القرآف حيسن فقيو البدف عريب اللساف كافوقيل:   قيل يف مناقبو: لوال مالك والليث لضل الناس، ورئيسها،
بو،  يقوموا مل أصحابو أف إال مالك، من أفقو الليث: الشافعي اإلماـ وقاؿاألجواد،  الكرماء من وكاف الذاكرة، حسن والشعر،
 .من علماء مكة، وزار اؼبدينة وظبع عشرة ثبلث سنة حج
 

 ،سنة وشبانوف إحدى ولو، ئةاوم وسبعني طبس سنة اعبمعة يـو شعباف من النصف يـو وتويف ،وتسعني أربع سنةولد 
 .  7تعاىل، وقيل غري ذلك ا رضبو

 :8نص الرسالتين
t

  :سعد بن الليث ن أنس إلىب اإلمام مالك نص رسالة -1
 
 :بعد أما ،ىو إال إلو ال الذي ا إليك أضبد فإين ،عليك سبلـ ،سعد بن الليث إىل أنس بن مالك من، الرحيم الرضبن ا بسم
 

 الولداف من قبلي ومن ،وأنا إليك كتبت ،مكروه كل من وإياؾ وعافانا ،والعبلنية السر يف بطاعتو وإياؾ ا عصمنا
 علي يتم أف ا أسأؿ ،مسرور بو أنا الذي عليك ا ونعمة ،حالك من تذكر كتابك أتانا ،ؿبمود وا ،ربب ما على واألىل
 هبا وأبعث ،لك عرضهاأل هبا بعثت كتب يف ذكرت ما وفهمت ،شاكرين لو جيعلنا وأف ،وعليك علينا أنعم ما صاحل وعليك
 -غنداؽ حيىي قاؿ أو -قنداؽ كل على وختمت ،جيب ما على أمرىا صح حىت ،غريت ما منها وغريت ذلك فعلت وقد ،إليك
 يف نفسي لك وصربت ،أىل لذلك وأنت ،حاجتك وقضاء حفظك إيلّ  حبيبا وكاف ،الوكيل ونعم ا حسيب :ونقشو خباسبي منها
 يلزمين أنو رأيت الذي ذلك من وبلغت ،إليو دفعتها حىت هبا جاءين الذي مع فتأتيك ،ذلك أقبح ألف فيها أعرض أكن مل ساعة
 عندؾ ؽبا يكوف أف ورجوت ،لك بالنصيحة ابتدائك يف ذلك من قبلي فبا استطلعت ما نشطين وقد ،وحرمتك حقك يف لك

                                                      
1tتذكرة اغبفاظ،  ،ـ1998ىػػ، 1419انظر الذىيب،  -7 ، رقم: 412: 8، ـ ، هتذيب التهذيب1984، ىػ1404، والعسقبلين، 210، رقم: 164:

، 12رقم:  ،136 :8، ، سري أعبلـ النببلء ـ1985ىػ، 1405الذىيب ، و  ،5016، رقم: 24t:264 ، هتذيب الكماؿ، م1980 ػ،ى1400واؼبزي، ، 834
 ،ؿبمد بن حباف والبسيت،، 549، رقم: 127: 4، ، بريوت: دار صادر7وفيات األعياف، د.ط، ج ،1971 ابن خلكاف، أضبد بن ؿبمد بن أيب بكر،و 

، ـ1995ىػ، 1415والعسقبلين، أضبد بن علي بن حجر، ، 10445، رقم: 7t:360 ، بريوت: دار الفكر ،4ج ،ط .د ،الثقات ،1975ىػ،1395
، ميزاف االعتداؿ يف ـ1995الذىيب، مشس الدين ؿبمد بن أضبد، ، و 5684، رقم: 1t:817، بريوت: دار الكتب العلمية، 2، ج2طتقريب التهذيب، 
، اعبرح والتعديل، ـ1952ىػ، 1271والرازي، عبد الرضبن بن أيب حاًب، ، 7004، رقم: t5t:515، بريوت: دار الكتب العلمية،8ج، 2طنقد الرجاؿ، 

     .، وغريىم448 ، رقم:2t:664بريوت: دار إحياء الًتاث،  ،9ج، 1ط
، مكة اؼبكرمة: مركز البحث 4ـ، تاريخ ابن معني، د.ت، ج1979ىػ، 1399نص الرسالتني بتمامهما عند ابن معني، أبو زكريا حيي بن معني،  انظر -8

  .1t:10، ترتيب اؼبدارؾ وتقريب اؼبسالك، 1965اليحصيب، ، وباختصار عند، 498 :4العلمي وإحياء الًتاث اإلسبلمي، 
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 وال ،األمر ىذا من شيئا تذاكرين مل أنك إال ،صبيبل فيك يزؿ مل رأيي يكوف أف إال ،اليـو قبل ذلك من منعين يكن ومل موضع
 .إيلّ  فيو تكتب

 
 إمامتك يف وأنت ،بو كبن الذي وببلدنا عندنا الناس صباعة عليو ؼبا ـبالفة بأشياء تفىت أنك بلغين أنو ،ا رضبك واعلم
 ما وتتبع ،نفسك على زباؼ بأف حقيق ،منك جاء ما على واعتمادىم ،إليك قبلك من وحاجة ،بلدؾ أىل من ومنزلتك وفضلك
َوالسَّاِبُقوَف اأَلوَُّلوَف ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىم ﴿  :كتابو يف يقوؿ -وجل عز -ا فإف تباعو؛اب النجاة ترجو

ُهْم َوَرُضوْا َعْنُو َوأََعدَّ ؽَبُْم َجنَّاٍت ذَبْرِي رَبْتَػَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن ِفيهَ   :تعاىل قاؿو  ،9﴾ا أَبَداً َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم بِِإْحَساٍف رَِّضَي الّلُو َعنػْ
 ،اؼبدينة ألىل تبع الناس فإمنا ،10﴾أُْوُلوا اأْلَْلَباِب الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَف اْلَقْوَؿ فَػَيتَِّبُعوَف َأْحَسَنُو أُْولَِئَك الَِّذيَن َىَداُىُم اللَُّو َوأُْولَِئَك ُىْم ﴿ 
 حيضروف ،أظهرىم بني -وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ إذ اغبراـ وحـر اغببلؿ وأحل ،القرآف نزؿ وهبا ،اؽبجرة كانت إليها
 بعده من قاـ ٍب ،-وسلم عليو ا صلى -عنده ما لو واختار ا توفاه حىت ،فيتبعونو ؽبم ويسن ،فيتبعونو ويأمرىم ،والتنزيل الوحي
 أخذوا ٍب ،عنو سألوا فيو علم عندىم يكن مل وما ،أنفذوه علموا فبا هبم نزؿ فما ،بعده من األمر وىل فبن أمتو من لو الناس أتبع
 وعمل قولو ترؾ ،وأوىل منو أقوى غريه امرؤ قاؿ أو ،ـبالف خالفهم فإف ،عهدىم وحداثة اجتهادىم يف ذلك يف وجدوا ما بأقوى
 أر مل ،بو معموال ظاىرا باؼبدينة األمر كاف فإذا ،السنن تلك ويتبعوف ،السبيل تلك يسلكوف بعدىم من التابعوف كاف ٍب ،بغريه
 العمل ىذا يقولوف األمصار أىل ذىب ولو ،ادعاؤىا وال انتحاؽبا حدأل جيوز ال اليت ،الوراثة تلك من أيديهم يف للذي خبلفو
 فانظر ،ؽبم جاز الذي مثل ذلك من ؽبم جيز ومل ،ثقة على ذلك من يكونوا مل ،منا مضى من عليو مضى الذي وىذا ،ببلدنا
 إليك والنظر ، النصيحة إال إليك كتبت ما إىل دعائي يكوف أال ألرجو أين واعلم ،لنفسك فيو إليك كتبت فيما ،ا رضبك
 صلى -ا رسوؿ وطاعة بطاعتو وإياؾ ا وفقنا ،نصحا آلك مل أين تعلم تفعل إف فإنك ،منزلو منك كتايب فأنزؿ ،بك والضن
 .ا ورضبة عليكم والسبلـ ،حاؿ كل وعلى ،أمر كل يف -وسلم عليو ا
 
 رسالة اإلمام مالك بن أنس: رد اإلمام الليث بن سعد علىنص  -2
 
  :بعد أما ،ىو إال إلو ال الذي ا إليك أضبد فإين ،عليك سبلـ ،أنس بن مالك إىل سعد بن الليث من الرحيم الرضبن ا بسم
 

 ذلك ا فأداـ ،سرين الذي حالك صبلح من تذكر كتابك بلغين وقد ،واآلخرة الدنيا يف العاقبة وأحسن، وإياؾ ا عافانا
 وختمك ،إياىا وإقامتك ،هبا إليك بعثت اليت الكتب يف نظرؾ وذكرت ،أحسنو يف والزيادة ،وبو لو الشكر على بالعوف وأسبو ،لكم
 وذكرت ،فيها بنظرؾ ربقيقها أبلغ أف فأحببت ،عنك إيل انتهت كتب فإهنا ،منها قدمت فيما ا فآجرؾ أتتنا وقد ،خباسبك عليها
 مل وأنو ،موضع عندي ؽبا يكوف أف ترجو نكوأ ،بالنصيحة ابتدائي إىل ،عنك أتاين ما تقوًن من فيو إليك كتبت ما نشطك قد أنو

                                                      
 .100سورة التوبة، اآلية  -9

 .18، اآلية الزمرسورة  -10
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 مالك بن أنس إىل اإلماـ الليث بن سعد ورده عليها الدروس والفوائد الدعوية اؼبستفادة من رسالة اإلماـ
Ramdan Abdoslam A. Shahbana; Siti Ruqayah Tibek 

 

 

 عليو ؼبا ـبالفة بأشياء أفىت أين بلغك وأنو ،ىذا مثل أذاكرؾ مل أين إال ،صبيبل فينا رأيك يكوف أف إال ،خبل فيما ذلك من دينعك
 إليها ،اؼبدينة ألىل تبع الناس وأف ،بو أفتيهم ما على قبلي من العتماد ؛نفسي على اػبوؼ عليّ  حيق وأنو ،عندكم الناس صباعة
 أحداً  أجد وما ،ربب الذي باؼبوقع مين ووقع ،ا شاء إف ذلك من بو كتبت بالذي أصبت وقد ،القرآف نزؿ وهبا ،اؽبجرة كانت
 فيما بفتياىم خذاً آ وال ،مضوا الذين اؼبدينة أىل لعلم -تفصيبل قاؿ أو -تفضيبل أشد وال ،الفتيا لشواذ أكره العلم إليو ينسب
 ،أصحابو ظهراين بني عليو القرآف ونزوؿ -وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ مقاـ من ذكرت ما وأما ، واغبمد ،مين عليو اتفقوا
َوالسَّابُِقوَف اأَلوَُّلوَف ﴿ :-وتعاىل تبارؾ -ا قوؿ من ذكرت ما وأما ،ذكرت فكما ؽبم تبعا صاروا الناس وأف ،منو ا علمهم وما

ُهْم َوَرُضوْا َعْنُو َوأََعدَّ ؽبَُ  ُر َخاِلِديَن ِفيَها ْم َجنَّاٍت ذَبْرِي رَبْتَػَها األَنْػَهاِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألَنَصاِر َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىم بِِإْحَساٍف رَِّضَي الّلُو َعنػْ
 فجندوا ،ا مرضاة ابتغاء ا سبيل يف اعبهاد إىل خرجوا األولني السابقني أولئك من كثريا فإف ﴾، أَبَدًا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 جند كل يف فكاف ،علموه شيئا يكتموىم ومل ،رسولو وسنة ا كتاب ظهرانيهم بني وأظهروا ،الناس إليهم  واجتمع ،األجناد
 ؽبم يفسره مل فيما رأيهم وجيتهدوف ،علموه شيئا يكتموىم ومل، -وسلم عليو ا صلى -نبيو وسنة ا بكتاب يعملوف طائفة منهم
 مضيعني الثبلثة أولئك يكن ومل ،ألنفسهم اؼبسلموف اختارىم الذين ،وعثماف وعمر بكر أبو عليو ويقومهم ،والسنة القرآف

 صلى -نبيو وسنة ا لكتاب اػببلؼ من واغبذر الدين إلقامة ؛اليسري األمر يف يكتبوف كانوا بل ،عنهم غافلني وال ،ألجنادىم
 جاء فإذا ،علمومهوه الإ ،فيو ائتمروا أو ،-وسلم عليو ا صلى -النيب بو عمل أو ،القرآف فسره أمرا يًتكوا فلم، -وسلم عليو ا
 عليو يزالوا مل ،وعثماف وعمر بكر أيب عهد على والعراؽ والشاـ دبصر -وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ أصحاب بو عمل أمر
 -ا رسوؿ أصحاب من سلفهم بو يعمل مل أمرا اليـو حيدثوا أف اؼبسلمني ألجناد جيوز نراه فبل ،بغريه يأمروىم مل قبضوا حىت
 -ا رسوؿ أصحاب أف مع ،مضى من يشبو ال من منهم وبقى ،العلماء أكثر ذىب حني ،ؽبم والتابعني -وسلم عليو ا صلى
 اختلف ٍب ،هبا إليكم كتبت علمتها قد أف عرفت أين لوال ،كثرية أشياء يف الفتيا يف بعده اختلفوا قد -وسلم عليو ا صلى
 الذين اختلف ٍب ،االختبلؼ أشد ونظراؤه اؼبسيب بن سعيد -وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ أصحاب بعد أشياء يف التابعوف
 فكاف ،-عليهما ا رضبة -الرضبن عبد أيب بن وربيعة ،شهاب بنا الفتيا يف يومئذ ورأيتهم ،وغريىا باؼبدينة حضرناىم بعدىم كانوا
 بن حيىي ،اؼبدينة أىل من السن ذوي وقوؿ ،فيو قولك وظبعت وحضرت ،مضى ما لبع  -عنو ا ذباوز -ربيعة خبلؼ من
 ،ؾبلسو فراؽ إىل ذلك من كرىت ما اضطرؾ حىت ،منو أسن ىو فبن كثري وغري ،فرقد  بن وكثري ،عمر بن ا وعبيد ،سعيد

 ،أكره ما منو تكرىاف ،أنكرت فيما موافقني فكنتما ،ذلك من ربيعة على نعيب ما بع  ،ا عبد بن العزيز وعبد ،أنت وذاكرتك
 صادقة ومودة ،اإلسبلـ يف حسنة وطريقة ،مستبني وفضل ،بليغ ولساف ،أصيل وعقل ،كثري خري ربيعة عند ا حبمد ذلك ومع

 وإذا لقيناه إذا كثري اختبلؼ شهاب بنا من يكوف وكاف !،عملو بأحسن وجزاه لو وغفر ا رضبو ،خاصة ولنا ،عامة إلخوانو
 من مضى بالذي يشعر وال ،بعضا بعضها ينق  أنواع بثبلثة وعلمو رأيو فضل على الواحد الشيء يف كتب فردبا ،بعضنا كاتبو
 أجناد من أحد جيمع أف إياه إنكاري عبت فبا أف عرفت وقد ،إياه تركي أنكرت ما ترؾ إىل يدعوين الذي فهو ،األمر ذلك يف رأيو

 يف قط منهم إماـ جيمع ،مل-جل و عز -ا إال يعلمو ال دبا اؼبدينة مطر من أكثر الشاـ ومطر ،اؼبطر ليلة الصبلتني بني اؼبسلمني
 أف بلغنا وقد ،جبل بن ومعاذ ،العاص بن وعمرو ،سفياف أيب بن ويزيد ،اعبراح بن عبيدة وأبو ،الوليد بن خالد وفيهم ،اؼبطر ليلة
 العلماء يدي بني القيامة يـو معاذ يأٌب :-ويقاؿ -،معاذ واغبراـ باغببلؿ وأعلمكم) :قاؿ -وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ
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 ،وقاص أيب بن وسعد ،العواـ بن والزبري ،دبصر ذر أبو كاف وقد ،بن رباح وببلؿ ،الدرداء وأبو ،حسنة بن وشرحبيل ،12(11برتوة
 أيب بن على ونزؽبا ،حصني بن وعمراف ،وحذيفة ،مسعود بنا وبالعراؽ ،كلها اؼبسلمني وبأجناد ،بدر أىل من سبعوف وحبمص
 ذلك ومن ،قط والعشاء اؼبغرب بني جيمعوا فلم ،لومش -وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ أصحاب من معو كاف دبن سنني طالب
 ا صلى -ا رسوؿ أصحاب بو يق  ومل ،باؼبدينة بو يقضي يزؿ مل أنو عرفت وقد ،اغبق صاحب وديني الشاىد بشهادة القضاء
 عمر وىل ٍب ،وعثماف ،وعمر ،بكر أبو الراشدوف اؼبهديوف اػبلفاء إليهم بو يكتب ومل ،العراؽ وال ،مصر وال ،بالشاـ -وسلم عليو
 من مضى دبا والعلم الرأي يف واإلصابة ،الدين إقامة يف واعبد ،البدع وقطع ،السنن أحياء يف علمت قد كما وكاف ،العزيز عبد بن
 :عمر إليو فكتب ،اغبق صاحب وديني ،الشاىد بشهادة باؼبدينة بذلك تقضي كنت إنك :اغبكيم بن رزيق إليو فكتب ،الناس أمر
 ومل ،وامرأتني رجل أو ،عدلني رجلني بشهادة إال نقضي فبل ،ذلك غري على الشاـ أىل فوجدنا ،باؼبدينة بذلك نقضي كنا قد إنا
 أىل أف ذلك ومن ،13سكبا خبناصرة فيو يكوف كاف الذي منزلو يف عليو تسكب والسماء اؼبطر يف قط والعشاء اؼبغرب بني جيمع
 العراؽ أىل وافق وقد ،إليها ذلك يدفع ،تكلمت صداقها مؤخر يف تكلم أف شاءت مىت أهنا ،النساء صدقات يف يقضوف اؼبدينة
 كاف من وال ،-وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ أصحاب من أحد يق  مل ،مصر وأىل الشاـ أىل وأف ،ذلك على اؼبدينة أىل
 يكوف ال إنو اإليبلء يف قولكم ذلك ومن ،حقها على فتقـو ،الطبلؽ أو ،اؼبوت بينهما يفرؽ أف إال ،اؼبؤخر بصداقها المرأة بعدىم
 بعد التوقف ذكر عنو يروى كاف الذي ا وعبد ،ا عبد عن نافع حدثين وقد ،أشهر األربعة مرت وإف ،يوقف حىت طبلؽ عليو
 أو ،ا أمره كما يفيء أف إال األجل بلغ إذا للموىل حيل ال ،14كتابو يف ا ذكر الذي اإليبلء يف يقوؿ كاف أنو ،أشهر األربعة
 عن بلغنا وقد ،طبلؽ عليو يكن مل ،يوقف ومل ا ظبى اليت األشهر األربعة بعد أشهرا لبث واف :تقولوف وأنتم ،الطبلؽ يعـز
 األشهر األربعة مضت إذا :اإليبلء يف قالوا أهنم ،الرضبن عبد بن سلمة وأيب ،ذؤيب بن وقبيصة ،ثابت بن وزيد ،عفاف بن عثماف
 فهي األربعة مضت إذا :شهاب وابن ،ىشاـ بن اغبارث بن الرضبن عبد بن بكر وأبو ،اؼبسيب بن سعيد وقاؿ ،بائنة تطليقة فهي
 ،تطليقة فهي ،زوجها فاختارت أمرىا امرأتو الرجل ملك إذا :يقوؿ كاف ثابت بن زيد أف ذلك ومن ،العدة يف الرجعة ولو تطليقة
 الناس كاد وقد :يقوؿ الرضبن عبد أيب بن ربيعة وكاف ،مرواف بن اؼبلك عبد بو وقضى ،تطليقة فهي ثبلثا نفسها طلقت وإف

 وإف ،رجعة عليها لو كانت ،اثنتني أو ،واحدة نفسها اختارت وإف ،طبلؽ فيو يكن مل ،زوجها اختارت إف أهنا على جيتمعوف
 يف عليها يرد أف إال ،يطلقها أو ،عنها ديوت ٍب ،هبا فيدخل ،غريه زوجا تنكح حىت لو ربل ومل ،منو بانت ،ثبلثا نفسها طلقت
 رجل أديا :يقوؿ كاف مسعود بن ا عبد أف ذلك ومن ،امرأتو وبني بينو وخيلي فيستحلف ،واحدة ملكتك إمنا :فيقوؿ ،ؾبلسو

                                                      
، بريوت: دار العلم 6، ج4تاج اللغة وصحاح العربية، ط، الصحاح م1987هـ، 1407الرتوة: اػبطوة، انظر اعبوىري، إظباعيل بن ضباد،  -11

 .2351 :6للمبليني، مادة رثى، 
 عمار، ؿبمد دار اإلسبلمي، عماف: اؼبكتب ، بريوت،2، ج1، طاؼبعجم الصغري، م1985 ىػ،1405أيوب،  بن أضبد بن الطرباين، سليمافأخرجو  -12

 .بلفظ: )...وأعلمها باغببلؿ واعبراـ معاذ بن جبل جيئ يـو القيامة أماـ العلماء برتوة(، 556t،1t:335حديث رقم:  أمرير، اغباج ؿبمود شكور
 .2t:390، بريوت: دار الفكر، 5ج، انظر اغبموي، ياقوت بن عبد ا، د.ت، معجم البلداف، د.ط -13
يعٌ  اللَّوَ  فَِإفَّ  الطَّبَلؽَ  َعَزُموا َوِإفْ  َرِحيمٌ  َغُفورٌ  اللَّوَ  فَِإفَّ  فَاُءوا فَِإفْ  َأْشُهرٍ  أَْربَػَعةِ  تَػَرب صُ  ِنَسائِِهمْ  ِمنْ  يُػْؤُلوفَ  لِلَِّذينَ ﴿ىو قولو تعاىل:  -14 ﴾، سورة البقرة، َعِليمٌ  ظبَِ
   .226اآلية 
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 ،ذلك فمثل ،فاشًتتو عبدا اغبرة تزوجت وإف ،ذلك يقوؿ ربيعة وكاف ،تطليقات ثبلث إياىا فاشًتاؤه ،زوجها اشًتاىا ٍب ،أمة تزوج
 استثقلت تكوف أف فتخوفت ،كتايب يف ذببين فلم ،بعضها يف إليك كتبت وقد ،فاستنكرىا الفتيا من أشياء عنكم بلغتنا وقد
 عاصم بن زفر أمرت أنك بلغين كاف أنو وذلك ،رأيك علم فيو أردت وفيما ،أنكرت فبا شيء يف إليك الكتاب فًتكت ،ذلك
 يـو كهيئة الصبلة قبل االستسقاء يف اػبطبة ألف ؛ذلك فأعظمت ،اػبطبة قبل الصبلة يقدـ أف يستسقي أف أراد حني ،اؽببليل
  ،فدعا القبلة إىل وجهو حوؿ اػبطبة من فراغو دنا إذا اإلماـ أف إال ،اعبمعة
 

 ،حـز بن عمرو بن ؿبمد بن بكر وأبو ،العزيز عبد بن عمر ظهرانيكم بني استسقى وقد ،فصلى نزؿ ٍب ،رداءه وحوؿ
 أنو ذلك ومن ،واستنكروه ذلك من عاصم بن زفر صنع الذي الناس فاستهًت ،الصبلة قبل والدعاء اػبطبة يقدـ فكلهم ،وغريمها
 كتاب ويف ،الصدقة فيو جيب ما منهما واحد لكل يكوف حىت الزكاة عليهما جيب ال اؼباؿ يف اػبليطني إف :تقوؿ أنك يل ذكر
 العزيز عبد بن عمر والية يف بو يعمل الذي ذاؾ كاف وقد ،بالسوية بينهما ويًتاداف ،الصدقة عليهما جيب أنو اػبطاب بن عمر
 ومن !،مصريه اعبنة وجعل ،لو وغفر، ا فرضبو ،زمانو يف العلماء أفاضل بدوف يكن ومل ،سعيد بن حيىي بو حدثنا والذي ،قبلكم
 أنو ،منها طائفة اؼبشًتى أنفق أو ،شيئا شبنها من طائفة فتقاضى ،سلعة رجل باعو وقد الرجل أفلس إذا :تقوؿ أنك بلغين أنو ذلك
 ومن ،بعينها فليست ،شيئا منها اؼبشًتي أنفق أو ،شيئا شبنها من تقاضى إذا البائع أف على الناس وكاف ،متاعو من وجد ما يأخذ
 أسهم أربعة أعطاه أنو حيدثوف كلهم والناس ،واحد لفرس إال الزبري يعط مل -وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ أف يذكر ذلك
 وال ،العراؽ وأىل ،إفريقية وأىل ،مصر وأىل ،الشاـ أىل اغبديث ىذا على كلهم واألمة ،15الثالث الفرس سهم ومنعو ،لفرسني
 أشباه من كثرية أشياء تركت وقد ،أصبعني األمة خيالف أف مرضي رجل من ظبعتو كنت وإف ينبغي يكن فلم ،اثناف فيو خيتلف
 ذىب إذا اؼبضيعة من يكوف أف أخاؼ وما ،اؼبنفعة من ذلك يف للناس أرجو ؼبا بقائك وطوؿ ،إياؾ ا توفيق أحب وأنا ،ىذه
 .والسبلـ فاستيقنو فيك ورأيي ،عندي منزلتك فهذه الدار نأت وإف ،دبكانك استئناسي مع مثلك
 

 الدعوة خدمةأىمية الرسالتين في 
 

الدعوة لدين ا تعاىل يف خدمة تكمن أمهية رسالة اإلماـ مالك بن أنس إىل اإلماـ الليث بن سعد ورد اإلماـ الليث عليها يف 
 اآلٌب:

 

                                                      
: 26،27،28،29t،4عرفة، كتاب السري، رقم: ، بريوت: دار اؼب4، ج1ـ، السنن، ط1966ىػ، 1386على بن عمر،  أخرجو الدار قطين، -15

 ألمو وسهما ،لو وسهما ،لفرسو سهمني ،أسهم أربعة أعطاه -وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ أف): العواـ بن الزبري : عن، بألفاظ منها109،110،11
   (.القرىب ذي سهم
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ل ما يصدر عنهما اؼبكانة الكبرية لئلمامني مالك بن أنس والليث بن سعد بني علماء األمة وفقهائها وأعبلمها ودعاهتا، فك -1
 .من أقواؿ وأفعاؿ وتصرفات ونتاج علمي وفكري مصدر للدعاة يستفيدوف منو يف خدمة الدعوة إىل دين ا تعاىل

تباع منهج السلف والسري على خطاىم واقتفاء آثارىم يف كل كبرية وصغرية من أمور اموضوع الرسالة الذي يتناوؿ الدعوة إىل  -2
 .  ب أف يكوف عليو كل داعية إىل ا تعاىل، حىت تكوف دعوتو على علم ومعرفة ودراية وبصريةوىو ما جي الدين والدنيا،

تباع سلف األمة، ومناقشة ايث بن سعد على رسالة اإلماـ مالك، الذي حوى على تأكيد أمهية الرد الذي كاف من اإلماـ الل -3
و من احًتاـ وتقدير واعًتاؼ توما تضمناإلماـ مالك يف مآخذه مناقشة علمية باألدلة والرباىني، وبكل موضوعية وذبرد، 

 .  بالفضل، دوف تعصب لرأي بعينو من أجل الوصوؿ للحقيقة

يف بياف اغبق والدعوة إىل إتباعو والوضوح الصراحة بالرفق واللني اؼبمزوج  وىو أسلوب ف،األسلوب الذي ُعرَِضت بو الرسالتا -4
 .حىت تؤٌب الدعوة شبارىاوىو من األساليب اؼبهمة اليت حيتاجها الداعية للتأثري يف اؼبدعوين و والسري على منوالو، 

ص، والتحري والدقة واإلخبل وىو صدر اإلسبلـ األوؿ زمن الورع والتقوى، واػبوؼ واػبشية، فت فيو الرسالتابَ تِ العصر الذي كُ  -5
صلى ا عليو  -والضبط، واألمانة والصدؽ، واغبرص على اإلسبلـ واؼبسلمني، ىذا الزمن برجالو ىم خري القروف بشهادتو

     .  ، الذي جيعل منهم مشوعاً ونرباساً ومناراٍت لؤلمة من بعدىم دعاة ومدعوين-وسلم

 
 الدروس والفوائد الدعوية المستفادة من الرسالتين

 
 : منها، زبدـ الدعوةوالرد عليها على دروس وفوائد وت رسالة اإلماـ مالك إىل الليث بن سعد لقد ح

 

 وسلف األمة في التخاطب والتراسل والحوار -صلى اهلل عليو وسلم -التأدب بآداب النبي -1

 
د ا إليك الذي ال إلو إال ، فإين أضبعليكمإىل الليث بن سعد، سبلـ  من مالك بن أنس): قبد أف اإلماـ مالك بدأ رسالتو بقولو

 بن مالك إىل سعد بن الليث من الرحيم الرضبن ا بسم(، وقبد اإلماـ الليث بن سعد بدأ رسالتو أيضاً بقولو: )…بعد أما ىو!،
بد وأف يكوف  البدء هبذه اؼبقدمة ال نياختيار اإلمامف بعد...(، أما ىو!، إال إلو ال الذي ا إليك أضبد فإين عليك، سبلـ أنس،
بسم ا الرضبن )إليو:  ، فكتباؼبلك بن مرواف يبايعو ا بن عمر كتب إىل عبد عبد فقد روي أف، األولني راثمن آ اهياستق أدباً 

، وأقر لك بالسمع ىود إليك ا الذي ال إلو إال ، فإين أضبعليك سبلـ مري اؼبؤمنني من عبد ا بن عمر،، أاؼبلك الرحيم لعبد
 الرضبن ا بسم، قولو: )كتب إىل معاوية بن أيب سفياف  زيد بن ثابت وأف، 16(، فيما استطعتا، وسنة رسولو والطاعة على سنة

 إال إلو ال الذي ا إليك أضبد فإين ،ا ورضبة اؼبؤمنني أمري عليك سبلـ ثابت بن زيد من اؼبؤمنني أمري معاوية ا لعبد ،الرحيم

                                                      
، بريوت: دار البشائر اإلسبلمية، كتاب أىل الذمة، باب 1، ج3طـ، األدب اؼبفرد، 1989ىػ، 1409أخرجو البخاري، ؿبمد بن إظباعيل،  -16

   .382: 1، 1119الكتابة إىل النساء، حديث رقم: 
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، ففي ىذا األدب سر مفتاح القلوب وراحة النفوس وطمأنينتها واستمالة العقوؿ، وىي صفة حري بالدعاة التحلي 17(بعد أما ،ىو
دبن حوؽبم من حكاـ وؿبكومني وأجناس، وأعراؽ ـبتلفة، عند التخاطب هبا والتزامها فيما بينهم وبني مدعويهم ويف عبلقتهم 

   .  إليهم، فقد تفعل الكلمة الطيبة فيهم فعلها أكثر من أي وسيلة أو أسلوب آخر معهم وؿباورهتم والكتابة
 
 :ةالمحب -2
 

 كتبت مكروه!، كل من وإياؾ وعافانا والعبلنية، السر يف بطاعتو وإياؾ ا بعد: عصمنا أمايتضح من خبلؿ قوؿ اإلماـ مالك: )
 بو أنا الذي عليك ا ونعمة حالك، من تذكر كتابك أتانا ؿبمود، وا ربب، ما على واألىل الولداف من قبلي ومن وأنا، إليك
 أما(، ومن خبلؿ قوؿ اإلماـ الليث: )شاكرين لو جيعلنا وأف وعليك، علينا أنعم ما صاحل وعليك علي يتم أف ا أسأؿ مسرور،
 ذلك ا فأداـ سرين، الذي حالك صبلح من تذكر كتابك بلغين وقد واآلخرة، الدنيا يف العاقبة وأحسن وإياؾ، ا عافانا بعد:
 الدعاء لوو  ،الشفقة على اآلخرو ة اؼبتبادلة بني اإلمامني، مظاىر اب أحسنو( يف والزيادة وبو، لو الشكر على بالعوف وأسبو لكم،
يف حياتو، وأخذه باللني واؼبهادنة واؼببلطفة يف تبادؿ األفكار ومناقشة اؼبسائل ة لو فاوالسداد واؼبعاوطلب العصمة والتوفيق  باػبري،

 التواضع، ،هاأساس بني الطرفني ابة من صادقة نفحة الرسالتنيىاتني  ففيواالستهزاء، والتقريع، والتهكم بعيدًا عن التعصب 
 األعذار والتماس النوايا، اهتاـ وعدـ ،الظن وحسن واجملادلة، واؼبخاصمة والغلظة الشدة وترؾ منازؽبم، الناس وإنزاؿ الطيب، والثناء
 الرسالتني ىاتني يف تساؽ ،يف طريق الدعوة بارزة معاملىي و ، بةمن مظاىر ا وسواىا األمور ىذه كلف التشهري، وعدـ اغبسنة،
واؼبدعوين من أساسيات  فيما بينهم، وبني الدعاة الدعاةفابة اؼبتبادلة بني  ،خدمة الدعوة يفالدعاة بو  حيتذي منوذجاً  لتكونا

اليت ذبلت يف  وغريىم، لمسلمنيل اؼبثاؿ والقدوة يف ؿببتو -ا عليو وسلمصلى  -وؽبم يف رسوؿ ا ،قباح الدعوة وانتشارىا
حىت عاتبو ربو على ذلك حرصو الشديد على ىدايتهم إىل اإلسبلـ، وخوفو عليهم من عواقب ما ىم عليو من الشرؾ والضبلؿ، 

بَاِخٌع نػَّْفَسَك َأالَّ َيُكونُوا  َلَعلَّكَ  ﴿َ ، وقولو تعاىل: 18﴾فَػَلَعلََّك بَاِخٌع نػَّْفَسَك َعَلى آثَارِِىْم ِإف ملَّْ يُػْؤِمُنوا هِبََذا اغبَِْديِث َأَسفاً  ﴿بقولو: 
ألهنم منقطعوف لعبادة ا تعاىل ومل تشغلهم الدنيا عن ؛ وحاجة من فقر وعوز عليوصربه معهم على ما ىم  كذلك،  19﴾ُمْؤِمِننَي 
َناَؾ َعنػْ ﴿تعاىل:  بقولو كما أمره ربو  ذلك، ُهْم تُرِيُد َواْصربْ نَػْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَف رَبػَُّهم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَف َوْجَهُو َواَل تَػْعُد َعيػْ

نْػَيا وَ  ، وأيضًا من دالئل ؿببتو ؽبم حرصو على تتبع 20﴾اَل ُتِطْع َمْن أَْغَفْلَنا قَػْلَبُو َعن ِذْكرِنَا َواتػََّبَع َىَواُه وََكاَف أَْمرُُه فُػُرطاً زِيَنَة اغْبََياِة الد 
م كما قاؿ تعاىل: انبو ؽبورضبتو هبم ولني جأحواؽبم والسؤاؿ عنهم وقضاء حوائجهم وإظهار اىتمامو هبم يف كل صغرية وكبرية 

                                                      
، حديث ، باب صدور الرسائل ببسم ا الرضبن الرحيمكتاب أىل الذمة  األدب اؼبفرد،، م1989ىػ، 1409أخرجو البخاري، ؿبمد بن إظباعيل،  -17
   .383: 1، 1122رقم: 

  .6سورة الكهف، اآلية  -18
  .3، اآلية الشعراء سورة  -19

  .28، اآلية الكهفسورة  -20
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فبا كاف لو األثر الكبري يف االستجابة لو صلى  ،21﴾فَِبَما َرضْبٍَة مَِّن الّلِو لِنَت ؽَبُْم َوَلْو ُكنَت َفظّاً َغِليَظ اْلَقْلِب الَنَفض وْا ِمْن َحْوِلكَ ﴿
فعلى الدعاة إظهار ؿببتهم للمدعوين مهما كاف جنسهم أو لوهنم أو وضعهم االقتصادي أو ، ، فيما دعاىم إليوا عليو وسلم

 الرسالتني ىاتني زىرة أبو ؿبمد العبلمة وصف وقداالجتماعي، وحرصهم على ىدايتهم وحصوؿ النفع ؽبم ومتابعة أحواؽبم دائماً، 
 وال فيها عباج ال ىادية، اغبق طلب يف وـبالفة صادقة، ودةوم قيم، وحبث جم، أدب ذلك فوؽ والرسالتاف: )فقاؿ جامعاً، وصفاً 
 .22(ووئاـ ووالء ؿببة بل خصاـ،

 
 للوصول للحق والحوارمناقشة التزام الو التعصب  ترك -3 
 

 الباطل،إظهار و ، غياب اغبقإف التعصب لرأي معني، أو مذىب معني، أو إماـ بعينو، قد يؤدي لغياب اغبقيقة وضياعها، و 
 ،أو حكم ، أو فتوى،ب قضاءٍ منصخاصًة ؼبن يتوىل وضياع اغبقوؽ، وإمهاؿ الواجبات، لذلك كاف نبده من واجبات اؼبرء اؼبسلم 

غريه، حىت ربفظ اغبقوؽ، وتصاف الواجبات، ويقاـ العدؿ، ويعطى كل ذي حق حقو، واإلمامني اعبليلني مالك دعوة، أو أو 
تركو، ويتخذونو منهجًا يف حياهتم، والدليل على ذلك يتضح يف  التعصب ويدعوف إىل والليث من أعبلـ األئمة الذين ينبذوف

 وببلدنا عندنا الناس صباعة عليو ؼبا ـبالفة بأشياء تفىت أنك بلغين أنو ا، رضبك واعلم، فقوؿ اإلماـ مالك: )ىاتني الرسالتني
 حقيق منك، جاء ما على واعتمادىم إليك، قبلك من وحاجة بلدؾ، أىل من ومنزلتك وفضلك إمامتك يف وأنت بو، كبن الذي
 واعلم لنفسك، فيو إليك كتبت فيما ا، رضبك فانظر(، إىل أف قاؿ: )...بإتباعو النجاة ترجو ما وتتبع نفسك، على زباؼ بأف
 تفعل إف فإنك منزلو، منك كتايب فأنزؿ بك، والضن إليك والنظر ، النصيحة إال إليك كتبت ما إىل دعائي يكوف أال ألرجو أين
وإمنا عرض  ،ؼبذىبو، أو نصحا(، فقد ناقش اإلماـ الليث فيما ذىب إليو بأدلة وبراىني دوف أف يتعصب لرأيو آلك مل أين تعلم

منو بادرة  ذلك بكل حيادية وموضوعية، واإلماـ الليث رد عليو مناقشا ومدلبلً على أرائو بأدلة كثرية أوردىا يف رسالتو دوف أف تبدر
، لذلك وجب على الدعاة نبذ التعصب الذي يورث االختبلؼ والتفرؽ كاف مطلبو اغبق ال غريتعصب لرأيو أو ؼبذىبو وإمنا  

التعصب الذي يفضي عن  -صلى ا عليو وسلم -رسوؿ ا قد هنىلو جيب أف تكوف متحدة ػبدمة الدين،  وضياع اعبهود، اليت
 بالتفضيل العلم أىل عند ؿبموؿ ىوو  ،(اللَّوِ  أَنِْبَياءِ  بَػنْيَ  تُػَفضُِّلوا اَل : )قاؿف لو، التعصبمن باب واؼبرسلني تفضيلو عن األنبياء إىل 
 شيئا هبا أعطي سلعتو يعرض يهودي بينما): قاؿ -رضي ا عنو -فعن أيب ىريرة اآلخر، تنق ص يتضمن الذي التّعصب وجو على
 اصطفى والذي تقوؿ وقاؿ: وجهو، فلطم فقاـ األنصار، من رجل فسمعو البشر، على موسى اصطفى والذي ال فقاؿ: كرىو،
 فبلف باؿ فما وعهدا، ذمة يل إف القاسم أبا فقاؿ: إليو فذىب أظهرنا؟، بني -وسلم عليو ا صلى -والنيب البشر، على موسى
 تُػَفضُِّلوا اَل ) قاؿ: ٍب وجهو، يف رئي حىت -وسلم عليو ا صلى -النيب فغضب فذكره، ،(َوْجَهوُ  َلَطْمتَ  ملَِ ) فقاؿ: وجهي، لطم
َفخُ  فَِإنَّوُ  اللَّوِ  أَنِْبَياءِ  بَػنْيَ  َفخُ  ٍُبَّ  اللَّوُ  َشاءَ  َمنْ  ِإالَّ  اأْلَْرضِ  يِف  َوَمنْ  السََّمَواتِ  يِف  َمنْ  فَػَيْصَعقُ  الص ورِ  يِف  يُػنػْ  َمنْ  أَوَّؿَ  َفَأُكوفُ  ُأْخَرى ِفيوِ  يُػنػْ
ـْ  الط ورِ  يَػْوـَ  ِبَصْعَقِتوِ  َأُحوِسبَ  أَْدرِي َفبَل  بِاْلَعْرشِ  آِخذٌ  ُموَسى فَِإَذا بُِعثَ   ْبنِ  يُوُنسَ  ِمنْ  أَْفَضلُ  َأَحًدا ِإفَّ  أَُقوؿُ  َواَل  قَػْبِلي بُِعثَ  َأ

                                                      
   .159، اآلية آؿ عمرافسورة  -21
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 وىو شيء، كل يف يتبع الذي ىو ألنو ؛-وسلم عليو ا صلى -ا رسوؿ سوى الناس من لشخص التعصب يذـ ، كما23(َمىتَّ 
 )كل: مالك اإلماـ قاؿ ، وؽبذاويصيب خيطئ فإنو غريه أما اؽبوى، عن ينطق الالذي  عصـواؼب وىو بو، جاء ما بكل يلتـز الذي
 إذا): الشافعي اإلماـ (، وقاؿوسلم عليو ا صلى ا رسوؿ قرب إىل وأشار القرب، ىذا صاحب إال عليو ويؤخذ منو يؤخذ الناس
: حنيفة أبو واإلماـ(، وقاؿ اغبائط عْرض بقويل واضربوا ا رسوؿ بقوؿ فخذوا َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى ا رسوؿ قوؿَ  قويل خالف
 عن جاء وإذا والعني، الرأس فعلى الّصحابة عن جاء وإذا والعني، الرأس فعلى َوَسلَّمَ  َعَلْيوِ  اللَّوُ  َصلَّى ا رسوؿ عن القوؿُ  جاء إذا)

صلى ا عليو  -وقوؿ رسولو، فعلى الداعية أال يتعصب لرأيو أو لرأي غريه، إال لقوؿ ا 24(رجاؿ وىم رجاؿ فنحن التابعني
  .  كمنهج يسريوف عليو  ، وإف يورث ذلك للمدعوين -وسلم
 
 تقبل النقد -4
 

من أىم الصفات اليت جيب توفرىا عند الدعاة، صفة تقبل النقد من اآلخرين سواء كانوا دعاة أو مدعوين أو غريىم، فتقبل النقد 
مهما كاف جارحًا أنو الطريق اؼبوصل للحق اغبقيقي دليل على احًتاـ اآلخر وتقديره، وعلى حسن الظن بو، والنظر إىل النقد 

ء والدعاة وأصحاب اؼبناصب ىم األكثر عرضًة للنقد، فوجب أف يكوف من يقـو عليها يتصفوف هبذه وغايتو اؼبرجوة منو، والعلما
فقد تقبل كل منهما نقد اآلخر بكل موضوعية الصفة، وىذه الصفة تتضح جليًة يف رسالة اإلماـ مالك ورد اإلماـ الليث عليها، 

ئماً ؿبط أنظار اؼبدعوين ونقدىم، لذلك فإف مل يكن يتقبل النقد وحيًـت راد كل منهما بياف اغبق وذبليتو، والداعية دالعلمهما أف م
 )اتق: اػبطاب بن ألمري اؼبؤمنني عمر قاؿ رجبل أف ويف ذلك يروى نو،الناس ماآلخر، فإنو سوؼ يسئ إىل نفسو ودعوتو وينفر 

 تقولوىا، مل إذا فيكم خري اَل  فليقلها، أال: وقاؿ الفاروؽ، فالتفت ،(ا اتق: )اؼبؤمنني ألمري تقوؿ أو اغباضرين بع  فقاؿ ا،
 .بأمهية النقد، وضرورة تقبلو -رضي ا عنو -، فهذا اعًتاؼ منو25نسمعها( مل إذا فينا خري وال
 
 

                                                      
، بريوت، اليمامة: 6، ج1ـ، اعبامع الصحيح اؼبسند من حديث رسوؿ ا وسننو وأيامو، ط 1407ىػ/1987، ؿبمد بن إظباعيلأخرجو البخاري،   -23

،tالنيسػػػابوري، مسػػػلم بػػػن اغبجػػػاجو  ،1254 :3، 3233﴾،حديث رقػػػم: َوِإفَّ يُػػػوُنَس َلِمػػػَن اْلُمْرَسػػػِلنيَ كتػػػاب األنبيػػػاء، بػػػاب قولػػػو تعػػػاىل:﴿دار ابػػػن كثػػػري،  

، حديث رقػم: -صلى ا عليو وسلم -الفضائل، باب فضل موسى ، بريوت: دار إحياء الًتاث العريب، كتاب5ج، الصحيح. د ط. ـt،1954ىػ1374
2373 ،4: 1843.   

، القاىرة، مراكش: اؼبكتبة اإلسبلمية 10، ج1انظر اؼبغراوي، ؿبمد بن عبد الرضبن، د.ت، موسوعة مواقف السلف يف العقيدة واؼبنهج والًتبية، ط -24
  .، وما بعدىا، أو غريىا من كتب اؼبذاىب الفقهية ؼبن أراد االستزادة9t:416للنشر والتوزيع، والنببلء للكتاب، 

tt .645: 2، بريوت: دار الفكر العريب، 10أبو زىرة، ؿبمد بن أضبد بن مصطفى، د,ت، زىرة التفاسري، د,ط، ج -25
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 بيانوو الرجوع للحق عند وضوحو  -5
 

ما ويف غري  ،ري رأيوغوالتسليم للحق عندما يتضح لو يف  ،والرضا ،والقبوؿ ،القناعة -تعاىل -جيب أف يكوف عند الداعية إىل ا
مكابرة وعناداً، وىذا اػبلق قبده يف رسالة اإلماـ الليث واضحًا جليًا كما يف  ، ويستبني لو خطؤه، وأال يتشبث باػبطأ ذىب إليو
 على قبلي من العتماد نفسي؛ على اػبوؼعلّي  حيق وأنو عندكم، الناس صباعة عليو ؼبا ـبالفة بأشياء أفيت أين بلغك وأنوقولو: )
 شاء إف ذلك من بو كتبت بالذي أصبت وقد القرآف، نزؿ وهبا اؽبجرة، كانت إليها اؼبدينة، ألىل تبع الناس وأف بو، أفتيهم ما
 لعلم -تفصيبل قاؿ أو -تفضيبل أشد وال الفتيا، لشواذ أكره العلم إليو ينسب أحداً  أجد وما ربب، الذي باؼبوقع مين ووقع ا،
خطأ ما ذىب إليو يف ـبالفة مذىب (، فقد باف لو  واغبمد مين، عليو اتفقوا فيما بفتياىم وال آخذاً  مضوا، الذين اؼبدينة أىل

قناعة ورضا ويقني، ويف أمهية الرجوع للحق كتب أمري اؼبؤمنني عمر بن اػبطاب إىل أيب موسى رجع عن ذلك عن أىل اؼبدينة، ف
 شيء يبطلو ال قدًن اغبق فإف اغبق فيو تراجع أف لرشدؾ فيو فهديت رأيك فيو فراجعت اليـو فيو قضيت قضاء نعنكدي اليقوؿ: )
   .  26(الباطل يف التمادي من خري اغبق ومراجعة
 
 االعتراف بالفضل -6
 

، الدعاة يف حقل الدعوةمن هود غريه يبني ج ىو منالداعية الفاضل أمثاؽبم، و  أىل الفضليعرؼ فضل أىل الفضل إف من 
وىذا يظهر جليًا يف رسالة اإلماـ الليث يف رده على رسالة اإلماـ مالك، حيث قاؿ وفضلهم عليو، وينسب كل فضل لصاحبو، 

 فآجرؾ أتتنا وقد خباسبك، عليها وختمك إياىا، وإقامتك هبا، إليك بعثت اليت الكتب يف نظرؾ ...وذكرتبعده ربيتو والدعاء لو: )
 إليك كتبت ما نشطك قد أنو وذكرت فيها، بنظرؾ ربقيقها أبلغ أف فأحببت إيل عنك، انتهت كتب فإهنا منها، قدمت فيما ا
(، فقد نسب إليو تلك الكتب اليت موضع عندي ؽبا يكوف أف ترجو وأنك بالنصيحة، ابتدائي إىل عنك، أتاين ما تقوًن من فيو

ولفضلو عنده، ولفضل اإلماـ الليث عند اإلماـ مالك فقد أسرع ينظر فيها ما إف وصلت إليو أرسلها إليو لينظر فيها تكرديًا لو 
 وقد إليك، هبا وأبعث لك، ألعرضها هبا بعثت كتب يف ذكرت ما وفهمت، فقد قاؿ: )عنده اوفرّغ ؽبا نفسو ووقتو ؼبكانة مرسله

 خباسبي منها -غنداؽ قاؿ أو -قنداؽ كل على وختمت جيب، ما على أمرىا صح حىت غريت، ما منها وغريت ذلك فعلت
 مل ساعة يف نفسي لك وصربت أىل، لذلك وأنت حاجتك، وقضاء حفظك إيلّ  حبيبا وكاف ،(الوكيل ونعم ا حسيب) ونقشو:
 يف لك يلزمين أنو رأيت الذي ذلك من وبلغت إليو، دفعتها حىت هبا جاءين الذي مع ذلك، فتأتيك أقبح ألف فيها أعرض أكن
فعلى الداعية أف يعطي كل  ،ويلو عفضلمن تقدير واحًتاـ وبياف ، فقد أعطى كل إماـ لصاحبو ما يستحقو وحرمتك( حقك

ال يبخس أحداً حقو، فإف ذلك يدًن العشرة وابة والوئاـ بني الناس، والدعوة صاحب فضل حقو سواء كاف داعية أو مدعو وأف 
 .يف أشد اغباجة إىل ذلك

 
 

                                                      
   .86 :1، بريوت: دار اعبيل، 4، ج1ـ، إعبلـ اؼبوقعني عن رب العاؼبني، ط1973، م اعبوزية، ؿبمد بن أيب بكربن قيانظر ا -26
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7-t والتشاورالتعاون 
 

يتضح ذلك من خبلؿ تعاوف اإلماـ مالك مع واإلماـ الليث بن سعد يف االطبلع على الكتب اليت بعث هبا إليو لينظر فيها 
 ذكرت ما وفهمت، وقد فعل ذلك ورد إليو كتبها بعد أف ختمها خباسبو، حيث قاؿ: )ويصحح فيها ما جيب تصحيحو ويبدي رأيو

 جيب، ما على أمرىا صح حىت غريت، ما منها وغريت ذلك فعلت وقد إليك، هبا وأبعث لك، ألعرضها هبا بعثت كتب يف
 وقضاء حفظك إيلّ  حبيبا وكاف الوكيل(، ونعم ا )حسيب ونقشو: خباسبي منها غنداؽ قاؿ: قنداؽ، أو كل على وختمت
 حىت هبا جاءين الذي مع فتأتيك ذلك، أقبح ألف فيها أعرض أكن مل ساعة يف نفسي لك وصربت أىل، لذلك وأنت حاجتك،
بني العلماء قدديًا كثريًة جداً، والدعاة يف أمس اغباجة للتعاوف والتشاور فيما بينهم يف أمور (، وصور ىذا التعاوف إليو دفعتها

       .  التعاوف بني الدعاة فيهاوإعطائها قوة  الدعوة، ومن العوامل اؼبساعدة على قباح الدعوة،

 
 الخالفال االختالف  -8
 

، فاؼبذاىب الفقهية فيها زبفيف على األمة، ألف اجتهاداهتا مبنية على ما وصل 27قيل أف االختبلؼ بني علماء األمة رضبة هبا
ـبتلفة تبعًا الختبلؼ أدلتها، ويف ذلك رضبة باألمة من أف تلـز  أحكامها فجاءت ،إليها من أدلة بنت عليها تلك االجتهادات

لو كاف يف اؼبسألة أكثر من حكم أو رأي  فقهي واحد يف مسألة من اؼبسائل، فتقع يف مشقة وعنت، من نفسها برأي أو حكم
وفقو أولوياهتا، فاختبلفهم فيو زبفيف  -تعاىل -فاألمة يف فسحة من ذلك، وىذه السعة للدعاة منها نصيب يف دعوهتم لدين ا

يناسبهم من أساليب ووسائل دعوية، بشرط أال ، وما مغباؿ اؼبدعوين وبيئته على اؼبدعوين، وتيسري ؽبهم يف كيفية الدعوة، ومراعاة
 .  يقعوا يف خبلؼ فيما بينهم وفيما يدعو الناس إليو

 

  النصيحة -9
 

، والداعية ىو أكثر إسداء النصيحة لآلخرين فيو حرص من الناصح على نفعهم وحصوؿ اػبري ؽبم، وفيو دليل على ؿببتهم
واؼبدعوين، ىو الداعية داعية الناصح ؼبن حولو من الدعاة هبا؛ ألف أساس الدعوة إىل ا النصيحة لو، وال اؼبطالبنياألشخاص 

واؼبدعوين، وذلك بالنصح ؽبم ومناقشتهم يف ذلك مناقشة اغبريص على معاعبة األخطاء وتصحيح االكبرافات، اليت تواجو الدعوة 
بو ويتبعوه، ويف ىاتني الرسالتني تتبني صورة التناصح بني اإلمامني اعبليلني يف  مستفيضة، حىت يستبني ؽبم وجو الصواب فيعملوا

         .  بينهماأوجو كثرية منها، بل الرسالتني يف جلهما يقوماف على النصيحة 

 
 

                                                      
tt.569: 4، الرياض: مكتبة العبيكاف، 4، ج1ىػ، شرح العمدة يف الفقو، ط1413انظر ابن تيمية، أضبد بن عبد اغبليم،  -27
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 حسن الظن باآلخرين -10
 

مهما بدر منهم من تصرفات وأقواؿ وأفعاؿ، حىت يستبني حاؽبم وحقيقة ما ىم عليو،  ،إف من كماؿ اػبلق حسن الظن باآلخرين
وبغريه من الدعاة فيما صدر ويصدر عنهم، وإف والداعية من أوىل الناس بذلك؛ ألنو يف حاجة دائمًا إلحساف الظن دبدعويو 

بني اإلمامني يف رسالتيهما بني واضح، فقوؿ اإلماـ ، إف أراد النجاح يف دعوتو، وحسن الظن منهم هيلتمس ؽبم األعذار فيما يسوؤ 
، قبل ذلك من منعين يكن ومل موضع عندؾ ؽبا يكوف أف ...ورجوتمالك لئلماـ الليث: )  فيك يزؿ مل رأيي يكوف أف إال اليـو

وقوؿ اإلماـ (، فقد أخربه برجائو أف تلقى نصيحتو لو موضع عنده، ومل دينعو قبل اليـو من نصحو إال أف رأيو وظنو فيو صبيبل، صبيبل
(، إمنا غبسن ظنو بو يف االىتماـ هبا فيها بنظرؾ ربقيقها أبلغ أف فأحببت عنك، إيلّ  انتهت كتب فإهناالليث لئلماـ مالك: )...
وبزمبلئو الدعاة، حىت ال يتسرب إليو سوء الظن جهدًا يف ذلك، فعلى الداعية حسن الظن باؼبدعوين يألو والنظر فيها وأنو لن 
       .  28(...اغبَِْديثِ  َأْكَذبُ  الظَّنَّ  فَِإفَّ  َوالظَّنَّ  إِيَّاُكمْ : )-صلى ا عليو وسلم -اؼبنهي عنو بقولو

 
 والرحمةالمودة  -11
 

بذلك  ، ومهالطفتالو اؼبودة والرضبة  أسلوب ااختار حيت ورد اإلماـ الليث عليها،  ،اإلماـ مالكيف رسالة  يتضح ىذا األسلوب
عليو صلى ا  -، فقد قاؿ تعاىل ـباطبا نبيو الكرًنعليو وأولياءهورسلو أنبياءه  -عز وجل -الذي رىب بو اؼبوىل اؼبنهج الرباين افيتبع
 يِف  َوَشاوِْرُىمْ  ؽَبُمْ  َواْستَػْغِفرْ  َعنػُْهمْ  فَاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  اَلنْػَفض وا اْلَقْلبِ  َغِليظَ  َفظًّا ُكْنتَ  َوَلوْ  ؽَبُمْ  لِْنتَ  اللَّوِ  ِمنَ  َرضْبَةٍ  فَِبَما : ﴿-وسلم
َاعن نفسو: ) -وسلمصلى ا عليو  -قاؿ، و 29﴾ اْلُمتَػوَكِِّلنيَ  حيُِب   اللَّوَ  ِإفَّ  اللَّوِ  َعَلى فَػتَػوَكَّلْ  َعَزْمتَ  فَِإَذا اأْلَْمرِ   َرضْبَةٌ  أَنَا إمنَّ
يلتزموا ، فعلى الدعاة أف قلوب اؼبدعوين دوف أدىن عناء ىلإتتسلل  ذبعل الدعوة ، فالرضبة ىي جوىر ىذا الدين، اليت30(ُمْهَداةٌ 

   .  وإتباعوحىت يستميلوا قلوهبم لقبوؿ اغبق  أسلوب اللني واؼبودة والرضبة باؼبدعوين

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
النكاح، باب ال خيطب من خطب أخيو حىت ينكح أو يدع، رقم:  كتاب  ـ، الصحيح، 1407ىػ/1987ؿبمد بن إظباعيل، أخرجو البخاري،  -28

4849t،5: 1976 ، 2563، الصحيح، كتب الرب والصلة، باب ربرًن الظن، رقم: ـ1954ىػ، 1374النيسابوري، مسلم بن اغبجاج، وt،4 :1985.   
  .159سورة آؿ عمراف، اآلية  -29
، بريوت: دار الكتاب العريب، اؼبقدمة، باب  2، ج 1ىػ، السنن، ط1407أبو ؿبمد،  نعبد ا بن عبد الرضب أخرجو الدارمي وغريه، الدارمي،  -30

 .15t،1t:21، حديث رقم : -صلى ا عليو وسلم -كيف كاف شأف النيب
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 االختصار -12
 
بعد أف اختياره ؽبذا النهج، ف -رضبو ا تعاىل -مالك اإلماـيف رسالة نبلحظ ف ،31 الكبلـ ما قل ودؿ ومل يطل فيملخري إف قيل

دخل يف موضوع الرسالة  والدعاء لنفسو وللمرسل إليو باختصار، ،-تعاىل -ا الثناء علىو ، البسملة والشهادةصدر رسالتو ب
مالك االختصار وعدـ اإلطالة يف اغبديث ببل فائدة، وهبذا  وىذا يدلنا على أف من منهج اإلماـ ،وإطالةمباشرة ودوف مقدمات 
 :يف ذلك فقد قاؿ ،حديثو مل يكن يطيل يف -صلى ا عليو وسلم -فرسوؿ ا، السنة اؼبشرفة يف ذلك نرى أف اإلماـ مالك يتبع

اليت كانت تكتب يف الكتب  الكثرية أف ا جيمع األمور جوامع الكلم  بلغين أف): البخاري قاؿف ،32(...اْلَكِلمِ  ِِبََواِمعِ  بُِعْثتُ )
انتهاج أسلوب االختصار قدر اإلمكاف خاصة يف  -تعاىل -، وعلى الدعاة لدين ا(قبلو يف األمر الواحد واألمرين وكبو ذلك

عن لغة الداعية، وتكوف وسيلة بداية الدعوة زبفيفاً على اؼبدعوين من اإلطالة اؼبملة أوؿ األمر، أو يف حالة اختبلؼ لغة اؼبدعوين 
مقتصراً على اؼبطلوب فقط، حىت ال تضيع اؼبعاين وتتشتت األفهاـ، االتصاؿ بينهما لغة ثالثة غري لغتيهما، فأف االختصار يكوف 

  .  ويضعف األسلوب الدعوي والوسيلة الدعوية، ويعجز الداعية عن التأثري يف اؼبدعوين
 

  الدعوة الفعالة وسائلالكتابة من  -13
 

عندما يعجز اإلنساف عن بياف ذلك بلسانو لعذر ما، سواء كاف  ،الكتابة وسيلة من وسائل اغبوار والنقاش واإلعراب عما يراد
وجهًا لوجو، أو لعجز ااِور عن التعبري عن مراده بلسانو فيلجأ إىل كتابة و اؼبسافة، أو لصعوبة ؿباورة اآلخر مباشرة بعد بسبب 

، وألي وجهاً لوجوو تصعب دعوهتم مباشرة الذين ا تعاىل ربتاج ؽبذه الوسيلة اؼبهمة يف إيصاؽبا للمدعوين دين دلك، والدعوة إىل 
واجملبلت والصحف والقصاصات  واعبرائد الرسائل والكتبكأشكاؿ ووسائل متعددة   الدعوية تتخذ سبب من األسباب، والكتاب

     .  وغريىا، وذبمع من األساليب الدعوية الكثري

 
 
 
 

                                                      
، ويو ينسب ىذا 11 :1العلمية، ، بريوت: دار الكتب 18، ج1ـ، اغباوي يف الفقو الشافعي، ط1994ىػ، 1414انظر اؼباوردي، علي بن ؿبمد،  -31

   .القوؿ لئلماـ للحسن بن علي بن أيب طالب، ومنهم من ينسبو لعلي، ومنهم من ينسبو لغريه

: )نصػػرت بالرعػػب -صػػلى ا عليػػو وسػػلم -كتػػاب اعبهػػاد، بػػاب قػػوؿ النػػيب  ـ، الصػػحيح، 1407ىػػػ/1987ؿبمػػد بػػن إظباعيػػل، أخرجػػو البخػػاري،  -32
، وكتب االعتصاـ بالكتاب والسػنة، بػاب 6611t،6t:2573، وكتاب التعبري، باب اؼبفاتيح يف اليد، رقم: 2815t،3: 1087مسرية شهر(،حديث رقم: 

، الصحيح. د ـ1954ىػ، 1374النيسابوري، مسلم بن اغبجاج، و  ،t6: 2654،6845: )بعثت ِبوامع الكلم(، رقم: -صلى ا عليو وسلم -قوؿ النيب
  .371 :1، 523حديث رقم: اؼبساجد، الًتاث العريب، كتاب، بريوت: دار إحياء 5ط. ج
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 همةمالرسائل من وسائل الدعوة ال -14
 

مهمة يف التشاور، وبياف وجهات النظر، ودفع االختبلؼ، وتوضيح اغبق، عندما  وسيلةالًتاسل  وسيلةدلت الرسالتاف على أف 
لقد كاف ؽبذه الرسائل األثر الكبري يف تصحيح ما وقع فيو العلماء تبعد اؼبسافات ويصعب التبلقي، فهي خري معني على ذلك، و 

صلى  -ووضوحو، وىذه الرسائل ؽبا قيمة كبرية يف الدعوة لدين ا ونشر اإلسبلـ، وقد ازبذىاوغريىم من أخطاء، ويف بياف اغبق 
وسيلة يف نشر اإلسبلـ بني الناس يف أمم نائية، فرسائلو إىل حكاـ وملوؾ األرض خري مثاؿ على أمهية الرسائل يف  -ا عليو وسلم
بلـ ويبني ؽبم أحكامو، وقد كاف ؽبذه الرسائل تأثريىا الكبري فيهم، خاصة ، فبن بعدت هبم الشقة يدعوىم إىل اإلسالدعوة لئلسبلـ

عندما ذبمع بني طياهتا اللغة الرصينة واألسلوب اؼبقنع اعبذاب، واغبوار اؽبادؼ يف لني ومودة ورضبة، فتقع من نفوسهم موقعها 
  .  اؼبراد ؽبا
 

 واللين الرفق -15
 

ويؤثر يف اؼبدعوين فيجعلهم يقبلوف على  ستميل العقوؿيلني القلوب وي الدعوة اؼبهمة، الذيني من أساليب إف أسلوب الرفق والل
 حُيَْرـْ  الرِّْفقَ  حُيَْرـْ  )َمنْ  أخرب عن أمهية الرفق، فقاؿ: -وسلم عليو ا صلى -الداعية ليستمعوا إليو فيما يدعوىم إليو، والرسوؿ

َر(، وقاؿ:   الرِّْفقَ  ِإفَّ ) :وقاؿ ِسَواُه( َما َعَلى يُػْعِطي اَل  َوَما اْلُعْنفِ  َعَلى يُػْعِطي اَل  َما الرِّْفقِ  َعَلى َويُػْعِطي الرِّْفقَ  حيُِب   رَِفيقٌ  اللَّوَ  )ِإفَّ اػْبَيػْ
سيحـر خريىا اؼبتمثل يف االستجابة (، فالداعية الذي حيـر الرفق يف دعوتو َشانَوُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  يُػنػْزَعُ  َواَل  زَانَوُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  يِف  َيُكوفُ  اَل 

 .لو، وسيحـر عطاء ا الذي يعطيو على الرفق، وستحـر دعوتو من تزيني الرفق ؽبا
 

 النتائج:
 

 من خبلؿ ما مر ديكن استخبلص النتائج التالية:

 
 .أمهية الرسائل اؼبتبادلة بني علماء األمة يف خدمة الدعوة لدين ا تعاىل -1
 .مليئة باؼبواقف واألحداث اليت زبدـ الدعوة وتنري الطريق للدعاةىذه الرسائل  -2
 .دعوية اؼبستفادة من ىذه الرسائل فيما يتعلق بالدعاة واؼبدعوين والدعوةتنوع الدروس والفوائد ال -3
 .ني أئمة األمة وأعبلمهاوقيمة ومكانة اإلمامني اعبليلني ب ا الدعوية والعلمية، تعود ألمهيةموقيمته الرسالتني أمهية ىاتني إف -4
 .اؼبعتربة أحد القروف الثبلثة األوىلوىو الذي كتبتا فيو  لقرفإىل أمهية وقيمة اكذلك أمهية الرسالتني تعود أيضاً   -5

 
 التوصيات:

 
 .زيادة االىتماـ بالرسائل واؼبكاتبات اليت كانت تتبادؿ بني علماء األمة دبا خيدـ الدعوة لدين ا تعاىل -1
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الًتكيز على نتاج علماء القروف الثبلثة األوىل خري القروف بشهادتو صلى ا عليو وسلم، لقيمتهم الكبرية يف خدمة اإلسبلـ  -2
 .واؼبسلمني

م، دراسة دعوية أعبلـ الفقو اإلسبلمي الكبار كمالك وأيب حنيفة والشافعي وأضبد وغريىاؼبتبادلة بني رسائل الزيادة دراسة  -3
 .  وتعني الدعاة عليها زبدـ الدعوة لدين ا تعاىلاليت فوائد الدروس و ال الستخبلصمستفيضة 
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