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 ملخص البحث

تعاجل الدراسة إشكاليات عوامل ثبات الداعية وأسباب ضعفها يف عصر العوملة، وتسليط الضوء على 

منظور الشيخ القرضاوي يف حال الدعوة والداعية يف عصر العوملة، حيث حاول الباحث يف هذه الدراسة 

على  من منظور القرضاوي(. تركزاملرسومة بـــــ: )عوامل ثبات الداعية يف عصر العوملة وأسباب ضعفها 

األسباب والعوامل اليت جتعل الداعية قادراً يف الثبات أمام رياح العوملة، كذلك األسباب والعوامل اليت جتعله 

ضعيفًا يف ثوابته، مث تطرقت الدراسة إىل املعوقات اليت تقف أمامه يف هذا العصر املتمثل بعصر العوملة، 

 ريًا من الدعاة تأثروا بعصر العوملة، حىت أصبحت عاماًل رئيسيًا يف تغيريوطرق التغلب عليها، وأن كث

الثوابت، حيث مل حيسنوا التعامل معها، فاخنرطوا اخنراطًا  كاماًل للتمتع بالعصر العوملة، وقد مت توضيح 

عامل ملالدراسة التحليلية من منظور الشيخ القرضاوي وآرائه. ركزت الدراسة على رسم ا ذلك يف عرض هذه

الالزمة من قبل الداعية للتعامل مع هذه الظاهرة تفاديا الكثري من اآلثار اخلطرية السلبية للعوملة، وبيان 

أسباب قوة وضعف ثبات الداعية إىل اهلل عز وجل يف الفنت والعبادات واألخالق، ال سيما يف عصر 

ه يف عرب احِلقب واألزمان لضمان جناح جهودالعوملة،  وإبراز أهم النماذج اليت ميكن للداعية االقتداء هبا 

الدعوة إىل اهلل عز وجل يف كل زمان ومكان، وخاصة أمام ظاهرة العوملة، وإجياد الوسائل اليت ميكن للداعية 

اعتمادها يف احملن يف واقع الدعوة املعاصرة، ورسم خطة اسرتتيجية للدعاة املعاصرين تكون عونا هلم يف 

 اعلى معوقات الدعوة يف عصر العوملة.كذلك بينت الدراسة أن الداعية مدعوً  ختطي العقبات والتغلب

ألخذاحليطة واحلذر يف عصر العوملة حىت ال تُؤثر يف مبادئه وثوابته، وأشارت الدراسةكذلك إىل أن ذلك 

من و ال مينع من االستفادة مبا جاءت به رياح العوملة، معينًا به يف وضع خطط اسرتاتيجية لسري دعوته، 

شأن ذلك إعانته على الثبات والنجاح يف دعوته. رغم أن السلبيات املوجودة يف العوملة أكثر من اإلجيابيات 

الدراسة تستلزم  املنهج االستقرائي: لكونتتمثل ب ويف الدراسة أُسُتخدمت عدة مناهج حبثية، املوجودة فيها
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تم ملعرفة ماهيته وقواعده وأهدافه، كما سي األصلية أم الفرعية الرجوع إىل مصادر هذا الفن سواء كانت

أقواهلم، و  مجع املادة العلمية اليت أشارت إىل مادة املوضوع بطريقة مباشرة، والنظر يف كتب سري القدامى

واالستفادة من ذلك كله لتأسيس قاعدة متينة هلذه الدراسة. وكذلك املنهج الوصفي التحليلي: لكون حمور 

دة العلمية اليت سيتم مجعها لتحليل عناصر املوضوع، وشرح ضرورة ثبات الداعية الدراسي يعتمد على املا

 يف عصر العوملة شكال ومضمونًا.
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ABSTRAK 

Pembelajaran memberikan solusi atas setiap masalah-masalah yang berkaitan dengan 

kegiatan untuk tetapnya para pendakwah dan penyebab-penyebab lemahnya para 

pendakwah dalam masa global sekarang serta pandangan asy-Syaikh Yusuf al 

Qardhawi dalam perkara keadaan dakwah dan para pendakwah dalam masa global 

sekarang, dimana peneliti mencoba mendalami pembahasan tulisan beliau dengan 

judul: (Usaha-usaha untuk menetapkan para pendakwah dalam masa global dan 

penyebab-penyebab lemahnya mereka dalam pandangan asy-Syaikh Yusuf al 

Qardhawi). Pembelajaran fokus pada usaha dan penyebab yang menjadikan para 

pendakwah mampu untuk bertahan dalam menghadapi angin kencang masa global serta 

penyebab yang menjadikan para pendakwah lemah dalam bertahan. Kemudian 

pembelajaran juga fokus pada permasalahan-permasalahan  dakwah yang terjadi pada 

masa global sekarang ini, cara kemenangan atasnya, dan banyak dari para pendakwah 

terpengaruh dengan masa global sekarang ini bahkan menjadi pemimpin untuk 

mengubah ketetapan para pendakwah dan berperilaku kurang baik kepada mereka 

sehingga mereka merusak dakwah karena terpengaruh dengan masa global sekarang 

ini. Da  telah selesai penjelasan semua ini ketika pembelajaran pembahasan ini dan 

mencari solusi dari pandangan asy-Syaikh Yusuf al Qardhawi. Begitu juga 

pembelajaran telah menjelaskan bahwa bagi para pendakwah untuk mempersiapkan 

rencana-rencana dan membentengi diri dari pengaruh masa global sekarang ini 

sehingga tidak mempengaruhi permulaan dan ketetapan mereka dalam berdakwah. 

Pembelajaran juga memberikan isyarat bahwa tidak menutup kemungkinan untuk 

mengambil manfaat dari apa yang dibawa oleh masa global sekarang ini dengan 

menggunakan strategi dalam berdakwah dan itu akan membantu dalam menetapkan 

dakwah dan memberikan hasil dari dakwah tersebut. Walaupun yang menolak dakwah 
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lebih banyak dari pada yang menerima. Dalam pembelajaran ini digunakan beberapa 

metode yaitu Metode penelitian: karena pembelajaran mesti merujuk kembali sumber-

sumber yang berbicara tentang hal ini baik yang asli mahupun yang dinukil untuk 

mengetahui hakikat, kaedah-kaedah, dan tujuan-tujuannya sebagaimana akan selesai 

juga pengumpulan data ilmiyyah yang sesuai dengan pembahasan secara langsung, 

melihat buku-buku sejarah dan perkataan-perkataan para ulama zaman dahulu, dan 

mengmabil manfaat untuk membuat kaedah yang kuat untuk pembelajaran ini. Metode 

pencarian solusi: karena pokok pembelajaran bersandar pada bahan-bahan ilmiah yang 

akan selesai pengumpulannya untuk memberikan solusi atas permasalahan pembahasan 

ini dan menjelaskan hal-hal yang penting dalam menetapkan para pendakwah di masa 

global sekarang baik dari luar mahupun dari dalam. 
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ABSTRACT  

The research deal with the problems of the conduct and morality of preacher and the 

reasons for their weakness in the era of globalization according to the Sheikh Qaradawi 

perspective, in the events of advocacy and preacher in the era of globalization, where 

the researcher has tried in this thesis, which was entitled to address in the title: (The 

Strengthening Factors of  Da'i in The Era of Globalization and the Causes of Their 

Weaknessess From Al-Qaradawi Perspective: An Analytical Study).The study also 

drawing the most important things required by the preacher to deal with this problems 

in order to avoid a lot of negative and the serious consequences of globalization, and to 

clarify of the reasons for the strength and the weakness of the preacher’s conduct and 

morality, especially in the era of globalization, and to highlight the most important 

models that can advocate emulating out across eras and times to ensure the success of 

his efforts in the parching  in every time and at any place, especially in the time of 

globalization, and to find the means which to advocate and adoption in the reality of 

contemporary advocacy, and the  drawing Strategy plan for contemporary advocates to 

help them in overcoming the obstacles in the era of globalization.In the study used 

several research methods which consists of: inductive: its requires to return to the 

sources whether primary or secondary to know the rules and objectives, and collect the 

data and scientific materials, to look at the books of old previous scholars, and take 

advantage in all this study. And descriptive and analytical approach. 
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 استهالل
 

َحاَن اللَِّه َوَما تعالى: }ُقْل َهِذِه َسبِيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرٍة أَنَا َوَمِن ات َّبَ َعِني َوُسبْ قال 
 (801أَنَا ِمَن اْلُمْشرِِكيَن{ سورة )يوسف: 

 
ل  ن ْ وقال تعالى: }يُ ثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن َآَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الد   ِِ َرِة َوُي ِِ َ ْْ َيا َوِفي ا

 (72اللَُّه الظَّاِلِمينَ َويَ ْفَعُل اللَُّه َما َيَشاُء{ سورة )إبراهيم: 
 

َي وقال تعالى: }ادُْع ِإَلى َسِبيِل رَبَِّك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعظَِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم بِالَِّتي هِ 
ورة ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم بِاْلُمْهَتِديَن{ سَأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم 

 (871)النحل:
 

َناَك َلَقْد ِكْدَت تَ رَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيًئا قَِلياًل{ سورة )اإلسراء:  (27 وقال تعالى: }َوَلْوََل َأْن ثَ بَّت ْ
 

ِني ِمَن َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل ِإنَّ  وقال تعالى: }َوَمْن َأْحَسُن قَ ْوَل ِممَّْن َدَعا ِإَلى اللَّهِ 
 (33اْلُمْسِلِميَن{سورة )فصلت: 
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 إهداء

 
 

إلى والدّي العزيزين الكريمين إجالَلً وتقديرًا، براً وطاعًة، والفِل لهما،بعد اهلل  -
 تعالى

 واهلل تعالى أسأل أن يتغمدهما برحمته الواسعة، وأن يطيب ثراههما، والجنة مثواهما.
 إِوتي وأِواتي األجالءالفِالء.إلى  -

 إلى رفيقة رحلتي زوجتى المكرمةحباً وامتناناً 
 ...... ُأهدي هذا الجهد المتواضع.
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 شكر وتقدير
 

 وىف اخلتام أشكر اهلل تعاىل وأثىن عليه اخلري كله، على توفيقه وعونه، فلله احلمد أوالً وآخراً، ال
أحصى ثناًء عليه هو كما أثىن على نفسه، لك احلمد ربنا على الدوام ولك احلمد ربنا على 

اد هذه دالتمام ولك احلمد ربنا ىف البدء واخلتام، وأشكره سبحانه أن مّن علّي بتيسريه يف إع
 الرسالة )الدكتوراه( يف الدراسات اإلسالمية. التخصص الدقيق )الدعوة والتنمية البشرية( 

وشكري اخلالص لدولة ماليزيا حيث أتاحت يل الفرصة الطيبة للدراسة يف أراضيها وجامعتها 
 العريقة العامرة، جامعة ماليا. 

الذي  مير أشرف حممد زيدان الدليلفضيلة الشيخ الدكتو مث أتقدم بالشكر اجلزيل والتقدير 
تفّضل باإلشراف على هذه الرسالة، على ما ملسته منه خالل دراسىت ىف هذه اجلامعة الطيبة 
املباركة من احلرص الدائم على إرشاداته القيمة وحسن توجيهاته الرشيدة ومتابعته، مع ما حتلى 

لعلم ابه من حسن املعاملة والتواضع، فجزاه اهلل خري اجلزاء عىن وعن مجيع إخواين من طلبة 
 الذين أفادوا منه وهنلوا من علمه. 

 سَتظل  تحَسُبك الكواكب كوكبا * ويهز  سمَع الّدهر ِمنَك رميم
تور فخر فضيلة الدكوال يكمل هذا املشروع حىت أتقدم خبالص شكري وامتناين الصادق إىل 

واملشرف الثاين للرسالة على إفادتى وتوجيهي وإرشادى، وحسن معاملته  األديب بن عبد القادر
 ولني اجلانب، فجزاه اهلل عىن خري اجلزاء. 

وأُخصُّ بالشكر جامعة ماليا، رئاستها، وأساتذهتا، وموظفيها، وعماهلا، وكذلك أخص بالشكر 
م الدعوة ة عموماً، وقسمجيع األكادمييني واإلداريني يف أكادميية الدراسات اإلسالمية باجلامع

والتنمية البشرية باألكادميية باجلامعة خصوصاً، من عميد، ومسجل، ورئيس القسم، وسائر 
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املوظفني والعمال. كما ال أنسى بشيخى وأستاذى الفاضل الذى حّفظين القرآن الكرمي الشيخ 
اهم س أبوبكر الصديق بن علي حفظه اهلل ورعاه ووفقه وهداه لكل خري. وشكري لكل من

 وساعد يف التخطى هلذه املرحلة وهذه الغاية املنشودة )الدكتوراه(
كما ال يفوتىن أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير، ألعضاء جلنة املناقشة والتقييم، على ما بذلوه 
من جهد ووقت ىف قراءة هذه الرسالة وتقوميها، أثاهبم اهلل ووفقهم لكل خري، اهلَل أسأل أن 

 ارك ىف جهودهم، وأن جيعل هذا العمل ىف ميزان حسناهتم.يسدد خطاهم ويب
 وللجميع خالص شكري وتقديري، وجزاكم اهلل خرياً.
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 التعريف بفكرة البحث.
 

يف غمار هذه احلياة وتقلباهتا، وما يطرأ على مسرية البشرية من املستجدات يف شىت اجملاالت 
يكون  وجب على الداعية أن -الدعوة إىل اهلل سبيالوخاصة الذي اختذ  -اليت تواكب املسلم

 على علم بتلك املستجدات وكيف يوظفها فيما ينفعه ويثبت على مبادئه دون إفراط أو تفريط.
وبناًء على ما سبق انبجست رغبة يف دراسة ما يتعلق بعالقة الداعية بالعوملة اجيابًا أو سلباً،  

ة اآليات السابقة، وما جاء يف معناها من معامل دعوي وكيفية ثباته من خالل ما اشتملت عليه
واضحة تتجلى يف تربية الداعية على حتمل املشاق والصعاب من أجل بلوغ مناه وهو هداية 
الناس إىل الصراط املستقيم، فكما هو معلوم أن الدعوة إىل اهلل حتتاج إىل الكثري من التحمل، 

ًحا ، واإلحساس باملسؤولية مما جيعل اهلدف واضبل ورمبا يكون فيها أذى يصيب نفس املؤمن
أمام الداعية. كل ذلك حياول فيه الباحث أن يوضح كيف يثبت الداعية يف ظل العوملة حىت 
ميكنه االستمرار يف عمله الدعوي، وال ينقطع عنه بسبب تيار العوملة اليت ميتحن صرب الداعية 

 أكثر من صرب املدعوين.
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 مقدمة:
 

احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعني 
 وتابعيهم بإحسان إىل يوم الدين.

 أما بعد؛ 
فإن الدعوة اإلسالمية متر يف هذا العصر بتحديات كثرية جعلت الدعوة محاًل ثقياًل على 

لواسع التطورات السريعة يف وسائل اإلعالم املتنوعة واالنتشار ا الدعاة يف شىت البلدان واألقاليم، إثر
لوسائل التواصل الفردية واالجتماعية احلديثة، مما حيول بني املدعو والداعية، أو يلهي املدعو باملفضول 

ملواكبة هذه التطورات ودراسة أسباهبا وخباياها وأهم ما عما هو فاضل، وهذا ما جيعل الداعية مدعو 
مستخدميها وناشريها، حيث جند من وراء الستار أيدي خفية تلعب بعقول الناس وحتاول أغراض 

استدراجهم إىل ما قد ال تدركه عقوهلم الضعيفة أو ثقافتهم احملدودة، ومن بني ما ابتلي به اجملتمع 
 االسالمي عموماً والدعاة خصوصاً يف واقعنا املعيش ما يعرف مبصطلح العوملة.

لبات هذا العصر وحتديات اليت تواجه الداعية على أصعدة كثرية، يأيت هذا فتماشيا مع متط
))عوامل ثبات الداعية في عصر العولمة وأسباب ضعفها من منظور البحث حتت عنوان: 

 ، حماواًل إعطاء نظرة شاملة ودقيقة عن كيفية الثبات يف عصر العوملة،القرضاوي دراسة تحليلية((
نافًعا وأن يكون عونًا للدعاة يف سلوك طريق الدعوة يف عصر طغيان رجاء أن يكون هذا البحث 

 العوملة على كل امليادين. 
 

 أواًل: أسباب اختيار الموضوع:
 تتمثل أسباب اختيار موضوع هذا البحث يف النقاط اآلتية: 

ا لزعزعة بتأثر أكثر اجملتمعات اإلسالمية يف خمتلف اجملاالت هبذه الظاهرة، )ظاهرة العوملة( سب – 1
 ثبات الداعية أمام عصر العوملة.

 انتشار آثار العوملة اخلطرية السلبية على الداعية و الدعوة اإلسالمية. - 2        
 رغبة الباحث امللحة يف تقدمي سبل جناح الدعوة اإلسالمية واستمرارها. -3
وصا يف خصطبيعة املوضوع وصالحيته للدراسة املفصلة مع شدة حاجة الدعاة إليه  -4

 هذا العصر املسمى بعصر العوملة.
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انتشار وسائل اإلعالم مبختلف أشكاهلا، واستهداف ثقافة املسلم سواء الداعية أو  -5
 املدعو بغرض إيقاعه يف فخ ما يسمى بالعوملة.

ة مطالبة الغرب بتغيري اخلطاب اإلسالمي يف العامل مبا يتفق مع أغراض دعاة الصليبية والصهيوني - 6 
 تحريف اإلسالم دين اهلل تعاىل يف األرض والسماء.ل

 
 ثانياً: أهمية البحث:

يدافع عن اإلسالم، ورد على االنعكاسات اخلطرية السلبية يف اجملاالت االجتماعية والثقافية – 1
 واالقتصادية والسياسية يف اجملتمعات اإلسالمية.

 حيدث يف زماهنم. تنبيه الدعاة إىل اهلل ليكونوا يف يقظة ومعرفة مبا - 2
بيان عداوة الكفار واملنافقني لإلسالم واملسلمني يف هذا العصر الذي طغت فيه احلياة املادية  - 3

على األفراد واجملتمعات، وهذه العداوة تظهر يف بعض األنظمة السياسية والعوملة االجتماعية اليت 
كاذبة، حتت هم امللفقة تارة والدعايات التسعى إىل إقصاء اإلسالم واملسلمني عن الساحة العاملية بالت

 شعارات متنوعة باسم احلرية أو الدميقراطية وحقوق اإلنسان تارة أخرى.
يأيت هذا البحث مكمالً لغريه من املواضيع يف هذا اجملال بتغطية هذا الثغرات والوقوف يف وجه  -4

لصرب لعوملة( وتسليحه بأهم وسائل االعدو وحتصني الداعية واملدعو من اخلطر الداهم املرسوم بـــ )ا
 والثبات يف الطريق إىل اهلل عز وجل.

 
 ثالثاً: إشكالية البحث: 

اإلسالم دين الثبات يف أصوله ال يتغري أبداً، والذي يتغري هو أسلوب الدعوة إليه، وكتاب اهلل خري 
شهد محلة حباجة سالمي يدليل يف تغيري األساليب ملا وجد فيه من مكي ومدين، والواقع يف العامل اإل

 إىل ترشيد حىت ال يقع فريسة لتلك احلمالت العدوانية. 
إن الدعوة إىل اهلل عز وجل من أجّل األمور اليت أثقلت كاهل األنبياء يف العصور الغابرة؛ فقاموا هبا 
خري قيام وغاصوا يف حبورها حىت وصلت إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم، فواصل البناء من حيث 

 انتهى إليه األنبياء قبله، فدعى إىل اهلل تعاىل، وبّلغ ما أنزل إليه من ربه.
ويف اآلونة األخرية تتخذ الدعوة ثوبا مغايرا وطابعا خمتلفا يف طريقة إيصاهلا إىل املدعوين مبا عهدته 
يف أيامها األوىل، وعليه برزت سطور هذا البحث لكشف اللثام عن العوملة اليت عّمت وطّمت 

 نتشرْت.او  أي سرّبتوت
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فمن )ومضات( آثار سلبية للعوملة، القصور يف تبليغ الدعوة إىل اهلل عز وجل من حيث إهنا حتول 
 بني الداعية عن الوصول إىل مرمى نبله الذي هو إرشاد الناس إىل الدين القيم.

ات عوالثبات هو عمود الدعوة وذروة سنامها للداعي، حبيث ال تزعزعه عواصف األفكار وتب
واهلل  -الباطل الذي تسعى إليه العوملة يف جمتمعاتنا، فشاهدنا الفساد األخالقي وما زلنا نشاهده

يها فثباته ورسوخ قدميه يف جمال الدعوة من دون امليل لدعاة العوملة ومناصر  -املستعان وعليه التكالن
تدعو  اج رياح األفكار اليتهو الذي يُعيد لألمة اإلسالمية جمدها املؤثل الذي كاد أن يغيب مع أدر 

إليها العوملة، لكن ال بد من النزول إىل امليدان ومقارعة احلجة باحلجة ليهلك من هلك عن بينة 
 وحيىي من حي عن بينة.

ومبا الحظه الباحث من فقدان خاصية الثبات عند بعض العاملني يف احلقل الدعوي، وشبه 
ات الدعوية ما يعيق جناح معظمها أو يقف غياب هذا العنصر اجلوهري ضمن خمططات اجلماع

 حائال دون حتقيق أهم أهداف الدعوة وتنفيذ براجمها حسب اخلطط واألهداف املرسومة.
 

 رابعاً: أسئلة البحث: 
 -تدور حول موضوع البحث وهي كالتايل: الىتحتاول هذه الدراسة اإلجابة على األسئلة  

ثبات الداعية وأسباب ضعفها؟ من خالل ماهو منظور الشيخ القرضاوي لعوامل   - 1
 تعامله مع ظاهرة العوملة.

الق يف الفنت والعبادات واألخ ماأسباب قوة وضعف ثبات الداعية إىل اهلل عز وجل  - 2
 يف عصر العوملة؟

ثباته لضمان جناح جهوده و أهم النماذج اليت ميكن للداعية االقتداء هبا عرب احلقب واألزمان ما  3
 إىل اهلل عز وجل وخاصًة أمام عصر العوملة؟يف الدعوة 

واقع الدعوة  يفهي اآلليات والوسائل اليت ميكن للداعية اعتمادها يف حمن عصر العوملة  وما - 4
 املعاصرة؟

وكيف ميكن أن نرسم خطط دعوية حمكمة للدعاة املعاصرين لتكون عونًا هلم على ختطي  - 5
 عوائقها أمام عصر العوملة؟العقبات اليت تواجه الدعوة ومعاجلة 
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 خامساً: أهداف البحث:
 -يسعى هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف، وتتمثل يف النقاط اآلتية:

رسم املعامل الالزمة من قبل الداعية للتعامل مع هذه الظاهرة تفاديا لكثري من اآلثار اخلطرية  – 1 
 السلبية للعوملة.

ق، ال يف الفنت والعبادات واألخالبيان أسباب قوة وضعف ثبات الداعية إىل اهلل عز وجل  – 2
 سيما يف عصر العوملة.

جهوده  لضمان جناحقب واألزمان النماذج اليت ميكن للداعية االقتداء هبا عرب احلح  إبراز أهم  - 3
 ظاهرة العوملة.مان ومكان، وخاصة أمام ز يف الدعوة إىل اهلل عز وجل يف كل 

 يف واقع الدعوة املعاصرة. الوسائل اليت ميكن للداعية اعتمادها يف احملن إجياد  - 4
رسم خطة اسرتاتيجية للدعاة املعاصرين تكون عونا هلم يف ختطي العقبات والتغلب على   - 5

 معوقات الدعوة يف عصر العوملة.
 

 سادساً: حدود البحث:
ية عموماً، ويف عصر العوملة خصوصاً، من منظور الشيخ العالمة سريكز الباحث على ثبات الداع

القرضاوي، مع إبراز أهم مقومات الثبات وأنواعه وحدوده املتمثل بآراء الشيخ العالمة القرضاوي، 
مدعوًما بالنماذج واألمثلة احلية من النصوص القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة الثابثة وسري السلف، 

األصول على شخصية الداعية بعد االنفتاح العاملي قي شىت اجملاالت، ال سيما بعد وتطبيق هذه 
 انتشار مصطلح العوملة وتأثريه على خمتلف شرائح اجملتمع اإلسالمي.
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 سابعاً: الدراسات السابقة:
على الرغم من ظهور العديد من البحوث العلمية سيظل موضوع الدعوة والدعاة حباجة إىل توسيع 
دائرته وتدقيق معلوماته، وتطوير وسائله وجتديد أساليبه استجابًة لرغبة العاملني يف احلقل الدعوي 

اليت تواجه  ةمن فقه الواقع والتسلح التام مبا يتناسب وحجم التحديات املستجدة والقضايا املعاصر 
هذا املشروع اإلسالمي يف كل عصر ومصر. فطبيعة هذا املوضوع العريض تستلزم استعراض بعض 
املؤلفات يف فن الدعوة لغرض االستفادة منها وإكمال جوانبها املفقودة أواستدراك مافات أصحاهبا 

 من دقائق املعلومات، فمن تلكم الكتب ما يلي: 
 
هـ 1324، )1 عصر العوملة( الشيخ الدكتور القرضاوي، ط:كتاب )خطابنا اإلسالمي يف– 1

حيث ركز الكتاب على القضايا العصرية . 97القاهرة، ص  –م(، دار الشروق، مصر 2004
خصوصاً، وتوسع يف اجلوانب املتعلقة اخلطاب اإلسالمي، وحتدث عن أمهية وضرورة جتديد اخلطاب 

لة(  بد من الداعية أن جيمع بني أصالة املاضي )واألصاالديين الذي يتواكب مع الواقع، وأضاف  أنه ال
احلاضر ومعاصرهتا، وكشف عن أسرار العوملة بأنواعها وخلص إىل القول بأن اهلدف منها هو أمركة 
العامل حتت شعارات خمتلفة منها هيئة األمم املتحدة، وصندوق النقد الدويل أو املنظمات التجارية 

ات ر املخططات الغربية وتروجيها. وأما هذه الرسالة فإهنا تتناول وسائل ثبوالبنك الدويل من أجل متري
الداعية يف عصر العوملة، وهو مبثابة حتديد الدواء وتقريبه بعد تشخيص الداء. وإجياد طرق وسبل 

 تعني الداعية يف الثبات على ثوابته يف عصر تلك الفنت املتمثلة بالعوملة.
القرضاوي، )املسلمون والعوملة( د.ط.، د.ن.، د.ت. اهتم  كتاب الشيخ الدكتور يوسف  – 2

الكتاب بقضايا العوملة بشكل مباشر من مجيع أطيافها السياسة والقتصادية، وفّصل الكالم حول 
املسار احلقيقي بني العوملة والعاملية،وبني العوملة واستعمار جديد، مث ذكر أنواع العوملات اليت تتمثل 

وملة االقتصاد،وعوملة الثقافة،وعوملة الدينية،، وذكر أن من أخطر هذه العوملات من عوملة السياسة،وع
هي عوملة السياسية. مث تطرق إىل العوملة واملستقبل والتغريات املتوقعة يف العامل من صدام احلضارات 
عرب العوملة، مث حتدث حول صدام احلضارات واألديان. إال أن الشيخ القرضاوي مل يربط تلك 

فكار ربطا مباشرا بالدعوة والداعية. وعليه، فإن هذه الرسالة ستتناول القضايا املتعلقة بالعوملة، األ
 وربطها بالدعوة والداعية بشكل مباشر.

كتاب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، )حاجة البشرية إىل الرسالة احلضارية ألمتنا(،  د.ط.،   –3
رات والفجوات املوجودة بني الغرب واإلسالم، وبني د.ن.، د.ت. لقد حتدث يف الكتاب حول املسا
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حضارة الغرب وحضارة اإلسالم، والتصادم املوجود يف صراع احلضارات بني الغرب والشرق. وذكر 
الشيخ القرضاوي بأهنا مهما كان األمر فالبشرية حباجة إىل رسالة اإلسالم اخلالدة، ووضح أن هذه 

نيوية والثقافات السليمة اليت تناسب اإلنسان احلر يف األمور الد الرسالة اإلسالمية هي منبع احلضارات
واألخروية. وذكر أن أغلب احلضارات هي منبع العنصرية والطائفية، كاحلضارات اليهودية مثاًل. وأما 
هذه الرسالة ستوضح مدى حاجة الداعية إىل حضارات وثقافات إسالمية ستواكب عصر العوملة، 

 مع مجيع احلضارات والثقافات يف أثناء دعوته.وكيف يتعامل الداعية 
كتاب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، )اإلسالم حضارة الغد(،د.ط.، د.ن.، د.ت. ويف –4

الكتاب حتدث الشيخ الدكتور عن روح احلضارة املعاصرة، وخصائص فكرها، روح احلضارة املعاصرة 
رة وآثارها  وخصائصه، وآفات احلضارة املعاصواجلذور الفكرية للحضارة الغربية،ومسات الفكر الغريب

على احلياة البشرية،واآلثار اإلجيابية للحضارة الغربية،واآلفات واآلثار السيئة للحضارة 
املعاصرة،واالحنالل األخالقي،والتفسخ العائلي،والقلق النفسي،واالضطراب العقلي،واجلرمية واخلوف، 

دق أجراس اإلنذار من خطر احلضارة املادية،وأن خفوت صوت اإلميان يف عصرنا. مث حتدث عن 
اجلميع يشعرون خبطر املادية احملدق،وحتذيرات رجال العلوم، حتذيرات رجال الفلسفة والفكر، 
حتذيرات رجال األدب، حتذيرات رجال السياسة،واحلضارة اليت ينشدها العامل، حكم القرآن على 

 نه اإلسالم، وأن اإلسالم يتمثل يف أمة. مث حتدثاحلضارات املادية.وحتدث عن اجملتمع الذي يكو 
عن عقبات يف سبيل اهتداء الغرب باإلسالم. وأما هذه األطروحة ستناقش قضايا العوملة وربطها 
مبصري الداعية يف عصر العوملة، وبسط احلديث عن اآلثار اإلجيابية حلضارة العوملة اليت جيب على 

ذير الداعية دعوته، واآلثار السيئة حلضارة العوملة يف هذا العصر، وحت الداعية االنتفاع واالستعانة هبا يف
 عنها.

كتاب الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي )الثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة(،د.ط.، –5
د.ن.، د.ت. وحتدث يف الكتاب عن القضايا املتعلقة بالثقافة العربية اإلسالمية بشكل 

 وخصائصها، مث مكونات الثقافة العربية واإلسالمية اليت تتمثل من الربانية األخالقية عام،ومكوناهتا
اإلنسانية والعاملية، والتسامح والتنوع والوسطية والتكامل بني األصالة واملعاصرة. مث حتدث حول معىن 

 األصالة واملعاصرة يف اإلسالم، وضرورة معرفة العصر. 
املتعلقة بالعوملة، وربطها بالثقافة واحلضارة على خطى الشيخ  وأما هذا البحث سيطرح القضايا

 القرضاوي، وربط تلك املسائل بالداعية بشكل مباشر.

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



7 

 

القاهرة،  –، درا األندلس للنشر والتوزيع، مصر 1كتاب حممد موسى الشريف، )الثبات( ط : - 6
س يف طال النفم( اهتم الكتاب بكل ما يتعلق بالثبات بصفة عمومية، وأ2002 –ه 1427)

أجبديات الثبات على اإلسالم وقضاياه، من أمهيته وعوامله حىت بقاءه وهدمه بيد أنه مل يُتطرق فيه 
إىل املسائل املتعلقة بالعوملة وعصرها، وربطها بالدعوة والداعية، فضاًل عن املقارنة مبنظور الشيخ 

لة لتلك العوملة، وضرب أمث القرضاوي. وهذه الرسالة هي تشخيص وسائل ثبات الداعية يف عصر
الوسائل اليت قد تعني الداعية يف جتاوز حمنة فتنة العوملة يف حال وجد نفسه أمام تلك األخطار اليت 
قد تصرفه عن مهمته الدعوية، والوقوع يف تلك الفنت، وذلك يف منظور الشيخ القرضاوي بشكل 

 موجز غري خمل.
 –، الناشر: مكتبة وهبة، مصر 10القرضاوي ط: كتاب )ثقافة الداعية( الشيخ الدكتور   – 9

م(  من أحدث البحوث الدعوية اليت أّصلت قضية الثقافة على 1776 –ه 1416القاهرة، )
 اختالفها أنواعها من الثقافة اإلسالمية، والثقافة التارخيية، والثقافة األدبية واللغوية، والثقافة العلمية،

ذه ملؤلف إىل الثقافة الواقعية. والقاسم املشرتك بني هذا الكتاب وهوالثقافة اإلنسانية، وأخريا أشار ا
الرسالة هو موضوع البحث وقضاياه العامة حيث تناول الكتاب مسألة الدعوة واملدعو من زاوية 
بطريقة يستطيع الداعية فهمها بشكل سلس، وخاصة يف عصر العوملة، غري أن هذه الرسالة ركزت 

ماته يف عصر العوملة. وكذلك أيضا مسألة ثبات الداعية عرب العصور، مع على الثبات وأنواعه ومقو 
 الرتكيز على عصر العوملة.

منهاج الداعية( من منشورات رابطة العامل اإلسالمي، ويتكون الكتاب كتاب أمحد أبو زيد، )– 2
لداعية، ا من مخسة أبواب، يف الباب األول تكلم عن ثقافة الداعية، ويف الباب الثاين ذكر أخالق

ويف الباب الثالث ركز على وظيفة الداعية، ويف الباب الرابع ناقش قضية الداعية ومجهور الدعوة، 
ويف الباب األخري تكلم عن مناهج الدعوة ووسائلها، حيث أنه تناول موضوع الدعوة بشكل 

ية يف عمتسلسل وعمومي بدون ختصيص، غري أن هذا البحث سيتناول قضايا املتعلقة بثبات الدا
عصر العوملة.وذكر األسباب اليت تصرف الداعية للميل إىل شهوات العوملة، وتقدمي العالج والوقاية 

وجة الكافية اليت تقود الداعية إىل النجاح يف ثباته ودعوته، وغري متؤثر باآلثار السلبية اليت أتت هبا م
 العوملة يف عصرنا هذا.

منهج الدعوة يف واقعنا املعاصر( وهو من منشورات دار كتاب عبد احلميد هنداوي، بعنوان: )  – 7
اآلفاق العربية، حيث احتوى الكتاب على أربعة فصول، تعرض الكاتب يف الفصل األول للرصد 
التارخيي ملنهج الدعوة وتطوره عرب العصور، ويف الفصل الثاين ناقش معامل املنهج الدعوي ووسائله 
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وهكذا تناول موضوع الدعوة بشكل عمومي وعصري، وكان جل يف القرآن الكرمي والسنة النبوية. 
اهتمام الكتاب على النظر يف مناهج الدعوة وأساليبها يف واقعنا املعاصر، ومل يتطرق لقضية ثبات 
الداعية يف هذا العصر.فالرسالة تتحدث عن مسألة حساسة، وهي ثبات الداعية على ثوابته عرب 

 ة يف منظور الشيخ القرضاوي بشكل خمتصر.العصور، والرتكيز على عصر العومل
كتاب محد بن ناصر بن عبد الرمحن العمار، الذي هو بعنوان: )الدعوة يف القرآن دراسة   – 10

تأصيلية( ركز الباحث على استنباط وسائل الدعوة وأساليبها من خالل النصوص القرآنية واألحاديث 
ة فستتناول وثبات الداعية يف عصرها.وأما هذه األطروحالنبوية الشريفة. ومل يتطرق إىل موضوع العوملة 

القضايا املتعلقة بالعوملة يف عصرنا هذا، وكيف يتعامل الداعية مع حتديات العوملة يف هذا العصر، 
وكيف يستطيع الداعية التمييز بني إجيابيات العوملة وسلبياهتا، وكيف يستعني ويستفيد بتلك 

 يتحقق النجاح. اإلجيابيات من خالل دعوته، لكي
كتاب إبراهيم النعمة ، بعنوان: )فقه الدعوة والداعية( حتدث الكاتب عن وسائل الدعوة   – 11

 وأسالبيها وابتالءات الدعاة بصفة عمومية، ومل يفصل القول يف األمر. 
وأما هذا البحث فسيتناول مسألة حساسة وهي ثبات الداعية على مر العصور، وتركيزًا يف النهاية 

ى عصر العوملة.وتشخيص سبل العالج والوقاية، واسرتاتيجية التعامل مع واقع العوملة يف عصرنا عل
هذا، وكيفية مجع أصالة املاضي )واألصالة( احلاضر املعاصرة من قبل الداعية دون تأثٍر سليب بشهوات 

 العوملة واحلاضر.
 

الم: ركز وهو من منشورات دار السكتاب حممد أبو الفتح البيانوين، بعنوان: )بصائر دعوية(   – 12
الكاتب على بصائر دعوية، وتناول مسألة وسائل الدعوة وأساليبها، كما تناول املشكالت والعقبات 

ة الدعوية، غرَي أنه مل يطل النَفس يف املوضوع بل تناوله بصفة خمتصرة وأخريًا ذكر بصائر دعوية متفرق
تناول موضوع العوملة بالتوسع، وتكييفها مع حال مع عقد بعض األمثلة. وأما هذه األطروحة ست

الداعية، وربطها بالعالج والوقاية أمام سلبيات العوملة، وانغماس الداعية يف إجيابيات العوملة الستفادة 
 منها كسبل ووسائل عصرية للدعوة.

ن م كتاب حممد خري يوسف، بعنوان: )الدعوة اإلسالمية مفهومها وحاجة اجملتمعات إليها(  – 13
منشورات دار طريق: وأما هذا الكتاب فتناول مفهوم الدعوة وحاجة الناس إليها، وذكر مجلة من 
صفات الداعية ومل يشرح قضية الثبات بشيء من التفصيل فضال عن أن يذكر أنواع الثبات وغريها، 
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داعية فيها، لواليت هي من أهم ركائز هذا البحث.وأما هذه الرسالة فستتناول مسألة العوملة وثبات ا
 والرتكيز على عصرنا احلاضر، وذلك يف منظور الشيخ القرضاوي بشكل خمتصر دون إطناب.

كتاب فضل إهلي، بعنوان: )فضل الدعوة إىل اهلل تعاىل( يقع هذا الكتاب على ثالث وعشرين – 14
لصالة والسالم،  امطلًبا، واهتم بشرح مضمون الدعوة إىل اهلل، وأهنا وظيفة األنبياء واملرسلني عليهم 

كما تناول أسباب وصف هذه األمة باخلريية، وما إىل ذلك من األمور العالقة بالدعوة ومعاملها. 
وهناك أحباث أخرى يف جمال الدعوة إال أن معظم هذه الدراسات يغلب عليها الشمولية وعدم 

لعوملة.وهذا البحث االتخصصية يف األغلب، وعليه يتعني بيان مسألة ثبات الداعية السيما يف عصر 
سيتناول القضيايا املتعلقة بالدعوة والعوملة معا، وربطهما من ناحية اإلجيابيات اليت أتت هبا العوملة، 
وكذلك من ناحية السلبيات اليت اتت هبا العوملة، وإرشاد الداعية يف كيفية التعامل مع مجيع النواحي 

 للعوملة، ليصبح داعية ناجح.
 رة. القاه –)الدعوة اإلسالمية يف ظل العوملة(  ألسامة حممد فؤاد مصر  كتاٌب  بعنوان:– 15

يف الفصل التمهيدي بيان عن جهود علماء املسلمني واملفكرين العرب يف غرس قواعد الدعوة 
اإلسالمية املواكبة  لعصر العوملة، وأما يف الفصل األول فتطرق إىل عرض مفهوم الدعوة اإلسالمية 

ة، صيل، مث ناقش يف باقي الفصول القضايا املتعقلة باإلجيابيات والسلبيات العوملوالعوملة دون تف
وكيف يستفيد من تلك اإلجيابيات، باإلشارة على أن سلبيات العوملة أكثر من إجيابياهتا، مث تطرق 
إىل وسائل الدعوة على شكل عموم، وأخريًا فّصل القول يف دور األزهر الشريف يف نشر الدعوة 

مية، لكنه مل يتطرق إىل املسائل املنوطة بثبات الداعية يف عصر العوملة، فضاًل من أن يربطها اإلسال
بنظريات الشيخ القرضاوي. وكذلك مل يتطرق إىل إجياد سبل وطرق للعالج والوقاية اليت ستعني 

 الداعية للخروج من مأزق شهوات العوملة وسلبياهتا.
وان: )اهلوية اإلسالمية والعوملة الوضعية جدلية الثابت أمحد إبراهية أبو شوك، حبث بعن - 16

رعاية ، "اجملتمع املسلم ... الثوابت واملتغريات" بعشرمكة املكرمة الثالث لى مؤتمر م إمقدواملتغريات(
/ 21 - 20هـ املوافق 1432ذو احلجة /  5 - 4رابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة، بتاريخ : 

تعدد األطراف ومل يركز على قضية واحدة بل أخذ من كل قضية م. هذا البحث م2012 10
بطرف، على سبيل التقريب ناقش مسألة العوملة بشكل عام، ابتداًءا من تاريخ ظهورها مث انتقل 
بشكل مفاجئ إىل احلركات اإلسالمية من أجل اإلصالح، وتكلم بعد ذلك عن تيارات اإلحياء 

تحديات اليت تواجه األطروحات اإلسالمية من ناحية نظر اإلسالمي بشكل موجز، مث تطرق إىل ال
الغرب لإلسالم.وأما هذه الرسالة فستتناول مسألة مهمة وحساسة، املتمثلة بثوابت الداعية عرب 
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عصور اليت مرت هبا العوملة، والرتكيز على عصر العوملة احلديثة، وكيفية التعامل معها سلباً وإجياباً من 
 ح داعية ناجح أمام موجة ورياح العوملة.قبل الداعية لكي يصب

 
 ثامناً: منهج البحث:

يتضح من خالل أسئلة البحث أنه حيتاج إىل استقصاء مادة املوضوع وحتليلها واستنباط ما تيسر من 
 الفوائد منها. ولذلك سيتم اعتماد املناهج اآلتية:

: سيتم توظيف هذا املنهج يف الرجوع إىل مصادر هذا الفن سواء المنهج االستقرائي  -1
األصلية أو املنقولة ملعرفة ماهيته وقواعده وأهدافه، كما سيتم تتبع ومجع املادة العلمية اليت أشارت 
إىل مادة املوضوع بطريقة مباشرة، والنظر يف كتب السري وأقوال القدامى، واالستفادة من ذلك كله 

 متينة هلذه الدراسة.  لتأسيس قاعدة
ل عناصر املوضوع، لتحليدراسة املادة العلمية اليت سيتم مجعها : لالمنهج الوصفي التحليلي -2

 وشرح ضرورة ثبات الداعية يف عصر العوملة شكال ومضمونًا.
 : تاسعاً: إجراءات البحث

 املعاصرة.مجع املادة العلمية املتعلقة باملوضوع من مصادرها األصلية واملراجع  – 1
 دراسة املوضوع وذلك ببيان وآراء الشيخ القرضاوي ومقاالت علمائنا املعاصرين. – 2
االستدالل باآليات القرآنية واألحاديث النبوية واآلثار، وآراء السلف الصاحل، واستنباط ما  – 3

 فيها ومناقشته.
بوع سم العثماين، املطعزو اآليات القرآنية إىل سورها، وذكر رقمها حسب املصحف على الر  – 4

 ية السعودية.اململكة العرب –يف مطبعة امللك فهد لطباعة ونشر املصحف الشريف باملدينة املنورة 
 ويتضمن فهرس املوضوعات وفهرس املصادر واملراجع. – 5

وحسب اهليكل النظري للبحث الذي متت املوافقة عليه يف قسم الدعوة والتنمية البشرية بأكادميية     
 دراسات اإلسالمية جبامعة ماليا، وبعد عرض اخلطة ومناقشتها وهي كما يلي:      ال

يشمل البحث على املقدمة، وفصل متهيدي، وأربعة فصول، واخلامتة، فهرس املوضوعات واملصادر    
 واملراجع.

ث، حأما املقدمة فتناولت فيها: التعريف بفكرة البحث، وأسباب اختيار املوضوع، وأهيمة الب    
ومشكلة البحث، وأسئلة البحث، وأهداف البحث، وحدود البحث، والدراسات السابقة، ومنهج 

 البحث، وإجراءات البحث، واهليكل النظري للبحث.
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الفصل التمهيدي: تحدثت فيه عن مصطلحات الدراسة ونبذة مختصرة عن الشيخ العالمة 
 القرضاوي.

 الشيخ العالمة القرضاوي.املبحث األول: نبذة خمتصرة عن          
 املبحث الثاين: القرضاوي داعية العصر بني النظرية والتطبيق.         

 املبحث الثالث: مفهوم الثبات يف اللغة واالصطالح.
 املبحث الرابع: مفهوم الداعية يف اللغة واالصطالح.

 املبحث اخلامس: مفهوم العوملة يف االصطالح احلديث.       
 

 عوامل ثبات الداعية وأسباب ضعفها في عصر العولمة. :الفصل األول
 املبحث األول: عوامل ثبات الداعية يف عصر العوملة.  
 املبحث الثاين: أسباب ضعف ثبات الداعية يف عصر العوملة.  

 املبحث الثالث: يف الشعائر التعبدية.
 العوملة.املبحث الرابع: يف الثبات على مسيم األخالق اإلسالمية أمام ظاهرة 

 
 نماذج من الدعاة الذين يقتدى بهم في الثبات: الفصل الثاني

 املبحث األول: مناذج يقتدى هبا على ثبات األنبياء والرسل عليهم السالم.
 يف احملن.      -أ 

 يف الفنت.     -ب 
 يف الطاعات. -ج 

ياة الصحابة وح، املبحث الثاين: مناذج يقتدى هبا من سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم
 رضوان اهلل عليهم أمجعني.

 يف احملن.    -أ 
 يف الفنت.     -ب 
 يف الطاعات. -ج 

 املبحث الثالث: مناذج يقتدى هبا يف حياة السلف الصاحل رمحهم اهلل. 
 يف احملن.       -أ

 يف الفنت.          -ب 
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 يف الطاعات. -ج 
 األمم: قراءة واستنباط.املبحث الرابع: ثبات الداعية ودوره يف هنضة 

 
 الفصل الثالث: وسائل الثبات في المحن  رؤية معاصرة:

 املبحث األول: الثبات الواجب يف احملن ووسائله.

 املبحث الثاين: ثواب الثابتني على احلق وفضلهم.
 املبحث الثالث: الثبات على احلق يف رؤية معاصرة.

 
نظور عصر العولمة، وسبل التغلب عليها من مالفصل الرابع: معوقات القدرة على الثبات في 

 الشيخ القرضاوي.
 املبحث األول: العوارض النفسية.
 املبحث الثاين: البيئة االجتماعية.

 املبحث الثالث: سبل التغلب على املعوقات.
 

 وأما اخلامتة: وفيها نتائج  الرسالة وتوصيات.
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 مختصرة عن الشيخ العالمة القرضاويالفصل التمهيدي: مصطلحات الدراسة ونبذة 
 

يف هذا املبحث حياول الباحث شرح بعض املصطلحات املتعلقة بعنوان البحث وتعريفها؛ حىت يتسىن 
بعدها توظيف املفاهيم وسهولة فهم احملتوى واالنتقال من فكرة ألخرى حتت خلفيات ثابتة ودقيقة، 

ي، حيث لبحث يتعلق مبنظوره الثقايف والفكر ونبذة خمتصرة عن الشيخ العالمة القرضاوي، لكون ا
حيوي املبحث أربع مطالب: أوهلا: نبذة خمتصرة عن الشيخ العالمة القرضاوي، ويليه املطلب الثاين: 
مفهوم الثبات يف اللغة واالصطالح، ويليه املطلب الثالث بعنوان: مفهوم الداعية يف اللغة واالصطالح 

 .لذي هو بعنوان: مفهوم العوملة يف اللغة واالصطالح احلديثوخيتتم املبحث باملطلب الرابع وا
 

 المبحث األول: نبذة مختصرة عن الشيخ العالمة القرضاوي.
 

 نشأته:
ولد العالمة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي يف إحدى قرى مجهورية مصر العربية، قرية صفت 

 تراب 
، وهو عبداهلل دفن فيها آخر الصحابة موتاً مبصر مركز احمللة الكربى، حمافظة الغربية، وهي قرية عريقة

بن احلارث بن جزء الزبيدي، كما نص احلافظ بن حجر وغريه، وكان مولد القرضاوي فيها يف 
 1م وأمت حفظ القرآن الكرمي، وأتقن أحكام جتويده، وهو دون العاشرة من عمره.7/7/1726
 

 مؤهالته العلمية:
كان فأمت فيها دراسته االبتدائية والثانوية وكان دائما يف الطليعة، و التحق مبعاهد األزهر الشريف، 

 ترتيبه يف الشهادة الثانوية الثاين على اململكة املصرية، رغم ظروف اعتقاله يف تلك الفرتة.
م، وكان 1753-52مث التحق بكلية أصول الدين جبامعة األزهر، ومنها حصل على العالية سنة 

 ئه وعددهم مائة ومثانون.ترتيبه األول بني زمال
م وكان ترتيبه األول 1754مث حصل على العاملية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 
 بني زمالئه من خرجيي الكليات الثالث باألزهر، وعددهم مخسمائة.

 حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية يف اللغة واألدب.1752ويف سنة 
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م حصل على الدراسة التمهيدية العليا املعادلة للماجستري يف شعبة علوم القرآن 1760ويف سنة 
 والسنة من كلية أصول الدين.

م حصل على )الدكتوراة( بامتياز مع مرتبة الشرف األوىل من نفس الكلية، عن: 1793ويف سنة 
 1"الزكاة وأثرها يف حل املشاكل االجتماعية".

 
 أعماله الرسمية:

القرضاوي فرتة باخلطابة والتدريس يف املساجد، مث أصبح مشرفاً على معهد األئمة عمل العالمة 
 التابع لوزارة األوقاف يف مصر.

ونقل بعد ذلك إىل اإلدارة العامة للثقافة اإلسالمية باألزهر الشريف لإلشراف على مطبوعاهتا 
 والعمل باملكتب الفين إلدارة الدعوة واإلرشاد.

إىل دولة قطر، عميدا ملعهدها الديين الثانوي، فعمل على تطويره وإرسائه م أعري 1761ويف سنة 
 على أمنت القواعد، اليت مجعت بني القدمي النافع واحلديث الصاحل.

م أسسْت كليتا الرتبية للبنني والبنات نواة جلامعة قطر، فنقل إليها ليؤسس قسم 1793ويف سنة 
 الدراسات اإلسالمية ويرأسه.

م توىل تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر، وظل 1799ويف سنة 
م، كما أصبح املدير املؤسس ملركز حبوث السنة 1727/1770عميداً هلا إىل هناية العام اجلامعي 

 والسرية النبوية جبامعة قطر، وال يزال قائما بإدارته إىل اليوم.
م ليرتأس 1770/1771ئر الشقيقة العام الدراسي وقد أعري من دولة قطر إىل مجهورية اجلزا

اجملالس العلمية جلامعتها ومعاهدها اإلسالمية العليا، مث عاد إىل عمله يف قطر مديرا ملركز حبوث 
 السنة والسرية.

 هـ.1411حصل على جائزة البنك اإلسالمي للتنمية يف االقتصاد اإلسالمي لعام 
 هـ.1413ية باالشرتاك يف الدراسات اإلسالمية لعام كما حصل على جائزة امللك فيصل العامل

كما حصل على جائزة العطاء العلمي املتميز من رئيس اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزيا لعام 
 م.1776

                                                 
 .11مرجع سابق، ص حسني حالوة، فقه األقليات عند الشيخ القرضاوي، 1
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كما حصل على جائزة السلطان حسن البلقية )سلطان بروناي( يف الفقه اإلسالمي لعام 
 1م.1779

 
 :المجهوده ونشاطاته في خدمة اإلس

األستاذ الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، أحد أعالم اإلسالم البارزين يف العصر احلاضر يف العلم 
 والفكر والدعوة واجلهاد، يف العامل اإلسالمي مشرقه ومغربه.

وال يوجد مسلم معاصر إال التقى به قارئاً لكتاب، أو رسالة، أو مقالة، أو فتوى، أو مستمعاً إىل 
ة أو درس أو حديث أو جواب، يف جامع أو جامعة، أو ناد، أو إذاعة، أو حماضرة، أو خطب

وال يقتصر نشاطه يف خدمة اإلسالم على جانب واحد، أو    تلفاز، أو شريط، أو غري ذلك.
جمال معني، أو لون خاص بل اتسع نشاطه، وتنوعت جوانبه، وتعددت جماالته، وترك يف كل منها 

 إليه.وأهم هذه اجملاالت هي: بصمات واضحة تدل عليه، وتشري
جمال التأليف العلمي، جمال الدعوة والتوجيه، جمال الفقه والفتوى، جمال املؤمترات والندوات، جمال 

الزيارات واحملاضرات، جمال املشاركة يف عضوية اجملالس واملؤسسات، جمال االقتصاد اإلسالمي، 
 2عمل احلركي واجلهادي.جمال العمل االجتماعي، جمال ترشيد الصحوة، جمال ال

 
 مجال التأليف العلمي

تبحر الشيخ يف هذا اجملال، وله العديد من املؤلفات، ومن هذه املؤلفات على سبيل املثال ال على 
 سبيل احلصر:

 كتاب احلالل واحلرام يف اإلسالم  -
 فقه الزكاة -
 جمال الفقه والفتوى -
 السنة والبدعة -
 الدين والسياسة -
 3لعامة لإلسالم.اخلصائص ا -

                                                 
 مرجع سابق.1
 .14حسني حالوة، فقه األقليات عند الشيخ القرضاوي، مرجع سابق، ص   2

 .7حسني حالوة، فقه األقليات عند الشيخ القرضاوي، مرجع سابق، ص 3
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 مجال الدعوة والتوجيه
عمل الشيخ القرضاوي يف جماالت عدة، ومارس أنشطة كثرية، بني العمل األكادميي والعمل اإلداري 
والثقايف، واشتغل بالفقه والفتوى، واألدب والشعر، وغري ذلك، ولكنه يف املقام األول رجل دعوة، 

 مله.الشاغل، وهي حمور تفكريه واهتمامه وعلمه وع فالدعوة إىل اهلل هي حلمته وسداه، وهي شغله
وقد بدأ ميارس الدعوة منذ فجر شبابه، منذ كان طالباً يف القسم االبتدائي، من معهد طنطا الثانوي، 

 1سنة، مبتدئًا بقريته، مث مبا حوهلا، حىت شرق وغرب العامل كله.16وعمره حوايل 
 جمال املؤمترات والندوات العلمية

 ملؤمترات على سبيل املثال ال احلصر:ومن هذه ا
 املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي حتت رعاية جامعة امللك عبد العزيز مبكة املكرمة.

 املؤمتر العاملي األول لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة حتت رعاية اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.
 الرياض حتت رعاية جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.املؤمتر العاملي األول للفقه اإلسالمي ب

 املؤمتر العاملي الثاين لتوحيد الدعوة وإعداد الدعاة حتت رعاية اجلمعية اإلسالمية باملدينة املنورة.
املؤمتر العاملي األول ملكافحة املسكرات واملخدرات والتدخني حتت رعاية اجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 املنورة.
مهرجان ندوة العلماء بالكهنو باهلند، ومؤمتر اإلسالم واملستشرقني الذي نظمته ندوة العلماء و 

 بالتعاون مع دار املصفني مبدينة )أعظم كره( باهلند، وقد اختري باإلمجاع رئيساً للمؤمتر.
الذي  رومؤمترات السرية النبوية والسنة الشريفة اليت عقدت يف أكثر من بلد، وقد انتخب يف املؤمت

 عقد يف قطر نائبا للرئيس.
وندوة التشريع اإلسالمي يف ليبيا، ومؤمترات جممع البحوث اإلسالمية بالقاهرة، ومؤمترات املصارف 

اإلسالمية يف ديب ويف الكويت واستنابول وغريها ومؤمترات اهليئة العليا للرقابة الشرعية بالبنوك 
ة ال التطبيق" يف أبو ظيب، وندوات )املنظمة اإلسالمياإلسالمية، وندوة "االقتصاد اإلسالمي يف جم

للعلوم الطبية( بالكويت و"مؤمترات الزكاة" بالكويت ومؤمترات رابطة اجلامعات اإلسالمية بالقاهرة، 
وغريها، ومؤمترات اجملمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية باألردن، وملتقيات الفكر اإلسالمي 

العلمي للقرآن والسنة بإسالم آباد، وندوة الصحوة اإلسالمية ومهوم باجلزائر، ومؤمتر اإلعجاز 
 2الوطن العريب بعمان، ومؤمترات اإلسالم والطب بالقاهرة.

                                                 
 .22مرجع سابق، ص  1
 
 .20حسني حالوة، فقه األقليات عند الشيخ القرضاوي، مرجع سابق، ص 2
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 ثناء العلماء عليه:
االقتصادي بإدراكه العميق يف الفقه الواقع االجتماعي و  -بارك اهلل فيه  -وقد متيز الشيخ القرضاوي 

روعه، لعامل القائم مبهمة التوجيه واإلفتاء أن مييز بني أصول اإلسالم وفوالسياسي، الذي به يستطيع ا
وبني الكلي واجلزئي، واألهم واملهم. والواقع أن فقه األولويات هذا الذي أصبح من الضروريات اليت 
تدعو إليها وتلح عليها دواعي العصر ومشكالته، ينبغي أن يضاف إىل تلك األسس الثالثة }العقدية 

 1والفكر{، فتصري به أربعة ... والفقه
وكل من اطلع على تلك السرية املختصرة للشيخ القرضاوي سيتصور مدى جمهوداته القيمة اليت 
قدمها للعامل اإلسالمي على قدر الطاقة، علماً بأن عمل البشر ال خيلو من اخللل واألخطاء والزالت، 

 ألن الكمال هلل وحده ال شريك له.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
حجة العصر وهو من نعمة اهلل على املسلمني، يوسف القرضاوي، كلمات يف تكرميه، القاهرة، دار السالم، د.ط، الزرقاء مصطفى،  1

 .43م، ص 2004
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 المبحث الثاني: القرضاوي داعية العصر بين النظرية والتطبيق.
ال شك يف عبقرية الشيخ القرضاوي يف اجملال الدعوي واملعريف، حيث مجع بني أصالة املاضي و 
معاصرة احلاضر، وكل من اطلع على نظرياته وأفكاره سيحس على أن الشيخ القرضاوي فهم حقيقة 

ثبتها الشيخ ة، مث انطلق إىل دعوته هبذه احليثية، حيث من نظرياهتا اليت يالعامل احلايل املتمثل بالعومل
دائمًا هي أن املسلمني هم أهل حضارة، هم أصحاب حضارة منذ القرون األوىل، وأن املسلمني 
ليسوا متخلفني أبداً كما يدعي الغرب وسائر اخلصوم، حيث يقول القرضاوي: "املسلمون يف املاضي  

ة، وكانوا أصحاب حضارة، هم اآلن العامل الثالث كما يُقال، ورمبا ينسب بعضهم كانت هلم احلضار 
إىل العامل الرابع لو كان هناك عامل الرابع، ولكن املسلمني أقوياء بثقافتهم، بأصول حضارهتم، 

 ال برسالتهم العظيمة اليت أعزاهلل تعاىل هبا، برسالة اإلسالم، هم أقوياء هبذه الرسالة، وهم ميلكون ما
ميلك العامل كله، ميلكون الرسالة العامة اخلالدة اليت حتمل كلمات اهلل األخرية للبشرية، ال يوجد دين 
ميلك وثيقة مساوية ساملة من التحريف والتبديل اللفظي واملعنوي إال املسلمون، وهو وحدهم هم 

 1هلل..."الذين ميلكون القرآن. هذه هي الوثيقة السماوية الوحيدة احملفوظة حبفظ ا
وهذه النظرية من أكرب النظريات اليت جيب على الداعية فهمها، ومن فهمها جنا، ومن ضل الطريق 
هلك، وهي من أعظم النظريات اليت يتقوى هبا الداعية إن متسك هبا، والقرآن الكرمي هو حبل اهلل 

بح، ومن هجره ه ر املتني، مل يُفرط فيه من شيء، مجع كل أنواع الثقافات واحلضارات، من متسك ب
غرق، فيه هدى ونور، مجع بني أنواع املاضي واحلاضر. ال شك يف أن من أعظم الثقافات واحلضارات 
هي القرآن الكرمي، من أنار الطريق بالقرآن تثّقف وحتّضر يف مجيع أنواع الثقافات واحلضارات. لذلك  

 أن القرآن احلاضر، ويشري إىل كان الشيخ القرضاوي يطبق هذه النظرية على أرض الواقع يف عصرنا
 هو منبع الثقافات واحلضارات القيمة امللموسة امليمونة، القدمية واحلديثة.

كانت الشريعة اإلسالمية هي اليت تقود اجملتمع اإلسالمي طوال قرون كثرية، حىت جاء املستعمر 
رى اإلسالم لنقض عفلعب دوراً كيربا يف إفساد اجملتمع اإلسالمي، وبعدها جاءت العوملة تسعى 

جبناحها بتأثري سليب جتاه الشريعة  اليت كانت أساس اجملتمع اإلسالمي. ويقول الشيخ القرضاوي: " 
منذ البداية أن التاريخ الصادق يثبت بوضوح ال ريب فيه أن الشريعة ااإلسالمية كانت هي األساس 

وعهد  سالمية منذ العهد النبويالدستوري والقانوين للمجتمع اإلسالمي يف مجيع أقطار الدول اإل
اخللفاء الراشدين ومن بعدهم من األمويني والعباسيني والعثمانيني لقرون طويلة إىل أن دخل 

                                                 
 .5ص 2اإلسالم والغرب، د.ط، د.ن، د.ت.  ج -القرضاوي، لقاءات وحماورات حول قضايا اإلسالم والعصر،  1
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االستعمار بالد املسلمني، فبدأ يغرّي من أصول اجملتمع، ومرتكزاته العقدية، وحياول تبديل هويته، 
 1والتشريع والتقاليد.."ومسخ شخصيته، ليتحول من األصالة والتبعية، يف الفكر 

نعم ظلت الشريعة يف بالد املسلمني يف طوال التاريخ قبل دخول املستعمر مصدر للدين والقضاء، 
مر واحلضارة والثقافة، والفتوى والتوجيه، والرتبية والتعليم، وتركيب اجملتمع اإلسالمي، حىت جاء املستع

 الواجب على الداعية حماولة إعادة الناس إىلفغري الفكر واملنهج، على أساس دعوى العوملة. لذلك 
مسارهم احلقيقي الذي مت صرفهم عنه، مع األخذ بعني االعتبار املنافع اليت جاءت هبا العوملة، لكن 
العوملة احلالية فيها اإلجيابيات والسلبيات، فيها ما ينفع وفيها ما يضر، وعلى الداعية أخذ ما ينفع، 

 وترك ما يضر.
نظريات  تواكب العصر احلاضر، وتعطي املسلمني قوة وعزة، وهي تذكري األمة كان للقرضاوي 

مجعاء بأن املسلمني هلم سبق يف الفضل والكرامة واإلنسانية، والثقافة واحلضارة، واألمة حباجة إىل 
الرسالة احلضارية للمسلمني. ويقول القرضاوي: " وقد رأينا يف هذه الصحائف حاجة البشرية املاسة 

يا إىل هذه الرسالة اليت متزج املادية والروح، وتصل بني الدن -صا يف الغرب املتفوق ماديًا وخصو 
واآلخرة، وجتمع بني الربانية واإلنسانية، وتوفق بني العقل والقلب، وتوازن بني حرية الفرد ومصلحة 

 2اجملتمع"
ياة السعيدة يف البشرية إىل احلق واحلوالبشرية حباجة إىل هذه الرسالة اخلالدة للمسلمني، واليت تقود 

الدنيا واآلخرة، وتنذر عن احلياة املؤملة يف الدنيا واآلخرة. وهذه الرسالة  ذات ثقافة وحضارة متينة 
هي مرشد صحيح يرشد إىل احلق، وحيذر عن الظالم. وكل حياة ختلو عن تلك الرسالة فتلك حياة 

 حيوانية ال قيمة هلا وال متاع.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .17ص  القرضاوي، تارخينا املفرتى عليه، د.ط، د.ن، د.ت.  1

 .6القرضاوي، حاجة البشرية إىل الرسالة احلضارية ألمتنا، د.ط، د.ن، د.ت، ص  2
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 بحث الثالث: مفهوم الثبات في اللغة واالصطالح.الم
 

يرى الباحث أمهية البدء مبفهوم الثبات على الصعيدي اللغوي واالصطالحي، أوالً، ومن مث التفاصيل 
 املتعلقة بالثبات.

 
الثبيت: الفارس "ثبت ثباتًا وثبوتًا، فهو ثابت وثبيت وثبت، وأثبته وثبته. و :معنى الثبات في اللغة

الشجاع،كالثبت، وقد ثبت ككرم، ثباتة وثبوتة، والثابت العقل، ومن اخليل: الثقف يف عدوه،  
 1كالثبيت. والثبات، بالكسر: شبام الربقع، وسري يشد به الرحل".

ه هو، وقال ابن منظور: ")ثبت( ثبت الشيء يثبت ثباتًا وثبوتًا فهو ثابت وثبيت وثبت، وأثبت
ويقال:  . ويقال للجراد إذا رز أذنابه ليبيض: ثبت وأثبت وثبت.وثبته مبعىن. وشيء ثبت: ثابت

مر  ثبت فالن يف املكان يثبت ثبوتا، فهو ثابت إذا أقام به. وأثبته السقم إذا مل يفارقه. وثبته عن األ
 2كثبطه. وفرس ثبت: ثقف يف عدوه. ورجل ثبت الغدر إذا كان ثابتا يف قتال أو كالم".

َتُه : " ثبَت الشيء من باب دخل و ثـََباتاً أيضا وأثـَْبَتُه غريه وثـَبّ وأورد صاحب خمتار الصحاح
 أيضا و أَثـَْبَتُه السقم إذا مل يفارقه وقوله تعاىل: )ليثبتوك( أي: جيرحوك جراحة ال تقوم معها وتـَثَّبتَ 

ملة بفتح حليف األمر واْسَتْثَبَت مبعىن ورجل ثـَْبٌت بسكون الباء أي ثابُت القلب ورجل له ثـََبٌت عند ا
 3الباء أي ثبات وتقول ال أحكم بكذا إال بثبت بفتح الباء أي حبجة و الثَّبيحُت الثابت العقل."

ومنه ميكن القول أن الثبات يف لغة العرب: هو ضد الزوال، وهو مصدر ثـََبَت، وهو مأخوذ من مادة 
فهو ثابت.  ي دام واستقر()ث ب ت( اليت تدل على دوام الشيء، يقال: ثـََبَت، ثباتًا، وثبوتًا، )أ

قال الراغب األصفهاين رمحه اهلل تعاىل: "الثبات ضد الزوال، يقال: ثبت يثبت ثباتًا، قال اهلل تعاىل: 
ورجل ثبٌت وثبيٌت يف احلرب، وأثبته السقم،  4،چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئچ

ويقال ذلك للموجود بالبصر أو البصرية، فيقال: فالن ثابت عندي، واإلثبات والتثبيت تارة يقال 
بالفعل، فيقال ملا خيرج من العدم إىل الوجود، حنو: أثبت اهلل كذا، وتارة ملا يثبت باحلكم، فيقال: 

وتارة ملا يكون بالقول، سواء كان ذلك صدقًا منه أو كذبًا، أثبت احلاكم على فالن كذا وثبته، 

                                                 

 .171ص 1جم 2005 -هـ  1426، 2لبنان، مؤسسة الرسالة، ط: –الفريوزآبادي، القاموس احمليط، بريوت 1
 .17ص2جهـ  1414، 2بريوت، ط:  -لبنان، دار صادر  –ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، لسان العرب، بريوت  2

 .70ص 1، ج1775 – 1415بريوت، مكتبة لبنان، د.ت،   –الرازي،خمتار الصحاح، لبنان  3
 .45سورة  األنفال اآلية: 4
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گ ڳ چفيقال: أثبت التوحيد وصدق النبوة، وفالن أثبت مع اهلل إهلًا آخر، وقوله تعاىل: 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چأي: يثبطوك وحيريوك، وقوله تعاىل:  1،چڳ

  ٿ  ٿٿ  چ أي: يقويهم باحلجج القوية، وقوله تعاىل: 2، چڄ   ڄ  ڃ  ڃ

أي: أشد لتحصيل علمهم. وقيل: أثبت ألعماهلم  3،چٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ
ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چواجتناء مثرة أفعاهلم، وأن يكونوا خبالف من قال فيهم: 

وقال:  5،چوئ  وئ  ۇئچيقال: ثبته، أي: قويته، قال اهلل تعاىل:  4،چڃ  چ
  ڱچوقال:  7،چپ  پ  ڀچوقال:  6چک  ک  گچ

 .89چڱ
 

 معنى الثبات في االصطالح:
 .10قال املناوي: "الثبات التمكن يف املوضع الذي شأنه االستزالل"

. "... ومنه قوله تعاىل: 11وقال السيوطي: "وقيل: الثبات من بركت اإلبل أي ثبتت على األرض"
: فهو مجع داع الداعية"يثبت اهلل الذين ءامنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة "  وأما 

 12وتاؤه للمبالغة وهو من يدعو.
 كال التعريفي املناوي والسيوطي ال ختتلف يف معناها، أي أن املعىن واحدة.

 
                                                 

 .30سورة األنفال اآلية: 1
 .29سورة إبراهيم اآلية:  2
 .66سورة النساء اآلية: 3
 23سورة الفرقان اآلية: 4
 .94سورة اإلسراء اآلية: 5
 .12سورة األنفال اآلية: 6
 .265سورة البقرة اآلية: 7
 .250سورة البقرة اآلية: 8
 .191ه، ص1412، 1الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، دمشف وبريوت، دار القلم، الدار الشامية، ط:  9

 .130ص 2ه ج1356، 1املناوي القاهري، فيض القدير شرح اجلامع الصغري، مصر، املكتبة التجارية الكربى، ط:10
 -هـ  11416اململكة العربية السعودية،دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط -السيوطي، الديباج على صحيح مسلم بن احلجاج، خرب  11

 .132ص 2م،ج 1776
 . 137مرجع سابق، ص 12
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 المبحث الرابع: مفهوم الداعية في اللغة واالصطالح.
ح ويف هذا املطلب يقوم الباحث باستعراض املسائل اليت تتعلق مبفهوم الداعية يف اللغة واالصطال

 بشكل عام.
 

 أوال: الداعية في اللغة
عرف صاحب احمليط الداعية يف اللغة قائال: "رجل مدعو ومدعي، مجيعا. وهو داعي قوم وداعيتهم: 

ب. : يف النس-بالكسر  -أي يدعوهم إىل هدى أو ضالل. واملؤذن: داعي اهلل. والدعاوة والدعوة 
 1"يف الطعام. -بالفتح  -والدعوة 

قال اهلل تعاىل: )واْدعوا ُشهداءكم من دون اهلل إن كنتم ويقول صاحب كتاب لسان العرب: 
صادقني.... اآلية. قال أَبو إسحاق يقول: "اْدعوا من اْسَتدَعيُتم طاعَته ورَجْومت َمعونَته يف اإلتيان 

ََتكم يقول اْستَ  ا هبم وهو كقولك غحيثو بسورة مثله وقال الفراء وادعوا شهداءكم من دون اهلل يقول آهلح
للرجل إذا َلقحيَت العدّو خالياً فادُْع املسلمني ومعناه استغث باملسلمني فالدعاء ههنا مبعىن االستغاثة 
وقد يكون الدُّعاُء عحبادًة...وَدعا الرجَل َدْعواً وُدعاًء ناداه واالسم الدْعوة وَدَعْوت فالناً َأي صحْحت 

 2به واْسَتْدَعْيته."
ْعَوُة إىل الطعام بالفتح يقال كنا يف دعوة فالن وَمْدعاةح فالن تار الصحاح: "وورد يف خم  الدَّ

ْعَوةُ بالكسر يف النسب والدَّْعَوى أيضا هذا أكثر كالم  وهو مصدر واملراد هبما الدعاء إىل الطعام والدِّ
بنيته ومنه قوله ت العرب وعدي الرباب يفتحون الدال يف النسب ويكسروهنا يف الطعام والدَّعحيُّ من

وادََّعى عليه كذا واالسم الدَّْعَوى وَتَداَعتح احليطان للخراب چڎڈ ڈ  ژچتعاىل: 
ْعَوُة املرة الواحدة  هتادمت و َدَعاُه صاح به و اسَتْدعاُه أيضا وَدَعْوُت اهلل له وعليه أدعوه ُدَعاًء والدَّ

َعاُء أيضا واحد األْدعحيُة وتقول للمرأة أنت تدع  ني وتدعوين وتدعني بإمشام العني الضمةوالدُّ
وللجماعة أننت تدعون مثل الرجال سواء وَداعحيةُ اللنب ما يرتك يف الضرع ليدعو ما بعده ويف احلديث: 

 4(("3))دع داعي اللنب.
 

                                                 
 .115، ص1، احمليط يف اللغة، مرجع سابق، جبن عباد الصاحب1
 .229، ص14ابن منظور، لسان العرب، مرجع سابق، ج 2
 .255، ص 29م(، ج 1775 -هـ  1416، )1محد بن حنبل الشيباين، القاهرة، دار احلديث، ط: أ 3
 .212، ص1الرازي، خمتار الصحاح، مرجع سابق، ج 4
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 ثانياً: مفهوم الداعية في االصطالح:
 1"الداعي هو املسلم الدال على اخلري، واحملذر عن الشر"

 2الدَّاعحي هو املكلَّف شرًعا بالدعوة إىل اهلل"وقيل: " 
وأما الدعوة بشكل عام: قال القرضاوي: "الدعوة إىل اهلل هي: الدعوة إىل دينه، واتباع هداه، وحتكيم 
منهجه يف األرض، وإفراده تعاىل بالعبادة واالستعانة والطاعة، والرباءة من كل الطواغيت اليت تطاع 

أحق اهلل، وإبطال ما أبطل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  واجلهاد  من دون اهلل، وإحقاق ما
 3يف سبيل هلل"

 وهذه التعاريف ال خترج عن معىن واحد، لذلك ال خالف يف التعاريف عند املعىن.
أي أن الداعية يدعو إىل توحيد اهلل تبارك وتعاىل وإفراده بالعبادة ال شريك له، وهذا املبدأ هو الذي  

عليه األنياء والرسل، وأن أول من يدعون إليه هو التوحيد. وما أرسل اهلل نبيا أو رسوال إال وهو  كان
 يدعو إىل التوحيد أوالً.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
هـ،ج 1421، 1اإلمام البخاري، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، ط: القحطاين،فقه الدعوة يف صحيح 1
 .129ص2
 .305م، ص 2001-هـ7،1421م، مؤسسة الرسالة، ط:2001-هـ1421عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة،  2
 .3انظر: القرضاوي، ثقافة الداعية، مرجع سابق، ص  3
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 المبحث الخامس: مفهوم العولمة في االصطالح الحديث:
يف االصطالح  ةويف هذا املطلب يرى الباحث أمهية البدء مبفهوم العوملة يف اللغة أواًل، مث العومل

 احلديث، مث اخلوض يف التفاصيل. 
 

 العولمة لغة:
بداية،  وميكن اإلشارة إيل أن جممع اللغة العربية بالقاهرة قّرر إجازة استعمال العوملة مبعىن جعل 

 .1الشيء عاملياً 
وإن كان األكثر  واقعيًا يف معىن العوملة هو السعي لفرض ثقافات وقَيم، تقاليد وعادات منبثقة 
من العامل الغريب على بقية شعوب دول العامل، وخاصة يف الدول النامية، بصيغة تفضي  إىل دمج 

عقائد لومزج  مجيع احلضارات يف آن واحد، وذهاب مجيع مميزات وخصائص اجملتمعات، تأثرياً يف ا
 واألديان، علماً بأن أكثر استهدافا هو الدين اإلسالمي واجملتمعات اإلسالمية؛ 

"العوملة مشتقة من الفعل عومل على صيغة فوعل واستخدام هذا االشتقاق يفيد أن الفعل حيتاج 
 2لوجود فاعل يفعل، أي أّن العوملة حتتاج ملن يعممها على العامل".

ة "العوملة ثالثي مزيد، يقال: عوملة على وزن قولبة، وكلموملة: أنويري صاحب كتاب: العرب والع
 -بكسر العني-أي الكون، وليس إىل العحلم  -بفتح )العني( فالالم -"العوملة" نسبة إىل الَعامل 

والعامل مجع ال مفرد له كاجليش والنفر، وهو مشتق من العالمة على ما قيل، وقيل: مشتق من 
رجة( ل مذكور يف كتب اللغة. فالعوملة كالرباعي يف الشكل فهو يشبه )دحالعحلم، وذلك على تفصي

املصدر، لكن )دحرجة( رباعي منقول، أّما )عوملة( فرباعي خمرتع إن صح التعبري وهذه الكلمة 
هبذه الصيغة الصرفية مل ترد يف كالم العرب، واحلاجة املعاصرة قد تفرض استعماهلا، وهي تدل 

وضعية أخرى ومعناها: وضع الشيء على مستوى العامل، وأصبحت الكلمة  على حتويل الشيء إىل
 3دارجة على ألسنة الكتاب واملفكرين يف أحناء الوطن العريب".

                                                 

 .29م، عدد القاهرة، ص2001ي، مقال، ، جملة اهلالل مارس حجازي ،حممود فهم1
 .13، صم6/2/1772الدجاين، أمحد صدقي، مفهوم العوملة وقراءة تارخيية للظاهرة"، صحيفة القدس، 2
 . أمحد، عزت السيد، اهنيار135م ص 1772اجلابري، حممد عابد، العرب والعوملة، بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، د.ط، ،3

. باسيل، يوسف، حقوق اإلنسان من العاملية اإلنسانية والعوملة 12م، ص 2000مزاعم العوملة، دمشق، احتاد الكتاب، د.ط، 
 م.19م، دار الشؤون الثقافية،بغداد، ص1779متوز عام  3، 10السياسية، جملة املوقف الثقايف، العدد 
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فالعوملة ليس فقط ربط العالقات بني املناطق يف داخل دولة واحدة، بل هي تربط العالقات بني  
 1الدول حىت يصبح العامل ككيان واحد"

 
 قي للعولمة:المعنى الحقي

 فالظاهر أن العوملة هلا معىن آخر الذي خيتلف يف مفهومها الذي عرّفه الغربيون وغريهم.   
عىًن واملعىن احلقيقي للعوملة تعين: "عاملية العادات والقَيم والثقافات ملصاحل العامل املتقدم اقتصاديا، ومب 

نها، ى بقية دول العامل خاصة النامي مآخر: حماولة سيطرة قَيم وعادات وثقافات العامل الغريب عل
بشكل يؤدي إىل خلط كافة احلضارات، وإذابة خصائص اجملتمعات. هذا باإلضافة إىل هتميش 

 .2العقائد الدينية"
. وجاء يف نفس اجمللة: " وتربز 3"َعْوَلمة ؛ أي َجْعُل الشيء عاملًيا"جاء يف جملة اللغة العربية 

 الغربية حماوالت قوى اهليمنة يف الواليات املتحدة األمريكية للتحكم يفاليوم يف الدائرة احلضارية 
النظام العاملي، واالنفراد بقيادته رافعة شعار "النظام العاملي اجلديد"، والسيطرة على األسواق العاملية 
من خالل فرض "عوملة" خططت هلا الشركات الكربى عابرة القارات. وقد أصبحت هذه العوملة 

ا أبعاد أخرى سياسية وفكرية وثقافية، وصار هلا ثقافة تعرف هبا هي "ثقافة العوملة"، حتاول ظاهرة هل
 .4فرض أمناط تفكري وأساليب حياة "اجملتمع األمريكي" على اجملتمعات األخرى"

ومنذ أن وضعت احلرب أوزارها يف القارة األوروبية، وتوحدت اجملتمعات الغربية بدؤوا خيططون 
ة على العامل، فأصبحوا يطلقون كلمة )اإلنسان أو الناس( على الشعوب الغربية فحسب، لفرض اهليمن

واختذوه شعاراً هلم للتميز بينهم وبني شعوب أخرى، قصدًا للهيمنة واألفضلية، وأن كل شيء يأيت 
 من قحبلهم هو األفضل ولغريهم ذليل ومهني، لذلك كل من تتبع ودقق النظر يف خطاباهتم وتعليماهتم

 سيقف على هذه الظاهرة متاماً.
وقيل: "إن العوملة هي ظاهرة االنتماء العاملي مبعناه العام، وهي تعبري خمتصر عن مفاهيم عدة، فهي 
تشمل اخلروج من اأُلطر احملدودة: )اإلقليمية والعنصرية والطائفية، وغريها( إىل االنتماء العاملي األعم، 

ادل التجاري ح التجاري وإلغاء القيود التجارية، وتوفري فرص للتبففي جانبها االقتصادي تشمل االنفتا 
                                                 

1
Nayef R.F.  Al-Rodha 2006, Program on the Geopolitical Implications of Globalization and 

Transnational Security, Geneva Centre for Security Policy.  P.23. 
 .25 – 22(، حتقيق عن العوملة ص 1509جملة اليمامة )العدد  2
 .10، ص61، عددالعربية بالقاهرة اللغة جملة جممع 3
 .2، ص252املرجع نفسه، عدد4
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الواسع حمكوًما بقواعد السوق فقط بدون وجود إجراءات محائية حكومية، ويف جانبها الفكري 
والثقايف هي االنفتاح الفكري على اآلخر وعدم اإلغالق على الذات، ورفض التعصب الفكري 

سوي أنه مغاير يف الفكر. فهي باختصار الشعور باالنتماء  الذي يدعو إللغاء اآلخر، ال لشيء
 .1الكبري )العاملي( بدال من االقتصار على االنتماء احمللي )اإلقليمي، العنصري، الطائفي...إخل"

لكن الظاهر يف العوملة هو: أن الغرب يسعى لتوحيد ثقافات وتقاليد مجيع شعوب العامل حىت تكون 
أي انتماء خيالف ثقافاهتم ليس مقبوال عندهم كما هو الواقع، وألجل ذات طابع غريب حبت؛ وأن 

ذلك نرى كل شيء يقدمه الغرب للشعوب األخرى فال بد أن يكون مبقابل، كالتنازل عن اهلوية أو 
الثقافة أو التقاليد طلباً يف الرجوع إىل الثقافات الغربية وتقاليدها. وكما هو الواقع يف النظام العاملي 

أنه ال ميكن أبدا أن تتمتع دولة بوجود شركات دولية أجنبية يف أراضيها بدون مقابل، الذي  اجلديد
هو التنازل عن اهلوية أو القيم واألخالق اليت ترىب عليها شعوب تلك الدولة، ومن الشركات الغربية 

خلنازير والكالب ا العاملية اليت حتمل اسم العوملة كثريا ما تشرتط  على العامل اآلخر بيع وتوفري حلوم
واخلمور يف أراضي الدولة اليت تريد تواجد تلك الشركات الغربية العاملية يف أراضيها، وال ميكن لدولة 
 التمتع بالتجارة احلرة إال بتحقيق تلك املطالب اليت تطلبها تلك الشركات العاملية املتعددة اجلنسية؛

ة وحقوق ق الدولية يف التجارة أو االقتصاد أو احلريداللة على ذلك، كل من دقق النظر يف مجيع املواثي
اإلنسان وغريها، أو املؤمترات الدولية اليت هتدف إىل نشر العوملة مبعناها احلقيقي سيجد أهنا ال تراعي 
ثقافات وتقاليد وأديان الشعوب األخرى، وهي تصاغ مبا يتناسب بالثقافات والتقاليد للشعوب 

 الغربية فحسب؛
 

 ذه االتفاقيات والمؤتمرات:ومن أبرز ه
أغسطس عام   20 – 15اليوم العاملي للشباب وهو جتمع حاشد للتنصري يف الفرتة من  -1

م ألقى فيه البابا "يوحنا بولس الثاين" كلمة يف حوايل مليون شاب وفتاة قدموا من معظم 2000
اب العامل يس، يا شببلدان العامل جاء فيها: "ليكن عندك طموح لتصبح قديًسا كما أن عيسى قد

 يف كل قارة ال ختشوا أن تصبحوا قديسي هذه األلفية".
وهو هبذا يشري إىل كلمة وردت يف اإلجنيل هي: فاذهبوا وتلمذوا مجيع األمم وعمدوهم باسم األب 

 2واالبن والروح القدس".
                                                 

 .املرجع نفسه.1
 م ألقى فيه البابا "يوحنا بولس الثاين.2000أغسطس عام   20 – 15مؤمتر اليوم العاملي للشباب وهو جتمع حاشد للتنصري يف الفرتة من  2
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 وهذه دعوة صرحية إىل العوملة الدينية الثقافية على طريقة الكنيسة النصرانية.
 
 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان: -2

م يف باريس إال أن 1742على الرغم من إقرار اجلمعية العامة لألمم املتحدة هذا اإلعالن عام 
تطبيقه بقي راجًعا ملا تراه كل دولة صاحلًا هلا من بنوده الثالثني، وكان يف ذلك سعة للدول اإلسالمية 

يت حلقوق اإلنسان اليت جاءت هبا الشريعة اإلسالمية والاليت ترى يف جل بنود هذا اإلعالن خمالفة 
تعد أهم مقومات الثقافة اإلسالمية؛ إال أن رياح العوملة الثقافية هبت على هذا امليثاق الستغالله يف 

م حيث طلب الرئيس األمريكي األسبق )جورج بوش األب( تعديل ميثاق األمم املتحدة 1772عام 
اختصاص األمم املتحدة وليس لكل دولة على حدة فوافقت مجيع  حبيث تصبح حقوق اإلنسان من

دول قمة أعضاء جملس األمن ما عدا الصني. وهكذا بدأت الواليات املتحدة تضغط باسم األمم 
 1املتحدة باجتاه تفعيل تطبيق امليثاق مبا يتضمنه من مبادئ وقيم تتصل بالثقافة بشكل مباشر.

 
 (CEDAW)شكال التمييز ضد املرأة. )سيداو( اتفاقية القضاء على مجيع أ – 3

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
against Women 

( من هذه االتفاقية أنه ألغراض هذه االتفاقية يعىن مصطلح "التمييز ضد 1وجاء يف املادة ) -أ 
ني أو اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضه،توهاملرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس 

إحباط االعرتاف للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر،أو توهني أو إحباط متتعها هبذه احلقوق أو 

 ية وعلى أساس املساواة بينها وبني الرجل.ممارستها هلا،بصرف النظر عن حالتها الزوج
( من االتفاقية النداء إىل إلغاء مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف التشريعات 2وجاء يف املادة ) -ب 

والقوانني، وفرض محاية قانونية حلقوق املرأة على غرار املساواة مع الرجل، وتغيري كل التشريعات  
 لتمييز بني الرجل واملرأة شرعاً وقانوناً.واألعراف واألنظمة والقوانني ل

( حرية اختيار املرأة حملل سكنها بعيدًا عن 4( من االتفاقية يف الفقرة )15وجاء يف املادة ) -ج 
 أسرهتا، وحريتها املطلقة يف السفر واالنتقال.

                                                 
 م.1742اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، الصادر عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة، عام  1
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ة  ب االتفاقي( مع فروعاهتا حبيث تطال16كذلك من املواد اخلطرية يف هذه االتفاقية هي املادة )  -د 
باختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف كافة األمور املنوطة بالزواج والعالقات 

 1األسرية، وعلى أساس املساواة بني الرجل واملرأة يف عقد الزواج.
 
 المؤتمر الدولي للسكان: -4

البحث فيه حول الربط بني زيادة م، وتركز 1774الذي انعقد بالقاهرة يف شهر سبتمرب من عام 
السكان وبني الفقر واستحالة التنمية وأن احلّد من النمو السكاين هو الطريق األمثل للتنمية" ويف 

 هذا السياق رأى املؤمتر ما يلي:
 إباحة إهناء احلمل غري املرغوب فيه، وختفيف عواقب اإلجهاض. -أ

سية ، وحق املراهقني واملراهقات يف سرية العالقة اجلنإباحة املمارسة اجلنسية خارج مؤسسة الزواج -ب
 وعدم انتهاكها من األسرة.

 ممارسة اجلنس واإلجناب حرية شخصية وليست مسؤولية مجاعية. -ج
والبعد الثقايف واضح يف هذه البنود من خالل إباحة االحنراف العقدي واألخالقي وتسويغه يف 

 2اجملتمعات املختلفة.
 
 لمي الرابع للمرأة:المؤتمر العا -4

الذي انعقد يف بكني، وقد استغل املؤمتر لرتسيخ نظرة الثقافة الغربية املعاصرة إىل املرأة وما يزعم هلا 
من حقوق خمالفة لفطرهتا ودينها وثقافتها اليت تنتمي إليها يف كل اجملتمعات البشرية ماعدا اجملتمع 

 ملؤمتر من توجيهات ما يلي:الغريب املعاصر، وكان من أبرز ما جاء يف هذا ا
 التأكيد على التعليم املختلط للجنسني. -1
 التشديد على احلرية اجلنسية للمرأة وإتاحة موانع احلمل وتشريع اإلجهاض. -2
استبدال وصف الذكورة واألنوثة يف تكوين األسرة بوصف النوع )جندر( الذي يتناول اجلنس  -3

ة تكوين األسرة املثلية املكونة من رجلني أو من امرأتني. البشري عامة، وهي خطوة يف طريق إباح
والالفت للنظر أن الدول اليت قاطعت هذا املؤمتر صنفت ضمن قائمة الدول املتخلفة الراديكالية 

                                                 
من شهر سبتمرب  3م.  ودخلت حيز التنفيذ 1797من شهر ديسمرب  12أة )لمراضد لتمييز ل   اشكاأعلى جميع ء لقضااتفاقية   ا1

 م.(1721
 م1774املؤمتر الدويل للسكان: الذي انعقد بالقاهرة يف شهر سبتمرب من عام  2
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الرجعية ومت وصفها مبمارسة اإلرهاب الفكري وحرمان املرأة من حقوقها، ورمبا تعرضت نتيجة لذلك 
 ل للقبول مبا حيمله ذلك املؤمتر من ثقافة عوملية جديدة يراد هلا أنإىل حصار فكري وضغط متواص

 1تسود.
قال القرضاوي: "أما )العوملة( فالذي يظهر لنا من دعوهتا حىت اليوم: أهنا فرض هيمنة سياسية 
واقتصادية وثقافية واجتماعية من الواليات املتحدة األمريكية على العامل، وخصوصًا عامل الشرق 

الثالث، وباألخص العامل اإلسالمي، الواليات املتحدة بقوهتا العلمي والتكنولوجي، وبقدرهتا والعامل 
يدة العسكرية اهلائلة، وبإمكاناهتا االقتصادية اجلبارة، وبنظرهتا االستعالئية اليت ترى فيها نفسها أهنا س

 العامل، تريد أن تسوق البشر بعصاها!
ب ) تغريب العامل( أو بعبارة أخرى )أمركة العامل( إهنا اسم مهذ العوملة يف أجلى صورها اليوم  تعين:

لالستعمار اجلديد الذي خلع أرديته القدمية، وترك أساليبه القدمية، ليمارس عهداً جديداً من اهليمنة 
حتت مظلة هذا العنوان اللطيف )العوملة(. إهنا تعين فرض اهليمنة األمريكية على العامل، وأي دولة 

تنشز ال بد أن تؤدب باحلصار أو التهديد العسكري، أو الضرب املباشر، كما حدث مع  تتمرد أو
أفغانستان والعراق والسودان وإيران وليبيا. وكذلك تعين فرض السياسات االقتصادية اليت تريدها 
أمريكا عن طريق املنظمات العاملية اليت تتحكم فيها إىل حد كبري، مثل البنك الدويل، وصندوق 

 قد الدويل، ومنظمة التجارة العاملية وغريها.الن
ية، كما تعين: فرض ثقافتها اخلاصة اليت تقوم على  فلسفة املادية والنفعية، وتربير احلرية إىل حد اإلباح

وتستخدم أجهزة األمم املتحدة لتمرير ذلك يف املؤمترات العاملية، وتسوق الشعوب إىل املوافقة على 
 التهديد، أو ببوارق الوعود واإلغراء.ذلك بسياط التخويف أو 

م، الذي أريد فيه أن مترر 1774وجتلى ذلك يف مؤمتر )السكان( الذي عقد بالقاهرة يف صيف 
وثيقة تبيح اإلجهاض باإلطالق، وجتيز األسرة الوحيدة اجلنس، )زواج الرجال بالرجال، النساء 

 2بالنساء( "
عامل، وأهنا يدعي الغرب بأهنا هتدف إىل تثقيف شعوب التلك هي املعىن احلقيقي للعوملة، وليس كما 

 هتدف إىل تنمية الدول الفقرية، وأهنا حترص إىل التقدم واألصالة؛

                                                 
قطر  –وزارة األوقاف  53)سلسلة كتاب األمة عدد  19انظر: وثيقة مؤمتر السكان والتنمية رؤية شرعية للحسيين سليمان جاد ص1

 و"العوملة وأثرها الثقافية" مقالة منشورة.هـ(.1419
 123م(،ص 2004هـ 1324، )1القاهرة، دار الشروق، ط: –القرضاوي، خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة، مصر 2
– 124. 
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 وأنواعها: 1مراحل العولمة
ويعرف االقتصاديون العوملة على أهنا " حركة تستهدف حتطيم احلدود اجلغرافية واحلركية ، وتسهيل 

 .2وق كونيةنقل الرأمسالية عرب العامل كس
والسياسيون يقولون عنها أهنا " التداخل الواضح ألمور االقتصاد واالجتماع والسياسة والثقافة دون 
اعتداد يذكر باحلدود السياسية للدول ذات السيادة ،أو االنتماء إىل وطن حمدد ، أو دول معينة ، 

 .3ودون احلاجة إىل إجراءات حكومية "
جمرد  ذا اجملال عن اجلانب الثقايف للعوملة بقوله " إن العوملة ليستويعلق على هذا أحد املهتمني هب

آلية من آليات التطور الرأمسايل ، بل هي أيضاً وبالدرجة األوىل أيديولوجيا تعكس إرادة اهليمنة على 
 4العامل ".

يري مادي غميكن تعريف العوملة هنا على أهنا جمموعة من النظم االقتصادية والسياسية اليت تقود إىل ت
 5وسياسي على أساس قاعدة عاملية"

 العوملة الغربية تتكون من املراحل اآلتية حسب ما مت تقسيمه عليه يف جملة البيان:
 

 عولمة التصفية الجسدية : .1
ويدخل ذلك يف نطاق ما تفعله القبيلة البدائية الغالبة بالقبيلة املغلوبة . وهو ما فعله مهج الغزاة 

 أمريكا من تصفية جسدية ألصحاب األرض احملتلة )اهلنود احلمر( .األوروبيني يف 
 

 عولمة االستعباد الرقيقيِّ : .2
وقد كانت تتمثل يف ضرورة البحث عن حل ملا يرتتب على تلك التصفية باسترياد العبيد من القارة  

 اإلفريقية ملن يعتقدون يف أنفسهم متثيل النوع األرقى )الرجل األبيض( .
 
 

                                                 

 .112، ص145جملة البيان، املنتدى اإلسالمي، عدد1
 .2002القاهرة ، عني مشس ووقفة إبريل إبراهيم بن مبار،العوملة ودور احلضارات، اجلوير 2
 .املرجع  السابق3

 مرجع سابق.4
5Simon Reich. 1998. WHAT IS GLOBALIZATION? Four Possible Answers. The Hellen 

Kellogg Institute for International Studies. Pg. 20. 
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 ستعمار االقتصادي :عولمة اال .3
وكانت تتمثل يف ضرورة التوسع دون تصفية واستعباد ، إلجياد مصادر للمواد اخلام ، واأليدي العاملة 

 التكميلية، وأسواق مفتوحة للبضائع.
 

 عولمة االستتباع الحضاري:  .4
وتتمثل يف جعل املستعَمرين توابع يفضلون بأنفسهم مستعمرًا على مستعمر آخر دون حسبان 
للمصاحل ، بل يسعون لنوع من االندماج احلضاري يف قيم الغالب املفضَّل ، وهو ما ميكن أن نسميه 

 اقتسام العامل إىل مناطق نفوذ ثقايف .
 

 المرحلة األخيرة هي عولمة التصفية الروحية:  .5
ثله معندما يصبح التابعون جيدون يف سيدهم املثال األعلى ؛ حبيث يصبح مههم الوحيد أن يكونوا 

مع االعتقاد بأهنم لن يصبحوا كذلك إال بنفي كل ما مييزهم عنه، وهو ما ميكن أن نطلق عليه: 
)االنتحار الروحي فيسخرون من لغتهم وأدهبم وتارخيهم وقيمهم؛ وهو ما يعين إبادهتم احلضارية، 

ة الفاسدة موهذا الذي أصبح غالبًا على جّل النخب العربية، وخاصة التابع منها للمافيات احلاك
 املفسدة(.

إن العوملة اليت ميارسها الغرب هي عبارة عن استعمار واستبداد جديد للشعوب األخرى، ويف كثري 
من دول إفريقيا مل يزل الغرب مهيمنًا على اقتصادها وأمنها وتعليمها وسياستها باسم تنيمة القارة 

 إصدار عملتها ةً فرنسياً ال متلك احلق يفحنو التقدم، لذلك فإن مجيع دول إفريقيا واليت كانت مستعمر 
اخلاصة يف أراضيها، وال متلك مؤسسة البنك املركزي أصالً، وإمنا تطبع العملة يف فرنسا باسم العوملة 
الفرنسية )سيفا( مث يتم إرساهلا إىل تلك الدول. وبشكل آخر تتعرض تلك الدول الستعمار جديد 

اعدات يف حال نشوب التوتر، أو يف حال عدم القبول الذي هو التهديدات بقطع القروض واملس
بالتنازالت اليت طلبها الغرب من تلك الدول؛ وهذا يُعترب هيمنة استعمارية واضحة على الشعوب 
اإلفريقية باسم تنمية القارة حنو التقدم. وهذا من ناحية اإلقتصاد. وأما من ناحية األمن سواء يف 

كرية ويف رأس كل كتيبة أو وحدة يوجد ضابط فرنسي أبيض اجليش أو الشرطة أو الشرطة العس
يرتأس مهام تلك الكتيبة أو الوحدة؛ وأما من ناحية التعليم مل يكن اإلفريقي من أبناء تلك الدول 
معرتفا بدارسته حيث درس، إال للذهاب إىل فرنسا وإكمال الدراسة هنا؛ وإال ستجده بعيدا عن 

احلساسة، والوزارات السيادية؛ وأما من ناحية السياسة ال  مؤسسات الدولة، وخاصة املؤسسات
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ميكن إلفريقي أن يكون رئيسا يف إحدى تلك الدول اإلفريقية إال مبوافقة فرنسية، والوالء الكامل 
للفرنسيني، وتنفيذ سياسة وأجندة فرنسية يف دولته؛ وإال ال ميكن أن يصبح رئيسا لتلك الدولة، ولو 

لدولة بدون موافقة فرنسية أو اإلذعان هلم  سيتم اسقاطه إنقالبا أو اغتياال؛ أصبح رئيسا يف هذه ا
وكل هذا يُعترب شكل من أشكال االستعمار اجلديد الغري املباشر الذي حيدث باسم تنمية القارة حنو 

 التقدم والقضاء على ظاهرة الفقر واجلوع؛
 

 :1خصائص العولمة المعاصرة
( لتكريس توجه اهليمنة ولتفرض أمناطًا حضارية جديدة يف Globalizationجاءت العوملة )

 إطار الليربالية اجلديدة ، هبدف تقوية الرأمسالية العاملية وخدمة مصاحلها.
وقد جرى استخدام مصطلح: )عوملة( يف هذا العحْقد على نطاق واسع، وتنبع خطورة هذا املفهوم 

سياسية عملية ملموسة يف كل اجملاالت الثقافية والوأمهيته من أنه حتّول كلية إىل سياسات وإجراءات 
واالقتصادية واالجتماعية واإلعالمية ، وأضحى عملية تطرح يف جوهرها هيكاًل للقيم تتفاعل كثري 

وخاصة  -من االجتاهات واالسرتاتيجيات يف الغرب على فرضه وتثبيته، وقسر خمتلف شعوب املعمورة 
 هيكلها ونظرهتا لإلنسان والكون واحلياة.على تبيّن تلك القيم و  -املسلمني 

 
 فما هي العولمة إذن في صورتها المعاصرة ؟ ... 

إهنا ظاهرة تتداخل فيها أمور السياسة واالقتصاد والثقافة واالجتماع والسلوك، وحتدث فيها حتوالت 
 على خمتلف الصور تؤثر يف حياة اإلنسان على كوكب األرض أينما كان.

التحوالت ظهور فعاليات جديدة هي الشركات متعددة اجلنسيات اليت تتسم  ويسهم يف صنع هذه
بالضخامة وتنوع األنشطة واالنتشار اجلغرايف واالعتماد على املدخرات العاملية، ومنظمة األمم املتحدة 

 واملنظمات املتخصصة املنبثقة عنها كالبنك الدويل وصندوق النقد الدويل.
ط من االحتالل اجلديد احتالاًل جدد آلياته وأساليبه بفعل وهي وسيلة للهيمنة أو هي من

التقدم التقين ، فلم يعد قائماً على احتالل األرض؛ بل أصبح قائماً على حتويل العامل كّله إىل سوق 
استهالكية لألفكار واملنتجات الغربية، أو بعبارة أخرى: فهي متثل عصًا استعماريًة جديدًة حبكومة 

مؤسساهتا: البنك الدويل وصندوق النقد الدويل، وهلا أدواهتا : اجلات ، والسبعة  عاملية خفية هلا
 الكبار.

                                                 

 .112، ص145جملة البيان،  املنتدى اإلسالمي، عدد 1
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أخذت مبساندة احتكارات الشركات  -مهندسة هذا النظام العاملي اجلديد-والواليات املتحدة 
متعددة اجلنسيات ودعمها يف اخرتاق جمتمعات عامل اجلنوب أو العامل الثالث ، وإخضاع شعوهبا 

 اط املعيشة الغربية وحتديداً : األمريكية.ألمن
 

 :1أشكال وأنماط من العولمة االجتماعية
وإذا تساءلت عن أشكال وأمناط من العوملة االجتماعية يف اجملتمعات العربية وعن سر 
وجودها، وجدت أن سببها عوملة اإلعالم، فاملوسيقى األمريكية اليت انتشرت يف ربوع العامل العريب ، 

ط األمريكي الصرف يف اللباس، أو نصف األمريكي )ثوب وقبعة(، واألطعمة السريعة وغريها والنم
من السلع االستهالكية، واللغة اإلجنليزية ذات اللكنة األمريكية، والطفل الكرتوين )كالطفل 
السوبرماين أو الطفل العنكبويت أوالوطواطي إىل غريها من احلشرات واحليوانات...(، كل هذه مع  

ثري من العادات الدخيلة، دخلت اجملتمعات العربية من خالل الوسائل اإلعالمية، اليت باتت متثل ك
ما ميكن أن نسميه بـ )ثالوث األبوة( األب، األم، اإلعالم، فقد غدا األخري العنصر الثالث مع 

يد والبيئة، وخاصة لفالعوملة كثريا ما تؤثر على العادات والتقااألبوين يف الرتبية والتوجيه أو ضدمها! 
ويف نيجرييا مثاًل: 2يف الدول اليت تتمتع بقوة االقتصاد، حيث األغنياء يتأثرون برياح العوملة كلياً"

والعوملة هلا تأثريات إجيابية وسلبية، وخاصة يف جمال البيئة، رغم أن هناك العديد من السلبيات للعوملة 
 3يف نيجرييا"يف نيجرييا، لكن جمال البيئة أكثر تأثرا هبا 

ويرى الباحثون واحملللون يف جمال االقتصاد على العوملة هلا إجيابيات أكثر من السلبيات، 
 وخاصة يف جمال االقتصاد والدخل الفردي للشخص.

 لذلك يرى احملللون االقتصاديون على أن العوملة شكلت قناة مهمة يف ثالث جماالت:
الفردي للشخص، سواء على العمال أو املصدرين أن العوملة تعزز وتساعد يف الدخل  – 1

 أو املستهلكني.
 تساعد يف تقوية رأمسال األفراد. – 2
 4تساعد كذلك يف التأمني االقتصادي بشكل عام" – 3

                                                 

 .2انظر: العوملة اإلعالمية، موسوعة البحوث واملقاالت العلمية، مجع وإعداد الباحث يف القرآن والسنة، ص 1
2Muhammad Akram Ch, Muhammad Asim Faheem, Muhammad Khyzer Bin Dost, Iqra Abdullah.  2011. 

Lahore, Globalization and its Impacts on the World EconomicDevelopment. P. 296. 
3 Olubukola S. Adesina. 2012. The Negative Impact of Globalization on Nigeria.  Ibadan Nigeria, Vol 2. 

P. No 15.   
4 European Commission Group of Policy Advisors.  Making Sense of Globalization. A Guide to the 

Economic Issues. P. 33. 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



34 

 

 :1عولمة العار
ما أدي إيل تشويه عوملة اليوم ووصمها بالعار، هو ارتباطها الوثيق بالرأمسالية 

ة تسمة باملغاالة والتطرف، واستخدامها لتكنولوجيا االتصاالت احلديثاألنكلوسكسونية الداروينية امل
وتقنيات اإلدارة، لبسط وفرض ثقافتها املنفرة، وحروهبا وماديتها البحتة املنحرفة عن األخالق واملثل. 
لقد متكنت العوملة األنكلوسكسونية املعاصرة من إدخال ونشر براجمها الداروينية، كما أهنا أفرزت 

ًا اقتصاديًا طفيليًا جديداً، حتّفه املخاطر من كل جانب، عالوة علي عزمها فرض مفاهيمها نظام
ورؤاها أحادية اجلانب، يف الوقت نفسه الذي تتشدق فيه بالتعددية. أما أجندهتا فهي حمشوة بأعمال 

 يفاإلبادة اجلماعية الوحشية، بينما هي تنادي حبقوق اإلنسان. وتّدعي الدميقراطية وتوغل 
 الديكتاتورية. إهنا تؤمن باهلل، فقط إذا علمنا أن املال هو إهلها الوحيد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
بل املواجهة(، س -املمارسة -يوسف العاصي إبراهيم الطويل، احلملة الصليبية على العامل اإلسالمي والعامل )اجلذور  1

 .192، ص3( جم2010 -هـ  1431، )2مصر، صوت القلم العريب، ط
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 خالصة هذا الفصل التمهيدي:
إن العوملة هي فرض هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية على منط وشكل جديد، إذ أن 
دعاة العوملة كالواليات املتحدة األمريكية يريدون إخضاع  العامل أمام خمططاهتم باسم العوملة، إن 

د العامل، ويريد يالغرب بإمكاناته االقتصادية اجلبارة، وبنظرته االستعالئية اليت يرى فيه نفسه أنه س
أن يسوق البشر بعصاه! إن الذي يظهر أن العوملة تعين ) تغريب العامل( أو بعبارة أخرى )أمركة 
العامل( إهنا اسم مهذب لالستعمار اجلديد الذي خلع أرديته القدمية، وترك أساليبه القدمية، ليمارس 

الغربية  ة(. إهنا تعين فرض اهليمنةعهدًا جديدًا من اهليمنة حتت مظلة هذا العنوان اللطيف )العومل
ن إعلى العلم، ومن املؤسف جداً أن تستخدم أجهزة األمم املتحدة لتمرير تلك املخططات اخلبيثة، 

العوملة اليت ميارسها الغرب وهي عبارة عن استعمار واستبداد للشعوب األخرى. وهي وسيلة للهيمنة 
جي آلياته وأساليبه بفعل التقدم التقين والتكنولو أو هي منط من االحتالل اجلديد احتالاًل جدد 

والعسكري واالقتصادي، ألنه رأى مل يعد قادراً على احتالل أراضي الشعوب األخرى، فجاء بطريقة 
وعلى الداعية حيرص على املعاصرة ويتمسك باألصالة:  أنه حيرص أخرى لتفيذ ذلك االحتالل. 

ي الذي يف وسائله وآلياته. ويف منظور الشيخ القرضاو  على املعاصرة، ويشرب روح العصر، وخصوصاً 
يعترب داعية العصر، وكذلك يف نظرياته وتطبيقاته الواقعية خلص فيها أن العوملة فيها اإلجيابيات 
والسلبيات، لذلك جيب على الداعية التمييز بني موجة ورياح العوملة اإلجيابية والسلبية، مث األخذ 

يصبح ا، واستفادة منها كسبل ووسائل للدعوة اليت تعني الداعية يف دعوته لباإلجيابيات، واستعانة هب
 داعية الذي مجع بني أصالة املاضي ومعاصرة احلاضر، ومن مث تقوده إىل النجاح يف دعوته.
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 الفصل األول: عوامل ثبات الداعية وأسباب ضعفها في عصر العولمة.
مير اإلنسان املسلم يف مسرية حياته بالكثري من الصعاب والقالقل واملشاكل، اليت يف كثري من األحيان 

ريق آخر، فهو يرى بينوء حبملها، ويشعر بنكد احلياة، لكن هذه املتاعب يف عني الداعية إىل اهلل هلا 
يف احملنة منحة، خيترب اهلل هبا إميانه، ومنحة يف أن كل أمور املؤمن كله له خري فهي طريقه للصرب 
والثبات وعدم الكلل وامللل لنيل البشرى اليت ثبتت ملن صرب وثبت عليها واحتسب، وحياول الباحث 

باب اليت تقف ؛ ليثبت عليها، واألسيف هذا الفصل جتلية وبيان األسباب اليت تقوي عزمية الداعية
أمامه وتضعفه؛ ليتجنبها، ويتيقن أن كل دعوة البد هلا من شدائد والبد حلامليها من صرب وثبات، 

 أمور تعينه حيتاج إىل -وخاصة الذي يريد أن تثبت األمة على مبادئها -وأن اإلنسان يف هذه احلياة
  ومن سار على درهبم واقتفى آثارهم.ليثبت على هذه املهمة مهمة األنبياء واملرسلني

كما أن من زكاة النفس ومن تزكيتها ومن صفاء القلوب وانشراح الصدور: االستقامة والثبات 
على الطاعات، فاملسلم احلق حباجة إىل أن يستمسك مببادئ اإلسالم وثوابته ومنهجه، وبتعاليم 

هات اليت مة والثبات  يف عصر انتشار الشبالشريعة اإلسالمية، فأحوج ما حيتاجه املسلمون: االستقا
شككت كثريًا من الناس يف منهجهم، وحالت دون استمساكهم مببادئهم اليت جاء هبا شرع اهلل 
سبحانه وتعاىل،  وأعظم ما يعتز به املؤمنون، أن يكونوا مستقيمني ثابتني على ما جاءهم به الشرع 

م امالت، ألهنم استمسكوا باملعتقد الصحيح السلياملطهر من األخالق والسلوك يف العبادات واملع
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چالذي عاشوا به سعداء، فاهلل جل وعال يقول يف كتابه الكرمي:

پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  

 يرومها أن طلبوا وإمنا" :2تفسريه يف عاشور ابن الشيخ وقال .1چڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 هم. أين يعرفوا مل فلذلك أتباعهم دركات من أسفل النار من دركات يف كانوا  املضلني ألن

 من علموا ألهنم ايريهمومه أن هلم تعاىل اهلل الستجابة توطئة األسفلني من ليكونا والتعليل
 تيسري إىل منهم النتقاما على بعزمهم فتوسلوا املضلني الفريقني على غضبا أشد أنه عليهم اهلل غضب
 أي ا،كفرو   الذين هؤالء حقارة من حقارة أشد هم الذين واألسفلون: منهم. االنتقام من متكينهم
 واحلقارة". لإلهانة مستعارة فالسفالة هلم، جزاء منا أحقر ليكونوا

                                                 

 .31 -30سورة فصِّلت اآلية:  1
 .691، ص2ـ، جه1724ابن عاشور، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنشر،  2
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 يفروي يف )صحيح مسلم( عن سفيان بن عبد اهلل الثقفي، قال: قلت: يا رسول اهلل، قل يل 
  قال: " قل: آمنت باهلل -ويف حديث أيب أسامة غريك  -اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحدا بعدك 

 .1مث استقم 
وعن أيب بكر مث استقاموا: مل يشركوا باهلل شيئا. وعن عمر: استقاموا على الطريقة لطاعته 

 2رائض.مث أدوا الفمث مل يروغوا روغان الثعالب. وقال عثمان: مث أخلصوا العمل هلل، وعن علي: 
فاالستقامة والثبات على هذه املبادئ العظيمة واملنهج القومي يف كتاب اهلل وسنة نبيه عليه 
الصالة والسالم مهما كثرت العلوم الدنيوية وأصبحت ثورات علمية متتابعة، ومع ذلك ال تقوى أن 

ن تغري العقيدة فإهنا ال تقوى أتغري تعاليم اإلسالم، مهما كثرت الصناعات والتطورات واالكتشافات، 
الراسخة اليت مات عليها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ورىّب عليها أمته يف حياته الشريفة، إهنا 
 عقيدة التوحيد اخلالصة هلل سبحانه واالتباع الصادق لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، واحملبة اإلميانية

وا الدين ألنصار اهلل سبحانه الذين آمنوا باهلل وبرسوله ونصر لصحابة الرسول صلى اهلل عليه وسلم، و 
ه ودعوا بقلوهبم وأنفسهم، مث حفظوه وعملوا ب ونشروا الشريعة اإلسالمية يف اآلفاق، اتبعوا الوحي

ٱ  چ إليه وصربوا يف سبيله، ذلك هو األمان من مجيع مضالت الفنت، كما قال اهلل عز وجل:

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ

ٱ  چَعاىَل: اْلَقْوُل يفح تَْأوحيلح قـَْولحهح تَـ : "  ويف رواية جملاهد يف تفسري سورة العصر قال3،چٺ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

َم رَبُـَّنا َو َقَسٌم أَْقسَ فـََقاَل بـَْعُضُهْم: هُ  چٱچاْختَـَلَف أَْهُل التَّْأوحيلح يفح تَْأوحيلح قـَْولحهح:  چٺ
ْهُر ذحْكُر َمْن قَاَل َذلحَك َحدََّثينح َعلحيٌّ، قَاَل: ثنا أَ  بُو َصالحٍح، تـََعاىَل ذحْكرُُه بحالدَّْهرح، فـََقاَل: اْلَعْصُر: ُهَو الدَّ

، َعنح اْبنح َعبَّاٍس، يفح قـَْولحهح:  ْن اْلَعْصُر: َساَعٌة مح  قَاَل: " چٱچقَاَل: ثين ُمَعاوحيَُة، َعْن َعلحيٍّ
 .4َساَعاتح النـََّهارح "

 
                                                 

مسلم النيسابوري، املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،  1
 .65، ص 1ج
 .223، ص 24ابن عاشور ، التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج 2
 .3-1سورة  العصر اآلية:  3
م 2001 -هـ  1422تأويل آي القرآن، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، د.ط، لطربي، جامع البيان عن ا 4

 .612، ص 24ج 
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 المبحث األول: عوامل ثبات الداعية في عصر العولمة.
فالواجب على الداعية أن يؤدي ما عليه من تبليغ دعوة اهلل، فيأخذ باألسباب املادية، ويضع   

 .اخلطط والربامج االسرتاتيجية بعيدة املدى عونا يف دعوته، واهلل قد كفل القبول والعاملية
يرد إليه من علوم وثقافات وافدة فإن فيها حقاً وخرياً، وهذا يقبل ممن جاء به، كما أن فيها  أما ما

باطالً وشراً، يرد على من جاء به، واملطلوب أن ال خيضع شريعة اهلل ويلويها حىت توافق ما وفد، وإمنا 
احلق. وهذه و  حيكمها فيما يرد، ويرضى حبكمها، مث ال جيد حرجا فيما قضت، ويوقن بأنه اخلري

 1األمور قد تساعد الداعية يف الثبات أمام ظاهرة العوملة.
ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الصدد هو أن الداعية عليه أن يأخذ ما هو صحيح ومعني مما جاء 

 عصر العوملة، فال يعترب كل ما جاء فيه رجس من عمل شيطان.  بيف هذا العصر املتمثل 
التقارب العاملي أو ما يسمونه )عصر العوملة( أنه يدعو إىل )الروحانية(  قال القرضاوي: "يف عصر

اليت هي جوهر الدين ولبه، ولكنه ال يهمل اجلانب املادى من احلياة، وال يعتربه رجسا من عمل 
 2الشيطان"

 أي أن األصل يف الداعية أن يدعو إىل اإلميان باهلل تبارك وتعاىل يف عصر العوملة وغريه، لكنه يف
عصر العوملة ال يتغافل عن املاديات اليت ُوجدت يف عصر العوملة، وهي ستعينه يف نشر دعوته إىل 

 اهلل.
ومن أسباب الثبات على الدين احلق، االستقامة على ما علم منه بالعمل به بالتقرب إىل اهلل تعاىل 
بأداء ما افرتض اهلل عليه، والبعد عما هناه اهلل عنه وترك الركون إىل الظاملني والفاسقني وترك ما اشتبه 

يئات باحلسنات،  ة، وإتباع السعليه حكمه واالستكثار من النوافل، والتوبة إىل اهلل تعاىل من اخلطيئ
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چكما قال تعاىل: 

ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے       ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ        ۆ  

 .3چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅ

                                                 
اف دوحة، مركز الدراسات اإلسالمية  التابع لوزارة األوق –ناصر بن سلميان العمر، رسالة مسلم يف حقبة العوملة، قطر   1

 هـ.1324والشؤون اإلسالمية، 
 .97القرضاوي، خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة، مرجع سابق، ص  2
 .115-112سورة هود اآلية: 3
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الثبات على الدين احلق اإلحلاح على اهلل تعاىل بالدعاء، مع الضراعة طلباً للثبات ومن أعظم أسباب 
ڤ  چعليه، والعصمة من الزيغ عنه، والرباءة من احلول والقوة إال باهلل تعاىل، كما قال تعاىل: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  

عنه؛  رضي اهللالرباء بن عازب  ، نقل الطربي حديث البخاري بسنده عن1چچ   ڇ  ڇ  ڇ
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: "املسلم إذا سئل يف القرب، شهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدا 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چرسول اهلل، فذلك قوله: 

 .2چڃڃ  
ۆئ     ۆئ ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ چوأخرب تعاىل عن الراسخني يف العلم أهنم يقولون: 

 .3چۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ
ويف املأثور أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان إذا استيقظ من الليل قال: ))ال إله إال 
أنت، سبحانك، اللهم أستغفرك لذنيب، وأسألك رمحتك، اللهم زدين علًما، وال تزغ قليب بعد إذ 

 4هديتين، وهب يل من لدنك رمحة، إنك أنت الوهاب((.
صلى اهلل عليه وسلم كثريا ما يدعو لنفسه بالثبات، فعن عائشة رضي اهلل عنها قالت:  وكان 

كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، يقول: ))يا مقلب القلوب، ثبت قليب على دينك((، قلت: 
يا رسول اهلل إنك تدعو هبذا الدعاء، قال: ))يا عائشة أوما علمت أن القلوب، أو قال: قلب بين 

 .5 إصبعي اهلل، إذا شاء أن يقلبه إىل هدى قلبه، وإذا شاء أن يقلبه إىل ضاللة قلبه((آدم بني
وقال صلى اهلل عليه وسلم: ))ادعوا اهلل وأنتم موقنون باإلجابة، واعلموا أن اهلل ال يستجيب 

 .6دعاء من قلب غافل اله((
ومن أعظم أسباب الثبات على احلق دعوة الناس إليه، وتثبيتهم عليه فإنه جهاد، واجملاهد 
هلل وبه مثبت ومهدي، ومن دل على خري فله مثل أجر فاعله، ومن دعى إىل اهلدى كان له مثل 

                                                 
 .29سورة إبراهيم اآلية:  1
 .447ص4جامع البيان، مرجع سابق، ج، الطربي2
 .2سورة آل عمران اآلية: 3
ْستاين، أبو داود سليمان بن األشعث، سنن أيب داود، بريوت، املكتبة ا4 . وقال احلاكم: هذا حديث صحيح 314ص4العصرية،جلسِّجح

 .924ص1اإلسناد، ومل خيرجاه". "املستدرك على الصحيحني" للحاكم، ج
 .25ص6ه، ج1407، 1ابن أيب شيبة، الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، املصنف، الرياض، مكتبة الرشد،ط: 5
 .519ص5الرتمذي، السنن،مرجع سابق، ج 6
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أجور من تبعه، وقال صلى اهلل عليه وسلم: ))فو اهلل ألن يهدي اهلل بك رجاًل واحدا خري لك من 
 . 1النعم(( محر

ٱ  چومن موجبات الثبات على احلق واهلدى جمالسة أهل اإلميان والتقوى قال تعاىل: 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 .2چٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
 . 3ويف احلديث: ))ال تصاحب إال مؤمًنا وال يأكل طعامك إال تقّي((

: عن أيب هريرة، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إن هلل مالئكة يطوفون يف وفيه أيضاً 
الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون اهلل تنادوا: هلموا إىل حاجتكم((، قال: 
))فيحفوهنم بأجنحتهم إىل السماء الدنيا((، قال: ))فيسأهلم رهبم، وهو أعلم منهم، ما يقول 

ي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكربونك وحيمدونك وميجدونك، قال: فيقول: هل رأوين؟، عباد
قال: فيقولون: ال واهلل ما رأوك؟، قال: فيقول: وكيف لو رأوين؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد 
 لك عبادة، وأشد لك متجيدا وحتميدا، وأكثر لك تسبيًحا، قال: يقول: فما يسألوين؟ قال: يسألونك
اجلنة، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: ال، واهلل يا رب ما رأوها، قال: يقول: فكيف لو أهنم 
رأوها؟ قال: يقولون: لو أهنم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد هلا طلبا، وأعظم فيها رغبة، قال: 

ما  ال واهلل يا رب فمم يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار، قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون:
رأوها، قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد هلا خمافة، 
قال: فيقول: فأشهدكم أين قد غفرت هلم، قال: يقول ملك من املالئكة: فيهم فالن ليس منهم، 

 .4إمنا جاء حلاجة. قال: هم اجللساء ال يشقى هبم جليسهم((
 ألهنم يدلون على اهلدى ويزجرون عن الردى، ويعينون على التقوى.وذلك 

ومن أسباب الثبات على الدين احلق اإلعراض والفرار عن جمالس اخلصومات واجلدل يف 
ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی  چالدين، والنأي عن الفتَّاتني، كما قال تعاىل: 

 ، 5چجئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   مت
                                                 

 .60ص4"  كتاب اجلهاد والسري، باب فضل من أسلم على يديه رجل" مرجع سابق، جالبخاري، "الصحيح1
 .22سورة الكهف، اآلية: 2
 .60ص4الرتمذي، "السنن" أبواب الزهد، باب ما جاء يف صحبة املؤمن، مرجع سابق، ج3
 .26ص2البخاري، "الصحيح" بكتاب الدعوات، باب فضل ذكر اهلل تعاىل،مرجع سابق، ج 4
 .62سورة األنعام، اآلية:  5
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ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  چال تعاىل: وق

ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  یجئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  

 .1چخب  مب
وملا ذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم الدجال وعظَّم فتنته، وأنه أعظم فتنة منذ خلق اهلل آدم 

ن نفري  تعاىل، فعن عبد الرمحن بن جبري بوإىل أن تقوم الساعة، أمر الناس بالثبات على دين اهلل
احلضرمي، عن أبيه، أنه مسع النواس بن مسعان الكاليب، قال: ذكر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
الدجال ذات غداة، فخفض فيه ورفع، حىت ظنناه يف طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، 

ائفة الغداة، فخفضت فيه ورفعت، حىت ظنناه يف ط فسألناه فقلنا: يا رسول اهلل، ذكرت الدجال
النخل، قال: ))غري الدجال أخوف مين عليكم، فإن خيرج وأنا فيكم، فأنا حجيجه دونكم، وإن 
خيرج ولست فيكم فكل امرؤ حجيج نفسه، واهلل خليفيت على كل مسلم، إنه شاب جعد قطط، 

 .2ا((ميينا ومشاال، يا عباد اهلل اثبتو  عينه طافئة، وإنه خيرج خلة بني الشام، والعراق، فعاث
ومن أسباب الثبات على الدين ما قرره العلماء واألئمة املهتدون هبدي الكتاب والسنة من 
وجوب هجر أهل البدع ومقاطعتهم، فإن جمالستهم مترِّض مُتْرحُض القلوب، وإن توقريهم سعي يف 

من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال جيالس هدي اإلسالم، وما ذاك إال لعظم الفتنة منهم وهبم، ف
صاحب بدعة، وال يأخذ دينه عن صاحب بدعة، فإن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 

، فإن أهل السنة أخذوا دينهم عن أئمة اهلدى، وإن أئمة اهلدى أخذوا دينهم عن تابعي 3دينكم
اب رسول اهلل تابعون أخذوا دينهم عن أصحالتابعني، وتابعو التابعني أخذوا دينهم عن التابعني، وال

صلى اهلل عليه وسلم، والصحابة رضي اهلل عنهم أخذوا دينهم عن النيب صلى اهلل عليه وسلم، والنيب 
 4صلى اهلل عليه وسلم أخذ دينه عن جربائيل عليه السالم عن اهلل جل وعال.

 يتعرض ضروري، رغم اهلجمات اليتإن ثبات الداعية يف هذا العصر املتمثل بالعصر العوملة مطلب 
هلا الدعاة من قبل بعض الدعاة املؤيدين للعوملة، وكذلك اهلجمات من قبل بعض التيارات اإلسالمية 
املعادية للغرب بشكل مطلق، مبفهوم أن الغرب اختذ مفهوم الوسطية يف الدين سالحا لضرب الدعوة 

 ر،ية شيء ومفهوم الوسطية يف اإلسالم شيء آخاإلسالمية والدعاة، إذ أن الغرب مبفهومه يف الوسط
                                                 

 .140سورة النساء، اآلية:1
 (.192/ 27مسند أمحد، مرجع سابق، )2
 .14ص1هذا قطعة من كالم  حممد بن سريين. انظر: صحيح مسلم ج 3
 .124-123انظر: الربهباري، شرح السنة، د.ط، د.ن، د،ت، ص  4
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وزعموا أن الغرب اختذها كسالح يف نشر الفوضى وترك ثوابت الدين، واعتبار التمّسك بالدين 
 تشدداً، لذلك ذهبوا يعادون الغرب بشكل كلي.

 ؛سسات اإلسالميةميني الثابتني أمام العوملة، واملؤة اإلسالعاحاول بعض الد1ويف اآلونة األخرية   
صون اهلوية اإلسالمية للعمل على املذاهب وتقريب ، مع اآلخروسطيًا للعالقة خطابًا يتبنوا أن 

دين وسط وتكامل يف نفسه، ومتميز وينطلق هؤالء من مبدأ ثابت مفاده  أنَّ اإلسالم ، اإلسالمية
ل ، واليت هتدف إىل جعللوسطية باألردناملنتدى العاملي وذلك حسب رؤية يف تعامله مع اآلخر، 

اإلسالمية وتنفيذحه على صعيد الواقع ؛تعزيز مفهوم الوسطية ا يف ليسهموواملفكرين؛ للعلماء اً  منرب 
 مهم لتقليل الفجوة بني العامليكون للمنتدى دور مواكب جيعل  الرسالة اإلسالمية خالدة، وبشكل 

قت و ويف نفس الاإلسالمي. بني املذاهب الفكرية يف العامل وتشجيع التواصل ، اإلسالمي والغرب
ة الوسطية الدعواليت تواجههمجعل التحديات هناك حتديات مجة تواجه هؤالء الدعاة الثابتني، ومن 

 كلياً.للغرب تلك التيارات املعادية رد فعٍل لسلوكيات بعض 
ذلك يف و ظهر األخبار الفزعة، نوعًا من هو أوروبا للعامة يف اإلسالم بالنسبة بناء على كون 

، ويرون أن اإلسالن خطر على اإلسالمية ، واحلكومات، أن ئل اإلعالموساالشؤون األكادميية و
الغريب املقروءة واملسموعة، أن يقى اإلسالم يف صورة اإلعالم اإلسالم يف صورة ، وأن الغربيةاحلضارة 

واحدة ال تتغري ولذلك يسعى الدعاة جاهدين يف إرسال صورة صحيحة لإلسالم إىل الغرب، وأن 
 ادي الشعوب أساساً، وأن دين سالم وأمان، ورمحة ومساحة.اإلسالم دين وسط ال يع

وقال الشيخ القرضاوي: "وهذه جيعل العناية بتكوين الدعاة، وإعدادهم اإلعداد املتكامل، أمراً بالغ 
األمهية، وإال أصيبت مشروعات الدعوة باخليبة واإلخفاق، يف الداخل واخلارج، ألن شرطها األول 

املهيأ حلمل الرسالة. ومن هنا كان ال بد للداعية يريد أن ينتصر يف معركته مل يتحقق، وهو الداعية 
على اجلهل واهلوى والتسلط والفساد أن يتسلح بأسلحة شىت الزمة له يف الدفاع واهلجوم. وأول هذه 

 2األسلحة وال ريب هو سالح اإلميان..."

                                                 
، عشرمكة املكرمة الثالث لى مؤتمر م إمقدواملتغري" لثابت اعية  جدلية "الهوية اإلسالمية والعولمة الوضشوك، شوك أحمد إبراهيم أبو  1

 10/ 21 - 20هـ املوافق )1432ذو احلجة /  5 - 4"اجملتمع املسلم ... الثوابت واملتغريات" نظمه رابطة العامل اإلسالمي مكة املكرمة، 
 م.(2012

 .4القرضاوي، ثقافة الداعية، مرجع سابق، ص2
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رء ويطلبه، هو وصول إىل ما يريده املالثبات عامل مهم يف أثر الذي يرتكه اإلنسان يف هذه احلياة، و 
جيدر بكل عظيم من العظماء، وصفي من األصفياء من جند اهلل تعاىل املقربني، ومن الدعاة العاملني 

 1أن يكون ثابتاً شاخماً راسخاً، ال يتزلزل وال يتقلب، واألمثلة يف هذا كثرية جداً.
 حالة ، وعدم اخلروج عليه يف أي حال إال يفوالثبات الذي ندعو إليه هو الثبات القائم على اليقني

 املضطر.
 

 المبحث الثاني: أسباب ضعف ثبات الداعية في عصر العولمة.
لزاماً على الداعية أن ال يتقاعس يف تبليغ دعوة اهلل، ويلهه األمل، ويغرق يف األمور املادية، ويتغافل   

 عن رسم خطط واسرتاتيجية يف األمور  الدعوية.
بكل ما يرد إليه من علوم وثقافات وافدة، جيب عليه أن يعلم أن يف تلك الثقافات الوافدة فليأخذ 

فيها خرياً وحقاً، ويعلم أن فيها وشراً وباطاًل. وهذه من أكرب األسباب اليت جتعل الداعية أن يصبح 
ت اليت توافق استفادة مبا جاء به عصر العوملة من املاديالضعيفًا يف ثوابته. لكن ذلك ال مينع من ا

 الشرع.
قال القرضاوي: "ومع هذه العناية البالغة باجلانب الروحي يف اإلسالم اليت جيب أن يركز عليها 
خطابنا يف عصر العوملة ينبغي أن ال ينسى هذا اخلطاب اجلانب اآلخر الذي هو اجلانب املادي، 

 2فإمنا يقوم اإلنسان بعنصريه الطيين والروحي"
ة لزامًا على الداعية أن يكون الرتكيز على الدعوة إىل اإلميان أواًل، مث استفادة أي ويف عصر العومل 

ة باجلانب املادي ثانياً.فالعوملة هلا انعكاسات خطرية يف املستقبل، كوهنا تفتح بابا لتجارة احلرة، وحري
 3التحرك، وحرية االتصال، وكثرة السفريات واستخدام التكنولوجيا"

 
 -:واليقين أسباب عدم الثبات

 النشأة األسرية: -1
غريزة يف حب التشبه  -يف بداية عمره  -األسرة هلا تأثري فعَّال يف سلوك املرء، ألنه يوجد يف قلبه 

والتقليد للمحيط حوله، وقد ذكر املصطفى صلى اهلل عليه وسلم هذا املعىن بقوله:"ما من مولود إال 

                                                 
 .7 – 2م، ص 2002ه / 1427، 1القاهر، درا األندلس للنشر والتوزيع، ط: –الشريف الثبات، مصر حممد موسى 1
 .22القرضاوي، خطابنا يف عصر العوملة، ص  2

3Mojmir Mrak. 2000, Globalizations: Trends, Challenges, and Opportunities for Countries in Transition 

Vienna, United Nations Industrial Organization. 
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يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو ميجسانه، كما تنتج البهيمة هبيمة مجعاء، هل حتسون 
 چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچفيها من جدعاء((. مث يقول أبو هريرة رضي اهلل عنه: 

 .1[ اآلية"30]الروم: 
 وكما قال الشاعر:

 .2الرقص إذا كان رب البيت بالدف مولعا      فشيمة أهل البيت كلهم
وقد ينشأ املرء بني أبوين مستهما عدم الثبات أو اليقني، وحينئذ يسري ذلك إىل نفسه، فإذا  

به صورة منهما، وهنا يتجّلى دور التزام اآلباء بأخالق وآداب اإلسالم، وثباهتم على القيام بتكاليفه، 
 .كثري خطب، أو مواعظ  ولو روعي ذلك جلّنب اآلباء أبناءهم االحنراف والزيغ، دون احلاجة إىل

ومن أجل ذلك وإن كثريا من الدعاة ما زالوا متمسكني بتقاليد وثقافات خاطئة آمثة، وجدوا آباءهم 
عليها، على الرغم من أن هؤالء الدعاة درسوا تعاليم اإلسالم، وتفقهوا بالفقه اإلسالمي، لكنهم 

ل ذلك وانتحلوا أفكاراً منحرفة. وكزّلت أقدامهم، فوقعوا يف احنراف عقدي، فسلكوا مسالك ضالة، 
 راجع إىل التأثر باألسرة، واجملتمع الذي ترعرعوا فيه.

 
 صحبة أقران السوء: -2

لقرباء السوء تأثري على أقربائهم من أهل الصالح، فقد يعيش املرء يف وسط غري ملتزم هبذا اخللق 
،ومن غري واثق من نفسه اإلسالمي، فإذا به حياكي ويتأسى السيما إذا كان ضعيف الشخصية،

تصرفاته وسلوكه، وهنا يأيت دور االرمتاء بني أحضان الصحبة الطيبة امللتزمة باملنهاج اإلسالمي، إّن 
هذا لو وقع، لتنّبهت املشاعر واألحاسيس، واجلوارح، ولثبت املرء وما زلت قدمه عن احلق، فعن أيب 

احل وسلم قال: ))إمّنا مثل اجلليس الص موسى األشعري رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه
واجلليس السوء كحامل املسك، ونافخ الكري، فحامل املسك إّما أن حيذيك، وإّما أن تبتاع منه، 

 . 3وإّما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكري إّما أن حيرق ثيابك، وإما أن جتد رحيا خبيثة((

                                                 
 .74ص2البخاري "الصحيح" كتاب اجلنائز، باب إذا أسم الصيب فمات، هل يصلى عليه، وهل يعرض على الصيب اإلسالم" مرجع سابق، ج1
 .264ص1م، ج1772 -هـ 1412، 1هباء الدين،العاملي اهلمذاين،الكشكول، بريوت، دار الكتب العلمية، ط:2
، باب استحباب جمالسة الصاحلني وجمانبة قرناء السوء" رقم احلدي ) البخاري، الصحيح"، كحَتاب 1 ِّ َوالصَِّلةح َواآْلَدابح ( ج 2622اْلربح
 .2026ص4
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  ڱ  ڱ   ں  ں    ڻ  ڻچىل: وعن علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه يف قوله تعا

. قال:"خليالن مؤمنان، وخليالن كافران، فتويف أحد املؤمنني وبشر باجلنة فذكر 1چڻ
خليله، فقال: الّلهم إن فالنا خليلي كان يأمرين بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرين باخلري، وينهاين 

ترضى عنه كما ا أريتين، و عن الشر، وينبأين أين مالقيك، اللهم فال تضله بعدي حىت تريه مثل م
رضيت عين، فيقال له : اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت كثريا وبكيت قليال، قال: مث ميوت 
اآلخر، فتجتمع أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما لصاحبه نعم 

: اللهّم ذكر خليله، فيقولاألخ ونعم الصاحب ونعم اخلليل، وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار، 
إّن خليلي فالنا كان يأمرين مبعصيتك ومعصية رسولك ويأمرين بالشر وينهاين عن اخلري، وخيربين 
مالقيك اللهّم فال هتده بعدي حىّت تريه مثل ما أريتين، وتسخط عليه كما سخطت علي قال: 

 2صاحبه...".فيموت الكافر اآلخر فيجمع بني أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما على 
للصحبة تأثري على الداعية، وخاصة يف جمال الدعوة، حيث يوجد بعض الدعاة املنحرفني قد يُأثرون 
يف الداعية الثابت والسليم يف دينه وعقيدته وسلوكه الدعوي، سواء يف زمن العوملة أو غريها، ويكون 

 ذلك نتيجة لصحبته هلم يف كيان واحد يف اجملال الدعوي.
 
 :أو النسيان الغفلة -3

قد تؤدي الغفلة، أو النسيان باإلنسان إىل عدم الثبات، وحينئذ جيب أن يتعلم من ذلك درًسا ال 
 ينساه على مدار الزمان فال يتكرر منه هذا اخلطأ. 

يقول ابن القيم: "فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ مرتاكبًا على قلبه، وصداه 
يف  مل تنطبع فيه صور املعلومات على ما هي عليه، فريى الباطلحبسب غفلته، وإذا صدئ القلب 

صورة احلق واحلق يف صورة الباطل، ألنّه ملّا تراكم عليه الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة احلقائق كما 
هي عليه فإذا تراكم عليه الصدأ واسودَّ وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، فال يقبل حقًا وال ينكر 

 . 3باطال"

                                                 
 .69سورة  الزخرف اآلية: 1
 .232ص9م ج 1777 -هـ 1420، 2ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  دار طيبة للنشر والتوزيع، ط:2
 .56ه( ص1405، )1ابن قيم اجلوزية، الوابل الصيب، بريوت، دار الكتاب العريب، ط 3
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ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ   گ     ڳ        ڳ  ڳ  چال تعاىل يف الغفلة: ق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      چ. وقال: 1چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں   ڻ

أي: فصل بني چٻ  ٻ  پچأي: أنذر اخلالئق يوم احلسرة، ، 2چپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ
عما  چپچأهل اجلنة وأهل النار، وَدخل كل إىل ما صار إليه خملًدا فيه، )َوُهْم ( أي: اليوم 

 .3أي: ال ُيَصدقون به چڀ  ڀ  ڀچأنذروا به 
ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گڳ   ڳ    ڳ  ڳ  چوقال يف النسيان: 

. 4چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
ڀ  ٺ  ٺ  چ. وقال تعاىل: 5چٱ  ٻ ٻٻٻپپپ پچوقَاَل تعاىل: 

أي: نعاملكم معاملة الناسي لكم يف  6،چٺ       ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ
ٿ  ٹ  چأي: فلم تعملوا له ألنكم مل تصدقوا به،  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿچنار جهنم 

 7.چٹ   ٹ   ٹ  ڤ
ڄ  ڄ     ڦ  ڄ  ڄچيقول ابن تيمية: "بنسيانه لربه تعاىل وملا أنزله، قال تعاىل: 

ڭ  ڭ  چ، وقال تعاىل يف حق املنافقني:  چڃ  ڃڃ  ڃ     چ  چ

 .چڭ
، يقتضي أن نسيان اهلل كان سببًا لنسياهنم چڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ وقوله:

 8سهم".أنفسهم، وأهنم ملّا نسوا اهلل عاقبهم بأن أنساهم أنف

                                                 
 . 79سورة األنبياء اآلية :1
 .37سورة مرمي اآلية: 2
 .233ص5ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ج3
 .59سورة الكهف اآلية:  4
 .126سورة طه اآلية: 5
 .34سورة اجلاثية اآلية: 6
 .292ص9تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، جابن كثري، 7
 .342ص16م، ج2005هـ 1426، 3ابن تيمية،جمموع الفتاوى، دار الوفاء، ط:8

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



47 

 

وصدق رسولنا عليه الصالة والسالم بقوله: َصلَّى اللَُّه َعَلْيهح َوَسلََّم: ))كل ابن آدم خطاء 
 1وخري اخلطائني التوابون((.

ڱ     ڱ  ڱچوعالج الغفلة والنسيان دوام التذكري، وذكر اهلل عز وجل، قال تعاىل: 

ے  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

 ، وقال تعاىل:3چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچوقال تعاىل:  2، چۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 4.چې  ى  ى  ائچ
وتقدير العواقب املرتتبة على عدم التثبت يف الدنيا واآلخرة: فإّن هذا التقدير من شأنه أن يبعث 

 اإلنسان من داخله، وحيمله على الثبات والصمود وعدم الرتاجع.
جيب على الداعية أن يكون صاحب يقظة سريعة، ووعي تام، وعكس ذلك جيعل الداعي ضعيف   

ته يف الثوابت، حبيث قد يقع فريسة لرياح العوملة من غري أن يتنبه، ويكون لذلك تأثري كبري يف ثواب
 ودعوته.

 
 اإلعجاب بالنفس: -4

 تكال على العمل، والعجبومن أسباب اضطراب القلب وعدم ثباته: هو اإلعجاب بالنفس واال
بالنفس أمره خطري كما قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))لو مل تكونوا تذنبون خلشيت عليكم 

 5ما هو أكرب منه العجب((.
، 6وكم من معجب بنفسه مل جيتهد يف تزكيتها، وأمهل تربيتها وحماسبتها، ومل يتزود لوعورة

حمنة أو شدة القته، والذي يطرد خاطر العجب: جماهدة الطريق وآالمها، فاهنار وضعف مع أول 
النفس، وإلزامها التواضع، وإجلامها عن الغرور والعجب، واستخراج حظ الشيطان منها، قال تعاىل: 

ڤ  ڤ  چ، وقال أيضا: 7چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ  ہ  ہ  ہچ

                                                 
 .1420،ص2( ج4251. وابن ماجة، يف "السنن" رقم احلديث، )657ص4( ج2477رواه الرتمذي، رقم احلديث )1
 .24-23سورة الكهف اآلية:  2
 ،55سورة الذاريات اآلية:  3
 7سورة األعلى اآلية: 4
 .367ص10، ج 1772هـ  1412اهليثمي،جممع الزوائد، باب ما جاء يف العجب عن أنس، رواه البزار وإسناده جيد، بريوت، دار الفكر، 5
 .1043ص 2الوعر اْلَمَكان الصلب َواْلَمَكان املخيف. "املعجم الوسيط" ج6
 .67سورة العنكبوت اآلية: 7
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ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

وأن يعلم أّن األعمال باخلواتيم، وليس بواقع  1چچ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
احلال ذلك؛ فإذا كان كذلك مل يغرت بظاهر صالح حاله، وظل مستيقظًا حذراً، قال تعاىل يف 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ       ک  ک  ک  ک  گ   چاملنافقني: 

 2.چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
وهو  حدثنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلموعن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه، قال: 

الصادق املصدوق: ))إّن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه يف أربعني يوًما نطفة ، مث يكون علقة مثل 
ذلك، مث يكون مضغة مثل ذلك، مث يرسل اهلل إليه امللك، فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: 

والذي ال إله غريه، إّن أحدكم ليعمل بعمل أهل بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد. ف
اجلنة، حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، مثّ يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، 
وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الّنار، حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع، مّث يسبق عليه الكتاب 

 3ها((.فيختم له بعمل أهل اجلنة فيدخل
وعن أنس رضي اهلل عنهما أّن رسول اهلل عليه السالم قال: ))ال عليكم أن ال تعجبوا بأحد 
حىت تنظروا مب خيتم له، فإّن العامل يعمل زمانًا من عمره أو برهة من دهره بعمل صاحل لو مات عليه 

يئ لو مات سدخل اجلنة، مث يتحول فيعمل عمال سيئا، وإن العبد ليعمل الربهة من دهره بعمل 
عليه دخل النار، مث يتحول فيعمل عمال صاحلا، وإذا أراد اهلل بعبد خريا استعمله قبل موته((. قالوا 

 4يا رسول اهلل وكيف يستعمله؟ قال: ))يوفقه لعمل صاحل مث يقبضه عليه((.
يقول ابن القيم: "ملا كان العمل بآخره وخامتته، مل يصرب هذا العامل على عمله حىت يتّم 
له، بل كان فيه آفّة كامنة ونكتة خذل هبا يف آخر عمره، فخانته تلك اآلفة، والداهية الباطنة يف 

 5وقت احلاجة، فرجع إىل موجبها، وعملت عملها، ولو مل يكن هناك غش وآفة مل يقلب اهلل إميانه".

                                                 
 .61سورة التوبة اآلية:  1
 .14سورة احلديد اآلية:  2
 .446ص4( ج2139الرتمذي، السنن"، رقم احلديث )3
. ورواه اإلمام أمحد يف "املسند" 211،ص9ه( ج1412اهليثمي، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، باب األعمال باخلواتيم، بريوت، دار الفكر، )4

 . 120ص3( ج12235رقم احلديث )
 .163ص 1، ج1793 – 1373، 2وت، دار الكتب العلمية،ط:ابن قيم اجلوزية،الفوائد، بري  5
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ينة االستكبار،  ر ومن األسباب اليت جتعل الداعية  يصبح فاشال وضعيفا يف دعوته وثوابته هي العجب ق
وهذا ال يليق بالداعية أبداً، ألنه من املفرتض أن يكون الداعية حمذر عن تلك األشياء الرديئة، وليس 

 أن يأيت هبا هو.
 
 الحماس، أو العاطفة اإلسالمية الجياشة المتأججة: -5

ا تسلب فإهنّ  ذلك أّن احلماس أو العاطفة ما مل تكن موزونة مبيزان الشرع، وحمكومة بلجام العقل،
صاحبها اإلدراك التام والوعي والبصرية، وقد يستعجل بلوغ الغاية أو اهلدف، فإذ به خيطئ كثرياً، مثّ 

 ما يلبث أن يرتاجع وال يثبت، فيسقط قبل الوصول.
ڍ    ڇ  ڇ   ڍچفاحلماس جيب أن يكون منضبطًا بالوعي، والبصرية الواعية، قال تعاىل: 

يدعو إىل اهلل هبا أي:  1،چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ
على َبصحرية من ذلك، ويقني وبرهان، هو وكّل من اتبعه، يدعو إىل ما دعا إليه رسول اهلل صلى اهلل 

 2عليه وسلم على بصرية ويقني وبرهان شرعي وعقلي.
ياشة لدى كثري العاطفة اجلومما تعاين به الدعوة اإلسالمية يف هذا العصر املتمثل بعصر العوملة هي 

من الدعاة، وسبب ذلك كوارث عظيمة، وخسائر كبرية لإلسالم واملسلمني، ويف نفس الوقت تكون 
هذه العاطفة اجلياشة سببا لضعف ثوابت الداعية، ألن الثوابت مل تبىن على العواطف، وإمنا العاطفة 

ني لم غزير الذي جيعل من املعلمهي عبارة عن الشحن والصراخ، وغالبا ما يكون صاحبها فاقد ع
 واملربني والدعاة الثابتني.

 
 اليأس: -6

ومن معوقات القدرة على الثبات اليأس فقد ييأس بعض الناس من هداية قلبه، فيكون هذا سبباً 
للزيغ واالحنراف. وقد ييأس من هداية الناس فيفضي ذلك إىل ترك العمل الصاحل، واجلهاد والدعوة 

، وهذه هاوية أخرى وال مثرة من اليأس إال اهلم والغم وقلة العمل. قال اهلل تعاىل حكاية إىل اهلل تعاىل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چعن يعقوب عليه الصالة والسالم، يقول لبنيه: 

                                                 
 .102سورة يوسف اآلية: 1
 .422ص4ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، 2
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ڃ   ڃ  چ، وقال أيضا: 1چپ   پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ

ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ  ڑ  ڑ   چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ 

ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

 . 2چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہہ  ھ    ھ  ھ    ھ  ے
قال الرباء بن عازب: ))إّن الرجل يصيب الذنب فيلقي بيديه، ويقول: قد بالغت يف املعاصي وال 

 . 3مك بعد ذلك يف املعاصي، فاهلالك اليأس من اهلل((فائدة يف التوبة فييأس من اهلل، فينه
 وقال جعفر بن حممد: 

 وال تيأس فإّن اليأس كفر      لعل اهلل يغين عن قليل
 4وال تظنن بربك ظّن سوء     فإّن اهلل أوىل باجلميل.

واصلة موالبديل لليأس هو: األمل يف اهلل تعاىل، والصرب، فهما خلقان محيدان حيمالن املرء على 
السري حنو حتقيق املقاصد، ومن قّل صربه مل يصل إىل مراده، وما من طريق إال وسالكه حيتاج إىل 

 الصرب.
واإلمامة يف الدين مثرة من مثرات استقرار القلب وثباته، وال ينال ذلك إال بالصرب، قال 

وقال  5.چچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌچتعاىل: 
ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چأيضا: 

يقول  6،چۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ
فمعىن الكالم: أم حسبتم أنكم أيها املؤمنون باهلل ورسله تدخلون اجلنة، ومل يصبكم مثل  الطربي:

وا مبا ابُتلوا واختربوا تُبتلما أصاب َمن قبلكم محن أتباع األنبياء والرسل من الشدائد واحملن واالختبار، ف
 -لزاهلمومل تزلزلوا ز  -وهو شدة احلاجة والفاقة "والضراء" وهي العلل واألوصاب   -به من"البأساء"

يعين: ومل يصبهم من أعدائهم من اخلوف والرعب شدة وجهٌد حىت يستبطئ القوم نصر اهلل إياهم، 

                                                 
 .29سورة يوسف اآلية: 1
 .31سورة الرعد اآلية: 2
 .362ص2م ج2003 هـ/ 1423القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، الرياض، اململكة العربية السعودية، دار عامل الكتب،3
 .209ص9ه ج1410، 1( بريوت، بريوت، ط:7545البيهقي، شعب اإلميان  "كتاب الصلوات، باب فضل اجلمعة، رقم احلديث ) 4
 .24سورة السجدة اآلية:  5
 .214سورة البقرة اآلية: 6
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م، ومظهرهم منهم قريٌب، وأنه ُمعليهم على عدوِّهفيقولون: مىت اهلل ناصرنا؟ مث أخربهم اهلل أن نصره 
 1عليه، فنجَّز هلم ما وعدهم، وأعلى كلمتهم، وأطفأ نار حرب الذين كفروا.

ليهم وكثريا ما نبه اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه األنبياء واملرسلني على أهنم ال ييأسوا يف دعوهتم أبداً، وع
 .كان الثمن، ومهما تلقوا من أذى وإهانة من قبل املدعوين  أن يصربوا وميضون يف دعوة إىل اهلل مهما

 
 الجهل بأساليب أو طرق الثبات، أو االبتعاد عنها: -9

وقد جيهل وسائل أو طرق الثبات، أو يبتعد عنها، فيؤدي ذلك إىل عدم الثبات، وسرعة االحنراف 
 عن احلق، والسقوط يف طريق الغواية.

سية أن يتعرف الداعية على كل الوسائل واآلليات املشروعة اليت تعينه ومن األشياء املهمة واألسا     
على حتمل القدرة على الثبات، سواء مادية كانت أم روحية، وانعدامها قد يسبب الضعف يف 
الثبات، والفشل يف الدعوة، وهذا ال يتمناه أي داعية على وجه األرض، لذلك لزاما على الداعية 

 هلذا اجلانب.إعطاء قدر من االهتمام 
 
 ضعف الّرؤية اإليمانية لمفهوم الصراع بين الحّق والباطل: -2

حينما يستعلي الباطل وتكون له الغلبة الظاهرية، مثّ بسبب غياب الرؤية املستقبلية، وضعف اإلميان 
بالوعد اإلهلي بالنصر والغلبة ألصحاب احلق، وقلة العرفة واليقني بأّن احلرب دَول وسجال. قال 

إن هؤالء الكفرة ال يعجزون رهبم،  2،چھ  ے  ے  ۓ ۓڭ  ڭ   ڭ    ڭچىل: تعا
ڭ  چ، وقال تعاىل يف آية أخرى: 3إذا طلبهم وأراد تعذيبهم وإهالكهم، بأنفسهم فيفوتوه هبا

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

 . 4چې     ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ
إّن غلبة الباطل يف جولة معينة ال يعين أّن هذه الغلبة مطلقة ودائمة، أو بأّن احلق لن يستطيع 

م أن خيضع ويستسلم، كاّل بل على أصحاب احلق أن يستعيدوا ثقته -بالتايل  -مقاومته، وعليه 
وله تعاىل بعد ق أوالً يف رهبم عز وجل، مث يف أنفسهم مث يستعدوا للجولة القادمة، وهذا ما يُلّمح إليه

                                                 

 .222ص4جالطربي، جامع البيان، مرجع سابق،1
 . 57سورة األنفال اآلية:  2
 . 22ص14الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ج3
 .140سورة آل عمران اآلية:  4
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ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  چذلك: 

ې  ې  ې  ى   ى  ائ ائ  ەئ وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ  ۈئ 

، چۇچقال أبو جعفر: يقول تعاىل ذكره: ، قال الطربي: 1چېئ ېئ  ېئ  ىئ
باهلل  نهلؤالء الذين كفروا برهبم، الذين بينكم وبينهم عهد، إذا خفتم خيانتهم وغدرهم، أيها املؤمنو 

، يقول: ما أطقتم أن تعّدوه هلم من اآلالت اليت تكون قوة لكم چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچورسوله  
، يقول: ختيفون چۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ( من السالح واخليل 2عليهم، )

 .2بإعدادكم ذلك عدوَّ اهلل وعدوكم من املشركني
 

 الهروب من الجروح والقروح: -7
ومن ذلك اهلروب من القروح ومن الطرق الشائكة وآالمها، والنجاة من االبتالءات من أجل حتقيق 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چالنصر، قال تعاىل: 

، وقال أيضا: 3چۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ

 4.چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئې  ې  ې  
وهذا األمر يدعو أو يدفع البعض إىل البحث عن الوسائل السهلة والناعمة، حىت وإن أّدى 
هبا إىل الوقوع يف أحضان قوى الطاغوت ومسايرهتا وفق الشروط اليت تفرضها وتقرتحها. وهؤالء 

ٱ  ٻ  چيريدون منه عدم الثبات على احلق، بل يريدون منهم امليل والسقوط كما قال تعاىل: 

أي أن اهلل يريد  5.چٻ  پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٻ  ٻ  
أن يراجع بكم طاعته واإلنابة إليه، ليعفَو لكم عما سلف من آثامكم، ويتجاوز لكم عما كان 
منكم يف جاهليتكم، من استحاللكم ما هو حرَاٌم عليكم من نكاح حالئل آبائكم وأبنائكم وغري 

                                                 

 .60سورة األنفال اآلية: 1
 .32ص  14الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ج 2
 .14سورة آل عمران اآلية:  3
 .214سورة البقرة اآلية:  4
 .29سورة النساء اآلية: 5
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لبون غري جائز لكم إتيانه من معاصي اهلل ويريد الذين يط ذلك مما كنتم تستحلونه وتأتونه، مما كان
لّذات الدنيا وشهوات أنفسهم فيها أن متيلوا عن أمر اهلل تبارك وتعاىل، فتجوروا عنه بإتيانكم ما حّرم 

  1عليكم وركوبكم معاصيه  جورًا وعدوال عنه شديًدا.
 

 الجهل بالسنن الربانية: -10
ال بعض يضعف فيخضع ويتنازل، أو ينقاد للواقع الومهي القائم و ومن بني األسباب اليت جتعل ال

يثبت على شرع اهلل وأمره: اجلهل بالسنن الربانية، فإّن اهلل سبحانه وتعاىل خلق الكون وما فيه حلكمة 
وغاية ألنه احلكيم اخلبري، وأجراه على سنن وقوانني، منها الثابت ومنها املتغري وهو كله خاضع 

النافذة، والذي يهم مالحظته من السنن: السنن الشرعية املتعلقة باألمر والنهي  حلكمه ومشيئته
الرباين، سنن اجتماعية متعلقة بنشوء الدول وقيام احلضارات وسقوطها، واجتاهات اجملتمعات 

 السلوكية واالقتصادية والفكرية...
 ففي هذه الدراسة سوف نتعرض لثالث سنن مهمة يف هذا اجلانب:

وهي سنة جارية وملحوظة يف أحداث السرية النبوية، فقد أوذي رسول اهلل صلى  االبتالء:سنة  -أ
اهلل عليه وسلم، وابتلي أصحابه ووقع عليهم بالء عظيم خاصة يف املراحل األوىل من الدعوة، فصربوا 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ وصابروا، حىت أجناهم اهلل ونصرهم، يقول تعاىل:

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ   چوقال عز من قائل:  2،چڍ

ڭ  چوقال تعاىل أيضا:  3،چے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  

 .4چې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ
فاالبتالء سنة ربانية كما تقرر اآليات، ويبتلى الصاحلون، بل ويبتلي األنبياء عليهم الصالة 
والسالم، فعن سعد بن أيب وقاص رضي اهلل عنه قال: قلت: يا رسول اهلل أي الناس أشّد بالء؟ 

                                                 

 .212ص2الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ج1
 .16سورة التوبة، اآلية:  2
 .3-2سورة العنكبوت اآلية:  3
 .214سورة البقرة اآلية:  4
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حىت  دقال: ))األنبياء، مث األمثل فاألمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فما يربح البالء بالعب
 1يرتكه ميشي على األرض ما عليه خطيئة((.

وهكذا جرت سنة اهلل يف ابتالء املؤمنني؛ لتمحيصهم ورفع درجاهتم، ومتييز الصادق من 
غريه، ويكون هذا االبتالء تربية على الثبات يف احملن واملواقف الصعبة، بل وحىت يف السراء وإفاضة 

ر، وتنسيه نعمة ز الصادق وامللتزم بدينه ممن تبطره نشوة النصاخلريات والنصر تكون ابتالء وفتنة، ليتمي
  ىئ  ىئ  ی   یی  یچالسراء فضل اهلل عليه، فيتجاوز أمر اهلل وينساه، قال تعاىل: 

ڱ  ڱ  ں  ںڻ  چ، وقال تعاىل أيضا: 2چجئ  حئ  مئىئ  يئ  جب

، 3چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ
 4.چڳ  ڳ  ڳ ڳڱ  ڱچوقال تعاىل يف آية أخرى: 

وقد جنح املؤمنون األوائل يف أنواع االبتالءات، وقاموا مبا أوجبه اهلل عليهم من الصرب على 
البالء، واملدافعة لألعداء، وبذل األسباب املشروعة يف رفع البالء، وعدم االستكانة والرضى بالواقع 

ملدينة وظهور رة إىل احىت يسر اهلل هلم اخلروج من احملنة، كما كانت فتنة السراء والنصر بعد اهلج
الدين ميدانًا آخر فنجحوا يف مجيع ذلك وهلل احلمد، فتحقق هلم بذلك التمكني يف األرض ونشر 
الدين حىت أظهره اهلل على الدين كله، وكان هذا بعون من اهلل مث جبهد منهم وعمل دؤوب، واألخذ 

م إىل فقه ون اليوم وهم جياهبون أعداءهباألسباب املعنوية واملادية املؤدية إىل ذلك، فما أحوَج املسلم
هذه السنة الربانية، حىت جيتازوا الفتنة واالبتالء بنجاح، وحيققوا النصر على عدوهم يف الواقع، لكن 
لن حيصل ذلك حىت تنتصر املبادئ، وتستجيب النفوس لداعي احلق، وحتصل عندهم الرغبة واإلرادة 

د من أنه سيظهر على الدين كله لو كره املشركون، لكن ال بللنصر، والتمكني للدين الذي َقّدر اهلل 
 جهد وعمل وأخذ باألسباب وإرادة قوية حىت تتحقق السنة الربانية والوعد اإلهلي.

 

                                                 

 . 31ص 7ه، ج1415الطرباين، املعجم األوسط،باب من امسه مقدام،  القاهرة دار احلرمني،  1
 .35سورة األنبياء اآلية: 2
 .162سورة األعراف اآلية:  3
 .11سورة األحزاب:  4
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: إّن الصراع بني احلق والباطل سنة ربانية جارية، كما قال تعاىل سنة المدافعة للباطل وأهله: -ب
ڄ  ڄ    ڃ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ

 1چڃڃ  ڃ   چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ
قال الطربي: "قول تعاىل ذكره لنبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم، مسليه بذلك عما لقي من  

، چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچكفرة قومه يف ذات اهلل، وحاثًا له على الصرب على ما نال فيه: 
يقول: وكما ابتليناك، يا حممد، بأن جعلنا لك من مشركي قومك أعداء شياطني يوحي بعضهم إىل 
بعض زخرف القول،يصدوهم مبجادلتهم إياك بذلك عن اتباعك واإلميان بك ومبا جئتهم به من 
عند ربك، كذلك ابتلينا من قبلك من األنبياء والرسل، بأن جعلنا هلم أعداء من قومهم يؤذوهنم 

اجلدال واخلصومات. يقول: فهذا الذي امتحنتك به، مل ختصص به من بينهم وحدك، بل قد ب
عممتهم بذلك معك ألبتليهم وأختربهم، مع قدريت على منع من آذاهم من إيذائهم، فلم أفعل 

 2.چائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئچذلك إال ألعرف أويل العزم منهم من غريهم. يقول: 
عدل اخللق ُوجَد هلم أعداء وخصوم، جيادلون بالباطل ليدحضوا فاألنبياء وهم أكرم اخللق وأ

به احلق. وقد أمر اهلل املؤمنني بالقيام باألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقتال املشركني حىت يكون 
الدين كله هلل، وتضعف شوكة الباطل وتنكسر، وحىت تكون كلمة اهلل هي العليا وكلمة الذين كفروا 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  چعاىل: السفلى، قال ت

 3.چڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ            ڌ  ڌ     ڎ
ففي هذه اآلية وآية سورة الفرقان اليت ذكرناها قبل إشارة إىل ضعف الباطل وأهله إذا قام 

   ۉچأهل احلق بواجبهم يف مدافعتهم وقتاهلم، ألن اهلل مع الذين اتقوا فقوله يف اآلية األوىل: 

ڍ  ڍ     چ ، ويف اآلية الثانية: 4چۉ  ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ  ەئ   ەئ

، إشارة إىل ضعف كيد الشيطان الذي يتواله الكفار واملشركون، فإذا كان چڌ  ڌ  ڎ

                                                 

 . 112سورة األنعام اآلية:  1
 .51 -50ص12الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ج 2
 .96سورة النساء اآلية:  3
 .31سورة الفرقان اآلية:  4
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وليهم ضعيًفا فهم أضعف وأذل، وهذا يعطي املؤمن قوة على العمل مبا أوجبه اهلل عليه من مدافعة 
 قة يف نصر اهلل له، ومن مث يعتز بدينه ويتمسك به.الباطل وأهله، كما يعطيه ث

وهذا هو الذي قام به الصحابة رضي اهلل عنهم يف العهد املكي، فقد وقع عليهم االضطهاد 
الشديد من املشركني يف مكة، ومل يكن مبقدورهم املواجهة العسكرية ومل يؤمروا باجلهاد بعد، وإمنا 

كانوا    عنهم وحتملوا تلك املرحلة، ولكن مع الصرب والتحملأمروا بالصرب والتحمل، فصربوا رضي اهلل
يسعون إلزالة هذا الواقع وعدم استمراره، فجاءت اهلجرة األوىل إىل احلبشة، مث ذهابه صلى اهلل عليه 
وسلم إىل الطائف، مث العرض على القبائل يف املواسم، كلها حبث عن خمرج من ذلك الواقع حىت 

وس واخلزرج لقبول دعوة احلق، مث املبايعة على النصرة ليلة العقبة، وأعقب قيض اهلل طائفة من األ
ذلك اهلجرة إىل املدينة، فخرج املسلمون من االضطهاد ونصرهم اهلل بإخواهنم يف املدينة عندما قاموا 

 .1باألسباب املوجبة لذلك
الرضى عدم االستكانة و واملالحظ أّن الصحابة حتملوا مرحلة االضطهاد وواجهوها بالصرب ولكن مع 

بالواقع، فأخذوا يعملون إلزالة ذلك الواقع حىت متكنوا من رفعه وإزالته، وهو درس بالغ ينبغي أن 
يفهمه املسلمون اليوم، والفهم حباجة إىل الصرب ملواجهة الواقع الذي يعيشونه، غري أنه ال ينبغي أن 

فعة بني إن هذا خالف سنة اهلل يف املدايتحول صربهم إىل استكانة ورضى بالواقع واستسالم له ف
 احلق والباطل.

 
وهذه السُّنة حباجة إىل فقه املسلمني هلا، والعمل على نشر هذا الفقه بينهم،  ُسّنة التمكين: -ج 

ألنه وسيلتهم يف االنتصار على العدو إذا أخذوا بأسباب التمكني والثبات على املنهج الرباين، 
: اهلل وفق مشيئته ملن سلك األسباب الشرعية املؤدية إليه، قال تعاىل فالتمكني يف األرض هبة من

ڎ  ڈ ڈ   ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ

يعين بذلك: يا مالك امللك، يا مْن له ُملك الدنيا  2،چڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ
رمحته  سبحانه وتعاىل وحتت مشيئته، وقد قضى بعدله و فالتمكني بيد اهلل، 3واآلخرة خالًصا دون غريه

أن التمكني الدائم هو ألهل طاعته، لكن ال حيصل إال بتحقق شروط والقيام بواجبات وانتفاء 

                                                 

م( 1755 -هـ 1395، )1انظر: ابن هشام بن أيوب احلمريي، السرية النبوية، مصر، مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده، ط: 1
 .434-433ص1ج
 .26سورة آل عمران اآلية : 2
 . 277ص6الطبري، جامع البيان، مرجع سابق، ج3 
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ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چاملوانع.قال تعاىل: 

ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  

 1.چژ      ژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ ڎ   ڈ     ڈ 
، قول تعاىل ذكره: )َوَعَد اللَُّه الَّذحيَن آَمُنوا بحاللَّهح َوَرُسولحهح منكم( أيها الناسقال الطربي: ب

ڄ  چيقول: وأطاعوا اهلل ورسوله فيما أمراه وهنياه  چڦ ڄچ

يقول: ليورثنهم اهلل أرض املشركني من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكها وساستها چڄڄ
يقول: كما فعل مْن قبلهم ذلك ببين إسرائيل، إذ أهلك  چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چچ

يقول:  چچ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچاجلبابرة بالشام، وجعلهم ملوكها وسكاهنا 
منوا، مث تلقى ، فأمرهم هبا. وقيل: وعد اهلل الذين آوليوطئّن هلم دينهم، يعين: ملتهم اليت ارتضاها هلم

ألن الوعد قول يصلح فيه "أن"، وجواب اليمني   چڄچذلك جبواب اليمني بقوله: 
 .2كقوله: وعدتك أن أكرمك، ووعدتك ألكرمنك

فالذين آمنوا وعملوا الصاحلات، هم الذين صححوا معتقدهم وأقاموه على وفق ما جاء يف  
وله صلى اهلل عليه وسلم، وطريقة السلف الصاحل وفهمهم، مث قاموا بعمل كتاب اهلل وسنة رس

الواجبات الشرعية وااللتزام هبا، وابتعدوا عن الشرك وتوابعه، فهؤالء قد ُوعدوا من اهلل وعداً ال خيلف، 
بأنه يستخلفهم يف األرض كما استخلف الذين من قبلهم من أتباع الرسل عليهم السالم، وميكن 

 هم الذي ارتضى هلم وهو اإلسالم.هلم دين
ومتكني الدين يكون: بتمكينه يف القلوب وبنشره وتعليمه، وبتمكينه من تصريف أمور احلياة 
واهليمنة عليها، وذلك مبراعاة أحكامه وتنفيذها يف الواقع، فإذا فعلوا ذلك فقد اكتسبوا شروط 

 التمكني وحصل هلم األمن واالستخالف، وانتفى عنهم اخلوف.
ڈ       ڎ   ڈچمّث كّرر اهلل سبحانه الشرط األساسي يف االستخالف وأّكد عليه بقوله: 

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ، مث قال سبحانه وتعاىل يف اآلية اليت بعدها: چژ      ژ

هذه هي ُعّدة النصر ومتطلبات التمكني، كما قال جل شأنه:  3،چڱ  ڱ   ڱ
                                                 

 .55سورة النور اآلية:  1
 .202ص17الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ج 2
 .56سورة النور اآلية:  3
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ    ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  چ

 1چگ  گ  گ  کگ 
فهذا هو واجب من مكنه اهلل وأعطاه سلطة وقدرة أن يقوم بتنفيذ شرع اهلل وحراسته، باألمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، حىت يستمر متكني اهلل تعاىل له، فإن األمور كلها بيد اهلل ويعطيها 

، فالتمكني ليس من هسبحانه وتعاىل من يستحقها ممن قام بعبادته وحده، ونفذ شرعه يف واقع حيات
أجل احلكم وامللك والغلبة وقهر اآلخرين واالستئثار بالدنيا، إمنا هو من أجل استخدامه يف اإلصالح 

 والبناء، وحتقيق املنهج الذي ارتضاه اهلل لعباده، ودفع الظلم والفساد وحتقيق العدل بني العباد.
اًما ولن يكون نه لن يكون متكيًنا توقد حيصل التمكني املؤقت ملن ميتلك أسبابه املادية، لك

 مستمرًا بل تنتابه الشرور واملنغصات، ولن يكون فيه األمن احلقيقي وال الربكة يف األرزاق واألوالد، 
ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      چقال تعاىل: 

الله، ضأي: يف الدنيا، فال طمأنينة له، وال انشراح لصدره، بل صدره ]ضيق[ َحرَج ل2،چی
وإن تـَنَـعَّم ظاهره، ولبس ما شاء وأكل ما شاء، وسكن حيث شاء، فإن قلبه ما مل خيلص إىل 

 .3اليقني واهلدى، فهو يف قلق وحرية وشك، فال يزال يف ريبة يرتدد. فهذا من ضنك املعيشة
اإلميان  أهل بينها ترابط فإنّ  -االبتالء، املدافعة للباطل، والتمكني -وهذه السنن الثالث:

احلق يبتلون يف أنفسهم وأهليهم، ويعاديهم أهل الباطل من الكفرة واملنافقني والظاملني، فإذا ثبتوا 
على احلّق ودافعوا أهل الباطل، وبذلوا وسعهم يف كشفهم، وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر كتب 

من االبتالء  اًء، وهذه السرّاءاهلل هلم التمكني والنصر وأبدهلم بعد خوفهم أمناً، ومن بعد شدهتم رخ
الذي خيتربون به، فال بد من مراعاة حق اهلل، وحق عباده، والقيام بذلك يف كل حال، يف السراء، 
ويف الضراء، حىت يدوم هلم التمكني والنصر يف الدنيا، ويستحقون اجلزاء األخروي يف جنات النعيم، 

 األخرى تنتظرهم وحتيق هبم، وهي سنة وإن هم أعرضوا وأخلوا بشروط التمكني فإّن سنة اهلل
ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  چ االستبدال عندما تفقد األمة صالحية االستمرار قال تعاىل:

ې  ې  ې  ې  ىى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  

                                                 

 .41سورة احلج اآلية:  1
 .124سورة طه اآلية:  2
 .323ص5الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ج3
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أي: إمنا نقص نفسه من األجر، وإمنا ، 1چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی
ُّ( أي: عن كل ما سواه، وكل شيء فقري إليه دائما.يعود وبال ذلك عليه، )َواللَُّه الْ   2َغينح

واملتأمل يف وقائع السرية النبوية وسري الدعوة يرى التعامل مع هذه السنن والوعي هبا واضحاً 
 حىت كتب اهلل هلم النصر والتمكني.

 والفنت أنواع، وحناول أن نذكر بعضها يف فقرة اآلتية:
 

ة من نعم اهلل تبارك وتعاىل يعطيها ملن يشاء، ومن أحسن األصل يف املال نعمفتنة المال:
استخدامه ينال فيه خريا كثريا يف الدنيا واآلخر، ومن أسآء االستخدام وقع يف فتنة وبالء. قال 

 3.چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچتعاىل: 
دافعون ي لقد هلك كثري من الدعاة يف هذا اجلانب، حيث وقعوا يف فتنة املال، وحىت صاروا

عن الباطل من أجل األموال، وهو من أكرب األسباب اليت جتعل الداعية أن يكون ضعيفاً 
 يف ثوابته وعقيدته.

قال شهيد اإلسالم سيد قطب رمحه اهلل تعاىل: "إن هذا القرآن خياطب الكينونة البشرية، مبا 
حنيات والدروب وعلى املن يعلم خالقها من تركيبها اخلفي، ومبا يطلع منها على الظاهر والباطن،

يعلم مواطن الضعف يف هذه الكينونة. ويعلم أن احلرص على  -سبحانه -واملسالك! وهو
 األموال وعلى األوالد من أعمق مواطن الضعف فيها... 

ومن هنا ينبهها إىل حقيقة هبة األموال واألوالد.. لقد وهبها اهلل للناس ليبلوهم هبا ويفتنهم 
د احلياة الدنيا اليت تكون موضع امتحان وابتالء لريى اهلل فيها صنيع العب فيها. فهي من زينة

وتصرفه.. أيشكر عليها ويؤدي حق النعمة فيها؟ أم يشتغل هبا حىت يغفل عن أداء حق اهلل 
َنةً »فيها؟:  ُلوُكْم بحالشَّرِّ َواخلَْرْيح فحتـْ كذلك مان وحدمها.. إهنا  فالفتنة ال تكون بالشدة وباحلر «.. َونـَبـْ

 تكون بالرخاء وبالعطاء أيضا! ومن الرخاء العطاء هذه األموال واألوالد...

                                                 

 .32سورة حممد اآلية:  1
 .324ص9جالطربي، جامع البيان، مرجع سابق، 2
 .22سورة األنفال اآلية :  3
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فإذا انتبه القلب إىل ...چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄچهذا هو التنبيه األول: 
موضع االمتحان واالختبار، كان ذلك عونًا له على احلذر واليقظة واالحتياط أن يستغرق وينسى 

 وخيفق يف االمتحان والفتنة.
لثقل التضحية  -بعد االنتباه -دعه اهلل بال َعْون منه وال عحَوض... فقد يضعف عن األداءمث ال ي

وضخامة التكليف وخباصة يف موطن الضعف يف األموال واألوالد! إمنا يلَّوحح له مبا هو خري 
 1". چڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچوأبقى، ليستعني به على الفتنة ويتقوى: 

أي: بالء واختبار  2.چۀ    ۀ  ڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻچ وقال تعاىل:
وحمنة، حيملونكم على كسب احلرام ومنع حق اهلل، فال تطيعوهم يف معصية اهلل، اهلل عنده أجر 
عظيم، ملن آثر طاعة اهلل وترك معصيته يف حمبة ماله وولده. مث أمرهم سبحانه بالتقوى والطاعة 

 3.فقال: فاتقوا اهلل ما استطعتم أي: ما أطقتم، وبلغ إليه جهدكم
أم سلمة رضي اهلل عنها قالت: استيقظ رسول اهلل ليلة فزعاً يقول: ))سبحان اهلل ماذا أنزل  وعن

اهلل من اخلزائن وماذا أنزل من الفنت؟ من يوقظ صواحب احلجرات لكي يصلني فرب كاسية فـي 
 4الدنيا عارية فـي اآلخرة((.

تنة وفتنة )إن لكل أمة فوعن كعب بن عياض، قال: مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول: )
 5أميت املال((.
گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ وقال تعاىل:

وقال تعاىل: يف آية  6،چںڻ ڻ ڻ ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    چأخرى:

                                                 

 .147ص 3هـ، ج1412، 19سيد قطب، يف ظالل القرآن، القاهرة وبريوت، دار الشروق،  ط:1
 .15سورة التغابن، اآلية : 2
 .225ص  5هـ،ج 1414، 1الشوكاين، فتح القدير، دمشق وبريوت، دار بن كثري، ودار الكلم الطيب، ط:  3
 .      47ص  7( ج 9067البخاري،الصحيح،  كتاب الفنت، باب ال يأيت زمان إال الذي بعده شر منه، حديث رقم ) 4
ال، وقال بعد إخراج احلديث: هذا حديث حسن صحيح غريب إمنا الرتمذي، السنن أبوب الزهد، باب ما جاء أن فتنة هذه األمة يف امل 5

 .149ص4نعرفه من حديث معاوية بن صاحل.ج
 .95سورة التوبة، اآلية :  6
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ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  

 1چڤ  ڤ
إن اجلاه قد يكون نعمة، وقد يكون نقمة، لكن من سوء حظ البشر كثرياً ما يكون فتنة الجاه:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   چ اجلاه نقمة له. قال اهلل تعاىل: 

پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 2.چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ
عل نصب والسلطة من اآلليات املهمة اليت جتبالرغم من أن العامل تغري وتبدل يف أن اجلاه وامل     

الداعية أن ينفذ خططه واسرتاتيجيته الدعوية، ولكن، ال بد أن يكون حذراً ال تأخذه رياح الشيطان 
 ويسيء استخدام املنصب والسلطة من مسار صحيح إىل مسار قيبح.

لقيم احلقيقية العقيدة. إن ارمحه اهلل تعاىل:  "هذا الدرس كله تقرير للقيم يف ميزان  3وقال سيد قطب
ليست هي املال، وليست هي اجلاه، وليست هي السلطان. كذلك ليست هي اللذائذ واملتاع يف 

 هذه احلياة.. إن هذه كلها قيم زائفة وقيم زائلة.
واإلسالم ال حيرم الطيب منها ولكنه ال جيعل منها غاية حلياة اإلنسان. فمن شاء أن يتمتع هبا 

ات ليذكر اهلل الذي أنعم هبا. وليشكره على النعمة بالعمل الصاحل، فالباقيات الصاحل فليتمتع، ولكن
 خري وأبقى.

اهلل وأنه ال  أن يصرب نفسه مع الذين يتجهون إىل -صلى اهلل عليه وسلم -وهو يبدأ بتوجيه الرسول
 4يغفل ويهمل".

"ومن فتنة اجلاه: الوظيفة، واملنصب، فكم من متواضع ركب أسباب التكرب بسبب وظيفته ومنصبه، 
وكم من عفـيف استغل وظيفته فصار نـهماً إىل املال بأي طريق جاء وكم من ورع فـي أدنـى الشبهات 

                                                 

 .265سورة البقرة اآلية :  1
 .22سورة الكهف، اآلية: 2
 -هـ 1353هو سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسالمي مصري، من مواليد قرية موشا يف أسيوط. خترج بكلية دار العلوم بالقاهرة سنة  3

ريكا مم، وعمل يف جريدة األهرام. وعني موظًفا يف ديوان وزارة املعارف. مث مراقبا فنيا للوزراة. وأوفد يف بعثة لدراسة برامج التعليم يف أ1734
م وملا عاد انتقد الربامج املصرية وكان يراها من وضع اإلجنليز، وطالب بربامج تتمشى والفكرة اإلسالمية. وبىن على هذا استقالته 1742سنة 
م وسجن 1753م يف العام الثاين للثورة. وانضم إىل اإلخوان املسلمني، فرتأس قسم نشر الدعوة وتوىل حترير جريدهتم سنة 1753سنة 

م( انطر: الزركلي 1769 -هـ  1329تأليف الكتب ونشرها وهو يف سجنه، إىل أن صدر األمر بإعدامه، فأعدم سنة ) معهم، فعكف على
 .142-149ص3م الناشر: دار العلم للماليني، ج2002، 15الدمشقي، األعالم، دار املاليني، ط: 

 .2269ص 4سيد قطب، يف ظالل القرآن، مرجع سابق، ج4
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 فلّما أصبح صاحب منصب أو جاه صار ال يتورع عن ارتكاب احملرمات، بل أصبح يزين الباطل
 ألقرانه ورؤسائه، ويستحل حمارم اهلل بأدنـى احليل، ويتكرب على عباد اهلل تعاىل.

عان أرسال قال صلى اهلل عليه وسّلم: ))ما ذئبان جائ -املال واجلاه-وعن خطورة الفتنتني السابقتني 
 واملعىن أن حرص املرء على املال1فـي غنم بأفسدها من حرص املرء على املال والشرف لدينه((.

 2.والشرف أشد فساداً للّدين من الذئبني اجلائعني للغنم"
 

هلل وهي من الفنت اليت حذرنا عنها اهلل سبحانه وتعاىل يف حمكم تنزيله حيث يقول افتنة األوالد:
رمحه اهلل  4يقول جار اهلل الزخمشري3،چںںڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀتعاىل: 

تعاىل يف تفسريه "الكشاف": "إّن من األزواج أزواًجا يعادين بعولتهّن وخياصمنهم وجيلنب عليهم، 
ومن األوالد أوالًدا يعادون آباءهم ويعقوهنم وجيرعوهنم الغصص واألذى فَاْحَذُروُهْم الضمري 

على  ن عدّو، فكونوا منهمللعدّو أو لألزواج واألوالد مجيعا. أى: ملا علمتم أن هؤالء ال خيلون م
حذر وال تأمنوا غوائلهم وشرهم َوإحْن تـَْعُفوا عنهم إذا اطلعتم منهم على عداوة ومل تقابلوهم 
مبثلها، فإن اهلل يغفر لكم ذنوبكم ويكفر عنكم. وقيل: إّن ناًسا أرادًوا اهلجرة عن مكة، فثبطهم 

رأوا ووقفوا، فلما هاجروا بعد ذلك و  أزواجهم وأوالدهم وقالوا: تنطلقون وتضيعوننا فرقوا هلم
الذين سبقوهم قد فقهوا يف الدين: أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأوالدهم، فزين هلم العفو. وقيل: 
قالوا هلم: أين تذهبون وتدعون بلدكم وعشريتكم وأموالكم، فغضبوا عليهم وقالوا: لئن مجعنا 

يرّدوا إليهم منعوهم اخلري، فحثوا أن يعفوا عنهم و اهلل يف دار اهلجرة مل نصبكم خبري، فلما هاجروا 
الرب والصلة. وقيل: كان عوف بن مالك األشجعى ذا أهل وولد، فإذا أراد أن يغزو تعلقوا به 
وبكوا إليه ورققوه، فكأنه هّم بأذاهم، ويف احلديث: ))يؤتى برجل يوم القيامة فيقال: أكل عياله 

سوس الطاعات((. وعن النيب صلى اهلل عليه وسلم وعن بعض السلف: ))العيال  5حسناته((
أنه كان خيطب، فجاء احلسن واحلسني وعليهما قميصان أمحران يعثران ويقومان، فنزل إليهما 

                                                 

 3( ج 15222 الشيباين، املسند، حديث َكْعبح بن َمالحٍك األنصاري، مصر، مؤسسة قرطبة، رقم احلديث، )أمحد بن حنبل أبو عبداهلل1
 .456ص 

 . 10-7م ص 2002ه 1423، 1صاحل الرقب، الثبات، ط: 2
 .15سورة التغابن، اآلية:  3
د يف ن أئمة العلم بالدين والتفسري واللغة واآلداب. ولهو حممود بن عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الزخمشرّي، جار اهلل، أبو القاسم: م 4

 يفزخمشر )من قرى خوارزم( وسافر إىل مكة فجاور هبا زمنا فلقب جبار اهلل. وتنقل يف البلدان، مث عاد إىل اجلرجانية )من قرى خوارزم( فتو 
 .192ص 9ركلي، جفيها. أشهر كتبه )الكشاف( يف تفسري القرآن، و)أساس البالغة(. انظر: األعالم للز 

 .467مل أَقف َلُه َعَلى أصل. ختريج أحاديث اإلحياء للعراقي، ص  5
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 چڱ ں  ں ڻچصدق اهلل »فأخذمها ووضعهما يف حجره على املنرب فقال: 

ة مث أخذ يف خطبته. وقيل: إذا أمكنكم اجلهاد واهلجر « رأيت هذين الصبيني فلم أصرب عنهما
  ڈ   ژ  ژ  ڑچوقال تعاىل أيضا: فال يفتننكم امليل إىل األموال واألوالد عنهما. 

ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  

رآين ص الققال سيد قطب يف تفسريه )يف ظالل القرآن(: "ولكن الن 1.چڳ  ڱ  ڱ
أمشل من احلادث اجلزئي وأبعد مدًى وأطول أمًدا. فهذا التحذير من األزواج واألوالد كالتحذير 

ىل ، والتنبيه إچ ڱ  ں  ں   ڻچالذي يف اآلية التالية من األموال واألوالد معا: 
وميس  ،أن من األزواج واألوالد من يكون عدوا. إن هذا يشري إىل حقيقة عميقة يف احلياة البشرية

وشائج متشابكة دقيقة يف الرتكيب العاطفي ويف مالبسات احلياة سواء. فاألزواج واألوالد قد 
يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اهلل. كما أهنم قد يكونون دافًعا للتقصري يف تبعات اإلميان اتقاء 

! واجملاهد يف هللللمتاعب اليت حتيط هبم لو قام املؤمن بواجبه فلقي ما يلقاه اجملاهد يف سبيل ا
 سبيل اهلل يتعرض خلسارة الكثري، وتضحية الكثري. كما يتعرض هو وأهله للعنت.

 ِّ قَاَل: ))إن الدنيا حلوة  -صلى اهلل عليه وسلم -وروى مسلم َعْن َأىبح َسعحيٍد اخْلُْدرحىِّ َعنح النَِّبح
نساء، فإن أول اتقوا الخضرة، وإن اهلل مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا و 

 2فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء(( ويف حديث ابن بشار: ))لينظر كيف تعملون((.
ويف مسند أيب يعلى: عن أيب سعيد ، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ))الولد مثر القلب، 

 5حمزنة((. 4مبخلة 3وإنه جمبنة
 
 
 
 

                                                 

 .14سورة التغابن، اآلية:  1
 .422ص19( بريوت دار األفاق اجلديدة، ج9124مسلم، الصحيح، كتاب الرقاق باب أكثر أهل اجلنة الفقراء، رقم احلديث، ) 2
 .106ص 1جمبنة: مفعلة من اجلنب وهو َما حيمل على اجلُْنْب يـَُقال اْلَوَلد جَمْبَـَنة َمْبَخَلة، "املعجم الوسيط"ج 3
 يفمبخلة: مفعلة من البخل ومظنة له، أي حيمل أبويه على البخل ويدعومها إليه فيبخالن باملال ألجله. انظر: ابن األثري اجلزري، النهاية   4

 .103ص 1م، ج1797 -هـ 1377ثر، بريوت، املكتبة العلمية، غريب احلديث واأل
 .40ص3م، ج1724 -ه 1404( دمشق: دار املأمون للرتاث، 776أبو يعلى،املوصلي، باب الولد مثر القلب وإنه حمبة، رقم احلديث ) 4
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 المبحث الثالث: في الشعائر التعبدية. 

 يف اتالطاع من كثرية  أنواع على حيافظون كانوا  ممن املسلمني من كثرياً   أن يالحظ
 يهملون ها،وغري  الصلوات إىل والتبكري والصدقة، والدعاء، والذكر، كالدعوة،  اليومية، حياهتم

 على ورتهخط له استمر إن األمر وهذا عليها، يثبتون وال األحايني، بعض يف الطاعات هذه
 :تعاىل قال املمات حىت الطاعات على بالثبات اهلل أمرنا لذا وآخرته، وخامتته العبد إميان

1.چڍڍ ڌڌ  ڎچ
 

 واألخالق، القيم يُغفل وال وحده، اهلل بعبادة اهتماما األديان أكثر "اإلسالم القرضاوي: قال
 يضاف والزكاة، احلجو  والصيام الصالة من اإلسالم، عليها ُبين اليت الشعائرية، العبادات على واحملافظة

 اجلانب غذيت اليت هي وهذه القرآن، وتالوة واالستغفار والدعاء، الذكر من ويكملها يقويها ما إليها
 رطب هوجتعل حال، وكل زمان، وكل مكان، كل  يف أبداً  بربه وتصله اإلنسان، حياة يف الروحي
 2خشيته" من اجلوانح ممتلئ حببه، القلب عامر بذكره، اللسان

 قال الطاعة، لىع يثبتهم أن بالدعاء اهلل إىل يتوجهون أهنم املؤمنني اهلل عباد صفات ومن
  3.چائ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئچ عنهم: حكاية تعاىل
أسد بن  وهكذا رواه ابن جرير من حديث" قال: كثري  ابن تفسري يف اآلية هذه تفسري يف جاء وقد

نـَْهال، عن عبد موسى، عن عبد احلميد بن هب رام، به مثله. ورواه أيًضا عن املثىن، عن احلجاج بن مح
احلميد بن هبرام، به مثله، وزاد: "قلت  يا رسول اهلل، أال تعلمين دعوة أدعو هبا لنفسي؟ قال: 
ْرينح من ُمضحالتح  ))بلى(( قويل: ))اللهم رب النيب حممد، اغفر يل ذنيب، وأذهب َغْيظ قليب، وأجح

 4الفنت((.
مث قال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أمحد، حدثنا حممد بن هارون بن بكار الدمشقي، أخربنا 
العباس بن الوليد اخلالل، أخربنا يزيد بن حيىي بن عبيد اهلل، أخربنا سعيد بن بشري، عن قتادة، عن 

لم كثريًا سأيب حسان األعرج  عن عائشة، رضي اهلل عنها، قالت: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
ما يدعو: ))يا مقلب القلوب، ثبت قليب على دينك((، قلت: يا رسول اهلل، ما أكثر ما تدعو هبذا 
الدعاء. فقال: ))ليس من قلب إال وهو بني أصبعني من أصابع الرمحن، إذا شاء أن يقيمه أقامه، 

                                                 

 .77سورة احلجر اآلية:  1
 .71القرضاوي، خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة، ص 2
 .2ان اآلية: سورة آل عمر  3
 .34، ص 1م، ج 2000هـ1421، 1اخلرائطي،اعتالل القلوب، الرياض، كتبة املكة املكرمة،ط: 4
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ۈئ  ۈئ  ېئېئ   ائ ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ چوإذا شاء أن يزيغه أزاغه، أما تسمعني قوله: 

غريب من هذا الوجه، ولكن أصله ثابت يف الصحيحني، وغريمها من طرق كثرية 1چېئ   ىئ  ىئ
 2بدون زيادة ذكر هذه اآلية الكرمية.

 حيث رفهيص واحد كقلب  الرمحن، أصابع من إصبعني بني كلها  آدم بين قلوب كانت  وملا
 على قليب بتث القلوب مقلب يا ))اللهم يقول: أن يكثر وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول كان  يشاء،

 تعن وال أعين ))رب دعائه: من وكان 3طاعتك((. إىل قليب صرف القلوب مصرف يا دينك،اللهم
 من على رينوانص يل، اهلدى ويسر واهدين علي، متكر وال يل وامكر علي، تنصر وال وانصرين علي،
 منيبا، واًهاأ إليك خمبًتا، لك مطواًعا، لك رهابًا، لك ذكارًا، لك شكارًا، لك اجعلين رب علي، بغى
 واسلل قليب، دواه لساين، وسدد حجيت، وثبت دعويت، وأجب حوبيت، واغسل توبيت، تقبل رب

 كانو  ركعتني، وصلى بالبيت طاف معتمرًا أو حاجًّا قدم إذا عمر ابن وكان 4صدري((. سخيمة
 الصفا، بني يهركعت من يفرغ حني يقول نفكا ومسألة، ربه على ثناءً  قيامه من أطول فيها جلوسه
 نبينج اللهم وسلم، عليه اهلل صلى رسولك وطاعة وطاعتك، بدينك اعصمين ))اللهم واملروة:

 ببينح اللهم الصاحلني، وعبادك ورسلك، مالئكتك، وحيب حيبك، ممن اجعلين اللهم حدودك،
 واآلخرة، نياالد يف الصاحلني كعباد تؤيت ما خري من آتين اللهم ورسلك، مالئكتك، وإىل إليك،
 بعهدك أويف أن أوزعين اللهم واألوىل، اآلخرة يف يل واغفر العسرى، وجنبين لليسرى، يسرين اللهم
 خطيئيت يل اغفرو  النعيم، جنة ورثة من واجعلين املتقني أئمة من اجعلين اللهم عليه، عاهدتين الذي

 5الدين((. يوم
 له: وقال والسداد، اهلدى وجل عز اهلل يسأل أن علًيا لموس عليه اهلل صلى النيب أمر وقد

 6السهم((. تسديدك بالسداد واذكر الطريق، هدايتك باهلدى واذكر والسداد، اهلدى تعاىل اهلل ))سل
 احلياة، مدة ضاءانق وسرعة الرحيل بقرب العلم ومعناه األمل، قصر عينيه نصب على يضع أن وعليه
 السحاب، مر متر يتال احلياة فرصة انتهاز على يبعث فإنه الطاعات، على للثبات األمور أنفع من وهو

                                                 

 .12109ص 17أمحد بن حنبل، املسند، مرجع سابق، 1
 .14، ص 2م، ج 1777 -هـ 1420، 2ابن كثري،تفسري القرآن العظيم، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط: 2
دار الكتب  (،بريوت1726احلاكمالنيسابوري،املستدرك على الصحيحني، كتاب الدعاء والتكبري والتهليل والتسبيح والذكر، رقم احلديث ) 3

 .906ص1م، ج1770 – 1411، 1العلمية، ط:
 .554ص 5الرتمذي، السنن، أبواب الدعوات، وقال: هذا حديث حسن صحيح ج4
 .102ص6، ج1407، 1مكتبة الرشد، ط: ابن أيب شيبة، املصنف، الرياض، 5
 .71ص 2أمحد بن حنبل، املسند، مرجع سابق، ج6
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 الدنيا، يف يزهدو  الفائت، وتدارك سفره جهاز قضاء على وحيث البقاء، دار إىل عزماته ساكن ويثري
  اآلخرة. يف ويرغب

رُ  العبد ألن العمل، يف جدَّ  األمل قصَّر فكلما  ميت، ستعدادا فيستعد اليوم ميوت أنه يقدِّ
 ورد وقد ل،العم إىل فيبادر الليلة تلك ميوت أن وقدر السالمة، على تعاىل اهلل شكر أمسى فإذا

 اهلل رضي عمر بنا وسلم عليه اهلل صلى النيب أوصى فقد إليه، واملبادرة العمل على باحلث الشرع
 1سبيل((. عابر أو غريب كأنك  الدنيا يف ))كن له: فقال عنهما

 رعون:ف آل مؤمن عن حاكًيا تعاىل قال وأتباعهم، األنبياء وصايا ذلك على اتفقت وقد

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ      ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ

ى  ائ  ائ       ەئەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  ۈئ     ېئ   ېئ  ېئ  

من عمل " :3تفسريه يف اهلل رمحه الطربي الشيخ فيها .ويقول2چىئ  ىئ  ىئ  ی  ی
وئ  چا؛ هذه احلياة الدنيا، فال جيزيه اهلل يف اآلخرة إال سيئة مثلها، وذلك أن يعاقبه هب مبعصية اهلل يف

يقول: ومن عمل بطاعة اهلل ىف الدنيا، وائتمر ألمره،  4،چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ
يقول: 5،چېئ  ېئ  ىئچوانتهى فيها عما هناه عنه من رجل أو امرأة، وهو مؤمن باهلل 

فالذين يعملون ذلك من عباد اهلل يدخلون يف اآلخرة اجلنة.وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل 
ې    ېچالتأويل. ذكر من قال ذلك: حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة: 

أي: 6،چوئ  وئ  ۇئچأي: شركا،السيئة عند قتادة شرك چ ى  ى  ائ  ائ       ەئ
 7.چۈئ  ۈئ     ېئ    ۇئ  ۆئ  ۆئ   چخريًا 
 حتت استظل كراكب  إال الدنيا يف أنا ما للدنيا وما يل ))ما يقول: وسلم عليه اهلل صلى النيب وكان

 8وتركها((. راح مث شجرة
                                                 

 .569ص 4( بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ج2333الرتمذي،السنن، كتاب الزهد، باب ما جاء يف قصر األمل،رقم احلديث )1
 .40-37سورة غافر اآلية: 2
 .330ص  20الطربي، جامع البيان، مرجع السابق، ج  3
 .40سورة غافر: 4
 .124سورة النساء: 5
 .44سورة الروم: 6
 .124سورة النساء: 7
 .174ص7( ج2551كتاب الزهد، باب ماىل وما للدنيا، رقم احلديث )الرتمذي، السنن،8
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ففي الراكب. كزاد  الدنيا من بالغهم يكون أن الصحابة من مجاعة وسلم عليه اهلل صلى ووصى
ال: إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عهد إلينا مسند اإلمام أمحد: "ملا احتضر سلمان بكى وق

عهدا فرتكنا ما عهد إلينا، أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب، قال: مث نظرنا فيما ترك فإذا 
 1قيمة ما ترك بضعة وعشرون درمها، أو بضعة وثالثون درمها".

 فيها: التفريط من وحيذر إليها، ويسارع الطاعات ينوِّع أن للمرء ينبغي كما
 بدنية، عبادات منهاف منها، تستطيع مبا النفس لتأخذ العبادات لنا نوع أن بنا وجل عز اهلل رمحة فمن

 وقلبية. وقولية، ومالية،
 تعاىل: لقا منها. شيء يف التفريط وعدم مجيعا، إليها بالتسابق وجل عز اهلل أمر وقد

 حيث 2،چڇ  ڇ ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ   چ
قوله تعاىل: "لكل وجهة" الوجهة وزهنا  -فيه أربع مسائل: األوىل3اهلل: رمحه القرطيب تفسري يف جاء

فعلة من املواجهة. والوجهة واجلهة والوجه مبعىن واحد، واملراد القبلة، أي إهنم ال يتبعون قبلتك وأنت 
عائد على  قوله تعاىل:"هو موليها" "هو" -ال تتبع قبلتهم، ولكل وجهة إما حبق وإما هبوى. الثانية

لفظ كل ال على معناه، ألنه لو كان على املعىن لقال: هم مولوها وجوههم، فاهلاء واأللف مفعول 
أول واملفعول الثاين حمذوف، أي: هو موليها وجهه ونفسه. واملعىن: ولكل صاحب ملة قبلة، صاحب 

: يع وعطاء وابن عباس. وقال علي بن سليمانالقبلة موليها وجهه، على لفظ كل، وهو قول الرب
 "وليها" أي متوليها. 

وقرأ ابن عباس وابن عامر "موالها" على ما مل يسم فاعله. والضمري على هذه القراءة لواحد، 
أي ولكل واحد من الناس قبلة، الواحد موالها أي مصروف إليها، قاله الزجاج. وحيتمل أن يكون 

مري اسم اهلل عز وجل وإن مل جير له ذكر، إذ معلوم أن اهلل عز وجل على قراءة اجلماعة "هو" ض
فاعل ذلك، واملعىن: لكل صاحب ملة قبلة اهلل موليها إياه. وحكى الطربي: أن قوما قرءوا "ولكل 
وجهة" بإضافة كل إىل وجهة. قال ابن عطية: وخطأها الطربي، وهي متجهة، أي فاستبقوا اخلريات 

وال تعرتضوا فيما أمركم بني هذه وهذه، أي إمنا عليكم الطاعة يف اجلميع. لكل وجهة والكموها، 
 وقدم قوله: لكل وجهة.

                                                 

 .115ص 3أمحد بن حنبل،املسند، ج 1
 . 142سورة البقرة اآلية: 2
 .162،ص2م، ج1764 -هـ 1324، 2القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،القاهرة، دار الكتب املصرية، ط: 3
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 1.چۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې چ شأنه: جل وقال
 وجهب أخاك تلقي أن ولو شيئا املعروف من حتقرن ))ال : وسلم عليه اهلل صلى وقال

 عمله يف هذا دمهايزي وتنفلون حتقرون مما خفيفتان ))لركعتان والسالم: الصالة عليه وقال  2طلق((.
 4ة((.طيب فبكلمة جيد مل فمن مترة، بشق ولو النار ))اتقوا وقال: 3دنياكم((. بقية من إليه أحب

 سأل حني املسارعة وتلك التنوع هذا مثل إىل أملح قد وسلم عليه اهلل صلى النيب ولعل
 ومالي منكم اتبع ))من قال: أنا، بكر: أبو قال صائما؟((، اليوم منكم أصبح ))من ته:صحاب

 قال: أنا، بكر: أبو قال مسكينا؟((، منكم اليوم أطعم ))من قال: أنا، بكر: أبو قال جنازة؟((،
 يف ناجتمع ))ما : وسلم عليه اهلل صلى قال أنا. بكر: أبو قال مريًضا؟((، اليوم منكم عاد ))من
 5اجلنة((. دخل إال امرئ

 العبادات نم أنواًعا مجعت وسلم عليه اهلل صلى النيب عنها سأل اليت الطاعات أن ونلحظ
 املساكني، عامكإط  مالية: وعبادات املريض، وعيادة اجلنائز، واتباع كالصيام،  بدنية: عبادات فمنها

 نفع ذات اتوعباد املساكني، اموإطع اجلنائز، واتباع املريض، عيادة مثل: متعد نفع ذات وعبادات
 الصيام. مثل قاصر:
 عليه، لعبادةا طريق امللل يقطع وال الطاعة، على املسلم يثبت املسارعة وتلك التنوع هذا ومبثل

لو ثبت 6.چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤچ تعاىل: لقوله مصداقًا
 أهنم فعلوا ما يكلفونه من تكليفات حمتملة بينت هلم فيها نتائجها ومثراهتا، لكان فيها اخلري هلم يف
الدنيا واآلخرة، ففي اآلخرة يكون الثواب العظيم والنعيم املقيم، ويف الدنيا يكون العدل والفضيلة، 

ثالثة: ي بين على هذه األمور الواملصلحة احلقيقية، وهذه األمور هي خري الدنيا. فالشرع اإلسالم
األول الفضيلة املهذبة للنفس، املوجهة إىل توثيق العالقة بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، والعبد وربه، 
والسعي حنو الكمال اإلنساين، واملنزلة الرفيعة. والثاين العدالة اليت هي امليزان يف العالئق اإلنسانية 

 الثالث املصلحة احلقيقية، فما من مصلحة حقيقية ليست هوىاليت ينتظم هبا معاشهم ومعادهم، و 

                                                 

 .26سورة املطففني اآلية: 1
 .262ص 4( ج6259مسلم،الصحيح،  كتاب الرب والصلة واآلداب، باب استحباب الطالق، رقم احلديث ) 2
 .152ص2( الدار السلفية اهلندية القدمية، ج9633ابن أيب شيبة،كتاب الصالة باب فضل الصالة، رقم احلديث ) 3
 .2375ص 5( ج3400البخاري،الصحيح، كتاب الرقاق، باب عالمة النبوة، رقم احلديث ) 4
 .1259ص 4( ج6333م احلديث )مسلم، الصحيح،  كتاب فضائل الصحابة رضي اهلل تعاىل عنهم، باب من فضائل أيب بكر، رق5
 .66سورة النساء اآلية: 6
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إال دعا إليها اإلسالم، وما من حكم جاء به التكليف اإلهلي إال طويت  -ملحا وال شهوة جاحمة 
 فيه املصلحة، وكانت نتيجة ومثرة لألخذ به.

 ،أي يكون يف األخذ بالتكليف الذي يطاق تثبيت على احلقچڤ  ڤچومعىن قوله تعاىل: 
هو أشد تثبيت وأقواه. وكان يف التكليف الذي يطاق تثبيت للحق، ألنه ميكن االستمرار عليه، 

اهلل عليه وسلم  صلى -واالستمرار على فعل ما هو حق يثبته ويقرب الغاية منه، ولذلك كان النيب 
حب األعمال أ: ))-صلى اهلل عليه وسلم  -يدعو إىل املداومة على اخلري ولو كان قليال، وقد قال  -

وإن االستمرار على طاعة اهلل يؤدي إىل مثلها، وإن االستمرار على  1إىل اهلل أدومها وإن قلَّ((.
السهل جيعل املكلف قادرا على الصعب، مث على األصعب، وهكذا حىت يصل إىل أعلى درجات 

 2التكليف مشقة، فيكون بعد هذه اخلطوات أمرا مستطاًعا.
 يعني ما وأهله سجدبامل التعلق ففي وأهله: باملسجد التعلق تعاىل اهلل إىل العبد يقرب ومما

 املالئكة، اءودع الصاحلة والصحبة اجلماعة، صالة على احملافظة حيث الطاعات، على الثبات على
 الدنيا: عن هبا شغلنياملن للمساجد املالزمني يف تعاىل قال ورعايته. وحفظه اهلل وتوفيق العلم، وحلق

ٱ  ٻ  ٻ  حب  خب   مب  ىب  يب  جت  حت    خت  مت    ىت    مئ  ىئ  يئ  جبچ

ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  

 3چٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ     ڄ
لقد اختلف الناس يف أول من بىن الكعبة، فقيل: املالئكة قبل آدم، وروي هذا عن أيب جعفر 

علي بن احلسني، ذكره القرطيب وحكى لفظه، وفيه غرابة، وقيل: آدم عليه السالم  الباقر حممد بن
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء وسعيد بن املسيب وغريهم: أن آدم بناه من مخسة أجبل: 
من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان واجلودي، وهذا غريب أيًضا. وروي حنوه عن ابن عباس 

حبار وقتادة وعن وهب بن منبه: أن أول من بناه شيث، عليه السالم، وغالب من يذكر وكعب األ
هذا إمنا يأخذه من كتب أهل الكتاب، وهي مما ال يصدق وال يكذب وال يعتمد عليها مبجردها، 

 4وأما إذا صح حديث يف ذلك فعلى الرأس والعني.

                                                 

 .72ص  2( ج 6464البخاري،الصحيح، كتاب الرقاق، باب القصد واملداومة على العمل، رقم احلديث ) 1
 .1947، ص4أيب زهرة،كتاب زهرة التفاسري، دار الفكر العريب ،ج 2
 .32-36سورة النور اآلية: 3
 .421ص 1، مرجع سابق، جابن كثري،تفسري القرآن الكرمي  4
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 بيت يف قوم عاجتم ))ما وسلم: عليه اهلل صلى يقول الصاحلة والصحبة العلم حلق على احلث ويف
 وحفتهم الرمحة، شيتهموغ السكينة عليهم نزلت إال بينهم ويتدارسونه اهلل كتاب  يتلون اهلل، بيوت من

 1عنده((. فيمن اهلل وذكرهم املالئكة
 جليسهم أن فبني 2جليسهم((. هبم يشقى ال القوم ))هم وسلم: عليه اهلل صلى ويقول

 الذكر. أصل يف يشاركهم مل ولو هلم، إكراًما عليهم به تعاىل اهلل يتفضل ما مجيع يف معهم يندرج
 ))املالئكة يقول:ف للذكر الصالة بعد جلس ملن تدعو املالئكة أن وسلم عليه اهلل صلى ويبني

 اللهم له أغفر اللهم تقول: فيه، حُيدحث مل ما فيه، صلى الذي مصاله يف دام ما أحدكم على تصلي
 3ارمحه((.

 ))وانتظار م:وسل عليه اهلل صلى الرسول قال كما  رباط يف فهو الصالة، ينتظر جلس من أما
 4الرباط((. فذلكم الرباط، فذلكم الصالة بعد الصالة

 الرباط. مبنزلة ذلك وكان الطاعة، يف عمره استغرق فقد كذلك  حاله كان  فمن
 قص لقد اعة،الط على املرء دوام على يساعد مما والتابعني الصحابة وحياة األنبياء قصص ومطالعة

 لننتفع ولكن والسمر ليةللتس تذكر ومل والسابقني، األنبياء أخبار من طيبة قصًصا كتابه  يف علينا اهلل
 تعاىل: قال ماك  والطائعات، والطائعني واملؤمنات املؤمنني قلوب تثبيت منافعها ومن هبا، ونتعظ

ڦڦ ڦڄڄڄڄڃڃڃڃچچچ چ  ڇ  ڇ  چ

 ار هذا القول ابن جرير، وأبو عبيدة والفراء.وقد اخت5.چڇ
 .قال: للرمحة، وقال قوم: لالختالفچ ٿ  ٿچوعن مالك فيما رويناه عنه يف التفسري: 

خيرب تعاىل أنه قد  چٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچوقوله: 
سبق يف قضائه وقدره، لعلمه التام وحكمته النافذة، أن ممن  خلقه من يستحق اجلنة، ومنهم من 

يستحق النار، وأنه ال بد أن ميأل جهنم من هذين الثقلني اجلن واإلنس، وله احلجة البالغة واحلكمة 
ليه وسلم: سول اهلل صلى اهلل عالتامة. ويف الصحيحني عن أيب هريرة، رضي اهلل عنه، قال: قال ر 

                                                 

 .544ص 1( بريوت، دار الكتاب العريب، ج1459أبو داود،السجستاين،السنن، كتاب الوتر باب يف ثواب القراءة، رقم احلديث )  1
 .2067ص 4( ج9015مسلم، الصحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل جمالس الذكر، رقم احلديث ) 2
 .135ص2( دار الفكر، ج467أبو داود السجستاين، السنن،  كتاب الصالة باب فضل القعود، رقم احلديث ) 3
مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي، املوطأ لالمام مالك،  كتاب قصر الصالة يف السفر، باب انتظار الصالة واملشي إليه، رقم احلديث 4
 . 161ص 1( مصر، دار إحياء الرتاث العريب، ج342)
 .120:سورة هود اآلية5
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))اختصمت اجلنة والنار، فقالت اجلنة: ما يل ال يدخلين إال َضَعَفُة الناس وَسقطُهم؟ وقالت النار: 
أوثرت باملتكربين واملتجربين. فقال اهلل عز وجل للجنة، أنت رمحيت أرحم بك من أشاء. وقال 

منكما ملؤها. فأما اجلنة فال يزال فيها للنار: أنت عذايب، أنتقم بك ممن أشاء، ولكل واحدة 
فضل، حىت ينشئ اهلل هلا خلقا يسكن فضل اجلنة، وأما النار فال تزال تقول: هل من مزيد؟ حىت 

وكل أخبار نقصها عليك، من أنباء الرسل 1يضع عليه رّب العزة َقدمه، فتقول: َقْط قط، وعزتك((.
اجات واخلصومات، وما احتمله األنبياء من املتقدمني قبلك مع أممهم، وكيف جرى هلم من احمل

بت به كل هذا مما نث-التكذيب واألذى، وكيف نصر اهلل حزبه املؤمنني وخذل أعداءه الكافرين 
 2أي: قلبك، ليكون لك مبن مضى من إخوانك من املرسلني أْسوًة.-يا حممد -فؤادك 
 الصاحل لفالس سري خاصة كابر،واأل العظماء سري على باالطالع أحواهلم تتغري الناس من وكثري

 حبق وكانوا ريها.وغ واإلنفاق واجلهاد والزهد والعبادة، التضحية يف األمثلة أعظم ضربوا الذين األوائل
 للحاق منه حماولة عظيًما، محاًسا املرء يورث السري هذه على واالطالع األمم. ومقدمي الناس شامة
 األعاظم. األكابر أولئك بركب

 3فالح. بالكرام التشبه إن             مثلهم تكونوا مل إن فتشبهوا
 يقني شاهدةم بقلبه اآلخرة شاهد من إلن املقيم، النعيم من اهلل عند ما إىل يتطلع أن املرء وعلى
 عمل إىل تاجحت لذلك غالية، سلعة واجلنة قصرية، فاحلياة إليها، ساعًيا هلا مريًدا بالضرورة أصبح
 4.چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹچ :تعاىل قال متواصل دائب

 دار الدنيا وجعل باملوت، آدم ابن اهلل ))أذل قال:چ ڀ  ڀ   ڀ  ٺچقوله: يف قتادة، عن
 5وبقاء((. جزاء دار اآلخرة وجعل فناء، ودار حياة
 احلياة، عم خلق املوت وأن العمل، أحسن على منافسة وأهنا ابتالء، احلياة مدة أن سبحانه فبني

 على وحيث مةاهل لُيعلي حديث يف منزلة اجلنة أهل أدىن وسلم عليه اهلل صلى الرسول لنا ويذكر
 رجل هو ل:قا منزلة؟ اجلنة أهل أدىن ما ربه موسى ))سأل يقول: حيث عليه والثبات العمل صاحل
 الناس زلن وقد كيف  رب: أي فيقول: اجلنة ادخل له: فيقال اجلنة، اجلنة أهل أدخل ما بعد جييء

                                                 

 (.2246) رقم احلديث صحيح، يف ومسلم (9447) رقم احلديث صحيح، البخاري،  1
 .363ص 4ج سابق، مرجع الكرمي، القرآن تفسري كثري،  ابن 2
 .323 ص 1ج العثماين" العصر دواوين من النابلسي، الغين عبد "ديوان أبومريقة، اجمليد لعبد 3
 .2 اآلية: امللك سورة 4
 .505 ص23ج سابق، مرجع البيان، جامع الطربي، 5
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 فيقول: الدنيا؟ ملوك من َملحك ُمْلك مثل لك يكون أن أترضى له فيقال أخذاهتم؟ وأخذوا منازهلم،
 عالهمفأ بر  قال: ريب. رضيت اخلامسة: يف فقال ومثله، ومثله ذلك لك فيقول: ريب. رضيت
 أذن تسمع ومل عني تر فلم عليها وختمت بيدي، كرامتهم  غرست أردت. الذين أولئك قال: منزلة؟

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ تعاىل: اهلل كتاب  يف ومصداقه قال: 1بشر((. قلب على خيطر ومل

 تفرغ 2اآلية،چ ڀ  ڀ     ٺچ  قوله: عن ناشىء استئناف چہ  ہ      ہ   ھ  ھ    ھ
ۈئ  چ مجلة: امسية فادتأ مبا اهلل، بلقاء كفرهم  على للكافرين والوعيد بالتقريع أحنى أن بعد له املقام

 وهو عليه، دائمون اهلل بلقاء الكفر على ثابتون أهنم من [10 ]السجدة:چېئ  ېئ  ېئ  ىئ
 وإمنا يؤمنون، ال فهم القرآن به جاء مبا تكذيب اهلل بلقاء فالتكذيب القرآن، آيات به أنذرهتم مما

 هنا. أوصافهم ذكرت الذين اهلل بآيات يؤمن
 ذكرها أعيد أي الكاف، بتشديد هبا ذكروا إذا الذين قوله بقرينة القرآن آيات هنا باآليات واملراد
 مسامعهم. على تالوهتا وتكررت عليهم
 يرتيثوا مل مساعه هلم قسب مبا تذكريا هبا ذكروا إذا الذين اهلل بآيات يؤمن أي إضايف، قصر إمنا ومفاد

 ]السجدة:چەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئچ قالوا: الذين دون هلل اخلضوع إظهار عن
 املسلمني ينفعون ال بأهنم هبم وتعريض إمياهنم، من وسلم عليه اهلل صلى للنيبء تأييس وهذا [،10

 الكفر. يف بالتصلب يغيظوهنم وال بإمياهنم
 وقتا يقينا ادونويزد اإلميان يف يتجددون أهنم من به تشعر ملا منيؤ  إمنا يف املضارع صيغة وأوثرت
 فيما إمياهنم حصل قد املؤمنني فإن وإال 3، چەئ  ەئ  وئچ تعاىل: قوله يف تقدم كما  فوقتا،
 باملوصولية عرفوا ذاوهل اخلصوصية، هذه لوال املتداول الكالم يف حاهلم حبكاية آثر املضي ففعل مضى

 على وهتاوتال القرآن آيات إبالغهم عن فعرب اإلميان، يف راسخون أهنم على معناها الدال والصلة
 تكن مل فائدة اهب يفادون ال عندهم مقررة حقائق اآليات تتضمنه ما أن املقتضي بالتذكري أمساعهم
 اليت الصفة وهذه 4.چڦ  ڦ  ڦ  ڦچ تذكريا: تكسبهم ولكنها نفوسهم يف حاصلة

 أن تقتضي وليست وا،كفر   الذين عن هبا ومتيزوا إمياهنم لقوة هبا عرفوا اليت حاهلم هي الصلة تضمنتها

                                                 

 .439ص1ج العريب، الرتاث إحياء دار بريوت، (296) احلديث رقم فيها، منزلة اجلنة أهل أدىن باب اإلميان، كتاب  مسلم،الصحيح، 1
 .3 السجدة:2
 .15 البقرة: فيسورة3
 .55الذاريات: 4
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 هذه ولكن ،يؤمنون ممن ليسوا املؤمنني من رهبم حبمد يسبحوا ومل اآليات مساع عند يسجدوا مل من
ا كما يه وسلم يومئذ عرفوا هبا، وهذحالة أكمل اإلميان وهي حالة املؤمنني مع النيب صلى اهلل عل

 1تقول للسائل عن علماء البلد: هم الذين يلبسون عمائم صفتها كذا.
 

  العولمة. ظاهرة أمام اإلسالمية باألخالق االلتزام على الثبات في الرابع: المبحث
 أن إىل رديةالف اإلنسان حرية على ترّكز أهّنا واالجتماعي األخالقي اجلانب يف العوملة خماطر ومن
 إىل هب والوصول املرعية، واألعراف والدين األخالق قيود كل  من فيه يتحّرر الذي للمدى تصل
 الكربى مليةعاال الشركات من عليه يعرض ما لكل أسرياً  اإلنسان يصبح النهاية ويف العدمية، مرحلة

 تدع ال ترفيهية، أو يةاستهالك سلع من له وتروج تنتجه مبا به وتالحقه استغالل، أسوأ تستغله اليت
                                             باخلوف. وتصيبه آخر شيء يف للتفكري جماال للفرد
 االجتماعية، لعالقةا يف الشخصية يةاحلر  مفهوم وتعميق الفرد، لدى األنانية النزعة تكريس وأيضاً      
 اإلنسان ومترد ة،اجلنسـي والرغبات امليول مع التساهل إىل يؤدي بدوره وهذا باملرأة، الرجل عالقة ويف

 انتشار إىل يؤدي وهذا باملرأة. الرجل عالقة وتضبط تنظم اليت الشرعية، واألحكام النظم على
 2اإلنسانية. والفطرة والكرامة ياءاحل وخدش اخللقي والتحلل والرذائل اإلباحية

 شعب من بل اإلميان، مثار من واعتربه األخالقي، باجلانب اإلسالم اهتم "لقد القرضاوي: قال
 نياملسلم على تقتصر فال عامة، كذلك  فهي شاملة، اإلسالم يف األخالق كانت  وإذا اإلميان،

 مطلوب فالعدل املسلم، وغري سلمامل مجيعاً، الناس تعم هي بل وحدهم، العرب على وال وحدهم،
 وغري للمسلم بمطلو  فالوفاء املسلم، وغري باملسلم مطلوبة فالرمحة املسلم، وغري للمسلم ومفروض
 مع حرام كذبفال تتجزأ، ال الرذائل ومثلها مجيعاً، الناس مع تكون أن جيب الفضائل وكل املسلم،
 الغاية القائلة: ةالفلسف اإلسالم يقبل وال اجلميع، عم حمرم والغدر اجلميع، مع حمرمة واخليانة اجلميع،

 الرشوة يقبل أن للمسلم اإلسالم جييز وال معاً، الوسيلة وطهر الغاية شرف من بد ال بل الوسيلة، تربر
 ال طيب اهلل إنف خريياً، مشروعاً  يقيم أو مسجداً، كسب  مما يبىن مث جتارته، يغش أو الربا، يأكل أو

 3طيب" إال يقبل

                                                 

 .222ص  21ابن عاشور،التحرير والتنوير، مرجع سابق، ج1
 م2004 -هـ 1425صاحل الرقب،بـيـن عـالـميـة اإلسـالم والعـولـمـة، مقدم ملؤمتر الرتبية األول بعنوان "الرتبية يف فلسطني ومتغريات العصر"  2
 79 – 76القرضاوي،خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة، ص   3
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 االحرتامو  اإلنسانية، نظري األخالق أن هو وحدهم املسلمني على تقتصر ال األخالق أن الشيخ قول
 هية،والعنج والكرب الظلم عن والكف اآلخر، على األذى ومنع اآلخرين، مساعدة وروح املتبادل،

 املسلم. وغري املسلم بني اجلميع يشمل الذي األخالق يف األصل هو وهذا

إلسالم ال تتغري وال تتطور تبًعا للظروف االجتماعية واألحوال االقتصادية، إن األخالق يف ا
  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئچبل هي حواجز متينة ضد الفوضى والظلم والشر، كما قال اهلل تعاىل: 

والقوامة ليست استبدادا أو تعسفا أو تسلطا وترفعا، وإمنا هي تكليف 1.چېئ  ېئ   ېئ  ىئ
، قال الّله 2والنفقة. وهذا التكليف عبء على الرجال أكثر من النساءباإلدارة والرعاية والوالية 

ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پڀڀ ڀ ڀ  چتعاىل:"

3.چٺ
 

الفضائل األساسية للمجتمع من صدق، ووفاء، وأمانة، وعفة،  بثبات األخالق اإلسالمية ويقصد
ية عند الطعام، وإفشاء كالتسم وإيثار، ومن الفضائل االجتماعية املرتبطة بنظام الشريعة العامة،

السالم، وحترمي اخللوة باألجنبية، كلها أمور ال يستغين عنها جمتمع كرمي، مهما تطورت احلياة، وتقدم 
العلم بل تظل قيًما فاضلة ثابتة، يرتتب على خاصية الثبات يف األخالق اإلسالمية اآلثار واملزايا 

 التالية:

ود ضرابات اليت تسودها، ومتكني األواصر اإلنسانية بالختليص اجملتمعات من ظاهرة القلق واإل -1
والرمحة بينهما، خالفًا للمجتمعات اليت تتبدل فيها القيم االجتماعية حبسب التغريات االقتصادية، 

 حيث جندها تعيش يف قلق واضطراب.
ذلك  ب التفريق بني األخالق والتقاليد، فاألخالق ثابتة ألهنا جزء من الدين املوصى به، وهي -2

 كيان متكامل رباين املصدر، إنساين اهلدف. 
أما التقاليد فمن طبيعتها أن تتغري كلما تغريت مربرات وجودها، ولكن ليس باإلمكان تغري األخالق، 

 ألهنا تقوم على أسس ثابتة كاحلق والعدل واخلري.

                                                 

 .227سورة البقرة اآلية: 1
 .125،ص1ه،ج1422، 1دمشق، دار الفكر، ط:وهبة الزحيلي، كتاب الوسيط للزحيلي، 2
 .34و  4سورة  النساء: 3
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، والثبات على تمعإن عامل الثبات يف األخالق يبعث الطمأنينة يف حياة الفرد، ويف حياة اجمل -3
األخالق مطلوب ألن األمور خبواتيمها وبدون االستقامة والثبات على احلق تفوت الثمرة ، وال يصل 

 املسلم إىل الغاية. 
 ولثبات على التزام األخالق اإلسالمية مربرات خاصية تتمثل يف األمور التالية:

ذلك القيم األحفاد عن األجداد فاخللق فطرة وكإن الفطرة البشرية ثابتة يف عمر اإلنسانية يرثها  -1
 1االجتماعية ثابتة، ))كل مولود يولد على الفطرة((.

إن األخالق االجتماعية نابعة عن الدين، وتصلح جلميع الناس، وتفرتض اخلري املطلق، ألن  -2
ٺ     ٺڀ   ڀ  ٺ  چ شارعها هو اهلل سبحانه وتعاىل، الذي راعى فيها اخلري العام قال تعاىل:

 2.چٺ  ٿ
إن املنهج اإلسالمي يقوم أساًسا على عناصر ثابتة مرنة قادرة على استيعاب تغريات احلياة  -3

بأزماهنا املرتبطة باإلنسان نفسه، وباحلدود والضوابط اليت ال سبيل إىل جتاوزها ويف مقدمتها قاعدة 
قية األصول ثبات القيم األخالااللتزام األساسية اليت تقيم لإلسالم أصوله األخالقية ومن هذه 

 الرتباطها باإلنسان وفطرته البشرية.  
 واإلسالم قد اشتمل على قيم خلقية ونذكر بعضاً ال على سبيل احلصر:

 
: أقام اإلسالم اجملتمع على دعائم قوية ثابتة، ومنها: العدل بني الناس على اختالف العدل -1

 أجناسهم وطبقاهتم. 
ة تعين التزام احلق واإلنصاف يف كل أمر من أمور احلياة، والبعد عن الظلم والعدل: صفة خلقية كرمي

 والبغي والعدوان. 
والعدل يف اإلسالم: هو مما يكمل أخالق املسلم ملا فيه من اعتدال واستقامة وحب للحق، وهو  

رمحته و كذلك صفة خلقية حممودة، تدل على شهامة ومروءة من يتحلى هبا، وعلى كرامته واستقامته، 
للحق تبارك وتعاىل يف هذه اآلية 3،چچ  چ  چ  ڇ   ڇچ وصفاء قلبه، قال تعاىل:

ثالثة أوامر : العدل، واإلحسان، وإيتاء ذي الُقْرىب. وثالثة نَواٍه: عن الفحشاء واملنكر والبغي. وملا 

                                                 

 .465ص1(  بريوت، دار ابن كثري، اليمامة، ج2660البخاري، الصحيح، كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف الصيب، رقم احلديث )1 
 .14سورة امللك اآلية:  2
 .70سورة النحل اآلية: 3
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لفضائل اليت ا نزلت هذه اآلية قال ابن مسعود : أمجُع آيات القرآن للخري هذه اآلية ألهنا مجعْت كل
1ميكن أن تكون يف القرآن الكرمي.

 

 قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه:))إن أمجع آية يف القرآن خلري أو لشر، آية يف سورة النحل 
 2.چچ  چ  چ  ڇ   ڇچ

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ېى  چوقال تعاىل: 

3.چۆئ   ۆئ  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ         
 

واإلسالم يربأ  4وقد ورد يف احلديث الشريف قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))تعدل بني اثنني صدقة((،
باملسلم عن الوقوع يف أي لون من ألوان الظلم، فالظامل مطرود من رمحة اهلل، ولقد أوعد اهلل سبحانه 

وقال تعاىل:  5،چىئ  ىئ  ىئ  ی  یچوتعاىل الظاملني بأشد العقوبات، فقال تعاىل: 
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   یی  ی    ی  جئ      حئ  مئ  چ

 6.چىئ
 كما تضمنت السنة النبوية الشريفة جمموعة من األحاديث اليت تقر العدل وتنفي وحترم الظلم منها:    

قوله صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه رضوان اهلل عليهم: ))اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم 
أبو ذر رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما روى عن اهلل تبارك  وروى 7القيامة((.

 8وتعاىل أنه قال: ))يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي، وجعلته بينكم حمرما فال تظاملوا((.
ومن أجل إزالة الظلم وتوطيد العدل الكامل بني الناس، قيد اهلل سبحانه وتعاىل حرية بين البشر 

وئ  ۇئ  ۇئۆئ    ەئ  وئچببعض القيود وهي احلدود الشرعية اليت جعلها واجبة التنفيذ قال تعاىل: 

9..چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ
 

                                                 

 .500ص  1جم( 1772اخلواطر،  مطابع أخبار اليوم، ) –متويل الشعراوي،تفسري الشعراوي 1
 .220ص19الطربي،جامع البيان، ج 2
 .52سورة النساء، اآلية:  3
 .315ص4م، ج 2003 -هـ  1424، 3لبنان، دار الكتب العلمية، ط:  –البيهقي،السنن الكربى، بريوت  4
 .12سورة هود اآلية:  5
 .42سورة إبراهيم اآلية: 6
 .457ص16( ج6941مسلم،الصحيح، كتاب الرب والصلة واآلدب، باب حترمي الظامل، رقم احلديث ) 7
 .455ص16( ج6939مرجع سابق، كتاب الرب والصلة واآلدب باب حترمي الظامل، رقم احلديث )8
 .227سورة البقر اآلية: 9
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لرجل عدد الطالق الذي يكون لاختلف أهل التأويل يف تأويل ذلك، فقال بعضهم: هو داللة على 
فيه الرجعة على زوجته، والعدد الذي تبني به زوجته منه. ذكر من قال إن هذه اآلية أنزلت ألن أهل 
اجلاهلية وأهل اإلسالم قبل نزوهلا مل يكن لطالقهم هناية تبني باالنتهاء إليها امرأته منه ما راجعها يف 

قة إال ا حرم بانتهاء الطالق إليه على الرجل امرأته املطلعدهتا منه، فجعل اهلل تعاىل ذكره لذلك حد
1بعد زوج، وجعلها حينئذ أملك بنفسها منه. ذكر األخبار الواردة مبا قلنا يف ذلك.

 

وقد طبق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مضمون هذه اآلية، وذلك الستتاب العدل، كما 
يذ احلد عليها، ر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تنفثبت يف املرأة املخزومية القرشية اليت سرقت، وقر 

فعظم ذلك على رجال من قريش، فطلبوا من أسامة بن زيد رضي اهلل عنه أن يشفع هلا عند رسول 
اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فلما حتدث أسامة إليه صلى اهلل عليه وسلم يف أمرها، غضب صلى اهلل 

أتشفع يف حد من حدود اهلل؟ إمنا أهلك الذين من قبلكم عليه وسلم وقال ألسامة مستنكرًا : ))
أهنم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه احلد، وامي اهلل لو أن 

 2فاطمة بنت حممد سرقت، لقطع حممد يدها((.
ل شئون وك وقد أعلن اإلسالم مبدأ العدل يف العقيدة والشريعة واألسرة والعهود والقضاء،

احلياة، ومن هنا صار العدل التزاًما للمسلم يف كل ميادين حياته الروحية واملادية، ومناطًا للثواب 
على صاحل األعمال، فالعدل احلقيقي ال يكتمل بعيدا عن شريعة اهلل، ألن شريعة اهلل تعاىل هي 

ي وهو يعلم كم إىل قاضالعدل، وبناء على هذا فقد حذر النيب صلى اهلل عليه وسلم كل مسلم حيت
 أنه ظامل ال مظلوم فإن جزاءه النار.

ومن جماالت العدل يف اإلسالم، العدل مع األهل، وهو أن حيسن املسلم معامالت زوجته 
وأوالده، ويساوى بينهم، يف املعاملة والعطية، وال يفضل بعضهم على بعض، فلقد جاء يف احلديث 

عيب،  عليه وسلم ليشهد على إعطائه ابنه بستانا،فعن الشأن صحابيًا جاء إىل رسول اهلل صلى اهلل
حدثين النعمان بن بشري، أن أمه بنت رواحة، سألت أباه بعض املوهبة من ماله البنها، فالتوى هبا 
سنة مث بدا له، فقالت: ال أرضى حىت تشهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على ما وهبت البين، 

 غالم، فأتى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فقال: يا رسول اهلل، إن أمفأخذ أيب بيدي وأنا يومئذ 
هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت البنها، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 

                                                 

 .125، ص4الطربي،جامع البيان، ج 1
 .34،ص4( ج1430احلديث ) الرتمذي، السنن،  كتاب احلدود، باب كراهية أن يشفع يف احلدود، رقم 2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



78 

 

ألك ولد سوى هذا؟((، قال: نعم، فقال: ))أكلهم وهبت له مثل هذا؟((، قال: ال،  ))يا بشري 
 1إذا، فإين ال أشهد على جور((. قال: ))فال تشهدين

وعليه فلنعلم أن يف توطيد العدل وحماربة الظلم واحليلولة دون وقوعه، إقرار لألمن وحتقيق 
للمساواة بني أفراد اجملتمع، واألمر الذي ميكن لكل فرد الوصول إىل حقه دون مشقة وعناء، وإذا 

كل   ت اجلرائم واملنكرات، وأصبحفقد العدل أكل الناس بعضهم حق بعض، وسادت الفنت، وكثر 
 فرد من أفراد اجملتمع عرضة العتداء األشرار، وضعاف النفوس، فتفقد احلياة هبجتها ومجاهلا.

 
احلياء خلق نبيل حيول بني من يتمتع به وبني فعل احملرمات وأتيان املنكرات، ويصونه  الحياء: -2

من الوقوع يف األوزار واآلثام، وهو كذلك االمتناع عن فعل كل ما يستقبحه العقل وال يقبله الذوق 
 السليم، والكف عن كل ماال يرضى به اخلالق واملخلوق. 

إن ريرته وعالنيته، وعامل اخللق مبا يرضاه مواله، وكذلك ففإذا حتلى املسلم هبذا اخللق، صحت س
هذا املسلم احليي ال يقبل إال احلالل من كل شيء يف املطعم، واملشرب، وامللبس وغري ذلك، كما 
يعد احلياء دليال صادقًا على مقدار ما يتمتع به املرء من أدب وإميان، وقد روي عن النيب صلى اهلل 

 2)احلياء من اإلميان((.عليه وسلم أنه قال: )
ولقد حثت الشريعة اإلسالمية املسلمني على التحلي بفضيلة احلياء، وبني النيب صلى اهلل 
عليه وسلم أن هذا اخللق الشريف هو أبرز ما يتميز به اإلسالم من فضائل، فقال عليه الصالة 

 3والسالم: ))إن لكل دين خلًقا، وخلق اإلسالم احلياء((.
ُلق احلياء يف نفس املسلم، صده عن كل قبيح وقاده إىل كل أمر حسن وإذا استحكم خ

طيب، واحلياء ال يأيت إال خبري، أما إذا ضعف هذا اخللق فلن حيل حمله إال السفه والوقاحة والفحش، 
وجيد اإلنسان نفسه أمام أبواب مفتوحة من السوء واملنكر، فينزلق إليها لذا قال صلى اهلل عليه 

 4مل تستح فاصنع ما شئت((.وسلم: ))إذا 

                                                 

 .1243ص3مسلم،الصحيح، كتاب اهلبات، باب كراهية تفضيل بعض األوالد يف اهلبة، ج1
 .23ص2( ج2140ديث )الرتمذي، السنن، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف احلياء، بريوت دار إحياء الرتاث العريب، رقم احل2
 .1377ص2( بريوت، دار الفكر، ج4121ابن ماجةالقزويين،السنن، كتاب الزهد سنن ابن ماجه، باب احلياء، رقم احلديث ) 3
 .2262ص 5( اليمامة، ج5967البخاري،الصحيح،  كتاب األدب، باب إذا مل تستح، رقم احلديث )  4
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ولنا يف رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة يف التمسك خبلق احلياء، فقد قال الصحايب 
يه وسلم كان رسول اهلل صلى اهلل علاجلليل أبو سعيد اخلدري رضي اهلل عنه واصفا رسول اهلل: ))
 1وجهه((. أشد حياء من العذراء يف خدرها، وكان إذا كره شيئا عرفناه يف

وإذا كان احلياء من الناس حسًنا، فإن األحسن منه كثريًا أن يكون احلياء من اهلل تعاىل ألنه 
مينع اإلنسان من العاصي دائما، وقد روي عن الرسول صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ألصحابه: 

: ))ليس ذاك، ، قالاستحيوا من اهلل حق احلياء((. قال: قلنا: يا رسول اهلل إنا نستحيي واحلمد هلل))
ولكن االستحياء من اهلل حق احلياء أن حتفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر املوت 

 2والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل حق احلياء((.
املظلم  بيتأنس عن أيب موسى رضي اهلل عنهما قال: ))إين الغتسل يف الوقد نقل عن 

 3فأحين ظهري إذا أخذت ثويب حياء من ريب((.
 

احللم هو ضبط النفس عند الغضب، والصرب على األذى  من غري ضعف وال عجز الحلم:  -3
ابتغاء وجه اهلل تعاىل وتتفاوت قدرات الناس يف ضبط النفس، والصرب على األذى، فمنهم من يكون 

به،  العواقب، ومنهم من يتمالك نفسه، ويكبح مجاح غضسريع االنفعال ويقابل األذى دون النظر يف
ويتحلى بالصرب واحللم ويتلمس األعذار واملربرات ملن أساء إليه  وهذا هو الرجل احلليم، وقد كان 
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يوصي أصحابه رضوان اهلل عليهم بالتحلي باحللم يف تعاملهم، 

ثهم على طلب العلم، وكان مع ما أعطاه اهلل من خلق عظيم وحيثهم عليه بنفس القدر الذي حي
وصفات محيدة، يدعو اهلل بأن جيعل احللم زينة له فيقول: ))اللهم أغنين بالعلم، وزيين باحللم، 

 4وأكرمين بالتقوى، ومجلين بالعافية((.
ديه، فقد اكما يرفع اهلل تعاىل منزلة الرجل احلليم، فإنه يناصره ويقف إىل جواره أمام من يع

روي أن رجال جاء إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل إن يل قرابة أصلهم ويقطعوين، 

                                                 

 .221ص20ه ج1410، 1( بريوت، دار الكتب العلمية، ط:6117رقم احلديث ) البيهقي،السسن الكربى، باب يف تعظيم القرآن،1
. والبيهقي،السنن الكربى، باب 639ص  4الرتمذي، السنن، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم، ج 2

 .354ص 9يف الزهد وقصر األمل، مرجع سابق، ج
 .106ص1( ج1134الطهارة، باب من كره أن ترى عورته، رقم احلديث ) ابن أيب شيبة،املصنف،  كتاب 3
 .467ص1م، ج1726 –ه 1406الديلمي، الفردوس مبأثور اخلطاب، بريوت: دار الكتب العلمية،  4
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وأحسن إليهم ويسيئون إيل، وجيهلون علي، وأحلم عنهم، فقال له الرسول صلى اهلل عليه وسلم: 
 2ت على ذلك((.وال يزال معك من اهلل ظهري ما دم 1))إن كان كما قلت فكأمنا تسفهم املل،

ويعد احللم وسيلة إىل تبوء املراكز اهلامة يف اجملتمع، وكانت العرب تقول يف أمثاهلا: من حلم 
 3ساد. فقد أوصى عبد امللك بن صاحل ابنا له فقال: ))أي بيّن أحلم فإن من حلم ساد((.

وي ر ومن هؤالء الذين تزعموا أقوامهم بسبب حلمهم عرابة بن أوس، واألحنف بن قيس. و 
أن معاوية بن أيب سفيان قال لعرابة بن أوس: "مب سدت قومك يا عرابة"؟ فقال عرابة: "يا أمري 
املؤمنني كنت أحلم عند جاهلهم، وأعطي سائلهم، وأسعى يف حوائجهم، فمن فعل منهم فعلي 

 4فهو مثلي، ومن جاوزين فهو أفضل مين، ومن قصر عين فأنا خري منه".
لكسل،  رذيلتني متباعدتني، فمن وراء ميني احللم يأيت التباطؤ واوإن احللم فضيلة تقع بني

والتواين واإلمهال، وتتبدل الطبع عند مثريات الغضب، ومن وراء يسار احللم يأيت التسرع يف األمور، 
واستعجال األشياء قبل أواهنا، والذي جعل احللم فضيلة خلقية هو اعتداله، ومسايرته ملقتضى العقل 

لم آلثار النافعة املفيدة اخلرية اليت ترتتب عليه، ولقد ضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسالسليم، وا
أروع املثل للمسلمني يف احللم، فقد روى البخاري عن أيب هريرة قال: بال أعريب يف املسجد، فقام 

ء، فإمنا االناس ليقعوا فيه، فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))دعوه وأريقوا على بوله سجال من م
 5بعثتم مسريين، ومل تبعثوا معسرين((.

فقد علم الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف هذا أصحابه، كيف يكون احللم باجلاهلني وكيف 
 يكون الرفق هبم.  

ومن حلم الرسول صلى اهلل عليه وسلم عدم دعائه على الذين آذوه من قومه، وقد كان 
م بعد اهلل، وحللمه هبم غاية يهدف إليها فهو يرمحهم، لعلهباستطاعته أن يدعو عليهم، فيهلكهم 

 مدة يؤمنون، فينجون من عذاب النار، فيحلم هبم رجاء إصالحهم.

                                                 

 .395ص 2أي جتعل وجوههم كلون الرماد. انظر: ابن األثري اجلزري، النهاية يف غريب احلديث واألثر، ج 1
 .221ص 6( ج2509ميان، باب ختصيص سورة امللك بالذكر، رقم احلديث )البيهقي، شعب اإل 2
 .306ص3اجلاحظ،البيان والتبيني،  بريوت، دار ومكتبة اهلالل، ج 3
 .192ص3بريوت، ج -أبو حامد الغزايل،إحياء علوم الدين، بريوت، دار املعرفة  4
 .423ص 1( ج1652العلمية، احلديث رقم )ابن أيب شيبة، باب البول يف املسجد" بريوت، املكتبة 5 
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روى البخاري ومسلم عن عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه، قال: كأين أنظر إىل رسول اهلل صلى 
اهلل عليه وسلم حيكي نبًيا من األنبياء صلوات اهلل عليهم، ضربه قومه فأدموه، وهو ميسح الدم عن 

 1غفر لقومي فإهنم ال يعلمون((.اوجهه ويقول: ))اللهم 
الذي يغضب سريًعا، كثريًا ما تصدر عنه تصرفات  والغضب هو مفتاح الشر، فالشخص

خاطئة، لذا روي أن أبا الدرداء قال: يا رسول اهلل دلين على عمل يدخلين اجلنة، قال رسول اهلل 
وقد مدح عليه الصالة والسالم األشج أشج  2:صلى اهلل عليه وسلم: ))ال تغضب ولك اجلنة((.

 3اهلل ، احللم واألناة((. عبد القيس فقال: ))إنك فيك خصلتني حيبهما
ومنه أن عمر بن عبد العزيز دخل املسجد يف أحد الليايل، وكان مظلًما ال نور فيه فعثر 
برجل نائم، فرفع الرجل رأسه إليه وقال: أجمنون أنت؟ فقال عمر بن عبد العزيز: ))ال((، فهمَّ 

نا؟، ا سألين: أجمنون أالشرطي الذي كان يصحبه بضرب الرجل، فقال له عمر: ))ال تفعل، إمن
 4فقلت: ال((.

وكما رغب اإلسالم باحللم وحث عليه، حذر من األخالق املنافية له، وعمل على تربية 
 املسلمني تربية عملية تأخذ بأيديهم حىت يكونوا حلماء.

وإن احللم لفضيلة حيوية للمسلمني، فهو يصون عالقاته مع أهله، وجريانه، وزمالئه، 
  يتعامل معه، وكلما زادت سلطاته وقدراته ونفوذه، كان حلمه أنفع له وملن حيكم. وشركائه، وكل من

 

 خالصة الفصل األول:
إن ثوابت الداعية تكمن يف أن يسعى جاهدا اىل تزكية نفوسه من كل رجس وجنس، وهذا سيعينه 

ذي هو لعلى االستقامة، والثبات على الطاعات، فالداعية حباجة إىل أن يهتم جبانب الروحي ا
اإلميان وتزكية النفوس، مث مببادئ اإلسالم وثوابته ومنهجه، رغم أنه من األمور الصعبة االستقامة 
والثبات  يف عصر انتشار الشبهات، وانتشار املالهي والزواهي،  ومع ذلك على  الداعية أن يسعى 

ليه أن يأخذ ما لعوملة،  ععلى قدر الطاقة من ابتعاد عن تلك الشبهات واملالهي اليت تأيت هبا رياح ا
هو صحيح ومعني مما جاء يف هذا العصر املتمثل يف عصر العوملة، فال يعترب كل ما جاء فيه رجس 
من عمل شيطان. األصل يف الداعية أن يدعو إىل اإلميان باهلل تبارك وتعاىل يف عصر العوملة وغريه، 

                                                 

 .1222ص 3( ج3270البخاري،صحيح، كتاب األنبياء، باب حديث الغار، رقم احلديث ) 1
 .25ص3ه، ج1415( القاهرة، دار احلرمين، 2353الطرباين، املعجم األوسط، باب من امسه إبراهيم، رقم احلديث ) 2
 .992ص 2( ج5229دبث )أبو داود،السنن، باب قبلة الرجل، رقم احل 3
 م.2016مارس  3، تاريخ املشاهدة islam.com-http://www.alاألخالق يف اإلسالم، 4
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عينه يف نشر ُوجدت يف العصر، واليت قد تلكنه يف عصر العوملة ال يتغافل كذلك عن املاديات اليت 
دعوته إىل اهلل. إن من أعظم عوامل الثبات على الدين اللجوء إىل اهلل تبارك وتعاىل يف كل صغري 

 وكبري، وتكون قبله متعلق باهلل تعاىل يف كل وقت وحني.
غريزة يف حب التشبه  -يف بداية عمره  -األسرة هلا تأثري فعَّال يف سلوك املرء، ألنه يوجد يف قلبه 

والتقليد للمحيط حوله، وإن كانت األسرة صاحلة عندئذ يكون املرأ صاحلاً، وإن كانت األسرة عكس 
 ذلك فتكون النتيجة سيئة وغري حممودة.

العجب والكرب آلة فتاكة تدمر القيم واملبادئ، وكم من مستكرب ومعجب بنفسه مل جيتهد يف تزكيتها، 
 ها، ومل يتزود لوعورة، الطريق وآالمها، فاهنار وضعف مع أول حمنة.وأمهل تربيتها وحماسبت

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



83 

 

 الفصل الثاني: نماذج من الدعاة الذين يقتدى بهم في الثبات.

لكل أمة من تقتدي به، وحتذوا حذوه لتتقدم وحتقق أحالمها وآماهلا، ففي هذا الفصل سيتم 
األمم  معاين الثبات على أرض الواقع سلوكاً حياً، من عن مناذج اليت جتسد -مبشيئة اهلل -احلديث

مث الذين اقتفوا  -رضوان اهلل عليهم -الغابرة، ومرورًا بنبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم مث صحابته
 آثارمهم.

وتلك النماذج سيتم احلديث عنها من اجملاالت والزوايا اآلتية: الشدائد واحملن مث الفنت 
 بات يف ازدهار األمة وهنضتها على النحو التايل:والطاعات، مث دور الث

 املبحث األول: مناذج يقتدى على ثبات األنبياء.
إذا كان االبتالء سنة من سنن الدعوات اليت قدرها اهلل سبحانه وتعاىل على الدعاة واملصلحني 

اهلل  صوالسائرين على درهبم، فإن الثبات على االبتالء شيمة من شيم الدعاة املخلصني، وميح
سبحانه وتعاىل به بني املؤمنني الصابرين، وغريهم من األدعياء إىل اهلل تعاىل، ال بد له من حال 
خاص مع اهلل تعاىل يف الرخاء ليعينه على الثبات يف احملن والشدائد، فاإلميان نفسه حباجة إىل احملنة 

 لسرب غوره وإدراك مداه.

 اعة العسر، أما اإلميان السقيم العليل فسرعانفاإلميان القوي الراسخ هو الذي يصمد يف س
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چما تكشفه احملن وتصدعه، وصدق اهلل العظيم حيث يقول: 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ  ک  ک        ک  ک  گ   گ  گ  گڳ  ڳ  

 . 1چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ       ڱ

أي  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژچاآلية نزلت يف املنافقني كانوا يقولون آمنا باهلل 
يف اآلخرة فارتد عن إميانه. وقيل: جزع من ذلك كما جيزع من عذاب اهلل   چژ    ڑچأذاهم 

2وال يصرب على األذية يف اهلل.
 

 
 
 
 

                                                 

 .10سورة عنكبوت اآلية:  1
 .337ص13القرطيب،اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ج2 
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 م.المبحث األول: نماذج يقتدى بها على ثبات األنبياء والرسل عليهم السال
ويف هذا املبحث يقوم الباحث باستعراض مناذج على ثبات األنبياء ميكن االقتداء هبا للتعامل مع 
الفنت واحملن، ويف زمن الزواهي واملالهي وغريها من األوقات العصيبة اليت مير هبا اإلنسان بشكل 

 عام، إذ أهنا تساعد ذوي املقصدة اخلاصة الثبات على اإلميان.
"وال عجب أن خيطئ ابن آدم ويعصي، فقد أخطأ أبونا آدم من قبل، فقد اسكنه قال القرضاوي: 

اهلل وزوجته اجلنة، وأمرمها أن يأكال من مثارها رغداً حيث شاءا، إال شجرة واحدة هنامها عن األكل 
منها، فما زال الشيطان يدليهما بغرور، ويزنني هلما األكل منها، حىت وقعا يف احملظور، لكن اهلل مل 
يدع آدم سجني عثرته، ورهني معصيته، فقد أتاه سببا ميكنه به أن يغتسل من ذنبه، وأن يتطهر من 

 1آثامه وهي )التوبة( "
وهكذا يبلي اهلل املؤمنني الصاحلني الصادقني الذين حسن ؤالئك رفقياً، وعلى الداعية أن يتأسى 

  هذا العصر.باألنبياء واملرسلني، والصاحلني والصادقني، ليتجاوز حمنته يف
 
 في المحن: معنى المحنة:  -أ

احملن مفردها حمنة، وكلمة احملنة: واحدة احملن اليت ميتحن هبا اإلنسان من بلية. وحمنته وامتحنته، أي 
 2اختربته، واالسم احملنة.

واحملنة: اخلربة، وامتحن اهلل القول: نظر فيه ودبره. وحمنت الفضة إذا صفيتها وخلّصتها بالنار 
الشوائب. وامتحن اهلل قلوهبم للتقوى: خّلص اهلل قلوهبم وصفاها وهذهبا. ومنه قوله تعاىل: من 

أنبأ َعْبُد الرَّمْحَنح، قَاَل: ثنا 3،چۋ ۅ ۅ ۉ  ۉ ېې ې  ې ى ىچ
ۋ  ۅ  چإحبـْرَاهحيُم، قَاَل: ثنا آَدُم، قَاَل: ثنا َوْرقَاُء، َعنح اْبنح َأيبح جنَحيٍح، َعْن جُمَاهحٍد، يفح قـَْولحهح: 

 4.«َأْخَلَص اللَُّه قـُُلوبـَُهمْ »يـَُقوُل:  چۅ  ۉ   ۉ  ې

                                                 
 .110القرضاوي،خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة، مرجع سابق، ص  1
 .2201ص 6م، ج1729 –ه 1409، 3اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،بريوت، دار املاليني، ط: 2
 4سورة احلجرات: اآلية: 3
 .610ص 1م،ج1727 –ه 1410، 1جماهد،املكي القرشي املخزومي، تفسري جماهد، مصر، دار الفكر اإلسالمي احلديثة، ط: 4
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ھھ  ھ   ھ  چومنه قوله تعاىل: وحمنته، وامتحنته خربته واختربته وبلوته وابتليته 

 1.چے
وأصل احملن: الضرب بالسوط، وحمنه عشرين سوطاً: أي ضربه، وحمن الثوب: لبسه حىت 
أخلقه، واحملن: اللني من كل شىيء، واالسم املحْحنة، والـَمْحُن: العطية: واحدة املحَحن اليت مُيتحن هبا 

 2اإلنسان من بلّية.
 نـماذج من االبتالء فى المحن: 

 عليه السالم: –ابتالء موسى   -1
عبارة سلسلة مرتبطة احللقات من اآلالم واحملن واالبتالءات،  -عليه السالم -كانت حياة موسى 

 وزاد حياته بالًء تعرضه لنقمة فرعون وملئه من جهة، وإليذاء قومه ومكائدهم من جهة أخرى.
دس، أراه اهلل بعض معجزاته، فهذه عصاه يلقيها على األرض فبعد مرور موسى بالوادي املق

 فتنقلب حية تتلوى وهتتز وتتحرك، وتلقي الرعب يف قلوب الناظرين، وهذه يده يضمها إىل جيبه مث
خيرجها فتظهر بيضاء متأللئة هلا بياض حسن، وهباء مجيل، مث طلب اهلل منه أن يذهب هباتني 

يشرح  لرسالة اإلهلية فقد جاوز احلد يف الطغيان، فطلب من ربه أناملعجزتني إىل فرعون؛ لتبليغه ا
صدره ليتحمل ما يواجهه من صعاب، هلداية قومه إىل الصراط املستقيم، ويسهل عليه األمر، ويعينه 
على البيان واإلفصاح وأن جيعل أخاه هارون مساعًدا له يف رسالته، ومهامه الشاقة، فأجاب اهلل 

 سأل، وأمره أن يذهب إىل فرعون مؤيّداً باآليات واملعجزات. دعاءه وأعطاه كل ما
وبنّي اهلل ملوسى وهارون عليهما السالم اخلطة اليت ينبغي أن يسريا عليها يف خماطبة فرعون 
وهي اتباع الرفق واللني، واألساليب اهلادئة اليت ميكن الوصول هبا إىل الغاية والنجاح، فقال موسى 

أي: إنّا خناف أن يبطش بنا عند  3، چڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈۓ  ڭ   ڭ   چوهارون: 
وزادمها 4،چٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉچمواجهته بالدعوة، هنالك ثبََّتهما اهلل تبارك وتعاىل بقوله: 

مث أمرمها اهلل تعاىل أن يقوال له: إنّنا رسوال رب العاملني وما أنت 5،چۉ  ېچطمأنينة بقوله: 

                                                 

 10سورة املمتحنة: اآلية: 1-
 .401ص 1ابن منظور، لسان العرب، مرجع سباق، ج 2
 .45سورة طه، اآلية: 3
 .46سورة طه، اآلية:  4
 .46سورة طه، اآلية: 5
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ثل موسى وهارون ألمر اهلل وذهبا إىل فرعون، وبلغا الرسالة، مث أظهر موسى إال عبد من عبيده، فامت
عليه السالم برهان رسالته وأراه آييت العصا واليد البيضاء، فكذب فرعون بالدعوة، وأعرض عن اتباع 
احلق، واهتم موسى عليه السالم بالسحر واجلنون. قال تعاىل خمربًا ما حدث بني موسى وفرعون: 

ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ     ڳ  ڱ  ڱچ

ھ  ھ     ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  

ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى     ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  

مئ  ىئ  يئ  جب   ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ    

. 1چحب   خب   مب  ىب  يب  جت  حت     خت  مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج
ن كنياه وعداه على اإلمياچہ  ہ    ھ  ھچال تفرتا، چڱ   ںچيعين: مبا أعطامها من املعجزة 

نعيما وعمرا طويال يف صحة ومصريا إىل اجلنة خياف اهلل تعاىل ومعىن )لعل( ها هنا يعود إىل حال 
ۓ  چموسى وهارون أي: اذهبا أنتما على رجائكما وطعمكما وقد علم اهلل تعاىل ما يكون منه. 

. يتكرب ويستعصي چۆ  ۆ  ۈ  چ جيعل علينا بالقتل والعقوبة  چڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ
ما يفعل وقوله:  چېچما يقول،  چۉچبالعون والنصرة  چٴۇ  ۋۋۅ  ۅ  ۉچ
وال تتعبهم يف العمل  چوئ  ۇئچأي: خل عنهم وال تستخرهم  چائ  ەئ  ەئ  وئچ
سلم  چېئ  ىئ  ىئ  ىئ     یچيعين: اليد البيضاء والعصا  چۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئچ

أعرض عن  چخبچأنبياء اهلل  چی  ی  جئ  حئ     مئ  ىئ  يئ  جب  حبچمن أسلم 
أي: أتقن كل چ ىب  يب  جت  حت     خت  مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يثچاإلميان وقوله:  

 چحج   مجچشيء مما خلق وخلقه على اهليئة اليت هبا ينتفع واليت هي أصلح وأحكم ملا يراد منه 
 2أي: هداه ملعيشته.

إن موسى عليه السالم قد دعا فرعون ومأله إىل اهلل تعاىل ليعبدوه، ويرجعوا إليه، ولكنهم 
متادوا يف كفرهم وعنادهم وخمالفتهم ألمر بارئهم، ومل تنفعهم النذر، وأبت نفوسهم املوغلة يف السوء 

رمني، أما فرعون جم اإلذعان آليات اهلل البينات، فاستكربوا عن اتباع احلق واالنقياد له، وكانوا قوماً 
                                                 

 . 49 - 42 سورة طه، اآلية:1
 .676ص /1هـ، ج1415، 1الواحدي، الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، دمشق وبريوت، دار القلم والدار الشامية، ط:  2
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فقد متّرد واستكرب وأخذته احلمية محية اجلاهلية، والنفس اخلبيثة، فركب رأسه، وتوىل كربه، وأدعى ما 
ليس له، وكفر بربه، وعتا، وبغى يف األرض بغري احلق، وصمم هو ومأله على العناد، واجلحود 

ات، ما جاء به من اآليات البينواملكابرة والتكذيب بالدعوة، ومل يؤمن ملوسى عليه السالم مع 
 واحلجج القاطعات، والرباهني الساطعات.

هنالك دعا موسى ربه بأن يُهلك فرعون وجنوده، وطلب من بين إسرائيل املؤمنني أن يصربوا 
ويتوكلوا على اهلل، وذكرهم أن األرض هلل يورثها من يشاء من عباده الصاحلني، وكانت النتيجة بأن 

 جنوده بالغرق يف اليم كما أخرب اهلل تعاىل بذلك. أهلك اهلل فرعون و 
قال تعاىل 

 1،چڻڻڻڻۀۀہہہہھچ
يف أرض مصر عن تصديق  چگچفرعون چےچقال الطربي: "قول تعاىل ذكره: 

موسى واتباعه على ما دعاهم إليه من توحيد اهلل، واإلقرار بالعبودية له بغري احلق، يعين تعديًا وعتًوا 
يقول: وحسبوا أهنم بعد مماهتم ال يبعثون،  2، چڱ  ںڱ  ڱ  ڱ     چعلى رهبم 

وال ثواب، وال عقاب، فركبوا أهواءهم، ومل يعلموا أن اهلل هلم باملرصاد، وأنه هلم جماز على أعماهلم 
 3اخلبيثة.

قَاَل احلََْسُن َوقـََتاَدُة: 4.چچ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈچوقال تعاىل: 
رَةح بحالنَّارح َعاقـََبُه  نـَْيا بحاْلَغَرقح َويفح اآْلخح رَةح َواأْلَْوىَل، َأْي يفح الدُّ  5.اللَُّه َفَجَعَلُه َنَكاَل اآْلخح

  
 موقف بني إسرائيل من دعوة عيسى عليه السالم -2

لقي املسيح عليه السالم من بين إسرائيل تعنتاً واستكباراً، والقى أثناء دعوته أهواالً وشدائد، 
وخاصة من الكهنة ورؤساء الدين، فاصطدم معهم جبدال عنيف حول مفاهيم الدين وأصول الشريعة 

، فكان حياّج نالربانية، اليت جاء هبا من قبله موسى عليه السالم اليت حرفها أولئك الظاملون اجملرمو 

                                                 

 .40سورة القصص اآلية:   1
 .37سورة القصص:  2
 .256ص12الطربي،جامع البيان، مرجع سابق، ج  3
 25-26سورة النازعات اآلية:   4
 .327ص 2البغوي،معامل التنزيل يف تفسري القرآن، بريوت، دار طيبة للنشر، ج 5
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فيدحضهم باحلجج الدامغة والرباهني القاطعة... ولبث  3"والكهنة"، 2"والكتبة"، 1"الفريسيني"،
عيسى عليه السالم جياهر بدعوته، وجيادل املنحرفني، من كهنة وكتبه وفريسيني، ويدهلم على اهلل، 

ه ذرعاً، ققرروا اقوا بويأمرهم باالستقامة، ويبني فساد طريقتهم، ويفضح رياءهم وخبثهم حىت ض
التخلص منه، فبادروا بتكذيب دعوته، والكفر به، وجحود نبوته، واهتموه بالكذب والشعوذة، وزعموا 
أن ما جاء به من املعجزات ما هو إال سحر، وبعد ذلك اجتمع عظماء اليهود وأحبارهم وتشاوروا 

لكهنة: "لئن الناس فقال هلم رئيس ايف أمر املسيح فقالوا: إنا خناف أن يفسد علينا ديننا ويتبعه 
 ميوت رجل واحد خري من أن يذهب الشعب بأسره.

فأمجع قومه على قتله فسعوا به لدى حاكم الرومان والذي يف ذلك الزمان كان حاكماً على 
اليهود باسم امللك ))قيصر(( وزينوا له دعواهم بأنه يريد أن يكون ملكًا على اليهود، وأنه يسعى 

ئم احلكم القائم، وأوغروا صدره حىت قرر أن يتخلص من عيسى عليه السالم بالقتل لتفويض دعا
 والصلب.

فلّما أحس عيسى عليه السالم منهم إصرار قومه على الكفر، وأدرك منهم الغدر والتدبري 
لقتله، دعا دعوته من أنصاري إىل اهلل؟ من أنصاري إىل دين اهلل، ودعوته، ونظامه، وتبليغ شريعته؟ 

وهم أصحاب عيسى عليه السالم الذين آمنوا به والزموه فقالوا: حنن أنصار  4الك بادر احلواريونهن
اهلل، ننصر دين اهلل، وننهض معك، وحنمل الدعوة، ونفديها دونك، ونبلغها للناس كما ينبغي علينا 

، كما أشهدوا هأن نفعل ونقوم بعدك عليها، مث أشهدوه على إسالمهم وانتداهبم لنصرة دين اهلل ورسول
رهبم على ما هم عليه من تصديقهم بالدعوة واتباع الرسول، وتوجهوا إليه سبحانه أن جيعلهم مع 

 الذين يشهدون له تعاىل بالوحدانية، والرسالة والصدق والتبليغ.
 
 
 
 

                                                 

ات يالفريسيني: هم الزهاد املنقطعون للعبادة، وهم املاهرون يف معرفة بواطن األمور من طواهرها. "املعجم الوسيط" إبراهيم مصطفى أمحد الز  1
 .2/662ـ حامد عبد القادر ـ حممد النجار، دار الدعوة، 

 .2/920الكتبة: هم كتاب الشريعة والوعاظ الذين يعملون الكتابة. انظر:املعجم الوسيط، مرجع سابق،   2
 . 2/207هم الذين يتولون الشعائر الدينية ويقومون على خدمة اهليكل واملعبد. انظر: املعجم الوسيط، مرجع سابق،    3
حواري: الناصر أو ناصر األنبياء. انظر: الفريوزآباد، القاموس احمليط، مرجع  احلواريون: كلمة احلواري مأخوذة من احلور وهو البياض،  4

 .62ص 2سابق،ج
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 في الفتن: معنى الفتنة -ب
 1"أصل الفنت: إدخال الذهب بالنار لتظهر جودته من رداءته".

ن العرب: "مجاع معىن الفتنة: االبتالء واالمتحان واالختبار وأصلها مأخوذ من قولك: جاء يف لسا
 2فتنت الفضة والذهب: إذا أذبتهما بالنار لتمييز الرديء من اجليد".

ڌ  ڎ   ڎ  چويف املعجم الوسيط: وفنت فالناً: َعّذبه ليحوله عن رأيه أو دينه. قال تعاىل: 

َعذَّبوا  چڌ  ڎ   ڎچ3.چک  گ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   
مث مل يتوبوا فلهم عذاب جهنم، بكفرهم، وهلم عذاب احلريق، مبا چڈڈچوَأْحرقوا 

أحرقوا املؤمنني. وقيل: وهلم عذاب احلريق يف الدنيا، وذلك أن اهلل أحرقهم بالنار اليت أحرقوا هبا 
املؤمنني، ارتفعت إليهم من األخدود، قاله الربيع بن أنس والكليب مث ذكر ما أعد للمؤمنني فقال: 

، واختلفوا  چڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ گ  گ  ڳ  ڳ چ
 4، يعين لقد قتل.چڀ  ڀ  ڀچيف جواب القسم فقال بعضهم: جوابه: 

هذا البالء اختبار من اهلل جل وعال، وامتحان جلوهر عقيدته، ودرجة تغلغلها يف نفسه، 
اً، متواضعاً، مستكينا، نيبونتيجة هلذا االختبار واالمتحان، وجد اهلل تعاىل عبده أيوب صابراً، ثابتا، م

مل يزده البالء والشدة إال إمياناً واحتساباً ومحداً، فكان عليه السالم أن رمحه اهلل تعاىل، وأنعم عليه، 
وأحسن عاقبته، وخلد ذكره يف القرآن الكرمي، وجعله موضع اقتداء وتأس للمؤمنني، فيما اختص به 

 من فضيلة الصرب اجلميل. 
 

 :خدودابتالء أصحاب األ
من السنن اجلارية أن يتعرض املؤمنون لألذى واحملن واملكائد، المتحان إمياهنم وحتقيقه، 
ولكشف الصادقني والكاذبني بالفتنة وصنفا من هذا البالء، فهم قد تعرضوا لألذى واملوت حرقًا 

يدهتم، ولكن قبأيدي أعدائهم البغاة الطغاة املفسدين، الذين أرادوهم أن يرجعوا عن دينهم ويرتكوا ع
املؤمنني وقفوا بإمياهنم كاجلبال الشّم، متحدين الطغاة القساة األشرار، مستعدين لكل شر يصيبهم 

                                                 

 .623الراغب، األصفهاين، مفردات ألفاظ القرآن، دمشق، دار القلم ، ص1
 .319ص 13ابن منظور،لسان العرب، ج 2
 10سورة الربوج اآلية:   3
 .322ص 2سابق، جالبغوي،معامل التنزيل يف تفسري القرآن، مرجع   4
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يف سبيل اهلل، على الرغم من أهنم مل جيدوا النصري الذي يساندهم ويدفع عنهم، ومل ميلكوا النصر 
احتملوا العذاب ا حبياهتم راضني، و واملنعة ألنفسهم، ومل جيدوا القوة اليت يواجهون هبا الطغاة، فضحو 

واألمل ثابتني صابرين، مطمئنني؛ من أجل انتصار عقيدهتم، وإليثارهم رضوان اهلل تبارك وتعاىل على 
ٻ  ٻ    ٱ  ٻچمتاع احلياة الفانية يف ظل العبودية، وعدم االرتداد عن الدين. قال تعاىل: 

ٿ  ٿ        ٿ   ٹ    ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  

ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  

 1.چڱ  ڱ  ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ
بالسماء وبروجها وهي النجوم العظام، وأشهر األقوال أهنا َوالسَّماءح ذاتح اْلبـُُروجح أي أقسم 

منازل الكواكب، وهي اثنا عشر برجا الثين عشر كوكًبا. وهي اليت تقطعها الشمس يف سنة، والقمر 
يف مثانية وعشرين يوما. أقسم اللَّه هبا تنويها هبا وتعظيما وتشريفا هلا، حيث نيط هبا تغريات يف 

يها، فينشأ عنها الفصول األربعة، وما فيها من حرارة وبرودة، وينشأ عنها األرض حبلول الكواكب ف
 عدد السنني واحلساب.

 2،چٱٻٻٻٻپپچوجاء ذكر الربوج يف آيتني أخريني مها:
 3.چڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچوقال تعاىل: 

ذلك اليوم، ومن  املوعود به، ومبن يشهد يفَواْليَـْومح اْلَمْوُعودح، َوشاهحٍد َوَمْشُهوٍد أي وأقسم بيوم القيامة 
يشهد عليه. وهذا إن كان ذلك مأخوذا من الشهادة. فإن كان مأخوذا من احلضور مبعىن أن الشاهد 

، فالشاهد: اخلالئق احلاضرون للحساب، واملشهود 4هو احلاضر، كقوله: "عاملحَ اْلَغْيبح َوالشَّهاَدةح "
فاللَّه يقسم باخلالئق 5َك يـَْوٌم جَمُْموٌع َلُه النَّاُس َوذلحَك يـَْوٌم َمْشُهوٌد" عليه: اليوم، كما قال تعاىل: "ذلح 

 والعوامل الشاهد منها واملشهود، ملا يف التأمل هبا من تقدير عظمة تدل على املوجد.

                                                 

 11-1سورة الربوج اآلية:  1
 16احلجر اآلية: 2
 61الفرقان اآلية: 3
 46الزمر اآلية:  4
 103هود اآلية:  5
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واخلالصة: أن الشاهد واملشهود إما من الشهود: احلضور، وإما من الشهادة، والصلة حمذوفة، 
 1ليه أو به.أي مشهود ع

وقد اختلف املفسرون يف أهل هذه القصة، من هم؟ ولعل أصح األقوال هو ما رواه مسلم 
رضى اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))كان ملك فيمن كان  2بسنده عن صهيب

عث بقبلكم، وكان له ساحر، فلما كرب قال للمك: إين قد كربت فابعث إيل غالًما أعلمه السحر، ف
إليه غالًما يعلمه، فكان يف طريقه إذا سلك راهب، فقعد إليه ومسع كالمه فأعجبه، فكان إذا أتى 
الساحر ضربه، فشكى ذلك إىل الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل: حبسين أهلي، وإذا 
خشيت أهلك فقل: حبسين الساحر، فبينما هو كذلك إذا أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، 

ل: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل، فأخذ حجرًا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب فقا
أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة، حىت ميضي الناس، فرماها فقتلها، ومضى الناس، 

، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن اب ليت تفأتى الراهب فأخربه، فقال له الراهب: أي بـُينَّ
 فال تدل علّي. 

واألبرص، ويداوي الناس من سائر األدواء، فسمع جليس  3وكان الغالم يربئ األكمه،
للملك كان قد عمى، فأتاه هبدايا كثرية، فقال: ما ههنا لك أمجع إن أنت شفيتين، فقال: إين ال 

شفاه اهلل. فأيت ف أشفي أحًدا إمنا يشفي اهلل، فإن أنت آمنت باهلل دعوت اهلل فشفاك، فآمن باهلل
امللك فجلس إليه كما كان جيلس، فقال له امللك: من رد عليك بصرك؟ قال: ريب، قال: أولك رب 
غريي؟ قال: ريب وربك اهلل. فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل على الغالم، فجيء بالغالم، فقال له 

ال أشفي  قال: إينامللك: أي بين قد بلغ من سحرك ما تربئ األكمه واألبرص وتفعل وتفعل، ف
أحًدا إمنا يشفي اهلل، فأخذه فلم يزل يعذبه حىت دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع 
عن دينك، فأىب، فدعا باملنشار فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه حىت وقع شقاه، مث جيء بالغالم 

بل كذا وكذا هبوا به إىل جفقيل له: ارجع عن دينك، فأىب، فدفعه إىل نفر من أصحابه، فقال: اذ
فاصعدوا به عن جبل، فإذا بلغتم ذروته، فإن رجع عن دينه وإال فاطرحوه، فذهبوه به فصعدوا به 
اجلبل، فقال: اللهم أكفنيهم مبا شئت، فرجف هبم اجلبل فسقطوا وجاء ميشي إىل امللك، فقال له 

                                                 

 .152ص 30ه، ج1412، 2وهبة الزحيلي، التفسري املنري، دمشق، دار الفكر املعاصر،  ط:1 
هو صهيب بن سنان بن مالك بن عبد عمرو بن عقيل بن عامر بن جندله، لقب بالرومي، ألن الروم سبوه وهو صغري ونشأ عندهم، تويف  2

 .37-32ص  3ه. انظر: ابن األثري اجلزري، أسد الغابة يف معرفة الصحابة، ج 32يف املدينة 
 األكمحه: الذي خلق أعمى.  3
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ه فامحلوه أصحابه، فقال: اذهبوا ب امللك: ما فعل أصحابك؟  قال كفانيهم اهلل، فدفعه إىل نفر من
، فتوسطوا به البحر فإن رجع عن دينه وإال فاقذفوه، فذهبوا به، فقال: اللهم أكفينيهم 1فوق قُرقور

هبم السفينة فغرقوا، وجاء ميشي إىل امللك، فقال له امللك: ما فعل أصحابك؟  2مبا شئت، فانكفأت
لي حىت تفعل ما آمرك به، قال: وما هو؟ قال: قال كفانيهم اهلل، فقال للملك: إنك لست بقات

، مث ضع السهم يف  3جتمع الناس يف صعيد واحد، وتصلبين على جذع، مث تأخذ سهما من كنانيت
كبد القوس، مث قل: باسم اهلل رب الغالم، مث رماه فوقع السهم يف صدغيه، فوضع يده يف صدغه 

 ، آمنا برب الغالم، آمنا برب الغالم، فأتىيف موضع السهم فمات، فقال الناس: آمنا برب الغالم
امللك فقيل له: أرأيت ما كنت حتذر قد واهلل نزل بك حذرك، قد آمن الناس، فأمر باألخدود يف 
أفواه السك فخدت وأضرم النريان، وقال: من مل يرجع عن دينه فحموه فيها، أو قيل له: اقتحم، 

صربي ست أن تقع فيها، فقال هلا الغالم: يا أمه اففعلوا، حىت جاءت امرأة ومعها صيب هلا، فتقاع
 4فإنك على احلق((.

فقد بطش هؤالء الطغاة املتجربون باملؤمنني واملؤمنات، واشتدوا يف إيذائهم حىت شقوا هلم 
يف األرض شًقا عظيًما كاخلندق ومألوه باحلطب، مث أشعلوا فيه النار وقذفوهم فيها، ومل تأخذهم 

بالنار قاعدين على حافة األخدود، يتشفون برؤية ما حيل باملؤمنني من فتنة  هبم رأفة، بل أحدقوا
النار واحلريق، ومع هذا فقد صرب املؤمنون على األذى، ورضوا بعذاب الدنيا عن العودة إىل ملة 

 الكفر والضالل.
 ،وهذه فعلة أليمة فظيعة، تقشعر لبشاعتها اجللود واألبدان، وتنفر منها املشاعر والضمائر

وذلك هو دين األشقياء الكفرة، من أعداء اهلل يف كل زمان ومكان، أولئك الذين يعذبون املؤمنني 
من عباد اهلل من أجل استمساكهم بعقيدة احلق، عقيدة التوحيد اخلالص واإلذعان الكامل هلل وحده، 

ومن أجل  ه،ومن أجل استمساكهم بعقيدة احلق، عقيدة التوحيد اخلالص واإلذعان الكامل هلل وحد
هذه الفعلة األثيمة املنكره أقسم اهلل الكرمي العظيم ليبطشّن بالقتلة اجملرمني الذين عذبوا املؤمنني، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چمتوعدًا متهددًا هؤالء الطغاة اجملرمني 

                                                 

 .70ص5السفينة أو الطويلة ومجعه قراقري. انظر: لسان العرب، مرجع سابق، ج ،  قرقور: سفينة صغرية، وقيل هي 1
 ..12ص1انكفأت: انقلبت أو مالت ورجعت. انظر: لسان العرب، مرجع سابق،ج  2
 . 361ص13كنانيت: جعبة من جلد أو خشب جتعل فيها السهم ومنها كنائن وكنانات. انظر: لسان العرب، مرجع سابق،ج   3
ص  4ج 9436نيسابوري، الصحيح، كتاب الزهد والرقائق، باب أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم،حديث رقم ال مسلم 4

2277 . 
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. جواب چڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
وتقديره: لقد قتل أصحاب األخدود، وهو يتضمن معىن الدعاء، أي: لُعحن أصحاب القسم، 

األخدود. فكأنه أقسم بذلك على أن أصحاب األخدود ملعونون بفعلتهم النكراء، وهي حرقهم 
 1املؤمنني بسبب إمياهنم.

 نقال القرطيب: "أعلم اهلل عز وجل املؤمنني من هذه األمة يف هذه اآلية ما كان يلقاه م
وحد قبلهم من الشدائد؛ يؤنسهم بذلك. وذكر هلم النيب صلى اهلل عليه وسلم قصة الغالم؛ ليصربوا 
على ما يالقون من األذى واآلالم واملشقات اليت كانوا عليها؛ ليتأسوا مبثل هذا الغالم يف صربه 

ع صغر م وتصلبه يف احلق ومتسكه به، وبذله نفسه يف حق إظهار دعوته ودخول الناس يف الدين
سنه، وعظم صربه، وكذلك الراهب صرب على التمسك باحلق حىت نشر باملنشار، وكذلك كثري من 

 2الناس ملا آمنوا باهلل تعاىل، ورسخ اإلميان يف قلوهبم صربوا على الطرح يف النار ومل يرجعوا عن دينهم".
، ولكنه أراد بشعةإن اهلل قادر على أن يقضي على الذين كفروا قبل ارتكاب هذه اجلرمية ال

ڳ  ڳ  ڱ  چأن يبتلي الفئة املؤمنة هبؤالء الطغاة املتجربين ابتالء تقدر به منازهلم قال تعاىل: 

وصريح اآلية 3،چڱ  ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ
يوجب القتل فقط قبل اإلثخان، والتخيري بعد األسر بني املن والفداء. وجاءت السنة مبينة جواز 
القتل بعد األسر للمصلحة، كما جاء فيها إباحة االسرتقاق جريا على العادة السائدة يف املاضي 
ومعاملة باملثل. والظاهر أن اآلية نزلت بعد وقعة بدر، فإن اللَّه تعاىل عاتب املؤمنني على االستكثار 

 من األسارى يومئذ، ليأخذوا منهم الفداء.
ُهْم، َولكحْن رع القتال، فقال: ذلحَك، َوَلْو َيشاُء اللَُّه اَلنـَْتَصرَ مث بنّي اللَّه تعاىل احلكمة يف ش نـْ  مح

ُلَوا بـَْعَضُكْم بحبَـْعٍض أي ذلك هو احلكم يف قتال الكفار، واللَّه قادر على االنتصار من أعدائه  لحَيبـْ
ون قتال د باالنتقام منهم، وإهالكهم وتعذيبهم مبا شاء من أنواع العذاب كاخلسف والرجفة والغرق،

منكم أيها املؤمنون، ولكن اللَّه أمركم حبرهبم ليخترب بعضكم ببعض، فيعلم اجملاهدين يف سبيله، 
والصابرين على ابتالئه، وجيزل ثواهبم، ويعذب الكفار بأيديهم، أو حيملهم اخلوف على اإلميان بالّله 

واختبار  تال: هي امتحان الناستعاىل قبل نزول العذاب هبم، ومشاهدة قتل أمثاهلم، فاحلكمة من الق

                                                 

 . 3536ص 6م ج2000، 1أمري، عبد العزيز، التفسري الشامل للقرآن الكرمي، القاهرة، دار السالم، ط 1
 .173، ص/17م، ج/2003هـ/  1423دار عامل الكتب،   اجلامع ألحكام القرآن، الرياض، اململكة العربية السعودية، 2
 .4سورة حممد اآلية:   3
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پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  چصربهم على املكاره: 

 1.چٿ
 مث ذكر اللَّه تعاىل ثواب الشهداء اجملاهدين يف سبيله قائال:

ضيع اللَّه سبحانه ي َوالَّذحيَن قُتحُلوا يفح َسبحيلح اللَّهح فـََلْن ُيضحلَّ أَْعماهَلُْم أي إن املقتولني يف سبيل اللَّه ال -1
 أجرهم، ولن جيعل أعماهلم ضائعة كما تضيع أعمال الكفار.

ُلُهُم اجْلَنََّة َعرََّفها هَلُْم أي سيوفقهم اللَّه تعاىل للعمل -2 مبا حيبه  َسيَـْهدحيهحْم َوُيْصلحُح باهَلُْم، َويُْدخح
عماهلم خرة، أي حتفظ أويرضاه، ويرشدهم إىل طريق اجلنة، ويصلح حاهلم وأمرهم وشأهنم يف اآل

وختلد هلم، ويدخلهم روضات اجلنات حيربون فيها، وقد عرّفهم هبا، وأعلمهم وبّينها هلم من غري 
 استدالل، حىت إن أهلها يهتدون إىل بيوهتم ومساكنهم من غري مرشد وال دليل.

أهدى منه  ةجاء يف احلديث الصحيح عند البخاري: ))والذي نفسي بيده إن أحدهم مبنزله يف اجلن
 2مبنزله الذي كان يف الدنيا((.

وقال جماهد: يهتدي أهلها إىل بيوهتم ومساكنهم، وحيث قسم اللَّه هلم منها، ال خيطئون،  
 كأهنم ساكنوها منذ خلقوا، ال يستدلون عليها أحدا.

 3لنعيم.اوالتكرار بني َسيَـْهدحيهحْم َوُيْصلحُح باهَلُْم ألن األول سبب النعيم، والثاين نفس 
أي: ولو شاء النتصر من أصحاب األخدود قبل تعذيب املؤمنني، كما انتصر من بعض  

الكافرين بالطوفان والغرق واحلية والريح العقيم واخلسف، بل لو شاء النتصر منهم بغري هذه 
م األسباب، ولكنه سبحانه إمنا يريد أن يبتلي املؤمنني بالشدة واخلوف والقتل والتعذيب؛ لييسر هل

أبواب الثواب العظيم، وليعلم الذين آمنوا فيختار منهم شهداء، يستخلصهم لنفسه سبحانه وحيانه 
 وخيصهم بقربه.

 
 
 
 
 

                                                 

 .214سورة آل عمران، اآلية: 1 
 .230، ص1البخاري،  "الصحيح" باب وجوب صالة اجلماعة، ج2 
 .29ص، 26جهـ(، 1412، )2الزحيلي، " التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج" دمشق، دار الفكر املعاصر، ط: 3
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 في الطاعات  -ج
 ابتالء إبراهيم عليه السالم بتكاليف خاصة: 

ابتلى إبراهيم عليه السالم بأنواع من االبتالء، وامتحنه بضروب من االمتحان فصرب؛ أن اهلل تعاىل 
وكان يف إميانه قويا ثابًتا، مل يتزعزع ومل يضطرب، ومل يدخل إليه وهن أو ضعف، ولعل أشد هذه 

ه، ومن باحملن عليه كان حني أمر بذبح ابنه، ولكنه كان عبًدا شكورٍا، طائًعا هلل تعاىل مذعًنا ألوامر ر 
ٿ  ٹ ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چمث جعله اهلل عز وجل أمة مبفرده، قال تعاىل: 

ڦ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چڇ  

 ويف هذا املبحث نتحدث عن لونني من ابتالءاته. 1،چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 وفاء إبراهيم عليه السالم هلل سبحانه وتعالى:  -1

 ىت تعرض هلا خليل الرمحن أن اختربه اهلل تعاىل، وابتاله بتكاليف شرعيه، وأوامرمن االختبارات ال
ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    چونواه، فأمتها وقام بواجبها حق القيام، قال تعاىل: 

 2.چے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ
عز وجل  وإذا اخترب، يقال منه: ابتليت فالنا أبتليه ابتالء. ومنه قول اهلل ہيعين جل ثناؤه بقوله: 

مر يعين به: اختربوهم. وكان اختبار اهلل تعاىل ذكره إبراهيم اختبارا بفرائض فرضها عليه، وأبلوناهم 
 فأمره به، وذلك هو الكلمات اليت أوحاهن إليه وكلفه العمل هبن امتحانا منه له واختبارا. مث اختل
هم: أهل التأويل يف صفة الكلمات اليت ابتلى اهلل هبا إبراهيم نبيه وخليله صلوات اهلل عليه، فقال بعض

 هي شرائع اإلسالم، وهي ثالثون سهما 
حدثنا إسحاق بن شاهني، قال: ثنا خالد الطحان، عن داود، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " 

لرباءة، فقال: إبراهيم؛ ابتلي باإلسالم فأمته، فكتب اهلل له اما ابتلي أحد هبذا الدين فقام به كله غري 
 چٱٻ  ٻچفذكرعشرا يف براءة، فقال:  چېئىئىئچ

، وعشرا يف سورة املؤمنني، چڻ  ڻ  ۀچ إىل آخر اآليات، وعشرا يف األحزاب
ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ، وعشرا يف سأل سائل: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈچإىل قوله: 

حدثنا عبيد اهلل بن أمحد بن شربمة، قال: ثنا علي بن احلسن، قال: ثنا خارجة بن  چېئ
                                                 

 .122-120سورة النحل: اآلية:   1
 .124سورة البقرة: اآلية:   2
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مصعب، عن داود بن أيب هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: " اإلسالم ثالثون سهما، وما 
راءة من فكتب اهلل له ب چېئ  ىئ  ىئچابتلي هبذا الدين أحد فأقامه إال إبراهيم قال اهلل 

 هي خصال عشر من سنن اإلسالم. النار" وقال آخرون:
ذكر من قال ذلك حدثنا احلسن بن حيىي، قال: أخربنا عبد الرزاق، قال: أخربنا معمر، عن ابن 

قال: ابتاله اهلل بالطهارة: مخس  چۀ  ہ   ہ    ہ   ہچطاووس، عن أبيه، عن ابن عباس: 
يف الرأس، ومخس يف اجلسد. يف الرأس: قص الشارب، واملضمضة، واالستنشاق، والسواك، وفرق 
الرأس. ويف اجلسد: تقليم األظفار، وحلق العانة، واخلتان، ونتف اإلبط، وغسل أثر الغائط والبول 

 .1باملاء"
ركني. اهيم عليه السالم أموراً توجب على املشقال الرازي: "حكى اهلل سبحانه وتعاىل عن إبر 

رعه، وبيانه ، واالعرتاف بدينه واالنقياد لش-صلى اهلل عليه وسل–وعلى اليهود والنصارى قبول حممد 
 من وجوه: 

أن اهلل تعاىل أمره ببعض التكاليف، فلما وىف هبا، وخرج عن عهدهتا، ال جرم أن نال النبوة  أواًل:
ينبه اليهود والنصارى واملشركني، على أن اخلري ال حيصل يف الدنيا واآلخرة إال واإلمامة، وهذا مما 

 برتك التمرد والعناد، واالنقياد حلكم اهلل تعاىل وتكاليفه. 
لى فدل ذلك ع چۇ   ۆ  ۆ  ۈچأنه تعاىل قال له بعد أن طلب اإلمامة ألوالده:  ثانًيا:

الظاملني، فهؤالء مىت أرادوا وجدان هذا املنصب،  أن منصب اإلمامة والرياسة يف الدين ال يصل إىل
 وجب عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل. 

أن من املفسرين من فسر الكلمات اليت ابتلى اهلل تعاىل إبراهيم هبا بأمور ترجع حاصلها إىل  ثالثًا:
تنظيف البدن، وذلك مما يوجب على املشركني اختبار هذه الطريقة؛ ألهنم كانوا معرتفني بفضل 

 2."إبراهيم عليه السالم ويوجب عليهم ذلك ترك ما كانوا عليه من التلطخ بالدماء وترك النطافة
وقال ابن كثري: "ملا وىف إبراهيم عليه السالم ما أمره ربه به من التكاليف العظيمة، جعله للناس إماًما 
يقتدون به ويأمتون هبديه، وسأل اهلل أن تكون هذه اإلمامة متصلة بسببه، وباقية يف نسبه وخالدة ىف 

هبا من  يلها الظاملني، واختصعقبه، فأجيب إىل ما سأل وسلمت إليه اإلمامة بزمام، واستثىن من ن

                                                 

ابن حجر،العسقالين، "فتح الباري شرح صحيح البخاري" باب قص الشارب، حتقيق أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين  1
 .334، ص10( ج1397الشافعي، بريوت، دار املعرفة، )

 .31، ص/4هـ( ج/1420، )3العريب، ط: بريوت: دار إحياء الرتاث فخر الدين الرازي،"التفسري الكبري"2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



97 

 

ڦ ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ ڃ   چذريته العلماء العاملون، كما قال تعاىل: 

ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  

 . 1""چڎ
"أي أن اهلل تعاىل اختربه بتشريعات فأمتها على وجهها الصحيح، فكان  2ويقول الشعراوي:

 .3جزاؤه أن اهلل جعله للناس إماًما، قد ائتمنه على الدين فجعله إماما للناس"
وقد اختلف العلماء يف املراد بالكلمات اليت ابتلى اهلل هبا إبراهيم عليه السالم على أقوال، 

 يف قولني:  4حصرها ابن العريب
"أحدمها: أهنا شريعة اإلسالم، فأكملها إبراهيم عليه السالم، وثانيهما: أهنا الفطرة اليت أوعز 

 . 5اهلل تعاىل هبا إليه ورتبها عليه"
قال الطربي: "هي خصال عشر من سنن اإلسالم، وعن ابن عباس رضي اهلل عنه يف قوله 

 هارة، مخس يف الرأس، ومخس، قال: ))ابتاله اهلل بالطچۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھچتعاىل: 
يف اجلسد، يف الرأس قص الشارب، واملضمضة، واالستنشاق، والسواك، وفرق الرأس، ويف اجلسد 

 . 6تقليم األظافر وحلق العانة، واخلتان، ونتف اإلبط، وغسل أثر الغائظ والبول باملاء(("
راهيم عليه السالم اليت ابتلي هبا إبوبعد دراسة أقوال العلماء السابقني يتبني لنا: أن املراد بالكلمات 

أهنا شريعة اإلسالم، وما جاء فيها من تشريعات وتكاليف، وقد أمتها إبراهيم عليه السالم على 
وجهها الصحيح، والذي نال هبا شرف التكليف، فكان جزاءه أن جعله اهلل للناس إماًما يقتدون به 

 ويأمتون هبديه. 
 

                                                 

 .29سورة العنكبوت: اآلية   1
م. انظر: املتويل 1777م، تويف يف القاهرة سنة 1711هو حممد متويل الشعراوي، ولد بقرية دقادوس، حمافظة الدقهلية بالقاهرة، سنة   2

 .14-1/12لم للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دار الق –الشعراوي، "قصص األنبياء" مصر 
 .1/425الشعراوي، "قصص األنبياء" مرجع سابق،   3
ه، 462هو حممد بن عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل بن أمحد املعافري األندلسي االشبيلي املالكي املعروف بابن العريب. ولد يف اشبيليه   4

 .2/232ه، ودفن بفاس. انظر: عمر رضا كحالة، معجم املؤلفني، مرجع سابق، 543وتويف 
 .1/36دار الفكر، د.ط، د.ت،  ابن العريب، "أحكام القرآن" حتقيق علي حممد البجاوي، 5
. أخرجه احلاكم يف "املستدرك على الصحيحني" أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري، وقال 1/592الطربي،"جامع البيان" مرجع سابق،  6

. وابن كثري، "قصص القرآن" مرجع سابق، 2/266حديث صحيح على شرط الشخني ومل خيرجاه، بريوت، دار الكتاب العريب، د.ط، 
 .112ص 
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 عليه السالم:–إسماعيل ابتالء إبراهيم بذبح ابنه  -2
من مناذج االبتالء بالطاعة، والصرب على تكميل النفس، وعلى طاعة اهلل تعاىل فيما أمر مهما يكن 

يث  ، ابتالء إبراهيم بذبح ابنه إمساعيل، ح-من هذا اللون -وراء أمره سبحانه من خماطر وتضحيات 
 كان ولده البكر وابنه الوحيد. 

م وأطاق السعي والعمل، رأى والده اخلليل عليه السالم يف فلما شب إمساعيل عليه السال
املنام أنه يذحبه، فعن ابن عباس رضى اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))رؤيا 

ففهم اإلشارة، وعرف املراد، فعزم على تنفيذ أمر اهلل تعاىل، ومل يثنه عن عزمه أنه  1األنبياء وحي((.
 ابن له سواه يف ذلك احلني. ابنه الذي ال 

فتنة إثر فتنة، وحمنة تتلوها حمنة: شيخ هرم، جالد األيام، وعرك الدهر، واحنته السنون، قد  
كان طول حياته يأمل الولد، حىت إذا بلغ من الكرب عتيا، رزقه اهلل بغالم وحيد: قرت به عينيه، 

به حشيش  كه وأمه يف مكان قفر، ليسوأشرقت له نفسه، مث أمر بأن يسكنه بواد غري ذي زرع، ويرت 
وال أنيس، وامتثل ألمر اهلل، وتركهما هناك ثقة باهلل، وإميانا به، وإطاعة ألمره، جيعل اهلل هلما من 
ضيقهما فرجًا وخمرجاً، ورزقهما من حيث مل حيتسبا، مث يؤمر بذبح الولد العزيز، الذي هو بكره 

 ووحيده ! 
الراسيات، ولكن العظائم كفوها العظماء فعال قدر  إن هذه احملنة تنوء هبا اجلبال

 ، قال تعاىل: 2إبراهيم،وعلت منزلته، وعلى مقدار ثبات يقينه، وكمال إميانه يكون ابتالؤه واختباره"
ۈئ  ېئ    ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ  جب  چ

ٻ  ٻ     ٱ  ٻ  حب  خبمب  ىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يث  حج   

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

                                                 

. املدينة 257" رواه البخاري: كتاب مواقيت الصالة: باب وضوء الصبيان ومىت جيب عليه الغسل... حديث رقم ابن رجب، "فتح الباري 1
 .411ص/ 2م( ج1776 -هـ  1419املنورة، مكتبة الغرباء األثرية، )

 .52القاهرة،  مكتبة املدينة، ص  –حممد أمحد جاد املوىل،"قصص األنبياء"  مصر  2
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ڻ  ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

 .1چٴۇ
الفاء يف فبشرناه للتعقيب، والبشارة: اإلخبار خبري وارد عن قرب أو على بعد فإن كان اهلل بشر 

لتكوين ا إبراهيم بأنه يولد له ولد أو يوجد له نسل عقب دعائه كما هو الظاهر وهو صريح يف سفر
يف اإلصحاح اخلامس عشر فقد أخربه بأنه استجاب له وأنه يهبه ولدا بعد زمان، فالتعقيب على 
ظاهره وإن كان اهلل بشره بغالم بعد ذلك حني محلت منه هاجر جاريته بعد خروجه مبدة طويلة، 

ملبادرة كما ا فالتعقيب نسيب، أي بشرناه حني قدرنا ذلك أول بشارة بغالم فصار التعقيب آياًل إىل
يقال: تزوج فولد له وعلى االحتمالني فالغالم الذي بشر به هو الولد األول الذي ولد له وهو 

 إمساعيل ال حمالة.
واحلليم: املوصوف باحللم وهو اسم جيمع أصالة الرأي ومكارم األخالق والرمحة باملخلوق. قيل: ما 

 نعت اهلل األنبياء بأقل مما نعتهم باحللم.
 وأمر اهلل إبراهيم بذبح ولده أمر ابتالء. 

وليس املقصود به التشريع إذ لو كان تشريًعا ملا نسخ قبل العمل به ألن ذلك يفوِّت احلكمة من 
 التشريع خبالف أمر االبتالء.

واملقصود من هذا االبتالء إظهار عزمه وإثبات علو مرتبته يف طاعة ربه فإن الولد عزيز على نفس 
لولد الوحيد الذي هو أمل الوالد يف مستقبله أشد عزة على نفسه ال حمالة، وقد علمت أنه الوالد، وا

 سأل ولدا لريثه نسله وال يرثه مواليه، فبعد أن أقر اهلل عينه بإجابة سؤله وترعرع ولده أمره بأن يذحبه
االبتالء.فقابل  مفينعدم نسله وخييب أمله ويزول أنسه ويتوىل بيده إعدام أحب النفوس إليه وذلك أعظ

ٿ   ٹ    ٿ  ٿچأمر ربه باالمتثال وحصلت حكمة اهلل من ابتالئه، وهذا معىن قوله تعاىل: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        چ   چٹ  

أسلما استسلما. يقال: چ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
حذف املتعلق لظهوره من السياق، أي أسلما ألمر اهلل سلم واستسلم وأسلم مبعىن: انقاد وخضع، و 

 فاستسالم إبراهيم بالتهيؤ لذبح ابنه، واستسالم الغالم بطاعة أبيه فيما بلغه عن ربه.

                                                 

 .111 – 101ن سورة الصافات: اآليتا 1
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وتله: صرعه على األرض، وهو فعل مشتق من اسم التل وهو الصربة من الرتاب كالكدية، وأما قوله 
  يده.لك على تشبيه شدة التمكني كأنه ألقاه يفأي القدح، فذ«فتله يف يده»يف حديث الشرب 

  ڻچ، وقوله تعاىل:  چڃ    ڃ  ڃچوالالم يف للجبني مبعىن )على( كقوله: 

 ، ومعناها أن مدخوهلا هو أسفل جزء من صاحبه.چڻ
 واجلبني: أحد جانيب اجلبهة، وللجبهة جبينان، وليس اجلبني هو اجلبهة وهلذا خطأوا املتنيب يف قوله:

ا ملن حيققه ... ما كل دام جبينه عابد وتبع املتنيب إطالق العامة وهو خطأ، وقد نبه على وخل زي
ولكن احلريري « تضاباالق»ومل يتعقبه ابن السيد البطليوسي يف « أدب الكتاب»ذلك ابن قتيبة يف 

عن شيخه « تاج العروس»فلعله أن يكون غفل عنه، وذكر مرتضى يف « أوهام اخلواص»مل يعده يف 
 تصحيح إطالق اجلبني على اجلبهة جمازا بعالقة اجملاورة، وأنشد قول زهري:

 يقيين باجلبني ومنكبيه ... وأدفعه مبطرد الكعوب
وزعم أن شارح ديوان زهري ذكر ذلك. وهذا ال يصح استعماله إال عند قيام القرينة ألن اجملاز إذا مل 

مل يذكر نسلم أن زهريا أراد من اجلبني اجلبهة. و يكثر ال يستحق أن يعد يف معاين الكلمة على أنا ال 
 هذا يف األساس.

واملعىن: أنه ألقاه على األرض على جانب حبيث يباشر جبينه األرض من شدة االتصال. ومناداة 
 1.اهلل إبراهيم بطريق الوحي بإرسال امللك، أسندت املناداة إىل اهلل تعاىل ألنه اآلمر هبا

قال ابن كثري: "وإمنا أعلم ابنه بذلك، ليكون أهون عليه، وليخترب صربه وجلده، وعزمه يف 
 . أي: أمض ملا أمرك اهللچىب   يب  جت   حت  ختچصربه على طاعة اهلل تعاىل وطاعة أبيه، قال: 

. أي: سأصرب وأحتسب ذلك عبد اهلل عز وجل، چىت  يت   جث  مث  ىث  يثچىف ذحبي 
ٺ   ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ      ٹ     ٹ  چعد، وهلذا قال اهلل تعاىل: وصدق عليه السالم فيما و 

 2.چٹ   ڤ  ڤ  ڤ
ليعلم ما عنده فيما نزل من بالء اهلل عز  ،قال األلوسي: "وإمنا شاوره يف ذلك وهو حتم

 وجل، فيثبت قدمه إن جزع، ويأمن عليه، فيهون عليه ويكتسب املثوبة باالنقياد ألمر اهلل تعاىل، قبل
 نزوله، وليكون سنة يف املشاورة". 

                                                 

 .153،  ص 23ابن عاشور، "التحرير والتنوير" مرجع سابق، ج 1
 .54سورة مرمي اآلية:   2
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توقري وبر عظيم بوالده،  1.چىب   يب  جت   حت  ختمت  ىت  يت   جث  مث  ىث  يثچ ويف قوله:
ري، وإميان وثيق، ونفس راضية مبا قضى اهلل وقدر. وهنا تبدو عظمة التضحية وتوفيق من اهلل كب

 والطاعة واإلستسالم هلل والرضا واليقني. 
إهنا العبودية هلل تعاىل على أكمل صورها من األب واالبن معاً، األب يصمم على تنفيذ 

نفيذ األمر بقوله: والده على ت أمر ربه، واالبن يبادر بالطاعة، ويكون عونا على تنفيذ أمر اهلل، وحيض
ناسًيا لذاته، كأن األمر ال عالقة له برقبته وإهناء حياته، ويظهر ذلك  چىب   يب  جت   حت  ختچ

، إنه ال يدعى بطولة وال شجاعة بل يوكل األمر چىت  يت   جث  مث  ىث  يثچيف قوله: 
 إىل اهلل تعاىل، ويستند يف صربه إىل إذنه ومشيئته.

 عز وجل، أسلم الوالد وولده، أسلم الولد عنقه، وصرعه أبوه للجبني، هذا استسلم لقضاء اهلل
وهتيأ للذبح بالسكني، وهكذا كان االبتالء قد وصل غايته وحقق مثرته، لقد جنح إبراهيم عليه السالم 
يف االمتحان، ونفذ أمر اهلل  تعاىل دون تردد أو ارتياب، عندئذ جاء النداء اإلهلي: يا إبراهيم، كف 

بح ابنك، فقد حصل املقصود من اختبارك، وقمت بالواجب، ومل ختالف أمر ربك، فكنت عن ذ
 من الفائزين، فخذ هذا الكبش واذحبه فداء البنك.

، 2چڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺچفعند ذلك نودي من اهلل عز وجل: 
أي: قد حصل املقصود من اختبارك وطاعتك، ومبادرته إىل أمر ربك، وبذلت ولدك للقربان كما 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چمسحت ببدنك للنريان، وكما مالك مبذول للضيفان، وهلذا قال تعاىل: 

، أي: جعلنا فداء ذبح چٹ  ڤ  ڤچ، أي: الختبار الظاهر البني، وقوله: چٹ
 ن العوض واملشهور عن اجلمهور أنه كبش أبيض أعني أملح أقرن. ولده ما يسره اهلل تعاىل له م

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  چوقوله تعاىل: 

ڀڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 3.چڤ

                                                 

 .102سورة الكهف، اآلية:  1
 .105سورة الصافات، اآلية :  2
 .109-103سورة الصافات اآلية:   3
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إن استسالم إبراهيم وإمساعيل ألمر اهلل تعاىل والرضا يأمره بقضائه، من أرفع صور اإلميان وأجلها يف 
خ اإلنسانية، فليس اإلميان إّدعاءات تلوكها األلسن، وليس اإلميان تسلية لألحزان لفرتة ما، وليس تاري

اإلميان نظرية من النظريات يغوص العقل يف كشف خفاياها بل اإلميان هو االندماج الكلي يف إرادة 
  اهلل اليت تذكره يف العمل بوصاياه وأوامره، والتضحية بكل غال ونفيس ىف سبيله.

أي: إنا كما عفونا عن ذحبه لولده بعد   1،چٺ  ٺ  ٺ  ٺچوقوله تعاىل: 
استبانة إخالصه يف عمله، حني أعد العدة، ومل تتغلب عليه عاطفة البنوة، فرضي بتنفيذ القضاء  

 كذلك جنري كل حمسن على طاعته، ونوفيه من اجلزاء ما هو له أهل، ومبثله جدير.

                                                 

 .105سورة الصافات، اآلية: 1
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 بها من سيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم:المبحث الثاني: نماذج يقتدى 
ويف هذا املبحث يقوم الباحث باستعراض مناذج من سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم ميكن االقتداء 
هبا للتعامل مع الفنت واحملن يف زمن املالهي والزواهي وغريها من األوقات العصيبة اليت مير هبا اإلنسان 

 ملقصدة اخلاصة الثبات على اإلميان.بشكل عام، إذ أهنا تساعد ذوي ا
 
 في المحن: ابتالء المؤمنين في غزوة أحد. -أ 

حبق سلسلة من االمتحانات القاسية، مفاجآت كثرية وحتوالت ومباغتات 1لقد كانت غزوة أحد
مذهلة غري متنظرة، امتحن اهلل هبا صفوة هذه األمة يف خمترب املصائب والنكبات، فابتالها اهلل تعاىل 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چنواع القتل واجلرح واالندحار؛ لبختربها، قال تعاىل: بأ

 .2چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ
إن املقصود من قوله: كان الناس أمة واحدة تشجيع الرسول عليه السالم واملؤمنني على 
الثبات والصرب على أذى املشركني بذكر ما قابلت به األمم السالفة أنبياءها وما لقوا فيها من الشدائد 

إخل،  3چٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤچاهـ فاملناسبة على هذا يف مدلول قوله تعاىل: 
 ة مستأنفة استئنافا ابتدائيا للمناسبة.وتكون اجلمل

 والظاهر عندي أن موقع هذه اآلية هنا جامع ملوقع تذييل ملا قبلها ومقدمة ملا بعدها.
فأما األول فألهنا أفادت بيان حالة األمم املاضية كيف نشأ اخلالف بينهم يف احلق مما ألجله 

اثل احلالة اليت اقتضتها حكمة اهلل ولطفه مما ميتداركهم اهلل ببعثات الرسل يف العصور واألجيال اليت 
 نشأت فيها البعثة احملمدية وما لقيه الرسول واملسلمون من املشركني.

وأما الثاين فألهنا مقدمة ملا يرد بعدها من ذكر اختصاص اإلسالم باهلداية إىل احلق الذي 
ىل قوله: إىل ملا اختلفوا فيه إاختلفت فيه األمم وهو مضمون قوله تعاىل: فهدى اهلل الذين آمنوا 

صراط مستقيم وذلك من خصائص كون اإلسالم مهيمنا على ما سبقه من الشرائع اإلهلية وتفضيله 
على مجيع األديان وأن هذه املزية العظمى جيب االعرتاف هبا وأال تكون مثار حسد للنيبء وأمته، 

                                                 

 حد" اسم اجلبل الذي وقعت عنده غزوة أحد، ويقع مشال املدينة املنورة علي بعد ميلني،غزوة أحد  وقعت يف شوال السنة الثالثة للهجرة "وأ 1
 .133، ص 1ومسي أحد لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هناك. انظر: ياقوت، معجم البلدان، بريوت: دار الفكر، ج

 142سورة آل عمران، اآلية: 2 
 .212البقرة اآلية: 3 
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ه حسد أهل الكتاب الذي سبق التنبيرًدا على حسد املشركني، إذ يسخرون من الذين آمنوا وعلى 
ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ              ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چعليه يف قوله تعاىل: 

 .1چٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  
وحصل من عموم ذلك تعليم املسلمني تاريخ أطوار الدين بني عصور البشر بكلمات جامعة 

ة اختلفوا فيه من احلق بإذنه فإن كان املراد من كوهنم أمختمت بقوله: فهدى اهلل الذين آمنوا ملا 
واحدة الوحدة يف اخلري واحلق وهو املختار كما سيأيت فقد نبه اهلل أن الناس اختلفوا فبعث هلم أنبياء 
متفرقني لقصد هتيئة الناس للدخول يف دين واحد عام، فاملناسبة حاصلة مع مجلة ادخلوا يف السلم  

[ بناء على أهنا خطاب ألهل الكتاب أي ادخلوا يف دين اإلسالم الذي هدى 202كافة ]البقرة: 
 2اهلل به املسلمني.

قال الطربي: "أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة، وتصيبوا من ثوايب الكرامة ومل اختربكم بالشدة، 
 .3وأبتليكم باملكاره؛ حىت أعلم صدق ذلك منكم، باإلميان يب، والصرب علي ما أصابكم يف"

 
 رآن الكريم يتحدث عن الغزوةالق

حتدث القرآن الكرمي عن غزوة أحد، فقد أنزل اهلل تعاىل فيها ستني آية من آل عمران، تناول جممل 
األحداث، والتطورات والتحوالت واملفاجآت واالنتكاسات اليت أصابت املسلمني يف هذه الغزوة، 

يها من أراد  به الكافرين، وأكرم اهلل ف حيث كانت يوم بالء ومتحيص، اخترب اهلل به املؤمنني وحمق
 كرامته بالشهادة من أهل واليته.

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  چقال تعاىل: 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ې  

يعىن الغالبني على األعداء بعد أحد ويف كل  4.چى  ى  ائائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويف أي عسكر كان بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه عسكر يف عهد رسول 

وسلم أي: ال تضعفوا وال جتبنوا يا أصحاب حممد عن جهاد أعدائكم ملا أصابكم، وال حتزنوا على 

                                                 
 202سورة البقرة، اآلية:  1
 .277، ص2ابن عاشور، "التحرير والتنوير" مرجع سابق، ج  2
 .455، ص: 3م( ج 2001 -هـ  1422، )1الطربي، "جامع البيان" دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط: 3 
 140-137سورة آل عمران، اآلية:  4
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 ،  أي: فلكم النصر يف العاقبة، فإنچے  ۓچما أصابكم من اهلزمية واملصيبة يف أحد، 
 .1ومزيد الثقة باهلل وعدم املباالة بأعدائهاإلميان يوجب قوة القلب 

فقد طالب اهلل املؤمنني أن يدعوا احلزن والوهن، فهم األعلون طاملا أهنم مؤمنون، ومن جهة 
ي ثانية استنهاض للهمم اليت فرتت، والنفوس اليت حزنت لتتجاوز حزهنا، وتتعاىل على مصيبتها، ومتض

تعاىل أنه قد قضى أن تكون احلرب سجاال بني الناس  قدًما يف حتقيق اهلدف، وأن من حكمة اهلل
وأن املسلمني ال ميكن أن يكونوا دائما منتصرين، بل ال بد أن تدور الدائرة عليهم يف بعض حروهبم 

 مع العدو؛ ليتخذ اهلل منهم شهداء، ليبتلي إمياهنم كي يعلم الصادقني الثابتني.
اهلل  املؤمنني والكافرين، ليس هوان املؤمنني علىواحلكمة من قرح املؤمنني وتداول األيام بني 

بل متحيصهم ليعرف الصادق من املنافق، واهلدف اآلخر "ويتخذ منكم شهداء" فهو يصطفيهم 
ألنه حيبهم، وقد صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه، وأن اهلل تعاىل اطلع على املؤمنني، فأحب أن يتخذ 

 2وخيتار ويصطفي منهم هؤالء السبعني.
الرازي: "واعلم أنه ليس املراد من هذه املداولة أن اهلل تعاىل تارة ينصر املؤمنني وأخرى ينصر  يقول

الكافرين وذلك ألن نصرة اهلل منصب شريف وإعزاز عظيم، فال يليق بالكافر، بل املراد من هذه 
عاىل لو شدد ت املداولة أنه تارة يشدد احملنة على الكفار وأخرى على املؤمنني واحلكمة من ذلك، أنه

احملنة على الكفار يف مجيع األوقات وأزاهلا عن املؤمنني يف مجيع األوقات حلصل العلم االضطراري 
بأن اإلميان حق وما سواه باطل، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب والعقاب فلهذا تارة يسلط 

، يقدم على بعض املعاصي اهلل احملنة على أهل اإلميان، وأخرى على أهل الكفر، وأن املؤمن قد
 3فيكون عند اهلل تشديد احملنة عليه يف الدنيا أدباً له.

مث لفت نظرهم إىل أهنم ليسوا أول عسكر مؤمن تعرضوا للباليا واحملن، مع أن نبيهم بينهم، 
فإن كثريًا من النبيني الذين خلوا قد تعرضوا مع جندهم لكثري من النكبات واملصائب يف املعارك اليت 

اضوها، ولكنهم مل يضعفوا بل ثبتوا وقاتلوا مع أنبيائهم، ومل يستكينوا ومل يهنوا ملا أصاب جمموعهم خ

                                                 

 140-137، ص 4م( ج2003هـ/  1423القرطيب، "اجلامع األحكام القرآن" دار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية، ) 1
. انظر: أبو السعود 120، ص 2م( ، ج1777 -هـ 1420، )2انظر: ابن كثري، "تفسري القرآن العظيم"دار طيبة للنشر والتوزيع، ط:

 .32، ص: 2م" بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، جالعمادي، "إرشاد العقل السلي
. وانظر: الغضبان منري حممد، "املنهج الرتبوي للسرية النبوية"، األردن، مكتبة املنار، الزرقاء، 126بامشيل، عزوة أحد، مرجع سابق، ص 2

 130-129، ص 1(، ج1771، )1ط:
 .14-13، ص: 7هـ(، ج1420، )3ر إحياء الرتاث العريب، ط:لبنان، دا –فخر الدين الرازي، "التفسري الكبري"  بريوت   3
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ھ  ے  ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ         ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  چمن اجلرح والقتل، قال تعاىل: 

 1.چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ
ول  القتال: "اللهم بك أصوكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا لقي العدو يقول يف

وأجول" وكان صلى اهلل عليه وسلم يقول إذا لقي العدو: " اللهم إين أعوذ بك من شرورهم وأجعلك 
يف حنورهم" ودعا يوم بدر حىت سقط رداؤه عن منكبيه يستنجز اهلل وعده على ما يأيت بيانه يف "آل 

 2عمران" إن شاء اهلل تعاىل.
املسلمني يف معركة أحد من بالء و مصائب، وأشار إىل أن مث عقب القرآن على ما أصاب 

ذلك إمنا كان مبثابة اختبار وامتحان متيز به اخلبيث من الطيب، واملؤمن من املنافق، وتبني به املؤمن 
ہ  ھ      ھ  ھ       ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ    چالقوي من املؤمن الضعيف، قال تعاىل: 

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى    ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  

 3.چىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ
فاإلميان الصادق حيمل صاحبه على اخلوف من الّله وحده، وقد مدح الّله املؤمنني باخلوف، 

ويف سنن ابن ماجه عن أيب ذّر قال: قال رسول الّله صّلى الّله  4فقال: "خَيافُوَن رَبَـُّهْم محْن فـَْوقحهحْم".
إين أرى ما ال ترون، وأمسع ما ال تسمعون، أّطت  السماء، وحّق هلا أن تئط، ما فيها »سّلم: عليه و 

موضع أربع أصابع إال وملك واضع جبهته ساجدا لّله، والّله لو تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليال، 
قال أبو « هولبكيتم كثريا، وما تلذذمت بالنساء على الفرش، وخلرجتم إىل الّصعدات  جتأرون  إىل اللّ 

 5والّله لوددت أين كنت شجرة تعضد.»ذر: 
قال ابن كثري يف تفسري هذه اآلية: أي ال بد أن  يعقد شيًئا من احملنة ويظهر فيه وليه، 
ويفضح به عدوه، يعرف به املؤمن الصابر، واملنافق الفاجر، يعين بذلك: يوم أحد الذي امتحن اهلل 

ه وسلم هم وجلدهم وثباهتم وطاعتهم هلل ولرسوله صلى اهلل عليبه املؤمنني، فظهر به إمياهنم وصرب 

                                                 

 146سورة آل عمران، اآلية:  1
 .256، ص3القرطيب،  "اجلامع ألحكام القرآن" مرجع سابق، ج2
 197سورة آل عمران، اآلية:  3
 .50النحل، اآلية:   4
 .193، ص4وهبة الزحيلي،  "التفسري املنري" مرجع سابق، ج 5
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 وهتك به أستار املنافقني، فظهرت خمالفتهم ونكوهلم عن اجلهاد وخيانتهم هلل ولرسوله صلى اهلل عليه
 1وسلم.

مث أشار القرآن الكرمي إىل الطمأنينة واهلدوء الذي أنزل اهلل تعاىل عليهم ومأل به قلوهبم، 
ٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻچاصفة الغم واالرتباك اليت أصابت نفوسهم، قال تعاىل: فثبتهم بعد ع

پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  

چ  چچ   ڇ  ڇ  ڇ     ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ  ک  ک  ک      

گ  گگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ    ک  گ

 2.چڻ  ڻ
روى أمحد ومسلم عن أنس أن النيب صّلى الّله عليه وسّلم يوم أحد كسرت رباعيته، وشج 
رأسه، حىت سال الدم على وجهه، فقال: كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إىل رهبم؟ 

 رح َشْيٌء.فأنزل الّله: لَْيَس َلَك محَن اأْلَمْ 
وروى أمحد والبخاري عن ابن عمر قال: مسعت رسول الّله صّلى الّله عليه وسّلم يقول: اللهم العن 
فالنا، اللهم العن احلارث بن هشام، اللهم العن سهيل بن عمرو، اللهم العن صفوان بن أمية، فنزلت 

 .3هريرة حنوه لهم. وروى البخاري عن أيباآلية: لَْيَس َلَك محَن اأْلَْمرح َشْيءٌ إىل آخرها، فتيب عليهم ك
قال احلافظ ابن حجر: طريق اجلمع بني احلديثني: أنه صّلى الّله عليه وسّلم دعا على 
املذكورين يف صالته بعد ما وقع له من األمر املذكور يوم أحد، فنزلت اآلية يف األمرين معا فيما وقع 

 له، وفيما نشأ عنه يف الدعاء عليهم.
 

إن اآلية نزلت يف قصة أحد، وميكن أن تشمل حوادث أخرى وقعت بعدها.  :الخالصة
وأما ما رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة من الكف عن الدعاء على رعل وذكوان بعد نزول هذه 

ألن هذه « هحىت أنزل اللّ »اآلية، ففي اخلرب علة وهي اإلدراج من قول الزهري عمن بلغه: وهو قوله 
 قصة أحد.القصة حدثت بعد 

                                                 

 165، ص:2القرآن الكرمي" مرجع سابق، ج ابن كثري،"تفسري1 
 .154سورة آل عمران، اآلية:  2
 .1473، ص4البخاري، "الصحيح" مرجع سابق، ج3 
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رواية مسلم: ))أنه صّلى الّله عليه وسّلم كان يقول يف الفجر: اللهم العن رعال وذكوانا وعصية، 
 1حىت أنزل الّله لَْيَس َلَك محَن اأْلَْمرح َشْيٌء((.

 
اهلل عنه  عن أنس رضي ما لحق النبي صلى اهلل عليه وسلم من األذى واالبتالء في غزوة أحد:

لى اهلل عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وشج يف رأسه، فجعل يسلت قال: إن رسول اهلل ص
الدم عنه ويقول: ))كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إىل اهلل((. فأنزل اهلل 

 2چہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭچعز وجل: 
 عليه وسلم وُكسرت رباعيته وهشمتوعن سهل بن سعد قال: ُجرح وجه رسول اهلل صلى اهلل 

البيضة على رأسه، فكانت فاطمة بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن 
أيب طالب يسكب عليها املاء باجملن، فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة أخذت قطعت 

 3سك الدم.حصري فأحرقته حىت صار رماًدا، مث ألصقته باجلرح فاستم
أما ما حلق  بالصحابة رضوان اهلل عنهم أمجعني، بعدما اشتد الكرب باملؤمنني، وتداعت الصفوف 
حكمة من اهلل عز وجل، استشهد أكثر من سبعني من أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلم وقام 

وم القيامة((. يصلى اهلل عليه وسلم على الشهداء وقال: ))أنا شهيد عليكم عند اهلل سبحانه وتعاىل 
وصفهم ودعا هلم صلى اهلل عليه وسلم وأمر أن يدفن الثالثة واألربعة يف قرب وقال: ))أيهما أكثر 

 4أخًذا للقرآن فقدموه إىل القبلة((
 

 في الفتن: -ب 
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چملا تعرض املنافقني لنساء املسلمني باألذى قال تعاىل: 

گ  گ   گ  گ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ۇ  ۇ  

                                                 

 .466، ص 1مسلم،  "الصحيح" شرح فؤاد عبدالباقي، ج1 
 .122سورة آل عمران، اآلية:  2
 .1416، ص/ 3مسلم، "الصحيح" ج/3 
 192/وروائع السرية" بدون الطبعة والنشر، صعائض بن عبد اهلل القرين، "قصة الرسول  4
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ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ې  ې   ى     ى  ائ  ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  

 1چۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی
نه ومن هؤالء املنافقني مجاعة يؤذون رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ويعيبو يقول تعاىل ذكره: 

 ، سامعة، يسمع من كل أحد ما يقول فيقبله ويصدقه.چۋ  ۅ  ۅچ
وهو من قوهلم: "رجل أذنة"، مثل: "فعلة" إذا كان يسرع االستماع والقبول، كما يقال: "هو 

"أذن له يأذن"، إذا استمع له. ومنه اخلرب  يقن، ويقن" إذا كان ذا يقني بكل ما حدث. وأصله من
 23عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))ما أذن اهلل لشيء كأذنه لنيب يتغىن بالقرآن((.

لقد تضمنت فواتح هذه اآليات الكرمية إشارات إىل مواقف كيدية من األشرار املنحرفني 
م وأهله نيب صلى اهلل عليه وسلواملنافقني والذين يف قلوهبم مرض، فيها أذى وسوء أدب إزاء ال

واملؤمنني واملؤمنات عامة، وإىل ما كانوا يسعون فيه من نشر مقالة السوء عنهم، وتدبري املؤامرات 
هلم، وإشاعة النقائص والعيوب ضدهم كذبا وزورًا وهبتانًا، ومبا هم برآء منه، قال أبو السعود عند 

ڳ    ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳچتفسري هذه هذه اآلية: "

إهنا كانت نزلت على املنافقني كانوا يؤذون علّيا رضي اهلل عنه  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ
ويسمعونه ما ال خري فيه. وقيل: يف أهل اإلفك، ولكن رمبا كان يقع منهم التعرض للحرائر أيًضا 
جهاًل أو جتاهاًل لالحتاد الكلي يف الزي واللبس، والظاهر عمومه لكل ما ذكر، وملا سيأيت  من 

 4جيف املرجفني".أرا
وبعد أن مضى السياق يف حتذير الذين يؤذون النيب صلى اهلل عليه وسلم أو يف أهله، ويف 
تفظيع الفعلة الىت يقدمون عليها وبشاعتها وقبحها وشناعتها، وبعد ما بني اهلل تعاىل سوء حال 

 سبحانه املؤذين للمؤمنني واملؤمنات، ووصفهم باإلمث والبهتان، زجرًا وردًعا هلم عن اإليذاء، أمر اهلل
وتعاىل النيب صلى اهلل عليه وسلم أن يأمر نساءه وبناته ونساء املؤمنات عامة بإرخاء جالبيبهن عند 

                                                 

 62-59سورة األحزاب، اآلية:  1
 .534، ص11الطربي، "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" مرجع سابق، ج2 
 .545، ص1ج مسلم،"الصحيح" 3
 .232، ص: 5أبو السعود، "إرشاد العقل السليم" مرجع سابق، ج 4
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اخلروج لقضاء احلاجة؛ حىت يتميزن هبذا الزي السابغ الساتر؛ فيعلم أهنن حرائر، فال يتعرض هلن ذوو 
 باذى وال ريبة. السرية السيئة، والنية اخلبيثة من املنافقني واملرجفني والفساد

 للمسلمين: ةزعيم المنافقين يدعو إلى مواقف كيدي
ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  چقال تعاىل: 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  

 1.چک           ک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ   ڳ    ڱ    ڱ
أنبأ عبد الرمحن، قال: ثنا إبراهيم، قال: ثنا آدم، قال: ثنا إسرائيل، عن أيب إسحاق اهلمداين، 

ڃ    ڃ  ڃچعن زيد بن أرقم، قال: كنت مع عمي فسمعت عبد اهلل بن أيب يقول ألصحابه: 

ژ  ڑ  ڑ     ک  ک  چمن حوله، وقال:  چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ

، قال: فذكرت ذلك لعمي، فذكر عمي لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فأرسل چک   ک  گ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إىل عبد اهلل بن أيب وأصحابه، فحلفوا باهلل ما قالوا، فصدقهم رسول 

ز اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكذبين، فأصابين غم مل يصبين مثله قط، وجلست يف بييت، فأنزل اهلل ع
ڄ  ڄ  ڃ      ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چإىل قوله  چک ک  گچ وجل 

فأرسل إيل رسول اهلل صلى اهلل عليه چ ک  ک           ک  گچإىل قوله:  چڇ  ڇ
 2«.إن اهلل عز وجل صدقك»وسلم، فقرأها علي وقال: 

ڃ  چيعين املنافقني الذين يقولون ألصحاهبم:  چڄ  ڄ  ڃ چقال الطربي: يقول تعاىل ذكره: 

يقول: حىت يتفرّقوا  چڇ  ڇچمن أصحابه املهاجرين  چڃ  چ  چ  چ  چ  ڃ
حينما قال ألصحابه: "ال تنفقوا على من عند  3عنه. وقيل: نزلت يف عبد اهلل بن أيب بن سلول

أن ب -صلى اهلل عليه وسلم–ملا مسع رسول اهلل  4مل تنفقوا عليهم قد انفضوا"، رسول اهلل فإنكم لو

                                                 

 2-9سورة املنافقني، اآلية:  1
 .661املكي القرشي، "تفسري جماهد" مرجع سابق، ص جماهد  2
هو عبد اهلل بن أيب بن سلول األنصاري من بين عوف بن اخلرج وسلول: امرأة من خزاعة وهي أم أيب بن مالك بن احلارث، رأس املنافققني،  3

 -هـ1420اث، )ات" بريوت، دار إحياء الرت مات على النفاق، انظر:الصفدي ، "الوايف بالوفي -صلى اهلل عليه وسلم–شديد العداء للرسول 
 12-19/11 7م(رقم:2000

 105-104ص/12الطربي، "جامع البيان"، مرجع سابق، ج 4
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فتزاحم الناس عليه  2له، خرج إليهم حىت لقيهم على ماء هلم يقال هلا "املريسيع" جيمعون1بين املطلق
واقتتلوا، ومع عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه أجري له اختصم مع حليف للخزرج فضرب األجري 
احلليف، حىت سال دمه، فاستصرخ بقومه اخلزرج، واستصرخ األجري باملهاجرين، فأقبل الذعر من 

وا يقتلون لوال أن خرج عليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه  وسلم فقال: ))ما بال دعوى الفريقني وكاد
 3اجلاهلية؟((. فأخرب اخلرب، فقال: ))دعوا هذه الكلمة فإهنا منتة((.

فلما بلغ عبد اهلل بن أيب هذا اخلصام غضب، وكان عنده رهط من اخلزرج فقال: "ما رأيت  
ا يف ديارنا واهلل ما عندنا وجالبيب قريش إال كما قال األول: "مسن  كاليوم مذلة أَو قد فعلوها" نافرون

 4چژ  ڑ  ڑ     ک  ک  ک           ک  گچكلبك يأكلك، أما واهلل" 
مث ألتفت إىل من معه وقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم، أحللتموهم بالدكم، وقامستموهم 

م حىت يل غري داركم، مث مل ترضوا مبا فعلتأموالكم، أما واهلل لو أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحولوا إ
جعلتم أنفسكم أغراًضا للمنايا فقتلتم دون حممد فأيتمتم أوالدكم، وقللتم وكثروا فال تنفقوا عليهم 

فأخرب  5حىت ينفضوا من عنده، وكان يف جملسه شاب حديث السن قوي اإلسالم امسه زيد بن أرقم
رسول  وجهه وقال: لعله أخطأ مسعك، فاستأذن عمر الرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اخلرب فتغري

يف قتل ابن أيب أو أن يأمر أحًدا غريه بقتله، فنهاه عن ذلك، وقال: ))كيف يا عمر إًذا حتدث 
مث  أذن بالرحيل يف وقت مل يكن يرحتل فيه حني اشتد احلر يقصد 6الناس أن حممدا يقتل أصحابه((.

                                                 

املطلق فهو بضم امليم وسكون املهملة وفتح الطاء وكسر الالم بعدها قاف: وهو لقب، وامسه جذمية  9/429قال احلافظ يف "فتح الباري"  1
كم من   12بن حارثة بطن من بين خزاعة، كانوا يسكنون قديرا وعسفان على طريق املدينة إىل مكة تبعد بن سعد بن عمرو بن ربيعة 

 املدينة، وكانت خزاعة يسودها الشرك إال أهنم كانوا مساملني للمسلمني. 
. وقديد: اسم موقع قرب 5/137املريسيع: هو اسم نبع ماء لبين خزمية يف ناحية قديد إىل ساحل البحر، معجم البلدان، مرجع سابق،  2

 .359ص/ 4مكة )املاء الذي بني قديد وعسفان(. انظر: ياقوت، معجم البلدان، مرجع سابق، ج/

ڤ          ڤٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ    ڤ  ڤچالبخاري، "الصحيح"  كتاب تفسري القرآن، باب قوله:  3

 .154، ص 6، ج 4705رقم احلديث چڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ
 2سورة املنافقون، اآلية:  4
غزوة، سكن  19 -صلى اهلل عليه وسلم -هو زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان بن مالك األنصاري اخلزرجي، شهد مع رسول اهلل  5

 .344-2/342هـ. انظر: "أسد الغابة يف معرفة الصحابة" مرجع سابق، 62الكوفة، وتويف سنة 
البخاري دون قوله: "ما بال دعوى اجلاهلية"، "الصحيح" كتاب املغازي، باب يقولون لئن رجعنا إىل املدينة ليخرجن األعز منها األذل،  6

، باب املنافقون 2/934. وكتاب التفسرين 942( عن جابر بن عبد اهلل، باب املنافقون إذا جاءك املنافقون ص 4709حديث رقم )
 زيد بن أرقم.( عن 4700حديث رقم )
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، وسأله 1اس عن التكلم يف هذا املوضوع، فجاء أسيد بن حضريبذلك عليه الصالة والسالم شغل الن
عن سبب االرحتال يف هذا الوقت؟ فقال: ))أما بلغك ما قال صاحبكم؟ زعم أنه إن رجع إىل املدينة 

 ليخرجن األعز منها األذل((، قال: أنت واهلل يا رسول اهلل خترجه إن شئت، هو الذليل وأنت العزيز".  
ثوا ة والسالم بالناس سريًا حثيثًا حىت آذهتم الشمس فنزل بالناس فلم يلبمث سار عليه والصال

أن وجدوا مّس األرض؛ حىت وقعوا نياًما وكلم رجال من األنصار عبد اهلل بن أيب يف أن يطلب من 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم االستغفار، فلوى رأسه واستكرب وهنا نزل على رسول اهلل صلى اهلل 

ورة املنافقني اليت فضحت عبد اهلل بن أيب وإخوانه، وصدقت زيد بن أرقم، وملا بلغ عليه وسلم س
استأذن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف قتل أبيه حذرًا من أن يكلف  2ذلك عبد اهلل بن أيب،

بذلك غريه، فيكون عنده من ذلك أضغان وأحقاد، فأمره عليه الصالة والسالم بالرفق به واإلحسان 
 .3إليه

قال ابن كثري: "ملا وقفوا راجعني إىل املدينة، وقف عبد اهلل بن أيب على باب املدينة واستل      
سيفه، فجعل الناس ميرون عليه، فلما جاء أبوه عبد اهلل بن أيب قال له ابنه: وراءك، فقال: مالك؟ 

كان إمنا يسري سلم و ويلك! فقال: واهلل الجتوز من ههنا حىت يأذن لك رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
ذن يف ساقه فشكا إليه عبد اهلل بن أيب ابنه، فقال: ابنه عبد اهلل: واهلل يا رسول اهلل ال يدخلها حىت تأ

له، فأذن له رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: أما إذ أذن لك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 4فجز اآلن".

ملنافقني عبد اهلل بن أيب بن سلول هو الذي كان ومن هذه األحداث يتبني لنا: أن زعيم ا
يدعو إىل مواقف كيدية للمسلمني، ولعل مما كان يدفعه إىل ذلك ما يف نفسه من البغض واملكر 
للمسلمني، ومن اللؤم واخلبث واجلنب، وانطماس القلب والبصرية، فقد كان يرى ما بني األنصار 

                                                 

هو أسيد بن احلضري بن مساك بن عتيك بن نافع األنصاري األوسي األشهلي، أحد النقباء، كان من أصحاب األشراف والعقالء وذوي  1
هـ(، 942هـ ودفن يف البقيع. انظر: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب، املتوىف )20الراي، مات سنة 

. و "أسد الغابة يف معرفة الصحابة" 343-1/340م(، 1725هـ /  1405، )3ظر: الذهيب "سري أعالم النبالء" مؤسسة الرسالة، ط: ان
 113-1/111مرجع سابق، 

 هو عبد اهلل بن عبد اهلل بن أيب بن سلول بن مالك بن احلارث األنصاري اخلزرجي من فضالء الصحابة كان أمسه اخلباب فسماه الرسول 2
-3/279هـ. انظر: مرجع سابق، 12عبد اهلل شهد بدرًا وأحد استشهد يوم اليمامة يف عهد أيب بكر سنة  -صلى اهلل علي،ه وسلم–

272  
 .3/125( 1411ابن هشام، "السرية النبوية" بريوت دار اجليل، ) 3
 9/23ابن كثري، "تفسري القرآن العظيم" مرجع سابق، 4
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 زواهلما، ومن مث يطلق بينهم الفنت لتحرق تلك واملهاجرين من مودة وإخاء فيكره ذلك ويتمىن
 العالقات الطيبة احلميدة، وقد ذكر اهلل تعاىل طرفًا من فسقه وقبائحه كما ذكرت سابًقا.

 في الطاعات: -ج 
 ابتالء المؤمنين في غزوة الخندق:

صور، والإن الصراع بني أهل احلق والباطل دائم ما دامت احلياة، وهذا الصراع متعدد األساليب 
خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة، وقد يوجد ظرف تكون اجلولة فيه ألهل الباطل، فإن ذلك ال 

 2، أو غزوة اخلندق،1يزعج املسلمني؛ ألن العاقبة هلم، حيث النصر والتمكني، وما غزوة األحزاب
 إال حلقة من حلقات سلسلة الصراع الطويل بني معسكر اإلميان ومعسكر الكفر.

 هذه الغزوة من تاريخ احلروب العسكرية النبوية فاصلة بني مرحلتني: مرحلة الدفاع، وتعترب
ومرحلة اهلجوم. فقد كانت هذه الغزوة آخر وقعة تشن فيها قريش حربًا هجومية على أرض املسلمني، 

 ويقف فيها النيب صلى اهلل عليه وسلم واملسلمون موقف املدافع عن املدينة وأهلها.
ه الغزوة يف ظروف قاسية: الربد الشديد، والريح الشديدة، واألعداء املهامجون  لقد وقعت هذ

كثريون ال يقوى املسلمون عن مواجهتهم واالشتباك معهم مباشرة، فحفروا اخلندق؛ ليعّوضوا هذا 
الفارق يف العدد بني املشركني واملسلمني، وكانت خطة قريش واألحزاب تقضي أن جتتاح املدينة بعد 

على القلة املؤمنة، إال أهنا فوجئت باخلندق حني رأته فباءت خطتها بالفشل وأوقعتها يف  القضاء
 حرية وإرباك.

 
 
 
 
 

                                                 

فاجتمعوا يدا  -صلى اهلل عليه وسلم -سم؛ ألن قبائل العرب من املشركني مع اليهود حتزبوا ذد الرسول مسيت غزوة األحزاب هبذا اال 1
 واحدة، وتألبوا وحتزبوا حبكوا جبكة إلهناء اإلسالم هناية مميتة يف نظرهم. انظر: القرين، "قصة الرسالة روائع من السرية" مرجع سابق،

 170ص
وأصحابه عندما  -صلى اهلل عليه وسلم–من اجلهة الشمالية للمدينة من احلرة الغربية، الذي حفره الرسول  اخلدق: هو احملفور حول املدينة 2

. وهذه اجلهة الشمالية من املدينة هي اليت كانت عورة تؤتى املدينة 2/442هـ "معجم البلدان" 5علم بتحزب األحزاب، وقت الغزوة سنة 
بيوت والنخيل حىت ال يتمكن العدو من احلرب جهتها. انظر: اخلضري "نور اليقني" دار الفيحاء من قبلها، أما بقية حدودها فمشتبكة بال

 .122هـ( ص: 1425، )2دمشق، ط:  –
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 القرآن الكريم يتحدث عن غزوة الخندق:
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چتذكري املؤمنني بنعم اهلل عليهم كما قال تعاىل: 

ڎ   ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  ى  ى  

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ           ىئ   ىئ     ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ

 1.چىئ  ی  ی   ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ
كان عالج ذلك هو ما ذكرنا، فانظر شدة هذا احلصار العسكري وقوة أثره يف املسلمني، مع أن 
مجيع أهل األرض يف ذلك الوقت مقاطعوهم سياسة واقتصادا، فإذا عرفت ذلك فاعلم أن العالج 

العظيم، وحلوا به هذه املشكلة العظمى، هو ما بينه جل وعال )يف سورة الذي قابلوا به هذا األمر 
األحزاب( بقوله: وملا رأى املؤمنون األحزاب قالوا هذا ما وعدنا اهلل ورسوله وصدق اهلل ورسوله وما 

 زادهم إال إميانا وتسليما.
بب حل هذه يه، هو سفهذا اإلميان الكامل، وهذا التسليم العظيم هلل جل وعال، ثقة به، وتوكال عل

 املشكلة العظمى.
ى وقد صرح اهلل تعاىل بنتيجة هذا العالج بقوله تعاىل: ورد اهلل الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خريا وكف

اهلل املؤمنني القتال وكان اهلل قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف 
ئوها سرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأمواهلم وأرضا مل تطيف قلوهبم الرعب فريقا تقتلون وتأ

 وكان اهلل على كل شيء قديرا.
وهذا الذي نصرهم اهلل به على عدوهم ما كانوا يظنونه، وال حيسبون أهنم ينصرون به وهو املالئكة 

نا عليهم رحيا سلوالريح، قال تعاىل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة اهلل عليكم إذ جاءتكم جنود فأر 
وجنودا مل تروها، وملا علم جل وعال من أهل بيعة الرضوان اإلخالص الكامل، ونوه عن إخالصهم 
باالسم املبهم الذي هو املوصول يف قوله: لقد رضي اهلل عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة فعلم 

                                                 

 .15-7سورة األحزاب، اآلية: 1
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اهلل جل وعال يف قوله:  ما يف قلوهبم: أي من اإلميان واإلخالص، كان من نتائج ذلك ما ذكره
وأخرى مل تقدروا عليها قد أحاط اهلل هبا وكان اهلل على كل شيء قديرا، فصرح جل وعال يف هذه 
اآلية بأهنم مل يقدروا عليها، وأن اهلل جل وعال أحاط هبا فأقدرهم عليها، وذلك من نتائج قوة إمياهنم 

 وشدة إخالصهم.
 إلميان به، هو السبب لقدرة الضعيف على القوي وغلبتهفدلت اآلية على أن اإلخالص هلل وقوة ا

 1له.
جند اهلدف الرئيس منها ربط هذه القلوب املؤمنة باهلل عز وجل، الذي أرسل الريح واجلنود، 
فهزم األحزاب وحده، وبذلك تنقطع القلوب من االعتماد على األسباب وتتصل برب األرباب، 

الصبا أرسلت على األحزاب يوم اخلندق  قال: ريح چڃ  ڃ  چچوحده ال شريك له. "
، وقوله: "وجنودا مل تروها 2حىت كفأت قدورهم على أفواهها، ونزعت فساطيطهم حىت أظعنتهم

 3قال: يعىن املالئكة ومل تقاتل يومئذ".
ڌ  چالتصرير البديع ملا أصاب املسليمن من هم بسبب إحاطة األحزاب باملدينة قال تعاىل: 

ڑ  ڑ  ک     ک  ک  ک   گ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ 

أي: شخصت، وقيل: مالت، فلم تلتفت إىل عدوها دهًشا  چڑ  کچ. 4چگ  گ
أي: زالت عن أماكنها فزعها، واألظهر أنه أراد  چکک کچمن فرط اهلول، 

قال:  چگ  گ  گچ، 5اضطراب القلب وضرباته، أي لشدة اضطرابه بلغ احلنجرة...
ظنون خمتلفة، ظن املنافقون أن حممًدا وأصحابه يستأصلون، وأيقن املؤمنون أن ما وعدهم اهلل ورسوله 

 . 6حق أنه يظهر على الدين كله

                                                 

 .51ص 3م(، ج1775 -هـ  1415الشنقيطي،"أضواء البيان" لبنان،دار الفكر للطباعة والنشر، )  1
الظعن: السفر واالرحتال، ظعن، يظعن ظعنا سافر وارحتل، ظعن القوم قاصدين ديارهم بعد أن هجروها زمنا. ظعن به: سرّيه لالرحتال.  2

 .2/230الظعان: احلبل يشد به اهلودج. انظر: "احمليط جممع اللغة العربية" مرجع سابق، 
ل الدين، مرجع سابق، والسيوطي، "الدرر املنثور يف التفسري باملأثور"  . السيوطي، جال10/264الطربي، "جامع البيان" مرجع سابق، 3

 . 5/125لبنان، دار املعرفة بريوت د.ت.  -بريوت، 
 10سورة األحزاب، اآلية:4
 . 14/75القرطيب، "جامع ألحكام القرآن" مرجع سابق،    5
 . 5/29. السيوطي، "الدرر املنثور يف التفسري باملأثور" مرجع سابق، 10/269الطربي، "جامع البيان" مرجع سابق،  6
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قال سيد قطب: "إهنا صورة اهلول  1،چڳ  ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱچوقوله تعاىل: 
ركون أهلها وقد أطبق عليها املش الذي روّع املدينة، والكرب الذي مشلها، والذي مل ينج منه أحد من

من كل جانب، من أعالها وأسفلها، فلم خيتلف الشعور  2من قريش وأعواهنم من يهود بين قريظة
بالكرب واهلول من قلب إىل قلب، وإمنا الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب وظنها باهلل، 

االمتحان دقيًقا كان االبتالء كامالً و   وسلوكها يف الشدة، وتصوراهتا للقيم واألسباب والنتائج، ومن مث
 3والتمييز بني املؤمنني حامسًا ال تردد فيه".

الكشف عن نوايا املنافني السيئة، وأخالقهم الذميمة، وجبنهم اخلالع، ومعاذيرهم الباطلة 
ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    چونقضهم للعهود قال تعاىل: 

 4.چہ
مان ومكان على التأسي برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف أقواله وأفعاله حض املؤمنني يف كل ز 

وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         چوجهاده وكل أحواله استجابة لقوله تعاىل: 

 5.چىئ  ىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی
وقد تقرر يف األصول أن اخلطاب اخلاص به صلى اهلل عليه وسلم يعم حكمه مجيع األمة إال 

 بدليل على اخلصوص كما عقده يف مراقي السعود بقوله: 
 وما به قد خوطب النيب ... تعميمه يف املذهب السين

 وهو مذهب األئمة الثالثة، خالفا للشافعي القائل خبصوصه به صلى اهلل عليه وسلم إال
 بدليل على العموم، كما بيناه يف غري هذا املوضع.

وإذا عرفت ذلك فاعلم: أن أزواج النيب مفروض هلن ومدخول هبن، وقد يفهم من موضع 
آخر أن املتعة خلصوص املطلقة قبل الدخول، وفرض الصداق معا؛ ألن املطلقة بعد الدخول تستحق 

 تحق نصف الصداق. واملطلقة قبلهما الالصداق، واملطلقة قبل الدخول وبعد فرض الصداق تس
                                                 

 .11سورة األحزاب، اآلية: 1
قريظة  نبين قريظة: أحد القبائل اليهودية الثالث الكربى يف املدينة املنورة )يثرب( تقع إىل اجلنوب الغريب من الواحة، وأصل تلك القبيلة أ 2

المية، سوهذيال وعمرا كانوا أوالد اخلزرج بن الصريح مارست زراعة النخيل واحلبوب يف املدينة. انظر: الشيخ، حممد عناين، "دارئرة املعارف اإل
 2274-26/2272( 1772، )1مركز الشارقة" ط

 5/2739السيد قطب، "يف الظالل" مرجع سابق،  3
 12سورة األحزاب، اآلية: 4
 .21حزاب، اآلية: سورة األ 5
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تستحق شيئا، فاملتعة هلا خاصة جلرب كسرها وذلك يف قوله تعاىل: ال جناح عليكم إن طلقتم النساء 
ما مل متسوهن أو تفرضوا هلن فريضة ومتعوهن، مث قال: وإن طلقتموهن من قبل أن متسوهن وقد 

 ر معقول.يف هذا التفصيل، ووجهه ظاه فرضتم هلن فريضة فنصف ما فرضتم، فهذه اآلية ظاهرة
وقد ذكر تعاىل يف موضع آخر ما يدل على األمر باملتعة للمطلقة قبل الدخول وإن كان 
مفروضا هلا، وذلك يف قوله تعاىل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم املؤمنات مث طلقتموهن من قبل أن 

ا هن سراحا مجيال؛ ألن ظاهر عمومهمتسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوهنا فمتعوهن وسرحو 
يشمل املفروض هلا الصداق وغريها، وبكل واحدة من اآليات الثالث أخذ مجاعة من العلماء، 
واألحوط األخذ بالعموم، وقد تقرر يف األصول أن النص الدال على األمر مقدم على الدال على 

 1اإلباحة.
 وش األحزاب بإميان صادق، وفاء بعهد اهللمدح املؤمنني على مواقفهم النبيلة وهم يواجهون جي

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  چتعاىل: 

 .2چٿ  ٿ
بيان سنة من سنن اهلل اليت ال تتخلف وهي جعل العاقبة للمؤمنني واهلزمية ألعدائهم، قال 

ڃ  ڃ  چ چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چتعاىل: 

امتنانه سبحانه على عباده املرمنني حيث نصرهم على بين قريظة، وهم يف حصوهنم . 3چڈ
 . 4املنيعة بدون قتال يذكر حيث ألقى اهلل سبحانه الرعب يف قلوهبم، فنزلوا على حكم اهلل ورسوله"

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  چقال تعاىل: 

ڳ      ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  

 .5چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ

                                                 

 .151، ص1الشنقيطي،"أضواء البيان" مرجع سابق، ج  1
 .23سورة األحزاب، اآلية:  2
 25سورة األحزاب، اآلية: 3
رب لبنان، دار الغ –صلى اهلل عليه وسلم" بريوت  -آل عابد، أبوبكر حممد بن بكر، "حديث القرآن الكرمي عن غزوة الرسول  4

 .471-1/470، 1اإلسالمي،ط
 29 -26سورة األحزاب، اآلية:  5
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وتركنا بسط قصة الذين سلطوا عليهم يف املرتني، ألهنا أخبار إسرائيلية، وهي مشهورة يف كتب 
. يف قوله: چڀ  ڀ  ڀ   ڀچالتفسري والتاريخ. والعلم عند اهلل تعاىل. قوله تعاىل: 

يف هذه اآلية الكرمية وجهان من التفسري معروفان عند العلماء، كل منهما يشهد ملعناه  چڀچ
قرآن. وقد قدمنا يف ترمجة هذا الكتاب املبارك: أن اآلية قد يكون فيها وجهان أو أوجه، وكلها 

 صحيح ويشهد له قرآن ؛ فنورد مجيع ذلك ألنه كله حق:
صر وهو احلبس. قال اجلوهري: يقال حصره األول: أن احلصري: احملبس والسجن، من احل

ٺ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺچحيصره حصرا: ضيق عليه، وأحاط به. وهذا الوجه يدل له قوله تعاىل: 

 ، وحنو ذلك من اآليات.چٺ  ٺ  ٿ  ٿ
الوجه الثاين: أن معىن حصريا: أي: فراًشا ومهاًدا، من احلصري الذي يفرش: ألن العرب 

 قال الثعليب: وهو وجه حسن. ويدل هلذا الوجه قوله تعاىل: هلم منتسمي البساط الصغري حصريا. 
 1جهنم مهاد ومن فوقهم غواش اآلية، وحنو ذلك من اآليات. واملهاد: الفراش.

واشتدت احلال باملسلمني واستمر احلصار مدة شهر وصاحب هذا احلصار ضيق على فقراء 
د د بين قريظة الذين يسكنوهنم يف املدينة قاملدينة، والذي زاد الشدة عليهم ما بلغهم من أن يهو 

 2انتهزوا الفرصة لنقض العهود، واالنقضاض على املدينة وهنب ما فيها.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .19، ص3الشنقيطي، :"أضواء البيان" مرجع سابق، ج  1
 .123اخلضري، "نور اليقني" مرجع سابق، ص  2
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 المبحث الثالث: نماذج يقتدى بها فى حياة سلف الصالح رحمهم اهلل
تكاد تكون احملنة والفتنة والطاعة من الظواهر املالزمة للحركة اإلسالمية قدميًا وحديثًا؛ فاإلسالم 

 دعوة على تلك املظاهر بكل صورها وأشكاهلا. 
وهذه اخلاصية اليت ميتاز هبا اإلسالم، جعلت احلركة اإلسالمية أكثر تعرًضا للمحن، وبالتايل جعلت 

 ال يشاركها فيه سواها من احلركات احلزبية والسياسية.احملنة لديها ذات مفهوم خاص 
ويف هذا املبحث يقوم الباحث باستعراض مناذج من حياة السلف الصاحل ميكن االقتداء هبا للتعامل 
مع الفنت واحملن يف زمن املالهي والزواهي وغريها من األوقات العصيبة اليت مير هبا اإلنسان بشكل 

 ملقصدة اخلاصة الثبات على اإلميان.عام، إذ أهنا تساعد ذوي ا
 
 في المحن:  -أ 

 محنة سعيد بن الجبير:
احملنة يف عصر التابعني: ويأيت عصر التابعني ويطالعنا التاريخ بألوان شىت من أنواء حمن... ففي عام 

هـ يتوىل احلجاج بن يوسف احلكم يف العراق، ويشهد هذا البلد اإلسالمي يف عهده أياًما  95
ومن سنة اهلل يف خلقه أنه يهيء للطغاة رجااًل ال يهابون الطغيان، يصنعهم على عينه،  سوداء.

ويهبهم اجلرأة فيه، وكان سعيد بن جبري أحد هؤالء الذين خلصوا من حظ أنفسهم، "حدثين إمساعيل 
بن واسط قال دعاين خالد بن عبد اهلل القسري، وهو يومئذ أمري على مكة، فقال يا ابن واسط، 

طلق هبذا الرجل إىل احلجاج بن يوسف فإن عبد امللك بن مروان بعث إيل أن أبعث به إليه، قال: ان
خرج إيل سعيد بن جبري، وهو أحسن الناس وجًها، وأفصحهم لسانًا وفرة وطي شحمة أذنيه، مل أر 

به حىت  تيف مثل هيئته وتشمريه أحًدا من أهل زماننا، قال: فأخذته ووثقته يف احلديد، قال: وانطلق
نزلت ماء لبين أسد، فقال: يا ابن واسط، هبذا املاء مجاعة من قومي، فإن رأيت أن تطلق عين هذا 
احلديد فعلت، فأخذته فأطلقت عنه حديده، فانطلق، فقال: لك اهلل علي أن أرجع إليك، فانطلق 

 أشر الناس، ىلفجعلت أدعو اهلل، أقول: اللهم ال يرجع إيل، وحيك يا نفس تذهبني خبري الناس إ
فواهلل ما لبث إال قليالً حىت عاد فرتكته مطلًقا من حديده حىت دنونا قريًبا من واسط، فلما نظر إىل 
اخلضراء، قال: يا ابن واسط ما هذه اخلضراء؟ قال: قلت: قبة احلجاج، فاسرتجع، وقال: ما أظن 

ك باحلديد، وقد أوثقته قبل ذل املوت إال قد أتى، قلت: أو يدفع اهلل، قال: فأدخلته على احلجاج،
فلما نظر إليه احلجاج استوى جالًسا، وكان متكًئا، وقال: أي عدو اهلل! خرجت علينا مع عبد 
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الرمحن بن األشعث؟ قال سعيد: ما فعلت، ولكن أتيت بيت اهلل احلرام الذي من دخله كان آمًنا، 
 فأخذت وأنا متعلق بأستار الكعبة. 

قال احلجاج: ما امسك؟ قال: امسي سعيد بن جبري. قال: الشقي بن كسري؟ قال سعيد: 
أمي أعلم بامسي. قال احلجاج: شقيت وشقيت أمك، قال سعيد: الغيب يعلمه غريك، قال احلجاج: 
ألوردنك حياض املوت، قال سعيد: أصابت أمي امسي حًقا، قال احلجاج: ألبدلنك بالدنيا نارًا 

 سعيد: لو علمُت أن ذلك بيدك الختذتك إهلًا ال إله إال اهلل. تلظَّى، قال 
قال احلجاج: يا سعيد ما علمك مبحمد صلى اهلل عليه وسلم؟ قال: نيب ختم اهلل به الرسل، 

 وصدق به الوحي، إمام اهلدى، ونيب الرمحة، صلى اهلل عليه وسلم وعلى أهل بيته.
ال سعيد إمنا استحفظت أمر بين وخريهم أرضاهم قال احلجاج: يا سعيد ما قولك يف اخللفاء؟ ق

خلالقه، قال احلجاج: يا سعيد أي رجل أنا؟ قال: سعيد يا حجاج يوم القيامة خيترب أي رجل أنت، 
إذا وقفت بني يديه تبارك وتعاىل، مث سئلت عن عملك. قال احلجاج: فأي رجل أنت؟ قال سعيد: 

ال احلجاج: يا سعيد مالك مل تضحك قط؟ قال: فأنا أهون على اهلل من أن أطلع على غيبه، ق
وكيف يضحك رجل خملوق من طني، والطني تأكله النار، وال يدري إىل ما يصري إىل جنة أو إىل 
نار؟ فإن كان مصريه إىل اجلنة فقد فاز، وإن كان مصريه إىل النار فقد خسر خسرانًا مبيًنا، مث هو 

 يوم القيامة حياسب. 
أما رأيت هلًوا قط؟ قال سعيد: ما أعلمه، فدعا احلجاج بالعود والناي  قال احلجاج: يا سعيد

فضرب بني يديه هبما، فلما مسع الناي بكى بكاء شديًدا، مث قال: يا حجاج، واهلل ال شبع بطين 
أبًدا ما بقيت، وال أزال هكذا ملا رأيت يف جملسك هذا، أما هذه النافخة فذكرتين قول اهلل عز وجل: 

، چوئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی    یەئ  ەئ  وئ  چ
وأما هذه األوتار فقطعت من نفس، مث هي يوم القيامة تبعث معك، وأما هذه اخلشبة فنبات أرض 

 قطعت من غري احلق، ذكرتين يا حجاج بكاء طوياًل. 
، قال سعيد: رقال احلجاج: يا سعيد ما قولك يف علي بن أيب طالب، أيف اجلنة هو أم يف النا

لو أدخلت اجلنة وفيها أهلها، والنار وفيها أهلها، لعلمت يا حجاج فما سؤالك عن علم الغيب، 
يا حجاج وقد حجب عنك، وقد امتحن اهلل قلبه باإلميان، قال احلجاج: الويل لك مين يا سعيد، 

ا ل سعيد: إذً قال سعيد: الويل ملن أبعد عن اجلنة وأدخل النار، قال احلجاج: إين قاتلك، قا
أخاصمك، قال احلجاج: أخصمك، قال سعيد: هيهات يا حجاج القضاء يومئذ إىل غريك، قد 
فرغ اهلل من  وكتب أجلي ومنقطع أمري، قال: فأمر به للقتل، فقال سعيد: أستودعك هذه الشهادة 
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دعك أستو يا حجاج، فأنا أشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، وأن حممًدا عبده ورسوله، 
هذه الشهادة حىت ألقاك فأخاصمك بني يدي اهلل، فأمر به احلجاج إىل القتل، فجعل يضحك، 
قالوا: أصلح اهلل األمري قد ضحك، قال: ردوه ما أضحكك يا سعيد؟ قال: يا حجاج ضحكت 
من العجب، قال: وما ذلك العجب؟ قال: عجبت من جترئك على اهلل وحلمه عنك، فإن تكن 

 وإياه أسأل متام العافية، وأما أنت يا حجاج فال براءة لك، وال عذر لو طالت حيايت عافية فمن اهلل
لكان مصريي يوًما إىل الفناء، فاذكر يا حجاج يوم األبد والدهر الفاين الذي ال ينجو منه أحد 

ا، قال: فأمر به ليقتل قال سعيد: 
ً
ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   چسامل

ڳ  چ، قال احلجاج: حولوا وجهه عن القبلة، قال سعيد: چھھ  ے  ے  ۓ  ۓ

، قال احلجاج: يا غالم قم إليه فاضرب به األرض چڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ
ضربة، مث اعل على صدره لتذحبه، فلما وضع السيف على حلقه، قال سعيد: بسم اهلل وباهلل وعلى 

 لة مث مات.وعاش احلجاج بعده مخس عشرة لي 1ملة اهلل وملة رسوله".
وهذا يدل على أن الفنت والبالء هنلت على الدعاة والصاحلني قبل عصرنا هذا، ومع ذلك 

 مل ينحرفوا عن اهلل عز وجل، وعن املهمة اليت ُخلقوا من أجلها، وما زادهم إال إميانا وتسليماً.
 

 محنة سعيد بن المسيب:
رت سعيد بيد اهلل قال: حضحدثنا داود بن حيىي عن عبد العزيز بن حيىي عن طالب بن ع

بن املسيب يف خالفة عبد امللك بن مروان، وقد كتب إليه: من عبد امللك أمري املؤمنني إىل سعيد 
بن املسيب أخي اخلاص دون الناس، إن الناس قد دعوا إىل بيعة ابن أخيك، فإن رأيت أن تدخل 

ني حدث أو حدث بأمري املؤمن فيما دخل الناس فيه فيما يرجو فيه االستقامة وإصالح ذات البني
أن يكون على الناس خلًفا مكانه، فإن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال: ))من مات يف عنقه 

 2بيعة فميتته ميتة جاهلية((.
قال غالب: فدفع الكتاب منه يف املسجد وبعث إليه به صاحب املدينة، فلما قرأه قال:  

أخي اخلاص دون الناس، وإنه اليوم لعدوي دون البشر، كذب واهلل الذي ال إله إال هو، ما هو ب
                                                 

هـ 1404، )1اململكة العربية السعودية، دار العلوم، ط: –أبو العرب، حممد بن أمحد بن متيم التميمي املغريب اإلفريقي، "احملن" الرياض  1
 .135 -232م(، ص 1724 -
ديث: رقم احل مسلم بن احلجاج، "الصحيح"كتاب اإلمارة، باب األمر بلزوم اجلماعة عند ظهور الفنت وحتذير الدعاة إىل الكفر، رقم 2
 .1492، 3( ج 1251)
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أليس هو الذي بعث احلجاج إىل البيت فنصب عليه املنجنيق وأحرقه بالنار؟ ومل حتل مكة ألحد 
من الناس بعد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فدعاين إىل أن أبايع ابنه يريد أن جيعلها هرقلية إال 

رضى سلم هنى أن نبايع خلليفتني، وإمنا السنة يف هذه األمة أن ختتار أأن رسول اهلل صلى اهلل عليه و 
من نقدر عليه يف هذه األمة، فنبايع على الكتاب والسنة، فإن كنت تريد أن نبايع ابنك فاخلعها 
من عنقك، واعتزل هذا األمر، فإن ههنا واهلل من هو أوىل هبا منك ومن ابنك، ههنا عبد اهلل بن 

بن جعفر ذو اجلناحني، وأبناء املهاجرين، قال: فلما قدم الكتاب على عبد امللك،  عمر، وعبد اهلل
وقرأه اشتد عليه، وقال: هذا يفسد علي أهل احلجاز والناس، فكتب إليه كتابًا آخر، يقول فيه: أن 
معاوية بن أيب سفيان قدوة ألنه خنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وكاتبه، وهو من الصحابة، 

بايع البنه، فلما قرأ سعيد الكتاب، قال: كذب واهلل ما معاوية بقدوة يف هذا، وكفى مبعاوية ابنه،  قد
وما أحدث يف اإلسالم قتلة أهل احلرة، وأباح املدينة مثانية أيام، ال أبايعه واهلل، قال: فكتب به 

اء املهاجرين أبن صاحب املدينة، قال: فاشتد على عبد امللك، فكتب إىل صاحب املدينة: أن امجع
واألنصار على بابك فارض منه أن يسلم عليك، وال حتبسه فإن الناس إذا نظروا إليك وقد دخل 
قالوا: قد بايع سعيد بن املسيب فسارعوا إىل البيعة، وإن هو أىب فأخرجه إىل باب املسجد فألبسه 

و يف املسجد، قال  رسوالً وهثيابًا من شعر واضربه مائة سوط، واحلق رأسه وحليته، فبعث إليه الوايل
غالب: وأنا عنده قد لزمته سنني، وقد كان آخر زمانه كف عن احلديث، فقال له الرسول: أجب 
األمري فإنه أراد أن يسألك عن مسألة، فقال: فبعث ابن عم له فقال: اذهب إىل دار اإلمارة وانظر 

على  ناء املهاجرين واألنصار قد وقفواما حال الناس، قال: فجاء ابن عمه فوقف على الباب، فإذا أب
الباب، فأعلمه جبماعتهم، فقال: كذب واهلل ابن مروان أيريد أن أدخل فيبتدئ يب من بالباب، فأعلم 
الرسول الوايل فبسط على باب املسجد، وأمر بسعيد بن املسيب فجرده وألبسه ثيابًا من الشعر، 

ال لم قال: ))إن ظهر املؤمن محى ال حيل أن جيرد إفقال له: وحيك إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وس
يف أربعة أشياء: أما يف زنا، أو قذف، أو مخر، أو دم((. فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة 
الدنيا، فيقتص منك بكل سوط سوطًا من نار لو أن سوطًا منها وضع على الدنيا لذابت، فضربه 

مح مث أوقفه على كر من تلك الكرار اليت يباع فيها الق يومئذ مائة سوط، مث حلق رأسه وحليته،
 1باملدينة من بكرة إىل الليل".
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:  محنة طَاُووس ْبُن َكْيَساَن اْلَيَماِنيُّ
قال أبو العرب حدثين عبد اهلل بن الوليد قال حدثين رجل من أهل العلم عن سعيد بن 

فضل ويل حممد بن يوسف اليمن قال من أالسري عن أيب البخرتي عن عبد امللك بن جريح قال ملا 
من هبا عندكم قالوا طاووس بن كيسان فأرسل إليه فقال إين أريد أن أستعملك على هذه الصدقات 
اليت جتِب قال ما أدخل يف شيء من أمور الناس قال فأخرجوا عهده إىل صاحب الشرطة فإن قبله 

اوز به العمل  حممل ليس حتته وطاء حىت جيوإال فليجلده مائة سوط وحيلق رأسه وحليته وحيمله يف 
كله قال إفعل ما بدى لك فلما أخرج إىل صاحب الشرطة أتى زيد بن أسلم وحممد بن املنكدر يف 
مجاعة من إخوانه فقالوا له ما الذي تصنع فواهلل لئن ضربك فمت من الضرب ال يصلي عليك منا 

ان ذلك فقد قبلت فقبض على عهده وخرج فك أحد وما دعاك إال إىل خري فقال أما إذ رأيتم يل يف
فيما كان فيه مث قدم فقال ابن يوسف أين جبايتك فقد بلغين أنه وصل إليك مال عظيم قال ذهب 
يف وجوهه قال ومن أمرك بذلك قال اهلل ورسوله قال كم بقي معك قال ثالثني دينارا مل أجد هلا 

لما كان كله غدوة ألرفعن خشبتك فخرج ف  موضعا أرضاه فقال ابن يوسف لئن مل حتضرين باملال
من الغد دخل عليه فقال ماذا أحضرت من املال قال قد أخربتك أن املال ذهب يف وجوهه قال 
وكم ذكرت أنه بقي معك قال ثالثون دينارا مل أجد هلا موضعا أرضاه فأنفذها فيه فأمر به فأخرج 

نذر بن عدي عن عبد الرزاق عن النعمان بن املمث عاوده وكان من آثر الناس عنده، وبلغين عن زكريا 
قال كان حممد بن يوسف بعث طاووس على الصدقة قال وكان طاووس يأيت إىل أهل األموال فيقول 
هلم تصدقوا مما آتاكم اهلل فإذا أخذ الصدقة قال هل فيكم فقري فإذا قالوا نعم قسمها بينهم قال 

سأله طاووس مل يورد من الصدقة شيئا فأرسل إليه ففرجع ومل يأت بشيء فقيل حملمد بن يوسف أن 
 فقال أخذهتا من األغنياء ووضعتها يف الفقراء فحبسه يف احلبس وكتب إىل احلجاج خبربه فكتب إليه

 1احلجاج أخرجه من السجن وارجع إىل أهل الصدقة فخذها منهم ".
من حيث ال  ارك وتعاىلكل ما صرب اإلنسان بالبالء واحملن يأتيه الفرج والنصر من اهلل تب

 حيتسب، لذلك على الداعية الصرب، والثبات على احلق، واالستمرار يف مهمته الدعوية.
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 محنة اإلمام مالك بن أنس:
حدثنا عبيد اهلل بن عبد امللك عن أبيه وبعضهما يزيد على بعض عن مطرف بن عبد اهلل 

بن أيب جعفر فبعث إليها أبو جعفر ا وغريه من أصحاب مالك أن هيجاء هاجت باملدينة يف زمان
عمه جعفر ابن سليمان العباسي ليسكن هيجاءها وجيدد بيعة أهلها فقدمها وهو يتوقد على أهل 
اخلالف أليب جعفر فأظهر الغلظة والشدة وسطا على كل من أحلد يف سلطاهنم وأخذ الناس بالبيعة 

ذلك نه ومل يزل صغريا وكبريا حمسودا وكومالك بن أنس بالبيعة ومالك بن أنس يومئذ سيد أهل زما
من عظمت نعمة اهلل عليه يف علمه أو عقله أونبله أو ورعه فكيف مبن مجع اهلل تبارك وتعاىل ذلك 
له فيه ومل يزل مالك منذ نشأ يسلب النباهة والرئاسة من كان قد سبقه إليها بظهور نعمة اهلل عليه 

وا فاشتد لذلك احلسد له وأجلأهم ذلك يف البغي فدسومسوها به على كل سام قبله من أهل بلده 
إىل جعفر من قال له إن مالكا يفيت الناس أن أميان البيعة ال تلزمهم ملخالفتك واستكراهك إياهم 
عليها فدس عليه جعفر بعض من مل يكن مالك أن خيشى أن يؤتى من قبله ومن مأمنه يؤتى احلذر 

ة إليه وحسبة منه فلم ينشب مالك أن جاء فيه رسول فسأله عن ذلك سرا فأفتاه بذلك طمأنين
جعفر بن سليمان فأيت به منتهك احلرمة مذال اهليبة فأمر به جعفر بن سليمان فضربه سبعني سوطا 
فلما سكن اهليج ومتت البيعة بلغ أبا جعفر ضرب مالك فكره ذلك ومل يرضه فبعث إىل مالك 

مث كتب إليه  ب إليه يستعفيه ويعتذر ببعض العذريستقدمه على نفسه بالعراق فأىب من ذلك وكت
 أبو جعفر أن وافين باملوسم فإين حاج العام إن شاء اهلل فحج مالك مث وافاه مبىن أيام مىن....

قال فأخربين مطرف وغريه قال قال يل مالك ملا وقفت بسرادقاته أذنت بنفسي فأذن يل مث 
ن سرادق إىل القبة اليت هو فيها فأعلمين فمر يب م خرج إيل آذنه فأدخلين فقلت لآلذن إذا انتهيت

إىل سرادق ومن قبة تفضي إىل أخرى يف كلها أصناف من الرجال حىت قال يل هو يف تلك القبة 
فانتهيت إليه فإذا هو قد نزل عن جملسه الذي يكون فيه إىل البساط الذي دونه وإذا هو يف ثياب 

حب عليه وليس معه إال قائم بسيف صلت فقرب ور حصرة ال تشبه ثياب مثله تواضعا لدخويل 
وقال يل ههنا حىت أجلسين إليه ولصقت ركبيت ركبته مث قال أول ما تكلم به أن قال ما أمرت بالذي  
كان وال رضيته وإنه بلغين يعين الضرب قال مالك فحمدت اهلل تعاىل على كل حال ونزهته من 

 فاحتين اء والسلف فوجدته من أعلم الناس بالناس مثذلك والرضى به مث فاحتين فيمن مضى من العلم
يف العلم فوجدته عاملا مبا اجتمع عليه وما اختلف فيه مث قال يل ضع هذا العلم ودون به كتبا وجتنب 
شدائد عبد اهلل بن عمرو ورخص عبد اهلل بن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد إىل أوسط األمور 

الك فقلت له إن أهل العراق ال يرضون علمنا وال حيتملون لتحمل الناس على كتبك وعلمك قال م
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رأينا قال حيملون عليه ويضرب هامهم فيه عرض احلائط فعجل بذلك فسيأتيك ابين املهدي لقابل 
 إن شاء اهلل فليجدك وقد فرغت من ذلك.

 قال حممد بن أمحد بن متيم بقية هذا احلديث يف اجلزء الثاين من فضائل مالك اليت ألفتها
 1تركت ذلك ألنه خيرج من املعىن الذي ألفنا له هذا الكتاب.

وحدثين حيىي بن محود أن سحنونا أخربهم أن كتفي مالك اخنلعتا من الضرب الذي كان 
 ضرب.

وحدثين عمر بن يوسف قال أخربنا حممد بن وضاح قال ضرب مالك فكان يتكئ على 
 عن عصية مالك لطول مكثه معه.معن بن عيسى ألنه اخنلعت كتفاه إذ ضرب وكان يقال مل

وحدثين فرات بن حممد قال حدثنا موسى بن معاوية واحلارث بن مسكني عن ابن القاسم 
قال سئل مالك عن أميان البيعة فقال إذا أكرهت عليها وختوفت إن مل حتلف هبا أن تقتل أو تعاقب 

وط دس سألة مائة سفحلفت فال شيء عليك فيها قال ابن القاسم ولقد ضرب مالك يف هذه امل
 إليه من سأله فضرب مائة سوط.

وحدثين حممد بن عمرو عن الربيع بن سليمان اجلندي عن احلارث بن مسكني وحدثنا أيضا 
حممد بن بسطام عن الربيع بن سليمان اجلندي عن أصبغ وأيب زيد واحلارث بن مسكني عن ابن 

 أو تبديلها واملعىن واحد.القاسم مثله ورمبا كان يف حديث أحدمها زيادة الكلمة 
حدثنا أمحد بن يزيد عن داود يعين ابن حيىي عن أيب عثمان قال سألت ابن كنانة يف أي 

 شيء ضرب مالك قال يف أميان السلطان أهنا ال تلزم يف دفع األعمال على الصدقات.
 وحدثين سعيد بن شعبان قال حدثنا أبو خالد مالك بن علي القرشي قال أخربين حامت بن
سليمان عن ابن كنانة قال ملا قدم أبو جعفر املدينة فأرسل فيه فاغتسل مالك وظن أنه القتل وأسلمه 
 يومئذ مجيع أصحابه غريي فإين صربت معه فقال يل يا ابن كنانة انصرف عين إىل بيتك فاربح العافية

ن يصيبين ما أ قال فقلت له يا أبا عبد اهلل ما كنت ألوثر نفسي عليك وال أرغب هبا عنك أرضى
أصابك قال فشكر مث اتبعته فدخلنا على أيب جعفر فاعتذر إىل مالك مما كان ومل يراه خريا قال فما 

 نسي يل ذلك حىت فارق الدنيا.
وحدثين حيىي بن عبد العزيز قال حدثين بقي بن خملد عن أيب بكر عبد اهلل بن جعفر قال ملا 

مان عفر بن سليمان اهلامشي فعتب جعفر بن سليضرب مالك بن أنس ضربه وال كان باملدينة جل
على واليه الذي ضرب مالكا يف بعض أموره فضربه وحلق رأسه وحليته فقيل ملالك بن أنس إن جعفر 
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بن سليمان قد ضرب فالنا وحلق رأسه وحليته وأقامه للناس فقال مالك وما تريدون به أترون أن 
نا نؤمل من ثواب اهلل ما هو أعظم من ذلك ونؤمل له من حظنا مما نزل به النظر إليه والشماتة به إ

 1عذاب اهلل ما هو أشد من ذلك.
وحدثين حيىي أيضا عن نقي بن دينار وذكره أبو عبد اهلل الشافعي ومل أحفظه قال وملا ويل 
فالن املدينة أتاه قوم هلم أنساب وشرف فقالوا له إن مالكا يقع يف أئمتنا ويضع منا ومييل إىل عمر 
بن اخلطاب وإىل ابنه وال يرى أن حيدث عن جعفر بن حممد حديثا قال فقال هلم ما تريدون قالوا 
نريد أن نضربه بالسياط قال إن مالك بن أنس ال يقدم على مثله فهل عندكم شهادة عليه بشيء 

قال فنضربه عليه فلم جيدوا ذلك قال فأيت باملوطإ فرأى يف املوطإ حديثا كثريا عن جعفر بن حممد 
أمل حتدثوين أنه ال حيدث عن جعفر بن حممد حديثا هذا موطأه يكثر فيه احلديث عن جعفر بن 
حممد قالوا واهلل ما نرضى منك إال بضربه قال فعندكم شيء مما يكون للسلطان منه سبب فنظروا 

م دإىل حديث ثابت األحنف أنه تزوج أم ولد عبد الرمحن بن زيد بن اخلطاب وابنه غائب قال فق
فأخرب بذلك فأعد له سياطا وعبدين وقيد من حديد وقال ال أبرح أضربك حىت تطلقها فقال هي 
الطالق ألفا قال فرتكين قال فأحضر مالك فقيل له هذا حديثك قال نعم وتفيت به قال نعم قال 

بيعته قال  ىوأنت ال ترى بيعة أمري املؤمنني بيعة قال له مالك أفتقول إن أمري املؤمنني يكره الناس عل
فضربه ضربا شديدا أذهب ضبعه عن ميينه وفتقه فكانت خترج منه الريح فلم يشهد مجعة وال مجاعة 

 سبع سنني
قال وقال مالك ما كان يوم ضربت أشد علي من شعر يف صدري وكان إزاري خمرقا قد بدى 

 منه فخذي قال فجعلت على نفسي أن استجد اإلزار وال أدع على شعره.
ينار ومصعب كان باملدينة رجل مسن وكان يقدم على العمري يف فضله وصدقه قال ابن د

قال فقيل له أال تعظ مالكا يف تركه اجلمعة واجلماعة قال فأتاه فقال له يا أبا عبد اهلل نصيحة قال 
ماهي وما نصيحتك قال هي هلل تبارك وتعاىل وال تغضب قال فقال يا ابن أخي وما دعاك إىل أن 

هي نصيحة هلل قال هلمها قال فقال له يا أبا عبد اهلل مالك ال تشهد مجعة وال مجاعة  تغضبين قال
وقد عرفت فضل اجلماعة والصالة يف مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وما بالك ال تعود 
مرضى إخوانك وال تشهد جنائزهم وما بالك إذا دعاك السلطان أسرعت إليه قال فقال يل مالك  

يك نقص وقد تبني يل ذلك أما قولك ال أشهد مجعة وال مجاعة فواهلل ما على األرض كان عندي ف
موضع أحب إيل من مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ولكن بلغين أن الناس يتأذون يب وأما 
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قولك إين ال أعود مرضى إخواين فقد علم الثقات من إخواين ما هلم عندي وقد علموا أزمايت 
عذروين وأما سواهم من الناس فال أبايل وأما قولك إذا دعاين السلطان أسرعت وضعفي وعذري ف

فهذا ما نزل بظهري وامي اهلل لوال أين أجيئهم إذا دعيت ما رأيت لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 1يف هذا البلد سنة تذكر".

اله ابت وهذا مالك بن أنس، إمام جبل حجة ثقة املسلمني، عابد حافظ الناجح. مع ذلك
 اهلل تبارك وتعاىل، وثبت على احلق، وصرب، ومل يتخلى عن أداء مهمته الدعوية.

 
 محنة اإلمام أحمد بن حنبل:

فإن أبا عمران موسى بن احلسن البغدادي حدثين قال حضرت أمر أمحد بن حنبل وقد محل 
كتاب فقال اقرأه ه بإليه وكان ببالد الروم فقدم طرسوس فكتب املأمون إىل عامله بطرسوس ووجه إلي

عليه فإن أقر مبا فيه وإال اقطع يديه ورجليه فقرأ عليه الكتاب فقال له أمحد القرآن كالم اهلل وكالم 
اهلل غري خملوق فأراد العامل إنفاذ أمر املأمون فقام رجالن من أهل الدين والفضل دون أمحد يقال 

 .ناس فمنعوه منه وسلم أمحد إىل أيام املعتصمهلما حممد وإسحاق ابنا الطباع وقام معهما عامل من ال
قال أبو عمران: وأنا حاضر بباب اخلالفة إذ حضر أمحد وأمر اجلالدين فعلقوه بني السماء 
واألرض ووقف له ستني جالدا ثالثني ناحية وثالثني ناحية فقام إليه املعتصم فقال وحيك يا أمحد 

منا القرآن فقال له يا أمري املؤمنني ما أعرف الكالم إإين أسأل اهلل أن ال يبتليين بك ما تقول يف 
طلبت أمر ديين وصاليت وأعلم الناس فقال له ما تقول يف القرآن قال القرآن كالم اهلل وكالم اهلل غري 
خملوق فأمر به فضرب مث سأله فأعاد قوله األول كالم اهلل فأمر فأعادوا عليه الضرب مث قام إليه 

أله وأمر مبسورتني فوضعتا حتت رجليه فكان معلقا بني السماء واألرض مث س فناشده اهلل يف نفسه
املعتصم عن القرآن فقال له كالم اهلل وكالم اهلل غري خملوق فقال له رجل من اجلالدين يا أمري املؤمنني 
إن أردت ضربته سوطني أقتله فيهما فضربه سوطني شق منهما خصريه وسالت أمعاؤه فأمر به فأخرج 

احلديد وشد بثوب تام وصاح الناس والعامة وخرج اجلالدون فقالوا مات أمحد وذكروا للعامة أهنم من 
أخرجوا من رجليه احلديد وهو على وجهه مث خرج أبو إسحاق عدو اهلل من القصر وابن أيب دؤاد 
 الزنديق يف موكب عظيم فحالت العامة بني أيب إسحاق وبني اجلسر حىت خاف على نفسه وأمسعوه

 ما يكره وقالوا له قتلتم أمحد فقال هلم هذا أمحد يف احلياة.
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قال أبو عمران فأتت رسل أهل خراسان بريشة سوداء وريشة محراء وريشة بيضاء وكتب 
عامل خراسان يا أمري املؤمنني الريشة احلمراء دم والريشة البيضاء خيرجوا عليك والريشة السوداء 

 يا أمري املؤمنني يف أمحد بن حنبل فإن البالد قد خرجت عن الطاعة وكتب عامل اليمن اهلل اهلل
 يديك فخلى عنه.

قال أبو عمران فأخربت أن بعض الناس رأى كأن جربيل عليه السالم وكان الناس يقولون 
ې  ې  چيقتل أمحد بن حنبل فقال جربيل فإن يكفر هبا هؤالء وأشار إىل ابن أيب دؤاد وأصحابه 

 إىل أمحد وأصحابه. وأشار چې  ې  ى  ى  ائ
قال أبو عمران وأرسل حممد بن سليمان ألف دينار فأىب أن يقبلها، وأرسل إليه من خراسان 

 جبوهر فمضى إليه به حممد بن سليمان فأىب أن يقبله.
 1وحدثين بكر بن أمحد بن عبيديس قال: كنت مع أمحد بن حنبل يف سجن بغداد.

مل ادي قال: رأيت أمحد بن حنبل وقد محل يف حموحدثين أبو بكر بن حممد بن الفرج البغد
 أحسبه قال إىل املعتصم.

وحدثين عبد اهلل بن الوليد قال حدثين حممد بن احلسن قال: ملا ضرب ابن حنبل يف االمتحان 
سئل وأنا أمسع فقيل له كيف كان صربك قال ملا قدمت إىل الضرب هتيبته مث ذكرت بلية أيوب عليه 

 2ومل أجد له ما كنت أختوفه واحلمد هلل.السالم فسهل علي 
وهذا أمحد بن حنبل، اإلمام احلجة، ركن اإلسالم، ثقة املسلمني، حيث صرب يف احملن 

 واالبالء، ومل ينحرف إطالقا عن احلق والثبات وأداء مهمته الدعوية.
 

 في الفتن -ب
 نبذة من فتن سفيان الثوري:

قال أبو العرب: حدثين عبد اهلل بن الوليد قال: حدثين إبراهيم عن أبيه عن سليمان قال:  
كان أبو جعفر ملا اختفى سفيان إذ بلغه أنه عند رجل فبعث إليه فضربه وحلق رأسه وحليته، 

 ةفاجتمعت أنا وأصحايب مث أتيناه فقلنا له يا أبا عبد اهلل إن هؤالء األشقياء الذين صارت أمور أم
حممد إليهم، فقال: يا سليمان لقد وقع بقليب أن آتيه وحترجت أن ال آتيه مث رأيت أن آتيه قال مث 
 قام فاغتسل مث لبس ثوبني غسيلني مث تناول من طيب له وقال اتبعين يا سليمان واجعل بيين وبينك
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رجت أتلوه خربوة فإن يكن من الفاسق شيء توليتين وإن يعافين اهلل فتسأل عن ذلك قال فخرج و 
حىت انتهى إىل باب السدة وجلست متباعدا أنتظر ما يكون من أمره قال فقال حلجابه يا هؤالء 
قوموا فقولوا هلذا هذا سفيان بالباب فابتدروا فما لبث أن أدخلوه مث خرج على سفيان الثوري وهو 

فجلست فقال  يمبتسم فأتيت إليه فقال أخربك ملا دخلت عليه ضربت البساط برجلي حىت غرب عل
حاجبه مل جتلس وما أمرك أمري املؤمنني قال فقلت له اسكت يا هامان والبيت ممتليء فقال أشريوا 
فيه برأيكم فقالوا ترك مثل هذه جرأة اقتله يا أمري املؤمنني قال فتبسمت فقال هلم أبو جعفر: واهلل 

ون أبا جعفر كان وزراء فرعليقولن لكم ما يسؤْكم يا أبا عبد اهلل ما الذي أضحكك فقلت: يا 
گ    گچلفرعون أنصح من وزرائك لك قال هلم فرعون يف أمر موسى عليه السالم ماذا تأمرون 

وهؤالء قالوا لك اقتل قال: صدقت يا أبا عبد اهلل هل من  چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
رقت ف حاجة قلت: ما يل ولك ما تريد مين أتريد أن أجيبك إىل ما تريد واهلل ال يكون ذلك أبدا

بيين وبني إخواين ومنعتين مسجدي واهلل حسيبك ومسائلك عما تصنع قال انطلق يا أبا عبد اهلل يف 
 حفظ اهلل قال حممد مث إين حسبت أن سفيان الثوري توارى بعد ذلك.

وقد حدثين أمحد بن يزيد عن عبد اهلل بن حممد العنربي البغدادي قال: قال بعضهم مات 
 بن القاسم وقال بعضهم: عند محاد بن زيد فغسله ليال مث أتى به املقربة سفيان الثوري عند حممد

 1وكتب بطاقة وجعلها على النعش".
هكذا الصاحلون عند الفنت، حيث يزداون إميانًا وتسليماً عند الفنت، ويستمرون على احلق 

 والثبات.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .400ص 1أبو العرب، "احملن" مرجع سابق، ج/1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



131 

 

 ِذْئٍب:نبذة من فتن ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن أَِبي 
قال أبو العرب: "بلغين أن سليمان بن يسار أيت به إىل بعض اخللفاء فأمر بقطع لسانه حىت 

 تكلم فيه عمر بن عبد العزيز.
قال أبو العرب بلغين عن سعيد بن داود قال حدثنا الدراوردي قال: قدم أهل املدينة على 
أيب جعفر فقال هلم: من باملدينة اليوم فقيل له: حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب أبو احلارث قال: 

ة، فكتب جوما بلغ من أمره؟ قالوا: ال خياف يف اهلل لومة الئم، أزهد الناس يف الدنيا، وأصدقهم هل
أبو جعفر إىل وايل املدينة أن يقدمه عليه يف رجال من أهل العلم يسأهلم عن رجل قد مساه، قال: 
فأقدم ابن أيب ذئب فلما اجتمعوا عند أيب جعفر قالوا له: يا أمري املؤمنني هذا أبو احلارث بن أيب 

اش نار وذبان وما أقول يف فر ذئب فقال له: ما تقول يف بين خمزوم يريد قوًما من آل أيب ذئب؟ قال: 
طمع ال يأمرون مبعروف وال ينهون عن منكر؟ قال: فما تقول يف قومي من قريش؟ قال: أشره اخللق 
إن أعطوا رضوا وإن منعوا سخطوا. قال: فما تقول يف من يريد نفسه؟ قال: تعفين من ذلك، قال: 

ت، مث قال أترجع عنه؟ قال: فسكال أفعل، قال ابن أيب ذئب: إن قلت فيك قوال تعرفه من نفسك 
له: لتقولن يف قال ابن أيب ذئب إن قلت فيك ما ليس فيك أتقبله؟ قال: فقال أبو جعفر: لتقولن 
قال له ابن أيب ذئب ما عرفتك مذ عرفتك على شيء من احلق، قال له أبو جعفر: أحسبك خارجيا، 

الوا: ، قال: فحدثوين أصحابنا ققال: ال بل أنا خري لك من ابنك املهدي، إن أطعتين يف وصييت
اتقينا على ثيابنا من دمه ما مل نتوق من قتله، قال: فقال: أخرجوا هذا عين فلما قدم املدينة كتب 

 إىل وايل املدينة أحضر علماء املدينة وفاة فالن. 
 قال أبو العرب يعين احلسن بن زيد: وليكن فيهم ابن أيب ذئب قال: فلما أحضرهم أخرجه إليهم،

وقال: هلم هذا فالن بن فالن يعين احلسن بن زيد ليس فيه ضرب وال أثر فإن مات فموته نفسه، 
فاشهدوا قال: وأخذ القوم الكتاب ليشهدوا، فقال ابن أيب ذئب: أمسكوا الكتاب مث كتب هذا ما 

الين فشهد عليه حممد بن عبد الرمحن بن أيب ذئب شهد أنه صح عنده أن وايل املدينة، أخذ فالنا ال
صحيحا فأدخله بيتا وأغلق عليه بابا ومل يطعمه ومل يسقه، فإن مات فهو يقتله قال فكتب بذلك 
وايل املدينة إىل أيب جعفر، فكتب إليه أبو جعفر: إذا أتاك كتايب هذا فاضرب ابن أيب ذئب مائة 

سل إىل ر سوط، فإن مات فاصلبه وإن عاش فانفه من املسجد قال: فجاء الكتاب وندم الوايل فأ
قومه أن يأمروا ابن أيب ذئب أن خيرج من املدينة وأخربهم اخلرب فأتوه فقالوا له ذلك، فقال: واهلل ال 
أفعل وال أترك حظي من مسجد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيكون، ماذا هل هو إال أن أقتل 

: فما أعطاه ل أو ثيابا، قالقد متىن عمر بن اخلطاب الشهادة وهو باملدينة، وقال: التمسوا إيل سراوي
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أحد سراويل فثبت يف املسجد، قال: ودخل بربري يصحب الوايل، فقال له: أي شيء يقول الناس 
يف؟ قال: يزعمون أنك شر خلق اهلل ال حتسن حتسب وال تفرق بني عشرة ومائة، قال: وكيف ذلك؟ 

وله ل: فاستضحك من ققال: تضرب خري املسلمني وأرهبهم مائة سوط، فأنت شر خلق اهلل، قا
 1فالتوى عرق يف بطنه واشتكى الوايل ومات أبو جعفر قبل أن يربأ الوايل".

وعلى الداعية االقتداء هبؤالء األئمة األجالء يف الثبات عند الفنت، فقصصهم هي مبثابة 
 مفتاح اخلري لكل داعية ناجح.

 
 اِب َرِضَي اللَُّه َعْنُه:اْبن ُعَمَر ْبِن اْلَخطَّ  نبذة من فتن به َعْبُد اللَِّه ْبُن عمر بن َحْفص بن َعاِصم

قال أبو العرب: "حدثين حيىي بن عبد العزيز عن بقي بن خملد عن أيب حصني وحسن بن 
يونس عن حجاج بن حممد األعور وكان مؤدبا آلل سليمان بن جمالد قال: قدم علينا عبد اهلل بن 

د أمري املؤمنني أقدمه، فلقيه سليمان بن جمال عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن اخلطاب، وكان
وهو قد دخل القصر، قال: فسلم، قال: فقال له: ما يل غري هذا الرجل، قال: فقال: ما أرى لك 
عنده خريا، فإنه أبلغ ما أبلغ، قال: فما عندك فأشر به علي، قال: ما أرى لك شيئا إال أن تذكره 

مر وتقدميه على غريه قال فدخل فلما رآه عبد اهلل بن عإدناء عمر بن اخلطاب عبد اهلل بن عباس 
قال نعم يا أمري املؤمنني قال يا عدو اهلل فعلت ما فعلت قال يا أمري املؤمنني لست بعدو اهلل ولكين 
عدو من عادى اهلل ورسوله يا أمري املؤمنني ليس كما بلغك عين فاذكر إدناء أيب أباك وتقدميه إياه 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فما كان أليب على أبيك فهو يل عندك من  على بعض أصحاب رسول
احلق قال فأمر به فضرب له يف وسط املطبق خيمة وترك فيها قال فكان يدخل إىل املطبق بعض 
أولئك التابعني فرمبا ذكروا الصحابة قال فلما طال ذلك عمد إىل عمود اخلباء فأخذه مث وثب عليهم 

قال فحملوا فأدخلوا على أمري املؤمنني فقال من فعل هبم هذا قال مديين فكسر أيديهم وأرجلهم 
يف املطبق فقال علي به فأيت به فاستقبله سليمان بن جمالد فسلم عليه وقال له إن كنت جنوت من 
األوىل فما أحسبك تنجو من هذه قال فقال واهلل ألصدقنه مث ليفعل ما شاء قال فلما دخل عليه 

بن عمر قال نعم قال يا عدو اهلل ما هنتك األوىل عن أخراك قال يا أمري املؤمنني  قال له عبد اهلل
لست بعدو اهلل ولكين عدو من عادى اهلل ورسوله امسع مين يا أمري املؤمنني ما أقول مث أنتهي إىل ما 

ت نأحببت من أمري قال تكلم قال يا أمري املؤمنني إين كنت مبوضع لوكنت به يا أمري املؤمنني ك
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أشد نكرة عليهم مين وأشد تغيريا ملا كان منهم إين رأيت هؤالء يشتمون عمومتك من املهاجرين 
 1قال فقال أخرجوه إىل املدينة فأخرجوه إىل املدينة ".

ون عن يف الفنت، وال خيشون أحداً إال اهلل، وال ينحرف ثباتاً فالسلف الصاحل هم أعظم الناس 
 ن تلك الفنت تزيدهم قوة وإمياناً.إلفنت، بل أصوهلم وفروعهم الدينية بسبب ا

 
 نبذة من فتن به اْلبُـْهُلوِل ْبِن رَاِشٍد:

وأما سبب ضرب البهلول بن راشد قال عبد اهلل بن الوليد حدثين جزيري أن البهلول بن راشد    
طاف لكان يف زمان حممد بن مقاتل العكي وكان العكي أمريا على إفريقية وكان يالطفه الطاغية باأل

ويكافئه على ذلك فكتب الطاغية إىل العكي أن يبعث إليه قال فاختلف علينا فيما كتب أن يبعث 
إليه فقال قائل جارية ضاربة مغنية وقال قائل كتب إليه يف النحاس واحلديد والسالح فلما عزم العكي 

عظه لتزول و على أن يبعث إىل الطاغية مل يسع البهلول السكوت فتكلم وعارض العكي يف ذلك و 
عنه احلجة من اهلل تبارك وتعاىل فلما أحل عليه يف ذلك بعث يف طلب البهلول فضربه بالسياط 
البهلول السُُّكوت فَتكلم وعارض العكي قال أبو العرب مث ويل افريقية جدي متام بن متيمي التميمي 

 رمضان سنة ل يففعزل العكي بأسوأح عزلة وهم بقتله حىت هرب منه وذلك حيدث أن ضرب البهلو 
 2ثالث ومثانني ومائة ".

وحدثين بعض املشائخ أن العكي قيد البهلول فلما مدت رجاله للقيد قال البهلول هذا 
الضرب من البالء ما سألت اهلل عز وجل العافية منه قط قال وإن البهلول بقي من أثر ضربه قرحة 

 3أصابه طرف السوط ملا ضرب فمنها كانت ميتته رمحه اهلل".
وحدثين سعيد بن حممد بن احلداد أبو عثمان قال حدثين بعض أصحاب البهلول قال ملا 
ضرب البهلول أتاه السجان ليعاجل ضربه فوهب له دينارا وأعطى ملن معه درامها وقال هلم استنفقوها 
وفعل ذلك ثالثة أيام كلما دخل عليه أعطاه دينارا فخاف أصحاب هبلول أن يستنفد ما يف ملكه 

أن يربأ ضربه فلقوا السجان وقالوا قد برئ فال ترجع إليه ففعل ذلك السجان فلما استبطأه قبل 
البهلول سأل عنه وقال ألصحابه ما أراكم إال وقد صرفتموه عين كأنه اهتمهم فقالوا له يا أبا عمر 
 تعطيه كل يوم دينارا قال هلم وما يف ذلك كأنه أعلمهم أن ذلك سهال عليه فقال له حفص بن
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عمارة مسعت سفيان الثوري يقول إذا كمل صدق الصادق مل يهلك احملن ما يف يديه فأقبل البهلول 
على يد حفص يقبلها وجعل يقول سألتك باهلل أنت مسعته يقول هذا فقال له واهلل لقد مسعت 

 سفيان يقول هذا
رب ض قال أبو عثمان حدثين أبو سنان يزيد بن سنان أن حممد بن مقاتل العكي بعد أن

حاجبه هبلوال وأوهم العكي أنه ليس بكبري قال وإنه يقع يف سلطانك فبعد أن ضربه عرف بفضله 
 اغتم

قال حممد بن أمحد فسمعت أيب أمحد بن متيم رمحه اهلل حيدث عن بعض مشائخ افريقية أن 
ارتفع عين حىت فالعكي وجه إليه يسأله أن حيلله من ضربه فوجه البهلول إليه واهلل ما ضربتين سوطا 

 استغفرت لك يا أبا بشر أو كما قال
وقال أبو عثمان سعيد بن حممد حدثين أمحد بن هبلول عن أيب جعفر الكويف الذي كان 
يسكن املنستري قال كنا مع بعض اخللفاء يف غزاة له وكنا معه من أهل الثغور اثنا عشر ألف فارس 

غنا أن يف بطاقة يوصلها إليه احلاجب فلما بلوكان يقضي لنا كل يوم حاجتني نكتب هبما إليه 
البهلول بن راشد ضرب بإفريقية أتينا بأسرنا باب اخلليفة فقال لنا احلاجب ما لكم فقلنا له قد جعلنا 
حوائجنا كلها يف نصرة البهلول بلغنا أن العكي ضربه بالسياط فقال لنا احلاجب اتقوا اهلل يف دم 

َد َفَسمحْعُت َأيبح يفح سلطانك فَبعد َأن ضربه عرف بفضله اْغَتمَّ قَاَل حُمَمَُّد ْبُن َأمحَْ العكي قَاَل َوإحنَّهُ يـََقُع 
َُه اللَُّه حُيَدُِّث َعْن بعض مشائخ افريقية َأن العكي لئن بلغ اخلليفة أن العكي ضرب  َأمْحََد ْبَن متَحيٍم َرمحح

ارتدوا عن اإلسالم  يكون أهل إفريقية قد البهلول ليقتله وكيف وكيف يضرب البهلول بإفريقية إال أن
 1ولكن اصربوا فإن صح اخلرب رفعتم أمره قال فرجعنا ".

لذلك على الداعية قراءة قصص السلف الصاحل، ألن فيها عرب للصاحلني، درس للمربني 
 لثبات على احلق.ا ىف واملعليمن والدعاة
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 فى الطاعات:-ج
 :1نماذج من السلف الصالح في الطاعات

 خبيب بن عدي وثباته في الطاعات أمام فتنة قريش حتى قتل:
ريدون أن ي ، وصلب على خشبة، وجعلت سهام قريش ختطيه مينة ويسره،خبيب بن عديجيء بـ
 خياف، 

وصلب على خشبة، وجاءت قريش برجاهلا ونسائها وسفهائها،  خبيب بن عديجيء بـ
 له: أيسرك أن حممداً مكانك؟ معناها: دع حممد ينفعك، وجعلت السهام تتخطاه مينة ويسره، فقيل

انظر ما أنت اآلن فيه، وهكذا يأيت املرجفون املثبطون إذا وقع أحد الصاحلني يف نوع من البالء أو 
الفتنة، إنسان قد يكون عنده أسهم ربوية، إنسان قد يكون عنده جتاره حمرمة، مث يأيت من ينصحه 

! فتنة املال ال تغويك، فتجد هذا الشاب أو هذا الرجل يربأ إىل اهلل من يقول له: يا أخي! اتق اهلل
ون احلرام، ويقنع باحلالل فيفاجأ بنوع ابتالء وامتحان، فتصيبه فاقة وفقر، وقلة ذات اليد، فيأيت املرجف

الذين يتحدثون، دع دينك ينفعك، لو عندك أسهم يف البنك، وأنت كل سنة تأخذ أرباحها، 
فسك، وتسدد الكهرباء واملاء واهلاتف، وتصلح مجيع هذه األمور من هذه األسهم، وتصرف على ن

 2لكن دع هذا الذي ينصحك ينفعك اآلن.
 : هل يسرك أن حممداً مكانك؟ خيتربونه ويف نفس الوقت يعرضون بالنيبخبيبجاءت قريش تقول لـ

أمامه، فأخذ يضطرب ويبكي ويقول: ال، ال. وال أن يشاك بشوكة يف بدنه صلى اهلل عليه وسلم، 
ال أرضى أن يكون حممد مكاين، ليس يف القتل بل يف شوكة يشاكها يف بدنه ال أرضى، وكان أول 

، يت الشهادة؛ ألنه ملا أرادوا أن يصلبوه، قال: اتركوين، مث صلى ركعتني، جتوز فيهمامن َسنَّ ُسنة ركع
 أي: أسرع، فقال: لوال أن تقول قريش: خاف من املوت، ألطلت يف ركعيت هاتني، مث قال أبياتاً:

 قبائلهم واستجمعوا كل جممعح   لقد مجع األعداء حويل وألبـوا 
 أي جنب كان يف اهلل مصرعي على  ولست أبايل حني أقتل مسلماً 
 يبارك على أوصال شلو ممزع   وذلك يف ذات اإللـه وإن يشأ
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نعم يا عباد اهلل! ثبت ذلك الصحايب حىت ختطفته الرماح والسهام، وأفضت روحه إىل بارئها، 
ثبت إميانه، دعوى اإلميان خرج صدقها، وظهر برهاهنا، وهكذا رىب النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 1ا.نسأل اهلل أال يفتننا يف دينن -أيها اإلخوان-على إميان يقاوم الفنت، أما إمياننا صحابته 
يا إخوان! مثلما يقول العوام: "اإلميان يف القلوب" واهلل إن ُفنتح لرأيت العجائب واملصائب وال حول 

نة واسألوا اهلل العافية، توال قوة إال باهلل، ولكن ال تتمنوا لقاء العدو، وإذا بليتم فاصربوا، ال تتمنوا الف
ال ينبغي ألحد أن يعرض نفسه للفتنة ليقول: أنا أريد أن أعرف درجة جناحي يف اإلميان، ال، لكن 

 اإلنسان يصدق يف دعواه مع اهلل جل وعال، وينتبه لنفسه فذلك خري له.
 

 المبحث الرابع: ثبات الداعية ودوره في نهضة األمم، قراءة واستنباط.

ن يكون اإلنسان ثابت على دينه، وهذا الثبات من شأنه أن يعزز هنوض األمة، إذ أن يف األصل أ
اهلل تبارك وتعاىل تكفل حبماية األمة املهتمة بثوابت الدين، وتوعد بالدفاع عنها، ويرزقها من حيث 

 ىال حتتسب، األمة اليت تتمتع بالثبات على الدين ستكون صاحبة النفوذ األول، وإعالء هيبتها عل
 اجملتمع البشري فتصبح أمة رائدة؛ 

قال القرضاوي: "حيرص على املعاصرة ويتمسك باألصالة:  أنه حيرص على املعاصرة، ويشرب روح 
العصر، وخصوصاً يف وسائله وآلياته. وال يُتجاهل يف دعوته إذا دعا، وال يف تعليمه إذا عّلم، وال يف 

احنرافاته فية، ومدارسه الفكرية، واجتاهاته األدبية، و فتواه إذا أفىت: تيارات العصر ومذاهبه الفلس
 2السلوكية، ومشكالته الواقعية"

مث قال: "لقد تطور العلم، وتطورت الصناعة، وتطورت معهما األفكار والتقاليد، لقد تطورت وسائل 
ىل إالنقل من احلمار واجلمل إىل الطائرات والصواريخ، وتطورت وسائل الكتابة من القلم يف اليد 

ظل رت وسائل احلرب من السيف والنبل إىل القنبلة النووية، فال ينبغي أن ياملطبعة املتطورة، وتطوّ 
 3اإلنسان كما هو، وكل شيء حوله تغري، وال أن يظل الفكر كما هو، والدنيا كلها تبدلت"

                                                 
 املرجع السابق. 1
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بيات، ومن فالعوملة هلا إجيابيات وسل1وهذا التطور التكنولوجي والصناعي هو إجيابيات العوملة. 
 إجيابياهتا حيث جمال الصناعة، وقد تستفيد الدول النامية من مهارات الصناعة اليت جاءت هبا العوملة.
فالداعية الثابت الرامي إىل هنوض األمة عليه عدم إغفال الوقائع التارخيية يف سري الدعوة إىل اإلسالم، 

اها عوة هو الذي يصلح األمة، مرشدًا إيوربطها بالواقع احلايل احلاضر، وأن ثباته على احلق والد
للتقدم والنهوض، لذلك لزامًا  على الداعية االخنراط يف مجيع األمور يف الدولة واجملتمع، كاملمارسة 
يف اجلانب السياسي الوطين الذي يشمل احلياة االقتصادية، والتعليمية، واالسرتاتيجية، ويف اجلانب 

تماعي، ومنظمات اجملتمع املدين وغريها. وإعادة هذه الثقافة االجتماعي الذي يشمل التكافل االج
 من شأهنا تنهض األمة مجاعة، وأفراد.

مع ازدياد األزمات واحملن يف العامل اإلسالمي يزداد احتياج املسلمني إىل عوامل الثبات على األزمات 
افة إىل دور احلق، إض وقت احملن والشدائد، والصرب ال يأيت سدى إال إذا توفرت عوامل الثبات على

 2القيادة الرشيدة يف التعامل مع اجلد والشدة يف وقت األزمات.
ويف هذه احلالة يربز دور الدعاة يف توعية الناس وإرشادهم وتعريفهم بعوامل الثبات على  

 احلق وتعريفهم أن اهلل ناصر الفئة املؤمنة.
 كرة حيتاج للعديد من مقومات الثبات"إن من عوامل الثبات على احلق وقت األزمات وجناح الف 

على احلق، فيجب اإلميان بالفكرة وهو من أهم عوامل االنتصار للفكرة وللحق الذي يدافع عنه 
اإلنسان؛ فال ميكن أن تنتصر فكرة عند إنسان هو غري مؤمن هبا، واإلخالص هو الذي حيمل 

مال من أجل هذه الفكرة، وإذا اإلنسان على أن يبذل اجلهد وأن يبذل أغلى ما ميلك من وقت و 
ما توفر ذلك الشيء يف اإلنسان وتوفر الصرب على احملن واألزمات توفرت احلماسة للفكرة والقابلية 

وأضاف فرحات: "إن الكثري من الناس من ينتمي هلذا الدين، وما  3للعمل والتعامل مع الفكرة".
، البالدة تكون سببًا يف تأخري النصر أكثرهم، ولكنهم يعانون من البالدة وعدم احلماسة، وهذه

لذلك ال بد لإلنسان أن يكون متحمسًا ومتفاعاًل مع احلق الذي حيمله، وإذا توفرت يف اإلنسان 

                                                 
1Adriana Manolică, România, GLOBALISATION – ADVANTAGES AND DISADVANTAGES 
FROM THE PERSPECTIVE OF THE MANUFACTURER. P. 4. 

 (.2011.)1خلف، طاللناهض صبحي،  "دور العلماء يف الدفاع عن القدس وفلسطني"، غزة، ط 2
ة، ص غز  –(: "سبل النهوض بالدعوة اإلسالمية"، مؤمتر الدعوة اإلسالمية ومتغريات العصر، اجلامعة اإلسالمية، 2005ظهري، متيم ) 3

أبريل  4تاريخ الزيارة http://paltoday.ps/ar/post/46887،. وموقع وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية )عينك على فلسطني(29
 م2015
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هذه اخلصال الثالث وجد العامل األهم والرابع هو التضحية هلذا الدين أو القضية أو الفكرة اليت 
 .1يضحي بكل ما ميلك من أجلها" حيملها اإلنسان، وإذا كان مؤمناً بتلك الفكرة

وأن وعد اهلل تعاىل والنيب املصطفى للمؤمنني بالنصر والتمكني من اهلل تعايل للصابرين على احملن 
واألزمات والقابضني على احلق يف أشد األوقات حمقق، وأن اهلل يقذف الباطل وميحقه، ويتجسد 

ا هلم لني إهنم هلم املنصورون وإن جندنذلك يف قوله تعاىل "ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرس
 .2الغالبون"

إن هذا وعد اهلل تعاىل يف اآليات القرآنية وكذلك وعد النيب صلى اهلل عليه وسلم ألهل احلق 
بأهنم سينتصرون، وخاصة أن انتصار احلق على الباطل سنة كونية ال تتبدل وال تتغري، وأن احلق 

  من الصراع. ينتصر على الباطل بعد جولة أو جوالت
فالنصر يأيت لسبب واحد هو أن السموات واألرض قامت من أجل احلق وقامت باحلق 
وعلى أساس متني، وأن احلق له حبل متني متصل باحلق املطلق وهو اهلل والذي من أمسائه "احلق"، 

مطمئناً  إىل أن يكونو   فهذه العوامل كلها إذا اجتمعت يف النفس البشرية حتمله على الثبات والصرب
 من ناحية نفسية أن العاقبة للمتقني مهما اشتدت احملن واألزمات والشدائد.

فالرسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم يف أي حمنة يكون يف قلبها وكان يشاركهم معنويًا وعمليًا وهذا 
ألفراد ا دور القائد الناجح واحلكيم يف تعامله مع الشعب، وأن القيادة املؤمنة الراسخة هي اليت تثبت

 .3واجلند والشعوب وقت األزمات
"وعندما جاء خباب بن األرّت للنيب وقد تعرض لألذى على يد املشركني يف مكة وكان الرسول  

يبشر صحابته ويبث يف قلوهبم األمل ويقول هلم "واهلل ليتمن اهلل هذا األمر حىت يسري الراكب من 
صنعاء إىل حضرموت ال خيشى إال اهلل والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون"، ويوم األحزاب 

ندما التف املشركون حول املدينة وقال تعاىل، "وإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت ع
األبصار وبلغت القلوب احلناجر وتظنون باهلل الظنون" يف ذلك املوقف العصيب ويف تلك احملنة 

ة فالشديدة كان النيب يف قلب احملنة يبشر بفتح قصور الشام وقصور كسرى، فهذه هي حقيقة وثقا
 القيادة الواعية اليت تثبت األفراد واجلنود يف قلب احملنة وتبث األمل يف القلوب.

                                                 

 . 29املرجع السابق، ص 1
 .29املرجع السابع نفسه، ص  2
 . 70ملرجع السباق ص  3
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والنيب كان يشارك املسلمني يف كل األزمات وحىت يف اجلوع وهو الذي ربط على بطنه حجران وكان 
   1يشاركهم وجدانيا وعمليا مع اجلنود يف العمل واملعاناة وهذا دور القيادة الرشيدة.

وأول أزمة هي   ة تعرضت للكثري من األزمات حيث سجل التاريخ هذه األزماتإن األم
االقتتال الداخلي بني املسلمني، وقد قيض اهلل تعاىل هلذه األزمة احلسن بن علي ليوحد كلمة األمة 
على قلب رجل واحد، وأزمة االجتياح الذي قام به التتار على املسلمني وسخر اهلل تعاىل هلم سيف 

 طز والظاهر بيربس، وأزمة االجتياح الصلييب وسخر اهلل تعايل هلم صالح الدين األيويب والكثريالدين ق
من األزمات اليت تعرض هلا اإلسالم وكان تعاىل يف كل مرة حيقق وعده للفئة املؤمنة وحيقق هلم النصر 

ثبيت الصف ت املبني وحيقق الوعد، وكذلك يف كل هذه األزمات واحملن كان للقيادة دور كبري يف
 2اإلسالمي.

دين والعقيدة، وأزمات ال  إن للدعاة دوراً كبرياً يف تثبيت الناس على احلق ويف وقت األزمات
واملطلوب من الدعاة أن يذكروا الناس باهلل وبعظمته وأنه هو الذي يرفع وخيفض، وهو الذي بيده  

 إذا ى كل شيء، وأن عظمة اهلل تعاىلكل شيء وهو يرفع أقواما ويذل أقواما، وان اهلل تعاىل قادر عل
سيطرت على قلوب الناس فإن اإلنسان بعدها سيستخف بكل القوى اليت هتدد أمنه ومستقبله 

ة ويبقى االعتماد على اهلل تعاىل وعلى الدعاة أن ينشروا بني الناس ثقافة التبشري وأن يبتعدوا عن ثقاف
ناس األمل كما وأن الغلبة هلذا الدين وأن مينحوا ال التنفري والتحبيط والتخويف وأن العاقبة للمتقني

 3فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم.
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 72املرجع السابق، ص  1
 .72املرجع السابق، ص  2
 http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioidموقع إسالم ويب: 3

 م2015يوليو  6تاريخ الزيارة 
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 خالصة الفصل الثاني:
اهلل تبارك وتعاىل تكفل حبماية األمة املهتمة بثوابت الدين، وتوعد بالدفاع عنها، ويرزقها من حيث ف

ال حتتسب، فاألمة اليت هتتم بثوابت الدين ستكون صاحبة النفوذ األول، وتعلو هيبتها على اجملتمع 
 البشري ككل، فتصبح أمة رائدة؛ 

 سل واألنبياء، معينة جداً للبقاء على قيد الثبات، والإن قصص القرآن، وأخبار األمم الغابرة من الر 
سيما يف هذا العصر املتمثل بالعصر العوملة، وعلى الداعية االطالع على أخبار األمم السالفة ملعرفة 
ما مروا به من احملن والفنت والبالء، ومع ذلك ثبتوا على احلق ومل تزل أقدامهم، بل أصبحوا يعتربون 

الء رمحة. مث معرفة ما مروا به من النعم والرخاء من اهلل تبارك وتعاىل، ومع ذلك بقوا احملن مهنة، والب
على قيد اإلميان ومل تزل أقدامهم. كان السلف الصاحل من الصحابة رضوان اهلل عليهم ومن تبعهم 

ثباتا و  من التابعني والصاحلني يتذاكرون قصص األمم السابقة ويطلعون عليها عربة وزيادة يف اإلميان،
على احلق. وعلى الداعية كذلك االطالع على أخبار السلف الصاحل رضوان اهلل عليهم معينة الثبات 

 على احلق يف حال تقلبات احلياة واألزمان والدهر.
هذا البالء اختبار من اهلل جل وعال، وامتحان جلوهر عقيدته، ودرجة تغلغلها يف نفسه، ونتيجة هلذا 

، ار واالمتحان، وجد اهلل تعاىل الرسل واألنبياء صابرين، ثابتني، منيبني، متواضعني، مستكيننياالختب
مل يزدهم البالء والشدة إال ثباتاً.
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 الفصل الثالث: وسائل الثبات في المحن ورؤية معاصرة.
ناسبة؛ لكل شيء إجيابياته وسلبياته، فالعاقل من يتفاىن يف البحث عن الطرق املثلى والوسائل امل

لتحقيق ما يرنو إليه، ويكون على دراية باملثبطات ليعتزهلا وليتجنبها، هذا يف حق آحاد الناس، فما 
بالك بالذي اختذ الدعوة دثارة وإصالح الناس بدارة، فإن األمر يف حقه أهم وأغلى وأعلى. وبناًء 

ي للثبات هجها الداععلى ما سلف تقوم هذه الدراسة بتسليط الضوء على أهم الوسائل اليت ينت
 على هذه املهمة الشاقة وذلك برؤية خاصة جتمع بني األصالة واملعاصرة.

 املبحث األول: حدود الثبات الواجب يف احملن ووسائله.
 املبحث الثاين: ثواب الثابتني على احلق وفضلهم على األمة واإلنسانية أمجع.

 املبحث الثالث: الثبات على احلق رؤية معاصرة.
ولكن إذا أحسنا التعامل معها 1على الرغم من السلبيات العديدة اليت تأيت من وراء العوملة       

بطريقة إجيابية فنستثمر ونستفيد من التعاون املشرتك والتكامل بني القوى والضعيف إذا أحسنا 
ول املتقدمة، لدالتعامل معها فالدول النامية قد تستفيد منها "وكما أن هلا فوائد عظيمة ألمريكا وا

لك  استفادة الدول كذ. فإن هلا فوائد أيضاً للدول النامية  اليت تشارك يف مضمار املنافسة االقتصادية
الضعيفة اقتصاديًا من الدول املتقدمة إذا عملت على التكامل معها.  جعل العامل سوق مفتوحة 

من أهم  يف أي مكان. ولعلواحدة وبذلك يستطيع املستهلك أن جيد كل ما حيتاجه يف أي وقت و 
إجيابيات العوملة يف هذا اجملال عمل الشركات الوطنية والقومية على حتسني جودهتا للمنافسة على 

 العاملية ومن هنا يستفاد املستهلك. 
 وكذلك من إجيابيات العوملة الثقافية االنفتاح على العامل ثقافيا حيقق دميقراطية املعرفة وجلعل اجلميع

 اء يعيشون اجلديد بلحظته كما حيفز أيضاً إىل مزيد من التطلع إىل اجلديد واالبتكار وتبيندون استثن
سلوكيات أفضل وعادات أحسن. تبين عملية حوار احلضارات من خالل وسائل اإلعالم من أهم 

افات قمميزات العوملة إذا استخذ منها مبفهومها اإلجيايب. ومن أهم إجيابيات العوملة الثقافية حوار الث
واستفادة كل ثقافة من األخرى ما يوافقها ويوافق ديانتها. تفتيح عقود الشعوب إىل أمناط جديدة 

 من الفكر والنشاط.
ولكن من كل ما سبق فيتضح لنا أن إجيابيات العوملة أقل من سلبياهتا ومن هنا فالعبئ ثقيل على 

ادة من مكان وعلينا أيضًا االستفاملسلمني واهلجمة شرسة فعلينا أن نتفادى السلبيات نغدر اإل

                                                 
 .64 – 60ل العوملة" جامعة القاهرة، ص ــأسامة حممد فؤاد، "الدعوة اإلسالمية ىف ظ1
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اإلجيابيات على قدر اإلمكان. ولنعلم أن العوملة سلبياهتا أكثر إجيابياهتا فقبل االهتمام باإلجيابيات 
علينا التحرز من سلبياهتا وتوعيه الشعوب بذلك ولنتوحد يف مواجهة أخطار العوملة. فإن العوملة  

 كالذئب ال يأكل من الغنم إال القاصيه.
 االستفادة من إجيابيات العوملة يف نشر الدعوة اإلسالمية. ولنا كذلك 

ف ينبغي علينا أن نستفيد من رياح العوملة وتؤثر فيها كما نتأثر هبا. وال ينبغي أن نشغل بالنا بسفاس
األمور وجيب علينا يف سرعة معقولة أن حتلل املوقف بأسلوب موضوعي غري عاطفي، وأن نتحرك 

ولكن  ،ولتعظيم اخلري، وال داعي لإلصرار على التوصل إىل تعريف جامع مانع للعوملة لتفادي الشر،
املشكلة تكمن يف كيفية االستفادة من العوملة يف وسائل اإلعالم فلنستثمر من إجيابياهتا ونتجنب 

ا م سلبياهتا. وذلك بالرتكيز على ما يتوافق مع الشريعة اإلسالمية. وينبغي أن ال ننهج أو نقلد كل
يقدم لنا من الغرب. فالغرب إذا استفدنا منه يف كل األمور فسنضر بعاداتنا وقيمنا ، ألن الغرب 
بالنسبة لنا يف أمور الدين أعمى. فكيف يقودنا إىل فهم ديننا؛ فإذا أخذنا منهم كل شئ فنضل كما 

ن هنا كان علينا أن وم ضلوا يف أمور الدين وسينتشر العادات والقيم الغربية املخلة بتقليدنا وآدابنا
نستفيد منهم يف نشر الدعوة اإلسالمية وذلك باالستفادة من إجيابيات العوملة الثقافية فنؤثر كما 
نتأثر ، ونعلَّم كما نتعلم. ونفيد كما نستفيد ومن هنا جيب علينا وضع آلية للعمل والتعاون املشرتك 

على هويتنا  تنا يف كل ربوع األرض وحنافظبيننا وبني املسلمني يف كل بقاع األرض حىت ننشر دعو 
 من األمركه.

 -كيفية االستفادة من االنفتاح الثقايف يف نشر الدعوة اإلسالمية :
وطاملا انفتح العامل اإلسالمي على غريه من عواصم وبلدان العامل فالبد أن ننشر اإلسالم يف تلك 

نة " إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسالبالد وأن ندعوهم إليه باحلكمة واملوعظة احلسنة "أدع 
وجيب أن نستفيد من كل الوسائل اليت تقدمها العوملة بكل صورها يف نشر اإلسالم ومن تلك 

 -الوسائل اليت جيب أن ننشر هبا دعوتنا:
عمل حوارات مع بعض املثقفني الغربيني املنصفني وغري املتعصبني ودعوهتم إىل اإلسالم من خالل  1

 إلعالم والتكنولوجيا احلديثة "اإلنرتنت"وسائل ا
 أمهية إعداد كوادر إعالمية قادرة على احلوار مع الغربيني ونشر قيمنا هناك ونشر ديننا اإلسالمي. 2
إبراز موقف اإلسالم من األديان األخرى يف وسائل اإلعالم العاملية ومن مث إظهار تساحمه مع  3

 جيده لإلسالم واملسلمني. –شاء اهلل  إن –باقي الديانات مما سيعود بنتائج 
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تنقية وسائل اإلعالم العربية واإلسالمية من اخلرافات الغربية واالهتمام باإلجيابيات فقط دون  4
 السلبيات.

دعوة األقليات املسلمة يف البالد الغربية إىل التمسك بدينهم معاملة غريهم معاملة إسالمية مما  5
 سيؤثر على اآلخر.

ة من وسائل اإلعالم الداخلية يف توعيه الناس وإبراز إنسانيات الدين اإلسالمي ودعوهتم االستفاد 6
 عرب الوسائل احلديثة إىل التمسك بدينهم. 

عقد حوارات وندوات ومؤمترات عاملية بكون موضوعها الدين اإلسالمي الدين العام وموضوعها  9
 عاملية الدين اإلسالمي وتساحمه.

أهنا تنشر الفقر واجلوع، وجتعل احلياة أن تكون صعبة ومعقدة، لكن العجيب  ومن سلبيات العوملة
 1والغريب أن الكثري يتحدث عن العوملة حنو التقدم واإلزدهار"

والثبات على دين اهلل مطلب أساسي لكل مسلم صادق يريد سلوك الصراط املستقيم بعزمية ورشد، 
ذين ساعًيا إىل جعل كلمة اهلل هي العليا، وكلمة ال ،عاماًل جماهًدا يف سبيل نصرة دين اهلل تعاىل

يصدون عن سبيله هي السفلى، مهما كانت العقبات، ومهما بعدت املدة، وتطاولت األعوام؛ حىت 
يلقى اهلل سبحانه وتعاىل وهو على هذا الطريق، غري مبدل ثابٌت عليه من دون إفراط وال تفريط، 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ٱ  چيقول اهلل تبارك وتعاىل يف كتابه

واملقصود باملؤمنني هم الذين آمنوا باهلل  ورسوله فكانوا   2،چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ
أي أوفوا مبا عاهدوا اهلل عليه من الصرب يف  چٻ  ٻ  پ  پ  پچكما قال اهلل فيهم: 

الذي كان  أي: فمنهم من فرغ من العمل چڀ  ڀ    ڀ  ڀچالبأساء والضراء وحني البأس 
نذره هلل وأوجبه له على نفسه، فاستشهد بعض يوم بدر، وبعض يوم أحد، وبعض يف غري ذلك من 

قضاءه والفراغ منه كما قضى من مضى منهم على الوفاء هلل بعهده،  چٺ  ٺ  ٺچاملواطن 
ملقصود اوالنصر من اهلل والظفر على عدوه. والنحب: هو النذر يف كالم العرب ويأيت مبعىن املوت وهو 

 4وهو حنو ما حناه ابن كثري يف تفسريه لآلية. 3يف اآلية كما فسرها اإلمام الطربي

                                                 
1Eddy Lee Marco Vivarelli. 2006. Geneva. The Social Impact of Globalization in the Developing 
Countries. P. 11. 

 .    23سورة األحزاب، اآلية :  2
 . 239، ص 20الطربي، "جامع البيان" مرجع سابق، 3
 .372، ص 6ابن كثري، "تفسري القرآن العظيم" مرجع سابق، ج 4
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ولقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل اجملاهدين يف طريق نصرة دينه بالذكر والدعاء والثبات، فقال هلم اهلل: 
َلمَّا 1،چى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئچ

ته، وكشف هلم عن سر من أسرار نصره إياهم، وكيف خذل أعداءهم، عرفهم اهلل بنعمه ودالئل عناي
وصرفهم عن أذاهم، فاستتب هلم النصر مع قلتهم وكثرة أعدائهم، أقبل يف هذه اآلية على أن يأمرهم 

ه مبا يهيئ هلم النصر يف املواقع كلها، ويستدعي عناية اهلل هبم وتأييده فجمع هَلُْم يفح هذه اآْلية ما ب
فأساس الفالح لنصرة دين اهلل هو الثبات،وال شك عند كل ذي ُلبٍّ أن  .2صر يف احلروبقوام الن

حاجة املسلم اليوم لوسائل الثبات أعظم من حاجة أخيه أيام السلف، وذلك لكثرة حوادث الردة 
والنكوص على األعقاب، واالنتكاسات حىت بني بعض العاملني لإلسالم مما حيمل املسلم على 

 ئر، ويتلمس وسائل الثبات للوصول إىل بـَرٍّ آمن. اخلوف من أمثال تلك املصا
ألن وضع اجملتمع احلايل الذي يعيش فيه املسلمون، وأنواع الفنت واملغريات اليت بنارها 
يكتوون، وأصناف الشهوات والشبهات اليت بسببها أضحى الدين غريًبا، فنال املتمسكون به ما قاله 

 3القابض على اجلمر((.صلى اهلل عليه وسلم ))القابض على دينه ك
ومن رمحة اهلل عز وجل بنا أن بني لنا يف كتابه وعلى لسان نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم 
ويف سريته وسائل كثرية للثبات، ومن خالل هذه التوطئة حاول الباحث أن يبني عناصر اليت تتعلق 

حملن ووسائله وذكر واجب يف اباملوضوع املعنون يف أول الفصل ويتجلى ذلك يف بيان حدود الثبات ال
ثواب املرتتبة على الثابت على احلق وفضله على من سواه، مث حماولة ربط ذلك برؤية معاصرة، وترتيب 

 ذلك يف املباحث اآلتية:
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .45األنفال، اآلية: سورة 1
 . 27، ص10ابن عاشور "احلرير والتنوير" مرجع سابق، ج 2
 .526،ص4الرتمذى، "السنن" مرجع سابق، ج/ 3
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 المبحث األول: الثبات الواجب في المحن ووسائله.
ب عليه يف زعزعة ثوابته، فالواجومن البديهي جداً أن يتعرض الداعية للمحن والفنت قد تصل إىل 

هذه احلالة هو الصرب واالمتثال، واختاذ كل السبل والوسائل اليت قد تعينه يف املكافحة والتصدي 
 لتلك احملن.

إن الثبات على االبتالء والصرب على احملن واملعوقات والشوائك يف طريق إعالن كلمة اهلل سبحانه 
َيمهم، وذلك حكمة من حكم اهلل تعاىل وتعاىل من سنن الدعاة الصاحلني  املخلصني وشيمة من شح

يقول اهلل تعاىل يف حق الثابتني:  1ليمحص بني املؤمنني الصابرين وغريهم من أدعياء اإلميان،
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  چ

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چوقال أيًضا يف آية أخرى:  2،چۇۇۆۆ

يقول تعاىل ذكره: ومن الناس من يقول: أقررنا 3،چڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڌ
باهلل فوحَّدناه، فإَذا آذاه املشركون يف إقراره باهلل، جعل فتنة الناس إياه يف الدنيا، كعذاب اهلل يف 

هل يا حممد أ چڑ  ک  ک        ک  کچاآلخرة، فارتّد عن إميانه باهلل، راجعا على الكفر به 
 چگ  گ چهؤالء املرتّدون عن إمياهنم، اجلاعلون فتنة الناس كعذاب اهلل  چگچإلميان به ا

 چڳ  ڳ  ڳچننصركم على أعدائكم، كذبا وإفكا، يقول اهلل:  چگچأيها املؤمنون 
مجيع خلقه، القائلني آمنا باهلل وَغريحهم، فإذا   چڱ  ڱ  ڱ   ڱچأيها القوم من كّل أحد 

أوذحي يف اهلل ارتد عن دين اهلل فكيف خيادع من كان ال خيفى عليه خافية، وال يسترت عنه سرا وال 
 4.عالنية

فالثبات يف وقت الشدة مظهر من مظاهر عمق اإلميان ودليل رسوخه، ولقد ورد عن رسول  
تالءات من األحاديث النبوية اليت توجب الثبات والصرب علــــــــــــى االب اهلل صلى اهلل عليه وسلم العديد

منها: قوله صلى اهلل عليه وسلم: ))ال يزال من أميت أمة قائمة بأمر اهلل ال َيُضرُّهم من َخَذهَلم وال 

                                                 

 09، ص 17الطربي، "جامع البيان يف تأويل القرآن" مرجع سابق، ج1
 .2-1سورة العنكبوت، اآلية :  2
 .10سورة العنكبوت، اآلية : 3
 .13، ص 20الطربي، " جامع البيان" مرجع سابق، ج  4
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خذلني فمن يثبت ويصرب يف مواجهة امل 1من خالفهم حىت يأتيهم أمر اهلل وهـــــــــــــم على ذلك((،
 سوف ينتصر عليهم ويكون من الفاحلني.

ومن خالل هذا حياول الباحث أن يقف على احلدود اليت جيب أن يثبت عليها الداعية وأن 
 يقف عليها مهما كانت العقبات واملصري، ومهما كانت احملن ووسائله.

حسنهم إمياناً أ قال القرضاوي: "األخالق، وهي من لوازم اإلميان احلق ومثاره، وأكمل املؤمنني
 2خلقاً "

نعم، ألن األخالق والتمسك بالدين هي من األمور األساسية اليت جتعل الداعية أن يكون 
ثابت يف مبادئه، وميكن تفصيل كالم الشيخ وربطه بالثبات الواجب لدى الداعية يف األمور والنقاط 

 التالية:
الثبات على الدين، واالمتثال ومن األمور املهمة للداعية هي الثبات على الدين:  -

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چيقول اهلل تبارك وتعاىل يف حمكم تنزيله: .باألوامر

ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  

ومعىن تثبيت الذين آمنوا هبا أن اهلل يسر هلم فيهم األقوال اإلهلية على وجهها 3.چڇ
 إمياهنم امرهم فيها شك فأصبحوا ثابتني يفوإدراك دالئلها حىت اطمأنت إليها قلوهبم ومل خي

وئ وئ  ۇئ ۇئ  ۆئ   ۆئ چوقال أيًضا 4غري مزعزعني عاملني هبا غري مرتددين

واملعىن: ولوال أن ثبتنا رأيك فأقررناه على ما كان عليه يف معاملة  5،چۈئ ۈئ ېئ
ڳ  چ: 7، وجاء تيمًنا بطلب الثبات يف لقاء العدو6املشركني لقاربت أن تركن إليهم

 8،چڳ  ڱ  ڱ  ڱڱںں     ڻ    ڳ  ڳ

                                                 

 .1331،ص 3البخاري، "الصحيح" كتاب املناقب باب سؤال املشركني، ج/1
 .4القرضاوي، "ثقافة الداعية" مرجع سابق، ص2
 .29سورة إبراهيم، اآلية:  3
 . 226،ص 13ابن عاشور، "التحرير والتنوير" مرجع سابق،  ج  4
 .94سورة اإلسراء، اآلية:  5
 . 194، ص 15ابن عاشور، مرجع سابق، ج  6
 . 667، ص 1ابن كثري، "تفسري القرآن العظيم" مرجع سابق، ج 7
 .250سورة البقرة، اآلية :  8
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وروى مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو،...مث قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 1))اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك((.

وعلى هذا فال بد لكل داعية أن يتحلى بقوة اإلميان والثبات عليه، وهو توفيق من اهلل 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ  تعاىل: سبحانه وتعاىل وأصل ذلك قول اهلل

گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  

 2.چڻ
قدس وتبارك تعاىل وت-وهذه نعمة خفية أظهرها اهلل تعاىل هلم، ليشكروه عليها، وهو أنه 

ينه ب أوحى إىل املالئكة الذين أنزهلم لنصر نبيه ودينه وحزبه املؤمنني، يوحي إليهم فيما -ومتجد 
فهذه الدفعة اإلميانية بأن اهلل سبحانه وتعاىل مع عباده اجملاهدين .3وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا

الصادقني واملوفني بالعهد، وأنه لن خيذهلم أو خيزيهم، مهما كانت االبتالءات تعترب من الدوافع 
 واحلوافز القوية للثبات.

د بات على دين اهلل، وهو الغاية اليت جياهَ كما أن اإلخالص هلل تعاىل دافع من دوافع الث
فاإلخالص هو  4چٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پچمن أجلها، يقول سبحانه وتعاىل: 

احلافز الذايت للُمضِّي ُقُدًما يف هذا الطريق الثابت، وقد أثىن اهلل سبحانه وتعاىل على الفئة اليت 
پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچصدقت ما عاهدته عليه فقال: 

وشتان بني من هو الثابت على الدين صابرًا خملًصا عمله  5چڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ
هلل تعاىل، ويريد أن يلقي اهلل على ذلك، وبني من يعمل لغَرض آخر غري الذي أسلف ذكره وحنو 

 ذلك.
 

: وقد يكون هذا امتحان من اهلل تبارك وتعاىل، يقول اهلل عزوجل يف حمكم الثبات في الفتن
ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چكتابه

                                                 

 . 51،ص 2مسلم، "الصحيح"  كتاب القدر باب تصريف اهلل تعاىل القلوب، ج/ 1
 .12سورة األنفال، اآلية :  2
 .  25،ص 4، "تفسري القرآن العظيم" مرجع سابق،  جابن كثري 3
 .11سورة الزمر، األية:  4
 .23سورة األحزاب:  5
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ې  ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چوقال أيًضا:  1چۆئ

وهذا  2،چٹڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ
إخبار من اهلل تعاىل ذكر أتباعَ َرسوله صلى اهلل عليه وسلم، أنه مبتليهم وممتحنهم بشدائد من األمور، 
 ليعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، كما ابتالهم فامتحنهم بتحويل القبلة من بيت املقدس

فعلى الداعية أن جيعل نصب عينيه أنه سيبتلى يف شئ  3،إىل الكعبة، وكما امتحن أصفياَءه قَبلهم
من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله واملؤمن يبتلى على قدر إميانه ودينه، فإن كان متمسًكا به صلًبا 
عليه زيد يف البالء،  فما على الداعية إال أن يصرب على ذلك ألنه على يقني فيما هو عليه، ويرجوا 

روي البخاري يف صحيحه عن الزهري قال: أخربىن عروة بن الزبري أن أسامة الثواب من اهلل تعاىل، 
بن زيد رضي اهلل عنهما أخربه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ركب على محار على قطيفة فدكية، 
وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة يف بين احلارث بن اخلزرج قبل وقعة بدر، قال: حىت 

فيه عبد اهلل بن أيب ابن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد اهلل بن أيب فإذا يف اجمللس مر مبجلس 
أخالط من املسلمني واملشركني عبدة األوثان واليهود واملسلمني، ويف اجمللس عبد اهلل بن رواحة، فلما 

وا عل نا، فسلَّم رسول يغشيت اجمللس عجاجة الدابة مخَّر عبد اهلل بن أيب أنفه بردائه مث قال: ال تـَُغربِّ
اهلل صلى اهلل عليه وسلم عليهم، مث وقف فنزل، فدعاهم إىل اهلل، وقرأ عليهم القرآن، فقال عبد اهلل 
بن أيب ابن سلول: أيها املرء إنه ال أحسن مما تقول إن كان حًقا، فال تؤذحنا به يف جمالسنا، ارجع إىل 

 حة: بلى يا رسول اهلل فاغشنا به يفرحلك فمن جاءك فاقصص عليه،  فقال عبد اهلل ابن روا
جمالسنا، فإنا حنب ذلك، فاستبَّ املسلمون واملشركون واليهود حىت كادوا يتثاورون، فلم يزل النيب 
صلى اهلل عليه وسلم خيفضهم حىت سكنوا، مث ركب النيب صلى اهلل عليه وسلم دابته فسار حىت 

و ليه وسلم: ))يا سعد أمل تسمع ما قال أبدخل على سعد بن عبادة، فقال له النيب صلى اهلل ع
قال كذا وكذا((. قال سعد بن عبادة: يا رسول اهلل اعف عنه  -يريد عبد اهلل بن أيب  -حباب 

واصفح عنه، فوالذي أنزل عليك الكتاب لقد جاء اهلل باحلق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل 
رَة على أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة، طاك اهلل شرحق فلما أيب اهلل ذلك باحلق الذي أع هذه الُبَحيـْ

                                                 

 .126سورة آل عمران، اآلية:  1
 .156-155-سورة البقرة، اآلية: 2
 . 217، ص3الطربي، "جامع  البيان يف تأويل القرآن" مرجع سابق، ج 3
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بذلك، فذلك فعل به ما رأيت، فعفا عنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وكان النيب صلى اهلل عليه 
 1وسلم وأصحابه يعفون عن املشركني وأهل الكتاب كما أمرهم اهلل.

ڻ  چل اهلل تعاىل: يقو  واهلل سبحانه وتعاىل يبتلي املؤمنني بشىت أنواع الفنت واملصائب

 2.چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ
قال ابن عباس وغريه: يريد بالناس قوًما من املؤمنني كانوا مبكة، وكان الكفار من قريش يؤذوهنم 
ويعذبوهنم على اإلسالم، كسلمة بن هشام، وعياش بن أيب ربيعة، والوليد بن الوليد، وعمار بن 

، وعدة من بين خمزوم وغريهم، فكانت صدورهم تضيق لذلك، ورمبا ياسر، وياسر أبوه، ومسية أمه
 . 3استنكر أن ميكِّن اهلل الكفار من املؤمنني. قال جماهد وغريه: فنزلت هذه اآلية

وهذه اآلية وأمثاهلا وإن كانت نزلت هلذا السبب أو ما يف معناه من األقوال، فهي باقية يف 
حكمها بقية الدهر فعلى الداعية أن يعلم أن الفنت سنن أمة حممد صلى اهلل عليه وسلم، موجود 

من سنن اهلل تعاىل على عباده املؤمنني، فما عليه إال أن يصري على مواجهتها ويتصدى لعقباهتا، 
واهلل املعني وهو الذي يعني الصابرين، حىت يصلوا إىل هدف املنشود، الذي يتمثل يف إعالن كلمة 

 اهلل تعاىل. 
 

ٺ  ٺ       ڀ  ڀ  ڀچيقول اهلل تعاىل يف كتابه:  والطغيان والظلم: فتنة االضطهاد

ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ       

 چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ
سلم وهو و شكونا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه )) روي الشاشي يف احلديث خباب: قال 4،

متوسد بردة له يف ظل الكعبة، فقلنا: يا رسول اهلل، أال تستنصر اهلل؟ فجلس حممرًا وجهه، فقال: 
))واهلل لقد كان من قبلكم يؤخذ فيجعل املناشر من على رأسه فتفرق بفرقتني ما يصرفه ذلك 
 عن دينه، وميشط بأمشاط احلديد ما دون عظمه من حلم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه،

                                                 

 .1663ص4كناية املشرك، جالبخاري، "الصحيح" كتاب التفسري، باب  1
 .2سورة العنكبوت، اآلية:2
 .323، ص13القرطيب، "اجلامع ألحكام القرآن" مرجع سابق، ج 3
 .7-4سورة الربوج، اآلية: 4

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



149 

 

وليتمن اهلل هذا األمر حىت يسري الراكب ما بني صنعاء وحضرموت ما خياف إال اهلل والذئب 
 .1على غنمه((

 
روي ابن ماجة وغريه من حديث أىب أمامة الباهلى رضي اهلل عنه، قال: خطبنا  فتنة الدجال:

ناه ر فكان أكثر خطبته حديثًا حدثناه عن الدجال وحذ -صلى اهلل عليه وسلم -رسول اهلل 
فكان من قوله أن قال: ))إنه مل تكن فتنة ىف األرض منذ ذرأ اهلل ذرية آدم أعظم من فتنة 
الدجال، وإن اهلل مل يبعث نبًيا إال حذر أمته الدجال، وأنا آخر األنبياء، وأنتم آخر األمم، وهو 

ج من ، فأنا حجيج لكل مسلم، وإن خير 2خارج فيكم ال حمالة، وإن خيرج وأنا بني ظهرانيكم
، واهلل خليفىت على كل مسلم، وإنه خيرج من خلة بني الشام 3بعدي فكل امرئ حجيج نفسه

والعراق، فيعيث مييًنا ويعيث مشاالً. يا عباد اهلل أيها الناس فاثبتوا، فإىن سأصفه لكم صفة مل 
 .4((يصفها إياه نِب قبلى، إنه يبدأ فيقول: أنا نِب وال نِب بعدي مث يثين فيقول: أنا ربكم

  
 -: فالثبات يف اجلهاد ويف أي عمل ديين مطلب شرعي نفيس قال تعاىل الثبات في الجهاد

ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   چالعدو آمرًا املؤمنني بالصرب والثبات عند مالقاة العدو

وهذا تعريٌف من قال ابن جرير الطربي: 5،چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ
اهلل جل ثناؤه أهل اإلميان به، السريَة يف حرب أعدائه من أهل الكفر به، واألفعاَل اليت يـُْرَجى 

ى  ائ  چهلم باستعماهلا عند لقائهم النصرة عليهم والظفر هبم. مث يقول هلم جل ثناؤه: 

،  فاثبتوا ال، صدقوا اهلل ورسوله  إذا لقيتم مجاعة من أهل الكفر باهلل للحرب والقتچائ
لقتاهلم، وال تنهزموا عنهم وال تولوهم األدبار هاربني، إال متحرفًا لقتال أو متحيزًا إىل فئة منكم 

                                                 

ه( باب ماروي التابعون من أهل الكوفة، املدينة املنورة: مكتبة 1410الشاشي، أبو سعيد اهليثم بن كليب الشاشي، "املسند للشاشي" )1
 .110، ص3وم واحلكم، ج/العل

: ممشتق من الظهر وهو خالف البطن، َوَبني ظهريهم، وظهرانيهم: بحَفْتح النُّون، َوَبني أظهرهم: مجع ظهر َأي بَينهم وأقمت َبني ظهرانيه 2
قَاَمة َبني اْلَقْوم.  كفوي،"الكليات معجم يف انظر: القرميي الَأي َبني ظهر يفح َوْجهي َوظهر يفح َظْهري َهَذا يفح اأَلْصل مثَّ اْستْعمل يفح اإْلح

 .573املصطلحات والفروق اللغوية" احملقق: بريوت، مؤسسة الرسالة، ص 
حجيج نَفسه َأي: حماجه ومناظره. انظر: اليحصيب السبيت، "مشارق األنوار على صحاح اآلثار" دار النشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث، 3

(1 /121.) 
 .246، ص12ابن ماجة، "السنن"، كتاب الفنت، باب فتنة الدجال وخروجه، ج/ 4
 .45سورة األنفال، اآلية: 5
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"، يقول: وادعوا اهلل بالنصر عليهم والظفر هبم، وأشعروا قلوبكم ۇئ  ۇئ  ۆئ "
نصَر لوألسنتكم ذكره "لعلكم تفلحون"، يقول: كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم، ويرزقكم اهلل ا

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چوقال يف آية أخرى: ، 1والظفر عليهم

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  چوقال أيضا 2چٴۇ

نقل  3.چڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
الطربي عن أيب جعفر تفسريه قال: يقول تعاىل ذكره: َسأْرعحُب قلوب الذين كفروا يب، أيها 

 .4املؤمنون، منكم، وأمألها فرقًا حىت ينهزموا عنكم  "فاضربوا فوق األعناق"
روى البخاري من حديث الرباء بن عازب: كان النيب ينقل الرتاب يوم اخلندق حىت أغمر أو اغرب 

 :بطنه يقول
 وال تصـــــــــــدقنا وال صلينا          واهلل لوال اهلل ما اهتدينا         
 وثبت األقـــــــــــــــــدام إن القينا         فأنزلن سـكينة علينـــــــــــا         
 5إذا أردوا فـتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أبينـا        إن األىل قد بغوا علينـا             

وعليه فال يكفى اإلنسان أن يقول كلمة اإلميان باللسان اجملرد وأن ينتهي به هذه الكلمة 
كاليف اجلهاد، ، مث الصرب على تإىل اجلنة، وإمنا هي التجربة الواقعية واالمتحان العلمي ومالقاة البالء

 6چھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ      ڭچوعلى معاناة البالء
 

إن الثبات على املنهج وعدم التزحزح عنه مينة ويسرة السيما عند عواصف  الثبات على المنهج:
الفنت من عالمات النجاح يف الدعوة، فهذا هو طريق سلفنا الصاحل الدين أمرنا باقتفاء آثارهم، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  چتعاىلواالهتداء هبديهم، يقول اهلل تعاىل 

ٱ  چيقول تعاىل ذكره قال ابن جرير: 7چڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ

                                                 
 ( 594\13الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، )1
 .49سورة حممد، اآلية:  2
 .12سورة األنفال، اآلية: 3
 (427.  13الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 4
 .1506ص 4اب املغازي، باب باب غزوة اخلندق وهي األحزاب، جالبخاري، " الصحيح"  كت 5
 .137سورة آل عمران اآلية:   6
 .23سورة األحزاب، اآلية: 7
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يقول: أوفوا مبا عاهدوه عليه  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ باهلل ورسوله  چٻ
رغ يقول: فمنهم من ف چڀ  ڀ    ڀ  ڀچمن الصرب على البأساء والضرّاء، وحني البأس 

من العمل الذي كان نذره اهلل وأوجبه له على نفسه، فاستشهد بعض يوم بدر، وبعض يوم 
قضاءه والفراغ منه، كما قضى من  چٺ  ٺ  ٺچُأحد، وبعض يف غري ذلك من املواطن 

 ممضى منهم على الوفاء هلل بعهده، والنصر من اهلل، والظفر على عدّوه. والنحب: النذر يف كال
 .1العرب. وللنحب أيضا يف كالمهم وجوه غري ذلك، منها املوت

وهو من عالمات وجود حالوة اإلميان يف قلب املؤمن الصادق كما أخرب بذلك رسولنا صلى 
اهلل عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه، عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))ثالث 

كون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن حيب املرء ال من كن فيه وجد حالوة اإلميان: أن ي
 2حيبه إال هلل، وأن يكره أن يعود يف الكفر كما يكره أن يقذف يف النار((.

فاملبادئ عند املؤمن الصادق اإلميان أغلى من كل شئ حىت روحه، فهو يسري عليه ال 
ان عندما بايع على املنهج كيتنازل، مهما ضاقت عليه األرض مبا رحبت، ال لشيء إال ألنه 

يبايع اهلل تعاىل وكان يد اهلل فوق يده، وكان على ثقة تامة بسالمة املنهج وصحته واستعد للبذل 
 والتضحية من أجله ومن مَث الثبات عليه وابتغاء األجر والثواب من اهلل سبحانه وتعاىل.

 
نسان ها عند املمات، ألن اإلفمن عالمات النجاح يف الدعوة الثبات علي الثبات عند الممات:

يبعث على ما مات عليه، ومن األشياء املعينة على ذلك االستقامة على دين اهلل والثبات عليه 
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    چ يف احملىي، يقول اهلل تبارك وتعاىل 

 3چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چوعن أنس بن مالك، أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قرأ: 

 4قال: ))قد قاهلا الناس، مث كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام((. چپ

                                                 
 (.239/ 20الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 1
 (.12/ 1البخاري، "الصحيح"، كتاب اإلميان، باب حالوة اإلميان ) 2
 .30سورة فصلت، اآلية:  3
 (.464/ 21البيان" مرجع سابق، )الطربي،"جامع 4
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وقال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل: حضرت وفاة أيب أمحد، وبيدي اخلرقة ألشد حلييه، فكان يغرق مث 
بعد، ال بعد. فعل هذا مراراً فقلت له: يا أبتح أي شيء ما يبدو منك؟ فقال:  يفيق ويقول بيده: ال

 1إن الشيطان قائم حبذائي عاض على أنامله يقول: يا أمحد فتين وأنا أقول ال بعد ال حىت أموت.
والثبات يف هذا املوقف لن يتم إال جبهد وعمل دؤوب متواصل وإخالص وجترد تامني هلل ليتم التثبيت 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چملمات، يقول تعاىل: عند ا

 2چڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ
 

فقد يصاب اإلنسان حبالة من اليأس والقنوط، عند ارتفاع شأن  الثبات عند علو األعداء:
األعداء وعلو راياهتم، ولكن املسلم الواثق بنصر اهلل، والواعى لدينه، العامل له بإخالص وجترد، 

َجال وجوالت، وأن النصر للمؤمنني حني يستوفون واجباته، وأن علو يعي مت اًما أن احلرب سح
ے  ۓ     ےچتعاىلالباطل وأعوانه ما هو إال لوقت حمدود وأن العاقبة ملن اتقى. قال تعاىل 

چ  چوقال تعاىل:  3.چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ 

 4.چڑ      ڑ      ک
يقول تعاىل خمربا عما حتمه وقضاه لعباده الصاحلني، من السعادة يف الدنيا واآلخرة، 
ووراثة األرض يف الدنيا واآلخرة وأخرب تعاىل أن هذا مكتوب مسطور يف الكتب الشرعية 

 5والقدرية فهو كائن ال حمالة.
يقول سيد قطب: "وهذا وعد اهلل الصادق الذي كان والذي ال بد أن يكون، على الرغم مما و 

قد يبدو أحيانًا من الظاهر الذي خيالف هذا الوعد الصادق. فالذي وقع بالفعل أن اإلميان 
والتوحيد قد غلًبا على الكفر والشرك. واستقرت العقيدة يف اهلل يف هذه األرض ودانت هلا 

د كل ما وقف يف طريقها من عقبات الشرك والوثنية، وبعد الصراع الطويل مع الكفر البشرية بع
والشرك واإلحلاد. وإذا كانت هناك فرتات عاد فيها اإلحلاد أو الشرك إىل الظهور يف بعض بقاع 

                                                 

 هـ(.1425، )1القرطيب،"التذكرة بأحوال املوتى وأمور اآلخرة" الرياض،مكتبة دار املنهاج للنشر والتوزيع، ط:  1
 .29سورة إبراهيم، اآلية :  2
 .193-191الصفات اآلية:  3
 .106-105األنبياء اآلية:  4
 (. 5/324ابن كثري، تفسري ابن كثري، مرجع سابق، ) 5
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رة بصفة فإن العقيدة يف اهلل ظلت هي املسيط -كما يقع اآلن يف الدول امللحدة والوثنية  -األرض
فضال على أن فرتات اإلحلاد والوثنية إىل زوال مؤكد، ألهنا غري صاحلة للبقاء. والبشرية عامة. 

 هتتدي يف كل يوم إىل أدلة جديدة هتدي إىل االعتقاد يف اهلل والتمكني لعقيدة اإلميان والتوحيد.
دود أو حمواملؤمن يتعامل مع وعد اهلل على أنه احلقيقة الواقعة. فإذا كان الواقع الصغري يف جيل 

يف رقعة حمدودة خيالف تلك احلقيقة، فهذا الواقع هو الباطل الزائل. الذي يوجد فرتة يف األرض 
 1حلكمة خاصة".

فالناس كلهم سيموتون أما هو فيستشهد، وهو يغادر هذه األرض إىل اجلنة وغريه يغادرها 
      ڍ  ڌ  ڇ  ڇ  ڍچإىل النار، وشتان بينهما، وهو يسمع نداء ربه الكرمي، يقول: 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

يقول ابن كثري: يقول تعاىل: ال تنظروا  إىل ما هؤالء الكفار ُمرْتفون فيه، من النـِّْعَمة 2.چہ
ئة، فإمنا مَنُّد م، ويصبحون ُمرهَتنني بأعماهلم السيوالغحْبطَة والسرور، فَعّما قليل يزول هذا كله عنه

ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  ک  چهلم فيما هم فيه استدراجا، ومجيع ما هم فيه 

 3.چک
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 (. 3514/ 6سيد قطب إبراهيم حسني، "يف ظالل القرآن" مرجع سابق، ) 1
 .172-176آل عمران اآلية:    2
 (2/172ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ) 3
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 -الوسائل المعينة على الثبات:
ومن أحسن الوسائل املعينة على الثبات مصاحبة كتاب اهلل تبارك أواًل: اإلقبال على القرآن: 

فالتمسك بالقرآن يقود اإلنسان إىل اهلداية والسبيل الرشاد، وجيب أن يكون القرآن هو وتعاىل، 
 املرجع األساسي للداعية يف مجيع أحواله، وأن يكون القرآن هو السالح األول واألقوى للداعية.

قال القرضاوي: "القرآن الكرمي هو املصدر األول لإلسالم، وكل تعاليم اإلسالم جيب أن ترجع يف 
أصوهلا إىل القرآن، العقائد املفاهيم والقيم، والعبادات والشعائر واألخالق واآلداب، والقوانني 

 والشرائع، وكل هذه قد وضع القرآن أسسها، وأرسى دعائمها.
وينبغى للداعية أن حيفظ القرآن قدر ما يستطيع، بل حيسن للداعية أن حيفظ القرآن كله ويستظهره، 

 1د، ومعني ال ينضب المداد الدعاء"فالقرآن ذخرية  ال تنف
املنزل على خامت األنبياء حممد صلى اهلل عليه وسلم ألجل اإلعجاز  -القرآن الكرمي  -إن كتاب اهلل 

والتعبد هو وسيلة الثبات األوىل، وهو حبل اهلل املتني، والنور املبني، من متسك به عصمه اهلل، ومن 
ائ     ې  ى  ىچإىل صراط مستقيم قال تعاىل: اتبعه أجناه اهلل، ومن دعا إليه ُهدي 

ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  

 2.چىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب             خب
قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: ))تكفل اهلل ملن قرأ القرآن وعمل مبا فيه، أن ال يضل يف الدنيا، 

 3يف اآلخرة((. مث قرأ هذه اآليات. وال يشقى
وكما يف احلديث الذي رواه الرتمذي وغريه عن علي رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
عليه وسلم: ))إهنا ستكون فنت((، قلت: فما املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال: ))كتاب اهلل، فيه نبأ 

الفصل، ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو 
اهلل، ومن ابتغى اهلدى يف غريه أضله اهلل، وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط 
املستقيم، وهو الذي ال تزيع به األهواء، وال تلتبس به األلسن، وال تنقضي عجائبه، وال تشبع منه 

أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل صراط  العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به
 4مستقيم((.

                                                 
 .2القرضاوي، ثقافة الداعية، مرجع سابق، ص  1
 .125-123سورة طه، اآلية:  2
 (.91ابن أيب العز احلنفي، "شرح الطحاوية" ط دار السالم )ص  3
 (. 5/22التّـْرمذحي، "السنن" أبواب القرآن، باب ما جاء يف فضل القرآن. ) 4
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وقد نص اهلل تبارك وتعاىل على أنه ما ذكر قصص األنبياء وأتباعهم يف القرآن إال ألجل 
ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ  چتعاىل تثبيت أفئدة املؤمنني، قال تعاىل

 1.چچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ
الذين   ،چڄ  ڄ  ڄچيا حممد  ،چڦ  ڦ    ڦچقال الطربي: "يقول تعاىل ذكره: 

فال جتزع من تكذيب من كذبك من قومك، ورد عليك ما  ،چڄ  ڃ  ڃ  ڃچكانوا قبلك 
 جئتهم به، وال يضق صدرك، فترتك بعض ما أنزلت إليك.

قال: لتعلم ما  ،چڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃچفعن ابن جريج قوله: 
 2لقيت الرسل قبلك من أممهم".

وملثل تلك الغاية العظمى أنزل اهلل هذا الكتاب منجماً مفصاًل، كما قال تعاىل يف معرض الرد على 
وئ  ۇئ  ۇئ ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  چُشبه الكفار: 

يقول تعاىل ذكره: 3.چٱ  ٻ  ٻ   ٻ   ٻ  پ  پ  پی  ی  جئ   
يقول: هال نزل على حممد صلى اهلل عليه  چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئچباهلل  چوئ  ۇئ  ۇئچ

ىئ  چكما أنزلت التوراة على موسى مجلة واحدة؟ قال اهلل: چېئ  ېئچوسلم القرآن 

 4تنزيله عليك اآلية بعد اآلية، والشيء بعد الشيء، لنثبت به فؤادك نزلناه. چىئ  ىئ  ی
ذي يزرع اإلميان وينميه املؤمنني، فهو الوقد جعل اهلل تبارك وتعاىل القرآن مصدراً لتقوية وتثبيت أفئدة 

 يف القلي، ويزكي النفس ويقوي الصلة باهلل عز وجل.
كما أن تلك اآليات تتنزل برداً وسالماً على قلب املؤمن فال تعصف به رياح الفتنة، ويكون 

 قلبه دائًما وأبًدا مطمئًنا بذكر اهلل تعاىل.
من  لتصورات والقيم الصحيحة اليت يستطيعوكذلك أن كتاب اهلل هو الذي يزود املسلم با

ر فال املوازين اليت هتيئ له احلكم على األمو  -كذلك   -خالهلا أن يُقوِّم األوضاع من حوله، ومينحه 
 يضطرب حكمه، وال تتناقض أقواله باختالف األحداث واألشخاص.

                                                 

 .120سورة هود، اآلية:  1
 (.537/ 15الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 2
 .32سورة الفرقان، اآلية:  3
 (. 17/265، )الطربي، جامع البيان، مرجع سابق4
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فار واملنافقني  اإلسالم من الك وكذلك أن القرآن ميد املؤمن قوة يف الرد على الشبهات اليت يثريها أعداء
 كاألمثلة احلية اليت عاشها الصدر األول.

أن اهلل يعد  -وال عجب من أمر اهلل ألنه على كل شيء قدير  -وقد يعجب اإلنسان 
املؤمنني يف رجوعهم من احلديبية بغنائم كثرية يأخذوهنا )وهي غنائم خيرب( وأنه سيعجلها هلم 

ا، وألهنم من املنافقني، وأهنم سيطلبون املسلمني وسيقولون هلم لن تتبعونوسينطلقون إليها دون غريهم 
يئ  جب        چيريدون أن يبدلوا كالم اهلل، وأهنم سيقولون للمؤمنني بل حتسدوننا وأن اهلل أجاهبم بقوله: 

 مث حيدث هذا كله متاًما كما ذكره اهلل عز وجل، أمام مرئى من املؤمنني، مرحلةچ حب  خب  مب     ىب
 مبرحلة، وخطوة خبطوة، وكلمة بكلمة.

ومن هنا ندرك الفرق بني الذين ربطوا حياهتم بالقرآن، وأقبلوا عليه تالوة وحفظًا وتفسرياً  
وتدبرًا واستنباطًا، منه ينطلقون، وإليه يفيئون، وبني من قدسوا كالم البشر وجعلوه نصب أعينهم، 

 فمنه يتشربون منهج حياهتم.
 

 بشرع اهلل، والعمل الصالح: ثانياً: االلتزام
 فالداعية الناجح هو الذي جيعل قوله مطابقا ومصاحبا لعمله، ال أن يكون القول بال عمل. 

قال القرضاوي: "عبادة اهلل تعاىل وتقواه، بأدائه فرائضه وإقامة شرائعه، وامتثال أوامره، واجتناب 
ج اإلسالم، من الصالة والصيام والزكاة وح نواهيه، وإحالل حالله، وحترمي حرامه. وال سيما يف أركان

البيت. والتقرب إىل اهلل تعاىل بالنوافل والذكر والتسبيح، والتحميد والتهليل والتكبري، والدعاء 
 1واالستغفار"

ومن وسائل الثبات على دين اهلل وعلى الدعوة إىل اهلل التزام بشرع اهلل تعاىل، وجعله هو املنطلق يف 
ڦ    ڤ  ڦ  ڦچتقرب إىل اهلل تعاىل بالعمل الصاحل، قال اهلل تعاىل احلياة، وكذلك ال

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  

 2.چڇ

                                                 
 .20القرضاوي، "خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة" مرجع سابق، ص  1
 . 29سورة إبراهيم اآلية:  2
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: ))أما احلياة الدنيا فيثبتهم باخلري -وكذا روي عن غري واحد من السلف -قال قتادة 
 1والعمل الصاحل، ويف اآلخرة يف القرب((.

 2چٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤٿ  ٿ  چوقال سبحانه وتعاىل: 

نقل الطربي عن أيب جعفر قوله: يعين جل ثناؤه بذلك: ولو أن هؤالء املنافقني الذين يزعمون أهنم 
آمنوا مبا أنزل إليك، وهم يتحاكمون إىل الطاغوت، ويصدُّون عنك صدوًدا "فعلوا ما يوعظون به"، 

مره "لكان خريًا هلم"، يف عاجل دنياهم، وآجل يعين: ما يذّكرون به من طاعة اهلل واالنتهاء إىل أ
معادهم "وأشد تثبيًتا"، وأثبت هلم يف أمورهم، وأقوم هلم عليها.  وذلك أن املنافق يعمل على شك، 

 .3فعمله يذهب باطال وعناؤه يضمحّل فيصري هباء، وهو بشكه يعمل على وناٍء وضعف
ٻ  چوقال أيضا:  4چۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ې  ې   ې  ې  ىچوقال يف آية أخرى: 

 5.چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
فعمل الصاحلات والطاعات، والتواصي بذلك يزكِّي النفس، ويصفِّي القلب، وهو كفارة 

ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  چللذنوب، ومبعٌد عن مواقع الزلل والزيغ، قال اهلل تعاىل: 

، 7مرضاة اهلل، واعلموا أهنما من طاعة اهللالصرب والصالة على وتقدير الكالم  6.چۇ    ۇ     ۆ
هذه اآلية 8.چۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئچوقال أيضا: 

حضٌّ من اهلل تعاىل ذكره على طاعته، واحتمال مكروهها على األبدان واألموال فقال:"يا أيها الذيَن 
آمنوا استعينوا بالصرب والصالة" على القيام بطاعيت، وأداء فرائضي يف ناسخ أحكامي، واالنصراف 

ري حكامي، والتسليم ألمَعما أنسخه منها إىل الذي أحدحثه لكم من فرائضي، وأنقلكم إليه من أ
فيما آمركم به يف حني إلزامكم حكمه، والتحول عنه بعد حتويلي إياكم عنه وإن حلقكم يف ذلك 
مكروٌه من مقالة أعدائكم من الكفار بقذفهم لكم الباطل، أو مشقٌة على أبدانكم يف قيامكم به، 

                                                 

 .502ص4ابن كثري، "تفسري القرآن العظيم " مرجع سابق، ج/  1
 . 66سورة النساء اآلية:  2
 ( .522/ 2الطربي، جامع البيان، مرجع سابق،  )3
 .19سورة البلد اآلية:  4
 .3-2سورة العصر اآلية:  5
 .45سورة البقرة اآلية:  6
 (.1/15الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 7
 . 153سورة البقرة اآلية:  8
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روه ذلك منكم يل على مكأو نقٌص يف أموالكم وعلى جهاد أعدائكم وحرهبم يف سبيلي، بالصرب 
وَمشقته عليكم، واحتمال عنائه وثقله، مث بالفزع منكم فيما يَنوبكم من ُمفظحعات األمور إىل الصالة 
يل، فإنكم بالصرب على املكاره ُتدركون مرضايت، وبالصالة يل تستنجحون طلباتكم قَبلي، وتدركون 

م ئضي وترك معاصيَّ، أنصرُهم وأرعاهحاجاتكم عندي، فإين مع الصابرين على القيام بأداء فرا
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  چوقال تعاىل:  1وأكَلُؤهم، حىت يظفروا مبا طلبوا وأمَّلوا قحَبلي

ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ىى  ائ   ائ  ەئەئ  وئ  وئ   ۇئ  

 2.چۇئ
 

 ثالثاً: تدبر قصص األنبياء والصالحين، ودراستها للتأسي والعمل:
ا ذكر قصص األنبياء وأقوامهم واملعارك اليت دارت بينهم، وهالك أعداء اهلل من فاهلل تبارك وتعاىل إمن

املخالفني لألنبياء وأقوامهم ألخذ العربة وللتأسي بالرسل يف صربهم وحتملهم، لذا أمر اهلل باالقتداء 
ەئ  چ :هبم واقتفاء آثارهم، فقال اهلل تعاىل ملا ذكر مجلة من األنبياء واجتباءه إياهم وهديه هلم

ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  

يعين: األنبياء املذكورين مع من أضيف إليهم من اآلباء والذرية واإلخوان وهم  3.چی
أي: اقتد چۇئ  ۆئچأي: هم أهل اهلداية ال غريهم،  چەئ  وئ  وئچاألشباه 

 4م  ويأمرهم به.فيما يشرعه هلواتبع. وإذا كان هذا أمرا للرسول صلى اهلل عليه وسلم، فأمته تبع له 
قال القرضاوي: "العناية بالقصص القرآين: ومما ينبغي للداعية االلتفات إليه، والعناية به، 

 5وما اشتملت عليه من عرب وعظات، وأسرار وحكم بالغة"
ڦ  ڦ   ڦ ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃ  چوأما يف قصص األنبياء وأقوامهم قال تعاىل: 

 6.چڇڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  

                                                 

 ( .3/213الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 1
 .45سورة العنكبوت اآلية:  2
 .70سورة األنعام، اآلية:  3
 (.  3/277بق، )ابن كثري، تفسري القرأن العظيم، مرجع سا 4
 .20القرضاوي، "ثقافة الداعية" مرجع سابق، ص  5
 .120سورة هود اآلية:  6
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فهذه اآلية وما يف معناها مل تنزل على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم جملرد تشنيف اآلذان 
بالقصص أو للتفكه، بل، إمّنا تزلت لغرض عظيم أال وهو لربط جأش النيب صلى اهلل عليه وسلم 

لصحابة والتابعني، اوتقوية فؤاده وتثبيت املؤمنني الذين معه. ففي قصص األنبياء، والصاحلني من 
 وتابعيهم بإحسان من علماء األمة األتقياء ما يزيد املرء ثباتاً واستقراراً.

فلو تأمل الداعية قصة سيدنا إبراهيم عليه السالم إمام املوحدين الذي واجه طغيان الطغاة،  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    چوقول اهلل عز وجل فيه: 

ملا َدَحضت حجتهم، 1.چۅ  ۅ ۉ  ۉ ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ 
وبان عجزهم، وظهر احلق، واندفع الباطل، عدلوا إىل استعمال جاه ملكهم حىت إن كانت املرأة 

وأضرموها  مث جعلوه يف َجْوبة من األرض،-مترض، فتنذر إن عوفيت أن حتمل حطًبا حلريق إبراهيم
الم، يف  مثلها، وجعلوا إبراهيم، عليه السنارًا، فكان هلا شرر عظيم وهلب مرتفع، مل توقد قط نار  

كفة املنجنيق بإشارة رجل من أعراب فارس من األكراد  امسه هيزن فخسف اهلل به األرض، فهو 
يتجلجل فيها إىل يوم القيامة، فلما ألقوه قال: "حسيب اهلل ونعم الوكيل"، كما رواه البخاري، عن 

ني قاهلا إبراهيم حني ألقي يف النار، وقاهلا  حممد ح ابن عباس أنه قال: "حسيب  اهلل ونعم الوكيل"
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی      جئ  حئ  مئ  ىئ  چقالوا: 

ألدرك معىن من معاين الثبات أمام الطغيان والعذاب، وكيف تكون لو تدبرها2چيئ  جب  حب
 العاقبة للمتقني.

  ٻ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ چولو تدبر  قول اهلل عز وجل يف قصة موسى عليه السالم: 

 3.چپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
قال ابن جرير الطربي:ذكر غري واحد من املفسرين: أن فرعون خرج يف جحفل عظيم ومجع كبري، 
وهو عبارة عن مملكة الديار املصرية يف زمانه، أويل احلل والعقد والدول، من األمراء والوزراء والكرباء 

  ڀڀ  ڀ  ٺچ ورغم هول املشهد وفزع القوم كان جواب موسى ثابتا واثقا قال:  4والرؤساء واجلنود

                                                 

 . 90-62سورة األنبياء اآلية:  1
 (. 351/ 5ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، )2
 .62-61سورة الشعراء اآلية  3
 (.144 -6/143ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ) 4
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أي: ال يصل إليكم شيء مما حتذرون، فإن اهلل، سبحانه، هو الذي أمرين أن أسري  چٺ  ٺ
 هاهنا بكم، وهو ال خيلف امليعاد.

ألحّس مبعىن آخر من معاين الثبات عند مطاردة ومالحقة الظاملني للمؤمنني، أي: الثبات 
 يف حلظات الشّدة وسط صرخات اليائسني. 

فيحسن بالداعية أن يتدبر قصة السحرة مع فرعون فقد ذكرها اهلل تبارك وتعاىل عدة مرات 
  -جنوده قلة عتادهم أمام فرعون و مع قلتهم و  -يف القرآن ألخذ العربة فيها، وكيف متسك السحرة 

باحلق بعدما تبني هلم، فهذه القصة من األمثلة الواضحة اليت حيسن أن يتمسك هبا الداعية ويستهدي 
گ  ڳ   ڳ    گچ بنورها أمام هتديدات الظاملني والصادين عن سبيل اهلل تعاىل. قال اهلل عز وجل:

ہ    ڳ  ڳ   ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ

إنّه ثبات القلة املؤمنة الذي ال يشوبه أدىن تراجع  1چہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے
ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  چوهم يقولون: 

 3أي: لن خنتارك على ما حصل لنا من اهلدى واليقني.2.چې   ې  ې
فرعون وقصة أصحاب األخدود، ويف قصة مؤمن املؤمن يف سورة يس، وهكذا قصة مؤمن آل  

وغريها من القصص القرآنية، يفيد املؤمن منها دروًسا من أمها الثبات على دين اهلل وعلى الدعوة 
 حىت املمات.

وهذا عروة بن الزبري أحد فقهاء التابعني يف اإلسالم، مثل صاحل للمؤمن الصابر الراضي،  
ساقه   األكلة فقرر األطباء قطعها حىت ال تسري إىلاملقدر لنعم اهلل، فقد رووا أن رجله وقعت فيها 

كله مث إىل فخذه وسائر جسده، فطابت نفسه بنشرها، فعرضوا عليه أن يشرب شيئًا خيمِّر عقله 
حىت ال حيس باألمل ويتمكنوا من قطعها، فقال: ))ما ظننت أن أحداً يؤمن باهلل يشرب شيئاً يغيِّب 

ن هلموا فاقطعوها((، فقطعوها من ركبته وهو صامت ال عقله، حىت ال يعرف ربه عز وجل، ولك
من سطح  -كان أحب أوالده إليه-يتكلم، ففي تلك الليلة اليت ُقطعت فيها رجله سقط ابن له 

فمات، فدخلوا عليه فعزوه فيه، فقال رضي اهلل عنه: اللهم لك احلمد، كانوا سبعة فأخذت واحداً 

                                                 

 .91سورة طه اآلية: 1
 . 92سورة طه اآلية: 2
 (. 5/304ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، )3
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ت، ذت واحداً وأبقيت ثالثة، فإن كنت أخذت فلقد أعطيوأبقيت ستة، وكانت يل أطراف أربعة فأخ
 1ولئن كنت قد ابتليت لقد عافيت أخذت عضواً وأبقيت أَْعَضاء َوأخذت ابناً وأبقيت أَبَناء.

 
 رابعاً: الدعاء: 

ومن صفات عباد اهلل املؤمنني أهّنم يتوجهون إىل اهلل عز وجل بالدعاء أن يثبتهم، فالدعاء 
املسلم على ذلك، فعن جابر بن عبد اهلل  رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل من أقوى ما يعني 

 2صلى اهلل عليه وسلم: ))إّن الدعاء سالح املؤمن((.
وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدعو ألصحابه بالثبات، ومن ذلك دعائه لعبد اهلل بن رواحة 

تل شهيداً، قال هشام فثبته اهلل أحسن الثبات، قرضي اهلل عنه: ))وأنت فثبتك اهلل يا ابن رواحة، 
 3وفتحت له اجلنة ودخلها((.

ومن كان حريًصا على الدعاء سرتاه يَلهج به يف كل وقت وحني، ويكون ذلك تذكريًا له 
الختاذ أسباب الثبات واحلذر من أسباب الزيغ واالحنراف؛ والدعاء فيه تذكري مبحاسبة النفس عن  

لقلب حنو اهلل عز وجل، وقد ذكر اهلل تعاىل مناذج من أدعية األنبياء والصاحلني كل مؤثر على مسرية ا
ۆئ  ۈئ     ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئچالشيء الكثري يف كتابه العظيم فمنها قوله تبارك وتعاىل: 

ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  چوقوله تبارك وتعاىل:  4، چۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئ  ىئ

 حكاية عن سحرة فرعون:وقوله عز وجل  5،چڱ  ڱ  ں  ں     ڻ

 6چڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  کچ
ې  ې      ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  چوقوله تعاىل حكاية عن أدعية الرسل وأتباعهم: 

 7.چوئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ

                                                 

 (.172الذهيب، "الكبائر" بريوت، دار الندوة اجلديدة، )ص   1
 .346ص3م( دار املأمون، ج/1724 –ه 1404أبو يعلى املوصلي التميمي، "مسند أبو يعلى" باب مسند جابر، دمشق، للرتاث ) 1
 (3/350ه(، )1352، )1ابن اجلوزي "املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم" بريوت، دار صادر، ط:3
  .2سورة آل عمران، اآلية: 4
 .250سورة البقرة، اآلية:  5
 .126سورة األعراف، اآلية:   6
 .149سورة آل عمران اآلية: 7
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ها كيف رجل واحد، يصرفوملا كانت "قلوب بين آدم كلها بني أصبعني من أصابع الرمحن، كقلب 
يشاء، كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كثريًا ما يقول: ))اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا 

 1على طاعتك((.
وكذلك جند كثريًا من أدعية الصاحلني املأثورة، تركز كثريًا على معىن الثبات، ومن ذلك دعاء 

 2ك إميانًا ال يرتّد، ونعيًما ال ينفد((.عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: ))اللهم إين أسأل
وقال شداد بن أوس رضي اهلل عنه: كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يعلمنا كلمات ندعو هبّن 

 3يف صالتنا: ))اللهم إين أسألك الثبات يف األمر وأسألك عزمية الرشد((.
د امرأة العزيز وسائر مام كيولقد استعان نيب اهلل يوسف عليه السالم باهلل تعاىل يف الثبات أ

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک     کک  گ  چنساء ومصر، فتوجه إىل اهلل بالدعاء وقائالً: 

 4.چگ  گ  گ        ڳ  ڳ     ڳ  ڳ  ڱ
 

 خامساً: ذكر اهلل:
ومن صفات عباد اهلل املؤمنني والدعاة إيل سبيله القومي كثرة ذكر اهلل تعاىل بالقلب واللسان، لكون 

عاصًما هلم عن الزيغ حافزًا هلم على مواصلة املسرية حنو اهلل تعاىل، ألن من أحب شيًئا أكثر  الذكر
من ذكره، ومن أكثر من ذكر اهلل تعاىل ذكر اهلل تعاىل يف املأل األعلى ويكون معه مؤيًدا وناصرًا 

ىئ  ىئ  چوقال تعاىل:  5،چىائائەئەئوئچوظهريًا قال تعاىل: 

 6.چىئ    يئ ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  مئ 
فكان كثرة ذكر اهلل تعاىل من أعظم وسائل الثبات على دين اهلل تعاىل، وعلى الدعوة إىل 

گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چاهلل، قال تعاىل: 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چوقال تعاىل:  7، چڻ   ڻ  ڻ

                                                 

 .51،ص2مسلم، "الصحيح"  كتاب القدر، باب تصريف اهلل تعاىل القلوب كيف شاء، ج/ 9
 . 454، ص1ابن حنبل، أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، "املسند" أمحد، باب مسند عبد اهلل بن مسعود، ج/  2
 .356/ص 22بل أبو عبداهلل الشيباين، باب الثامن والعشرون، ج، ابن حنبل، أمحد بن حن 3
 .33سورة يوسف، اآلية:  4
 .152سورة البقرة، اآلية: 5
 .42-41سورة األحزاب، اآلية:  6
 .35سورة احلج، اآلية: 7
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قوله: عن ابن عباس نقل الطربي  1چڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ
قال: املنافقون ال يدخل قلوهبم شيء من  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦچ

ذكر اهلل عند أداء فرائضه، وال يؤمنون بشيء من آيات اهلل، وال يتوكلون، وال يصلون إذا غابوا، وال 
ٹ  چيؤدون زكاة أمواهلم، فأخرب اهلل تعاىل أهنم ليسوا مبؤمنني، مث وصف املؤمنني فقال: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چفأدوا فرائضه.  چڤ  ڤ   ڦ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 2.يقول: ال يرجون غريه چڄ  ڃ   ڃچ يقول: تصديًقا  چڄ
فذكر اهلل من أعظم أسباب التثبيت، فليتأمل القارئ الكرمي االقرتان بني الثبات وذكر اهلل يف 

ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چقوله عز وجل

 فجعله من أعظم ما يُعني على الثبات يف اجلهاد. 3،چۈئ
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  چوقال سبحانه وتعاىل: 

 . 4چڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ
ولقد استعان نيب اهلل يوسف عليه السالم بذكر اهلل يف الثبات أمام فتنة املرأة ذات املنصب 

،فتكسرت أمواج جنود الشهوات چٺ  ٺچسها، فدخل يف حصن واجلمال ملا دعته إىل نف
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      چأمام أسوار حصنه، قال اهلل عز وجل: 

يقول جل 5چڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿٹ   ٹ      ٹ  ٹ  ڤ
تدعوين  يثناؤه: قال يوسف إذ دعته املرأة إىل نفسها، وقالت له:"هلم إيل": أعتصم باهلل من الذ

يقول: أحسن منزليت، وأكرمين وائتمنين، فال  چٿ  ٿچإليه، واستجري به منه. وقوله: 
 6.أخونه

                                                 

 . 2سورة األنفال اآلية:  1
 (.4/11الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، )2
 . 45سورة األنفال اآلية:  3
 .12سورة األنفال اآلية:  2
 .23سورة يوسف اآلية: 3
 (16/32الطربي، جامع البيان،ة مرجع سابق، ) 6
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وهكذا تكون فاعلية األذكار يف تثبيت املؤمنني يف كل زمان ومكان، وإذا غفل املؤمن عن 
ذكر اهلل تعاىل جثم الشيطان الرجيم على قلبه، وانبسط عليه، وبذر فيه أنواع الشرور والوساوس، 

   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤچفيصبح منغمًسا يف الذنوب، مستهيًنا هبا، قال تعاىل: 

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڦ   ڦ  

يقول تعاىل ذكره: ومن يعرض عن ذكر اهلل 1،چڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ
غويه يقول: جنعل له شيطانا ي چڤ  ڤ     ڤ   ڦ   ڦ  ڦچفلم خيف سطوته، ومل خيش عقابه 

ري ثبت لعلة يف غفهو له قرين: يقول: فهو للشيطان قرين، أي يصري كذلك، وأصل العشو: النظر ب
العني، يقال منه: عشا فالن يعشو عشوا وعشّوا: إذا ضعف بصره، وأظلمت عينه، كأن عليه 

 2.غشاوة
ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی      یی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئ     چوقال عز وجل: 

 3.چجب  حب  خب  مب
بض. قال قيكون الشيطان دائًما مع العبد، فإذا ذكر ربه عز وجل، واستعاذ به اخننس الشيطان وان

 5وفسدوا((. 4قتادة رمحه اهلل: ))واهلل ما نسي قوم ذكر اهلل عز وجل إال باروا
يقول ابن القيم: "إن دوام ذكر الرب تبارك وتعاىل يوجب األمان من نسيانه الذي هو سبب 
شقاء العبد يف معاشه ومعاده، فإّن نسيان الرب سبحانه وتعاىل يوجب نسيان نفسه ومصاحلها 

وإذا نسي العبد نفسه  6،چڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ     ڦ  ڄ  ڄ چ
أعرض عن مصاحلها ونسيها، واشتغل عنها، فهلكت وفسدت وال بد، كمن له زرع أو بستان أو 

                                                 

 .32-36سورة الزخرف، اآلية: 1
 ( 21/603الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، )2
 .17سورة اجملادلة اآلية:  2
مشتق من البوار وهو اهلالك، قال اخلليل: البوار اهلالك، تقول: باروا، وهم بور، أي ضالون هلكى. وأبارهم فالن، وقد يقال للواحد   4

[. انظر: محد بن فارس "معجم مقاييس اللغة"دار 12]الفتح: چہ  ہ  ہچواجلميع والنساء والذكور بور. قال اهلل تعاىل: 
 (.316/ 1م( )1797 - هـ1377الفكر، عام النشر: )

 .243، ص2(، ج/ 1795 – 1375، )2ابن قيم اجلوزية، "إغاثة اللهفان" بريوت، دار املعرفة، ط: 5
 . 17سورة احلشر اآلية: 6
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ماشية أو غري ذلك ومما صالحه وفالحه بتعاهده والقيام عليه، فأمهله ونسيه، واشتغل عنه بغريه 
 1وضيع مصاحله، فإنّه يفسد والبد".

 
 : الحرص على سلوك طريق أهل السنة والجماعة:سادساً 

إّن الطريق الوحيد الصحيح الذي جيب على كل مسلم سلوكه هو طريق السلف الصاحل أهل السنة 
واجلماعة، طريق الطائفة املنصورة والفرقة الناجية، أهل العقيدة الصافية، واملنهج السليم، واتباع السنة 

 ومفاصلة أهل الباطل. والدليل، والتميز عن أعداء اهلل 
فعن عمران بن حصني رضي اهلل عنهما قال: قال: النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))مث خريكم 
قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم((. قال عمران: ال أدري أذكر النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد 

ال: ))خري الناس اهلل عليه وسلم ققرنه قرنني أو ثالثة. وعن عبد اهلل رضي اهلل عنه عن النيب صلى 
 2قرين، مث الذين يلوهنم، مث الذين يلوهنم، مث جييء أقوام تسبق شهادة أحدهم ميينه وميينه شهادته((.

وعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه، قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إن بين 
رقة، كلها يف النار ق على ثنتني وسبعني فإسرائيل افرتقت على إحدى وسبعني فرقة، وإن أميت ستفرت 

 3إال واحدة وهي اجلماعة((.
وعن بن مسعود رضي اهلل عنه، قال: قال يل النيب صلى اهلل عليه وسلم: ))يا عبد اهلل بن 

اإلميان أوثق؟( قلت:  4مسعود((! فقلت: لبيك يا رسول اهلل ثالث مرار. قال: ))هل تدري أي عرى
ن ))أوثق عرى اإلميان الوالية يف اهلل باحلب فيه والبغض فيه. يا عبد اهلل ب اهلل ورسوله أعلم، قال:

مسعود((! قلت: لبيك يا رسول اهلل ثالث مرار. قال: ))هل تدري أي الناس أفضل؟ قلت اهلل 
ورسوله أعلم، قال: فإن أفضل الناس أفضلهم عماًل إذا فقهوا يف دينهم. يا عبد اهلل بن مسعود(( 

عديك ثالث مرار. قال: ))هل تدري أي الناس أعلم؟(( قلت: اهلل ورسوله أعلم. قلت: لبيك وس
قال: )) فإن أعلم الناس أبصرهم باحلق إذا اختلفت الناس، وإن كان مقصرًا يف العمل، وإن كان 
يزحف على إسته، واختلف من كان قبلنا على اثنتني وسبعني فرقة، جنا منها ثالث وهلك سائرها، 

مللوك وقاتلتهم على دين اهلل ودين عيسى بن مرمي حىت قتلوا، وفرقة مل يكن هلم طاقة فرقة: وازت ا
                                                 

 .69ص 1م( ج/، 1725 –ه 1405، )1ابن قيم اجلوزية، "الوابل الصيب" بريوت: دار الكتاب العريب، ط: 1
 .441،ص17الشهادات، باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، ج/ البخاري، "الصحيح" كتاب  1
 .1322،ص2ابن ماجة، "السنن" كتاب الفنت، باب افرتاق األمة، ج/ 3
 عراه يعروه عرًوا، قصده لطلب رفده، واعرتاه مثله، فالقاصد عار واملقصود معرو، وعراه أمر واعرتاه أصابه، واجلمع عرى، مثل مدية ومدى 4

 على التشبيه بالعروة اليت يستمسك هبا ويستوثق. « وذلك أوثق عرى اإلميان» -ليه الصالة والسالم ع -وقوله 
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مبوازاة امللوك، فأقاموا بني ظهراين قومهم، فدعوهم إىل دين اهلل ودين عيسى بن مرمي فاقتلتهم امللوك 
هم، فدعوهم إىل مونشرهتم باملناشري، وفرقة مل يكن هلم طاقة مبوازاة امللوك وال باملقام بني ظهراين قو 

ڇ  ڍ  چاهلل وإىل دين عيسى بن مرمي، فساحوا يف اجلبال وترهبوا فيها، فهم الذين قال اهلل فيهم: 

ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ       ڑ  ڑ  ک  ک  

ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  

،فاملؤمنون الذين آمنوا يب  چںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  ہ
 1وصدقوين، والفاسقون الذين كفروا يب وجحدوا يب((.

 
 سابعاً: التربية السليمة:

تعد الرتبية اإلميانية العلمية الواعية املتدرجة عامل أساسي من عوامل الثبات. فالرتبية اإلميانية: هي 
فية للجفاف ما عنده، وحمبته املنااليت حتيي القلب والضمري، وتورث اخلوف باهلل عز وجل، ورجاء 

 العاطفي الناتج عن البعد عن نصوص القرآن والسنة والعكوف على أقاويل الرجال.
 * الرتبية العلمية: القائمة على الدليل الصحيح املنايف للتقليد واألمعية الذميمة. 

ض اة، والعلم يقبقال اإلمام الزهري: ))كان من مضى من علمائنا يقولون إن االعتصام بالسنة جن
 .2قبًضا سريًعا فنشر العلم ثبات الدين والدنيا، ويف ذهاب العلم ذهاب ذلك كله((

* الرتبية الواعية: اليت ال تعرف سبيل اجملرمني، وتدرس خطط أعداء اإلسالم وحتيط بالواقع علماً 
 دودة.احملوباألحداث فهماً وتقومياً، املنافية لالنغالق والتقوقع على البيئات الصغرية 

ط * الرتبية املتدرجة: اليت تأخذ بيد املسلم شيئًا فشيئاً، ترتقي به يف مدارج الكمال البَشرحي بتخطي
 موزون، دون االرجتال والتسرع والقفزات الشبابية اليت حتطِّمه.

 
 
 
 
 

                                                 
 .420ص 2( ج3970احلاكم "املستدرك" رقم احلديث )  1
 .367، ص3( ج/ 1405، )4األصبهاين، "حلية األولياء" بريوت: دار الكتاب العريب، ط:  2
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 ثامناً: الثقة بالطريق
سائل  ثباته عليه أكرب، وهلذا و ال شك أنه كلما ازدادت الثقة بالطريق الذي يسلكه املسلم، كان 

 كثرية منها:
استشعار أن الصراط املستقيم الذي تسلكه ليس جديداً، وال وليد زمانك، وإمّنا هو طريق قدمي  -1

قد سار فيه من قبلك األخيار من األنبياء، والصديقني، واألولياء والعلماء الصاحلني، والشهداء، 
كلهم   أنساً، وكآبتك فرحاً وسروراً، ألنك تشعر بأن أولئكعند ذلك تزول ُغْربَتك، وتنقلب وحشتك 

 أخوة لك يف الطريق واملنهج.
الشعور باالصطفاء واالجتباء، وأن العبد إذا رأى نفسه منغمًسا يف أمور الدين فليستشعر أن  -2

     ڄ  ڃ     ڄ  ڄچاهلل اجتباه وهذا واصطفاه وحرم غريه من هذا اخلري العظيم، قال اهلل عز وجل: 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  چوقاىل تعاىل:  1،چڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ

ٿ  ٿ       ٿ  چوقال تعاىل يف يوسف عليه الصالة والسالم 2،چٹ  ٹ   ٹ

 3.چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
وكما أّن اهلل اصطفى األنبياء من عباده، فللصاحلني نصيب من ذلك االصطفاء، وهو ما 

 ورثوه من علوم األنبياء.
يكون شعور اإلنسان لو أّن اهلل تعاىل خلقه مجاداً، أو دابة، أو كافراً ملحداً، أو داعياً إىل كيف   -3

بدعة وضالله مستميًتا يف الدفاع عنها، أو خلقه اهلل فاسقاً، أو مسلمًا عاديًا غري داعية إلسالمه، 
ل احلق من ية من أهأو داعية يف طريٍق ذي عوج؟ أال يرى أّن شعوره باصطفاء اهلل له، أن جعله داع

 احلوافز اليت جتعله يستمسك هبذا الدين ويكون هذا من عوامل ثباتك على املنهج املستقيم؟
 

 تاسعاً: ممارسة الدعوة إلى اهلل عز وجل:
إّن النفس البشرية إذا مل تتحرك تأسن، وإن مل تنطلق تتعفن، ومن أعظم جماالت انطالق النفس: 
الدعوة إىل اهلل، فهي وظيفة الرسل، وخملصة النفس من العذاب، فيها تتفجر الطاقات، وتنجز 

ې  ېى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ    چاملهمات قال تعاىل: 

                                                 

 .57سورة النمل اآلية: 1
 .32ية: سورة فاطر اآل 2
 .6سورة يوسف اآلية:  3
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ی  یجئ  حئ   مئ  ىئ  يئجب    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئی  ی 

 1.چحب    خب  مب  ىبيب  جت  حت  ختمت  ىت  يت
وليس يصّح شيء أن يقال يف اإلنسان: "فالن ال يتقدم وال يتأخر" فإّن الّنفس إن مل تشغلها 

 بالطاعة شغلتك باملعصية.
ن م قال القرضاوي: "فإن الدعوة إىل اهلل تعاىل هي مهمة الرسل واألنبياء، الذين هم خرية اهلل       

عباده، وسفرائه إىل خلقه، وهي مهمة خلفاء الرسل وورثتهم من العلماء العاملني، والربانيني 
الصادقني، وهي أفضل األعمال بعد اإلميان باهلل تعاىل، ألن مثرهتا هداية الناس إىل احلق، وحتبيهم 

 2يف اخلري، وتنفريهم من الباطل والشر، وإخراجهم من الظلمات إىل النور"
والدعوة إىل املنهج الصحيح تكون ببذل الوقت، وكّد الفكر، وسعي اجلسد، وانطالق اللسان،       

حبيث تصبح الدعوة هّم املسلم وشغله الشاغل، الذي يقطع الطريق على حماوالت الشيطان 
باإلضالل والفتنة، زحد على ذلك ما حيدث يف نفس الداعية من الشعور بالتحدي جتاه العوائق، 

ين وأهل الباطل، وهو يسري يف مشواره الّدعوي، فريتقي إميانه، وتقوى أركانه. فتكون الدعوة واملعاند
باإلضافة ملا فيها من األجر العظيم وسيلة من وسائل الثبات، واحلماية من الرتاجع والتقهقر، ألّن 

م ال حيتاج للدفاع، واهلل مع الدعاة يثبِّتهم ويسّدد خطاهم، والداعية   الطبيب ال حيارب كالذي يُهاجح
 املريض إمّنا حيارب املرض خبربته وعلمه، ومبحاربته يف اآلخرين فهو أبعد من غريه عن الوقوع فيه.

 
 عاشرا: الثقة بنصر اهلل تعالى وأن المستقبل لإلسالم:

ھ  ے  چإنّنا حنتاج إىل الثبات كثرياً عند تأخر النصر، حىت ال تزل قدم بعد ثبوهتا، قال تعاىل: 

ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ    ے  ۓ

ۉ  ې  ې  ې ې   ى   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ  

ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  یجئ  حئ  مئ    

معناه: كم من نيب قُتحل وقتل معه ربيون من أصحابه كثري. وهذا القول هو اختيار ابن 3چىئ

                                                 

 15سورة الشورى اآلية:  1
 .3القرضاوي، "خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة" مرجع سابق، ص  2
 142-146سورة آل عمران : 1
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 فإهنم قالوا: إمنا عىن بالقتل النيب چۓ  ۓ     ڭ  ڭچجرير، فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: 
وبعض من معه من الربيني دون مجيعهم، وإمنا نفي الوهن والضعف عمن بقي من الربيني ممن مل 

 .1يقتل
أن ب وملّا أراد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم أن يثّبت أصحابه املعذبني يف مكة، أخربهم

املستقبل لإلسالم يف أوقات التعذيب واحملن، فقد جاء يف حديث خباب بن األرت رضي اهلل تعاىل 
عنه مرفوعًا عند البخاري، أّن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسّلم قال: ))وليُتمّن اهلل هذا األمر حىت 

فعلى هذا يتبني أن . 2يسري الراكب من صنعاء إىل حضرموت ما خياف إال اهلل والذئَب على غنمه((
 عرَض أحاديث البشارة بأّن املستقبل لإلسالم على الناشئة مهّم يف تربيتهم على الثبات.

نعم! إّن املستقبل هلذا الدين، ألن فيه منهج حياة للبشرية مجعاء، وهو الدين الوحيد الذي 
 -وهو أعزل- إلسالميشتمل على كل املقومات املنظِّ،مة لشىت جوانب احلياة البشرية، ولقد كافح ا

ألن عنصر القوة كامن يف طبيعته، وكامن يف بساطته ووضوحه، ومشوله، ومالئمته للفطرة البشرية، 
وتلبيته حلاجاهتا احلقيقية، وأعداؤه حياربونه ألجل ذلك، وألنه يقف عائقاً أمامهم عن حتصيل شهواهتم 

كن، الذي ال مارية االستغاللية، ولالنفسية البهيمية وكذلك حيلولته دون حتقيق أهدافهم االستع
 3شك فيه أنه سينتصر كما انتصر يف السابق، وسيكون املستقبل هلذا الدين.

فمن طبيعة املنهج الذي يرمسه اإلسالم، ومن حاجة البشرية إىل هذا املنهج نستمد حنن 
 هذه األرض، دوراً يف يف املسلمني يقيننا الذي ال يتزعزع يف أن املستقبل لإلسالم، وأنَّ له دوراً كبرياً 

قيادة البشرية، خاصة بعد أن أثبت الواقع البشري إفالس كل النظم واملذاهب يف مناهجها وتشريعاهتا 
 .4وعقائدها، إن اإلسالم مدعو ألداء دوره يف املستقبل القريب، أراد أعداؤه أم مل يريدوا

 
 
 

                                                 

 ( 2/130الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 1
ما لقي النيب صلى اهلل عليه وسلم وأصحابه ، باب 3/1372، 3637البخاري "الصيحيح" يف أكثر من موضع من صحيحه، منها:   3

 ، باب من اختار الضرب والقتل واهلوان على الكفر.6/2546، 6544من املشركني مبكة ، 
و  http://www.tawhed.wsللمزيد انظر: املستقبل هلذا الدين، وهو موجود على االنرتنت منرب التوحيد واجلهاد،  3

http://www.almaqdese.com م.2016أبريل  3لسيد قطب، تاريخ الزيارة 
 .73-72املرجع السابق  4
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 المؤمنين البالء:الحادي عشر: اإليمان بالقضاء والقَدر يهوِّن على 
إّن ما ينزل باملؤمنني من املصائب والشدائد ليس ضربات تقع هكذا، وال هي خبط عشواء، ولكّنها 

ۋ  ۋ  ۅ  چتصيبهم وفق قدر اهلل املعلوم، وقضائه املرسوم، ووفق حكمته وكتابته، قال تعاىل: 

 1،چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ 
وقال تعاىل أيضا:  2،چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچز وجلوقال ع

. فآمن املؤمنون الصادقون بأّن ما أصاهبم مل يكن ليخطئهم، وما 3چحت  خت              مت  ىت  يت  چ
ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    چأخطأهم مل يكن ليصيبهم... 

خيرب تعاىل عن قدره السابق يف خلقه قبل أن وهنا 4چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې
أي: يف اآلفاق ويف نفوسكم  چے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچيربأ الربية فقال: 

 .5أي: من قبل أن خنلق اخلليقة ونربأ النسمة چۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ
هلل اوعرفوا أن من صفة اهلل تعاىل أن يقدر ويلطف، ويبتلي وخيفف، ومن ظن انفكاك لطفه 

 . 6چڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈچ تعاىل عن قدره فذلك لقصور نظره وتصوره،
وعرفوا من لطف رهبم تعاىل أّن هذه الشدائد دروس قيمة هلم، وجتارب نافعة لدينهم ودنياهم، تنضح 
نفوسهم، وتصقل إمياهنم، وتذهب صدأ قلوهبم، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إمنا مثل 

أو احلمى كمثل حديدة تدخل النار فيذهب خبثها، ويبقى  7لعبد املؤمن حني يصيبه الوعكا
 8طيبها((

 

                                                 

 . 2سورة الفرقان اآلية:  1
 .32سورة األحزاب اآلية:  2
 . 47سورة القمر اآلية:  3
 . 22سورة احلديد اآلية:  4
 (.  2/26ابن كثري، تفسري القرأن العظيم، مرجع سابق، ) 5
 .100سورة يوسف اآلية:  6
الوعك وهو احلمى. وقيل: أملها. وقد وعكه املرض وعكا. ووعك فهو موعوك. انظر: ابن األثري اجلزري، "النهاية يف غريب احلديث واألثر"  7

 (.209/ 5مرجع سابق، )
 . 349، ص 1( ج1222احلاكم، "املستدرك" رقم احلديث: ) 4
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 الثاني عشر: معرفة حقيقة الباطل ومخططاته وعدم االغترار به مهما تجّبر وتكّبر:
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ      ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  چقال اهلل عز وجل: 

يقول تعاىل: ال تنظروا  إىل ما هؤالء الكفار ُمرْتفون فيه، من يقول ابن كثري:  1،چک  ک
النـِّْعَمة والغحْبطَة والسرور، فَعّما قليل يزول هذا كله عنهم، ويصبحون ُمرهَتنني بأعماهلم السيئة، فإمنا 

ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑڑ  ک  چمَنُّد هلم فيما هم فيه استدراجا، ومجيع ما هم فيه 

 ية للمؤمنني وتثبيت هلم. ففي هذه اآلية تسل2،چک
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ       چوقوله عز وجل: 

 ففي هذه عربة ألويل األلباب يف عدم اخلوف من الباطل واالستسالم له. 3،چىئ  ی  ی
ومن طريق القرآن يف تثبيت أهل احلق فضح أهل الباطل وتعرية أهدافهم ووسائلهم، قال تعاىل: 

حىت ال يؤخذ املسلمون على حني غرة،  4،چڌ  ڌ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ
وحىت يعرفوا من أين يؤتى اإلسالم. وكم مُسع ورأي من حركات هتاوت، ودعاة زلت أقدامهم، 

 من حيث مل حيتسبوا. -بسبب جهلهم بأعدائهم -فتساقطوا وفقدوا الثبات ملّا أتوا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .179-176سورة آل عمران اآلية:  1
 ( 2/172ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق،  ) 2
 .19سورة الرعد، اآلية:  3
 .55سورة األنعام، اآلية:  4
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 المبحث الثاني: ثواب الثابتين على الحق وفضلهم.
إن للثابيتني على دين اهلل عز وجل أجر عظيم من اهلل تبارك وتعاىل، وهذا من فضله سبحانه على 
خلقه أنه ال يبخس ألحد حقه من األجور قلت أم كثرت، فيحصيها هلم مث يوفيهم إياها، يقول اهلل 

 1.چڦ  ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ ڃ  ڃ    ڃچتعاىل
قال الطربي رمحه اهلل تعاىل: "يقول تعاىل ذكره: فمن عمل من هؤالء الذين تفرقوا يف دينهم مبا أمره 
اهلل به من العمل الصاحل، وأطاعه يف أمره وهنيه، وهو مقر بوحدانية اهلل؛ مصدق بوعده ووعيده 

يقول: فإن اهلل يشكر  چڄ  ڄ   ڃ     ڃ  ڃ    ڃچمتربئ من األنداد واآلهلة 
الذي عمل له مطيعا له، وهو به مؤمن، فيثيبه يف اآلخرة ثوابه الذي وعد أهل طاعته أن  عمله

 چڃ ڃ ڃچيثيبهموه، وال يكفر ذلك له فيجحده، وحيرمه ثوابه على عمله الصاحل 
يقول: وحنن نكتب أعماله الصاحلة كلها، فال نرتك منها شيئا لنجزيه على صغري ذلك وكبريه وقليله 

 .2وكثريه"
فاحلمد هلل اجلواد الكرمي؛ الذي جيزي احلسنة بعشر أمثاهلا، وال حد لكرمه يف مضاعفتها، 
وشكرله على جوده وكرمه وإحسانه، جعل العمل الصاحل دليال على اإلميان، وسبًبا للجزاء والثواب، 

سببان لرمحته سبحانه  الصاحل فلن يدخل أحد اجلنة بعمله وإمنا برمحة اهلل تعاىل، واإلميان والعمل
وتعاىل، والنيب صلى اهلل عليه وسلم حث على دميومة العمل والثبات عليه، وكان إذا عمل عمال 

 أثبته، أي: دوام عليه، وأحب األعمال إليه أدومها وإن قل.

على اجلزاء األخروي فقط، كما يظن ذلك بعض من  مقتصرا الصاحل العمل جزاء وليس
دنيويا عاجال كما دلت على ذلك النصوص  جزاء الناس، بل إن اهلل تعاىل جيازي من يعمل صاحلًا

 القرآنية واألحاديث النبوية.
نَّ اهلَل اَل قَاَل: قَاَل َرُسوُل اهللح َصلَّى اهللُ َعَلْيهح َوَسلََّم: ))إح هلل عنه روي أنس بن مالك رضي ا

رَةح...(( َا يفح اآْلخح نـَْيا َوجُيَْزى هبح َا يفح الدُّ ًنا َحَسَنًة، يـُْعَطى هبح جيزيه اهلل يف الدنيا بأنواع اجلزاء  .3َيْظلحُم ُمْؤمح
اس رضي يف قلوب العباد، وغري ذلك. قال عبد اهلل بن عب الدنيوي، كالبسط والسعة يف الرزق، احملبة

اهلل عنهما: ))إّن للحسنة ضياًء يف الوجه، ونورًا يف القلب، وسعة يف الرزق، وقوًة يف البدن، وحمبًة 

                                                 

 .74سورة األنبياء اآلية:  1
 (.524/ 12الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، )2
 .135، ص2مسلم، كتاب صفة القيامة واجلنة والنار باب جزاء املؤمن حبسناته، ج/ 3
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يف قلوب اخللق. وإّن للسيئة سواًدا يف الوجه، وظلمًة يف القلب، ووهًنا يف البدن، ونقًصا يف الرزق، 
1وب اخللق((.وبغحضًة يف قل

 

سبب لسعادة القلب وفرحه، وذهاب مهه وغمه؛ ولذا كان والثبات عليه  الصاحل فالعمل
واملؤمن  2النيب صلى اهلل عليه وسلم يرتاح بالصالة، وجعلت قرة عينه فيها، وكان إذا حزبه أمر صلى،

جيد لذة وسعادة عقب كل عمل صاحل يعمله، وهذه السعادة اليت ال تشرتى مبال، وال تنال جباه، 
ڈ  ژ  ژ  ڑ  چتعاىلواملداومة عليه، قال تعاىل الصاحل العمل وهي من اجلزاء العاجل على

ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

فال يوجد أحد من الناس ال يريد أن حيىي يف هذه البسيطة احلياة الطيبة اهلانئة، َواحْلََياُة  3چڱ
َهٍة َكاَنتْ  الطَّيَِّبُة َتْشَمُل ُوُجوَه الرَّاَحةح محنْ   .َأيِّ جح

وسنذكر فيما يلي الثواب املرتتب على العمل الصاحل والثبات عليه وفضل من اتصف بوصف الثبات 
 على دين اهلل تعاىل:

الصاحل والثبات عليه: ودُّ اخللق وحمبتهم، والقلوب ال ميلكها إال  العمل من الثواب املرتتب على  -أ
اهلل تعاىل، فيقذف يف قلوب الناس حمبة من يعمل صاحلا، وهذا أمر جمرب معروف؛ فإنك ترى اهلل 
يقذف يف قلوب العباد حمبة الذي يداوم على العمل الصاحل، ولو مل يعملوا عمله، بل حىت الفساق 

م حيبون أهل اخلري ومزاويل األعمال الصاحلة، وال يكره الصاحلني إال أهل الشر املسرفون على أنفسه
ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چواالستكبار من أهل الكفر والنفاق، قال اهلل تعاىل: 

4.چپ  پ   پ  پ
 

قال ابن جرير الطربي رمحه اهلل: "يقول تعاىل ذكره: إن الذين آمنوا باهلل ورسله، وصدقوا مبا جاءهم 
ا، يف يف الدنيچپ  پ   پ  پچمن عند رهبم، فعملوا به، فأحلوا حالله، وحرموا حرامه 

                                                 

 (.135( ط )ص 1427، )1القيم اجلوزية، "الداء والدواء"، جدة، دار عامل الفوائد، ط: ابن 1
 (.32/330أمحد بن حنبل، مسند، مرجع سابق، )2

 . 79سورة النحل اآلية:  3
 76سورة مرمي اآلية:  4
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  پ  پ   پچوعن ابن عباس رضي اهلل عنهما، يف قوله تعاىل:  1صدور عباده املؤمنني".

 2: حمبة يف الناس يف الدنيا.قال چپ
 3وقال رضي اهلل عنه: ))الود من املسلمني يف الدنيا، والرزق احلسن، واللسان الصادق((.

وعن عثمان بن عفان كان يقول: ))ما من الناس عبد يعمل خريا وال يعمل شرا، إال كساه اهلل رداء 
 4عمله((.

ڀ   ڀ  چالصاحل والثبات عليه: صالح أحوال العبد  العمل ومن الثواب املرتتب على  -ب

5.چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ
 

 .6والَبال: احلال اليت يكرتث هبا، ولذلك يقال: ما باليت بكذا بالة، أي: ما اكرتثت به
 .دينهم ودنياهم، وقلوهبم وأعماهلم، وأصلح ثواهبم، بتنميته وتزكيته، وأصلح مجيع أحواهلمأي: أصلح 

فإصالح البال جامع بني إصالح األمور كلِّها؛ ألن تصرفات اإلنسان تأيت على حسب 
 رأيه، واملعىن: أقام أنظارهم وعقوهلم فال يفكرون إال صاحلًا، وال يتدبرون إال ناجًحا.

من يعمل صاحلًا مع حياة من يعمل سيًئا، كما ال يستوي مماهتما قال  وال تستوي حياة
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  چتعاىلتعاىل

7.چەئ  ەئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ
 

وكان متيم الداريُّ رضي اهلل عنه يصلي ذات ليلة عند املقام فبلغ هذه اآلية فجعل يبكي ويردد إىل 
فريقني يرددها ويبكي ويقول: يا فضيل، ليت شعري من أي الالصباح، وعن الفضيل أنه بلغها فجعل 

 .8أنت؟ وََكاَنْت َهذحهح اآْليَُة ُتَسمَّى َمْبَكاُة اْلَعابحدحينَ 

                                                 

 (.261/ 12الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، )1
 (261/ 12املصدر السابق ) 2
 (.262/ 12املصدر السابق ) 3
 املصدر السابق. 4
 .2سورة حممد اآلية:  5
 (. 155املفردات )ص 6
 .21سورة اجلاثية اآلية:  7

م(، 1772 -هـ  1417، ) 1دار الكلم الطيب،  ط:  النسفي، "مدارك التنزيل وحقائق التأويل املعروف بتفسري النسفي" بريوت، 8
(3/302.) 
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 ل العامل وذريته، قال تعاىل يفالصاحل والثبات عليه: حفظ أه العمل ومن الثواب املرتتب على -ج
ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې         ې  ې  ې  چسورة الكهف: 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئېئ  ىئ  

 1.چىئ  ىئ  ی     ی  ی  ی
الح ظا بصوكان أبومها صاحلا، قيل: كان من األتقياء. قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: ))حف

 أبيهما((. 
وقيل: كان بينهما وبني األب الصاحل سبعة آباء. قال حممد بن املنكدر: ))إن اهلل حيفظ 
بصالح العبد ولده وولد ولده، وعرتته وعشريته وأهل دويرات حوله، فما يزالون يف حفظ اهلل ما دام 

ففي احلديث:  2((. فيهم((. قال سعيد بن املسيب: ))إين ألصلي فأذكر ولدي فأزيد يف صاليت
 3))احفظ اهلل حَيفْظك((.

وحفظ اهلل تعاىل هو حفظ أوامره ونواهيه. وحفظ اهلل تعاىل للعبد يشمل حفظه يف نفسه 
 .وأهله وماله وولده وكل شئونه

  ڳچالصاحل والثبات عليه: إجابة الدعاء، قال تعاىل:  العمل ومن الثواب املرتتب على -د

 .4چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
قال البغوي: "ويستجيب الذين آمنوا، أي: وجييب الذين آمنوا، وعملوا الصاحلات، إذا 

 دعوه.
سوى  ،عن ابن عباس رضي اهلل عنهما: ))ويثيب الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ويزيدهم من فضله

ثواب أعماهلم تفضال منه((. وعنه: ))يشفعهم يف إخواهنم، ويزيدهم من فضله. قال يف إخوان 
 5إخواهنم((.

الصاحل والثبات عليه: التمكني يف األرض، أي: أن اهلل تبارك  العمل ومن الثواب املرتتب على -ه
وتعاىل ميكن  ألهل األعمال الصاحلة يف األرض وجيعلهم أئمة وجيعلهم الوارثني لألرض، قال تعاىل: 

                                                 

 .22سورة الكهف اآلية:  1
 (.176/ 5املصدر السابق ) 3
 .430، ص7الرتمذي، "السنن"، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  باب قول النيب يا حنظلة، ج/ 4
 26سورة الشورى اآلية:  4
 (.149/ 4البغوي، معامل التنزيل وأسرار التأويل، مرجع سابق، )5
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ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    ڃ  چ

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     

 1.چژڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ   ڈ  ژ   
ڦ   چأيها الناس، چڤ ڤ ڦ ڦ ڦچقال الطربي: "يقول تعاىل ذكره: 

ول: يقچڄ ڄ ڄچيقول: وأطاعوا اهلل ورسوله فيما أمراه وهنياه  چڄ
ڃ      ڃچليورثنهم اهلل أرض املشركني من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكها وساستها 

ذلك ببين إسرائيل، إذ أهلك اجلبابرة بالشأم،  يقول: كما فعل من قبلهم چڃ  ڃ  چ
يقول: وليوطئن هلم دينهم،  چچ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇچوجعلهم ملوكها وسكاهنا 

 .2"يعين: ملتهم اليت ارتضاها هلم، فأمرهم هبا
وهذا وعد من اهلل تعاىل، ووعده عز وجل حق ال خُيلف، وجيب على أهل اإلميان والعمل 

تفقد إمياهنم وعملهم، وختليصه من الشوائب؛ ليتحقق هلم وعد اهلل تعاىل بتحقق الشرط  الصاحل
 .الذي هو اإلميان والعمل الصاحل

الصاحل والثبات عليه: دفع العقوبات ورفعها أو ختفيفها بعد  العمل ومن الثواب املرتتب على -ز
لصاحلون، يذهب ا»نزوهلا؛ كما يف حديث مرداس األسلمي، قال: قال النيب صلى اهلل عليه وسلم: 

و عبد اهلل البخاري: قال أب« الشعري، أو التمر، ال يباليهم اهلل بالة األول فاألول، ويبقى حفالة كحفالة
 3«.يقال: حفالة وحثالة»

هلم فضل على عموم الناس من املسلمني وغريهم من جهة أهنم سبب لدفع  الصاحل العمل فأهل
العقوبات ورفعها بسبب صالحهم ودعائهم، ومن جهة أهنم سبب لتمكني األمة وعلوها وعزها، 

 .فحق على كل مسلم أن حيبهم، ويواليهم، ويبغض أعداءهم
 

 

 

 

 

 

                                                 

 .55سورة النور اآلية:  1

 (.202/ 17الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، )2
 (.2364/ 5البخاري، "الصحيح" كحَتاب اجلُُْمَعةح باب ذهاب الصاحلني، ) 3
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 المبحث الثالث: الثبات على الحق رؤية معاصرة.
الثبات على دين اهلل، واالستقامة على شرعه مطلب كل مسلم صادق يريد رضا اهلل واجلنة،  إن

واالستقامة على الطاعة واالستمرار على امتثال األوامر واجتناب النواهي هي  وخيشى عذابه والنار،
لسبيل امن صفات عباد اهلل املؤمنني، ومها أي: االستقامة على دين اهلل تعاىل واالستمرار عليه، 

ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چالوحيدة للسعادة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل: 

أي: 1چپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ   ٿ
 .2أخلصوا العمل هلل، وعملوا بطاعة اهلل تعاىل على ما شرع اهلل هلم

ى مالزمتها، لولقد أمر اهلل تعاىل نبيه صلى اهلل عليه وسلم واملؤمنني باالستقامة وحثهم ع
وهنا  .3چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ       گ  گ  گچفقال سبحانه: 

يأمر تعاىل رسوله وعباده املؤمنني بالثبات والدوام على االستقامة، وذلك من أكرب العون على النصر 
شرك. معلى األعداء وخمالفة األضداد وهنى عن الطغيان، وهو البغي، فإنه َمصَرعة حىت ولو كان على 

 4.وأعلم تعاىل أنه بصري بأعمال العباد، ال يغفل عن شيء، وال خيفى عليه شيء
الناظر إىل حال األمة اإلسالمية اليوم جيد أهنا تعيش يف حالة انتكاسة يف كافة ميادين و 

 –احلياة املختلفة، هذه األزمة أو االنتكاسة أفقدهتا الكثري من منهجيتها وصواهبا، وأصبح موقعها 
خارج السباق التارخيي، والواقع املشهود، واملستقبل املأمول، وال شك أن وصول  –سف الشديد لأل

 األمة إىل ما وصلت إليه من ختلف يف شىت امليادين جعلها فريسة ملا يعرف بالغزو الفكري والثقايف. 

ودهتا إىل ريادهتا لعوهذه التحديات اليت تواجه األمة اإلسالمية حتتاج منا املسامهة بكل ما نستطيع 
 مرة أخرى، ومن ضمن هذه اجلهود جتديد معىن الثبات على احلق يف واقع العصري.

ومفتاح جتديد الثبات الديين اإلسالمي هو الوعي والفهم لإلسالم من ينابيعه الصافية حبيث يُفهم 
 تأويل اجلاهلني. و  فهًما سليًما خالًصا من الشوائب، بعيًدا عن حتريف الغالني، وانتحال املبطلني،

فنحن يف حاجة ماسة إىل رجال حيسنون عرض الفكر اإلسالمي ويصيغونه صياغة جيدة، 
يتنقون الفكر من اخلرافة، والعقيدة من الشرك، والعبادة من البدع واألهواء، واألخالق من التحلل 

، ويدعو إىل االنفتاح احلواالهنيار، رجال يتبنون كل جتديد مشروع جيمع بني القدمي النافع واجلديد الص
                                                 

 .30سورة فصلت اآلية:  1
 (.9/195ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، )  2
 . 112سورة هود اآلية:  3
 (. 4/354ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مرجع سابق، ) 4
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على العامل دون الذوبان فيه، منهجهم الثبات على األهداف، واملرونة يف الوسائل، والتجديد يف 
 فهم األصول، والتيسري يف الفروع.

وأمتنا اإلسالمية اليوم أحوج ما تكون إىل من جيدد هلا إمياهنا، وحيدد معامل شخصيتها، 
 قوم يف عامل اليوم مبا قام به اجليل األول قي صدر اإلسالم. ويعمل جاهًدا إلجياد جيل مسلم ي

والفكر اإلسالمي هو الفكر الوحيد الذي له القدرة اخلالقة على البعث واإلحياء والتجديد، 
فهو فكر قادر على أن جيدد نفسه داخلًيا، وأن جيدد الواقع من حوله خارجًيا، ألنه فكر جياري 

ا الفكر يتناسب طرديًا مع قوة األمة اإلسالمية وسيادهتا، ففي حني السنن اإلهلية يف الكون. وهذ
انتصار األمة وسيطرهتا يكون الفكر اإلسالمي أصيال، ال يقبل الزيف أو اجلمود، كما ال يقبل 
الذوبان يف غريه، والبد أن يتصف اجملدد ببعض الصفات منها: العلم واالجتهاد، وأن يكون قدوة 

رية، وال يكون مبتدًعا يف دين اهلل، وله تأثري واضح يف الناس، وأن يكون صاحلة، عدال مرضي الس
 ذا خربة حبال الزمان.

وعلى ضوء ما سبق يرى الباحث أنه من املهم يف تطبيق معىن الثبات على الدين احلق يف األرض 
 الواقع يف  عصرنا احلايل مراعاة ضوابط تتلخص يف اآليت:

 
: إن املعرفة باإلسالم كعلم هو أرفع العلوم، وأعظمها نفًعا، االختصاصالضابط األول: مراعاة 

وأجلها شأنًا وقدرًا، وعلو شأنه ومكانته تأيت من كونه يتعلق بالشارع وهو اهلل سبحانه وتعاىل، هذا 
باملقارنة بالتخصصات العلمية األخرى من طب وهندسة وكيمياء وفلك، مع أن التخصصات األخرية 

 دثني بامسها أن يكونوا من أهل اختصاص هذه الفنون أو العلوم.يشرتط للمتح
فهذا املبدأ أي: مبدأ االختصاص شرط بدهي بل وأساسي ألهل هذه التخصصات، فكيف بأرفع 
 هذه العلوم وأعظمها، وأصل كل ثقافة، أال يستوجب أن يكون أعظم حرمة من هذه التخصصات. 

ه مثل احلالق الذي اشتغل مبداوة املريض إن مثل من يتحدث يف اإلسالم من غري أهل
ومعاجلة العليل، وهو ال يعرف عن الطب واجلراحة سوى ختان الذكور، ونزع األسنان. واإلسالم قد 

ژ  چأقر هذا املبدأ، أي: مبدأ االختصاص، بل واعتربه مطلب شرعي وعقلي يقول اهلل تعاىل: 

ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  

1.چڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ
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أي: يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه، يقال: استنبط الرجل العني، إذا حفرها 
ې  ى ى  ائ   ائەئ   ەئ  وئ  وئ  چوقال تعاىل أيًضا   1واستخرجها من قعورها

ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی   

 .2چی

واليوم جتد كثريًا ممن يتجرأ على الكالم يف التجديد ويُنظِّر له، تلقاه من أنصاف املتعلمني، 
وأرباعهم، وأدىن من ذلك، فضالً عن غريهم ممن ال عالقة هلم من قَبحيل وال من َدبحري باإلسالم وعلومه 

يف منازهلا، وال  وإنزاهلاوفنونه، ومن ال علم له وال فقه وال خربة وال قدرة على االستدالل بالنصوص، 
يدري شيًئا عن قواعد االستدالل من حيث العموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد والنسخ، واملصاحل 
واملفاسد، وهؤالء وإن كانوا بارعني يف جماالت معينة أو يف اختصاصاهتم وفنوهنم اليت يشتغلون هبا، 

م، وأهل التجديد مهمة الراسخني يف العللكنهم يف العلم الشرعي ال خيرجون عن فصيلة العوام، ف
 احلل والعقد يف األمة عرب اجملامع واملؤمترات العلمية اجلامعات اليت تتمتع باالستقالل وحرية الرأي. 

والناظر يف الواقع املعاصر: يسجل أيًضا مؤسسات وهيئات، منهم العلمانيون والشيوعيون، 
ملتآمرون على اإلسالم وأهله، كما أن منهم املسلمني واملالحدة، بل ومنهم الصهاينة والصليبيون ا

املخدوعني يتكلمون يف التجديد اإلسالمي. وكل صيحاهتم تدعو إىل فصل الدين عن الدولة، 
ومقاومة الدين، والتهجم على النصوص املقدسة، والتأويل التحريفي هلا حتت مظلة حرية الرأي 

 والفكر. 
من قضايا اهلندسة، والطب واجلغرافيا، فإذا كنا ال  إن أحكام اإلسالم ليست "بأقل حرمة

نقبل من أعالم اهلندسة أن يفتونا يف أدق الشئون الطبية وال يف أوضحها، فكيف نقبل من رجال مل 
يتخصصوا يف الدراسات الدينية اإلسالمية أن يفتونا يف شئون ديننا، فكيف نقبل من جلنة فيها 

 اإلسالم أن جيددوا لنا ديننا. املستشرق وفالن وعحالَّن من أعداء
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .  2/366ابن كثير، تقسير القرآن العظيم، مرجع سابق، )1 
 .122سورة التوبة اآلية:  2
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 الضابط الثاني: الموضوعية والتجرد من األهواء المذمومة:
املوضوعية يف التصور اإلسالمي هي البحث عن احلقيقة اتفقت مع ميول الباحث، والتمسك باحلق 

ريهم، وتتم يف ثالث وغبعيًدا عن األهواء الباطلة، واملزاعم الفاسدة كالكرب واملذهبية املقيتة والتقليد 
 : خطوات

استهداف احلقيقة: فاملسلم وجه بأن يطلب احلق ويبحث عن الصواب، قال أبو حامد: "ينبغي  -1
أن يكون طالب احلق يف طلبه كناشد الضالة ال يفرق بني أن تظهر على يده أو غريه، وهكذا كانت 
  مشاورات الصحابة"

ي يسعى يف عمله على أساسه، ويزن األمور مبيزانه دون االنطالق من احلق، جبعله املعيار الذ -2
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  چاألهواء والشهوات والرغبات اخلسيسة، قال تعاىل: 

 .1چڤڤڦڦ
األخذ باحلق دون مراوغة عنه أو اكتفاء مبا يوافق اهلوى منه، أو الوقوف عند حد االعرتاف  -3

ٱ  چالتزموا احلق حينما عرفوه، فقال سبحانه:  النظري به، وقد مدح اهلل سبحانه أولئك الذين

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  

عن ابن عباس: نزلت هذه اآليات يف النجاشي نقل الطربي بسنده  2چٿ  ٿ   ٹ
وأصحابه، الذين حني تال عليهم جعفر بن أيب طالب باحلبشة القرآن بكوا حىت أخضلوا حلاهم. 

 القول فيه نظر؛ ألن هذه اآلية مدنية، وقصة جعفر مع النجاشي قبل اهلجرة.وهذا 

م وقال سعيد بن ُجَبري والسُّدِّي وغريمها: نزلت يف َوْفد بعثهم النجاشي إىل النيب صلى اهلل عليه وسل
ليسمعوا كالمه، ويروا صفاته، فلما قرأ عليهم النيب صلى اهلل عليه وسلم القرآن أسلموا وَبَكوا 

 .3وَخَشعوا، مث رجعوا إىل النجاشي فأخربوه

كما ذم الذين يكتفون من احلق مبا يوافق أهواءهم، وبني أن ذلك يـَُعدُّ إمهااًل للحق كله، 
ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چقال سبحانه: 

                                                 
 .19سورة الشورى اآلية:  1
 .23سورة املائدة اآلية: 2
 (3/166الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 3
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چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  

 1چڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک
ٴۇ    ۈ  ۈچرفون احلق ولكنهم يكتمونه وال يطبقونه فقال عز شأنهوكذلك ذم الذين يع

 2چۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
وكان الصحابة رضي اهلل عنهم رجاعني إىل احلق إذا عرفوه، مرتاجعني عن اخلطأ إذا ُبني 
هلم، وال حيول بينهم وبني ذلك مكانة اجتماعية أو رأي خاطئ قالوه سلًفا، أو دونية من جاءهم 

 باحلق. 
هنا يتبني أن هذا الضابط من أهم الضوابط الالزمة لتجديد معاير اإلسالمي وإعادة ومن 

التصور الصحيح، والفهم السليم للمبادئ واألصول اإلسالمية؛ وذلك ألنه ضابط إمياين أخالقي، 
ضابط من داخل النفس ال من خارجها، فهو قبل كل ضابط، وفوق كل ضابط، إنه التجرد لطلب 

أن يكون االهتداء إىل احلق اجملرد نصب عينيه، وقبله عقله وضمريه، وغاية غاياته احلق على معىن 
 يف سعيه.

 
 الضابط الثالث: االعتصام باألصول والثوابت اإلسالمية: 

أصول الدين وثوابته ال تقبل التجديد بأي حال من األحوال، وأي جتديد يتناول شيًئا منها ال اعتبار 
 له ملخالفته للشريعة اإلسالمية، كالتجديد الذي يبيح الربا، ويرفض احلجاب، وإقامة احلدود والشرائع. 

ي حييي فإنه التجديد الذوإذا كان هناك جتديد يف األصول والثوابت اإلسالمية من منظور اإلسالم، 
األصول ويعيد احليوية إىل الثوابت، بل هو السبيل المتداد تأثريات ثوابت الدين وأصوله إىل جوانب 

 احلياة املختلفة. 
واإلسالم مبا أنه هو دين الزمان واملكان ال بد وأن يشتمل على ثوابت ومتغريات، وأنه يف 

حوال الدة، ال تتأثر بتقلبات الزمان، وال بتطور األحال الثوابت جاء بتحديدات ومفاهيم ثابتة خ
 والعادات، وهي قابلة للتطبيق يف عصرنا احلاضر، كما كانت مطبقة يف عصر الصحراء واإلبل. 

                                                 

 .151ـ  150سورة النساء اآلية:  1

 .46سورة البقرة اآلية:  2
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والتعامل مع الثوابت واملتغريات على وجه واحد إما أن يفضي بالثوابت إىل التحلل وضياع 
ىل يف املل والنحل األخرى، وإما أن يفضي باملتغريات إ اهلوية الدينية، وانصهار العقيدة اإلسالمية

 اجلمود والتقليد، وكلتامها يضيع الدين بينهما. 
وأيًضا: هذه الثنائية يف اإلسالم بني ثوابت ومتغريات تكشف عن إعجاز هذه الرسالة وأهنا 

ا بعالقتني: يهمحبق دين الفطرة؛ ألن اإلنسان مبا هو روح وجسد كائن مواطن يف عاملني، ومشدود إل
عالقة باهلل تعاىل، وعالقة بوسط مادي متغري غري مستقر، فما كان متعلًقا باهلل من عقائد وعبادات 
ونظم ثبته اإلسالم، وما تعلق باجلانب املتغري راعي فيه املرونة واحلركة ولكن يف إطار األهداف العليا 

ات مثل والسنة النبوية املتعلقة باملتغري لإلميان باهلل تعاىل، من هذا جاءت نصوص القرآن الكرمي 
األحكام املدنية والدستورية واجلنائية واالقتصادية متضمنة لألهداف واملبادئ األساسية يف الدين، 
ومن ثوابت الدين اليت ال تقبل التجديد وال التغري، هي العقيدة اإلسالمية، وأركان اإلسالم اخلمسة، 

ات كالزىن والربا وشرب اخلمر، وأصول األخالق جبانبيها وهذا وكل ما ثبت بدليل قطعي من احملرم
يشمل ما يتعلق بعالقة اإلنسان بربه كاإلخالص، واخلوف من عقابه، وما يتعلق باإلنسان وأخيه 
اإلنسان من صدق ووفاء ورمحة وبحر وإكرام، وكذا ما ثبت بنصوص قطعية يف أمور الشريعة واحلدود 

األسرة من زواج وطالق وإرث، فهذه األصول والثوابت من أهم  والقصاص واملعامالت، وأمور
الضوابط اليت ينبغي االعتصام هبا واحملافظة عليها يف اإلطار التجديدي للمعايري اإلسالمية، ومن 
املعلوم أن هذه األصول، والنصوص القطعية داللة وثبوتًا ما يتعلق باحملرمات وغريها ال تتعارض مع 

 .العلم وال مع املصاحل القطعية للناس حىت تدخل يف اإلطار التجديدي اليقيين الثابت من
 

  الضابط الرابع: االعتراف بمحدودية العقل البشري وعدم إحالله محل الوحي:
هناك من األمور ما هو فوق طاقة العقل البشري، وخارج عن حدوده، وأي خوض فيه إمنا هو ختبط 

والضالل؛ وذلك ألن العقل اإلنساين مقيد بإطار الزمان واملكان ال جيين العقل من ورائه إال الشقاء 
احلسيني، والنشاط العقلي ال يتجاوز مبفرده دائرة الكون احملسوس؛ ألهنا خارج نطاقه وقدراته وهلذا 
جييء الوحي اإلهلي ليكمل لإلنسان دائرة املعرفة فيخربه مبا هو خارج عن قدراته من عوامل الغيب 

  املختلفة.
أخربنا الوحي عن العوامل الغيبية من حيث بيان صفاهتا وآثارها، ومل خيربنا عن كنهها  وقد

وجوهرها، ولذلك كانت معرفة الكنه والذات فوق طاقة العقل البشري، قال تعاىل عن الروح: 
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وقال تعاىل  1.چوئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یچ
ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی یجئ  حئ    مئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  چعن الساعة: 

ىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  جت  حت   خت   متىت  يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج      

قيل أهنا نزلت يف قريش. وقيل: يف نفر من اليهود. واألول أشبه؛ ألن وقد   2.چجح  مح    جخ
 3اآلية مكية، وكانوا يسألون عن وقت الساعة، استبعاًدا لوقوعها، وتكذيًبا بوجودها

وإذا كان اإلسالم قد حجب العقل عن معرفة الكنه واجلوهر يف الوجود الغييب، فإنه قد دفعه 
إىل تعقله عن طريق املعرفة بآثاره وصفاته، كما دفعه إىل نصب األدلة والرباهني املثبتة له، كما قال 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چتعاىل: 

هؤالء  چھ  ھچيقول تعاىل: يقول الطربي: 4چۈ   ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
يف ملك اهلل وسلطانه يف السماوات واألرض، وفيما خلق اهلل من شيء فيهما، -املكذبون بآياتنا 

فيتدبروا ذلك ويعتربوا به، ويعلموا أن ذلك ملن ال نظري له وال شبيه، ومحْن فحْعل من ال ينبغي أن تكون  
 العبادة. والدين اخلالص إال له. 

فيؤمنوا به، ويصدقوا رسوله، وينيبوا إىل طاعته، وخيلعوا األنداد واألوثان، وحيذروا أن تكون آجاهلم 
 قد اقرتبت، فيهلكوا على كفرهم، ويصريوا إىل عذاب اهلل وأليم عقابه.

؟ يقول: فبأي ختويف وحتذير وترهيب بعد حتذير چۋ  ۋ  ۅ  ۅچوقوله: 
ذي اهلل يف آي كتابه يصدقون، إن مل يصدقوا هبذا احلديث الحممد وترهيبه الذي أتاهم به من عند 
5.جاءهم به حممد من عند اهلل عز وجل

 

وفرق كبري بني العلم بكنهها وجوهرها، وما أكثر األمور اليت نؤمن هبا ولكننا ال نعرف كنهها  
سالم عليه كالعرش والكرسي وامليزان والصراط، وغري ذلك من عوامل الغيب، والقدر الذي أوقفنا اإل

يف هذا اجلانب االعتقادي هو كاف يف جمال املعرفة اإلنسانية هبذا العامل، وأي تزيُّد على ما أخرب به 
 الوحي هو تنطع يف الدين، وشرود بالعقل يف غري جماله ولن يعود بفائدة على اإلنسان. 

                                                 

 .25سورة اإلسراء اآلية: 1

 129سورة األعراف اآلية: 2
 ( 3/512الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 3

 .125سورة األعراف اآلية: 4
 (3/519الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 5
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اضح للعقل وز و وكما أن أي تأويل هلذه األمور الغيبية إمنا هو خروج هبا عن حقيقتها وجتا
يفضي إىل حتريف الدين وتبديله ال جتديده، وتعد سافر على دائرة الوحي والتشريع ال حيصد العقل 

 .من ورائه إال احلرية واالضطراب
إن مراعاة هذا الضابط يف التجديد االعرتاف مبحدودية العقل، وعدم إحالله حمل الوحي 

ن القرآن والسنة، وتقدمي هذه النصوص على يستلزم اإلذعان الكامل لنصوص الوحي الصحيحة م
العقل أو ما يراه العقل، فيصبح النص أو الوحي هو املقدم يف املنزلة على العقل، وذلك لعدم إحاطة 
العقل الكاملة بكنه األشياء وجوهرها، فما خالف العقل فيه الوحي فيجب أن يكون حق العقل هنا 

 الوحي يؤدي حتًما إىل ما ظهر على الساحة اإلسالمية هو التأخري. وإن العكس بتقدمي العقل على
من إنكار الغيبيات أو تأويلها مبا خيرجها عما أراده املشرع، من مثل اجلنة والنار، ووجود اجلن 
والشياطني واملالئكة والتشكيك يف كثري من األحكام واحلدود الشرعية، وكذلك التشكيك يف 

ن قل، وعدم القدرة على ثبوهتا يف الواقع، وذلك كله زيغ عمعجزات األنبياء بدعوى خمالفتها للع
 .احلق وضالل يف االعتقاد نشأ عن جتاوز هذا الضابط
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 الضابط الخامس: أن يكون القصد من التجديد إصالح الفكر الديني لدى األمة:

إن األمة اإلسالمية قد أصيبت خبلل فكري، وتضارب يف العقول نتج عنه تشتت األنفس وتناقض 
األفكار، والوقوع يف احلرية واالضطراب، فاستلزم ذلك إصالح الفكر وجتديده من خالل املنهج 
اإلسالمي الرشيد، وهذا ليس باألمر اهلني البسيط، بل هو من أصعب األمور وأكثرها تعقيًدا وأشدها 

إلنسان، اخطورة إذ إن مهمة اإلصالح والتجديد تلي يف املنزلة عمل األنبياء واملرسلني يف بناء 
وإعادة تشكيل هيكله الفكري والثقايف عن الدين والكون واحلياة، بيد أن الفارق اجلوهري بني مهمة 
األنبياء ومهمة املصلحني واجملددين، أن مهمة األنبياء جاءت بإرساء القحيم اليت عانت اجملتمعات من 

 التعامل اك أزمة يف القيم وأزمة يفخلوها وندرهتا، مث التعامل األمثل مع هذه القحيم، أي إنه كانت هن
 .معها كما نلمس ذلك يف قراءة آيات قصيت شعيب ولوٍط عليهما السالم

د العالمة الشيخ القرضاوي تلك الضوابط من ناحية، حيث قال يف معىن جممل كالمه، قال فقد أيّ 
دات، ويف ملستجالقرضاوي: "ومن احلق أن يراجع الناس أفكارهم ومواقفهم واجتهاداهتم على ضوء ا

إطار الثوابت اليت ال تتغري بتغيري الزمان واملكان، كما قال علمائنا بوجوب تغيري الفتوى بتغيري 
 1موجبها"

أما دور املصلحني واجملددين فليس يف جلب القيم اجلديدة، وإمنا يف اإلبقاء على القحيم اليت       
شكلة أو األزمة اليت ليست امل،جاء هبا األنبياء مع التوظيف األمثل هلذه القيم وتطبيقها على اجملتمع
الكتاب والسنة،  عهد حبفظها يفيعاين منها العقل املسلم مشكلة قحيم، أو أزمة قحيم اليت أكملها اهلل وت

وإمنا املشكلة كل املشكلة يف العجز عن التعامل مع القحيم، واإلنتاج الفكري الذي جيسِّد العالقة بني 
هذه القحيم مبنطلقاهتا وأهدافها وبني العصر، ويساهم باستصحاب الرؤية القرآنية، ويدرك عامل اخللود 

اء املتجدد اجملرد عن حدود الزمان واملكان حلل املشكالت يف الرسالة اإلسالمية وقدرهتا على العط
البشرية، وهذه وظيفة الفكر، أو عامل األفكار الذي نعاين من التأزم فيه، ولذلك نرى أن اخللط بني 
ما نسميه األزمة الفكرية اليت يعاين منها العقل املسلم، والذي أورثه العجز عن التعامل مع القحيم من 

القدرة على تنزيلها على الواقع اإلنساين، وبني التوهم بأن األزمة يف القحيم نفسها  جانب، وأفقدته 
كانت وراء الكثري من املغالطات والرتاجعات واحلواجز النفسية اليت ال تزال تكرس التخلف باسم 
التدين. لذا فمراعاة هذا الضابط، وحتديد مفهومه وعدم اخللط بني إصالح الفكر وإصالح القحيم 

يت جاء هبا الوحي من الضروريات املهمة للنهوض بالعملية التجديدية للخطاب اإلسالمي، وإقامة ال
 .البناء املعريف والثقايف لألمة اإلسالمية ومن مَث إعادة الدور احلضاري هلا

                                                 
 .10القرضاوي، "خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة" مرجع سابق، ص  1
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 خالصة الفصل الثالث:
داعية يكون الإن األخالق اإلسالمية املتمثل بالتمسك بالدين هي من األمور األساسية اليت جتعل 

ثابت يف مبادئه، وال شك أن الثبات على دين اهلل، واالستقامة على شرعه مطلب كل مسلم صادق 
يريد رضا اهلل واجلنة، وخيشى عذابه والنار، واالستقامة على الطاعة، للثابتني على دين اهلل عز وجل 

، والبالء راحة  هلم احملنة  منحأجر عظيم من اهلل وتعاىل، وهلم احلياة الطيبة يف الدنيا، وجيعل اهلل
 البال، سواء يف عصر العوملة أو غريها.

لكل شيء إجيابياته وسلبياته، فالعاقل من يتفاىن يف البحث عن الطرق املثلى والوسائل املناسبة؛ 
 لتحقيق ما يقصد  إليه.

إن اإلسالم دين صاحل لكل زمان ومكان ال بد أن يشتمل على ثوابت ومتغريات، وأنه يف حال 
الثوابت جاء بتحديدات ومفاهيم ثابتة خالدة، ال تتأثر بتقلبات الزمان، وال بتطور األحوال 

 والعادات، وهي قابلة للتطبيق يف عصرنا احلاضر.  
يدة تأيت هبا  العوملة لكنه إذا تعاملنا  معها بطريقة جرغم من وجود العديد من السلبيات اليت       

ونستفيد من التعاون املشرتك والتكامل بني القوى والضعيف، وإذا تعاملنا معها بطرقة جيدة فالدول 
ة نتائج فريدة من الدول املتقدمة، وللعوملُيستفاد النامية قد تستفيد منها، وكما أن للعوملة فوائد مجة 

 . املتقدمة اليت تشارك يف مضمار املنافسة االقتصاديةأيضاً للدول غري
ومع ذلك ال نتغافل من أن إجيابيات العوملة أقل من سلبياهتا، ومن هنا على الداعية الفذ اليقظة 
ملعرفة إجيابياهتا وسلبياهتا للتعامل معها بوعي تام، وخاصة القيام مبقاومة اهلجمات اليت تستهدف 

واملسلمني من قبل العوملة بشكل عام. ينبغي علينا أن نستفيد برياح العوملة. وال ينبغي أن اإلسالم 
نشغل بسفاسف األمور،  وجيب علينا يف سرعة معقولة أن حتلل املوقف بأسلوب موضوعي غري 

عاطفي، وأن نتحرك لتفادي الشر. وكل هذه االسرتاتيجيات تعني الداعية على الثبات.
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معوقات القدرة على الثبات في عصر العولمة وسبل التغلب عليها من منظور الفصل الرابع: 
 الشيخ القرضاوي.

هناك معوقات تعيق بالقدرة على ثبات الداعية إىل اهلل عز وجل، وهي من العوامل أكثر تأثرياً      
ئة يإلعاقة قدرة ثبات الداعية، ومنها: العوارض النفسية اليت توجد لدى الداعية. وكذلك الب

االجتماعية، فالداعية إىل اهلل يف هذا العصر قد جيد أمامه معوقات كثرية، ومحالت واسعة النطاق، 
من قبل اجملتمع الذي يتواجد يف أوساطه، لكثرة املعاصي املوجودة يف أوساط اجملتمع وأهله وبعدهم 

ة من بلده يُهجر الداعي عن الدين، وحبهم للدنيا، وقد مُينع من ممارسة العمل الدعوي، وقد يَهجر أو
ومسقط رأسه، أو أن الداعية ترعرع يف بيئة تأثرت يف ثقافته احملمودة، ويتعلم منها أشياء جتره إىل 
إعاقة دعوته، وزعزعة ثوابته. وأيًا كان الداعية يتعرض إىل تلك احلمالت واهلجوم واملعوقات وعلى 

ن الداعية لى تلك املعوقات لضمان ثوابته، ألالداعية استخدام كل وسائل املتاحة ومشروعة للتغلب ع
مطالب بنشر الدعوة إىل اهلل عز وجل يف كل مكان وزمان، ومل حيدد له بقعة معينة أو أصناف من 
الناس، لذلك لزاماً عليه أن يقوم بواجبه يف أي مكان وزمان، ويف أوساط مجيع أصناف اجملتمع، ويف 

 احلقل من خالل املباحث التالية:هذا املبحث سيحاول الباحث مناقشة هذا 
 

 المبحث األول: العوارض النفسية. 
ة اليت تعرتي الداعية النفسيويف هذا املبحث يقوم الباحث باستعراض املسائل املتعلق بتلك العوارض 

 وسيتم توضيحه على ضوء العناصر التالية:بشكل عام، وكذلك أسباب تلك العوارض، 
 
 الفساد العقدي: - 1

الفساد العقدي له صور كثرية، وقد يُعد االحنراف اخللقي من صور فساد العقيدة، ألن العقيدة إن 
 الصحيحة تولد األدب واألخالق، والرمحة والصرامة.

ومن الفساد العقدي اخلطري هو انعدام وحدانية اهلل تبارك وتعاىل الذي يتمثل يف الكفر باهلل، وإنكار 
 نسان، وتزوير فطرته اليت فطره اهلل عليها.اليوم اآلخر، وجحود كرامة اإل

فإن كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم هي املصدر األساسي لبناء العقيدة 
الصحيحة، وعلى الداعية أن يتخذ القرآن والسنة مورد ومشرب للعقيدة، وبه يتجنب األفكار 

 اد.سفية والكالمية اليت قد تقود إىل اإلحلاملنحرفة، واملسالك الضالة املنبثقة من املذاهب الفل
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قال القرضاوي: "أن يكون كتاب اهلل تعاىل وما ُبني من صحيح السنة وهو املصدر الفذ للعقيدة 
املنشودة، بعيداً عن الشوائب والزوائد والفضول، اليت لفت هبا على مر العصور. وهبذا تبقى العقيدة 

ه نفسه  طريق السلف  يف وصف اهلل تعاىل مبا وصف بعلى صفائها ووضوحها وبساطها. وأن نتبىن
 1من غري تكييف وال متثيل، وال حتريف وال تعطيل"

لن يكن الداعية ناجحا يف دعوته إال بإميان صادق بالرسالة الربانية لكي يقوم بعمارة األرض وخالفة 
، والتواصي باحلق مل الصاحلاهلل تبارك وتعاىل، وعبادته تعاىل بالعلم النافع، واإلميان الصادق، والع

 2والصرب.
فساد العقيدة هو سبب إن 3وكفى هبا بالًء؛ ألن َمْن كان عقيدته فاسدة فعمله مردود وفاشل، 

مصائب املسلمني، ويف حقيقة األمر أنه ما وقعت الفتنة، وال حصلت الفرقة، وال تشرذم املسلمون 
 لماء جلانب العقيدة، حىت أصبح الكثري منطرائق، ومتزقوا حذائق؛ إال بسبب إمهال الدعاة والع

الدعاة يفتقرون إىل العقيدة الصحيحة املتمثل بالكتاب والسنة على فهم السلف الصاحل رضوان اهلل 
عليهم. وما برزت الطفيليات املذهبية على السطح من اشرتاكية وشيوعية ورأمسالية وقومية والعلمانية 

كثري من املسلمني إال بسبب إمهال احلديث عن العقيدة.وما والعوملة وغريها كثري، وأُشرب حبها  
استنكر الناُس بعض مسائل التوحيد، وعسرت على كثري من املسلمني السنن، وما جنمت البدعة، 
وما تسلط العدو، وال انقلب حال الدهر، وال ُسلب املسلمون عادة الظهور والقهر، وما بدل اهلل 

 ب ضياع العقيدة والتوحيد من نفوس املسلمني وواقعهم، وقيام رموزحالنا إىل ما حنن عليه؛ إال بسب
الوثنية، وانتشار املعامل الشركية، وغربة التوحيد وأهله. فنحن كما أننا مأمورون باتباع النيب صلى اهلل 
عليه وسلم يف العقيدة والعبادة والسلوك، بل ويف قضايانا االجتماعية، كذلك جيب علينا متابعته 

ه،  عليه وسلم يف منهجه يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، وطريقته يف التبليغ، وأن نبدأ مبا بدأ بصلى اهلل
وأن نركز على ما ركز عليه، وأال جنعل من منهج الدعوة إىل اهلل تعاىل حمال لالجتهاد واألخذ والرد، 

هلل عليه وسلم، اوحُندث هلذه الدعوة أصوال وقوانني جديدة من عند أنفسنا مل تثبت عن النيب صلى 
وال عن أصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم، فنجعل من أمر التوحيد مثال والدعوة إليه أمرا ثانويا فرعيا، 

                                                 
 .21و  20القرضاوي، "خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة" مرجع سابق، ص  1
 .2انظر: القرضاوي، اإلسالم حضارة الغد، د.ط، د.ن، د.ت، ص 2
 2عبد الرمحن حيي، "مقومات الثبات على اهلداية" دار النشر للوطن، ص 3
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إن املصلحة احلقيقية كامنة يف اتباعه صلى اهلل عليه وسلم قال  1ونزعم أن املصلحة تقتضي ذلك.

 2چٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹ   ڤچاهلل تعاىل: 
ة يأيت فساد العقيدة من حتريفها، وتغيريها وتبديلها، كما هو احلال بالنسبة للعقيدة اليهوديوأحيانًا 

والنصرانية يف الوقت احلاضر، فإهنما حرفتا منذ عهد بعيد، ففسادمها كان من هذا التحريف، وإن  
 صلذلك جيب األخذ مبا يكمل العودة إىل األصول واجلذور، كاحلر 3كانت عقيدهتا سليمة األصل

على التشبع بروح السلف الصاحل هلذه األمة، وعلى رأس السلف الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم 
أمجعني، وإحياء منهجهم يف فقه أيام اهلل شرعه، وسننه يف خلقه، وبه يستعني الداعية للرجوع إىل 

 4حقيقة املسار الذي ميكنه يف استمرار يف دعوته.
 
 االغترار بالحالة الحاضرة:  - 2

وما يصدر عنها من طاعات، والغفلة عما يف النفس من مهلكات، أبرزها: النفاق الذي قلَّ أن 
 5ينجو منه أحد، والبدعة اليت ما سلم منها أحد إال القليل، والتعلُّق بالدنيا والركون إليها.

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  چاألصل يف النفوس هي أمارة بالسوء إال ما رحم الرب، وقال تعاىل: 

تباع بافالنفس دائما لوامة  6چپ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  پ  پ
الشهوات، لذلك حيتاج اإلنسان إىل آليات تعينه يف سد تلك املعوقات لضمان قدرته على الثبات. 
إن كثريًا ما يغرت اإلنسان يف احلالة احلاضرة، ومن أخطرها العصر احلاضر املتمثل بالعوملة، فينبغى 

ن ال يغرت هبذه احلالة، وخاصة يف عصرنا هذه الذي أدخل فيه املالهي باسم العوملة وذلك للداعية أ
هدفًا لفساد ثبات الناس مجيعا، وخاصة اإلسالم واملسلمني. وعلى الداعية أن يسعى جاهدًا يف 

 ضمان قدرة ثباته يف هذا العصر احلاضر حىت ال تتأثر الثوابت فيضيع ويضل.
 

                                                 
 .46 – 40م(، ص 2005 -هـ 1426، )1عزيز بن فرحان العنزي، "البصرية يف الدعوة إىل اهلل"، أبو ظيب، دار اإلمام مالك، ط: 1
 (54سورة النور:  اآلية: ) 2
ارات، م( والشارقة، اإلم 2001 -هـ  1422،  )1القاهرة، مكتبة التابعني، ط: –علي حممد حممد الصاليب، "الوسطية يف القرآن"، مصر  3

 .172مكتبة الصحابة، ص 
 .52انظر: القرضاوي،  الثقافة العربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة، د.ط، د.ن، د.ت، ص 4
 .7"مقومات الثبات" ص 5
 (53سورة يوسف، اآلية: ) 6
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 لحياة الدنيا وزينتها: الغرور بمتاع ا – 3
إن التعلق بالغرور مبتاع احلياة الدنيا وزينتها أمر تلطخ به كثري من الدعاة يف هذا العصر، أقل أن 

 ينجو منه أحد من الدعاة، وهو من أكرب معوقات القدرة على ثبات الداعية.
أهنا متاع يغرت  فأوضح هلمنالحظ أن اهلل تبارك وتعاىل قد بني للناس أن احلياة الدنيا متاع الغرور، 

 1به قصريوا النظر.

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺچفالشيطان هو الغرور  كما نبه اهلل تبارك وتعاىل يف حمكم تنزيله فقال: 

ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  

 2چڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ

ٺ  چه وسلم اهلل تعاىل لرسوله صلى اهلل علي فالكفار هم املغررون باحلياة الدنيا وزخرفتها، كما قال

 3چٺ  ٺ      ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
ويف يوم احلسرة والندامة يف موقف احلساب خياطب اهلل اجلن واإلنس من الكافرين والظاملني على 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ    ۋ  چأهنم قد غرهتم احلياة الدنيا وزخرفتها، فيقول هلم: 

ېې  ى  ى  ائ  ائەئ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې        ې 

 4چەئ  وئ  وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ           ۈئ
واهلل سبحانه وتعاىل خياطب أصحاب النار بعد أن أدخلهم فيها، على أن سبب دخوهلم النار هو 

ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  چغرورهم باحلياة الدنيا، وقال تعاىل: 

ىئىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   حئ  مئ   ىئ   يئ  جب  حب  خب  مب  

يب   جت  حت  خت  مت   ىت   يت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   مح  جخ  حخ  مخ  جس    ىب  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  حس  خس    مس  حص  مص  جض  حض   

                                                 
م(،  1772 -هـ  1412، )5م، ط:عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّكة امليداين الدمشقي ، "صراع مع املالحدة حىت العظم" دمشق، دار القل 1

 .192ص
 .6سورة  فاطر، اآلية:2
 .90سورة األنعام، اآلية: 3
 .130سورة األنعام، اآلية: 4
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ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 1چڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ
وال هم يستعتبون، أي: ال يقبل منهم توبة وال استغفار وال استقالة من ذنوهبم، فقد مضى زمن 

ڃ  ڃ    ڄ  ڃچالتوبة واالستغفار، وأصل االستعتاب طلب رفع العتب وطلب حصول الرضا. 

 2أي: وال ميهلون وال يردون إىل الدنيا ليعملوا صاحلا" چڃ  چ  چ  چ
 حلياة الدنيا وزينتها وزخرفها، وظهرت لنا نتائجه الوخيمة. وهكذا ظهر لنا أثر الغرور با

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چوجيب على الداعية التدبر دائما يف قوله تعاىل: 

ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     

ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  

د بن صاحل العثيمني حفظه اهلل: " العيشة اهلنيئة الراضية وقال العالمة حمم 3چک  ک  ک
هي عيش اآلخرة، وأما الدنيا فإهنا مهما طاب عيشها فمآهلا إىل الفناء، وإذا مل يصحبها عمل صاحل 

 .4فإهنا خسارة "

ک  ک    ڑ  ڑچفقد نبه اهلل تبارك وتعاىل على أن الدنيا متاع وغرور. قال اهلل عز وجل 

ٱ  ٻ  ٻ  چنيا فانية، واآلخرة هي الباقية. وقال عز وجل: وأن الد5چک  ک

ويف ذلك تبيني للداعية أمهية الزهد يف الدنيا، والرغبة يف اآلخرة  6چٻ  ٻ  پ  پ  پ
 وفيما عند اهلل؛ ألنه اآلخرة هي الباقية اليت ال تفىن. 

سان العمل مع إحفيجب على الداعية االعتماد على اهلل عز وجل يف كل شيء، والطمع يف رمحته 
 وإخالصه هلل عز وجل، وعدم الغرور واإلحعجاب باألعمال. 

                                                 
 .35 – 30سورة اجلاثية، اآلية: 1

 .992.مكتبة التابعني، ص1تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، بريوت: مؤسسة الرسالة، ط، السعدي 2
 .20ية:سورة احلديد، اآل 3
 .6/12هـ(، 1426العثيمني، شرح رياض الصاحلني، الرياض، اململكة العربية السعودية، دار الوطن للنشر،  ) 4
 .125سورة آل عمران، األية: 5
 .19 – 16سورة األعلى، اآلية:  6
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ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ وقد شرح اهلل عز وجل لنا حقيقة هذه الدنيا فقال عز وجل: 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې            

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  

وقال  1چىئىئ  ىئ            ی  ی  ی  ی  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   چعز وجل: 

ڄڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  

وقال  2چڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب  ىب  يب  چ عز وجل: 

ٱ  ٻ  ٻ  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث  يث   حج  مج  جح   

بال شك أن الداعية إذا  چٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
 مل جيعل الدنيا أكرب مهه وفقه اهلل وأعانه يف مجيع أحواله.
ة، وهذا النوع من الغرور هو غرور العلم، وهناك نوع من الغرور وهو أكثر خطراً وتأثريًا على الدعا

وهو أشد أنواع الغرور على اإلطالق واآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر أكثر الناس عرضة 
لإلصابة جبرثومة هذا الداء الفتاك، فاخلطابة والكتابة والتعليم والتوجيه وسواها من وسائل الدعوة 

لقاب اجلامعية فإهنا تعد من أوسع مداخل الشيطان فضال عن الشهادات والدرجات العلمية، واأل
إىل النفس البشرية؛ ألهنا جملبة للشهرة الفتة لألنظار، مثرية لإلعجاب، ويف هذا ما فيه من عوامل 

 اإلشباع واإلمالء لرغائب النفس وجوعاهتا.
اس من الوقوع رت فعلى الدعاة إىل اهلل اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر أن يكونوا شديدي االح

يف هذا املرض العضال وليعلموا أن اهلل الذي منحهم هذه املواهب قادر على أن يسلبهم إياها من 
حيث ال يشعرون، إن من حق اهلل عليهم أن يكونوا شاكرين لفضله غري جاحدين وال كافرين، قال 

                                                 
 .24سورة يونس، اآلية :  1
 .20سورة احلديد، اآلية:  2

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



193 

 

لذلك على  1چڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃچتعاىل: 
 2داء اخلطري الذي أصاب كثري من الدعاة يف زمننا هذا.الداعية التجنب من هذا ال

ال شيء أفسد للقلب من التعلق بالدنيا والركون إليها، وإيثارها على اآلخرة، فإن هذا الفساد يقعد 
باملسلم عن التطلع إىل اآلخرة والعمل ليها، وإتعاب اجلسد يف سبيل اهلل والدعوة إليه، وهيهات 

ا لى مهامِّ الدعوة إىل اهلل. إنَّ الدنيا فيها قابلية اإلغراء، وهلذا وصفهلقلب فاسد مريض أن يقوى ع
ينظر  بقوله: "إنَّ الدنيا حلوة خضرة، وإن اهلل مستخلفكم فيها، ف -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

 اكيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء"، وحذَّرنا اهلل تعاىل من الوقوع يف شباكها والتعلق هب

 .چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤچ
لكل طائفة  وفئة من فئات الكافرين جمموعة من األماين الكاذبات الضائعات، تناسب حالة كفرهم، 

 فهم ينخدعون هبا، وينجذبون إليها، ويسعون وراءها.
 تعلقت هبذه اآلهلة، أمانيهم اليتفاملشركون تتعلق أمانيهم باآلهلة اليت يعبدوهنا من دون اهلل، فتخيب 

ألهنا تعلقت بأوهام ال حقيقة هلا، يدعوهنم فال يستجيبون هلم. وأهل الكتاب الكافرون باإلسالم 
تتعلق أمانيهم بتصوراهتم باطلة وعقائد فاسدة. وامللحدون الدهريون تتعلق أمانيهم حبدود احلياة 

 تحقق أمانيهم.الدنيا، فيسعون وراءها، ويكدون الهثني، مث ال ت
إن أصل الغرور يأيت من وساوس شياطني اإلنس واجلن تدغدغ يف الكافرين ما لديهم من األماين 

  الكاذبة، وتثريها وتغذيها، وتعد ومتين، ولكنها ما تعد وال متين إال غروراً .
ار، وقال ر إن اهلل تبارك وتعاىل أشار إىل أن متاع الدنيا غرور ولعب وهلو، وأن اآلخرة هي دار الق

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ   چتعاىل: 

وقال تعاىل:  3چھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ

ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄڄ  چ

                                                 
 .9سورة إبراهيم، األية:  1
 .20م( ص 1776 -هـ 1419،  )4سليمان بن عبد الرمحن احلقيل، األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة، ط: 2
 
 (125سورة آل عمران، اآلية: ) 3
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ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

 1چڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
 الدعاة أن يعقلوا أمرهم وال يغرتوا زخرفة احلياة الدنيا وزينتها. وعليه حذر اهلل تبارك وتعاىل لذلك على

ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے     ے  ۓ    چاجلميع  من أن ال يغرتوا بذلك، وقال تعاىل

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  

 2چې  ې  ې  ې  ى   ى
لصف وهبا مُييز اإلنسان أحيانا يف ثباته وقيمه وأخالقه، ومن مثراهتا متييز الصف، فا فالغرورات الدنيا

أحيانا يُعرقل من ليس أهال للدعوة أصال، يدخله املنافقون والطامعون، والذين يريدوهنا مظهرًا ال 
 3خمرباً، لذلك على الداعية مراعاة هذه األشياء حىت ال يكون ممن ختلخلت به صفوف الدعوة.

إن الفكر السوي يصعب عليه أن يسلم باملفاهيم الباطلة مهما أغرت األهواء والشهوات بزخرفها، 
ولكن سلطان األهواء والشهوات يأسر النفوس فيجعل بينها وبني العقل السليم غشاوة، ومىت طال 

 ةأمد الغشاوة احلاجبة للعقل عن عمله السديد تبلد الفكر، وفسدت طريقة البحث لديه. وزاوي
 االنطالق يف هذا السبب تبدأ من اتباع األهواء والشهوات.

إن األهواء والشهوات يف األنفس متيل يف أغلب أحياهنا إىل اغتنام اللذات العاجلة، ولو كان من 
ورائها مشار وآالم كثرية آجلة، ومتيل إىل زخرف احلياة الدنيا وزينتها وتفاخرها ولو كان يف ذلك 

فمن طبع أهواء النفوس وشهواهتا أهنا تؤثر العاجلة، وتذر اآلخرة، ما مل  شقاء أبدي بسخط اهلل.
يضبطها ضابط من العقل الصحيح الراجح، املقرون باإلرادة احلازمة، أو ضابط من اإلميان الراسخ 

 4والدين املهيمن على النفس واملتغلغل يف أعماق القلب والوجدان واملقرون بتقوى اهلل جلَّ جالله.
 
 
 
 

                                                 
 (20سورة احلديد، اآلية: ) 1

 (33سورة لقمان، اآلية: ) 2
 .33د.ط، د.ن، د.ت، ص  انظر: القرضاوي، احملنة يف واقع احلركة اإلسالمية املعاصرة، 3
 .369امليداين الدمشقي، "صراع مع املالحدة حىت العظم" مرجع سابق، ص  4
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 المبحث الثاني: البيئة االجتماعية:
لبيئة االجتماعية اليت اويف هذا املبحث يقوم الباحث باستعراض املسائل املتعلق باملعوقات اليت حتيط ب

العناصر  وسيتم توضيحه على ضوء هتدد وجود الداعية فيها، وهتدد سري دعوته بأكمل وجه ممكن،
 التالية:

ا يف التفاعالت القائمة بني الفرد واجلماعات اليت ينتمي إليهيقصد بالبيئة االجتماعية: جمموعة 
السياق االجتماعي؛ إذ تعترب شخصية الفرد نتاًجا لعملية التفاعل بني الفرد وبيئته االجتماعية، من 
خالل عملية التنشئة االجتماعية اليت تعترب من أهم العمليات االجتماعية يف تأثريها على منو الفرد 

إذ يؤثر منوذج احلياة االجتماعية وأشكال العالقات بني أفراد اجلماعة وما يشيع بينهم  على اإلطالق؛
من عادات وتقاليد وقيم، وما يعيشونه من نظم تنسق هذه العالقات االجتماعية يف تشكيل بعض 

 1اخلصائص العامَّة للشخصية"
ان، لكن أخطرها اليت يط باإلنسويف األساس توجد الكثري من التغريات املخيفة يف العامل الطبيعي حت

تؤثر على الداعية يف دعوته وسلوكه هي احلياة االقتصادية، واالجتماعية، والسياسية، اليت قد تولد 
 2احنرافا ال حيمد عقباه بالنسبة للداعية ودعوته.

 ومن بني عناصر البيئة االجتماعية: األسرة، واملدرسة، ومجاعة الرفاق.
الفرد  البيئة االجتماعية، وهي املمثلة األوىل لثقافة اجملتمع الذي يعيش فيه تعترب األسرة أهم عناصر

وأقوى اجلماعات تأثريًا يف سلوكه، وهي اليت تسهم بأكرب قدر يف اإلشراف على النمو االجتماعي 
 للطفل وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه، فهي اليت تصبغ سلوك الطفل بصبغة اجتماعية، وتؤثر يف

فسي أو سوء توافقه، وهي النموذج األمثل للجماعة األولية اليت يتفاعل الطفل مع أعضائها توافقه الن
 3وجًها لوجه، ويتوحَّد معهم، ويعترب سلوكهم منوذًجا حيتذيه."

قد يرتعرع املرء بني أبوين مستهما عدم الثبات أو اليقني، وحينئذ يسري ذلك إىل نفسه، فإذا به صورة 
 ور التزام اآلباء بأخالق وآداب اإلسالم، وثباهتم على القيام بتكاليفه،ولو روعيمنهما، وهنا يتجّلى د

 ذلك جلّنب اآلباء أبناءهم االحنراف والزيغ، دون احلاجة إىل خطب، أو مواعظ. 
بعض البيئات عنيفة نوعًا ما، و  -مثالً -هناك بيئات بطبيعتها فيها حدة ومبالغة، بعض البيئات 

ترامجهم ، البيئات االجتماعية هلا أثر، وهلذا إذا قرأت تفسري العلماء السابقني و رقيقة، البيئات ختتلف

                                                 
 .134/ 1حسن مصطفى عبد املعطي، هدى حممد قناوي، علم نفس النمو، الناشر: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  1
 .46انظر: القرضاوي، املسلمون والعوملة، مرجع سابق،  ص  2

 .1/156انظر: املصدر السابق.  3

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



196 

 

الشخصية تقرأ يف نشأة أحدهم وأسرته وظروف نشأته، فتجد أن هذا ترك أثرًا على شخصيته، 
فبعض البيئات بطبيعتها بيئات حادة، وهلذا جتد أصحاهبا آراؤهم حادة، آراؤهم متيل إىل مواقفهم، 

مييل إىل نوع من احلدة ويصعب عليهم أن يعتدلوا، حىت يف حياهتم الشخصية، حىت يف تفسريهم 
عالقاهتم االجتماعية، يف حياهتم الزوجية، يف عالقاهتم مع اآلخرين، هو التطرف والغلو مسة تطبع 
تفكري اإلنسان، تطبع سلوكه فتستطيع أن جتد أمثلتها ومظاهرها يف كافة جوانب احلياة، حىت يف 

ته وفهمه للدين، الدين يف حقيقته ليس فيه تطرف، الدين ليس فيه غلو، الدين وسط، لكن  رؤي
كيف يفهمه الناس؟ كيف يطبقونه؟ كيف ينظرون إليه؟ فاإلنسان من تكوينه الشخصي يفهم 
النصوص بناًء على طبيعته الشخصية وعلى تكوينه الشخصي، وهلذا جتده يلجأ دائماً إىل النصوص 

 تتالءم مع شخصيته، إذا كان شخصًا عنيفًا يلجأ إىل هذه النصوص دائمًا يرددها، واملواقف اليت
يعتقد أهنا تدعم موقفه، والعكس، فإذا كان يف الطرف اآلخر جتده يلجأ إىل تلك النصوص اليت 

 1يعتقد أهنا تؤيد ما يسري عليه."
 اإلشراف تسهم بأكرب قدر يففاملدرسة هلا دور كبري يف تكوين اإلنسان من مرحلة منوه، وهي اليت 

 على النمو االجتماعي للطفل وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه.
وكذلك تعترب مجاعة الرفاق أهم عناصر البيئة االجتماعية، وهي املمثلة األوىل لثقافة اجملتمع الذي 

لى عيعيش فيه الفرد وأقوى اجلماعات تأثريًا يف سلوكه، وهي اليت تسهم بأكرب قدر يف اإلشراف 
النمو االجتماعي وتكوين شخصيته وتوجيه سلوكه. فهي املصاحبة اخلالية من هذا اخللق اإلسالمي، 
وقد يعيش املرء فـي وسط غري ملتزم هبذا اخللق اإلسالمي، فإذا به حياكي ويتأسى السيما إذا كان 

ني أحضان بضعيف الشخصية، غري واثق من نفسه،ومن تصرفاته وسلوكه، وهنا يأيت دور االرمتاء 
الصحبة الطيبة امللتزمة باملنهاج اإلسالمي، إّن هذا لو وقع، لتنّبهت املشاعر واألحاسيس، واجلوارح، 
ولثبت املرء وما زلت قدمه عن احلق.عن أيب موسى األشعري عن النيب  صلى اهلل عليه وسلم قال:' 

حيذيك،  فحامل املسك إّما أن إمّنا مثل اجلليس الصاحل واجلليس السوء كحامل املسك، ونافخ الكري،
وإّما أن تبتاع منه، وإّما أن جتد منه رحيا طيبة، ونافخ الكري إّما أن حيرق ثيابك،وإما أن جتد رحيا 

 خبيثة!
ومن ُسنن اهلل يف حني خلق العبد أنه عندما يأيت إىل هذه الدنيا وتُفتح عيناه وهو يكون على الفحْطرة 

نسان يولد على الفطرة، وجاء عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: اإلسالمية، إذ ان األصل يف اإل

                                                 
 .90، ص 4انظر: حامد عبد السالم زهران، التوجيه واإلرشاد النفسي، عامل الكتب، ط: 1
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ويف احلديث أن   1))ما محن َمولود إاّل يُولد على الفحْطرة، فأبواه يُهوِّدانه أو يُنصِّرانه أو مُيجِّسانحه((
جتمع يف َصالح األبناء أو احنراف سلوكهم؛ 

ُ
 الرسول صلى اهلل عليه وسلم يُبنيِّ دور األسرة وامل

ومن البديهي أن ينشأ اإلنسان يف بيئة اجتماعية يتعلم منها مهارات وعادات وتقاليد كثرية، ومن 
ضمن هذه املعارف والتعاليم منها ما هو حق، ومنها ما هو باطل، ومنها كذلك ما هو صاحل للقبول 

شياء كثرية أومنها ما هو فاسد ومردود، ومن خالل نشأته يف تلك البيئة اإلجتماعية قد يتأثر فيه 
غري حممودة، كصحبة أقران السوء، واجلهل بأساليب أو طرق القدرة على الثبات، أو االبتعاد عنها، 
أو تكوينه على ضعف الّرؤية اإلميانية ملفهوم الصراع بني احلّق والباطل، أو التشوق إىل حتقيق النصر 

ري يف أن اء يف اجملتمع دور كبوالتمكني بأي وسيلة كانت، أو إجياد بعض اخلصوم. وكل هذه األشي
 يُؤسس اإلنسان عليها، ومن هنا يظهر فشل الداعية كونه نشأ يف مثل تلك البيئة.

فتجد أن الدعوة نفسها تنشأ يف البيئة أو اجملال االجتماعي مثل اضطراب البيئة االجتماعية نفسها، 
دث بني ة يف األسرة كما حيواضطراب العوامل احلضارية والثقافية، واضطراب التنشئة االجتماعي

الوالدين والفرد واإلخوة، وسوء التوافق يف املدرسة مع املعلمني والرفاق، وسوء التوافق يف اجملتمع كما 
يف الصحبة السيئة ومشكالت األقليات، وسوء التوافق املهين، وسوء األحوال االقتصادية، وتدهور 

فالظروف اليت ينشأ فيها اإلنسان هي اليت   2ل."نظام القيم، والكوارث االجتماعية واحلرب، والضال
 تؤثر يف مستقبل حياته ومنوه، فقد أثبتت الدراسات النفسية أن كثريا من االحنرافات اليت تظهر يف
الكبار راجعة إىل مواقف وظروف عاشها الشخص يف طفولته، ولذلك يرى علماء الرتبية أن إحساس 

ضو الذي يسهل له عملية التكيف والتوافق املطلوبني من كل ع الطفل باألمن واالستقرار واحملبة هو
من أعضاء اجملتمع فإذا عاش الطفل يف وسط عائلي حييطه بالرعاية واحلب ويشعره مبكانته يف املنزل 
ويقدم له الكثري يف سبيل إسعاده أحس باألمن والطمأنينة ومنا منوا طبيعيا خاصة إذا عاش يف عائلة 

 ية يف القيم االجتماعية اإلسالمية ثابتة يف أساليب تعاملها مع الطفل ال حيسمستقرة متجانسة غن
بالتناقض يف معاملة والديه له وألن األسرة متثل البيئة االجتماعية األوىل اليت ينشأ فيها الطفل اهتم 

رمحة لاإلسالم بنظام األسرة وتنظيم العالقات بني الرجل واملرأة وقيام هذه العالقة على أساس من ا
واملودة والعطف واالحرتام املتبادل وأداء كل واحد ملا عليه من حقوق حنو اآلخر وغض الطرف من 

 اجلانبني عن بعض نواحي النقص خاصة من الرجل.

                                                 
 (.1352رواه البخاري يف الصحيح، احلديث رقم ) 1
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وبالتتبع نالحظ أن كثريًا من الناس ليس هلم فيما يستمسكون به من مفاهيم وعادات باطلة أية 
فهم من قومهم، فاقتدوا هبم وتعصبوا هلم وساروا على آثارهم حجة، إال أهنا أشياء ورثوها عن أسال

 دون بصر فيها أو نظر.
وهكذا يّتضح لنا مدى تأثري البحيئة االجتماعية اليت َتشمل دائرة األسرة، واملدرسة، واألصدقاء، وكّل 

 مظاهر احلياة يف اجملتمع، على سلوك اإلنسان؛ وذلك بأخذه إىل الطَّاعة، أو دْفعه إىل ا
َ
 1عصية"مل

إن حرص اإلسالم واملفكرين املسلمني على سالمة البيئة االجتماعية، وعلى إشباع حاجات الطفل 
إىل مجاعة الرفاق واألتراب واضح، ومن خالل كل هذا نعود فنؤكد أمهية احملافظة على الوسط 

يما وصحيحا لاالجتماعي حىت ال يتسرب الفساد أو اخللل للناشئة، لتنمو القيم اإلسالمية منوا س
 2وقويا."

قد ينشأ املرء بني أبوين مستهما عدم الثبات أو اليقني، وحينئذ يسري ذلك إىل نفسه، فإذا به صورة 
منهما، وهنا يتجّلى دور التزام اآلباء بأخالق وآداب اإلسالم، وثباهتم على القيام بتكاليفه، ولو 

 احلاجة إىل خطب، أو مواعظ. روعي ذلك جلّنب اآلباء أبناءهم االحنراف والزيغ، دون 
وقد يعيش املرء فـي وسط غري ملتزم هبذا اخللق اإلسالمي، فإذا به حياكي ويتأسى السيما إذا كان 
ضعيف الشخصية، غري واثق من نفسه، ومن تصرفاته وسلوكه، وهنا يأيت دور االرمتاء بني أحضان 

 اجلوارح. قع، لتنّبهت املشاعر واألحاسيس، و الصحبة الطيبة امللتزمة باملنهاج اإلسالمي، إّن هذا لو و 
وقد جيهل بوسائل أو طرق الثبات، أو يبتعد عنها، فـيؤدي ذلك إىل عدم الثبات،وسرعة واالحنراف  

 عن احلق، والسقوط فـي طريق الغواية.
ن احينما يستعلي الباطل وتكون له الغلبة الظاهرية، مثّ بسبب غياب الرؤية املستقبلية، وضعف اإلمي 

بالوعد اإلهلي بالنصر والغلبة ألصحاب احلق. إن التشوق إىل حتقيق النصر والتمكني بأي وسيلة 
ممكنة، وفـي أسرع اآلجال، وال شك أن نشوة النصر تفقد اإلنسان الكثري من االتزان، وتغّيب عنه 

والوسائل أهدافاً،  لاملقاييس اإلميانية اليت يزن هبا األمور، فتختلط عليه األمور لتصبح األهداف وسائ
 3أو بعبارة العصر يصبح االسرتاتيجي واملرحلي شيئاً واحداً.

                                                 
هـ(  1401 - 52/ العدد  13انظر: عباس حمجوب، الرتبية اإلسالمية ومراحل النمو،اجلامعة االسالمية باملدينة املنورة، الطبعة: السنة  1

 .112ص
 .72انظر: املرجع السابق. ص   2
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وجيب أن يصحب هذا التشويق أسلوب الرتبية والتعليم، والتوجيه؛ لتحصل املناعة ضد أي  
، وفهماً، واالتصال تالوًة، وتدبراً  -تعاىل-داء. ومن أعظم وسائل الرتبية املؤثرة: االتصال بكتاب اللَّه 

عني املستجيبني ي. فعلى الداعية أن -رضي اهلل عنهم-الدائم بالسنة النبوية، وسرية السلف الصحابة 
 1على هذه األمور العظيمة.

ومنه إجياد بعض اخلصوم املصطنعني املعّوقني، وذلك من أجل عرقلة املسرية الصحيحة، وحتريفها عن 
اجتاهها األصيل، فتصبح املعركة الكربى مع هذه الفئات املصطنعة، وتُنسى املعركة املصريية واجلوهرية 

رعية. هذه احلالة إىل حكم حُيتكم إليه، ويعرتف له اجلميع بالش مع قوى الطاغوت، اليت تتحول فـي
فـي الوقت الذي كان من املفروض على اجلميع أن يكون واعياً ومتسّلحاً مبجموعة الرؤى والتصورات 

 اإلميانية الصحيحة، اليت هي ضروريّة من أجل الثبات واحلفاظ على املبادئ.
ائم وال فـيخضع ويتنازل،أو ينقاد للواقع اجلاهلي الق ومن بني األسباب اليت جتعل البعض يضعف

يثبت: اجلهل بالسنن الربانية، فإّن اهلل سبحانه وتعاىل خلق الكون وما فـيه حلكمة وغاية ألنه احلكيم 
اخلبري، وأجراه على سنن وقوانني، منها الثابت ومنها املتغري وهو كله خاضع حلكمه ومشيئته النافذة، 

ته من السنن: السنن الشرعية املتعلقة باألمر والنهي الرباين، سنن اجتماعية متعلقة والذي يهم مالحظ
 بنشوء الدول وقيام احلضارات وسقوطها، واجتاهات اجملتمعات السلوكية واالقتصادية والفكرية.

 
 ،وقد يهمل وسائل اليت تعينه على الثبات 2امهال وسائل اليت تعني على الثبات، واالبتعاد عنها: -3

 أو يبتعد عنها، فـيؤدي ذلك إىل زعزعة ثباته، وسرعة احنراف عن احلق، والوقوع يف فخ الغواية.
وقد  يكون السبب يف ضعف الّرؤية اإلميانية ملفهوم الصراع بني احلّق والباطل: حينما يستعلي الباطل 

الوعد اإلهلي بالنصر بوتكون له الغلبة الظاهرية، مّث بسبب غياب الرؤية املستقبلية، وضعف اإلميان 
والغلبة ألصحاب احلق، وبأّن احلرب إّن غلبة الباطل فـي جولة معينة ال يعين أّن هذه الغلبة مطلقة 
ودائمة، أو بأّن احلق لن يستطيع مقاومته، وعليه بالتايل أن خيضع ويستسلم، كالّ بل على أصحاب 

قادمة، وهذا أنفسهم مث يستعدوا للجولة الاحلق أن يستعيدوا ثقتهم أواًل فـي رهبم عز وجل، مث فـي 
 ما يُلّمح إليه قوله تعاىل بعد ذلك: 

                                                 

ين، "مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اللَّه تعاىل يف ضوء الكتاب والسنة" الرياض، اململكة العربية انظر: سعيد بن علي بن وهف القحطا 1
 120السعودية، دط، ص 

 بكر أبو زيد حراسة الفضيلة. -2
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كاهلروب من القروح: ومن ذلك اهلروب من القروح ومن الطرق الشائكة وآالمها، والنجاة من   
االبتالءات من أجل حتقيق النصر، وهذا األمر يدعو أو يدفع البعض إىل البحث عن الوسائل السهلة 

حىت وإن أّدى هبا إىل الوقوع فـي أحضان قوى الطاغوت ومسايرهتا وفق الشروط اليت  والناعمة،
 تفرضها وتقرتحها. وهؤالء يريدون منه عدم الثبات على احلق، بل يريدون منهم امليل والسقوط. 

والتشوق إىل حتقيق النصر والتمكني بأي وسيلة ممكنة:ومنه التشوق إىل حتقيق النصر والتمكني بأي  
سيلة ممكنة، وفـي أسرع اآلجال، وال شك أن نشوة النصر تفقد اإلنسان الكثري من االتزان، وتغّيب و 

عنه املقاييس اإلميانية اليت يزن هبا األمور، فتختلط عليه األمور لتصبح األهداف وسائل والوسائل 
يصحب هذا التشويق وجيب أن  1أهدافاً، أو بعبارة العصر يصبح االسرتاتيجي واملرحلي شيئاً واحداً.

أسلوب الرتبية والتعليم، والتوجيه؛ لتحصل املناعة ضد أي داء. ومن أعظم وسائل الرتبية املؤثرة: 
 2تالوًة، وتدبراً، وفهماً، واالتصال الدائم -تعاىل-االتصال بكتاب اللَّه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . العوملة واهلوية الثقافية" من جملة "فكر ونقد" العدد السادس -1
 42عرفة العدد"العوملة جرمية تذويب األصالة" عبدالصبور شاهني، امل 2
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 المبحث الثالث: سبل التغلب على المعوقات

لق الباحث مناقشة سبل التغلب على معوقات الثبات، باستعراض املسائل املتعويف هذا املبحث يقوم 
 هبا، وذلك على ضوء العناصر التالية:

: وهو إفراد اهلل سبحانه بالقصد يف الطاعة واإلخالص هو روح كل عمل، واألعمال اإلخالص -1
ل إذا فقدت اهلل عز وجاليت يستعظمها الناس، ويبذلون فيها اجلهود، ورمبا األموال ال وزن هلا عند 

فلينتبه لشرط اإلخالص 1.چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچاإلخالص قال 
  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںچفعليه مدار قبول العمل وبالتايل النفع به، قال سبحانه: 

 2.چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ
يعين: أال  -عليه وآله وسلم صلى اهلل-معناه أال يعبد اهلل إال مبا شرع رسول اهلل وقيل اإلخالص 

وهلذا كان من  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-يعبد العبد ربه إال مبا جاء على لسان وهدي نيب اهلل 
وأيًضا:  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-شرَطي قبول العمل أمران مهمان: األول: متابعة رسول اهلل 

 .3يف العبادة -عز وجل-اإلخالص هلل 
الدعوة إىل اهلل هي الدعوة إىل دينه، واتباع هداه، وحتكيم منهجه يف األرض،  قال القرضاوي: "ألن

وإفراده تعاىل بالعبادة واالستعانة والطاعة، والرباءة من كل الطواغيت اليت تطاع من دون اهلل، وإحقاق 
 4ما أحق اهلل، وإبطال ما أبطل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  واجلهاد يف سبيل هلل"

 أي وهو من باب أوىل أن يكون خملصاً، ألنه يدعو إىل اإلخالص، وعبادة اهلل وحده ال شريك له.
 
فالعلم هو األساس يف احلياة البشرية، وهو اللبنة األساسية لبناء األسرة املتعلمة الناجحة العلم:  -2

، ألن العلم هو سالميةواملباركة، لكن ذلك يبدأ من اختيار الزوجة املتعلم اليت تتخّلق باألخالق اإل
الذي جيعل أن تكون املرأة نفسها صاحلة، لتكون أسوة حسنة وقدوة طيبة لبنات جنسها، ولكن  

إال  إىل الصالح، فضالً عن اإلصالح -وال الرجل  -كيف تصل املرأة إىل الصالح؟ لن تصل املرأة 
ما لماء من الرجال أو النساء، و بالعلم الشرعي الذي تتلقاه من أفواه العلماء، سواء أكان هؤالء الع

                                                 

 .23سورة الفرقان اآلية:  1
  5سورة البينة اآلية: 2
 .152، دت، دط، السعودية، جامعة املدينة العاملية، ص4مناهج جامعة املدينة العاملية، أصول الدعوة وطرقها3
 .3القرضاوي، "ثقافة الداعية" مرجع سابق، ص 4
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للنساء، من انتشار الدورات العلمية للرجال و  -حفظ اهلل أمنها واستقرارها –أمجل ما متيزت به بالدنا 
وما متيزت به بعض املدن واألحياء من وجود دوٌر نسائية. كما أنه يف عصرنا هذا يسهل كثريًا أن 

وهلل احلمد  -بواسطة األشرطة املسجلة، فإن هذه األشرطة تتلقى املرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك 
ال بد إىل ما فيه اخلري والصالح. إذن ف -واملرأة من أهم ركائزها –هلا دور كبري يف توجيه األسرة  -

لتميز املرأة من العلم، ألنه ال صالح وال متيز إال بالعلم.، ومن أهم ما حيسن باملميزة اآلمرة باملعروف 
ن املنكر أن تتحلى به صفة العلم، فالعلم زينة هلا، ووسيلة صحيحة للعمل، ومرافق دائم والناهية ع

إن  1.چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچيف جمال الدعوة واألمر والنهي. قال تعاىل 
جهالة من تأمر وتنهي فيما تدعو إليه أو تنهى عنه، قد يوقعها يف محاقات كثرية، وإشكاالت 

 عديدة، بل رمبا حدثت بسبب ذلك مفاسد متعددة، أو تعطلت مصاحل راجحة.
قال القرضاوي: "إن أول ما يلزم الداعية املسلم من عدة فكرية، أن يتسلح بثقافة إسالمية ثابتة 

كلها كل حني بإذن رهبا. ونعين بالثقافة اإلسالمية: الثقافة اليت حمورها اإلسالم، األصول، تؤيت أ
مصادره وأصوله وعلومه املتعلقة به، املنبثقة عنه. وهذا أمر منطقي، فإن الداعية الذي يدعو إىل اهلل 

من و ال بد أن يعرفه، وهلذا كان ال بد أن يستمد هذه املعرفة عن اإلسالم من مصادره األصلية، 
 2ينابعه املصفاة، بعيداً عن حتريف الغالني، واحتال املبطلني، وتأويل اجلاهلني"

 
 الحكمة: -3
جيب أن يكون لدى املرء حكمة يف الدعوة، ويف إيصال العلم إىل من ختاطب، واحلكمة هي    

 نوضع الشيء يف موضعه، كما قال أهل العلم، وهي من نعمة اهلل سبحانه وتعاىل على العبد، أ
ې  ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    چيؤتيه اهلل احلكمة. قال اهلل عز وجل 

وما أكثر ما يفوت املقصود وحيصل اخللل، إذا مل تكن هناك حكمة، فمن  3.چوئ  وئ
احلكمة يف الدعوة إىل اهلل عز وجل أن ينزل املخاطب املنزلة الالئقة به، فإذا كان جاهاًل عومل 

وإذا كان عاملاً، ولكن عنده شيء من التفريط واإلمهال والغفلة عومل مبا  املعاملة اليت تناسب حاله،
تقتضيه حاله، وإذا كان عاملًا ولكن عنده شيء من االستكبار ورّد احلق عومل مبا تقتضيه حاله. 

على درجات ثالث: جاهل، وعامل متكاسل مفرط، وعامل معاند، وال ميكن أن  -إذن  -فالناس 
                                                 

 .7سورة الزمر، اآلية:  1
 .9القرضاوي، "ثقافة الداعية"، مرجع سابق، ص  2
 .267 :سورة البقرة، اآلية 3
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ر، بل ال بد أن ننزل كل إنسان منزلته، وهلذا ملا أرسل النيب صلى اهلل عليه نسوي كل واحد باآلخ
وسلم معاذاً رضي اهلل عنه إىل اليمن قال له" إنك تأيت قوماً من أهل كتاب" وإمنا قال له النيب صلى 
اهلل عليه وسلم ذلك ليعرف معاذ حاهلم كي يستعد هلم مبا تقتضيه أحواهلم، وخياطبهم مبا تقتضيه 

ذه احلال أيضاً. فينبغي أن ينزل كل واحد من املدعوين املنزلة الالئقة به. ومن احلكمة، أن تبدأ ه
الداعية باألقرب فاألقرب، فتكون حسنة الرتبية ألوالدها، ألن أوالدها هم رجال املستقبل ونساء 

املعاملة،  ناملستقبل، وأول ما ينشئون يقابلون هذه األم، فإذا كانت على جانب من األخالق وحس
وظهروا على يديها وتربوا عليها، وسيكون هلم أثر كبري يف إصالح اجملتمع. لذلك جيب على املرأة 
ذات األوالد أن تعتين بأوالدها، وأن هتتم برتبيتهم، وأن تستعني إذا عجزت عن إصالحهم وحدها 

عندهم فقط،  بغي إال تتوقفبأبيهم أو بويل أمرهم. وهكذا أخوهتا وأخواهتا وأسرهتا وأقارهبا، كما ين
 1بل يكون هلا دوٌر مي اجملتمع ككل. 

أى يف بينما النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي ر »قال:  -رضي اهلل عنهما  -وعن عبد اهلل بن عمر 
قبلة املسجد خنامة فحكها بيده، فتغيظ مث قال: "إن أحدكم إذا كان يف الصالة فإن اهلل حيال وجهه 

 .2«جهه يف الصالةفال يتنخمن حيال و 

قال القرضاوي: "واحلكمة يراد هبا: خماطبة العقول باألدلة العلمية املقنعة، وبالرباهني العقلية الساطعة، 
اليت ترد على الشبهات باحلجج والبيانات، وترد املتشاهبات إىل احملكمات، والظنيات إىل القطعيات، 

أن من احلكمة خماطبة الناس مبا يفهمون، وما واجلزئيات إىل الكليات، والفروع إىل األصول. كما 
تسيغه عقوهلم، ال مبا يعجزون عن فهمه. ومن احلكمة: أن تأخذ الناس بالرفق فيما نأمرهم به وما 
ننهاهم عنه، وأن هنيئ أنفسهم لتلقي األمر والنهي قبل توجيهه إليهم، وأن نأخذ باملنهج النبوي 

 3"الذي أمر به األمة يف الدعوة والتعليم

                                                 

 .42العوملة جرمية تذويب األصالة" عبدالصبور شاهني ، املعرفة العدد 1
 .519/ 10البخاري مع الفتح، كتاب األدب، باب ما جيوز من الغضب والشدة ألمر اهلل، 2
 .31القرضاوي، "خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة"، مرجع سابق، ص  3
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: فهذه كلمات حكيمة قوية مؤثرة تصحبها احلكمة الفعلية، وما ذلك 1ويؤكد القجطاين قائال     
من رأى »إال ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أسوة الدعاة إىل اهلل، فقد قال صلى اهلل عليه وسلم: 

 .2«ف اإلميانعمنكم منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أض
 
ما أحسن أن تستشعر املسلمة  تجدد الحرص في الدعوة إلى اهلل في كل زمان ومكان: -4

فضل دعوة األخريات لالستقامة والعمل الصاحل، فتفوز مبثل أجورهن، قال صلى اهلل عليه وسلم 
من  أجورمن دعا إىل هدى، كان له من األجر مثل »))أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: 

تبعه، ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إىل ضاللة، كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه، 
وقال بأيب هو وأمي وولدي والناس أمجعني صلى اهلل عليه  .3«((ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا

وسلم "الدال على اخلري كفاعله" وقال صلى اهلل عليه وسلم ))ألن يهدي اهلل بك رجاًل خري لك 
فال ًبدَّ أن يكون ملن تُريد إثبات جدارهتا وتنال تلكم األجور دوٌر يف تثقيف بنات  .4من محر النعم((

جملتمع سواء أكان يف أسرهتا وبني بنات أرحامها، وجرياهنا، أو يف املدرسة جنسها، وذلك من خالل ا
أو الدار النسائية يف حيها، أو الدار القريب من أهلها إذا زارهتم يف مدينة أخرى، أو حٍي آخر، 
وتستثمر أي مناسبة نسائية يف اسرتاحة أو قصر أفراٍح، أو مشغل بالنصح والتوجيه واملذاكرة. كذلك 

من خالل اجملتمع فيما بني النساء من الزيارات اليت حتصل فيها من الكلمات املفيدة ما حيصل،  أيضاً 
مستثمرًة املناسبات السعيدة واحملزنة بالتهنئة والتعزية؛ لقد كان ُعلماؤنا حيرصون على ذلك، فكان 

سألة، وأهنن قد رتـّنْبَ هذه املأن لبعض النساء دوراً كبرياً يف  -وهلل احلمد  -هلم أثراً كبرياً. ولقد بلغنا 
جلسات لبنات جنسهن يف العلوم الشرعية، وحلقات حتفيظ القرآن، وتفسريه، وهذا ال شك أمر 
طيب حتمد املرأة عليه، وثوابه باٍق هلا اآلن وبعد موهتا لقول النيب صلى اهلل عليه وسلم " إذا مات 

ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له" وهذا  ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث: صدقة جارية، أو علم
هو االستثمار احلقيقي للحياة وما بعد املمات. فإذا كانت املرأة ذات نشاط يف جمتمعها يف نشر 

اجملتمع، كما ينبغي هلا أن تستشعر فضائل دعوة  5الدعوة، كان هلا أثر كبري، ودور واسع يف إصالح

                                                 

سعيد بن علي بن وهف القحطاين، "احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل"، رسالة ماجستري، من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 1
 .554هـ( ص1423، )1واإلرشاد، طاململكة العربية السعودية، وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة 

 .67/ 1مسلم، "الصحيح" كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان،  2
 .2060ص  4مسلم،  "الصحيح" كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إىل هدى أو ضاللة،ج3
 .60ص 4البخاري، "الصحيح" باب فضل من أسلم على يديه رجل، ج 4
 .42العوملة جرمية تذويب األصالة" عبدالصبور شاهني ، املعرفة العدد:5
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المية عن اهلل فتشارك بقلمها يف اجلرائد واجملالت اإلساألخريات عرب وسائل اإلعالم حمتسبًة األجر 
واملنتديات، تشرتك فيها، سواء يف الذب عن قيم دينها بالرد على دعاة تغريب املرأة فرٌد من امرأة 

 من ألف رد من رجاٍل آخرين. قال صلى اهلل عليه وسلم -يف نظري –على من يزعم حتريرها، خرٌي 
اً املعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكن اهلل أن يبعث عليكم عقاب))والذي نفسي بيده لتأمرن ب

 1منه، فتدعونه فال يستجيب لكم((.
تصبح أثقل واملسؤولية فيها تكون أشد عندما تتعرض األمة باالضطراب،  –الدعوة  –وهذه املهمة 

غيب ، وقد يوتغشاها عوامل الفنت من داخلها أو من خارجها، وحينئذ قد يصاب الداعية باخللل
 2الرشد عن بعض مواقفه، وعندها ال جتد الرشد إال بالرجوع إىل احلرص يف أصل مهمته الدعوية.

أو تكتب ابتداًء بنشر اخلري الذي عندها مستثمرًة املناسبات املومسية كاألجازات أو رمضان، أو 
إىل أهم  األعياد، أو عشر ذي احلجة، أو غريها. وتقوم على إهدائها لألخوات وإرشادهن

على  -اهلل وفقها –املوضوعات. واملقال القصري املقروء خري من الطويل الذي ال يقرأ. مث حترص 
البحث عن الوسائل اجلديدة واملشوقة يف تبليغ دعوهتا، ولكن يف حدود الشرع وسيأيت الزمن الذي 

 تسود فيه التقنية واملرئيات على الكتب واملؤلفات يف اكتساب املعلومات. 
 
فالواجب على الداعية أن يطبق ما يقوله للمدعوين، وليس  محافظة الداعية لقدوة حسنة: - 5

أن خيالف ما يقوله يف تصرفاته، ألن من وسائل الدعوة عند الدعية ما يفعله من تصرفات وحتركات، 
والسنة  ةوقد يتعلم الكثري من الداعية من خالل تصرفاته وحتركاته احلسنة املتمثلة باألخالق القرآني

 النبوية.
 ،خرياتية، أن تكون قدوة حسنة لألُ من السمات احلسنة املؤثرة اليت ينبغي أن تتحلى هبا الداع    

ألن التأثري باالقتداء والتقليد له قيمة كبرية يف نفوس املدعوات، ولذلك كان رسول اهلل صلى اهلل 
لم، أما من أفعاله صلى اهلل عليه وسعليه وسلم أسوة حسنة، وقدوة صاحلة ليحتذي الناس بأقواله و 

 3أَسرتْـَها نفسها، وأصبحت عبدًة هلواها، فال ميكن أن تُنكر على اأُلخريات.
 

                                                 

 ، وحسنه األلباىن.462الرتمذي، "السنن" ص  1
 .3القرضاوي، قضايا األمة، االحتاد العاملي لعلماء املسلمني،  جلنة التأليف والرتمجة، ص 2
 العوملة واهلوية الثقافية" من جملة "فكر ونقد" العدد السادس. 3
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 فإذا كانت املسلمة إظهار الرحمة على من يفعل المنكر والخوف عليه من عذاب اهلل: -6
ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺچتنتمي خلري أمة أخرجت للناس فلتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر 

لتثبت جدارهتا يف ذلك ؛  1.چٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
وينبغي أن تستشعر اآلمرة باملعروف والناهية عن املنكر رمحة املدعوة، وأن تنظر إىل الواقعة يف املنكر 
نظرة الشفقة عليها، والرغبة يف اإلحسان إليها؛ لكوهنا تتنازع مع الشيطان ومع هواها ومع نفسها 

وء، لذا ينبغي عدم إعانة هؤالء األعداء عليها، بل الوقوف معها ويف صّفها حىت تتخلص األّمارة بالس
من هذا الداء الذي أملّ هبا فقد جاء يف احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ))ال يؤمن 

 2أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه((
 بد أن حيصل اخللل واألخطاء واملعاصي وعليه أن يعرف الداعية على أن البشر ليس معصوما، ال
ليس معصوماً، لذلك على  –الداعية  –من قبل الناس، ألن الناس ليسوا معصومني، وهو كذلك 

 3الداعية الرفق والرمحة مع املدعويني.
الذي شرّع احلدود يف اإلسالم هو عامل الغيب والّشهادة، اخلبري مبسالك الّنفوس كما أن 

عظيمة، منها الّرمحة باملذنب حني يكون احلد كّفارة ملا اقرتف، والرمحة  ودروهبا، فجاءت حلكم
 .4باجملتمع حيث يسوده بتطبيق احلدود األمن والربكة

 
وهو لني اجلانب بالقول والفعل، واألخذ باألسهل وهو ضد العنف. وقد سلك حبيبنا الرفق:  -7

سواء   لئك الذين كان حيتسب عليهمحممد صلى اهلل عليه وسلم جانب الرفق يف دعوة الناس، وأو 
كانوا من اليهود، أم من املشركني، أم من املسلمني. ولقد حث النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم 
املسلمني عامة ويدخل يف ذلك الدعاة واحملتسبون من باب أوىل بالرفق يف مجيع أمورهم، ومن ذلك 

لى الرفق )إن اهلل رفيق حيب الرفق، ويعطي عجاء يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: )
 5ما اليعطي على العنف، وما ال يعطي سواه((.

                                                 

 .110سورة آل عمران اآلية:  1
 .12ص  1البخاري، "الصحيح" باب: من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، ج  2
 .12انظر: القرضاوي، قراءة يف واقع األمة يف الفرتة األخرية، د.ط، د.ن، د.ت،  3
 .51 - 50انظر، احلدود يف اإلسالم، مجعة علي اخلويل، جملة اجلامعة اإلسالمية، العدد  4
 .2003ص  4( ج2573مسلم، "الصحيح" باب فضل الرفق، رقم احلديث: ) 5
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فلنقتدي باحلبيب صلى اهلل عليه  1وقال عليه الصالة والسالم))من حيرم الرفق حيرم اخلري((.
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  چوسلم باللني والرمحة والعفو والتسامح، قال تعاىل عنه 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ٿ  

 2.چڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

قال القرضاوي: "أن تأخذ الناس بالرفق فيما نأمرهم به وما ننهاهم عنه، وأن هنيئ أنفسهم      
لتلقي األمر والنهي قبل توجيهه إليهم، وأن نأخذ باملنهج النبوي الذي أمر به األمة يف الدعوة 

 3والتعليم"

 
إذا كان الصرب ضرورياً لكل مسلم ومسلمة، فإنه لليت تُريد أثبات جدارهتا يف إصالح  الصبر: -8

جمتمعها وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر أشد ضرورة؛ ألهنا تعمل يف ميدان استصالح نفسها، ويف 
ملؤمن اميدان استصالح غريها، فإن املؤمن الذي خيالط الناس، ويصرب على أذاهم خري من ذلكم 

لتحلي ا -الذي ال خيالط الناس، وال يصرب على أذاهم. ولقد أدرك لقماُن احلكيم هذه احلقيقة 
ې  ې                 چحينما أوصى ابنه بوصايا متعددة ضّمنها التحلي بالصرب. قال تعاىل  -بالصرب 

فال  4.چې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ
تصرب الداعية إىل اهلل على ما يناهلا من أذى كما صرب الرسل والصحابة واألئمة من قبل. كما  بُدَّ أن

ينبغي للمرأة أال تستسلم للواقع، وتقول: سار الناس على هذا فال أستطيع أن أغرّي، كما ينبغي أال 
وألننا لو بقينا هكذا مستسلمني  5.چخب  مب  ىب  يب جت  حتچنغرت بالكثرة  

للواقع مل يتم اإلصالح، إذ إن اإلصالح ال بد أن يغري ما فسد على وجه صاحل، وال بد أن يغري 
الصاحل إىل ما هو أصلح منه حىت تستقيم األمور، ومن التحلى بالصرب أال تتعجل املسلمة النتائج، 

 هتمل.  وال ع باهتماموال تظن بأحد الكمال، بل تنصح بلطف وتتاب

                                                 

 .2003 4( ج2572املصدر السا بق، رقم احلديث: ) 1
 العوملة واهلوية الثقافية" من جملة "فكر ونقد" العدد السادس.2
 .31القرضاوي، "خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة" مرجع سابق، ص  3
 .19سورة لقمان، اآلية:  4
 .103سورة يوسف، اآلية:  5
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من املؤسف أن ينشغل املرء بدعوة الناس، عن نفسه، فسرعان ما ينضب  تقوى اهلل في السر: -9
معينه؛ فال بُدَّ أن خُتصص الداعية إىل اهلل وقتاً كل يوم وليلة للخلوة مع اهلل، يف عبادات ال يعلمها 

سحار، ويف السجود وبني إال اهلل وحده. ومن أعظم ما يوصي به علماؤنا قيام الليل، وعاء األ
النداءين، وصيام اهلواجر، وصالة الضحى، وأن يكون للداعية وردًا كل يوم من القرآن الكرمي، 
واحملافظة على األذكار، وأن يدعو لنفسها وملن تريد دعوهتم، ولعمامة املسلمني بـ "يا مقلب القلوب 

ء" ملا اد أن يوفق والة أمرنا "أمراء وعلماواألبصار ثبت قلوبنا على طاعتك" أسأل الكرمي األكرم اجلو 
حيب ويرضى، وأن جيمع كلمتهم على احلق، وأن يرد كيد الكائدين هلذا الدين وهذا البلد يف حنورهم،  

 أن يوفقنا وإياكم ملا حيبه ويرضاه، وأن حيفظ على -وهو القريب السميع الـُمجيب –كما أسأله 
 .1ى نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلمبالدنا أمنها واستقرارها، وصلى اهلل عل

 خالصة الفصل الرابع:
اإلخالص أساس العمل، وغاية كل شيء، واللبنة األساسية يف الشعائر والعبادات، ويف حياة اإلنسان  
كلها. وهو روح كل عمل، واألعمال اليت يستعظمها الناس، ويبذلون فيها اجلهود، وعلى الداعية 

 يف شؤونه كلها.حسن النية يف كل ما يفعله 
لقد فشل الكثري يف شؤون الدعوة الفتقارهم إىل احلكمة يف اخلطاب الدعوي، وأصبحوا غري قادرين 

 يف جذب الناس إىل اهلداية، نتيجة أسلوهبم الغليظ اخلاطئ.
جيب على الداعية معرفة السبل اليت يرد على الشبهات بالرباهني واحلجج الدامغة، ومعرفة سبل رد 

 إىل احملكم، والظين إىل القطعي، واجلزئي إىل الكلي، والفرع إىل األصل. املتشابه 
فالداعية الناجح هو الذي خياطب الناس مبا يفهمون، وما تقتضيه عقوهلم، ال مبا يعجزون عن فهمه. 

 فالداعية الناجح هو الذي يسوق الناس بالرفق والرمحة والشافية.
ويف إيصال العلم إىل من ختاطب، واحلكمة هي وضع  أي أن يكون لدى املرأة حكمة يف الدعوة،

 الشيء يف موضعه.
فالداعية جيد معوقات أمام قدر ثباته، فالعوارض النفسية اليت توجد لدى الداعية هي العوامل أكثر 

 تأثرياً إلعاقة قدرة ثبات الداعية. والبيئة االجتماعية هلا دور كبري يف زعزعة ثبات الداعية كذلك.
ئماً مزينة بالشهوات، لذلك حيتاج اإلنسان إىل آليات تعينه يف سد تلك املعوقات لضمان فالنفس دا

قدرته على الثبات. إن كثرياً ما يغرت اإلنسان ىف احلالة احلاضرة، ومن أخطرها العصر احلاضر املتمثل 

                                                 
 العوملة واهلوية الثقافية" من جملة "فكر ونقد" العدد السادس.  1

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



219 

 

ا الزواهي هبالعوملة، فينبغى للداعية أن ال يغرت هبذه احلالة، وخاصة يف عصرنا هذه الذي أدخل في
 واملالهي باسم العوملة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Univ
ers

ity
 of

 M
ala

ya



211 

 

 الخاتمة:
فالداعية الناجح هو الذي يتمسك باملعاصرة واألصالة احلاضر مع البقاء واحملافظة على الثوابت، وال 
تكون فكرته جامدة إىل جانب واحد، فالدنيا تغريت وتبدلت، لذلك ال بد من اجلمع بني طراز 

واألصالة احلاضر، وخاصة يف عصرنا هذا املتمثل بالعصر العوملة، وهذه من احلكمة يف الدعوة املاضي 
 اليت افتقر الكثري إليها.

فالداعية مطلوب أساسًا من احلكمة يف دعوته، أنه من تصور أنه سوف يرد الناس بالعصا والركل 
 يديه. والشتم فقد أخطأ سواء السبيل، فقد خسر منهجه فقد أفلت الناس من

حب الناس عمومًا وحب املدعوين خصوصًا من األسرار اليت جتعل الداعية أن يكون ناجحا يف 
دعوته، حيث إن النيب صلى اهلل عليه وسلم زرع احلب يف قلوب أصحابه رضوان اهلل عليهم، حىت  

لناس  اكان الواحد منهم يتقدم أمامه بالسيف ويقول نفسي لنفسك الفداء يا رسول اهلل، ألنه أحب 
 كأبنائه بل أكثر حبا ألبنائه، وهذا هو السر األعظم يف جناح دعوته عليه الصالة والسالم.

جيب على الداعية تأهيل طالب العلم الشرعي لتويل مهمة الدعوة يف كل أرجاء املعمورة، وملساعدته 
ه الصالة ييف دعوته، وتوزيع احلصص حسب الكفائة والقدرة. فاستعدادات الصحابة كان يدرسها عل

والسالم، أعطى األذان بالال، واخلالفة أليب بكر الصديق، وعلى القافية والعروض حلسان بن ثابت، 
ومدرسة املواريث والفرائض لزيد بن ثابت، واألمانة أليب عبيدة، والشجاعة وتصدي التحديات لعمر 

سول صلى اهلل جية الر بن اخلطاب، وهيئة العدل واإلستشارة لعلي بن أيب طالب، وهذه هي اسرتاتي
عليه وسلم يف دعوته، وهذا هو السر األعظم من جناح دعوته عليه الصالة والسالم. وهذا األمر 

 يفوت على كثري من املعلمني واملربني والدعاة.
وأخرياً، من خالل هذه الدراسة واالستعراض ملوضوع الرسالة استطاع الباحث التوصل إىل النتائج 

 والتوصيات التالية:
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 أواًل: نتائج البحث:
توصل الباحث عرب اطالعه على كتب ودراسات من بينها دراسات الشيخ القرضاوي إىل أن  –1

الشيخ يتمتع بالثقافة العالية اليت تناسب هذا العصر، وحيتاج إليها الداعية، وأن الشيخ حيرص على 
تمثل اإلسالمي يف هذا العصر امل املعاصرة مع التمسك باألصالة، وأنه يرى ضرورة جتديد اخلطاب
 بالعصر العوملة، حىت يكون سببا لنجاح الداعية يف دعوته وثوابته.

وجد الباحث أن الشيخ ميتلك رؤية معاصرة، وأنه مجع بني فوائد املاضي واحلاضر، حيث حيلل  –2
تطورت و ويقارن بني أصالة املاضي وعصرية احلاضر ويقول )لقد تطور العلم، وتطورت الصناعة، 

معهما األفكار والتقاليد، لقد تطورت وسائل النقل من احلمار واجلمل إىل الطائرات والصواريخ، 
وتطورت وسائل الكتابة من القلم يف اليد إىل املطبعة املتطورة، وتطورت وسائل احلرب من السيف 

ري، وال أن يظل تغ والنبل إىل القنبلة النووية، فال ينبغي أن يظل اإلنسان كما هو، وكل شيء حوله
 الفكر كما هو، والدنيا تبدلت(.

 للعوملة إجيابيات، وعلى الداعية استفادة من تلك اإلجيابيات اليت قد تعينه على الثبات، وجناحه -3
والضعيف،  ييف دعوته، إذا تعاملنا معها بطريقة جيدة ونستفيد من التعاون املشرتك والتكامل بني القو 

وإذا تعاملنا معها بطريقة جيدة فالدول النامية قد تستفيد منها، وكما أن للعوملة فوائد مجة من حيث 
من الدول املتقدمة، وللعوملة فوائد أيضًا للدول النامية اليت تشارك يف مضمار املنافسة  تاستفاد

 ات.االقتصادية،وإن كانت السلبيات يف العوملة هي األكثر من اإلجيابي
الدعوة اإلسالمية متر بوقت عصيب الذي هو عصر العوملة، ويف هذا العصر حتديات كبرية   -4

جعلت الدعوة محال ثقيال على الدعاة يف شىت البلدان واألقاليم، إثر التطورات الرهيبة  يف وسائل 
لىت تستهدف ااإلعالم املتنوعة، واالنتشار الكثيف لوسائل التواصل الفردية واالجتماعية احلديثة 

 الدعوة والدعاة.
إن التقدم التكنلوجي حيُتِّم على الصروح العلمية، والدعائم الدعوية، واجملالس املعرفة واحلوار،  -5

حيُتِّم عليها استخداَم الوسائل احلديثة والتطورات املستجدة والتقنيات احلديثة لنشر الدعوة، ويوجب 
باحلجة؛ لنسف املفاهيم اخلاطئة إذ أن لكل عصر من  عليهم النزول إىل امليدان ومقارعة احلجة

نّور اهلل مراقدهم  -عصور الدعوة وسائل تناسبه عالوة على األساليب اليت ورحثناها عن سلفنا الصاحل 
 وأن الدعوة  إىل اهلل تقع على كاهل كلٍّ حسب استطاعته. -ويف غرف اجلنان أرقدهم

 من إىل حد كبري بظاهرة العوملة، حىت أصبح الكثريمت تشخيص تأثر اجملتمعات اإلسالمية  - 6
 اجملتمعات يرون الدعوة ختلفاً، ويرون يف الدعاة بداوة ورجعية. 
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االنتشار والتأثري السليب اخلطري للعوملة يف الدعاة، وتأثري ذلك يف الدعوة اإلسالمية إىل حد   - 9
 كبري.

حىت قال الشيخ القرضاوي: )فالظاهر  معىن العوملة ليس كما يروجها أصحاب هذه الفكرة. - 2
الذي يف العوملة هي فرض هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية من الواليات املتحدة األمريكية 
على العامل، وخصوصًا عامل الشرق والعامل الثالث، وباألخص العامل اإلسالمي، الواليات املتحدة 

، وبنظرهتا لعسكرية اهلائلة، وبإمكاناهتا االقتصادية اجلبارةبقوهتا العلمية والتكنولوجية، وبقدرهتا ا
 االستعالئية اليت ترى فيها نفسها أهنا سيدة العامل، تريد أن تسوق البشر بعصاها!(

وجد الباحث أن العوملة متثل حماولة إلجبار الشعوب على التمسك باحلضارة والثقافة الغربية،  –7  
وهي عبارة عن استعمار جديد بثوب جديد وبأسلوب جديد. حىت قال الشيخ القرضاوي: )العوملة 

ذب هيف أجلى صورها اليوم تعين: ) تغريب العامل( أو بعبارة أخرى )أمركة العامل( إهنا اسم م
لالستعمار اجلديد الذي خلع أرديته القدمية، وترك أساليبه القدمية، ليمارس عهداً جديداً من اهليمنة 
حتت مظلة هذا العنوان اللطيف )العوملة(. إهنا تعين فرض اهليمنة األمريكية على العامل، وأي دولة 

دث مع املباشر، كما حتتمرد أو تنشز ال بد أن تؤدب باحلصار أو التهديد العسكري، أو الضرب 
أفغانستان والعراق والسودان وإيران وليبيا. وكذلك تعين فرض السياسات االقتصادية اليت تريدها 
أمريكا عن طريق املنظمات العاملية اليت تتحكم فيها إىل حد كبري، مثل البنك الدويل، وصندوق 

 النقد الدويل، ومنظمة التجارة العاملية وغريها.(
عوملة تدعو إىل الرتكيز على املاديات واملالهي والزواهي، وترك شؤون الدين، وخاصة وجد أن ال -10

الدين اإلسالمي، حيث إن العامل اإلسالمي هو أكثر عرضة واستهدافا من قبل العوملة، حىت قال 
 الشيخ: )كما تعين: فرض ثقافتها اخلاصة اليت تقوم على فلسفة املادية والنفعية، وتربير احلرية إىل
حد اإلباحية، وتستخدم أجهزة األمم املتحدة لتمرير ذلك يف املؤمترات العاملية، وتسوق الشعوب إىل 
املوافقة على ذلك بسياط التخويف أو التهديد، أو ببوارق الوعود واإلغراء. وجتلى ذلك يف مؤمتر 

 اإلجهاض م، الذي أريد فيه أن متُرر وثيقة تبيح1774)السكان( الذي عقد بالقاهرة يف صيف 
 باإلطالق، وجتيز األسرة الوحيدة اجلنس، )زواج الرجال بالرجال، النساء بالنساء(

إن من أهم األسباب اليت جتعل الداعية أن يكون ضعيفا يف ثوابته هي: النشأة األسرية،  - 11 
 وصحبة أقران السوء، والغفلة أو النسيان، واإلعجاب بالنفس، واليأس، واجلهل بأساليب أو طرق

 الثبات، أو االبتعاد عنها.
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عوامل ثبات الداعية تكمن يف السعي إىل تزكية نفسه من كل رجس وجنس، وهي اليت تعينه  -12
على االستقامة، والثبات على الطاعات، فالداعية حباجة إىل أن يهتم جبانب الروحي الذي هو 

 اإلميان وتزكية النفوس، مث مببادئ اإلسالم وثوابته ومنهجه.
من الوسائل املعينة يف ثبات الداعية هو االطالع على  قصص القرآن، وأخبار األمم الغابرة و  -13

من الرسل واألنبياء، معينة جدًا للبقاء على قيد الثبات، وال سيما يف هذا العصر املتمثل بالعصر 
فنت والبالء، والالعوملة، وعلى الداعية االطالع على أخبار األمم السالفة ملعرفة ما مروا به من احملن 

ومع ذلك ثبتوا على احلق ومل تزل أقدامهم، بل أصبحوا يعتربون املحَحَن محَنح، والبالء رمحة. وكذلك 
االطالع على سرية السلف الصاحل من الصحابة رضوان اهلل عليهم ومن تبعهم من التابعني 

 والصاحلني.
تزام بشرع رة: اإلقبال على القرآن، وااللمن الوسائل املعينة يف ثبات الداعية يف احملن املعاص - 14

اهلل، والعمل الصاحل، والتدبر يف قصص األنبياء والصاحلني، ودراستها للتأسي والعمل هبا، واحلرص 
على سلوك طريق أهل السنة واجلماعة. وكذلك كون األمر يتعلق بعصر العوملة ال بد من مراعاة 

 االختصاص واملوضوعية.
نحرف، فساد العقيدي املعلى االثبات: العوارض النفسية املتمثلة بال من معوقات القدرة -15

وجد الباحث أن من أهم السبل  -16الغرور مبتاع احلياة الدنيا وزينتها. واالغرتار باحلالة احلاضرة، و 
للتغلب على املعوقات. اإلخالص، العلم، احلكمة، احلرص على الدعوة إىل اهلل يف كل زمان ومكان، 

 حفاظ الداعية كالقدوة احلسنة، الرفق، الصرب.حماولة 
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 ثانيا: التوصيات:
شيخ من ثقافته نهج البعلى الداعية الناجح أن يطلع على كتب الشيخ القرضاوي وأن يستفيد  - 1

ووعيه الذي يتناسب مع هذا العصر، إذ أن الشيخ القرضاوي يتمتع بالثقافة العالية اليت حيتاج إليها 
 ة، وعلى الداعية أن حيرص على املعاصرة والتمسك باألصالة.الداعي

على الداعية يف هذا العصر أن جيمع بني املاضي واحلاضر، حيث حيلل ويقارن بني أصالة  - 2
املاضي وعصرية احلاضر، وأن ال يتغافل بنعم العصر الذي مّن اهلل علينا، وال يبقى الفكر جامداً 

 وتغري وتبدل يف هذا العصر.ومتخلفاً، ألن كل شيء تطور 
اليت تعيق  واجهة التحدياتيوصي الداعية استخدام كل السبل والوسائل املتاحة شرعاً وقانوناً مل -3

 وقت العصيب الذي مير به العامل اإلسالمي، حيث لوحظ انتشار كثيفبه يف هذا العصر ويف هذا ال
 تهدف اإلسالم بشكل عام.لوسائل التواصل الفردية واالجتماعية احلديثة، الىت تس

ينبغى على الداعية أن يعطي قدرًا من االهتمام يف توعية الناس باألخطار اليت حتيط بعصر  -4
العوملة، وأن الظاهر من معىن العوملة ليس كما يقوله أصحاهبا، بل هو اسم لطيف يستخدم لتمرير 

 خمططات خبيثة اليت تناقض الثقافة اإلسالمية برمتها. 
احلكومات واملؤسسات اإلسالمية والعلمية أن يعتنوا بروح األصالة اليت جتمع بني املاضي على   -5

واحلاضر يف األمور الدعوية عن طريق ترسيخ املفاهيم الصحيحة يف املناهج الدعوية وتطبيق التعاليم 
ع املراحل ياإلسالمية واملناهج الرتبوية يف العمل املدرسي  الذي يواكب احلاضر، وأن يتم ذلك يف مج

 التعليمية .
ويوصي البحث أيضا الباحثني وطلبة العلم بتكثيف العناية يف كتابة البحوث اجلامعية وعقد  -6

الندوات واملؤمترات لإلشادة مبثل هذا املوضوع اهلام الذي هو اجلمع بني املاضي واحلاضر لثبات 
 اجملاالت واملستويات. الداعية يف هذا العصر يف الشؤون الدعوية، ويكون ذلك يف  كافة

الدعوة اإلسالمية برنامج كامل ومنهج شامل جلميع مناحي احلياة، من ذلك توضيح وجتلية  -9
 .السبل والطرق اليت تعني الداعية للثبات على هذا املنوال

ل خمططات أعداء الدعوة املعاصرين، ويتسىن للدعاة  -2 ثبات الداعية وخاصة يف عصر العوملة يُفشح
 التصدي هلا بالوسائل املشروعة مع االستفادة من التقنية احلديثة يف تقدم الدعوة.  

اإلكثار من العبادة وذكر اهلل مع اإلخالص يؤثر يف جناح الداعية، وكذلك فاالهتمام بنظافة  -7
 الظاهر وطهارة الباطن من أهم متطلبات حتقيق الداعية ألهدافه والثبات عليها .
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مثّة مقومات أساسية جيب على الداعية االلتزام هبا مثل التحلي باألخالق احلميدة وهجر  -10
األخالق الذميمة ومن ذلك لزوم اختاذ السبل الوقائية ضد مكائد الشيطان ألنه هو العدو الباطين 

لقوله تعاىل )يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يف السلم كافّة وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم للدعوة "
 عدّو مبني(. 

ختصص يف وسائل اإلعالم برامج للحديث عن مناذحَج يف ثبات األنبياء واملرسلني ومن حنى  -11
 حنوهم يف تكبد املشاق والصعاب يف سبيل الدعوة إىل اهلل تعاىل.

ل التأليف، فإذا  كتب يف موضوع من املواضيع املتعلقة بالدعوة يضمِّن فيه ما ورد يف يف جما -12
الكتاب والسنة وما جاء عن السلف الصاحل يف احلث على الثبات وعلى الدعوة رغم الصعاب 

 والعراقيل والقالقل والصعاب.
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 فهرس المصادر والمراجع.
 

عن عاصم، مطبعة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة برواية حفص القرآن الكريم. 
املنورة، بإشراف وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة العربية السعودية، عام 

 ه.1426
أبو السعود العمادي حممد بن حممد بن مصطفى، "إرشاد العقل السليم" دار إحياء الرتاث   1

 بريوت. –العريب 
هـ(، 994أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، املتوىف ) 2

م(، حتقيق: مصطفى عبد 1762 -هـ 1322"قصص األنبياء" الطبعة: األوىل، )
 القاهرة. –الواحد، الناشر: مطبعة دار التأليف 

فضل  باب أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، "شعب اإلميان"  "كتاب الصلوات، 3
 ه(.1410، )1( دار الكتب العلمية، بريوت، ط:7545اجلمعة، رقم احلديث )

أبو القاسم سليمان بن أمحد الطرباين، باب من امسه مقدام، "معجم األوسط" القاهرة  4
 ه(.1415دار احلرمني، )

أبويعلى، أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي "مسند أيب يعلى املوصلي"   5
 .م(1724 -ه 1404مشق، دار املأمون للرتاث، )د

أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب  6
م( حتقيق: 1764 -هـ 1324، )2هـ(، "اجلامع ألحكام القرآن"  ط:691املتوىف  )

 أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش،  القاهرة، دار الكتب املصرية.
اود، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين، "السنن"  طبعة دار الكتاب أبو د 9

 العريب، بريوت.
أبو داود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي، "السنن"  طبعة دار  2

 الفكر.
أبو شجاع شريويه بن شهردار بن شريويه الديلمي اهلمذاين امللقب إلكيا، "الفردوس  7

 م(  بريوت، دار الكتب العلمية.1726 –ه 1406)مبأثور اخلطاب" 
 أبو بكر عبد الرزاق بن مهام الصنعاين "املصنف" طبعة املكتبة العلمية، بريوت.  10
 أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري، "املستدرك" دار الكتاب العريب، طبعة بريوت. 11
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هـ 1404، )1:" طأبو العرب، حممد بن أمحد بن متيم التميمي املغريب اإلفريقي، "احملن 12
 الرياض، السعودية. –م( دار العلوم 1724 -

، 2أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي "تفسري القرآن العظيم" ط: 13
 م( 1777 -هـ 1420دار طيبة للنشر والتوزيع، )

هـ(، "تفسري 104أبو احلجاج جماهد بن جرب التابعي املكي القرشي املخزومي، املتوىف ) 14
 م( مصر، دار الفكر اإلسالمي.1727 –ه 1410، )1هد" ط:جما

أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، املتوىف  15
هـ( حتقيق: صفوان عدنان 1415، )1هـ( "الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" ط:462)

 دمشق، وبريوت. -داوودي دار النشر: دار القلم، الدار الشامية 
هـ(، "معامل التنزيل يف تفسري القرآن" 510أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، املتوىف ) 16

 حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر، بريوت، دار طيبة للنشر.
أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين  19

 العريب. دار إحياء الرتاث، 3ط:بريوت، هـ(  1420)الرازي خطيب، "التفسري الكبري" 
ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، "فتح الباري شرح  12

 ( بريوت.1397صحيح البخاري" دار املعرفة ، )
م(، مكتبة الغرباء األثرية  1776 -هـ  1419ابن رجب "فتح الباري، رواه البخاري" ) 17

 تب حتقيق دار احلرمني القاهرة.املدينة النبوية،  مك -
، 1ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل، "الوابل الصيب" ط 20

 ه( دار الكتاب العريب، بريوت.1405)
ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين، "جمموع الفتاوى"  21

 م(.2005هـ 1426، )3دار الوفاء، ط:
هـ(، 293ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين، وماجة اسم أبيه يزيد، املتوىف ) 22

ل عيسى فيص -"السنن" حتقيق: حممد فؤاد عبد، الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
 البايب احلليب.

ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل، "الفوائد" دار الكتب  23
 (.1793 – 1373، )2لعلمية، بريوت، ط:ا
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ابن القيم، حممد بن أيب بكر الزرعي، "الداء والدواء" ت حُمَمَّد أمجل اإلْصاَلحي، ط:  24
 ( ط دار عامل الفوائد جبدة.1427، )1

 1375ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل، "إغاثة اللهفان" ) 25
 ملعرفة.بريوت، دار ا2( ط:1795 –

ابن اجلوزي عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج "املنتظم يف تاريخ امللوك  26
 ه(  بريوت: دار صادر.1352، )1واألمم" ط:

ابن أيب العز، حممد بن عالء الدين علّي بن حممد احلنفي، "شرح الطحاوية" ط دار  29
 السالم.

وية" املعافري أبو حممد، "السرية النبابن هشام عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي  22
 بريوت دار اجليل، بدون سنة النشر.

 ابن العريب، "أحكام القرآن" حتقيق علي حممد البجاوي، طبعة دار الفكر. 27
 ابن ماجة، حممد بن يزيد أبو عبداهلل القزويين، "السنن" بريوت، دار الفكر. 30
( مكتبة 1407، )1: ابن أيب شيبة، "املصنف" حتقيق،  كمال يوسف احلوت، ط 31

 الرشد، الرياض.
ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهلل بن حممد بن أيب شيبة العبسي الكويف "مصنف ابن أيب  32

 شيبة" الدار السلفية اهلندية القدمية.
ابن أيب شيبة، أبو بكر بن أيب شيبة عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان العبسي،  33

"املصنف" حتقيق: كمال يوسف احلوت، ط مكتبة   "املصنف يف األحاديث واآلثار"
 ه(.1407، )1الرشد، الرياض، ط:

ابن عاشور ، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور، "التحرير والتنوير"   34
 هـ(.1724تونس، الدار التونسية للنشر،سنة النشر: )

ريل ني مشس ووقفة إبإبراهيم بن مبار،"العوملة ودور احلضارات " اجلوير القاهرة ، ع 35
2002. 

هـ(، 1374أيب زهرة، حممد بن أمحد بن مصطفى بن أمحد املعروف بأيب زهرة املتوىف ) 36
 "زهرة التفاسري" طبعة دار الفكر العريب.

م.  1797من شهر ديسمرب  12أة )لمرضد التمييز ل اشكاأعلى جميع ء لقضااتفاقية ا 39
 م.( 1721من شهر سبتمرب  3ودخلت حيز التنفيذ 
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 "العوملة وأثرها الثقافية" مقالة منشورة. 32
 م(2000أمحد، عزت السيد، "اهنيار مزاعم العوملة" احتاد الكتاب، دمشق، ) 37
هـ(، "املصباح 990أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف ) 40

 بريوت. -املنري يف غريب الشرح الكبري" الناشر: املكتبة العلمية 
علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي، "مسند أبو يعلى" باب مسند جابر، أمحد بن  41

 م( دار املأمون.1724 –ه 1404دمشق، للرتاث )
أمحد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين، "املسند"حديث َكْعبح بن َمالحٍك األنصاري، مصر،  42

 مؤسسة قرطبة.
للظاهرة" صحيفة القدس،  أمحد صدقي، الدجاين، "مفهوم العوملة وقراءة تارخيية 43

 م.6/2/1772
أمحد بن حنبل أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، املتوىف  44

القاهرة، ط:  –هـ(، "املسند" احملقق: أمحد حممد شاكر، الناشر: دار احلديث 241)
 م(.1775 -هـ  1416، )1

 .islam.com-http://www.alاألخالق يف اإلسالم، موقع اإلسالم،  45
إمساعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاين، املشهور بالصاحب بن عباد،  46

 هـ(. "احمليط يف اللغة" بدون طبعة ونشر.325املتوىف،  )
 ل العوملة" جامعة القاهرة.ــأسامة حممد فؤاد، "الدعوة اإلسالمية ىف ظ 49
، أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين، "حلية األولياء" بريوت: دار الكتاب األصبهاين 42

 (.1405، )4العريب، ط: 
ى اهلل صل -آل عابد، أبوبكر حممد بن بكر، "حديث القرآن الكرمي عن غزوة الرسول  47

 لبنان. –، بريوت 1عليه وسلم" دار الغرب اإلسالمي، ط:
هـ(، 1074ي، أبو البقاء احلنفي املتوىف )أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفو  50

مد حم -"الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية" احملقق: عدنان درويش 
 بريوت. –املصري، الناشر: مؤسسة الرسالة 

هباء الدين، حممد بن حسني بن عبد الصمد احلارثي العاملي اهلمذاين، "الكشكول"  51
لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوت 1حتقيق: حممد عبد الكرمي النمري، ط:

 م( 1772 -هـ 1412)
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بامشيل، حممد أمحد، "من معارك اإلسالم الفاصلة غزوة أحد" دار الفكر، بريوت لبنان،  52
 .م(1723)
باسيل، يوسف، "حقوق اإلنسان من العاملية اإلنسانية والعوملة السياسية" جملة املوقف  53

 م، دار الشؤون الثقافية،بغداد.1779متوز عام  3، 10الثقايف، العدد 
 2003 -هـ  1424، )3البيهقي، أمحد بن احلسني بن علي، "السنن الكربى" ط:  54

 لبنات. –م( حتقيق: حممد عبد القادر عطا، ط دار الكتب العلمية، بريوت 
البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي، "السسن الكربى" باب يف الزهد وقصر  55

 ه(  بريوت، دار الكتب العلمية.1410)، 1األمل، ط:
هـ(، "معامل التنزيل يف 510البغوي، أبو حممد احلسني بن مسعود البغوي، املتوىف ) 56

 تفسري القرآن" حققه وخرج أحاديثه حممد عبد اهلل النمر، بريوت، دار طيبة للنشر.
يق: قاجلوهري، أبو نصر إمساعيل بن محاد، "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية" حت 59

 م(  دار العلم للماليني، بريوت.1729 –ه 1409، )3أمحد عبد الغفور عطار ط:
اجلابري، حممد عابد، "العرب والعوملة" مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،  52

 م( 1772)
اجلاحظ، عمرو بن حبر بن حمبوب الكناين بالوالء، الليثي، "البيان والتبيني" ط: دار  57

 ومكتبة اهلالل، بريوت.
 م، عدد القاهرة.2001حجازي ،حممود فهمي، مقال، ، جملة اهلالل مارس  60
حسن مصطفى عبد املعطي، هدى حممد قناوي، علم نفس النمو، الناشر: دار قباء  61

 للطباعة والنشر والتوزيع.
حامد عبد السالم زهران، التوجيه واإلرشاد النفسي، الناشر: عامل الكتب، الطبعة:  62

 .الثالثة
هـ(، "معجم مقاييس 375محد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني، املتوىف ) 63

 -هـ 1377اللغة" احملقق: عبد السالم حممد هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: )
 م( 1797

( "دور العلماء يف الدفاع عن 2011خلف، طالل حممد وفورة، ناهض صبحي ) 64
 .1القدس وفلسطني"، غزة، ط
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خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي )املتوىف:  65
 م( الناشر: دار العلم للماليني.2002، )15هـ(، "األعالم" ط: 1376

اخلضري، حممد بن عفيفي الباجوري، املعروف بالشيخ اخلضري "نور اليقني" دار  66
 هـ( 1425، )2دمشق، ط:  –الفيحاء 

د بن جعفر بن حممد بن سهل بن شاكر، "اعتالل القلوب" اخلرائطي، أبو بكر حمم 69
، الرياض -، حتقيق: محدي الدمرداش، الناشر: نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة1ط:

م( دارئرة املعارف اإلسالمية، مركز الشارقة" حتقيق: هوتسما وأرنولد. 2000هـ1421)
 ن جبيشي، عبدهارمتان. أشراف حممد مسري سرحان، مراجعة علمية حس –باسيت 

 ( 1772، )1الرمحن عبد اهلل الشيخ، حممد عناين، ط
 الذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان "الكبائر" ط دار الندوة اجلديدة بريوت. 62
الرازي أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر  67

هـ(  بريوت دار 1420، )3الكبري" ط: الدين الرازي خطيب، "مفاتيح الغيب، التفسري
 إحياء الرتاث العريب.

الراغب، األصفهاين، احلسني بن حممد بن املفضل املعروف بالراغب األصفهاين أبو  90
 القاسم، "مفردات ألفاظ القرآن" دار القلم ـ دمشق.

هـ( "املفردات يف 502الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املتوىف، ) 91
شق دم -القرآن" حتقيق: صفوان عدنان الداودي ط: دار القلم، الدار الشامية  غريب

 ه(.1412، )1بريوت، ط:
زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي  92

هـ( "فيض القدير شرح اجلامع الصغري" الناشر: 1031مث املناوي القاهري املتوىف  )
 ه(.1356، )1مصر، ط:  –التجارية الكربى  املكتبة

الزرقاء مصطفى، "حجة العصر وهو من نعمة اهلل على املسلمني، يوسف القرضاوي"   93
 م(2004كلمات يف تكرميه، دار السالم، القاهرة )

ه( 1422، )1الزحيلي، وهبة بن مصطفى الزحيلي، "كتاب الوسيط للزحيلي" ط: 94
 دمشق، دار الفكر.

ه( دمشق، دار 1412، )2مصطفى الزحيلي، "التفسري املنري" ط: الزحيلي، وهبة بن 95
 الفكر املعاصر.
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، 1سعيد بن علي بن وهب القحطاين، فقه الدعوة يف صحيح اإلمام البخاري، ط:  96
 هـ(، الناشر: الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد.1421)
ري، كمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل"، رسالة ماجستسعيد بن علي بن وهب القحطاين، "احل 99

من جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، وزارة الشؤون 
 هـ( 1423، )1اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، ط

، 19هـ(، "يف ظالل القرآن" ط:1325سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب املتوىف ) 92
 الناشر: دار الشروق بريوت و القاهرة. هـ( 1412)
سليمان بن عبد الرمحن احلقيل، األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب  97

 .م(1776 -هـ 1419والسنة، الطبعة: الرابعة، )
سعيد بن علي بن وهف القحطاين، "مفهوم احلكمة يف الدعوة إىل اللَّه تعاىل يف ضوء  20

 ، دار الرياض، مطبعة سفري.الكتاب والسنة" دط، حتقيق
هـ( "الدرر املنثور يف التفسري باملأثور" دار املعرفة بريوت 711السيوطي، جالل الدين ) 21

 لبنان.
 http://www.ashefaa.com -شبكة الشفاء اإلسالمية  22
لثابت االوضعية  جدلية "الهوية اإلسالمية والعولمة شوك، شوك أحمد إبراهيم أبو  23

، "اجملتمع املسلم ... الثوابت عشرمكة املكرمة الثالث لى مؤتمر م إمقدواملتغري" 
 واملتغريات".

هـ(، 942مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيب، املتوىف ) 24
ن احملققني م(، احملقق : جمموعة م1725هـ /  1405، )3"سري أعالم النبالء" ط: 

 بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة.
هـ( "فتح القدير" 1250الشوكاين، حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل اليمين، املتوىف ) 25

 دمشق، بريوت. -هـ(، الناشر: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 1414، )1ط:
ىف القادر اجلكين الشنقيطي املتو  الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد 26

م( لبنان، دار الفكر للطباعة 1775 -هـ  1415هـ(، "أضواء البيان" )1373)
 والنشر.

ه( باب 1410الشاشي، أبو سعيد اهليثم بن كليب الشاشي، "املسند للشاشي" ) 29
 ماروي التابعون من أهل الكوفة، املدينة املنورة: مكتبة العلوم واحلكم.
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"بـيـن عـالـميـة اإلسـالم والعـولـمـة" مقدم ملؤمتر الرتبية األول بعنوان "الرتبية صاحل الرقب،  22
 م(2004 -هـ 1425يف فلسطني ومتغريات العصر" )

 -هـ1420صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ، "الوايف بالوفيات" ) 27
 بريوت. –م( دار إحياء الرتاث 2000

بن أمحد الطرباين،" املعجم األوسط"، باب من امسه  الطرباين، أبو القاسم سليمان 70
 دار احلرمني. -ه( القاهرة 1415) 1إبراهيم، ط: 

الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر، "جامع البيان"،  71
 م( دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن.2001 -هـ  1422، )1ط: 

 م(2000 -هـ  1420، )1ن" مؤسسة الرسالة، ط : الطربي، "جامع البيا 72
(: "سبل النهوض بالدعوة اإلسالمية"، مؤمتر الدعوة اإلسالمية 2005ظهري، متيم ) 93

غزة، وموقع وكالة فلسطني اليوم اإلخبارية  –ومتغريات العصر، اجلامعة اإلسالمية، 
 http://paltoday.ps/ar/post/46887)عينك على فلسطني(،

عباس حمجوب، الرتبية اإلسالمية ومراحل النمو، الناشر: اجلامعة االسالمية باملدينة  74
 .هـ( 1401 - 52/ العدد  13املنورة، الطبعة: السنة 

هـ(، "الديباج على 711عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي املتوىف: ) 95
اج" حقق أصله، وعلق عليه: أبو اسحق احلويين األثري، الناشر: صحيح مسلم بن احلج

هـ  1416،  )1اخلرب ط:  –اململكة العربية السعودية  -دار ابن عفان للنشر والتوزيع 
 م(. 1776 -

م( الناشر: مؤسسة 2001-هـ1421،)7عبد الكرمي زيدان، "أصول الدعوة" ط:  76
 الرسالة.

 ى اهلداية" دار النشر للوطن.عبد الرمحن حيي، "مقومات الثبات عل 79
عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّكة امليداين الدمشقي ، "صراع مع املالحدة حىت العظم"  72

 م(، الناشر: دار القلم، دمشق. 1772 -هـ  1412، )5ط:
م( الناشر: 2001-هـ1421عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة، الطبعة: التاسعة ) 77

 مؤسسة الرسالة.
م بن أيوب احلمريي، "السرية النبوية" حتقيق: مصطفى السقاط، عبد امللك بن هشا 100

 م( 1755 -هـ 1395، )1مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر، ط:
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، الناشر: دار اإلمام 1عزيز بن فرحان العنزي، "البصرية يف الدعوة إىل اهلل"، ط: 101
 م(.2005 -هـ 1426أبو ظيب، ) -مالك 

 2001 -هـ  1422،  )1وسطية يف القرآن"، ط:علي حممد حممد الصاليب، "ال 102
 مصر.  -اإلمارات، مكتبة التابعني، القاهرة  -م( الناشر: مكتبة الصحابة، الشارقة 

 "العوملة واهلوية الثقافية" من جملة "فكر ونقد" العدد السادس. 103
 .42"العوملة جرمية تذويب األصالة" عبدالصبور شاهني، املعرفة العدد 104
اإلعالمية" موسوعة البحوث واملقاالت العلمية، مجع وإعداد مركز البحوث "العوملة  105

 يف القرآن والسنة.
 عائض بن عبد اهلل القرين، "قصة الرسول وروائع السرية" بدون الطبعة والنشر. 106
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل املتوىف  109
 ثار" دار النشر: املكتبة العتيقة ودار الرتاث.هـ(، "مشارق األنوار على صحاح اآل544)
 .بريوت -الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، ط دار املعرفة  102
( مكتبة املنار، الزرقاء، 1771الغضبان منري حممد، "املنهج الرتبوي للسرية النبوية" ) 107

 .1األردن، ط:
 ، "التذكرة بأحوال املوتى وأمورالقرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري 110

هـ( حتقيق: الصادق بن حممد بن إبراهيم، مكتبة دار املنهاج 1425، )1اآلخرة" ط: 
 للنشر والتوزيع، الرياض.

القرطيب، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس  111
م( دار عامل الكتب، 2003هـ/  1423الدين القرطيب، "اجلامع األحكام القرآن" )

 الرياض، اململكة العربية السعودية.
م(، 2004هـ 1324، )1القرضاوي، "خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة" ط: 112

 القاهرة. –دار الشروق، مصر 
القاهرة،  –، الناشر: مكتبة وهبة، مصر 10ط:  "القرضاوي، "ثقافة الداعية 113
 م( 1776 –ه 1416)
 اإلسالم ... والغرب -ات حول قضايا اإلسالم والعصر، القرضاوي، لقاءات وحماور  114
 د.ط، د.ن، د.ت. -
 القرضاوي، تارخينا املفرتى عليه، د.ط، د.ن، د.ت.  115
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 القرضاوي، حاجة البشرية إىل الرسالة احلضارية ألمتنا، د.ط، د.ن، د.ت. 116
 القرضاوي، اإلسالم حضارة الغد، د.ط، د.ن، د.ت. 119
 كة اإلسالمية املعاصرة، د.ط، د.ن، د.ت.القرضاوي، احملنة يف واقع احلر  112
 القرضاوي، املسلمون والعوملة، د.ط، د.ن، د.ت. 117
القرضاوي، قضايا األمة، د.ط، الناشر: االحتاد العاملي لعلماء املسلني، جلنة التأليف  120

 والرتمجة، د.ت.
 القرضاوي، قراءة يف واقع األمة يف الفرتة األخرية، د.ط، د.ن، د.ت. 121
 افة العربية اإلسالمية بني األصالة واملعاصرة، د.ط، د.ن، د.ت.القرضاوي، الثق 122
هـ( فقه األقليات عند الشيخ القرضاوي، 1422م م/ ٧٠٠٢، )حسني حالوة 123

 قطر. –د.ط، الدوحة 
هـ( "القاموس احمليط"  219جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوزآبادي املتوىف سنة ) 124
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