
 

  



 

  

 الكتاب   هذا
يتناول هذا الكتاب مناهج البحث الدعوي كمجال بحثي يتعلق بتلك الصياغات الموضوعية الناظمة  

لجمهور   كرسائل  توجيهها  الدعوي  بالعمل  القائم  على  الواجب  الدعوية  المعارف  لمجموعة 

 اآلتية:  الفصول وفق  تناولته  وقد   المدعوين.

 الفصلللل –  2  ومميزاتها.  وخصلللائصلللها  وأنواعها المناهج علم  فقه إلى  مدخل  األول:  الفصلللل –  1

 وأركانها  وغاياتها  وأهدافها  ومنحلقاتها وأسللسللها  وينابيعها الدعوة علم مصللحل   إلى  مدخل  الثاني:

  والمفكرين  والفالسللفة  المتكلمين  جمهور  عند  العقلية الدعوة  منهج  الثالث:  الفصللل  –  3   ومناهجها.

 الرابع:  الفصلللللل  – 4 هللا.  إلى  اللدعوة في بمنلاهجهم االنتفلا   ملد   ومعرفلة والمتلمملين  والمنلاحقلة

 األصوليين. عند الدعوة منهج الخامس: الفصل – 5 النبوي. الدعوي االستشراف منهج

 أنوا  وأصناف وفق العناوين المنهجية اآلتية:  الدعوة مناهج  أن  إلى إليه اإلشارة أود  وما

 )منهج األنبياء والمرسلين(.  المنهج النبوي: - 1

 صلى هللا عليه وسلم في الدعوة في المرحلة )األرقمية  المنبرية  العلمية(.  منهج رسول هللا  – 2

 والمؤرخين..(.   حدثين  القصاصالمنهج العقلي: )منهج الفالسفة  المناحقة  المتكلمين  الم - 3

 اب والمريدين..(. المنهج الصوفي: )منهج أهل السلوك والوسحاء واألقح – 4

 المنهج األصولي والفقهي: )منهج علماء األصول والفقهاء والمقاصديين(.  – 5

مدخنو    –   6 الفحرة   )سويو  المدعوين  وأنوا   والرجال  والنساء  والصغار  الكبار  دعوة  منهج 

المنهج الفكري:    –   8.  ج االستشرافي المستقبليالمنه  –   7  الفحرة  قو  المناوأة واالستكبار..(. 

لة؟  المنهج االتصالي: )من يقول؟ يقول ماذا؟ لمن؟ بمية وسي  –  9  )العلم  الفكر  الهيمة  النظام(. 

المنهج التواصلي االجتماعي: )الداعية  الرسالة  المدعوين     –   10  وبمي تمثير؟ وبمي رد فعل؟(. 

 المنهج اإللكتروني والرقمي: )الوسائل الرقمية واإللكترونية المعاصرة(.  - 11 الوسيلة  األثر(. 

اإل   -12 الثقافة  اآلداب   الفنون   التسلية   الترفيه   )السياحة   العولمي:  الدعاية   المنهج  شهار  

 التربية  البيئة  الخدمات اإلنسانية واإلغاثية  الصناعة..(. 

  كنماذج العحرة  النبوية السلليرة  ومن الكريم  القرآن  من  والنماذج  األمثلة  عشللرات  قدمت  وقد 

 والسللنة(  )الكتاب  المقدسللين  الوحيين  في  المحهرة  النبوية  الدعوة  مناهج عن  حية  وتحبيقية  عملية

 الصلال  السللف ومنهج  سليرة  ومن  أجمعين  عليهم  تعالى  هللا  رضلوان الصلحابة  هوموف  أعمال  ومن

 لم الذي اإلسللالمي  للدين  ورؤيتي  نظري  وجهة  مبينا أيضللا   والصللال   الحيب خلفها  ومن  األمة   من

  ننجو علانا  وعمق   بروية  ونتممله  لنسلتبصلر   ومبينا   ومعروضلا  مبسلوحا إلينا  وقدمه  إالا  شليئا   يترك

 العالمين. من بهدايته هللا أكرمنا من معنا وننقذ اآلخرة  وجحيم الدنيا نار من -بفضله–

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدخل إىل فقه مناهج الدعوة اإلسالمية

 

 
 

 
 األستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي 

 واإلعالم والفكر اإلسالمي احلديث واملعاصرأستاذ الدعوة  
 – اجلزائر    –1جامعة ابتنة     -كلية العلوم اإلسالمية  

 عضو عامل يف رابطة األدب اإلسالمي العاملية 

 



 

 

 

 

 عزيزي القارىء 
 

 

إىل أن هذا الكتاب املهم حيوي أربعني ألف    أحب أن أَْلِفَت انتباهك أخي القارىء
( كلمة، وإذا كان معدل ومتوسط القراءة يف الدقيقة الواحدة يرتاوح ما بني مائة  40000)

( كلمة، وإذا اعتمدان متوسط القراءة يف الدقيقة 150(  ومائة ومخسني )130وثالثني )
خذ من وقتك سوى  ( كلمة فقط، فإن هذا الكتاب لن أي120وعشرين ) الواحدة مائة

( دقيقة  وثالثني  ومثانية وستني  7،30سبع ساعات  مائة  األسبوع  أايم  وعدد  فقط،  سا( 
( ساعة، فلو قرأت كل يوم ساعة واحدة بتمعٍن وتفكٍر  ألهنيت قراءته يف أقل من  168)

( ساعة فانظر كم ستقرأ يف الشهر؟ وكم  768أسبوع، وإذا كانت عدد ساعات الشهر )
 وكم ستقرأ طول عمرك الذي يصل السبعني أو الثمانني؟   ستقرأ يف السنة؟

 األستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي      

 

 

 

 



 

 

 إهداء
إىل األستاذ واملريب واملعلم القدير املرحوم )رابح شرقي التبسي( املشهور بني أسرة 
التعليم وعند أهل تبسة بـــ)سيدي اباب( يرمحه و ويسكنه فسيح جناته   والذي ر ع ل  
جديت التبسـية ئرر  )الزهرة جباري( يرمحها و ويسـكنها فسـيح جناته، الذي رادر دنياان  

م عن عمر انهز الثمانني عاما، وذلك على ما أسدا  2018هـ 1439سنة الفانية أواخر  
ــطفى من عون ومحاية ورعاية  ــاد، وعلى ما قدمه يلَّ وألخي مصـ ــح وإرشـ إيلَّ من توجه ونصـ

 املفيدة الوجهة  -أان وأخي–ستقبلنا أبوية، فكان سببا يف توجيه م

لنهائية آداب م عندما كنت تلميذا أدرس يف الســــنة ا1976فذات يوم من ســــنة  
يف اثنوية مالك بن نيب بتبسـة، وكان والدي فقاا، وقررت  يومها أن أرادر مقاعد الدراسـة 
وألتحق ابلعمل كمعلم يف إحدى قرى الريف التبســـــــــي أل عني والدي على انئبات الدهر، 
وأســـــاعد  يف نفقات البيت ومصـــــاريف إخويت، وملا وصـــــلت  مديرية الرتبية بتبســـــة نزعت 

خلت  املديرية وإذا يب أجد عمي رابح يستقبلين ويستمع إيل، مث يروي يل قصة مرزري، ود
ر ـــــــــــاعـه من جـديت رفـقة عمب الراحـلة الطيـبة احلنوـنة )أم الزين  وجـة حممود حســــــــــــناوي 
الفارس( يرمحهم و ويســكنهم فســيح جناته، فوجدت عمي رابح يقول يل  أان عمك من 

ــاية عليك، و ب  ــاعة، ويل حق الوصـ ــتك،  الر ـ عليك أن ترجع إىل الثانوية، لتتابع دراسـ
ــتن ح يف نيل  ــتقبل أمامك، وسـ ــا، واملسـ ــاعر أيضـ ــاب م دب ومتعلم ومثقف وشـ فأنت شـ
شـهادة الباكلورية وتلتحق ابجلامعة وخخذ منحة، وتصـا دكتورا كباا وكاتبا مشـهورا   فما 

ــت إليه بكل أدب واحرتام وتقدير ــي وأنصـــــ ــت رأســـــ ، وعدت إىل كان مين إالّ أن خفضـــــ
الدراســــة قواي متفائال، وابلفعل فقد شــــكلْت وقفته تلك وكلماته األبوية الصــــادقة منعطفا 

 مصااي بّدل حيايت كلها 

  فإىل عمي رابح احملرتم أهدي كتايب عرفاان بقدر  ورمحًة عليه أرجوها من ريب    
 األستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي      



 

 

 مقدمة 
عـهدت إيل إدارة الكلـية تدريم مادة نمـناهج الدعوة اإلســـــــــــالمـيةن لطالب الســــــــــــنة الـثانية   

م يوم أن اعتمدت و ارة 2008ملرحلة ما بعد التدرج ناملاسرتن قسم الدعوة والثقافة اإلسالمية سنة 
تدريم العلوم اإلســـــــالمية دون اســـــــتشـــــــارة أهل  ( لL.M.Dالتعليم العايل والبحث العلمي نظام )

ــكينة، ف نْت به على  ــاريعها الت ريبية على هذ  األمة املقهورة املسـ االختصـــاع كعاديفا يف فرش مشـ
العلوم اإلسالمية، وقزَّمتها وهدمت صرحها الرابين واحلضاري الكبا جدا، وذلك عندما كانت درجة 

ــنة   -مقياس مناهج الدعوة–مث عدلْت عنه  ناملاســــــرتن تعدل الدراســــــات العليا يومها،  م،  2014ســــ
ــ)فقه الدعوة(، وبرة  وقررته لطالب السـنة الثانية قسـم أصـول الدين، وكانت تسـمي املقياس برة بــــــــــ
ــ )مناهج الدعوة(، وبرة أخاة   ــ )فقه مناهج الدعوة(، وبرة أخرى نعتته بـــــــ أخرى أعادت تسميته بـــــــ

تتفتق به قرحية وموهبة وفهوم عبقرية جلان الربامج اجلهوية   مسته )فقه ومناهج الدعوة(   حســــــــــب ما
واملركزية الوطنية را املتخصــــصــــة يف رالبيتها، وتفننها يف نيل عنوان املقياس )املســــا ( دون معرفة  
دقيقة ببنيته ومكوانته وأهدافه ومصـــــــطلحاته ومنه ه، فيحلو  م ت يا وحذة وإ ـــــــافة وتبديل ما  

اســب، إىل أن اســتقرت عليه أخاا، وقررته لطالب الســنة الثانية اجلذع املشــرتك يرونه مناســبا ورا من
 أصول الدين، وعلى طالب السنة األوىل ماسرت نصص الدعوة واإلعالم  

واحلقيقة امل ملة يف نفســي كمتخصــص وم لف وكاتب وانشــر يف هذا التخصــص أنه بعد هذ  
يف بنية   -ينة ابحملســـــــوبية والزبونية ورا املتخصـــــــصـــــــةمن قبل جلان الربامج املع  -التأرجحات العبثية  

ــديت    ــص، أنين تصــــــــ وأهداة ومكوانت املقياس من قبل من مل يكتب حرفا واحدا يف هذا التخصــــــــ
لتدريسه منذ أكثر من عقد من الزمان خوفا على قيمة وأمهية املقياس، وو عت له مفردات بنفسي، 

وان )مـدخـل إىل منـاهج الـدعوة( طبع للمرة األوىل بـدار  مث فتح و عليَّ فـألفـت  فيـه كتـااب حيمـل عن
ــ 1436الكـتاب احلـدـيث ابلقـاهرة ســــــــــــنة  هـ  1440م، ومـلا نفـدْت الطبعـة األوىل عـام 2015هــــــــــــــــــــ

- 2019هـ  1441-1440م قررت  مواصلة تدريم املقياس بكلية العلوم اإلسالمية للعام  2019
ــافـة2020 ــاء و، وطبـاعتـه للمرة الثـانيـة بعـد إ ـــــــــ ــافـات    م إن شـــــــــ الكثا من التنقيحـات واإل ـــــــــ

والتعـديالت والتصـــــــــــويبـات الب اكتنفتهـا حيثيـات الطبعـة األوىل، لتكون فصـــــــــــول الكتـاب خـادمـة  
للمو ـــــــــــوع من جهـة، وللمـادة العلمـية املطلوـبة يف املقرر اجلـامعي من جهـة اثنـية، وـقد لبـيت اـلدعوة 

 مستبشرا مسرورا، العتبارات عديدة لعل أمهها 



 

 

 ين اإلسالم، وومقي وتعلقي الشديد برسوله الكرمي حممد و صلى و عليه وسلم حيب لدي  –  1

 حيب الشديد واقتفائي احلثيث لساة رسول و صلى و عليه وسلم العطرة   –  2

ــانية هعاء بتقدمي ر ى  ومناهج دعوية   –  3 ــديدة يف خدمة ديين وأمب ووطين واإلنســــــــ رربب الشــــــــ
 اإلسالمي املفرتى عليه اليوم  متميزة للتبشا ابلدين 

 أملي يف و هداية طاليب للتأســي برســول و صــلى و عليه وســلم علما، وفكرا، وثقافة، وأداب  –  4

 حسنة   وأسوة  وخلقا،

  العلمية   والقواعد  ابلتقاليد  عمال اجملال هذا  يف  قبلي ألف  فيمن  النظر  مين ذلك  اســــــتدعى  وقد 

ــني،  عند  عليها  املتعارة ــبقوين ما  أكرر  ال حىت  املختصــ ــص   هذا  يف   دت  قد  أنين  وأئن   إليه،  ســ   التخصــ

   توقعت   ملا خمالفا  األمر ويكون يذكر،  شيرا

ــان  مكوانت  على  كليا  اعتمادا  اعتمدوا اجملال  هذا  يف ألفوا  الذين   رالبية أن  يل بدا  وقد    اإلنســـــ

 هذا  على بناء العطرة  النبوية  الســـــاة  من   فصـــــوال  فصـــــنفوا  والســـــلوك   والوجدان،  ]العقل،  الرئيســـــة 

 التسميات   هبذ   املنه ي  العلمي اجملال هذا  يف  فصو م  ومسوا  التقسيم،

 العقلية   الدعوة  مناهج – 1

 الوجدانية   الدعوة  مناهج – 2

 السلوكية   الدعوة  مناهج – 3

ــهم  يكلفوا ومل  ــوى  أنفسـ ــع  سـ ــرة  مقدمة و ـ ــلوك، والوجدان  العقل  مكوانت  عن   خمتصـ  مث  والسـ
  والتاريخ والسـا  والسـنن  احلديث  مصـادر  من  املطهرة  النبوية  السـنة  ومروايت ووقائع  حوادث  اسـتفرروا

 مث  املصـــــادر،  تلك  من   والواألق واالجتهادات  والتو ـــــيحات  الشـــــروحات  من  بعضـــــا  ونقلوا  وامل ا ي،
 والفكرية  العلمية  والنظرات  والتحليالت واألفكار  واملالحظات والعظات  العرب  من   بعضـــــــــا  اســـــــــتنت وا

 إىل  يتـبادر ومل  و، إىل  الدعوة  مـناهج  هي  أهنا  على  والدارســـــــــــني  للطالب  وقدموها  والواقعـية،  واملنه ـية

  اـلدعوة   مـناهج  يف  النظر  أبواب  أرلقوا  ـقد  ةالتـقدمـ   ـهاـته  مبـثل  أهنم  -مشـــــــــــكورين   ـبذلو   ـما  مع–  خـلدهم

 ؟  عنه  رفلوا أم  ذلك أدركوا  اإلسالمية،



 

 

ــند  فلما  وعليه  ــألة أانقش  أن رأيت املادة هاته تدريم إيل  أســـ  أم  وتوقيفيته  الدعوي  املنهج  مســـ

ــتفادة  إمكانية طرح  مع  أوال،  توفيقيته ــفية،  العلمية  املناهج  من  االســــــ ــتنباطية،  )الوصــــــ   التوثيقية،   االســــــ

 اثنيا،  الدعوية  أنواعه مث  امليدانية  (، الدراســـات  أو  األثر،  قياس  مناهج احلا ـــر، الواقع  وصـــف  مناهج

ــاءلت  اثلثا   العملية  وتطبيقاته مناذجه  مث ــود ما  وتســـــــ ــود مبناهج   املقصـــــــ ابلبحث الدعوي؟ وما املقصـــــــ
جملموعة   لنائمةالدعوة؟ وما هي املناهج ابملعىن االصــــطالحي؟ را  ))تلك الصــــيارات املو ــــوعية ا

املعـارة واحلقـائق والت ـارب واتربات واملهـارات، الب يفـدة إىل أقيق أرراش  معينـة حمـددة على 
    1  حنو مسبق((

فهي إذن جمموع جتارب احلياة الضرورية لنمو الباحث ملواجهة اإلشكاالت وأليلها وحبثها 
    2والوصول إىل معرفة أسباهبا وأعرا ها ومظاهرها وكيفية إ اد احللول  ا 

إذن فمناهج البحث الدعوي جمال حبثي يتعلق بتلك الصيارات املو وعية النائمة جملموعة  
  أن  يل وبدا  جب على القائم ابلعمل الدعوي توجيهها كرسائل جلمهور املدعوين املعارة الدعوية الوا

 اآلتية   الفصول عرب  الدعوية املناهج أتناول

 ومميزايفا   وخصائصها وأنواعها  املناهج  علم  فقه إىل  مدخل  األول   الفصل – 1

   ومناه ها  أركاهناو  وأهدافها وأسسها  ومنطلقايفا  الدعوة  علم  مصطلح إىل  مدخل الثاين   الفصل – 2

 واملـناطقـة  واملفكرين   والفالســـــــــــفـة  املتكلمني  ههور  عـند  العقلـية  اـلدعوة  منهج  الـثاـلث   الفصـــــــــــل  –  3

 و  إىل  الدعوة  يف  مبنهاجهم  االنتفاع  مدى  ومعرفة  واملتأملني،

 النبوي   الدعوي  االستشراة  منهج الرابع   الفصل – 4

 األصوليني   عند  الدعوة  منهج  اتامم   الفصل – 5

 

الوفاء، املنصورة، الطبعة  انظر     1 العلوم املدرسية  تصور مقرتح، دار  الفتوح عطيفة، أسلمة مناهج  محدي أبو 
العلوم اإلسالمية واملت اات العاملية، كتاب  96م، ع  1986األوىل،   ، نقال عن  قطب مصطفى سانو، مناهج 

قطر، عدد   والثالثون، ع  1435، ربيع األول  160األمة،  الرابعة  السنة  من املصادر واملراجع  50هـ    ورا  
 القدمية واحلديثة واملعاصرة ممن تناولت تعريف املنهج وخصائصه وأدواته  

  حممد الدريج، تطوير مناهج التعليم  معايا علمية ومتطلبات الواقع، منشورات رمسيم، الرابط، الطبعة  انظر  2
     50، نقال عن  قطب مصطفى سانو، املرجع السابق، ع 11م، ع  2005األوىل،  



 

 

  حية   وتطبيقية  عملية  كنماذج  العطرة  النبوية الســاة  من  والنماذج  األمثلة  عشــرات  قدمت  وقد 

 إالّ   شـــيرا،  يرتك مل  الذي  اإلســـالمي،  للدين   ور يب نظري  وجهة  مبينا املطهرة،  النبوية  الدعوة  مناهج  عن 

ــوطا إلينا  وقدمه ــا  مبسـ ــر   ومبينا،  ومعرو ـ ــتبصـ ــله– نن و  لّناع   وعمق، بروية  ونتأمله  لنسـ   انر   من   -بفضـ

 العاملني   من   هبدايته  و أكرمنا  من   معنا  وننقذ اآلخرة،  وجحيم الدنيا

وما أود اإلشارة إليه إىل أن هذ  املقدمة الب صّدرت  هبا كتايب هذا مل أشأ أن أجعلها وفق  
الرسا وإجنا   إعداد  يف  صارما  انضباطا  به  وننضبط  نعتمد   الذي  األكادميي  العلمية التقسيم  ئل 

التالية  ) املنه ية  أمهية   -2التعريف ابملو وع وحدود      -1األكادميية، والب تتضمن اتطوات 
 -6أهداة وراايت املو وع     - 5أسباب اختيار املو وع     - 4جديد املو وع     -3املو وع   

العراقيل  الصعوابت و   -10املناهج     -9اتطة     -8الدراسات السابقة     -7اإلشكالية وفر يايفا   
 قائمة املصادر واملراجع(    -12اتامتة النتائج والتوصيات     -11

إجنا    بتقنية  اتاع  املعريف واملنه ي  بطابعها  مقدمته  تكون  بل هو كتاب مدرسي صفي، 
يكون منضبطا  أن  املقدمة، ومع كل ذلك فقد حرصت  ما هو مناسب يف  الكتاب، ويتضمن كل 

هة، وابلتقنيات البحثية املتعارة عليها بني أهل البحث واالختصاع ابملنه ية البحثية العلمية من ج
من جهة اثنية من تضمني ونقل وتنٍ  ونريج وأقيقي ويفميش وتوثيق وإحالة ابلطريقتني املعهودتني 

 )أسفل الصفحة، أو  من الصفحة وب عيد الفقرة املقتبسة كطريقة توثيقية جديدة(  

ائمة املصادر واملراجع، واكتفيت بذكر البياانت كاملة يف ا وامش ومل أشأ أن أ ذيل خامتته بق 
وفق املنه ية البحثية األكادميية  كما عدلت يف الوقت نفسه عن ترهة األعالم املذكورين املشهورين 

 وامل مورين، كي ال نثقل ا وامش بتلك الرتاجم، وفضلت االعتماد على ثقافة واطالع القارىء  

أن أشا هنا إىل أنه ما لَبََّد صفاء املشهد القيمي يف العامل اإلسالمي عموما ويف را أنين أود   
األشبا   وتنطع  القارئني،  والتباس  امل عربين،  وتشابك  التالني،  اختالط  خصوصا  اجلزائري  قطران 
والرويبضات الذي تصدروا احلديث والكالم واتطاب يف ش ون العامة   وصاروا يف  أوان ذهاب 

ال خيتلفون عن راهم يف كل شيء، وكأن السنن تعاود استحضار هيأيفا وترب  بقروهنا كما حدثنا العلم  
بذلك الصاد  املصدو  عندما قال  )وذاك عند أوان ذهاب العلم(   فعن )) ايد بن لبيد، قال  

و،   ذكر النيب صلى و عليه وسلم شيرا فقال  وذاك عند أوان ذهاب العلم، قال  قلنا  اي رسول 
القيامة؟ قال   أبناَءهم إىل يوم  أبنا ان  أبناءان، وي قرئه  القرآن، ون قرئه  العلم وحنن نقرأ  وكيف يذهب 



 

 

ثكلتك أمك اي ابن أم لبيد، إن كنت  ألراك من أفقه رجل ابملدينة، أوليم هذ  اليهود والنصارى 
   (1)  يقرءون التوراة واإلجنيل ال ينتفعون مما فيهما بشيء؟((

 وعليه جاء خليف وتصنيف هذا الكتاب العلمي والدعوي واملنه ي معا  

ولإلشارة والتو يح والتنبيه والتوجيه   فما تركت منه ا من مناهج البحث العلمي أمكنين  
االستفادة منه إالّ ووئفته أحسن توئيف، كي أهع فضيلب املعرفة واملنهج معا، حىت يتمكن طلبب 

م االستفادة  والوصف وطالبايت  والسرد  والذكر  والفهم  والبحث  العرش  طر   يف  الكتاب  هذا  ن 
وتوثيق  يفميش  من  املتنوعة   وفنياته  العلمي  البحث  تقنيات  من  يتمكنوا  أن  أرديفم  والتوثيق، كما 
البحوث  إعدادهم  أثناء  ليقلدو   و بط    وأقيق  ونريج  وتوافق  ونقل  وتضمني  واقتباس  وإسناد 

 الليسانم، املاسرت، الدكتوراة( الصفية املطلوبة منهم )

وابلنسبة للصعوابت والعراقيل الب يشتكي منها الباحثون وطلبة الدراسات العليا وحنوهم،  
أي صعوبة علمية أو منه ية أو   -من الكتابة والتأليف-فلم تعد تواجهين بعد هذا السن والد ربة  

ات كثاا، ومن حبث يف املصادر واملراجع حبثية ت ذكر، فمن قرأ وتال وأمعن يف الكتب ورفوة املكتب
والكتب واجملالت والدورايت الورقية كثاا، ومن درس واطلع على اآلراء والتصورات واألفكار كثاا، 
ومن تعلم وكتب ونشر وأدمن على هذ  الفضائل واملكارم   يصا التأليف لديه متعة وحسنة وتسلية 

جع نفسه املريضة، أو على أقل تقدير أال يظنن نفسه أنه من وتروحيا، ومن وجد را هذا فعليه أن ي را
 أهل العلم والكتابة، ألن الكتابة والقراءة توأمان ال ينفصالن 

الباحثون  فال صعوبة وجديفا، وال عراقيل تعثرت فيها مطلقا، ألن هذ  الصعوابت  دها 
أربعة عقود معرفية وعلمية ومنه ية، أ يد من  املتعثرون   املبتدئون كحالنا منذ  الباحثون  كما  دها 

واملنقطعون عن صاورة البحث من الذين ال يعرفون البحث إالّ مىت كانت ودعْت احلاجة املاسة إليه، 

 

، وقد صححه األلباين  2653، حديث رقم  31، ع  5ننه، ابب ذهاب العلم، ج  أخرجه الرتمذي يف س  (1)
   5878، حديث رقم  392، ع  5يف السلسلة الصحيحة وحممد شاكر أيضا  والنسائي يف سننه الكربى، ج  

، ولفظ أمحد )ال يعملون بشيء مما  4048، حديث رقم  172، ع  5وأخرجه أمحد يف مسند ، كتاب الفنت، ج  
   فيهما( 



 

 

أو الباحثون املومسيون الذين يدبرون أمرهم لنيل منحة أو تربص أو حضور م متر أو ملتقى أو لت او  
 عقبة إدارية كطلبة املاسرت والدكتوراة   

ع  و   ايدة على ذلك كله، فأنه مل تعرت ين أية صعوابت يف البحث العلمي مطلقا، الب ي رصِّ
العلمي سعادة مطلقة يسرين و  ا  البحث  البائسة، ألنين أعترب  الباحثني مقدمايفم  هبا الكثا من 

أدقق وأ حقق يف البحث عن الكلمة من مصادرها ال ورقية أكون سعيدا ويسرها م نقادًة طيَِّعًة يل، فعندما  
أود الكتابة    -م 1964  -1889كعباس حممود العقاد  –جدا، وال أحب أن أترك مسألة من املسائل  

فيها دون استقصاء أو قراءة أو حبث، وتلك متعب الب صاحبتين منذ كان عمري ثالثة عشر سنة 
  (1) هـ   إىل يوم الناس هذا 1393م  1970

   العظيمني   مبصـــدريه  اإلســـالمي  الدين   لفهم  الت ديد  من   ةمســـح  إل ـــافة  يوفقين أن أســـأل  وو 

ى  الذي الران  عنه  ف أبعد الســــــنة،  الكتاب،   الســــــلفيني   رالة  من   إليه،  املنتســــــبني  من  الكثا  عقول  رشــــــّ

  لتحقيق  الشــــــــريعة  علوم  حول  حيومون  ممن   واملرتزقني    واملنتفعني املقتاتني  وفرات  الصــــــــوفيني  ودراويش

ــاد   العبور  يف  فنفلح الدنيا    مآرب ــوانه حنو  واآلمن   الصـــ  قريب  مسيع  إنه  الدارين،  يف  وتعاىل تبارك  ر ـــ

 الدعاء   جميب

 أنواع وأصناة وفق العناوين املنه ية اآلتية    الدعوة مناهج  أن إىل إليه  اإلشارة أود وما 

 

قدرايفم    (1) يكتشفون  الطلبة  جلعل  وذلك  والرتبية،  التدريم  عامل  يف  املتميزة  الرتبوية  خرجايت  بني  من 
ىل ماسرت  ومستواييفم أبنفسهم، ويضعون أنفسهم موا عهم احلقيقية والالئقة هبم، هو أنين آيت لطالب السنة األو 

مبع م قاموس احمليط للفاو  آابدي، وأطلب منهم أن يذكروا يل عنوان مذكرايفم، مث أنخذ الكلمات املفتاحية من  
أيديهم ويرتبكون،   أحباثهم ومذكرايفم ونطلب منهم أن يقوموا ابستخراجها من مع م قاموس احمليط، فيسقط يف 
مع م   من  مع مية  استخراج كلمة  عن  ع زوا  ألهنم  ويعرقون  ،  ويتلعثمون  حلوقهم  ويصفّرون وجتف  وحيمّرون 

فضال    صار يعتمد اعتمادا كليا على حمركات البحث لتقوم بكل شيء يف البحث،  - لألسف–ورقي، ألن هذا اجليل  
ملختلفة )مع م العني للخليل بن  عن أنه جيل ال يعرة طريقة الكشف عن الكلمات واستخراجها من املعاجم ا

هـ، مع م قاموس احمليط للفاو   711هـ، مع م لسان العرب البن منظور اإلفريقي ت  180أمحد الفراهيدي ت  
)جتريد الكلمة من  هـ  (، والب تقتضي هلة من اتطوات املعروفة لدى أهل االختصاع الل وي817آابدي ت  

رها األول  (،  ايدة على وجوب معرفة كيفية استخراج الكلمة يف مع م كل مزيد وأويلها للمفرد، وقلبها جلذ
هنج(  دها الباحث يف ابب  -قاموس احمليط، الذي يعتمد آخر الكلمة اباب، وأول الكلمة فصال، فكلمة )منهج

 اجليم فصل النون، وكلمة )فقه، َفِقَه( يف ابب ا اء فصل الفاء، وهكذا   



 

 

 املنهج النبوي  )منهج األنبياء واملرسلني(    -  1

 وسلم يف الدعوة يف املرحلة )األرقمية، املنربية، العلمية(  منهج رسول و حممد صلى و عليه    –  2

والسا   -  3 والرتاجم  القصاع  احملدثني،  املتكلمني،  املناطقة،  الفالسفة،  )منهج  العقلي   املنهج 
 وامل رخني  ( 

 املنهج الصويف  )منهج أهل السلوك والوسطاء واألقطاب واملريدين  (    –  4

 )منهج علماء األصول والفقهاء واملقاصديني(  املنهج األصويل والفقهي     –  5

منهج دعوة الكبار والص ار والنساء والرجال وأنواع املدعوين )سويو الفطرة، مدخنو الفطرة،   –  6
 قوى املناوأة واالستكبار  (  

 املنهج االستشرايف املستقبلي يف الدعوة    –  7

 املنهج الفكري  )العلم، الفكر، ا يأة، النظام(    –  8

 املنهج االتصايل  )من يقول؟ يقول ماذا؟ ملن؟ أبية وسيلة؟ وأبي خثا؟ وأبي رد فعل؟(    –  9

 املنهج التواصلي االجتماعي  )الداعية، الرسالة، املدعوين، الوسيلة، األثر(    –  10

 املنهج اإللكرتوين والرقمي  )الوسائل الرقمية واإللكرتونية املعاصرة(    -11

لسياحة، الرتفيه، التسلية، الفنون، اآلداب، الثقافة اإلشهار، الدعاية، الرتبية، املنهج العوملي  )ا  -12
 البيرة، اتدمات اإلنسانية واإلراثية، الصناعة  (  

فهذ  هي مناهج الدعوة، وكل ما سيكتشفه العقل من مناهج جديدة يف سبيل إيصال اإلسالم  
 للناس، وقد حويفا امل لفات التالية 

م(، دراسات وأحباث يف 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377عيساوي )   أمحد حممود  –  1
والدعاة، ج   الدعوة  األوىل  2، و ج  1بريخ  الطبعة  القاهرة،  احلديث،  الكتاب  دار  هـ 1433، 

 م  2012

م(، منه ية البحث يف 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377أمحد حممود عيساوي )   –  2
 م  2012هـ  1433يث، القاهرة، الطبعة األوىل،  عملية االتصال الدعوي، دار الكتاب احلد



 

 

م(، منهج الدعوة عند 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377أمحد حممود عيساوي )  –  3
هـ 1433أنبياء و  نوح، إبراهيم، موسى، يوسف، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  

 م  2012

م(، مدخل إىل مناهج 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377أمحد حممود عيساوي )  –  4
 م  2015هـ  1436الدعوة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  

م(، مدخل إىل فقه مناهج 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377أمحد حممود عيساوي )   –  5
 م  2019هـ  1438الدعوة اإلسالمية، دار الف ر، قسنطينة، الطبعة األوىل، 

6   -  ( عيساوي  علم 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377أمحد حممود  إىل  مدخل  م(، 
 م  2016هـ  1437الدعوة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  

م(، الدعوة اإلسالمية يف 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377أمحد حممود عيساوي )   -  7
 م  2016  هـ 1437قرن التكنولوجيا العوملية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  

8  –  ( البحث يف 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377أمحد حممود عيساوي  م(، منهج 
 م  2016هـ  1437العلوم اإلسالمية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  

م(، مدخل إىل مناهج 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377أمحد حممود عيساوي )  –  9
 م  2018هـ  1439لقاهرة، الطبعة األوىل،  البحث الدعوي، دار الكتاب احلديث، ا

م(، حاجة الدعاة لعلمي 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377أمحد حممود عيساوي )  -  10
هـ جانفي وفيفري 1439، هادى األوىل  180املقاصد وفقه الواقع، سلسلة كتاب األمة، قطر، عدد  

 م، السنة الثامنة والثالثون )كتاب حمكم(  2018

م(، املدخل الوجيز إىل 2021حي    -1957هـ  1442حي    1377عيساوي )  أمحد حممود   -11
مناهج البحث العلمي يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية، كتاب إلكرتوين موجود يف موقعي 

 م 2020هـ  1442على الكلية،  

املذكورة يف وراها من املراجع العربية واإلسالمية الب تزخر هبا املكتبة العربية واإلسالمية   
 هوامش الكتاب  



 

 

   ابتنة األشم  األوراس  عاصمة                                            

 م11/07/2019 هـ 1440/  القعدة  /ذو08 اتميم                                      

     عيساوي  حممود  أمحد الدكتور األستاذ         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
 مدخل إىل مناهج البحث يف علم الدعوة 

يتناول هذا الفصل مدخال متهيداي تعريفيا مبفاهيم ومصطلحات وتعريفات الدراسة كاملدخل  
 والت ريب وقياس األثر، عرب املباحث اآلتية  والعلم والفقه واملنهج وأنواعه، ومناهج البحث امليداين  

 املبحث األول  مدخل إىل مفاهيم ومصطلحات الدراسة  العلم والفقه واملنهج الدعوي    -  1

 املبحث الثاين  أنواع مناهج البحث العلمي وكيفية االستفادة منها يف الدعوة    -  2

 املبحث الثالث  مناهج البحث امليداين وقياس األثر   -  3
 

 

 

 املبحث األول

 مدخل إىل مفاهيم املنهج والبحث العلمي 

ال ميكننا أبية حال من األحوال أن ننطلق لدراسة أي مو وع من املو وعات العلمية إاّل 
بتتبع خطواته املقررة، وما دمنا بصدد دراسة مو وع مدخل إىل فقه علم  مناهج الدعوة فنحن حباجة  

وي من دقيقة ملعرفة ملا يعنيه مفهوم ومصطلح املدخل والعلم والفقه واملنهج والبحث العلمي والدع 
الدراسة  وقبل  التعريف مهم يف تو يح املراد واملقصود من  الل وية واالصطالحية، ألن  الناحيتني 



 

 

اتوش يف تفاصيل حبثنا نود التعريف مبفاهيمه ومصطلحاته ذات العالقة األساسية والوطيدة به لتتضح 
 فاظ والدالالت اآلتية  ، وهي املعاين واألل(1) لنا التصورات الصحيحة السليمة ملا نريد معاجلته 

 املصطلحات البحثية ل ة واصطالحا   -املطلب األول – 1

 مصطلح مدخل    -  1 – 1
، أي مبعىن  وجل، وصار يف داخل املكان أو (2)   تشا املادة الل وية جلذر كلمة )َد، َخ، َل( 

الكهف أو النفق أو الشيء أو العلم أو املراد   كما ي طلق الدخول على األمور املعنوية واألدبية، 
كقولنا دخل الوقت، ودخول الوقت يف عهد األصوليني، ودخول احلدود يف عهد القانونيني، ودخول 

 ة   الفرتة واملدة الزمنية املسموحة واملقرر 

 

ــن هيتو )حي   (1) ــيخ حممد حسـ ــتاذ الدكتور الداعية الشـ ــ  1440يذكر األسـ م( يف مقدمة كتابه القيم  2019هــــــــــــ
نالوجيز يف أصول التشريع اإلسالمين خالصة حمكمة عن أمهية  بط احلدود واملفاهيم وبناء التصورات الصحيحة  

صـــــاحبها، فيقول  )) قبل اتوش يف الكالم على مقدمات األصـــــول ومباحثه،  ب علينا أن    بناًء ســـــليما يف ذهن
نقف على حد  وتعريفه، ألنه ال ميكن لإلنسان أن خيوش يف أي علم من العلوم إالّ بعد أن يتصور  تصورا صحيحا 

ــليم، الذي يو ـــح املراد من امل ــور الصـــحيح، هو التعريف السـ ــليما، والطريق إىل التصـ عرة ويشـــرحه  (( انظر   سـ
م(، الوجيز يف التشـريع اإلسـالمي، م سـسـة الرسـالة انشـرون، دمشـق،  2018هــــــــــــ  1440هيتو، حممد حسـن )حي  

ــ  1427الطبعة األوىل،   وهذ  شهاديت )األستاذ الدكتور أمحد حممود عيساوي( يف أستاذي    25م، ع 2006هـــــــ
م  1988القادر للعلوم اإلســـالمية بقســـنطينة ســـنة   وشـــيخي الذي أخذت عنه علم أصـــول الفقه اامعة األما عبد

  عندما جاء أســتاذا  ائرا إليها لتقدمي ســلســلة حما ــرات يف أصــول الفقه لطلبة الدراســات العليا وكنت واحدا منهم 
ــ  1440)حي  واألسـتاذ الدكتور الشـيخ العالمة واألصـويل والفقيه النظار حممد حسـن هيتو الشـامي     م(2019هــــــــــ

رســة الشــامية يف علوم الشــريعة، عمل يف الكويت بعد خروجه من بالد الشــام مدة تســع عشــرة وريث خالصــة املد
ــنة واجلماعة، وعلى يديه نرج  ــحيح ألهل الســــ ــل الكبا يف تكوين البنية الدينية للفهم الصــــ ــنة، وكان له الفضــــ ســــ

ســـــتأجرة ابلدوالر على تشـــــويه  الكثا من العلماء، مث عمل التيار الســـــلفي الكويب ورا  من التيارات الســـــلفية امل
ــافعي وراها من التهم اجلاهزة لدى هذا التيار املخابرايت   ــعري وعقالين وشــــ مسعته وطرد  من الكويت حب ة أنه أشــــ
املأجور، واملســــتعد إللصــــا  التهم الباطلة يف وجه خصــــومه، واســــتقر شــــيخنا احملرتم حيفظه و يف أملانيا يعلم ويريب  

هناك، واألمة اإلسالمية أحوج إليه من أوراب كلها لتضلعه يف العلوم الشرعية، وهذا ليعلم طلبة    أبناء اجلالية املسلمة
العلم يف اجلزائر فســـاد منهج التيارات الســـلفية وحقدها على كبار وخاة وأنقى العلماء الذين ال يســـاون يف ركاب 

 الظلمة  
هـ(، مع م قاموس احمليط، دار  817انظر  الفاو  آابدي، أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب )ت     (2)

 ، بتصرة، مادة )دخل(   375، ع 3مكتبة احلياة، باوت، دون طبعة وبريخ، ج  



 

 

هيكلة   وهو مصطلح علمي صار ي طلق على عناوين امل لفات والكتب العلمية، الب تنتظمها
العلوم إىل ثالثة أجزاء رئيسة هي  )املدخل،  ينقسم أي علم من  العلوم واملنه ية احلديثة، حيث 

 النظرية، التطبيق(  وحنن اآلن يف املدخل من حبوث علم فقه مناهج الدعوة  

  مصطلح علم   -  2 – 1

 ،(1) من إىل معاٍن كثاة، ما يعنينا منها التايل  تشا املادة الل وية جلذر كلمة )َع، ِل، َم(  

 َعِلَم  عرة وأتقن وحوى   -1

 إدراك الشيء حبقيقته    -2

  .اليقني واملعرفة  -3

   (2)  العلم  )نور يقذفه و يف قلب من حيب، فينتج به ما تسعد به اإلنسانية(  -4

)العلم( على )) جمموعة من املسائل املتنوعة، واألصول الكلية املتكون منها   ويطلق  مصطلح 
  (3) ا يكل العام لكل مادة، أو فن؛ كعلم الكونيات وعلم اآلاثر، وعلم املوسيقى  (( 

   (4) فالعلم هو  اإلدراك اجلا م املطابق للواقع عن دليل  وهو الظن القوي

ضااي واحلقائق واملعارة والت ارب واتربات واألصول وهو  جنم عام جملموعة املسائل والق
 الكلية الب يتكون منها ا يكل العام جملال علمي من العلوم، له مصطلحاته ومناه ه اتاصة به  

 مصطلح فقه  -  3 – 1 
  تدل املادة الل وية جلذر كلمة )َة، ِ ، ـَه( على هلة من املعاين، أمهها  

 ابلشيء والفهم والفطنة له  الفقه  هو العلم    -1

 

 ، بتصرة، مادة )علم( 153، ع 4انظر  الفاو  آابدي، مع م قاموس احمليط، ج  (1)
احلاج حيي وآخرون، القاموس اجلديد للطالب  مع م عريب مدرسي ألف ابئى،    انظر  اجليالين بن  (2)

       696، ع م1991امل سسة الوطنية للكتاب، اجلزائر،  الطبعة السابعة،  
     696ع  املصدر السابق نفسه، (3)
ــ  1440هيتو، حممد حسن )حي    انظر  (4) م(، الوجيز يف التشريع اإلسالمي، م سسة الرسالة  2018هــــ

 ، بتصرة 26م، ع 2006هـ 1427انشرون، دمشق، الطبعة األوىل، 



 

 

  (1) الفقه اسم علم رلب على علم الدين   -2

  (2) الفقه  هو فهم ررش املتكلم من كالمه   -3

فالفقه يف الل ة هو  الفهم املطلق سواء أكان األمر دقيقا، أم بديهيا  ومنه قوله تعاىل  )قالوا  
( ولقوله تعاىل  )ما   الء القوم ال يكادون يفقهون حديثا( 91اي شعيب ما نفقه كثاا مما تقول( )هود   

   (3)(  78)النساء   

   (4)   ية املكتسب من أدلتها التفصيلية( والفقه اصطالحا هو  )العلم ابألحكام الشرعية العمل  

والفقه الذي نعنيه هنا هو الفقه األكرب، والبعد الفقهي املقاصدي والواقعي األكرب للدين،  
العالقات  الدقيقة والصحيحة يف واقع احلياة وشبكة  الدين وتطبيقايفا  لتعاليم  والر ية االسرتاتي ية 

 الدينية واالجتماعية الشرعية بني الناس 

 مصطلح املنهج  - 4 – 1

هـَ   َج (   القاموسن إىل املعاين    5تشا مادة ) َن    يف مع م نبج العروس من جواهر 
واملرتادفات التالية  )َ سَلَك ، َأَخَذ ،َ ساَر ، اعتمد (، ويقال  )هَنَج  يد الطريق(، أي  سلكه وأخذ  
واعتمد  وسار وشرع فيه، و يقال  )استنهج  يد الطريق(، أي  )صار لهَ هْنً ا وطريقا وا حا وبيّنا 

الوا ح والبنّي وئاهرا(، و ) )الطريق  َهاج ( كاِلمْصباِح، هو   )اِلمنـْ الوا ح، و  الطريق  الَنْهج ( هو  
  ]وأنزلنا إليك الكتاب ابحلق مصدقا ملا بني يديه من الكتاب ومهيمنا عليه واملعلوم(، ويف قوله تعاىل

  شرعة ومنهاجا  فاحكم بينهم مبا أنزل و وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق لكل جعلنا منكم  

 

 ، بتصرة 289، ع 4انظر  الفاو  آابدي، مع م قاموس احمليط، ج  (1)
دار الفكر للطباعة والنشر، باوت،  هــــ( علي بن حممد احلنفي، التعريفات،  826انظر  اجلرجاين )ت   (2)

   119م، ع 2005هـ 1426الطبعة األوىل، 
 ، بتصرة 26هيتو، حممد حسن، الوجيز يف التشريع اإلسالمي، ع  انظر  (3)
ــابة     119هــــــــــــــــ( علي بن حممد احلنفي، ع 826انظر  اجلرجاين )ت   (4) قال اجلرجاين  ))   هو اإلصــ

لق بـه احلكم، وهو علم مســـــــــــتنبط ابلرأي واالجتهـاد، وحيتـاج فيـه إىل النظر  والوقوة على املعىن اتفي الـذي يتع
   119والتأمل، و ذا ال  و  أن ي سمى و تعاىل فقيها، ألنه ال خيفى عليه شيء ((، املصدر نفسه، ع 

هــــــــــ(، بج العروس من جواهر القاموس، دار مكتبة احلياة، باوت،  1205الزبيدي حممد املرتضى )ت    5
 .، بتصرة109ع  ،2دون طبعة وبريخ، ج 



 

 

  ويف هذا الصدد يو ح الصحايب اجلليل عبد و بن عباس  ر ي و عنه معىن  قوله (48)املائدة   
أي  )لكل منكم تعاىل  )شرعة ومنهاجا(، أي  سبيال وسنة  فاملنهاج  هو السبيل والطريق الوا ح   

 جعلنا له الطريق البنّي الوا ح(  

النبوية املطهرة يف قوله عليه الصالة والسالم  ))تكون وقد ورد مصطلح املنهج يف السنة  
النبوة فيكم ما شاء و أن تكون، مث يرفعها و إذا شاء أن يرفعها، مث تكون خالفة على منهاج 

، أي ينهج اتلفاء الراشدون ر وان و عليهم أهعني من بعد رسول و صلى و عليه 1النبوة(( 
  ى سنته  وسلم منه ه ويساون عل 

ومن خالل هذ  املقاربة الل وية نتبني أن املنهج هو السبيل والطريق الوا ح واملوصل  دة 
ما، وخيرج من داللته اللفظية الشيرية املادية ليدل على األمور املعنوية والعقلية والروحية والوجدانية 

والتوجهات ذات البعد العقدي أو أيضا، وي قصد به هنا اتطط، أو املبادىء، أو املشاريع، والر ى  
الفلسفي أو الفكري أو اإلصالحي أو التنظيمي أو السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي    يف 

     2 سائر جماالت احلياة

 املنهج اصطالحا  - 5 – 1

 واملنهج من الناحية االصطالحية هو   

ن أجل التوصـــل إىل قانون عام، أو  الطريقة الب يتبعها العقل اإلنســـاين يف دراســـته ملو ـــوع ما، م
مـذهـب جـامع، أو فن يف ترتيـب األفكـار ترتيبـا دقيقـا، حبيـث ي دي إىل كشـــــــــــف حقيقـة جمهولـة، أو  

    3الربهنة على صحة حقيقة معلومة  

 

     17939مسند أمحد، أول مسند الكوفيني، حديث النعمان بن بشا، حديث رقم    1
ــر اجلرجاين يف كتاب التعريفات ملصـــــــطلح املنهج، انظر   ع 2 لي بن حممد بن علي   اجلرجاين )ت  مل ي شـــــ

 م  2005هـ 1426هـ(، كتاب التعريفات، دار الفكر للطباعة والنشر والتو يع، باوت، الطبعة األوىل، 826
، نقال  141م، ع  1964توفيق الطويل، أسم الفلسفة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الرابعة،   3

علوم الرتبية وعلم النفم، امل ســــــســــــة الوطنية للكتاب، اجلزائر، الطبعة األوىل،  عن  تركي رابح، مناهج البحث يف  
 .15م، ع 1984



 

 

رَعِة، أو العقيدة، أو اإليديولوجية،   كما ي طلق مصــطلح ناملنهجن على  الدين، أو الِنحلِة أو الشــِ
لســياســي أو الفكري أو الرتبوي أو اإلصــالحي   ممن يســتهوي الســاســة واملفكرين أو على املشــروع ا

 والفالسفة  

  فاملنهج هلة أو جمموعة منســـــ مة ومقننة اجتماعيا أو دينيا أو تنظيميا من القيم واملبادىء
والضـــــــــوابط واآلليات واألهداة والوســـــــــائل الب ميكن من خال ا الوصـــــــــول إىل النتائج املســـــــــطرة 

 واملرجوة  

أبنه هو  ))وسـيلة ل اية من اسـتعمالنا له، من أجل الوصـول   يرى عبد الناصـر جنديل  املنهج
ــة بناء على  ــواء كانت جمهولة أو معلومة، ويرتبط اختيار املنهج املتبع  ابلدراســـ إىل احلقيقة العلمية ســـ

  1اإلشكالية الب يتم أديدها(( 

 الطريقـة أو األســـــــــــلوب الـذي ينته ـه العـامل يف هو  ))  نأبنـه  méthodeويعرة ناملنهج  
    2حبثه أو دراسة مشكلته والوصول إىل حلول  ا أو إىل بعض النتائج  ((

وأبنـه هو  ))ذلـك التنظيم الفكري املتـداخـل يف الـدراســــــــــــة العلميـة، و مبعىن أبســـــــــــط هو  
  3اتطوات الفكرية الب يسلكها الباحث حلل مشكلة معينة((  

ستمرار إىل توسيع آفا  املعرفة وجتدر اإلشارة هنا إىل أن تطبيق املناهج للبحث يهدة واب
العلمية حول خمتلف اجملاالت االهتمام من قبل الباحثني يف العامل ومن وقت آلخر وذلك ألسباب 
أمهها تطور احلياة اإلنسانية لبين البشر يف النواحي االقتصادية واالجتماعية والسياسية و التكنولوجية 

     4و را  

 

،   2ديوان املطبوعات اجلامعية، ط   عبد الناصر جنديل، منه ية البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، اجلزائر،   1
   14، ع  0200
البحث العلمي يف الفكر اإلسالمي و الفكر احلديث،  عبد الرمحان العيسوي، عبد الفتاح حممد العيسوي، مناهج     2

    13، ع 1997دار الراتب اجلامعية،    : لبنان
   13، ع 1988أمحد حافظ جنم وآخرون، دليل الباحث، الرايش، دار املريخ،   3
حممد عبيدات وآخرون، منه ية البحث العلمي  القواعد و املراحل و التطبيقات، األردن  دار وائل للطباعة     4

   35، ع 1999والنشر،  



 

 

فهو إذن ذلك الطريق السوي واملستقيم الذي يسا فيه العقل ساا مقصودا وفق خطوات 
معينة وقواعد عامة ومعلومة وحمددة سلفا، يعتمدها الباحث يف تنظيم ما لديه من أفكار أو معلومات 

 أو ر ى أو وجهات نظر أو تصورات   من أجل الوصول إىل النتي ة املطلوبة  
التع  امل دي ملعرفة احلقيقة، ميكننا وانطالقا من هذا  السوي  الطريق  أنه  للمنهج على  ريف 

القول أبن الدعاة حمتاجون ملعرفة حقيقة وبنية ومكوانت املناهج من جهة، كما أهنم معنيون ابالستفادة 
من تلك املناهج أثناء ا طالعهم ابلعمل الدعوي املعقد واملتشابك من جهة اثنية  ونتساءل هنا عن 

 سلمني بعامل املناهج؟ ومدى معرفتهم به؟ ومىت بدأوا استخدامه؟  عالقة امل 
 عالقة املسلمني بعلم املناهج   -املطلب الثاين  –  2

التخلف والفساد والسكون والكمون احلضاري، كما  اليوم من مشكلة  تعاين أمة اإلسالم 
يوقع ويكدس يف عامل تتحرج بشدة من معضلة اللحا  ابلركب العاملي املتفو ، الذي انطلق ي بدع و  

القوة  وروح  احلقيقية،  والنهضة  الت يا  روح  عن  ذاهال  واألشخاع    واملتاع  واملوجودات  األشياء 
والت ديد السوية املطلوبة منه روحيا وعقليا وحضاراي، لضمان مستقبل مهتٍد وراشد لإلنسانية هعاء   

ة الثالثة املا ية من هيمنته الطارية وقد استطاع العقل املادي التكديسي خالل القرون االستعماري
على جمموع الطاقات واملوارد البشرية العاملية، بناء منظومة مدنية وحضارية شيرية تعتمد التكديم 
والتفو  يف تلك العوامل فقط، م فضيا مع مطلع القرن الواحد والعشرين على تقرير واعتماد معايا  

ون اجملتمعات اإلنسانية، حبيث صار من العسا على العقل املادية والشيرية يف توجيه وحكم سائر ش  
املسلم والوجدان امل من أن يتلمم الطريق الصحيح للت يا الراشد مبعزل عن ا دي الرابين والنبوي 
ممثال يف )الكتاب والسنة(، وفهوم وعمل جيل الصحابة ر ي و عنهم، وخيار ممارسات وتطبيقات 

 يهم إبحسان إىل يوم الناس هذا وسبيل جيل التابعني وببع

وانطالقا من هذ  املعضلة األخالقية واملس ولية الدينية والرسالية الب يواجهها العامل اإلسالمي 
من جهة، ومن حالة التيه والضياع والَعَمِه الب آل إليها العقل املادي التكديسي املهيمن من جهة 

لم االسترناس واإلص اء إلشعاعات التفكا السوي، اثنية، صار من الال م واحلتم على العقل املس
النابع من روح ومعاين آي القرآن الكرمي، الب حوت قواعد وقوانني التوجيه الصحيح والسليم جملموع 

 اإلنسانية يف سائر ش ون حيايفا الرشيدة آنيا ومستقبليا  

عليه أن يرتسم سبيل ولكي ينطلق العقل املسلم من إسار االريفان  يمنة الراهن املت طرس  
الكرمي، وحدثنا عنهم وهم  البديعة يف اآلي  لنا صوريفم اجلميلة  الذين رسم و  املهتدين،  احليارى 



 

 

يبحثون عن اكتشاة أم احلقائق، وهي معرفة و سبحانه وتعاىل، يف  من مل تكن مثتها م لفات وال 
بصائرهم وأرواحهم يف الكون حبثا عن كتب وال مكتبات وال مفكرين وال أنبياء   ف الوا بعقو م و 

احلقيقية الكربى، وهي معرفة و سبحانه وتعاىل، وعلى رأسهم األمنوذج اإلبراهيمي )نسبة إىل نيب و 
إبراهيم عليه الصالة والسالم( احلا ر بقوة يف اآلي احلكيم  وهذا هو السبيل الوحيد الذي ينأى 

العقل ابلعقل املسلم عن الضالل واالحنراة، أل يبعد  القرآن لن  نه ابلتفكا والفهم السديد ملعاين 
املسلم الراشد عن طريق ا داية وهو يتلمم روح النص القرآين للدخول يف عني اإلجابة عن س ال 

التائه قبلنا–الت يا والنهضة احلضارية املنشودة، الب افتقدانها   ال رب  ابتباعنا لليهود   -وافتقدها 
الذين هناان و سبحانه وتعاىل عن عدم اتباعهم يف العديد من املوا ع من اآلي   والنصارى والوثنيني 

 احلكيم   

ولنا أن ن َشّرَِح األمنوذج اإلبراهيمي السوي علّنا نستنبط منه سبل وكيفيات وصيغ الس ال 
ألمة االصحيح عن منهج الت يا القومي والسوي، الذي مارسه ابلبحث عن ربه ومعبود  احلقيقي  ألن  

املسلمة أسبق األمم يف التعرة على علم املناهج والسيما الت ريبية منها، فقد حوى القرآن الكرمي 
الكثا من التحليالت املنه ية البحتة، ولعل يف رحلة سيدان إبراهيم عليه الصالة والسالم يف البحث 

الت رييب بكامل   جزئياته، بدًء من مالحظة عن إ ه احلقيقي ما  علنا نتوسم كيفية تطبيقه للمنهج 
املالحظات العلمية واملنه ية والبحثية املقصودة وليست العر ية والسطحية العابرة، مث مرحلة فرش 
الفر يات، وطرح التسا الت عن الفر يات وتقدمي االختبارات اجلزئية واالبتدائية عليها، وعرش 

والربهنة   والت ريب  ابالستقراء  اجلزئيات  فتتبع  اإلجاابت اإلشكاالت  جتميع  مث  الواعية،  املنطقية 
واتالصات اجلزئية الصحيحة واتاطرة، وفر ها واستبعاد الفاسدة منها، للوصول إىل النتي ة النهائية، 

 كقانون جامع  ابط للمسألة  

وقد أخذ ال رب عن املسلمني أادايت املنهج الت رييب، وها هو نص قرآين كاشف حلقيقة 
ِلَك ن ِري ِإبـَْراِهيَم َمَلك وَت السََّماَواِت َواأْلَْرِش   املسألة وقد جاء يف قوله تعاىل  السبق يف تناول   ]وََكذََٰ

َذا َريبِّ    ۖ  ا  فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيل  رََأىَٰ َكوَْكبً ) 75َولَِيك وَن ِمَن اْلم وِقِننَي ) فـََلمَّا َأَفَل قَاَل اَل   ۖ  قَاَل هََٰ
َذا َريبِّ  فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَب ِرً  (76) أ ِحبُّ اآْلِفِلنيَ  فـََلمَّا َأَفَل قَاَل لَِرن ملَّْ يـَْهِدين َريبِّ أَلَك وَننَّ   ۖ  ا قَاَل هََٰ

َذا َأْكرَب    (77) ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّنيَ  َذا َريبِّ هََٰ فـََلمَّا َأفـََلْت قَاَل اَي قـَْوِم   ۖ  فـََلمَّا رََأى الشَّْمَم اَبِ َرًة قَاَل هََٰ
َّا ت ْشرِك ونَ  َوَما َأاَن ِمَن   ۖ  ِنيًفا  ِإيّنِ َوجَّْهت  َوْجِهَي لِلَِّذي َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَش حَ  (78) ِإيّنِ بَِريٌء ممِّ

    (79) اْلم ْشرِِكنيَ 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html


 

 

م شرات ومكوانت  -بتوفيق من و-واحمللل ملا قام به سيدان إبراهيم عليه الصالة والسالم   
ال اتمم  وخبطواته  حبذافا   الت رييب  املنهج  الستخراج وعناصر  مساحة  منية كافية  عرب  دقيقة، 

 القاعدة الكلية، ومتثلت يف  

املالحظات    -  1 وو ع  والر ى  املشاهدات  يف  األوىل  ِلكَ ]اتطوة  َمَلك وَت   وََكذََٰ ِإبـَْراِهيَم  ن ِري 
  [. )75السََّماَواِت َواأْلَْرِش َولَِيك وَن ِمَن اْلم وِقِننَي )

َذا َريبِّ    ۖ  فـََلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيل  رََأىَٰ َكوَْكًبا   مث بدأ يفرش الفر يات ]  -  2 فـََلمَّا َأَفَل قَاَل   ۖ  قَاَل هََٰ
      (76) اَل أ ِحبُّ اآْلِفِلنيَ 

فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَب ًِرا مث قام بعملية اإلجاابت التقريبية على الفروش واملالحظات املطروحة ]  -  3
َذا َريبِّ       (77) فـََلمَّا َأَفَل قَاَل لَِرن ملَّْ يـَْهِدين َريبِّ أَلَك وَننَّ ِمَن اْلَقْوِم الضَّالِّنيَ   ۖ  قَاَل هََٰ

َعَلْيِه اللَّْيل  مث قام بعملية االستقراء عرب جتميع املالحظات على  وابط اجلزئيات ]فـََلمَّا َجنَّ    -  4
َذا َريبِّ  ، ]فـََلمَّا رََأى اْلَقَمَر اَبِ ًرا ، ]فـََلمَّا رََأى الشَّْمَم اَبِ َرًة فـََلمَّا رََأى الشَّْمَم   ۖ  رََأىَٰ َكوَْكًبا   قَاَل هََٰ
 اَب َِرًة   

ِإيّنِ َوجَّْهت  َوْجِهَي لِلَِّذي مث خرج ابلنتي ة النهائية، املمثلة يف قاعدة التوحيد الكربى واملطلقة ]  -  5
     (79) َوَما َأاَن ِمَن اْلم ْشرِِكنيَ   ۖ  َفَطَر السََّماَواِت َواأْلَْرَش َحِنيًفا  

 ال الت يا احلقيقي ينطلق من التأكد من حقيقة وكنه املعبود الصحيح، فإذا عرفه الواحد وس  
منا انطلق للبحث عن أقيق وجود  الرشيد والرسايل الذي و جد من أجله يف هذ  احلياة  ولسيدان 

ربان املوىل إبراهيم عليه الصالة والسالم الكثا من املواقف البحثية الصائبة يف أري احلقيقة، كما أخ
( عن نبيه إبراهيم عليه الصالة والسالم يف حوار  مع قومه 72  51تبارك وتعاىل يف سورة األنبياء )

العلمية واملنطقية واملنه ية  والنافع، وابلتسا الت  املثمر  أصنامهم، وبكَّتَـه م ابحلوار  أن حطم  بعد 
ضركم أٍة لكم وملا تعبدون من دون و املقنعة )قال أفتعبدون من دون و ما ال ينفعكم شيرا وال ي

 (  66أفال تعقلون( )األنبياء   

عن  البحث  يف  األوىل  املرتبة  يف  اإلبراهيمي  األمنوذج  الكرمي  القرآن  صنف  فقد  ولذلك 
واحلقيقة   املعرفة  عن  للبحث  واملنطقية  واملنه ية  العلمية  التسا الت  طرح  احلقيقية، ويف كيفيات 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya76.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura6-aya79.html


 

 

أئمة يهدون أبمران أثرها، فقال  )وجعلناهم  القدوة الواجب اقتفاء   وجعل املدرسة اإلبراهيمية هي 
 (          72لنا عابدين( )األنبياء   وأوحينا إليهم فعل اتاات وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا  

بصي ة  وأبدأ   نفسي س اال  أسأل  فعندما  السديد  القرآين  اإلبراهيمي  املنهج  على  وقياسا 
عن احلقيقة،   )كيف؟(، يعين ذلك أين أقوم بعملية التسا ل العلمي واملنه ي البحثي امل فضي للبحث 

وأين مارست حيثيات وجمرايت الفعل العلمي الواعي الكبا يف حيايت، وهو الذي مييزين عن سائر 
املخلوقات واملوجودات، وهو الس ال املركزي الذي انطلق منه وبه وإليه سيدان إبراهيم عليه الصالة 

اإلحياء واإلماتة، حمتارا   والسالم سائال ربه يف أعقد وأشكل وأرمض مسألة من مسائل احلياة، وهي 
يف كنهها ال امض، وابحثا عن التفسا احلقيقي  ا، وذلك عندما أخربان املوىل تبارك وتعاىل عن نبيه 
إبراهيم عليه الصالة والسالم وهو يسأله يف أحرج وأرمض حياش علمي ومعريف قائٍم إىل اليوم، قائال 

تى قال أومل ت من قال بلى ولكن ليطمرن قليب قال فخذ له  ))وإذ قال إبراهيم ريب أرين كيف أيي املو 
أربعة من الطا فصرهن إليك مث اجعل على كل جبل منهن جزًءا مث ادعهن أيتينك سعيا واعلم أن 

 (   259و عزيز حكيم(( )البقرة 

وقد سبق طرح هذ  اإلشكالية البحثية الكباة يف السيا  القرآين من قبل سيدان إبراهيم عليه 
الفعال ال الواعي  للعقل  الال مة  املنطقية  املفاهيم  بعض  تناولت  األوىل   مسألتان،  والسالم  صالة 

والش اع والصاد  واجلريء، كاحِل اج وامل الطة والبيان والتبكيت، يف قوله تعاىل  ))أمل تر إىل الذي  
ال أان أحيي وأميت قال حاج إبراهيم يف ربه أن آب  و امللك إذ قال إبراهيم ريب الذي حييي ومييت ق

إبراهيم فإن و أييت ابلشمم من املشر  فأيت هبا من امل رب فبهت الذي كفر وو ال يهدي القوم 
 (   257الظاملني(( )البقرة 

واملسألة الثانية هي  مسألة ل ز اإلحياء واإلماتة أيضا، وقد أخربان املوىل تبارك وتعاىل عن 
لى قرية وهي خاوية على عروشها قال أىن حيي هذ  و بعد مويفا فأماته ذلك بقوله  ))أو كالذي مرَّ ع 

و مائة عام مث بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إىل 
طعامك وشرابك مل يتسنه وانظر إىل محارك ولن علك آية للناس وانظر إىل العظام كيف ننشرها مث 

 (  258فلما تبني له قال أعلم أن و على كل شيء قدير(( )البقرة   نكسوها حلما 

إذن فالس ال أبداة البحث )كيف؟( تعين البحث عن احلقيقة املطلقة وليست النسبية القابلة 
لألخذ والرد، ومعرفة الصواب من اتطإ، وإخضاع املسألة املراد حبثها إىل وسيلة الت ريب، وآلية 



 

 

التأكد والتقييم والتقومي، هبدة الوصول إىل النتي ة احلقيقية والصحيحة املطلوبة   التقريب واالختبار و 
وهو ما سنعمق به طرحنا حول تسا ل مركزي مفاد  ما ورد يف قوله تعاىل عن أداة التسا ل )كيف؟(  

)األنبياء    نكا(  فكيف كان  أخذيفم  مث  للكافرين  فأمليت  موسى  مدين وك ذب  (،  42)وأصحاب 
قرآنية هنا، أداة تصوير ملشاهد عاقبة مصارع األمم البائدة الب حقت عليها كلمته وعقابه فكيف ال

سبحانه وتعاىل، فضال عن ما خفي لكيف؟ من مشاهد وحقائق وصور فظيعة وراءها )كيف كان 
 نكا(، جتعل العقل واتيال يهيم يف الفضاء الفسيح ابحثا عن بقية التفاصيل واملشاهد املختفية وراء 

 قوله تعاىل )فكيف كان نكا(، را املقدرة أو احملصية، )علم أن لن أصو (  

وانطالقا من تلك احلقائق القرآنية يف عوامل التسا الت املنطقية البحثية  و  لنا بل الواجب 
الفرد  الذاتية واملو وعية، يف ش ون  اتاصة والعامة، يف  والكباة، يف  الص اة  نسأل يف  أن  علينا 

اعة والكيان والبشرية، وحنوها حبثا عن احلقيقة، وهي األسرلة الواجب طرحها دوما عند كل واجلم 
مشروع أو خطوة حياتية  هل  أان عندما أبدأ هذا املشروع على صواب أم على خطإ؟ هل ما سأقوم 

دان به جائز من الناحية الشرعية أم خمالف؟ وراها من األسرلة القرآنية، الب جتعل عقل وروح ووج
 الفرد املسلم يقظًة وحيًة وواعية عن ويف ولكل خطوة خيطوها يف هذ  احلياة   

ولو تعمق الفرد املسلم ومسا بطموحه وتفكا  وتساءل عن واقع ومستقبل اإلنسانية التائهة  
يف ئل ا يمنة وال طرسة اإللكرتونية الطارية قائال بينه وبني نفسه  هل يسا العامل املتمدن يف عامل 
ابلبشرية  أين يسا  يسا؟ وِِبَ يسا؟ وإىل  الرشيد؟ وكيف  املستقبل  اليوم حنو  األشياء والشهوات 
الالهثة خلف  الله وتيهه؟ وراها من األسرلة الواجب طرحها الكتساب حلظات الوعي والفقه 

 الرشيد 

خطوط وحتما سي د األجوبة واحلقيقة والطريق فيما رمسه وصور  وعر ه القرآن الكرمي من  
وأمثال وحكم وقصص ومواعظ ومعامل وقواعد  ابطة   وما رمسته السنة النبوية من مناهج ووسائل 
وآليات رشيدة   وما ترهته احلضارة العربية اإلسالمية عرب عطاءايفا وبرخيها الناصع، وعرب نتاجايفا 

السلف وات تركه  الرائدة   وما  الصاحل من تفساات األخالقية والقيمية والعمرانية واحلضارية  لف 
وقراءات وأليالت ور ى صائبة، يف ثالثية حضارية هندسية را مسبوقة يف بريخ البشرية لو أحسنا 
استثمارها واست ال ا وتوجيهها، فتتقاطع دائرة الوحي )الكتاب، السنة(، مع دائرة الرتاث اإلسالمي 



 

 

صورة حضارية هادية راشدة، لتصنع مدنية   املتميز، مع دائرة االجتهاد والت ديد املعاصرة يف أبدع 
 سائرة على هدى من و ور وان  

 ماذا سيقول ال رب عن املنهج العلمي يف اإلسالم؟ 
إذن لن  د ال رب ما يضيفه أو يقوله أو يدعي إبداعه واخرتاع عن املنهج العلمي بعد هذ  

لنفسه منذ   -هذا ال رب االستعماري–اإلطالالت العلمية واملنه ية القرآنية السريعة، بعد أن ادعى  
قرون عديدة أنه هو صاحب الشك واملنهج )الديكاريت( واملنهج العلمي لـ)فرنسيم بيكون(   بل 
إهنا جمرد افرتاءات عنصرية واستعمارية تنطلق من الر ية العنصرية والعقيدة الشوفينية االستكبارية الب 

، الذي ي نكر أي شيء هيل للمسلمني أو لعقيديفم  ج بل عليها العقل املسيحي واليهودي والوثين
وهل   ونتساءل هنا  هل ميكن االستفادة من مناهج البحث العلمي املختلفة يف الدعوة اإلسالمية؟ 

والتوثيقية  الوصفية  املناهج  من  سنستفيد  وكيف  الدعوي؟  للعمل  صاحلة  مناهج  اعتبارها  ميكننا 
و  الدعوة؟  يف  واالستنباطية  يف والتحليلية  األثر  وقياس  امليداين  البحث  مناهج  من  كيف سنستفيد 

الدعوة اإلسالمية؟ وكيف نستفيد من الفتوحات اإللكرتونية العوملية االتصالية يف الدعوة؟ وراها من 
األسرلة العلمية واملنه ية الب ستتبني لنا عندما نستعرش حملات تعريفية وتو يحية عن تلك املناهج 

وكيفيات االستفادة منها يف بناء خطاب ديين ودعوي قوي وعميق وهادة وم ثر يف املبحث الثاين، 
 أيضا 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين 
 أنواع مناهج البحث العلمي 

 
يف بداية هذا املبحث املهم نود اإلشارة إىل أننا ال نقصد من ذكر هذ  املناهج التكرار أو 
 ايدة عدد الصفحات، بل املقصود هو التعرة عليها أوال، مث كيفية االستفادة منها يف علم الدعوة 

لعمل الدعوي اإلسالمية اثنيا كما أشران يف هناية املبحث األول، والسيما أن الدعاة عندما يتصدون ل
جندهم يف حالة ارتباك منه ي، نظرا لعدم قدريفم على أديد األر ية املنه ية الب يقفون عليها 
ويستعملوهنا، فت د الداعية يستعمل مناهج التوثيق والتأريخ دون وعيه أبمهيتها وقيمتها وأثرها يف 

دمي تلك املعارة تقدميا سليما، تقدمي معارة الوحي املقدسة، وأهنا رمزية كباة ووسيلة فريدة يف تق
املبحث   منها وحنو ، فهذا  االستفادة  التعرة على كيفية  الرئيم   -إذن–فباملناهج ميكنه  مقصد  

 التنبيه إىل أمهية هذ  املناهج وكيفية استخدامها واالستفادة منها يف رفع مكانة علم الدعوة  
  وعليه يصنف العلماء املناهج إىل ستة أصناة رئيسة، هي 

 املناهج الوصفية    -  1
 املناهج التوثيقية    -  2
 مناهج وصف احلا ر    -  3
 املناهج االستنباطية    -  4
 املناهج االستقرائية    -  5



 

 

  1مناهج البحث امليداين وقياس األثر   –  6
 املناهج الوصفية  -املطلب األول -1
يهدة املنهج الوصفي إىل هع أوصاة دقيقة علمية للظواهر االجتماعية يف و عها الراهن،  

وإىل دراسة العالقات الب توجد بني الظواهر االجتماعية  ومن أهم طر  املنهج الوصفي املالحظة 
املنهج العلمية املباشرة، واتروج مبالحظات دقيقة قبل الشروع يف دراسة الظاهرة وتدوينها  ويشتمل  

  2الوصفي على الطر  التالية  

 الدراسات املسحية    –  1

وهي الب يفدة إىل هع اإلحصاءات والبياانت حول أي ئاهرة من الظواهر، كارتفاع نسبة 
 الطال  أو الزواج أو اتلع أو تعدد الزوجات   لتقدمي جمموعة من التوصيات  

 دراسة احلالة    –  2

ينها ملعرفة حال اجلماعة واجملتمع، فدراسة احلالة يعين معرفة بقية وهي الب تركز على حالة بع
احلاالت  وذلك بتعقب احلالة برخييا ومعرفة ساته الذاتية معرفة دقيقة  وطريقة البحث يف دراسة 

 احلالة يتحدد يف اتطوات التالية  

 أديد املشكلة    –  1 

 تقييم ومعرفة اجلهود املبذولة يف حل املشكلة    –  2 

 معرفة بياانت مهمة عن البيرة واحمليط القريب والبعيد   –  3 

 

م،  1994، 1انظر  سعيد إمساعيل علي صيين، قواعد أساسية يف البحث العلمي، م سسة الرسالة، باوت، ط   1
لم املنطق، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  وف اد بن عبيد، مدخل إىل ع، بتصرة   80      61ع  

الكتاب  122      118م، ع  2014 دار  اإلسالمية،  العلوم  يف  البحث  منه ية  عبيد،  بن  وف اد  بتصرة    ،
 ، بتصرة 78   38م، ع 2015احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  

  وحممد مصطفى  يدان، علم    81انظر  حمي الدين خمتار، حما رات يف علم النفم االجتماعي، ع     2
    145  ومسا حممد حسني، حبوث اإلعالم األسم واملبادىء ، ع  222النفم االجتماعي، ع  



 

 

    1معرفة بياانت احلياة كلها بقدر اإلمكان   –  4 

وينصب هدفها الرئيم واألساس على وصف املسألة أو الظاهرة أو القضية أو املشكلة أو 
يقا وشامال ومنضبطا  و ب األشياء   املراد معاجلتها مبينا أسباهبا ودورها ومكانتها وآاثرها، وصفا دق

 أن يلتزم املنهج الوصفي ابتصائص العلمية اآلتية  

الشيء   –  1 أو  القضية  أو  املسألة  جزئيات  وحيصر كل  في مع  التحليلي،  املنهج  إىل  االستناد 
 املوصوة، وي صنفه وي رتبه وفق النظام املنضبط الذي أدد  طبيعة وحقيقة إشكالية البحث  

بط ومعطيات الواقع املادي املنضبط واملعلوم واملرئي قدر اإلمكان، واالبتعاد عن االلتزام بضوا  –  2
 اتيالية والشاعرية واألوصاة البالرية والفنية وحنوها  

فسح اجملال للعقل للتعامل مع القضية، واستبعاد العواطف واألحاسيم واالنطباعات الشخصية   –  3
 ابملعطيات واإلحياءات العقلية فقط  والوجدانية والنفسية، واالكتفاء  

وعادة ما ي ستخدم املنهج الوصفي يف الدراسات الب يفتم برسم معامل املا ي، أو تصف واقع   
األفراد والكياانت وسائر األنشطة املادية والذهنية والعقلية الب يقومون هبا يف سائر جماالت وميادين 

 حيايفم العلمية  

إىل قسمني رئيسني  املناهج التوثيقية )مناهج التحقيق يف أحداث وتنقسم املناهج الوصفية  
 املا ي(، و)مناهج وصف احلا ر( 

 2 املناهج التوثيقية   -املطلب الثاين - 2
يفدة املناهج التوثيقية إىل وصف كل ما حدث، وكما وقع ابلفعل على أقل تقدير، وذلك 
مبا يتوافر لدينا من آاثر وخملفات املا ي املتنوعة، وتشمل األشياء املادية كاألدوات واملباين وامل لفات 
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والقصص واألمثال   والواثئق والرسوم والنقوش   أو املعنوية كاملروايت را املكتوبة والتعاليم واحلكم
واألشعار والقصائد   فهدفها األساسي هو التأكد من صحة نسبة األشياء إىل ئروة برخيية وأفراد 

 وأشياء حمددة  وتنقسم املناهج التوثيقية إىل قسمني؛ منهج احملدثني ومنهج امل رخني  
 منهج احملدثني    -أ

وهو املنهج اتاع ملا ينسب إىل الوحي اإل ي، مثل الكتب السماوية وسنة الرسل  ويعتمد 
هذا املنهج يف عملية التحقيق على النقد اتارجي أكثر من النقد الداخلي؛ أي نقد السند والرواة 

 أكثر من نقد املنت والنص نفسه  
 منهج البحث التارخيي )منهج امل رخني(   –ب  

الذي يستخدمه الباحثون للبحث يف املا ي هبدة معرفة أعما  الرتاث وحماولة  وهو املنهج   
إحيائه وانتقاء ما يصلح منه، وهبدة معرفة حقيقة الشعب املدروس، على اعتبار أن احلقيقة التارخيية 

  1واحدة، وأن املتداولني عليها هم البشر ليم را 

إىل البشر من اجتهادات وإجنا ات  ويعتمد وي دعى ابملنهج التارخيي، وهو اتاع ملا ينسب 
هذا املنهج يف عملية التحقيق على النقد الداخلي أكثر من اعتماد  على النقد اتارجي؛ أي نقد 

 النصوع واإلجنا ات البشرية أكثر من نقد سندها  

 مناهج وصف احلا ر  -املطلب الثالث - 3
ويفدة ابألساس على وصف ما هو كائن وواقع وموجود بوصفه واقعا ماثال بني أيدينا كما 
هو، ال ميكن ت يا  وال تبديله  وميكننا أن منّيز فيه ثالثة أنواع هي  املنهج التشخيصي، و املنهج 

 التفساي، واملنهج التقوميي  
 املنهج التشخيصي  -أ

عليه   والتعرة  الواقع  تشخيص  يف  ومعاجلة ويفيد  معه  والتعامل  له  التخطيط  يسهل  حىت 
سلبياته واالستفادة من منافعه  ويستند هذا النوع من الوصف على املعلومات الب تلقاها اإلنسان  
من  الكثا  ترتكز  املنهج  املقنّنة  وهبذا  ابلت ربة  أو  الدقيقة  الشخصية  ابملالحظة  عليها  أو حصل 

 عالمية وراها  الدراسات اجل رافية واالجتماعية واإل
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 املنهج التفساي  -ب
ويهتم إب افة معلومات وشروحات على النصوع املوجودة، وبيان خلفيايفا ومدلواليفا دون 

 االكتفاء امعها أو وصفها  مثال ذلك تفسا معاين القرآن الكرمي وبيان مدلواليفا وأسباب نزو ا  
 املنهج التقيمي أو النقدي  -ج

من املناهج ال يقتصر على الوصف بل يعمل على إبرا  اإل ابيات   فضال عن أن هذا النوع 
للنقد  ضعه  ما أي خي  أو مو وع  والسلبيات وإصدار األحكام على ما هعه من أوصاة حلالة ما 

 وللتقومي  
 املناهج االستنباطية    -املطلب الرابع  -4

العامة املتف القواعد  العامة أو  ق عليها لتستنبط منها وهي املناهج الب تنطلق من احلقائق 
أحكام املسائل الواقعية الفرعية الب تستمد حلو ا من تلك احلقائق العامة، وقد تكون هذ  احلقائق 
والقواعد العامة دينية مقدسة كأصول الفقه، وقد تكون بشرية كالقوانني العامة واللوائح والدساتا 

 الب توا عت عليها الناس 
ة تتضمن تلقائيا املنهج الوصفي التشخيصي؛ حبصر األدلة النقلية كما أن املناهج االستنباطي

وتصنيفها وترتيبها مث استنباط احلكم على أساس تلك األدلة والقواعد وعلى أساس تشخيص الواقع 
 املناسب لتلك األدلة  

 1  املناهج االستقرائية  -املطلب اتامم – 5
للوصول إىل قاعدة كلية، ومنه استقراء بم، واستقراء إن االستقراء هو تتبع اجلزئيات الفرعية  

انقص، والناقص فيه املعلل ورا املعلل  واحلكم القطعي هو ذاك الصادر عن االستقراء التام، أو  
 الناقص املعلل  

فمناهج االستقراء هي الب تنطلق من احلقائق اجلزئية أو الظواهر الواقعية املتفرقة لتنتهي إىل 
وهذ  احلقائق قد نسميها احتماالت يف مرحلة النمو األوىل، أو فر يات يف مرحلة حقائق عامة   

النمو الثانية، أو نظرايت يف مرحلة النمو الثالثة، أو قوانني طبيعية يف مرحلة النضج األخاة  وعادة 
 نتوصل هبا يف العلوم اإلنسانية إىل نظرايت قابلة للنقاش  

 

، بتصرة   80      61انظر  سعيد إمساعيل علي صيين، قواعد أساسية يف البحث العلمي، م سسة الرسالة، ع    1
، بتصرة  وف اد بن عبيد، منه ية البحث يف العلوم  122     118وف اد بن عبيد، مدخل إىل علم املنطق، ع 

 ، بتصرة 78    38اإلسالمية، ع  
 



 

 

تساعدان يف االستقرائية  إىل   واملناهج  الوصول  يف  تساعدان  الكونية، كما  السنن  اكتشاة 
القواعد الكلية واألصول املنه ية الب ت من إجنا  الكثا من األعمال  ومنها قواعد أصول الفقه، 

 وقواعد الل ة، وراها  واالستقراء نوعان؛ ذهين وحسي  
 االستقراء الذهين    -1

ا ما هع من الطبيعة أو الواقع، وهي مس لة يتعامل الباحث فيه مع حقائق جزئية موثقة، منه
على الور  أو األشرطة أو االسطواانت أو ما شابه  فيتعامل الباحث هنا مع النصوع ال را مكتوبة 
أو مصورة، ومن أمثلتها هع الفقيه املادة العلمية والفروع واألدلة اجلزئية النقلية والعقلية للوصول إىل 

 قاعدة أصولية  
 ء احلسي  االستقرا  -2

أي  الت ربة،  أو  الباحث ابملالحظة  الب  معها  العلمية  املادة  إىل  املستند  االستقراء  وهو 
 ابإلدراك احلسي املباشر وهي ما يتكّفل هبا املنهج الت رييب يف القضااي الطبيعية  

وإذا أدثنا بشيء من التفصيل عن مو وع االستقراء بشكل مستقل ميكننا القول  ))   
راء هو تتبع اجلزئيات للحصول على حكم كلي، أو قاعدة عامة  فاالستقراء أن يدرس الذهن االستق

عدة جزئيات فيستنبط منها حكما عاما  مثال  لو درسنا عدة أنواع من احليواانت فوجدان أن كل 
نوع حيرك فكه األسفل عند املضغ، فنستنبط من ذلك قاعدة عامة  أن كل حيوان حيرك فكه األسفل 

املضغ  ومثاله  أن نتتبع استعمال )الفاعل( يف الل ة العربية لنعرة حكمه اإلعرايب، فن د أن   عند 
الكلمة الب تقع فاعال يف خمتلف اجلمل الب استقريناها تكون مرفوعة، فنصل إىل النتي ة، والب متثل 

  1حكما كليا وقاعدة يف النحو، وهي  كل فاعل مرفوع  (( 
االستقراء إذن هي االستدالل ابتاع على العام، بعكم القياس املنطقي الذي هو فحقيقة  

 استدالل ابلعام على اتاع 
وبعد أن تبينا حقيقة وأنواع املناهج من خالل هذ  اإلطاللة السريعة  ا، ننطلق لتعريف وبيان  

الوا الدارسني مبناهج البحث  قعي أو ابلدراسة وشرح مناهج قياس األثر، أو ما ت سمى عند بعض 
 امليدانية  

 
 
 

 

، بتصرة  وف اد بن عبيد، منه ية البحث  122      118انظر  وف اد بن عبيد، مدخل إىل علم املنطق، ع    1
 ، بتصرة  78    38يف العلوم اإلسالمية، ع 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث 
 مناهج البحث امليداين وقياس األثر

الب ميارسها الدعاة تدّخل وحضور مناهج   - حسب اطالعي–مل تعرة النشاطات الدعوية   
قياس األثر يف متابعة أثر هذا العمل الدعوي أو ذاك إىل اليوم ملعرفة مدى خثا  من عدمه، ما عدا 
تس يل بعض التدخالت أو املناقشات أو األسرلة احملتشمة الب تصف طبيعة أو فائدة هذ  املادة 
الدعوية املقدمة عن تلك، وحسب اطالعي فإن العمل الدعوي ما ال إىل اليوم ال خيضع للدرس 
والضبط العلمي من انحية قياس أثر  يف اجلمهور، حىت يف الفضائيات الدينية، حيث تعتمد على كمية 

لدينية الرسائل أو االتصاالت الصوتية أو اإللكرتونية، أما على مستوى املساجد وو ارات الش ون ا
فهي ما الت مل تعرة طريقها بعد، عدا الدراسات األكادميية الدعوية واإلعالمية واالتصالية ذات 
الصلة ابتطاب الديين، الب عرفت منذ عقدين تقريبا استخدام مناهج البحث امليداين وقياس األثر 

االستفادة يف اجلانب  يف الدراسات الدعوية، ولكنها مل تتمكن من فك إسارها األكادميي لتعم منها  
  1الدعوي العملي 

 

انظر  حمي الدين خمتار، حما رات يف علم النفم االجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دون طبعة     1
مد مصطفى  يدان، علم النفم االجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دون    وحم86      77وبريخ، ع  

  ومسا حممد حسني، حبوث اإلعالم األسم واملبادىء، دار سعد للطباعة، القاهرة، الطبعة  187طبعة وبريخ، ع  
    101األوىل، دون بريخ، ع 



 

 

ولن اح هذ  العملية املنه ية  ب على الباحث الدارس أن يتحلى هبذ  الصفات األساسية،  
 وهي 

 الدقة يف القراءة والكتابة، والقدرة على الفهم والتلخيص وهع وجهات النظر ومقابلتها   –  1

واتس  –  2 والنقد  التوجيه  وقبول  واملثابرة  املتصلة الصرب  العلوم  على  االطالع  وسعة  األفق  اع 
 ابلتخصص مع االهتمام ابملصادر األولية  

 الش اعة يف الشك والنقد، فاجلاهل ي كد، والعامل يشكك، والعامل يثري    –  3

التمكن من فهم بعض الدراسات املقارنة والسيما ابلل ات األجنبية لالطالع على ما عند اآلخر   –  4
1   

 عالقة مناهج قياس األثر بعملية االتصال الدعوي    -األولاملطلب  – 1

وتفعيال  ذ  الدراسات نود أن ننبه إىل  رورة اإلسراع إىل استخدامها من قبل القائمني على  
العمل الديين العتبارات كثاة ليم املقام لتفصيلها اآلن، را أننا نود تس يل بعض املالحظات على 

 هذ  املناهج ذات الصلة الوثيقة هبا، وهذ  املالحظات هي  هذ  العالقة قبل عرش أهم

 فقدان عنصر التأكد من آاثر العمل الديين، ورجحان عامل االحتمال والظن والتخمني    –  1

صعوبة معرفة أثر اجتا  الرسالة الدعوية وطريق ساها ومعابر نفاذها يف األنفم، ومعابر انسداد    –  2
 اآلفا  النفسية يف وجهها  

 عدم و وح سلوكات األفراد القبلية والبعدية لضبط قياس األثر وتذبذب قيم اجلمهور    –  3

 عدم تعاون املدعوين مع استمارات االختبار املو عة عليهم، وعدم الرد عليها أصال    –  4

 استهزاء شرائح عريضة من ههور املدعوين بقيمة الرسالة الدعوية وآاثرها املباشرة فيهم    –  5

 تقعيد القواعد النظرية من االطراد السلوكي النمطي جلمهور املدعوين    صعوبة  –  6

 

حممد مصطفى  يدان، املرجع السابق، ع    و 78و    77انظر  حمي الدين خمتار، املرجع السابق، ع     1
   وانظر أمحد عيساوي، مدخل إىل مناهج البحث الدعوي،  120  ومسا حممد حسني، املرجع السابق، ع  195

   45   35م، ع 2018هـ  1439دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  



 

 

استفحال األمراش الدفينة يف اجلمع ال فا من ههور املدعوين، وعدم تنبههم لذلك، وسوء   –  7
فقههم للحقائق الدينية، ما نتج عنه ههور مدعوين متأ م مع الرسالة، ومع ومرسلها، ومع مقاصدها، 

 ا يف أقيق اآلاثر وابلتايل فشله

اكتفاء الداعية بضوابط العمل الدعوي القائمة على توصيل الرسالة فقط، وليم متابعة أثرها    –  8
 يف نفوس وسلوكات املدعوين 

 عالقة قياس األثر أبدبيات االستماع  -املطلب الثاين – 2

أدبيات االستماع أهم عامل يف أقيق األثر الطيب لدى ههور املستقبلني، فعلى اجلمهور   
األثر  فقياس  وعليه  تبلي ها،  املراد  احلقيقة  الرسالة  نص  لتمرير  السوي  االستماع  أبدبيات  التحلي 
الصحيح ومعرفة النتائج يرتتب أساسا على حسن السمع أوال، وعلى مدى دقة وحسن االستماع 

ا، ألن السمع حاسة من حواسنا اتمم نسمع هبا ما نريد و ما ال نريد، بينما االستماع هو عملية اثني
تصفية وأليل ما مسعنا، ولالستماع أدبيات أساسية ال مناع من التدرب عليها، فهي تتأتى ابملراس 

 والتمرين والتعود، وأمهها  

ته من أفكار جانبية ال عالقة  ا ابملادة يفيرة الذهن للتلقي، وذلك إبقصاء ما يش له أو يشت  –  1
 املسموعة  

 الشعور أبمهية النص امل لقى على السمع، فذلك مما حيفز على حسن االستماع    –  2

تشتت   –  3 الوقوة  أو  اجللوس  أو اع  فبعض  االستماع،  أثناء  املناسبة  الوقفة  أو  اجللسة  اناذ 
 الرتكيز 

ابألرجل ميكن االست ناء عنها، وذلك كي ال تفوت عليك  االمتناع عن القيام حبركات يدوية أو   –  4
يتبني  الكبار  املس ولني  اجتماعات  والنائر يف  ي لقى عليك    مما  دقائق ص اة  الفرصة يف مالحقة 

 جلستهم وقلة حركايفم والتفايفم وراها مما ي شعر اآلخر ابالهتمام واالحرتام   

أم خطيبا أم معلما أم متحداث أم حماورا، فذلك مما يشعر  التوجه ابلنظر إىل امل لقي، قارائ كان    –  5
 ابهتمامك واحرتامك ملا يقول، ويدفعه إىل االستمرار يف تواصله بوجدان يقظ وروح عالية ومهة جادة 

 جتنب مقاطعة املتحدث أثناء حديثه، والصرب على املتحدث    –  6



 

 

 ن االستماع ملتابعة املتحدث  التعود على احرتام اآلخرين املخالفني يف الرأي، وحس  –  7

 التدوين والتس يل لبعض املالحظات، والتحليل والتعليق على بعضها يف مدونتك الشخصية    –  8

مهاريت االستماع والتكلم مقرونتان ببعضهما، فحينما تستمع فثمة متحدث، وحينما تتكلم فثمة   –  9
و قدرايفم يف التحكم بفنون اتطاب مستمع آخر راك، وعن طريقهما تتقوى مهارات املتصلني، وتنم 

1  

 عالقة قياس األثر مبستوايت االستماع  -املطلب الثالث – 3

 واملتلقي املستمع له ثالثة مستوايت هي   

سامع عادي، وهو الذي يتلقى املادة املسموعة فيأخذ منها ما يريد يف وقت وجيز، وال يقلق   –  1
بتحليل ما مسع، ورمبا وصل   أذنه نفسه  تلتقط  الذي  الساذج  السامع  العادي إىل مستوى  السامع 

 الكالم وتقذة به دون اهتمام 

مستمع يتلقى ما يسمع فيتذكر ، وحيلله ويقلبه على را وجه، وي وله فيفسر ويستنتج ويصل   –  2
 إىل أحكام وا حة  ا مسة التقومي  

ذلك مهارة خاصة يف استيعاب  منصت ي دي ما يفعله كل من السامع واملستمع، ويضيف إىل  – 3
املادة املسموعة ونقدها أو تشرهبا بعمق، فهو مستمع مبدع مثل القارىء املبدع، الذي يفو  القارئني  
العادي والناقد، واإلنصات أرفع درجات االستماع، وهو خمل كامل ابملسموع، يدير  العقل والقلب 

   2والوجدان وسائر أنشطة التفكا القليب 

 منهج البحث امليداين )املنهج الت رييب(   - طلب الرابعامل – 4

يعد املنهج الت رييب أد  املناهج اتاصة بقياس األثر يف عملية االتصال الدعوي امهور  
املدعوين، كونه أقرب املناهج إىل املو وعية العلمية من جهة، بعكم منهج االستبطان الذي يتصف 

احث على السيطرة على سائر العوامل املختلفة امل ثرة يف الظاهرة بدرجة عالية من الذاتية، ولقدرة الب

 

 ، بتصرة  116      114انظر  راشد علي عيسى، مهارات االتصال، ع   1
 ، بتصرة  117انظر  املرجع نفسه، ع    2



 

 

السلوكية الب هي مو ع الدراسة، ما  عله أقدر على فهم العالقات واالرتباطات بني الظواهر اجلزئية 
 للظاهرة الكلية الب يدرسها  واملنهج الت رييب يسا وفق املراحل التالية  

 مالحظة الظاهرة   –  1 

 ظة املشكلة القائمة  مالح  –  2 

 ا دة من مالحظة الظاهرة واملشكلة    –  3 

 فرش الفروش وطرح التسا الت املمكنة    –  4 

 أديد اإلشكالية املراد معاجلتها والبحث فيها    –  5 

 متابعة الت ربة واستقراء اجلزئيات والكليات والعموميات واتصوصيات    –  6 

     1احلقائق والقوانني والنظرايت   –  7 

وتدور الدراسة حول الظاهرة الدعوية املراد معرفتها بعمق بطرح شيء من االستفهام عن  
مواطن ال موش الب تكتنفها، و ذا فهي حباجة إىل تفسا، وعلى الباحث يف هذا الصدد أن حيدد 
الظاهرة، وأن يفصلها عن بقية الظواهر املتشابكة معها، ويلي ذلك  رورة أديد املشكلة، وذلك 

ريفها وبلوريفا من أجل الوصول إىل مكوانيفا األساسية، وعزل العوامل الب أدت إىل هذ  املشكلة، بتع
للظواهر  العلمي  البحث  أهداة  البحث، ومن  من  ا دة  عملية أديد  اإلجراء  هذا  بعد  مث خيت 

  2واملشكالت  

 التفسا    –  1

تفساات  ا  وبعد اكتشاة  ب أن يتخطى البحث العلمي جمرد وصف الظاهرة إىل تقدمي  
األسباب احملتملة  ا، يصوغ الباحث تعميما قابال للتحقيق يفسر كيف تعمل املت اات املتضمنة يف 
هذ  الظاهرة، وهكذا تكون عملية التفسا وليم الوصف  مث معرفة كيفية حدوث الظاهرة ومكانتها 

 

  وحممد مصطفى  يدان، املرجع السابق،  79و    78و    77انظر  حمي الدين خمتار، املرجع السابق، ع     1
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يها  ومن مثة صيارة التعميمات املفسرة  من سيا  اإلطار الكبا للعالقات النائمة الب ينتمي إل
  1للظاهرة املتدرجة عموما وتوحيد اطرادات العلم للوصول إىل قوانني عامة 

 التنب     –  2

 ب على الباحث أالّ يقنع مب رد التعميمات املفسرة للظاهرة، بل يريد أيضا التنب  ابلطريقة 
الب سوة يعمل هبا التعميم يف املستقبل، فيأخذ املعلومات املعروفة واملعقولة ويصورها حبيث يستطيع 

  2أن يتنبأ حبدث مستقبل أو ئاهرة مل تالحظ حىت ذاك الوقت 

 الضبط    –  3

لعلم للوصول إىل درجة هامة من الفهم العميق للقوانني حبيث ال تقف عند التنب ، يسعى ا
بل يزيد من قدراته على  بط الظاهرات واألحداث  فمن مراقبته لصاورة احلياة االجتماعية ميكنه 
أن يكتشف الظواهر اإل ابية والسلبية للم تمع، مثل  احلروب، استفحال اجلرمية، جنوح األحداث، 

   3وترات االجتماعية، وراها   ما ي هلنا لضبط وكبح وإطال  وتاة احلركة الفردية واالجتماعية الت

 فرش الفروش واختبارها     –  4

احتمايل  تفسا  هو  والفرش  العلمية   احلقيقة  الباحث الكتشاة  تقود  الفروش  فرش  إن 
موقف  معه  الباحث  يقف  ذكي  وتكهن  وشك  ونظر  نمني  مو ع  وهو  وصوال   للظاهرة،  اجملهول 

 للمعلوم، ويتطلب منه دقة يف املالحظة والوصف وصوال للنتائج  

الت ربة  وهي املرحلة الب خيت بعد فرش الفروش، وجتري الت ربة وفق معايا ومقاييم مضطردة   –  5
)الكفاية،  وهي  العينات،  اختيار  يف  املعروفة  والشروط  القواعد  وفق  التالية  املختارة  العينات  عرب 

 لكمال، الدقة، التنظيم، الت انم( ا

 

   211  وحممد مصطفى  يدان، املرجع السابق، ع  80انظر  حمي الدين خمتار، املرجع السابق، ع     1
    129ومسا حممد حسني، املرجع السابق، ع 

  ومسا  225ع نفسه، ع    وحممد مصطفى  يدان، املرج80انظر  حمي الدين خمتار، املرجع نفسه، ع     2
    131حممد حسني، املرجع نفسه، ع  

   224  وحممد مصطفى  يدان، املرجع نفسه، ع  81و    80انظر  حمي الدين خمتار، املرجع نفسه، ع     3
    136ومسا حممد حسني، املرجع نفسه، ع  



 

 

 االختيار العشوائي للعينات   –  1 

 االختيار الصديف عن طريق الصدفة    –  2 

 االختبار املضبوط واملنتظم للعينات العنقودية    –  3 

 مع مراعاة املت اات التالية يف دراسة العينة   

 بلها العينة  املت ا املستقل  وهو املتصل ابلظروة احمليطة الب تستق  –  1 

السلوك   –  2  يف  املتمثل  املستقل،  املت ا  عن  املرتتب  املت ا  وهو  التابع   املت ا 
 الناتج عن خثا املت ا املستقل   

 املت ا ال ريب  وهو الدخيل كالدوافع واالجتاهات    –  3 

 نتائج الت ربة    –  6

الدقة يف احلساب والتحليل وعادة ما ت كد الفروش والنتائج االبتدائية، وذلك من خالل  
    1للنتائج املتحصل عليها من اإلحصاءات، وهي اتالصات النظرية الدقيقة والتقريبية للظاهرة 

 اتامتة 

وما سبقه من املناهج ميكن للدارس أن يتبني ويتلمم أثرا ملواعظه   وعن طريق املنهج  الت رييب
   (2) ولدعوته ولدروسه الدينية   ولو على املستوى النظري إن أحسن استخدام املناهج  

 

   198  وحممد مصطفى  يدان، املرجع السابق، ع  81انظر  حمي الدين خمتار، املرجع السابق، ع     1
    155ومسا حممد حسني، املرجع السابق، ع 

املتحدثون اليوم ابسم اإلسالم اليوم كثاون جدا، وذلك ما نعرفه ونشاهد  ونقرأ عنه ونتواصل به،    (2)
عرب خمتلف وسائل االتصال واإلعالم التقليدي كاملس د واملركز الثقايف والدرس واملوعظة والفتوى واحملا رة والدرس  

إلشهارية املطبوعة والضوئية   وعرب وسائط اإلعالم  والصحيفة والكتاب والنشرية واملطبوعة واملطوية واجلدارايت ا
واالتصال احلديثة، كاملذايع والتلفا  وسائر األجهزة األخرى )الديفيدي والفيديو والفاكم وا اتف  ( واحلداثية  
العنكبوتية  مواقع التواصل االجتماعي، الربيد اإللكرتوين  ( والقنوات الفضائية الب فاقت اتمسمائة    )الشبكة 
قناة دينية إسالمية متخصصة عرب العامل، وال ريب يف أمر ه الء الدعاة أن كل واحد منهم يدعي نسبة خطابه هي  
الصالة وأكمل   بن عبد و عليه  الكرمي حممد  الرسول  الكرمي وسنة  القرآن  للحقيقية وملنهج  األقرب واألصوب 

ِقِه والفاهم األوحد لإلسالم ولتعاليمه السمحة، وأن  التسليم، كما يدعي كل واحد منهم أنه هو وحد  املدرك والفا 



 

 

الل وية واالصطالحية  الدراسة  تبينا يف الفصل هلة مفاهيم ومعاين ومصطلحات  وبعد أن 
خل والفقه والعلم واملناهج والدعوة  وبعد أن تبّينا أيضا مناهج احلدية، وتبنّي لنا مفهوم مصطلح املد

البحث العلمي عند املسلمني من خالل تلك اإلطالالت اإلبراهيمية السريعة واللماحة، وتبيّنا أيضا 
واملناهج  احلا ر،  وصف  ومنهج  التوثيقي،  واملنهج  الوصفي،  )املنهج  البحثية   املناهج  أنواع 

لتتبع مصطلح االستنباطية، ومناهج   الت ريب امليداين وقياس األثر(، فإننا ننطلق يف الفصل الثاين 
 الدعوة اإلسالمية ومناه ها 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ما عدا  من الدعاة أخطأ و ل واحنرة يف فهم اإلسالم، واملتتبع  م يعرة منهم وينكر، ولكم كان رسول و صلى  
و عليه وسلم  أخوة ما خيافه على اإلسالم واملسلمني ثالاث، فعن معاذ بن جبل ر ي و عنه قال  قال رسول  

 صلى و عليه وسلم  ))إين أخاة عليكم ثالاث، وهن كائنات   لة عامل، وجدال منافق ابلقرآن، ودنيا تفتح  و
م( جممع الزوائد ومنبع الفوائد،  1405- 1335هـ 807  - 735عليكم((، ا يثمي، نور الدين علي بن أيب بكر ) 

  وقد ذ كر عن عمر ر ي و  178، ع  1ج    أقيق  حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة، دون بريخ، 
عنه أنه قال لزايد  هل تدري ما يهدم اإلسالم؟  لة عامل، وجدال منافق ابلقرآن، وأئمة مضلون، أخرجه الدارمي  

( الس ستاين  بن سعيد  حنبلي،  255-181عثمان  الدين  وعز  الطيار  الدارمي، نريج وأقيق عماد  هـ(، سنن 
ال  باوت،  الرسالة،  الثانية،  م سسة  )   م  1991طبعة  حممود  أمحد  عيساوي  هـ  1440حي    - 1957انظر  

م(، اإلعالم اجلديد وأدايت املوجة اإللكرتونية املعاصرة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  2018
 م  2017هـ 1438



 

 

 

 الفصل الثاين 

 مدخل إىل مصطلح علم الدعوة ومناه ها   
 

وسنعاجل يف هذا الفصل مصطلح الدعوة والداعية ل ة واصطالحا، ونقدم حملة موجزة عن 
 بريخ ونشأة هذا العلم وأمهيته يف نشر اإلسالم، ومناه ه املختلفة  

 وذلك عرب املباحث اآلتية  

 املبحث األول  مفهوم الدعوة والداعية ل ة واصطالحا وخصائص ومميزات    –  1

 الثاين  حملة برخيية عن نشأة وأمهية علم الدعوة املبحث    –  2

 املبحث الثالث  مناهج دراسة علم الدعوة    –  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث األول

 مفهوم الدعوة والداعية



 

 

 مفهوم الدعوة ل ة واصطالحا  -املطلب األول – 1

  (1) املعاين التالية     من خالل تتبع املادة الل وية لكلمة ]دعا ، تبني لنا أهنا تفيد

دعا  اندى، أّذن، صّوت، صرخ، ابتهل، استنفر، استصرخ  كقوله تعاىل  }   إمنا يدعو حزبه   –  1
، وكقوله عليه الصالة والسالم  ]من دعا إىل هدى كان له (6)فاطر   ليكونوا من أصحاب السعا{  

من األجر مثل أجور من تبعه، ال ينتقص من أجورهم  شيرا، ومن دعا إىل  اللة كان عليه من اإلمث 
    ومنها قول القائل   (2) مثل آاثم من تبعه ال ينقص من ذلك     

َنة  م ْشَرعاٌت   ***   فكنا عند دعوته     (3)اجلوااب    دعاان واأَلسِّ

دعاء  املناداة، األذان، االبتهال   و]الدعاء   الرربة إىل و تعاىل فيما عند  من اتا واالبتهال    –  2
   ( 53)األعراة   إليه ابلس ال، ومنه قوله تعاىل  }ادعوا ربكم تضرعا وخفية ودون اجلهر{  

 

القاموس،  هـــــــــــــ(، بج العروس من جواهر  1205ملزيد من التوسـع انظر  الزبيدي حممد مرتضـى )ت   (1)
   مادة )دعا(، أو لسان العرب البن منظور،  136، ع  10دار مكتبة احلياة، باوت، دون طبعة، دون بريخ، ج  

هـــــــ(، خمتار الصحاح، املكتبة  660أو قاموس احمليط للفاو  آابدي، والرا ي حممد بن أيب بكر بن عبد القادر )ت  
 ، بتصرة مادة )دعا(  أو راهم 206و  205م، ع 1971هـ 1390األموية، دمشق، دون طبعة، 

هـ( يف صحيحه، صحيح  261- 206أخرجه مسلم أبو احلسني بن احل اج القشاي النيسابوري )   (2)
الثانية،   الطبعة  باوت،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  الباقي،  عبد  ف اد  أقيق حممد  رقم  1972مسلم،  م، حديث 

، اجلامع الصحيح، أقيق  كمال احلوت،  هـ( يف سننه 279- 209(  والرتمذي أبو عيسى حممد بن عيسى )2674)
(  وأبو داود سليمان بن األشعث بن  2674حديث رقم )م،  1987دار الكتب العلمية، باوت، الطبعة األوىل، 

هـ( يف السنن، سنن أيب داود، أقيق شعيب األرن وط وحممد كامل قر  بللي، م سسة الرسالة  275-202إسحا  ) 
أبو عبد و أمحد بن حممد  4609هـ، حديث رقم )1433م  2013وت، الطبعة األوىل،  العاملية، با  (  وأمحد 

، وابن ماجة أبو عبد و  52، ع  1(، ورا  ابن أيب عاصم يف السنة ج 4/120هـ( يف مسند ، )241- 146)
الة العاملية،  هـ( يف سننه سنن ابن ماجة، أقيق شعيب األرن وط وآخرون، دار الرس273- 209حممد بن يزيد )

   206م حديث رقم 2009هـ 1430دون مدينة، الطبعة األوىل، 
 مطلعها  هذا البيت من قصيدة أليب فراس احلمداين ميدح فيها سيف الدولة احلمداين   (3)

 أمل تران أعز الناس جارا     وأمرعهم وأمنعهم جنااب   

ابن خالويه )ت   الديوان، رواية  قلفاط )ت  1873هـ(، باوت  370انظر  م، ورواية مشروحة بقلم خنلة 
باوت  1910 )1900م(،  البستاين  أفرام  ف اد  عن   نقال  عدد  1994- 1904م   الروائع،  املطبعة  16م(،   ،

    412م،  1981الشرقية، باوت، الطيعة الثامنة،  



 

 

 دعوى  ألفها للتأنيث، ولذا تقلب إىل بء مربوطة، فتصبح ]دعوة     –  3

ومن هذ  املقارابت الل وية للفظ ]دعا  ومشتقاته نتبني أنه قد ورد مبعاٍن خمتلفٍة تشرتك كلها 
يف معىن واحد رئيم هو عملية إحداث االحتكاك واالتصال ابلناس، وإعالمهم بواسطة القول أو 

   (1)معا، وحماولة أسيسهم، وتنبيههم ابلرسالة املراد تبلي ها وإيصا ا  م  الفعل، أو االثنني

 حماولة لصيارة تعريف     -الفرع األول – 1

فهي حمصلة النشاط االتصايل الشمويل الذي ميارسه الدعاة اإلسالميون يف مرحلب الت يا  
والبناء على الصعيدين احمللي والعاملي، هبدة التعريف برسالة اإلسالم، الب أنز ا املوىل تبارك وتعاىل 

ة املمكنة، خسيسا على نبيه حممد عليه الصالة والسالم، وذلك عرب خمتلف الوسائل والتقنيات احلضاري
   (2) على األطر املرجعية املقدسة منطلقا وممارسة ومنه ا وأسلواب وهدفا  

وعليه فالدعوة ليست فضاًء مباحا ومفتوحا أليٍّ كان من الناس، بل هي جمال حمدد و يق 
ت وخاع مبن تفقه يف الدين  والفقه يف الدين علم أبصوله وفروعه يف العقائد والعبادات واملعامال 

القياس،  االجتهاد،  الفقه   )أبصول  واملت ا  السنة(  )الكتاب،  ابلثابت  وعلم  واألخال ،  واآلداب 
االستصالح، املصاحل املرسلة، العرة ، شرع من قبلنا  (، وعلم ابملسائل وأدلتها التفصيلية، وعلم 

قرآن والتفسا بساة وسنة حممد صلى و عليه وسلم، وهي علم بعدد من العلوم كاألصول وعلوم ال
والفقه وأصوله، والساة والتاريخ اإلسالمي، وعلم احلديث ومصطلحه، وعلم املقاصد وفقه الواقع  
والل ة وفروعها، وراها من العلوم احلديثة، حبيث يستوي على احلدود املطلوبة معرفيا، كعلم التاريخ  

 والنفم واالجتماع واالقتصاد والصحة واإلعالم واالتصال  

 مفهوم الداعية ل ة واصطالحا    -طلب الثاينامل – 2

يدل لفظ الداعي على املعاين التالية  منادي، م ذن، مستصرخ، مستنفر، مبتهل  وداعية  
التاء فيه  ائدة، تعود على طبيعة ونوعية دعوته، وهو املنادي وامل ذن والصارخ يف الناس، وقد مسى 

 

ــاوي أمحد حممود، مدخل   (1) إىل علم الدعوة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  انظر  عيســـ
 ، بتصرة 31  27م، ع 2016هـ 1437

  32انظر  عيساوي أمحد حممود، مدخل إىل علم الدعوة، ع  (2)



 

 

}اي أيها النيب إان   و عليه وسلم بـ]داعيا  يف قوله تعاىل املوىل تبارك وتعاىل رسوله الكرمي حممد صلى  
   (46،  45)األحزاب  و إبذنه وسراجا مناا{   أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إىل

و]الداعية  لفظ له معنيان أحدمها يدل على اتا، والثاين يدل على نقيضه، ومن ذلك  
تتميز دعوة الداعي بنوعية ما يدعو إليه، ومن هنا فقد وصف و رسوله الكرمي بداعي اتا يف قوله  

ا مسعوا داعي ، وعلى لسان اجلن امل منني مل ( 46)األحزاب   {  ..}   وداعيا إىل و إبذنه  وسراجا مناا  
  أما ما يدل على نقيضه فقوله تعاىل على (31)األحقاة  و  }اي قومنا أجيبوا داعي و وآمنوا به{  

   (41)رافر    لسان م من آل فرعون  }و اي قوم مايل أدعوكم  إىل الن اة وتدعونين إىل النار{  

نبياء واملرسلني، مث الذين وعليه سنحاول صيارة تعريف للداعية املسلم خسيسا على دعوة األ 
وجسداي  وعقليا،  ووجدانيا،  روحيا،  امل هل  اإلنسان  هو   اصطالحا،  املسلم  الداعية  فإن  يلوهنم، 
لال طالع مبهمة التبليغ والدعوة لرسالة و تعاىل إىل األفراد واجملتمعات واألمم، بقصد محلهم طواعية 

عقائد، وتصورات، وعبادات، ومعامالت، وأخال ،   على اتباع تعاليمه، والعمل على ما جاءت به من 
   (1) وآداب، وقيم  

وفقه  املقاصد  لعلمي  فاقها  نريد   الذي  الداعية  من خصائص  نستوثق  أن  هنا حنب  ومن 
 الواقع، فهو الذي متيز ابتصائص واملواصفات اآلتية  

 بلوغ درجات الكمال الروحي والوجداين من تقوى وإخالع وإميان    –  1

وإحاط  –  2 ووعيا  وتدبرا  فهما  والتصوري  العقلي  والكمال  الضبط  درجة  ابلكليات بلوغ  ة   
العلم  نواحي  الفكر اإلنساين يف خمتلف  الواقع، ومن عطاءات  املقاصد وفقه  والفروعيات، كعلمي 

 الديين والدنيوي 

بلوغ درجة القدوة السلوكية واألخالقية العملية املتميزة، ألن ))   الداعي هو الذي يصلح   –  3
 دعوته إالّ وترتفع إليه العيون الناقدة حياته لصاحل هذ  الدعوة قبل كل شيء، فإنه ما إن يشرع يف

 

  57و  56انظر  عيساوي أمحد حممود، مدخل إىل علم الدعوة، ع  (1)



 

 

واألنوار الكاشفة من كل صوب، فإذا كان يف حياته أتفه شيء يتناىف مع دعوته وعقيدته، فإن ه الء 
  (1) احملاسبني واملتطوعني يثاون عليه الض ة، وال يزالون به حىت  ربو  على اإلقالع عنها  ((  

 القدرة واالستطاعة اجلسدية    –  4

 السيطرة على وسائل االتصال واإلعالم، الب متكنه من االتصال ابملدعوين    –  5

وهكذا فإن الدعوة إىل و اإلسالم عمل عظيم، ال ميكن أن يضطلع به كل من هب ودب  
ألنه   –على الررم من كون كل مسلم داعية لإلسالم مبا عند  من علم وفقه به    – من عموم املسلمني  

 ياء و وخلفائهم من العلماء الوارثني ملااث النبوة  من وئائف ومهام أنب

وعليه، فإن مدلول مصطلح الداعية ينصب على القائم به، واملتمكن منه  علميا ومعرفيا  
 ووجدانيا وإميانيا وأخالقيا وتربواي وسلوكيا وعمليا 

 ماهية الدعوة اإلسالمية  -املطلب الثالث – 3

وعليه فعلم الدعوة إىل و، هو تلك املعارة واحلقائق واتربات والرتاكمات املعرفية واملنه ية 
املستمدة من معارة الوحي الكرمي، والب تدرس كيفيات ومناهج ووسائل وطر  وأساليب إيصال  

دعاة   )) حمصلة النشاط االتصايل الشمويل الذي ميارسه ال-الدعوة    - اإلسالم إىل الناس، فهي  
اإلسالميون يف مرحلب الت يا والبناء على الصعيدين احمللي والعاملي، هبدة التعريف برسالة اإلسالم 
، الب أنز ا املوىل تبارك وتعاىل على نبيه حممد عليه الصالة والسالم، وذلك عرب خمتلف الوسائل 

طلقا وممارسة ومنه ا وأسلواب والتقنيات احلضارية املمكنة، خسيسا على األطر املرجعية املقدسة من
   2وهدفا(( 

املستنبط من دعوات األنبياء يف القرآن الكرمي ومن دعوة نبينا -واملتمعن يف هذا التعريف   
يتبني اشتماله على كافة خصائص ومميزات الدعوة اإلسالمية،   - حممد صلوات و عليهم وسلم أهعني

 الب هي 
 

ــر  م(، تذكرة د1979هـــــــــــــــــ  1397املودودي أبو األعلى )ت   (1) ــعودية للنشـــ ــالم، الدار الســـ عاة اإلســـ
  36م، ع 1985هـ 1405والتو يع، الرايش، الطبعة األوىل، 

  أمحد عيساوي، دراسات وأحباث يف بريخ الدعوة والدعاة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  انظر   2
    31، ع  1م، ج 2012



 

 

الدعاة اإلسالميون إحداث صالت دينية وأخالقية   نشاط   -   1 اتصايل مشويل، يهدة من خالله 
لعلهم  القول  تعاىل  }ولقد وصلنا  م  لقوله  وتربوية وتعليمية وتثقيفية ووجدانية ابآلخرين مصداقا 

 (  51يتذكرون{ )القصص   

ابجلوان  -  2 عالقة  له  فيها  االتصايل  اجلانب  معا،  وإعالمية  اتصالية  والتقنية عملية  ا ندسية  ب 
الرسائل  املضامني وطبيعة  بنوعية  عالقة وطيدة  فله  فيها  الدعوي  اإلعالمي  اجلانب  أما  لالتصال، 

 واحملتوايت الدينية الب يريد الداعية تبلي ها للمدعوين  

عملية تبشاية ترشيدية أمل الطروحات والتصورات اإلسالمية النظرية والواقعية للكون وللطبيعة   -   3
 ولإلنسان وللحياة وللنظام 

عملية يضطلع هبا املتخصصون من دعاة وعلماء وشيوخ وفقهاء األمة ممن مهروا فنون االتصال   -  4
الصحيفة،  الرسالة،  التأليف،  احللقة،  املوعظة،  الدرس،  )اتطبة،  القدمية كـ   والدعاية  واإلعالم 

احلديث را املباشر يف  جها  التلفزيون، املذايع، اجمللة  (، واحلديثة كـ  )الندوة، احملا رة، املنائرة،  
ورا  املباشرة  والرسائل  األحاديث  االجتماعي،  التواصل  شبكات  االلكرتوين،  الربيد  األنرتنيت، 

 املباشرة ابلفاكم واب اتف وابإلعالن  (  

د، ويف مرحلة عملية دائمة ومستمرة أفقيا وعموداي يف مرحلة الت يا والتوعية والتوجيه واإلرشا  -  5
 الصيارة والبناء وإعادة تشكيل العقل والوجدان والسلوك املسلم فرداي واجتماعيا  

 مو وعها ورسائلها ومضامينها األساسية نشر اإلسالم الصحيح، وتعريف اجملتمع البشري به    -  6

رب تبين القائمني هبا من هيرات ومنظمات وم سسات وشخصيات   وممارستهم العمل الدعوي ع   -   7
 خمتلف وسائل التقانة االتصالية واإلعالمية املتطورة  

خسسها على كليات وأصول األطر املرجعية املقدسة من  )قرآن كرمي، سنة نبوية مطهرة( وعلى   -  8
فهومات وتطبيقات الصحابة ر وان و  تعاىل عليهم أهعني، وعلى فهومات وممارسات علماء القرون 

مبا يتناسب وروح ومتطلبات وتطلعات وآمال -ومن تبعهم وسار على هن هم  ا  رية الثالثة األوىل،  
من عدول وفقهاء ودعاة األمة اإلسالمية   -الواقع الزماين واملكاين و الكياين واإلمكاين لألمة املسلمة 

 إىل اليوم 



 

 

 رافيا تنارم خثاات رسائلها، وانس ام مضامني طروحايفا، ورقي مستوايت خطاهبا ج رافيا ودمي   -   9
 على خمتلف اجملاالت واألصعدة احمللية واإلقليمية والعاملية  

فالدعوة إىل و تعاىل، وإىل دينه اإلسالم، علم، وفن، وموهبة، وتقانة، وتقوى، وإخالع  
علم له أصوله وقواعد  و وابطه، م سم يف معامل التنزيل السماوي، ويف تطبقات ساة نيب اإلسالم 

السالم يف سائر جماالت احلياة  وفن له خصائصه ومميزاته وحمدداته اتاصة به  حممد عليه الصالة و 
وتقانة أيضا، إذ الدعوة إىل و شبكة معقدة من املمارسات والعالقات التقنية، احملكومة املة من 

ساين األطر والقواعد الضابطة لصاورة العملية الدعوية سننيا ومرحليا وتقنيا  من دوائر التفاعل اإلن
ودةء  وفاعليتها  التقوى  حرارة  ت من  إذ  أيضا،  تقوى  وهي  والكيانية   واملكانية  الزمانية  الطبيعية 
روحانيتها الوجدانية أر ية األسم والقواعد اتلفية والعقدية والنفسية لن احها وقبو ا من لدن رب 

عاة من عدول األمة اثنيا  وهي العزة أوال، كما تضمن الن اح والتوفيق للقائمني هبا، أنبياء كانوا أم د
لصيانة سا وجناح   -مع ركن التقوى -أيضا إخالع، حيث يوفر ركن اإلخالع مناخا مالئما ونقيا  

وفاعلية العملية الدعوية، بدءا من القائم ابلدعوة أوال، ومرورا بوسائلها وأساليبها وتقنيايفا ومواردها 
 اثلثا         اثنيا، ووصوال إىل ههور املدعوين املستقبلني

إىل أمهية إعادة   - هنا- وعلى  وء هذ  القراءة الشاملة للعملية الدعوية  در التنويه والتنبيه   
قراءيفا وأليلها وفهمها وفق خمزون الرتاكمات  العلمية والفكرية والثقافية واألدبيـة األفقية والعمودية 

مية، والقائمني هبا يف العامل يف مطالع القرن اإلنسانية، املتاحة اليوم بني يدي دراسي الدعوة اإلسال 
الواحد والعشرين، حبيث تصا عملية استكنا  وفهم أبعاد وجماالت وطبيعة العملية الدعوية جماال رحبا 
لتشابك وتعاون خمتلف النتاجات العلمية والفكرية للدارس املسلم، الذي يعكف بعمق ودراية على 

ليستطيع بدقة وفاعلية أديد أركاهنا وقواعدها الرئيسة، و بط كل   تذرير خمتلف كليايفا وجزئيايفا،
 أبعادها التأثاية الفاعلة ، منطلقا ووسيلة وممارسة وراية  

وعلى هذا األساس تكون الدعوة إىل و تعاىل وإىل دينه اإلسالم، عبارة عن جمموعة من  
، أكمها مستوايت ثالثة، ال ميكن للدارس العمليات املعقدة واملتشابكة واملرتاكبة اجلوانب واألبعاد

 أو للقائم ابلعمل الدعوي أن يفهم كليايفا أو جزئيايفا أو خثاايفا، إالّ  من هذ  املستوايت الثالثة  

وهي مستوى العلم والتقانة أببعاد  وقواعد ، ومستوى الفن واملوهبة أببعاد  وقواعد  أيضا،  
 وجماالته الرحبة وقواعد     ومستوى الوجدانيات الروحية أببعاد 



 

 

وكل مستوى من هذ  املستوايت يعد مبثابة ركن رئيم يف العملية الدعوية، ال ميكن أبية حال   
جتاو  ، أو إمهاله، أو اإلعراش عنه، مهما كانت   - على الدارس أو القائم ابلدعوة- من األحوال  

 األسباب  

العلم والتقانة،   تقانة  فالدعوة إذن علم و  بكل تراكمات املدلول االصطالحي ملصطلحي 
وهو الركن األول يف العملية الدعوية، الين  ب على الدارس املسلم والقائم ابلعمل الدعوي أن يفقهه 

 فقها مشوليا ومتكنيا   

والدعوة فن وموهبة بكل أبعاد ومعاين املدلول االصطالحي ملفهوم الفن اإلسالمي اجلميل،  
لكل املقومات واملكوانت الفطرية وال ريزية للموهبة املمنوحة من و ألنبيائه ولدعاته، وهي الركن و 

 الثاين يف العملية الدعوية، الب  ب على الدارس املسلم والقائم ابلدعوة أن يفقهه فقها موهبيا متكنيا 

والرو   الوجدانية  احلرارة  وفاعليات  أبعاد  بكل  وإخالع  تقوى  للمعاين والدعوة  حانية 
مصطلحي التقوى واإلخالع للعقل والوجدان املسلم، وهي   - إىل حد ما-واملدلوالت الب تقرب  

الركن الثالث واألخا يف العملية الدعوية، والب  ب على الدارس املسلم والقائم ابلدعوة أن يفقهها 
     1 روحيا ووجدانيا ونفسيا

عية ومميزايفما وخصائصهما، و اد الداعية العلمي والثقايف وبعد أن تبني لنا مفهوم الدعوة والدا 
واألخالقي، فإننا ننطلق لعرش حملة برخيية عن ئهور ونشأة وانتشار هذا العلم، وعن أمهيته يف نشر 

 اإلسالم يف العامل  

 

 

 

 

 

 

  ومدخل إىل علم الدعوة  36      7، ع  1  أمحد عيساوي، دراسات وأحباث يف بريخ الدعوة والدعاة، ج  انظر   1
 م  2016هـ 1437عة األوىل،  اإلسالمية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطب



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين 

 حملة برخيية عن نشأة هذا العلم 

 برخيية عن نشأة هذا العلم   حملة  -املطلب األول – 1

مل تعرة املكتبة اإلسالمية وال العربية القدمية كتااب محل عنواان فيه عبارة )الدعوة إىل و( أو 
)منهج الدعوة عند أنبياء و( أو من قبيل هذ  النعوت قط، إذ مل يكن خيطر ببال علماء وفقهاء 

أنَّ ما يقومون به هو   - مكانتهم العلمية والدعوية  على قدرهم وجال م و   - العصور اإلسالمية األوىل  
، فكان يف  ماننا الدعاة هم 1  الدعوة وعلمها معا، وهو الذي أدركنا عليه شيوخ عصران يرمحهم و

العلماء، ومل يكن ألحد أن ي سمي نفسه داعية أو يكتب على أحد م لفاته عبارة )الداعية فالن(، أو 
 أن يضع يف حصة تلفزيونية أو إذاعية ويسم نفسه بلفظ )داعية(، كما أدركنا يف هذا العصر  

 

فقد كنا نرى أن الذي يقوم ابلدعوة هم العلماء والفقهاء أديدا، فقد كان شيوخ الشام أمثال الشيخ يرمحهم    1
م( وابنا  الفا لني املربيني )سارية  1972م( و )عبد الكرمي الرفاعي ت  1978و  )حسن حبنكة امليداين ت  
م( وعائلة األرن وط    2013م( و )سعيد رمضان البوطي ت  2012مد عوش ت  وأسامة( مدَّ و يف عمرمها و )حم

 وراهم يقومون ابلعملية الدعوية  



 

 

اوين الب نعتها أصحاهبا بـ )أدب را أن املطلع على املكتبة اإلسالمية  د الكثا من العن 
الدنيا والدين( أليب علي املاوردي، و)بستان الواعظني( و )صيد اتاطر( لعبد الرمحن بن اجلو ي، و 
)الرسالة  الص اة كـ  الرسائل  الكثا من  املكي، و  القلوب فيث معرفة احملبوب( أليب طاهر  )قوت 

يد وسري السقطي وفرقد السن ي وأيب يزيد البسطامي القشاية( لإلمام القشاي والبن املبارك واجلن
وأيب سليمان الداراين   وراهم من خالصة وصفوة القرون ا  رية األربعة األوىل، و )حلية األولياء(  
أليب نعيم األصبهاين و )إحياء علوم الدين( و )االقتصاد يف االعتقاد( حل ة اإلسالم أيب حامد ال زايل   

إلسالم ابن تيمية وتلميذ  ابن قيم اجلو ية   ولكنك إن قرأيفا واطلعت على وراها ككتب شيخ ا
حمتواها لوجدت معظمها تراقيق وطر  وسبل ومناهج للدعوة إىل و، فهي كتب دعوة، وإن مل يسمها 

 أصحاهبا ابسم )الدعوة(  

وية الطويلة وعليه فإن الدارس املتخصص واملتتبع ملا أنت ه العقل املسلم خالل مساته الدع 
تصنيف  يف  املتقدمني  أمهها   هد  لعل  واملنه ية،  العلمية  املالحظات  من  هلة  يس ل  أن  ميكنه 
امل لفات الدعوية بنفم النسق واحل م الذي تركو  يف ابقي العلوم، كما كان حا م متوا عا مع علم 

فائهم مبمارستها يف واقع الناس السياسة الشرعية  وقلة اهتمام العلماء املتقدمني ابلتنظا للدعوة، واكت 
من أمثال العلماء الدعاة  )احلسن البصري  عبد و بن املبارك  العز بن عبد السالم  عبد الرمحن 
بن اجلو ي  أمحد بن تيمية  ابن سراج البا   السراج البلقيين  ابن تومرت  (، وعدم تركهم ملخزون 

املقاصدي، كما هو أمر خمزوهنم الفكري يف السياسة تنظاي دعوي يرقى ملخزوهنم الفقهي واألصويل و 
الشرعية، على الررم من كون سايفم وحيايفم تعد حقوال دعوية مثمرة، ومدارس دعوية ثرية  ومت ددة 

 تستلهم منها األجيال اإلسالمية الالحقة الدروس والعرب  

عاصرة والب ت درس وما ميكن أن يس له الباحث منه يا على الدراسات الدعوية احلديثة وامل 
يف اجلامعات واملعاهد اإلسالمية، أو من الكم الت ريب للحركات وا يرات والتنظيمات واجلماعات 

 اإلسالمية، مايلي  

برو  تراكم معريف حديث ومعاصر يف علم الدعوة اعتمد أساسا على الفهم التقليدي للنشاطات   -   1
ة اإلنسانية وفتوحايفا  العلمية والفكرية واألدبية الدعوية للسلف الصاحل مبعزل عن تراكمات احلضار 

 واإلعالمية واملعلوماتية واآلفاقية والفضائية   احلديثة واملعاصرة 



 

 

الزمانية   –  2 املكوانت   جلميع  الفكري  االريفان  حبيسة  ومعاصرة  حديثة  دعوية  فهومات  وجود 
ة، حبيث تشكل  م بواابت فهم وفقه واملكانية والكيانية لفهومات املتقدمني للت ارب واحلكم الدعوي

وولوج فريدة، ال ميكنهم جتاو ها أو نطي أحكامها وتوجيهايفا مبا يتناسب وروح العصر ومتطلباته، 
 ومبا يالئم تطلعات وآمال املسلمني امللحة اآلنية واملستقبلية  

املصنفني يف هذا العلم، رلبة طابع االريفان الظاهري للنص على كثا من العلماء الدعاة احملدثني    -  3
وإسرافهم الشديد يف التضييق لفهم أبعاد النص املقدس )القرآن  السنة( يف جانبه الدعوي، واعتبار 

 وسائل الدعوة توقيفية ال مباح فيها  

رلبة طابع الدراسات الدعوية التنظاية احلركية اتاصة بتنظيم إسالمي معني، ت لب عليه مسات   -  4
 يم احلركي لل ماعة على حساب الضوابط العلمية التنظاية الدعوية الشاملة  بناء هيكلة التنظ 

كثرة امل لفات الدعوية الت ربية الذاتية، الب تنبع من بريخ ومساة داعية معني يف قطر معني،   -  5
وبني هاعة معينة، ويف ئروة وعالقات و مان معني، ويف مواجهة نظام معني على حساب التنظا 

هي عمل وساة ومنهج نيب و حممد عليه   - فيما نعلم  - ألركان العملية الدعوية، ألن الدعوة  العلمي  
الصالة والسالم مع صحابته الكرام، وليست هي جتارب احلركات واجملموعات الدينية اإلسالمية، الب 

وليست تستقي من األصل، فعملها الديين ال يعدو أن يكون سوى حماكاة للمنهج الدعوي النبوي،  
 هي الدعوة  

سطحية وحمدودية الكثا من الطروحات العلمية التنظاية الدعوية، ورلبة منهج الوصف والقص   -   6
   1والتأريخ والنقد عليها عند تناو ا للت ارب الدعوية أفقيا وعموداي 

الق   عدم   -  7 النص  لقراءة وأليل وفهم  الكافية  العناية  الدعاة  العلماء  الكرميإيالء  والنبوي   رآين 
 الشريف من جانبه الدعوي البحت   

 

الكرمي  يدان )أصول   1 )الدعوة قواعد وأصول(، ودراسة األستاذ عبد  أمني  عدا دراسة األستاذ هعة 
ل إىل علم الدعوة(، وبعض الدراسات  الدعوة اإلسالمية( والكتاب القيم للشيخ حممد أبو الفتح البيانوين )املدخ

واألحباث اجلامعية اجلادة األخرى يف املشر  العريب ككتاابت الراحلني سيد و حممد قطب وحممد أمحد الراشد وحممد  
الطحان وعبد الرمحن حبنكة، وما صدر يف سلسلة كتاب األمة بقطر، وسلسلة روافد ابلكويت  ودراسات الشيخ  

 م( 2019هـ 1440حي   -م 1952ة اجلزائري )الطيب برروث  األستاذ الدكتور الداعي
 



 

 

عدم إيالء العلماء الدعاة العناية الكافية واالهتمام املعترب لقراءة وأليل قصص األنبياء من   -  8
صصية والوعظية والتذكاية  ا يف الوقت الذي برعت منظور الدراسات الدعوية، واالكتفاء ابلقراءة الق 

فيه املسيحية البتكار خمتلف فنون وتقنيات وطر  التبشا والدعوة إىل املسيحية، على الررم من رىن 
 النص املقدس )قرآن  سنة( ابألسم والقواعد األصولية الدعوية املطلقة الصحة والقداسة  

بال شك وأ افت تراكما   - الدعوية الب أثرت    واملالحظ أيضا على الدراسات واألحباث 
 املكتبة اإلسالمية يف القرنني الرابع عشر وبداية اتامم عشر ا  ريني ما يلي    -ثقافيا دعواي 

 رلبة طابع الوصف والقص األديب للمآثر الدعوية وللما ي اإلسالمي التليد   -  1

 ، دون التفاعل مع جمرايت األحداث  رلبة طابع االنفعال والدةء واتطابية للما ي فقط   -  2

عدم إيالء الوسيلة اإلعالمية واالتصالية العناية والدراسة الكافية لدى الدعاة اإلسالميني، مما   -  3
 إىل تعثر املضمون الدعوي اإلسالمي احلنيف اليوم يف عصر تقدم وانتشار الوسيلة    - ولألسف-أدى  

الفتوى    واحلديثة    دراسة  -  4 الدرس  احملا رة  املنائرة   التقليدية ]اتطبة   مباحث الوسائل 
]الوسائل املكتوبة  املسموعة  املرئية  واملعاصرة  ]إعالم آيل  بريد إلكرتوين  نشر وإعالم إلكرتوين  

البعد   بعيدة كل  أخرى  علمية  اجتماعي   من جماالت  تواصل  أنرتنيت وشبكات  عن معلوماتية  
متعددة، كما  اتطبة والدرس واحملا رة واملنائرة والفتوى    من علوم  الدعوية، فتدرس  العملية 
الوسائل  تدرس  واالتصال، كما  اإلعالم  علوم  واملرئية  من  واملسموعة  املكتوبة  الوسائل  تدرس 

اآليل، والب   املعاصرة من بريد إلكرتوين ونشر إلكرتوين، ومعلوماتية، واألنرتنيت  من علوم اإلعالم 
    1 ب أن تدرس  من علوم الدعوة اإلسالمية وتقنيايفا التأثاية يف اجلماها املدعوة 

وأمام هذ  الو عية الفكرية واملنه ية لتارخيية هذا العلم وتراكماته يف املكتبة اإلسالمية، فقد  
سلمون بعد سقوط اتالفة حتمت ئروة الضعف والرتاجع واالهنزام والتبعية الب آل إليها العرب وامل

 العثمانية إىل الدفاع عن اإلسالم والتعريف به داخليا وخارجيا  

 أمهية هذا العلم   -املطلب الثاين – 2
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تعد عملية االتصال الدعوي من أعقد العمليات وأدقها يف حقل الدراسات االتصالية، نظرا 
 السماوي املميز لعامة الناس وخاصتهم لتميزها ونصصها يف فهم وترهة ومحل اتطاب  

هذا اتطاب السماوي املتميز، الذي  ب التعامل معه وفق معارج وكيفيات وصيغ روحية 
وعقلية ووجدانية وسلوكية خاصة ، تنس م وفطرة و الصحيحة الب فطر الناس عليها، فال يستطيع 

شكِّل كيانه العق   -ردا اليوم أو-التطابق معها   لي والروحي والسلوكي الفردي واالجتماعي إالّ من ٌ
 وفق مسارب تلقي احلق وفهمه، وترهته يف الواقعني الروحي والعملي، الفردي واجلمعي واالجتماعي  

وقد ارتقت عملية االتصال الدعوي خاصة دون راها من عمليات االتصال، ودقت أبعادها  
]الدا الرئيسة  األربعة  أركاهنا  يف  اختزلته  ملا  العمل نظرا  وأساليب  فنيات  املدعوين   الدعوة   عية  

وقيم  ورسائل  برمو   الوطيدة  الصلة  ذات  املميزة،  واملسائل  القضااي  من  هائل  من كم  الدعوي  
ومضامني التوجيه السماوي، الب ال ميكن التهاون فيها، فهما أو عر ا أو إلقاء أو تواصال أو تعبرة 

 ية  أو خثاا، منطلقا وممارسة ووسيلة ورا

يفدة   ابجلماها    -فهي  اتصال  ابلرسائل    - كعملية  املستقِبلة  اجلماها  تزويد  ابألساس 
واملضامني والقيم الرابنية السامية من جهة، وحماولة تشكيل تصورايفم وقيمهم ووجداهنم ورآهم من 

القيم جهة اثنية، وتكوين خلفيات اإلدراك والتصور السليم لديهم حيال األطر املرجعية املقدسة و 
خالل  من  وذلك  أخرى،  جهة  من  الواقعية  العملية  ارتيادايفا  وخمتلف  النظرية  السماوية  والتعاليم 

املنفصلة   اجلزئية  العمليات  من  وتشابكات هلة   الذهنية   - تفاعالت  والفكرية  والعقلية  النفسية 
  من إطار العملية الدعوية الكربى لدى الداعية أو املدعوين    - واجلمالية  

دة أيضا إىل حسن التعامل التقين مع سائر املن زات والوسائل التقليدية واحلديثة كما يف
الواسعة االنتشار لبلورة تراكم جتريب دعوي حيال الوسيلة الدعوية وراها، وحماولة نصيص أجزاء 
وأ مان ومساحات منها خدمة للرسالة الدعوية السامية مبا يتناسب وثقافات وقيم وتوجهات ودوافع 

 مستوايت   الرسالة الدعوية للرقي ابجلماها املدعوة  و 

وترب  صعوبة عملية االتصال الدعوي دون راها من عمليات االتصال ابجلماها، أن اجلمهور 
املستقبل للرسالة الدعوية حماط بزخم كبا من الرسائل األخرى الب تش ب عليه صفاء توجهه وتش له 

ا، ومبقدار ما تش ل تلك الرسائل الدعوية اجلانبية اجلهة املستقبلة عن الرتكيز فيها واالنسيا  ورائه
فهي تش ل بقوة أيضا اجلهة القائمة بعملية االتصال الدعوي، ألهنا جتد نفسها جمربة على بذل جهد 



 

 

الرسائل  وأسرع  وأقرب  وأيسر  أسهل  النتقاء  معترب  وإعالمي  واتصايل  وفين  وعلمي  وثقايف  فكري 
 امل ثرة والفعالة يف نفسيات وعقول وتصورات ههور املدعوين احلقيقيني واملرتقبني  واملضامني الدعوية  

ذلك أن اجلهة املستقِبلة للرسالة الدعوية اإلسالمية حماطة بكم كبا من الرسائل الدعوية   
ختيار الدينية والسياسية واالقتصادية والرتبوية والفنية واإلعالمية   ما  علها يف حاة من أمرها يف ا

الدعوية  واملضامني  الرسائل  ونبذ  وكيانيا،  و مانيا  إمكانيا  معها  والتفاعل  واالستقرار  املرِسلة  اجلهة 
 األخرى 

ولذا فإن القائم بعملية االتصال الدعوي فردا كان أم م سسة أم هيرة  ب عليه أن يكون 
لرسالت انتبا  اجلمهور املستقبل احلقيقي منه واملرتقب  ه دون راها من رسائل حريصا على جذب 

 الدعاة 

وال يستطيع القائم بعملية االتصال الدعوي الت لب على الزخم الدعوي الكبا الذي تعج 
به خمتلف قنوات االتصال اجلماهاي العادية والتكنولوجية املباشرة ورا املباشرة، إاّل إذ أتقن عمله 

دعوية، املناسبة جلمهور املدعوين احلقيقيني الدعوي أمّيا إتقان، بدءا من مضمون ونوعية الرسالة ال
واملرتقبني، ومرورا ابلوسيلة امل ثرة والفاعلة الب تتكفل حبمل رمو  الرسالة الدعوية وتبلي ها جلمهور 
 املدعوين أبيسر وأسرع الطر ، وانتهاء بدراسة أصناة املدعوين وئروفهم ودوافعهم وميو م املختلفة  

هدفها يف جذب اجلمهور املدعو إليها دون سواها فإن أول خطوة   وحىت أقق اجلهة الداعية 
 ب أن تقوم هبا يف عملية االتصال الدعوي هي و ع ب  رة اإلدراك الواعية لل ماها املدعوة يف 
صميم الرسالة الدعوية، وجذب انتباهها إليها دون راها، ولن يتأتى  ا ذلك اجلذب الواعي لب رة 

عوة لرسائلها، إالّ إذا است معت كل العناصر األساسية امل ثرة يف عمليتها الدعوية، إدراك اجلماها املد 
يف نوعية الرسالة الدعوية أوال، ويف نوعية القائم ابلعمل الدعوي اثنيا، ويف الوسيلة الفعالة وامل ثرة 

العناصر   اثلثا، ويف معرفة مواطن الدفع واجلذب يف نفسيات وئروة وأو اع املدعوين رابعا  وهذ 
 اجلذبية األساسية ميكن إها ا فيما يلي  

 تفهم خصائص وئروة وأو اع ونفسيات وأحوال اجلمهور املستقبل احلقيقي منه واملنتظر    -  1

إدراك طبيعة ونوعية وخصائص الرسالة الدعوية املتنوعة ]املكتوبة  املسموعة  املرئية  الصامتة    -  2
   اإللكرتونية  امللونة  العادية   



 

 

معرفة نوعية الوسيلة الدعوية املنتقاة ومدى انس امها مع مضامني الرسالة الدعوية من جهة،   -  3
 ومع القائم بعملية االتصال الدعوي من جهة أخرى ]فردا   جمموعة   هيرة   م سسة   دولة   

م املضمون فهم دوافع واجتاهات املدعوين احلقيقية وميو م الدقيقة يف التوجه حنو الوسيلة أ  -   4
 ]الفيلم أو الشريط اإلسالمي كتاريخ وحماولة متثيل للما ي التليد أب ايئه   أو كقيم روحية وتشريعية   

الوسط اجل رايف والدمي رايف والكياين الذي ستوجه إليه الرسالة الدعوية ومدى فاعليته يف   نوعية   -  5
 دفع أو كبح خثاات الرسالة الدعوية يف ههور املدعوين املرتقبني واحلقيقيني  

وبعد أن تبني لنا بريخ نشأة وبرو  وانتشار هذا العلم يف احلضارة والفكر اإلسالمي، ننطلق  
ملبحث املوايل لتناول أهم مناهج الدعوة اإلسالمية بشكل جممل، ليلي التفصيل الحقا عرب اآلن يف ا

 بعض النماذج املنه ية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 املبحث الثالث 

 مناهج دراسة علم الدعوة 

إذا كانت خصائص ومميزات الدعوة اإلسالمية كما أوردانها آنفا تنصب أساسا على الر ية  
التحليلية الشمولية  ا، فإن  رورات املعاجلة املنه ية تدفعنا لطرح التسا ل امللح التايل )أي املناهج 

 بلورة  اوية يصلح لدراسة وأليل العملية الدعوية كعملية اتصال ابآلخرين؟( متطلعني من خالله إىل
الب نستطيع من  الناجعة  املنه ية  املنافذ  البحتة، وذلك بقصد استبصار خمتلف  املنه ي  البحث 
خال ا أن نتفهم تشكيالت ومكوانت الدعوة كعملية اتصال ابآلخرين، وهذا الس ال سيقودان للبحث 

 ات املنه ية اآلتية  عن املناهج املناسبة لدراسة الدعوة  كعملية اتصال ابآلخرين وفق االجتاه

 املنهج االتصايل اإلعالمي    -  1

 املنهج الفكري    -  2

 املنهج االجتماعي والثقايف   -  3

 املنهج الوسطي    –  4

   1املنهج االستشرايف   -  5

  2سائر املناهج املذكورة سالفا وفق الوئائف الب ي ديها املنهج يف الدراسة   –  6

وسنقدم حملات عابرة عن خصائص ومميزات ومكوانت كل اجتا  من هذ  االجتاهات، الب   
   3ميكننا من خال ا دراسة العملية الدعوية كعملية اتصال ابآلخرين ]ههور املدعوين  

 املنهج االتصايل اإلعالمي    - األول املطلب - 1
 

 سنخصص له فصال مستقال   1

 سنخصص  ا فصال مستقال   2
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املنه ي    االجتا   هذا  وتطبيقيا    - يتأسم  اإلعالمي   - نظراي  االتصال  عملية  أركان  على 
   1اتمسة، وهي  )من يقول؟ ماذا يقول؟ أبية وسيلة يقول؟ وملن يقول؟ وأبي خثا ؟( 

اعية، أو ا يرة أو حيث يدل ركن )من يقول؟( على شخص النيب عليه الصالة والسالم الد 
املنظمة أو امل سسة الدعوية، ذات املنطلقات والثوابت واألهداة، وذات الوسائل والتقنيات املعينة، 

 وذات الرسائل واملضامني الدعوية والدينية املعينة  

وينصب ركن )ماذا يقول؟( على مضمون وحمتوى الرسالة الدينية والدعوية الب يريد النيب  
 السالم إيصا ا جلمهور املدعوين    عليه الصالة و 

ويتناول ركن )أبية وسيلة؟( خمتلف الوسائل االتصالية واإلعالمية القدمية واحلديثة واألساليب  
وامل سسات  واملنظمات  وا يرات  الدعاة  أو  والسالم  الصالة  عليه  النيب  يستخدمها  الب  واملناهج 

 الدعوية إىل ههور املدعوين    الدينية والدعوية لنقل وتوجيه الرسائل الدينية

ويتوجه ركن )ملن يقول؟( إىل ههور املستقبلني املدعوين حمليا وإقليميا وعامليا بكل مكوانيفم  
ومستواييفم املادية والثقافية، حيث يتوجه إليهم النيب عليه الصالة والسالم  برسالته الدينية وكذلك 

 لدينية  سائر الدعاة وا يرات وامل سسات واملنظمات ا

ويتناول ركن )أبي خثا؟( دراسة ومراقبة وإحصاء حمصلة التأثاات الدينية والت ياات العقدية  
والروحية والواقعية الب حيدثها نيب و عليه الصالة والسالم  وسائر الدعاة   يف ههور املدعوين 

 احلقيقيني واملرتقبني  

لة املباشرة بن اح وفشل العملية الدعوية واحلقيقة أن كل ركن من هذ  األركان ذات الص  
حباجة إىل دراسات معمقة ومستفيضة من قبل الدارسني والباحثني والدعاة اإلسالميني، ألن مثل هذ  

الب دأبنا وشّكلنا عليها -القراءات ا ادئة واملعمقة ستخرجنا من إسار احملاوالت العاطفية واالنفعالية  
ش الدعاة وجتنيدهم يف املساجد واملدارس واجلامعات ووسائل اإلعالم، من جتيِّ   -تصوراتنا وقراراتنا

 

العلمية لنظرايت    1 ملزيد من التوسع يف نظرايت االتصال اإلعالمي انظر  جيهان أمحد رشب، األسم 
   وجيهان أمحد رشب، اإلعالم ونظرايته يف  18م، ع 1975اإلعالم، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل،  

 م   1970العصر احلديث، دار الفكر العريب، القاهرة، الطبعة األوىل،  
  



 

 

وإ اب محاسهم، إىل و عية القراءة ا ادئة  ا، والتحليالت املو وعية إلجناحها وتفعيلها من جهة 
 وخصيل الر ية التدبرية ملعرفة حقيقة ومكوانت العملية الدعوية، ذات الرتكيبة املعقدة من جهة أخرى  

الدعاة، وامل  شخصيات  بنوعية  الصلة  وطيد  ركن  أنه  سيتبني  يقول؟(  )من  ركن  يف  تمعن 
ومواهبهم الفطرية واملكتسبة، وقدرايفم اجلسدية والعقلية والنفسية والعاطفية، ومدى فهمهم وتدبرهم 
وفقههم السليم والسوي لألطر املرجعية املقدسة، كما له صلة دقيقة بسعة ر اهم وتطلعهم لآلفا  

بة الب يشع هبا النص الكرمي ، وإحاطتهم بكل األبعاد املقاصدية ملعامل التنزيل، ومبدى استوائهم الرح
على مفاتيح فهمها وحل إشكااليفا ، والتمكن منها، هبدة تقدميها جمددا جلمهور املدعوين صحيحة 

 ومطابقة ملراد صاحبها ومنز ا األول جلَّ وعال  

متييز وانتقاء املواهب الفكرية للدعاة، وبفقه فر  وتصنيف وهذا الركن له صلة وطيدة بفقه   
على تبليغ -من الرجال والنساء-القدرات العلمية الراسخة  م، وبفقه اصطفاء املبشرين القادرين  

 الدعوة لعموم املدعوين احلقيقيني واملرتقبني  

م حمددايفا وتوجيهايفا  أما ركن )ماذا يقول؟( فله صلة بفقه األطر املرجعية املقدسة، وبعميق فه 
الدينية الضابطة حلقو  و يف عباد  وحقو  العباد يف خالقهم، ومبدى تو يح وتبسيط وتوجيه وتيسا 

 رسائلها ومضامينها جلمهور املدعوين احلقيقيني واملرتقبني  

وهذا الركن له صلة وطيدة بنوعية الرسائل واملضامني الدينية والدعوية التبشاية الب وجب 
على الداعية حسن اختيارها بدقة وبعناية فائقة، في سسها على فهم عميق ملفاتيح التأثا اإل ابية يف 
ههور املدعوين، ألن أي خلل يف فهم عادات وتقاليد وقيم ومعايا املدعوين سينعكم سلبا على 

امل ثرة جلمهور   الدعوية  توجيه رسائله  توا نه يف  ويفقد   والداعية،  الدعوة  املدعوين، وتصبح جناح 
 مضامني رسائله عدمية اجلدوى والتأثا فيهم  

وفيما يركز ركن )ماذا يقول؟( على مضامني الرسائل الدعوية، فإن ركن )أبية وسيلة؟( يركز  
على املستوى التمكين من عامل الوسيلة وأشياء املدنية املعاصرة، ومبدى قدرة وسرعة وفاعلية الدعاة 

 سن تفعيلها تدمة الرسالة الدعوية من السيطرة عليها، وح 

املدعوين    لدراسة ههور  أساسا  يتوجه  الذي  )ملن؟(  ركن  واملرتقبني-وكذلك   -احلقيقيني 
 املستقبلني للرسالة الدينية   



 

 

واحلقيقة أن مثل هذ  الدراسات عرفت تطورا مذهال عند را املسلمني، حيث أنشرت  ا  
يف العامل ال ريب منذ قرون خلت معاهد وأكادمييات وجلان متخصصة من الباحثني والدارسني، املتفررني 

ء لدراسة حياة وقيم ومعايا وأداين ول ات و  ات وألسنة وعادات وتقاليد وأعراة وفنون وأ اي
 الشعوب املراد التوجه إليها ثقافيا وفكراي ودينيا  

وهذا الركن له صلة وطيدة بدراسة ال ا، ومعرفة أد  أحوال اآلخر املخالف، ألن سلوكا ما 
مقبوال يف بلد إسالمي ما، قد يكون مرفو ا يف بلد إسالمي آخر، وكلمة مقبولـة يف بلد إسالمي ما، 

آخر  فماذا يكون األمر ابلنسبة للمدعوين من را املسلمني يف قد تكون مسته نة يف بلد إسالمي  
 قرن العوملة وا يمنة الثقافية واالتصاالت الوثنية املفتوحة؟     

فإن ركن )أبي خثا؟( يرتكز أساسا على التأثاات الفاعلة الب ترتكها رسـالة الداعية يف عقول  
هاها   وواقع  وسلوكات  وأرواح  ونفسيات  واجلنم ووجدان  السن  حيث  من  املتنوعني  املدعوين 

 واملستوى الثقايف واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي واجل رايف   

وقد عرة هذا الركن دراسات وأحبااث انجحة وفاعلة عند را املسلمني، حيث أفاد تقدم  
ت وأطر كل مثل هذ  األحباث لدى ال رب إىل تكوين معرفة كباة وحقيقية بثوابت ومت اات وم ثرا

 األمم املعنية خبطاابيفا الدعوية والدعائية امل ايرة   

وهذا السبق املعريف هو الذي أدى إىل هيمنة منطهم الثقايف الوثين على منط العامل اإلسالمي  
الثقايف املقدس، بعد أن  امحه يف داير  وحاصر  مث سيطر عليه، ليزحيه إ احة شبه هنائية من واقع 

 ا وعمليا  املسلمني واقعي

وشكك بدعوة املسلم اليوم، واستطاع  ألن اإلعالم ال ريب قد شو  صورة املسلم اليوم ))    
دعاة  هم  ه الء  وأن  اإلسالم،  هي  أهنا  على  قدمها  مشوهة،  املسلمني صورا  واقع  من  يلتقط  أن 
اإلسالم، ليخدم أررا ه ويدلل عليها   أين هي احلكمة الب هي  الة امل من وهاجسه الدائم ليكون 

لضروريفا وأمهيتها؟ فإذا افتقدانها   - القرآن-كتاب  يف مستوى إسالمه وعصر ، والب قرهنا و تعاىل ابل
فقد أقمنا اجلدران النفسية بني الناس وبني الكتاب، قال تعاىل  }وأنزل و عليك الكتاب واحلكمة{ 

التقوى من خاصة خلقه، 113)النساء    (   واحلكمة أهلية رفيعة املستوى، ومنحة من و ألهل 
والتدبر يف كتاب و تعاىل وااللتزام بسنة رسوله وطريقته يف البيان،   ميكن أن تتحقق ابالكتساب والنظر

إنه الرسول الذي أمر أن خياطب الناس على قدر عقو م، وأخذ الناس أبحكام التشريع شيرا فشيرا   



 

 

إهنا احلكمة يف عملية إبالغ دعوة و تعاىل، واألخذ بيد الناس إىل اتا، فهو الرمحة املهداة، انظر 
حلكمة يف قوله لعائشة ر ي و عنها  )لوال أن قومك حديثو عهد ابإلسالم  دمت الكعبة وأقمتها ا

   1على قواعد إبراهيم عليه السالم(  (( 

واحلقيقة أن دراسة العملية الدعوية من منظور االجتا  االتصايل اإلعالمي حيتاج إىل فريق من  
  2 راي وتطبيقيا لتناول كل ركن ابلدراسة على حدةالباحثني والدارسني والدعاة املوهوبني نظ

 املنهج الفكري   -املطلب الثاين - 2

يدرس هذا االجتا  املنه ي العملية الدعوية من خالل أربعة أركان رئيسة هي  )الفكر، الفن،  
 النظام، العلم(  

والفلسفي    والتصوري  العقدي  املضمون  )الفكر(  بركن  للعملية   -اإليديولوجي-ونقصد 
بث  بواسطتها  يتم  الب  ا ندسية  االتصال  التقين، وطر   املضمون  )الفن(  بركن  ونقصد  الدعوية  

 مضامني ورسائل العملية الدعوية  

 ونقصد بركن )النظام( أديد هوية ا يرات واملنظمات وامل سسات القائمة بش ون الدعوة          

ع تفاعل الرتاكمات اترباتية احلضارية األفقية والعمودية، الب تساعد ونقصد بركن )العلم( جممو         
 الداعية على تفعيل وتقوية العملية الدعوية  

وهذا االجتا  فلسفي نظري حبت، يدرس العملية الدعوية دراسة نظرية أكادميية جمردة، أكثر  
معيارية انجحة لتشكيل قنوات من كوهنا عملية ممارسة واتصال ابآلخرين، ولكنه يصلح ليكون أر ية  

 

م،  1985عمر عبيد حسنة، نظرات يف مساة العمل اإلسالمي، دار الشهاب، ابتنة، الطبعة األوىل،    1
     86و   85ع 

انظر  سامية حممد جابر، االتصال اجلماهاي واجملتمع احلديث النظرية والتطبيق، دار املعرفة اجلامعية،    2
  عبد الوهاب كحيل، األسم العلمية  208و    207، و  180    175اإلسكندرية، دون طبعة دون بريخ، ع  

  وعبد و شحاته،  229      215والتطبيقية لإلعالم اإلسالمي، عامل الكتب، القاهرة، دون طبعة وبريخ، ع  
الثانية،   الطبعة  القاهرة،  للكتاب،  العامة  املصرية  ا يرة  الديين،  واإلعالم  اإلسالمية                33م، ع  1986الدعوة 

  



 

 

مسبارية تقوميية وتقيمية كاشفة وصادقة لل ان املتخصصة بدراسة نتائج وخثاات العملية الدعوية يف 
 ههور املدعوين   

 املنهج االجتماعي    -املطلب الثالث - 3

 يدرس هذا االجتا  املنه ي العملية الدعوية من خالل أربعة أركان رئيسة، هي  )الدعوة، 
الداعية، املدعوين، وسائل وفنيات وتقنيات العملية الدعوية(  مث إن دراسة عملية االتصال الدعوية 
تتوقف أساسا على فهم أبعادها االجتماعية، بدءا من مضمون الرسالة الدعوية، واملوقف الدعوي، 

املتحكمة والسائدة   أو الظروة احمليطة هبذ  الرسالة، مث نفسية املستقبل وشخصيته، والقيم االجتماعية
   1  يف اجملتمع املدعو  

وهذا االجتا  املنه ي هو املستوى املعريف املالئم لدراسة كل دعوات األنبياء، وسائر النماذج 
الدعوية يف حقل التاريخ الدعوي اإلسالمي من عهد الدعوة اإلسالمية األوىل مع رسول و صلى 

أساسا من   و عليه وسلم وصحابته ر وان و تعاىل عليهم وببعيه إىل يومنا هذا، ألنه  مستوحى
 جتارهبم املذكورة يف القصص القرآين والسنة النبوية املطهرة ومن التاريخ اإلسالمي  

 القضااي األصولية )خطاب الوسطية يف العبادة أمنوذجا(  -املطلب الرابع  - 4

ومن خصائص    يقول العالمة األستاذ الدكتور الشيخ يوسف القر اوي حيفظه و ويرعا   ))    
هذ  األمة الوسطية، فاهلل أنشأ هذ  األمة لت دي رسالتها يف الوجود كما قال سبحانه وتعاىل  }وكذلك 

( فهي أمة وسط يف كل شيء، يف التصور واالعتقاد، ويف التعبد 143جعلناكم أمة وسطا{ )البقرة   
نظيم، ويف السياسة واالقتصاد، والتنسك، ويف القيم واألخال ، ويف العمل والسلوك، ويف التشريع والت

املادة، وال  الروح حلساب  الروح، وال  املادة حلساب  العالقات كلها داخلة وخارجة، ال يفمل  ويف 
يضخم الفرد فيط ى على اجملتمع، وال اجملتمع فيط ى على الفرد، وإمنا يعطي لكل جانب حقه، ويطالبه 

 

، هادى 95انظر  معتصم اببكر مصطفى، من أساليب اإلقناع يف القرآن الكرمي، كتاب األمة، قطر عدد    1
  وحممد مصطفى  يدان، علم النفم االجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  42      40هـ ع  1424أوىل  

   وحمي الدين خمتار، حما رات يف علم النفم االجتماعي، ديوان املطبوعات  165      144دون طبعة وبريخ، ع  
طبعة وبريخ، ع   اجلزائر، دون  املر 272      261اجلامعية،  ا امشي،  احلميد حممد  وعبد  النفم     علم  شد يف 

  وإبراهيم إمام، فن العالقات العامة  27االجتماعي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دون طبعة وبريخ، ع  
   204م، ع  1986واجملتمع، مكتبة األجنلو مصرية، القاهرة، الطبعة األوىل،  

 



 

 

أال تط وا يف امليزان وأقيموا الو ن ابلقسط وال بواجبه يف را ط يان وال إخسار، كما قال تعاىل  }
( وقد خاطب الرسول صلى و عليه وسلم فقال  نإمنا بعثتم ميسرين 9و    8نسروا امليزان{ )الرمحن   
   1ومل تبعثوا معسرينن(  (( 

 خطاب الوسطية والتيسا القرآين   -الفرع األول – 1
بعد أن ترك رســـول و صـــلى و عليه وســـلم  املســـلمني على احمل ة البيضـــاء، الب يســـاوي   

بياش هنارها ســــتار وئلمة ســــواد ليلها، وجاء من بعد  اتلفاء الراشــــدون ر ــــوان و عليهم أهعني  
ة فســـاروا ابألمة واســـتنوا بســـنته صـــلى و عليه وســـلم ، فما أنكر عليهم أحد اقتفاءهم منهج وســـن

رســـــول و صـــــلى و عليه وســـــلم   را ب اة الفتنة، وأهل البدع والضـــــالالت واألهواء والفســـــاد    
واألمة على هن ه صـــــلى و عليه وســـــلم  الذي هو هنج الفطرة والوســـــطية مســـــتهدية هبدي العلماء 

 العاملني املخلصني كابرا عن كابر إىل يوم الناس هذا 

 املســلمني بدأ مســار االحنراة عن خط الوســطية املرســوم ولكن بعد وقوع الفتنة الكربى بني
من قبل الســـــلف الصـــــاحل من األمة يكرب شـــــيرا فشـــــيرا، وينحرة ميال فميال، والعلماء العاملون من 
التابعني وببعيهم إبحســان إىل يوم الدين يرتصــدونه وحياربونه ويقاومونه، لقوله صــلى و عليه وســلم  

لف عــدولــه، ينفون عنــه  خويــل اجلــاهلني، وانتحــال املبطلني، وأريف  ))حيمــل هــذا العلم من كــل خ
يسـخر و  ذ  األمة على رأس كل مائة سـنة من  دد  ا أمر دينها لقوله صـلى و 2ال الني((     ومبا  

ــنة من  دد  ا دينها((   ــلم  ))إن و يبعث على رأس كل مائة ســ    فحمى أولرك الرجال  3عليه وســ
 ء األعالم الوسطية اإلسالمية حىت أسلموها لسلفنا، وهكذا إىل يوم الناس هذا  والعلما

فالوســـطية يف اإلســـالم هي جوهر ومقصـــد منه ه، وهي عني مقصـــود و تعاىل ابلفطرة الب  
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت و الب فطر الناس عليها ال تبديل  }خلق عليها اتلق لقوله تعاىل   

ــالم دون  30)الروم     {لك الدين القيم ولكن  أكثر الناس ال يعلمونتلق و ذ ( فهي  منهج اإلســـــ
 ت يا وال تبديل وال ابتداع 

 

هـ  1408ر ومدينة، الطبعة األوىل،  جتدد الدين وتنهض ابلدنيا، دون دايوسف القر اوي، من أجل صحوة راشدة    1
   140و  139، ع م1988

 أخرجه البيهقي   2
 ، ورامها  522و  4واحلاكم يف مستدركه يف الفنت برقم   4270أخرجه أبو داود يف سننه برقم  3



 

 

ويف ســــيا  التنبيه إىل وســــطية األمة والتحذير من االنقســــام والتشــــرذم يقول الشــــيخ حممد   
  لتعليم الل ــة ال زايل  ))   ليم يف كثرة اجلمعيــات  ـــــــــــرر، قلــت ذاك لو كــان التعــدد نوعيــا، هــذ

العربية، وهذ  لرعاية الشــباب، وهذ  للراي ــة البدنية، وهذ  لتيســا الزواج بني امل رتبني وامل رتابت،  
وهذ  للرحالت إىل الداخل واتارج، وهذ  لدراســــة شــــبهات املبشــــرين واملســــتشــــرقني، وهذ  لزايرة 

ــالمية احملدود ــام هذ  الطائفة اإلســ ــات   أما انقســ ــســ ــلف وخلف، وحركيني األحزاب وامل ســ ة إىل ســ
وصـــــوفيني، ومالكيني وحنفيني، وشـــــيعة وســـــنة وأعراب وأعاجم   إا فهذا بالء خموة العواقب، إن  
ــر اليوم فرمبا أودى ابجلميع ردا   لقد حذرت وما لت أحذر من نقل العلل القدمية  كان حمقور الشـــــ

  1إىل هذا اجملتمع اجلديد(( 

ن منهج الوســـــطية الذي هو قاســـــم وحٌد مشـــــرتك جامع  وقد ترتب عن هذ  الفرقة خروج ع  
لألمة املســــــلمة، الب وجب عليها االجتماع والوحدة على منهج الوســــــطية، واالبتعاد عن الشــــــطط  

 الذي هو مآل االختالة املذموم 

وكذلك جعلناكم أمة وســـطا لتكونوا شـــهداء على }  ويف معرش شـــرحه وتفســـا  لقوله تعاىل  
   وهي    ))( يقول الشـيخ يوسـف القر ـاوي143)البقرة    {ليكم شـهيدا  الناس ويكون الرسـول ع 

أمة ذات رســالة عاملية، ليســت أمة إقليمية وال قومية، بل و ــعها و مقام األســتاذية للبشــرية كلها،  
خا أمـة أخرجـت للـناس خمرون ابملعروة وتنهون    كنتم  }وا ـداـية للـناس كـاـفة   وكـذـلك قوـله تعـاىل   

  2 ( ((110)آل عمران    {عن املنكر وت منون ابهلل

ــاة بيان   ــنة والسـ ــطية بقوله  ))   والسـ ــيح الوسـ ــنة تو ـ ــتاذ عمر عبيد حسـ كما ي ردة األسـ
   وتطبيق وتنزيل ملعيارية الوســـــطية يف اإلســـــالم والرســـــول صـــــلى و عليه وســـــلم  شـــــاهد لقوله تعاىل

)البقرة    {وكذلك جعلناكم أمة وســطا لتكونوا شــهداء على الناس ويكون الرســول عليكم شــهيدا  }
(  والشــاهد والشــهيد كصــي ة مبال ة لشــاهد، من أوىل خصــائصــه وصــفاته وم هالته أن يتســم 143

لق العايل  ابلعدالة من التوا ن واالعتدال واملعرفة والسـلوك القومي، من الرتفع عن الداناي والتحلي ابت
، فهو الشــــــــاهد واألمنوذج والقدوة يف الدنيا، وهو احل ة والدليل وبيّنة احلكم 3نكان خلقه القرآنن 

 يف اآلخرة، حيث ي ستشهد به كح ة ودليل وشاهد على فعل الناس، الذي حياسبون عليه 

 

  20و  19حممد ال زايل، احلق املر، دار الشهاب، ابتنة، دون طبعة وبريخ، ع  1
   139يوسف القر اوي، من أجل صحوة راشدة جتدد الدين وتنهض ابلدنيا، ع  2

 أخرجه اإلمام أمحد   3



 

 

الرسـول، هي  وأمة اإلجابة، األمة املسـلمة، أمة اإلميان، من آمنت ابلقرآن والسـنة والرسـالة و  
   لتكونوا شـــهداء على }أمة الوســـط واالعتدال، أمة املعيارية، مبا متتلك من معايا الكتاب وامليزان 

  1(  ((  143)البقرة    {الناس  

 وما يتبني من كالم الشيخ عمر عبيد حسنة التايل  

 شاهدة  على الناس   أميل األمة املسلمة وئيفة ترقية وتوعية وإرشاد اإلنسانية حنو رهبا، فهي  –  1

أميل الرسـول صـلى و عليه وسـلم وئيفة ترقية وإرشـاد العرب لعبادة رهبم، فهو شـاهد عليهم    –  2
 يوم القيامة خاصة 

 شهادة الرسول صلى و عليه وسلم على العرب وعلى الناس هيعا يوم القيامة   –  3

 دة وشريعة ونظاما وخلقا وسطية املنهج الرابين والنبوي يف اإلسالم عقيدة وعبا  –  4

ــلم  ))ال    –  5 ــلى و عليه وسـ ــتحالة اجتماع أمة اإلســـالم على الضـــالل والباطل قاطبة لقوله صـ اسـ
    2 جتتمع أمب على ابطل((

الوســـطية هي عني التكليف الشـــرعي القرآين والنبوي، فهي من توجيهات وأوامر القرآن، وهي    –  6
 عليه وسلم من فعله ومنه ه وسنته صلى و  

الوســــطية هي فعله وســــنته وســــاته وعمله صــــلى و عليه وســــلم  وعمل صــــحابته ر ــــوان و    –  7
 عليهم أهعني وعمل وتطبيقات السلف واتلف الصاحل من األمة  

  أدلة خطاب الوسطية والتيسا القرآين  -الفرع الثاين – 2
 3( مخم مرات، هي   5ورد لفظ ]الوسط  يف القرآن الكرمي ) 

 

مقدمة الشــيخ عمر عبيد حســنة، لكتاب فقه الوســط مقاربة لتقعيد و ــبط الوســطية، لنوار بن الشــلي،   1
  10هـ، ع 1430، قطر، حمرم 129األمة، عدد  كتاب

 أخرجه ابن ماجة   2
حممــد ف اد عبــد البــاقي، املع م املفهرس أللفــاظ القرآن الكرمي، دار اجليــل، باوت، دون طبعــة، ع   3
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وكذلك جعلناكم أمة وســــطا لتكونوا شــــهداء على الناس ويكون الرســــول عليكم  }قوله تعاىل     –  1
 ( 143)البقرة     {شهيدا  

 ( 238)البقرة     {حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى وقوموا هلل قانتني} -  2

ي اخـذكم و ابلل و يف أميـانكم ولكن ي اخـذكم مبـا عقـدا األميـان فكفـارتـه إطعـام عشـــــــــــرة ال  }  -  3
 ( 89)املائدة   {مساكني من أوسط ما تطعمون أهليكم

 ( 28)القلم     {قال أوسطهم أمل أقل لكم لوال تسبحون* قالوا سبحان ربنا إان كنا ئاملني} -  4

 ( 143)العادايت   {فوسطن به هعا} -  5

الدال على   كما نقتبم منها  الكرمي   القرآن  ورد لفظ ]اليسر  أكثر من عشرين مرة يف 
 1التيسا الذي هو عني الوسطية، كقوله تعاىل  

شــــــهر رمضــــــان الذي أ نزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من ا دى والفرقان فمن شــــــهد }   -  1
أخر يريد و بكم اليسـر وال يريد  منكم الشـهر فليصـمه ومن كان مريضـا أو على سـفر فعدة من أايم 

 ( 185)البقرة   {بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكربوا و على ما هداكم ولعلكم تشكرون

ـقال أـما من ئلم فســـــــــــوة نعـذـبه مث ي رد إىل رـبه فيعـذـبه عـذااب نكرا * وأـمات من آمن وعمـل } - 2
  ( 88)الكهف    {صاحلا فله جزاء احلسىن وسنقول له من أمران ي سرا

ولعل مرورا ســـــريعا على أقوال املفســـــرين ما ينا لنا درب الوســـــطية أكثر، ففي قوله تعاىل    
( ي روى عن ابن عباس وعطاء وعكرمة وقتادة   قو م  ))أي  143)العادايت    {فوســــطن به هعا}

    2 توسطن ذلك املكان، أي هع الكفار((

أقل لكم لوال تســـــــــبحون * قالوا ســـــــــبحان ربنا إان كنا  قال أوســـــــــطهم أمل  }ويف قوله تعاىل    
ــادة    ))أي أعــد م 28)القلم      {ئــاملني ــد وعكرمــة وقت ــاس وجمــاهــد وســـــــــــعي ( ي روى عن ابن عب

   3وأخاهم(( 

 

   772املصدر السابق نفسه، ع  1
   2300و  2299ع ، 4ابن كثا، التفسا، دار الكتاب احلديث، القاهرة، دون طبعة وبريخ، ج  2
   2149، ع 4ابن كثا، ج  3



 

 

قال أما من ئلم فســــوة نعذبه مث ي رد إىل ربه فيعذبه عذااب نكرا * وأمات } ويف قوله تعاىل  
( ي روى عن 88)الكهف   {احلســــــىن وســــــنقول له من أمران ي ســــــرامن آمن وعمل صــــــاحلا فله جزاء 

     1جماهد يف تفسا قوله  ))ن ي سران معروفا((  

ــتقامة   ــائر تفاســـا قوله تعاىل عن الوســـط واليســـر، ما دل على االعتدال واالسـ وهكذا يف سـ
    2واالستواء واالبتعاد عن الشطط والتنطع وال لو وحنو  

بة الل وية والتفســاية واألثرية واالقتباســية أمكننا معرفة الوســطية على ومن خالل هذ  املقار  
 وجهها الصحيح، فلنحاول ارتيادها يف بعض العبادات يف اإلسالم  

 خطاب الوسطية يف العبادات   -الفرع الثالث – 3
 الدخول يف اإلسالم    –أوال 

حنب يف بداية هذ  الدراســة أن نعرش لســماحة ويســر اإلســالم ووســطيته واعتداله يف قبول  
ــرائعه وقيمه   الداخلني إليه، حبيث تتم العملية ابالطالع على مبادئه الســــــــــمحة ومعرفة أحكامه وشــــــــ

 ميم  ومثـله ومـبادـئه، مث تليهـا عملـية التخيا بني البـقاء على ملـته األوىل واحرتام عقـيدة املخـالف ـما مل
(، وإن  255)البقرة    {ال إكرا  يف الدين قد تبني الرشـــد من ال ي }املســـلمني ابلســـوء لقوله تعاىل   

أراد الدخول فيكفيه النطق ابلشـــــهادتني، مث االلتزام بتعاليم اإلســـــالم ئاهراي، ألن و يتوىل الســـــرائر  
   3والناس يرون الظاهر وحيكمون عليه  

  التوبة يف اإلسالم   –اثنيا 

التوبة يف اإلسـالم من أسـهل األمور ومن أبسـط آليات األوبة إىل و تعاىل، فمن ئلم نفسـه  
أبي شــكل من أشــكال الظلم الروحي أو العقدي أو النفســي أو الســلوكي أو العقلي   فأوبته ســهلة 

الفتح * إذا جاء نصر و و }ميسورة، وقد مسى و نفسه يف سورة النصر بــــــــــــ ]التواب  لقوله تعاىل  

 

   1270، ع 3ابن كثا، ج   1
انظر  حممد الطاهر بن عاشـور، تفسـا التحرير والتنوير، الدار التونسـية للطباعة والنشـر، تونم، الطبعة    2

،  214و    189، ع  3  وابن كثا، التفســـا، ج 175و    14، ع  2، و ج  502، ع  1م، ج 1984الثانية،  
   674، ع 2و ج 

 مثة تفصيالت يف أحكام الردة واملرتد ليم املقام مقامها  3
 



 

 

)النصـر(  ويف   {واابتورأيت الناس يدخلون يف دين و أفواجا * فسـبح حبمد ربك واسـت فر  إنه كان 
هذا الصـــــدد قال اإلمام النووي  ))التوبة واجبة من كل ذنب فإن كانت املعصـــــية بني العبد وبني و  
تـعاىل ال تتعلق حبق آدمي فلـها ثالثة شـــــــــــروط  أحدها أن ي قلع عن املعصــــــــــــية، والـثاين أن يـندم على 

ثـة مل تصـــــــــــح توبتـه، وإن كـانـت  فعلهـا، والثـالـث أن يعزم أن ال يعود إليهـا أبـدا  فـإن فقـد أحـد الثال
املعصية تتعلق آبدمي فشروطها أربعة، هذ  الثالثة وأن يربأ من حق صاحبها، فإن كانت ماال أو حنو  
رد  إليه، وإن كان حد قذة وحنو  مكنه منه أو طلب عفو ، وإن كان ريبة استحله منها  و ب أن  

ــها صــــحت توبته عند أهل احلق من ذلك الذنب، وبقي    يتوب من هيع الذنوب، فإن بب من بعضــ
عليـه البـاقي  وقـد تظـاهرت دالئـل الكتـاب والســـــــــــنـة وإهـاع األمـة على وجوب التوبـة، قـال تعـاىل   

 { اســـــــــــت فروا ربكم مث توبوا إليــه}(  31)هود     {وتوبوا إىل و هيعــا أيهــا امل منون لعلكم تفلحون}
(  كما أن األحاديث ترتى 8)التحرمي     {نصــــــــوحااي أيها الذين آمنوا توبوا إىل و توبة }(   3)هود  

يف التوبة منها ما روا  أبو موســـى عبد و بن قيم األشـــعري ر ـــي و عنه عن النيب صـــلى و عليه  
ــلم أنه قال  ))إن و تعاىل يبســــط يد  ابلليل ليتوب مســــيء النهار، ويبســــط يد  ابلنهار ليتوب   وســ

   وما روا  أبو هريرة ر ـي و عنه قال  قال رسـول 1ا((  مسـيء الليل حىت تطلع الشـمم من م رهب
وعن عبد    2و صـلى و عليه وسـلم  ))من بب قبل أن تطلع الشـمم من م رهبا بب و عليه((  

و بن عمر ر ـي و عنهما عن النيب صـلى و عليه وسـلم قال  ))إن و عز وجل يقبل توبة العبد 
  3مامل ي ررر((  (( 

ــرائيل كانت    ــبيل املثال توبة بين إســــ ــعبة عســــــاة يف األداين األخرى على ســــ بينما التوبة صــــ
وإذ قال موســـــى لقومه اي قوم إنكم  } عســـــاة وعســـــاة جدا، إذ ينقل املفســـــرون تفســـــا قوله تعاىل 

ئلمتم أنفسكم ابناذكم الع ل فتوبوا إىل ابرئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خا لكم عند ابرئكم فتاب 
(  ويف هذا الصـدد يقول اإلمام حممد الطاهر بن عاشـور 54)البقرة    {عليكم إنه هو التواب الرحيم

ذ قال موســـى لقومه اي قوم إنكم ئلمتم أنفســـكم  وإ}يف تفســـا هذ  اآلية  ))   فقول موســـى لقومه  
{ تشــريع حكم ال يكون مثله إالّ عن وحي ال عن ابناذكم الع ل فتوبوا إىل ابرئكم فاقتلوا أنفســكم

اجتهـاد، وإن جـا  االجتهـاد لألنبـياء، ـفإن هـذا حكم خمـالف لقـاعـدة حفظ النفوس الب قـيل ـقد اتفق 

 

 أخرجه مسلم يف صحيحه   1
 أخرجه مسلم يف صحيحه   2

ــاحلني، دار الكتاب العريب، باوت، الطبعة األوىل،    3 ــرة النووي، رايش الصـــــ اإلمام أبو  كراي حيي بن شـــــ
 واحلديث أخرجه الرتمذي وقال حديث حسن    12    10م، ع 1973هـ 1393



 

 

فهم بقتل أنفســــــــــهم قتال حقيقة، إما أبن يقتل كل من عبد عليها شــــــــــرائع و، فهو يدل على أنه كل 
ــام، فالفاعل واملفعول واحد   وإما أبن   ــه، فيكون املراد ابألنفم األرواح الب يف األجســ الع ل نفســ
يقتل من مل يعبد الع ل عابديه، وكالم التوراة يف هذا ال رش يف راية اإلهبام وئاهر  أن موســــــى أمر   

أن يتقلوا من عبـد الع ـل ابلســـــــــــيف، وأهنم فعلوا وقتلوا ثالثـة آالة نفم، مث    و أن أيمر الالويني
  1استشفع  م موسى ف فر و  م (( 

ويف هذا الصــــــــدد يقول ابن كثا  ))   إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد   
في أمرهم عن موســـــــى وولد فيقتله ابلســـــــيف وال يبايل من قتل يف ذلك املوطن فتاب و على من خ

  2وهارون بعد توبتهم، وبب و ورفر للقاتل واملقتول ((  

 فأيهما أسهل توبًة، توبة اإلسالم، أم توبة بين إسرائيل؟  

 الوسطية يف السنة    –اثلثا 

)الفاأة     {اهدان الصــراط املســتقيم}ي عد الصــراط املســتقيم هو عني الوســطية يف قوله تعاىل   
(، ويف معرش تفســـا اآلية يســـو  املفســـرون حديث جابر بن عبد و ر ـــي و عنه، قال  ))كنا  6

عند النيب صـلى و عليه وسـلم فخّط خطا وخط خطني عن ميينه، وخط خطني عن يسـار ، مث و ـع  
وأن هذا صــراطي مســتقيما فاتبعو  }  يف اتط األوســط فقال  نهذا ســبيل و، مث تال هذ  اآلية  يد

  3(ن((153)األنعام     {وال تتبعوا السبل فتفر  بكم عن سبيله

 الوسطية مقصود الشارع   –رابعا  

 

   503و  502 ، ع1حممد الطاهر بن عاشور، تفسا التحرير والتنوير، ج  1
 ، بتصرة 95و  94، ع 1ابن كثا، ج  2
و   98  وابن تيمية، رســالة يف أقيق التوكل، ع 123ع   1تفســا أيب الســعود، طبعة دار صــبيح، ج   3

واحلــديــث أخرجــه ابن مــاجــة     32، ع  2  وابن القيم، بــدائع الفوائــد، دار الفكر، باوت، دون طبعــة، ج  99
كتاب املقدمة  وإىل هذا ذهب أبو الســـــــعود يف تفســـــــا ، وابن تيمية يف رســـــــالة أقيق التوكل وابن القيم يف بدائع  

  الفوائد



 

 

  مقصـود الشـارع احلكيم احلمل على الوسـط لكافة املكلفني، وإىل هذا ذهب اإلمام الشـاطيب 
فقال  ))   احلمل على التوســط هو املوافق لقصــد الشــارع، وهو الذي كان عليه الســلف الصــاحل(( 

1  

وهو عني ما ذهب إليه الشـــــــــيخ حممد الطاهر بن عاشـــــــــور بقوله  ))   ســـــــــهولة املعاملة يف 
ــييق والتســـــاهل، وهي راجعة إىل معىن االعتدال والعدل والتوســـــط     اعتدال، فهي وســـــط بني التضـــ

   2 راء الشريعة دل على أن السماحة واليسر من مقاصد الدين  ((واستق

قد خص و تبارك وتعاىل حممدا صـــــــــلى و   ويف هذا الصـــــــــدد يقول اإلمام ابن تيمية  ))  
عليه وســلم خبصــائص ميز  هبا على هيع األنبياء واملرســلني، وجعل له شــرعة ومنهاجا أفضــل شــرعة 
وأكمل منهاج مبني   كما جعل أمته خا أمة أخرجت للناس   هداهم و بكتابه ورسـوله ملا اختلفوا 

خيارا، فهم وســـط يف توحيد و وأمسائه وصـــفاته، ويف فيه من احلق من قبلهم، وجعلهم وســـطا عدال 
اإلميان برســـــله وكتبه، وشـــــرائع دينه من األمر والنهي واحلالل واحلرام  فأمرهم ابملعروة، وهناهم عن 
ــيرا من الطيبات كما حرم على  املنكر، وأحل  م الطيبات، وحرم عليهم اتبائث، ومل حيرم عليهم شـــــ

ــيرا ل  م شـــــ من اتبائث كما اســـــــتحلتها النصـــــــارى   ومل يضـــــــيق عليهم ابب الطهارة   اليهود، ومل حي 
والن اســــة كما  ــــيق على اليهود، ومل يرفع عنهم طهارة احلدث واتبث كما رفعته النصــــارى   حىت  
ي قال يف فضــــــــائل الراهب  نله أربعون ســــــــنة ما مم املاءن  و ذا تركوا اتتان مع أنه شــــــــرع إبراهيم 

والســـــالم   واليهود إذا حا ـــــت املرأة عندهم ال ي اكلوهنا وال يشـــــاربوهنا، وال  اتليل عليه الصـــــالة
يقعدون معها يف بيت واحد  والنصـــــــــارى ال حيرمون وطء احلائض   وكذلك املســـــــــلمون وســـــــــط يف 

  3شريعتهم   وأهل السنة واجلماعة يف اإلسالم كاألمة املسلمة بني أهل امللل والنحل األخرى  (( 

افت  ود الشـارع، وخا األمور الوسـط لقوله تعاىل   فالوسـطية مقصـ  }وال جتهر بصـالتك وال ن 
ــبيال{ ــراء   هبا وابتغ بني ذلك ســــــ }وال جتعل يدك م لولة إىل عنقك وال ( ولقوله تعاىل  110)اإلســــــ

}والذين إذا أنفقوا مل ي سـرفوا ومل يقرتوا وكان بني  ( ولقوله تعاىل  29)اإلسـراء     تبسـطها كل البسـط{
 

ــ(، املوافقات يف أصـول الشـريعة، حباشـية الشـيخ عبد و درا ، دار  790أبو إسـحا  الشـاطيب )ت    1 هــــــــــ
  124، ع 2الكتب العلمية، باوت، دون طبعة وبريخ، ج 

حممد الطاهر بن عاشـــور، مقاصـــد الشـــريعة اإلســـالمية، الشـــركة التونســـية للنشـــر والتو يع، تونم، دون   2
  60م، ع 1985طبعة، 

ــط، كتاب األمة، عدد  ابن    3 ــحيح، نقال عن  نوار بن الشــــلي، فقه التوســ ، ع 129تيمية، اجلواب الصــ
 ، بتصرة 37و  36و  35



 

 

)لقمان   }واقصـــــد يف مشـــــيك وارضـــــض من صـــــوتك{(  ولقوله تعاىل  67)الفرقان    قواما{ ذلك
19)    

 الوسطية ن إن لنفسك عليك حقا ن   –خامسا

 املثال األول   –  1

مقصـــود الشـــارع احلكيم احلمل على الوســـط لكافة املكلفني، يف كافة شـــ ون احلياة التعبدية  
واملعيشـــية، حمققا احلديث الشـــريف والقاعدة األصـــولية الذهبية  ]إن لنفســـك عليك حقا فأعط كل  
ذي حقه  )أخرجه الرتمذي، كتاب الزهد(، وإىل هذا ذهب اإلمام علي ر ي و عنه عندما دعا إىل  

ا رد وسطية يف املعيشة، فقد روى الربيع بن  ايد احلارثي أنه قال لعلي بن أيب طالب ر ي و عنه، ال
  علّي ر ـي و عنه  يب على أخي عاصـم  قال  ما ابله؟ قال  لبم العباءة يريد النسـك  فقال علي  

  !ه وـقال  وحيـك ـبه  ـفأ يت ـبه م تزرا بعـباءة، مرـتداي ابألخرى، شــــــــــــعث الرأس واللحـية، فعبم يف وجهـ 
أمـا اســـــــــــتحيـيت من أهـلك؟ أمـا رمحـت وـلدك؟ أترى و أابح ـلك الطيـبات وهو يكر  أن تـنال منهـا 
شـيرا؟ بل أنت أهون على و من ذلك، أما مسعت و وهو يقول يف كتابه   }واألرش و ـعها لألانم 

رتى و أابح هذ  لعباد   ( ؟ أف22      10)الرمحن     (19)لقمان         خيرج منهما الل ل  واملرجان{
ــه ابلقول  قــال   ــذالــك نعم و ابلفعــل خا من ــه؟ وإن ابت ــه فيثبتهم علي ــذلو  وحيمــدوا و علي إالّ لبت

إن و فرش على أئمة احلق   !عاصــم  فما ابلك يف خشــونة مأكلك وخشــونة ملبســك؟ قال  وحيك 
  1أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس  

 املثال الثاين   –  2

ج البخاري ورا  عن أيب جحيفة عن أبيه قال  ))آخى النيب صــلى و عليه وســلم  بني  أخر  
متبذلة، فقال  ا  ما شـأنك؟ قالت    سـلمان وأيب الدرداء، فزار سـلمان أاب الدرداء، فرأى أم الدرداء  

كـل    ـقال  أخوك أبو اـلدرداء ليم ـله حـاجـة يف اـلدنـيا  ف ـاء أبو اـلدرداء، فصـــــــــــنع ـله طعـامـا  فقـال   
فإين صائم  قال  ما أان آبكل حىت خكل  قال  فأكل  فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم  قال   
من  فنام، مث قام يقوم  فقال  من  فلما كان من آخر الليل قال ســـــلمان  قم اآلن  فصـــــليا   فقال له  

حق حقه  سـلمان  إن لربك عليك حقا، ولنفسـك عليك حقا، وألهلك عليك حقا، فأعط كل ذي  

 

ــام، أقيق حممد رشـــــــيد ر ـــــــا، دار املعرفة، باوت، دون طبعة وبريخ، ج    1 ، ع 1الشـــــــاطيب، االعتصـــــ
 ، بتصرة 46 و 45، ع 129  نقال عن  نوار بن الشلي، فقه التوسط، كتاب األمة، عدد 342



 

 

فأتى النيب صلى و عليه وسلم  فذكر ذلك له، فقال النيب صلى و عليه وسلم  نصد  سلمانن(( 
1  

 املثال الثالث   –  3

  ))ما خّا رسـول و صـلى و عليه  أخرج البخاري ورا  عن عائشـة ر ـي و عنها  قالت 
   2وسلم   بني أمرين إالّ أخذ أيسرمها ما مل يكن إمثا، فإن كان إمثا كان أبعد الناس منه((  

 املثال الرابع   –  4

روى ابن بطة بسـند  عن علي بن أيب طالب ر ـي و عنه  قال  )) أال أخربكم ابلفقيه؟ كل   
ــي و، ومل    الفقيه؟  من مل ي قنط الناس من  رمحة و، ومل ي منهم من مكر و، ومل ي رخص  م يف معاصــ

    3يدع القرآن رربة عنه إىل را  (( 

 وما ميكن استنتاجه التايل  

 ذروة اإلفتاء محل الناس على املعهود الوسط   –  1

 اختيار أيسر األمرين ما مل يكن إمثا   –  2

ــتطعتم{االعتدال والتوســــط يف التكليف مبقدار املشــــقة والتحمل     –  3 )الت ابن   }فاتقوا و ما اســ
16 ) 

 إعطاء النفم حقها، واستيفاء احلق منها   –  4

إذا تعذر الســــــداد وجبت املقاربة قدر اإلمكان عمال ابحلديث الذي روا  أبو هريرة ر ــــــي و    –  5
إن الدين يسر، ولن ي شاد الدين أحد إالّ رلبه، فسددوا    ))م  قالعنه  أن النيب صلى و عليه وسل 

   4وقاربوا وأبشروا، واستعينوا ابل دوة والروحة وشيء من الدجلة((  

 

  أخرجه البخاري، كتاب الصوم 1
  أخرجه البخاري، كتاب املناقب 2
ــاويش ، املكتب اإلســــالمي، الطبعة     3 عبيد و بن حممد بن بطة العكربي، إبطال احليل، أقيق  ها الشــ

   73  نقال عن فقه الوسط، ع  12الثانية، دون بريخ، ع 
  أخرجه البخاري، كتاب اإلميان 4



 

 

ــلم  لعبد و بن عمرو بن العاع    –  6 ــلى و عليه وســ ــتيفاء احلقو  عمال بقوله صــ ــداد يف اســ الســ
لنفسـك حقا، وألهلك حقا، فصـم وأفطر، وقم ومن،  ر ـي و عنهما حني قرر التنسـك فقال  ))وإن  

   1وأعط كل ذي حق حقه((  

معرفة التوسـط والوسـطية ابلشـرع والعقل، لقوله صـلى و عليه وسـلم   )) نإنه لن ي نّ ي أحدا    –  7
ــددوا   ــول و؟ قال  ن وال أان ن، إالّ أن يت مدين و برمحته، ســـــ منكم عمله ن، قالوا  وال أنت اي رســـــ

   2اربوا، واردوا وروحوا، وشيء من الدجلة ، والقصد القصد تبل وا((  وق

احلذر من االحنراة عن املنهج الوســــــــط تاية األمة املســــــــلمة، ال مطلق التســــــــاهل الذي هو    –  8
}كنتم خا أمـة أ خرجـت للـناس خمرون ابملعروة وتنهون عن املنكر وت منون خمـالف  ـا لقوـله تعـاىل   

 ( 110)آل عمران    ابهلل{

ــل   –  9 ــرع ما مل خيالف املنصـــــوع عليه لقوله صـــ ــط هو عني الشـــ ــلم   ))ليم  التوســـ ى و عليه وســـ
   3للنساء وسط الطريق(( 

كراهية ال لو والتقصـا معا، وخا األمور الوسـط، وقد روي عن السـلف الصـاحل كسـفيان بن    –  10
عيينة ر ـوان و عليهم   قو م  ))من فسـد من علمائنا ففيه شـبه من اليهود، ومن فسـد من عبادان 

    4ففيه شبه من النصارى((  

اإلخالع هلل هو أس قواـعد الوســـــــــــطـية كلـها، حلـدـيث أيب هريرة ر ـــــــــــي و عـنه ـقال مسـعت  –  11
رسـول و صـلى و عليه وسـلم   يقول  ))إن أول الناس ي قضـى يوم القيامة عليه رجل اسـتشـهد فأ يت  
ــهد ت، قال  كذبت،   ــتشـ به، فعّرفه نعمه، فعرفها، قال  فما عملت فيها؟ قال  قاتلت فيك حىت اسـ

كـنك ـقاتـلت ألن ي ـقال  جريء، فـقد قـيل، مث أ مر ـبه فســـــــــــحـب على وجـهه حىت أ لقي ـبه يف الـنار   ول
ورجـل تعلم العلم وعّلمـه، وقرأ القرآن، فـأ يت بـه، فعّرفـه نعمـه فعرفهـا، قـال  فمـا عملـت فيهـا؟ قـال   
ــه، وقرأت فيــك القرآن  قــال  كــذبــت، ولكنــك تعلمــت العلم، ليقــال  عــامل،   تعلمــت العلم وعلمت
وقرأت القرآن ليقـال  هو قـارىء، فقـد قيـل، مث أ مر بـه فســـــــــــحـب على وجهـه، حىت أ لقي يف النـار   

 

  2413جه الرتمذي، ابب الزهد، ابب ما جاء يف حفظ اللسان، حديث رقم أخر  1
  أخرجه البخاري، كتاب الرقا  2
ــي املرأة يف حاجتها   3 ــحيحه، كتاب احلظر واإلابحة، ابب ذكر الزجر عن أن متشـــ أخرجه ابن حبان يف صـــ

 يف وسط الطريق 
 نقال عن يوسف القر اوي، مرجع سابق   4



 

 

ــناة املال كله، فأ يت به، فعّرفه نعمه فعرفها، قال  فما عملت   ع و عليه، وأعطا  من أصـ ــّ ورجل وسـ
نك فعلت  فيها؟ قال  ما تركت من سـبيل أب أن ينفق فيها إالّ أنفقت فيها لك؟ قال  كذبت، ولك

    1ليقال  هو جواد، فقد قيل، مث أ مر به، فسحب على وجهه، مث ألقي يف النار(( 

 واتالصة 
أن الوسطية هي منهج اإلسالم، وهي فعله وسنته وساته صلى و عليه وسلم، وهي عمل  

أصحابه ر ي و عنهم  من بعد ، وعمل السلف الصاحل الذي ترىب على أيديهم، وعمل اتلف 
 الصاحل إىل أن يرث و األرش ومن عليها صابرا حمتسبا ملتزما منهج اإلسالم  

الف  الدعوة ومناه ها، والذي صل املعنون مب وخلصنا يف هناية هذا  دخل إىل مصطلح علم 
عاجلنا فيه مصطلح الدعوة والداعية ل ة واصطالحا، وقدمنا فيه حملة موجزة عن بريخ ونشأة هذا 
العلم وأمهيته يف نشر اإلسالم، ومناه ه املختلفة  وذلك من خالل مباحثه الثالثة  مفهوم الدعوة 

صائص ومميزات  وحملة برخيية عن نشأة وأمهية علم الدعوة  ونظرايت والداعية ل ة واصطالحا وخ 
ومناهج دراسة علم الدعوة  وخلصنا فيه إىل أمهية التعرة على نظرايت ومناهج الدعوة املختلفة، 

 وفائديفا يف جناح العمل الدعوي 
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 الفصل الثالث 

 مدخل إىل منهج الدعوة العقلية
هذا    الفالسفة يتناول  ههور  عند  العقلية  الدعوة  ومناهج  النبوية  الدعوة  منهج  الفصل 

الدعوة إىل و،  ايدة على  واملناطقة واملفكرين واملتأملني واملتكلمني، ومدى االنتفاع مبنه هم يف 
 منهج األنبياء يف الدعوة إىل و، وذلك من خالل املباحث اآلتية  

 يف االستدالل على العقيدة  املبحث األول  منهج النبوات   –  1

 املبحث الثاين  منهج الفالسفة واملناطقة وعلماء الكالم يف االستدالل على العقيدة  –  2

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 املبحث األول

 منهج النبوات يف االستدالل على العقيدة 

 مكانة الفهم األمثل للدين   -املطلب األول – 1

حيتل الفهم السوي والصحيح يف املنهج العقلي اإلسالمي مكانة ابل ة األمهية والقدر، والقرآن  
عامر وحافل ابآلايت الب أض على الفهم مبراتبه املختلفة، والب أعالها مرتبة االعتبار واالتعاظ، 

ه وتعاىل فقال  }إن يف أي االعتبار آبايت و يف خلقه والدالة عليه سبحانه وتعاىل، كما أخربان سبحان
خلق السموات واألرش واختالة الليل والنهار آلايت ألويل األلباب* الذين يذكرون و قياما وقعودا 
وعلى جنوهبم ويتفكرون يف خلق السموات واألرش ربنا ما خلقت هذا ابطال سبحانك فقنا عذاب 

 (    191، 190النار{ )آل عمران   

ابستبصار ما خلق و تعاىل، وهو خاع أبويل األلباب والعقول فاالعتبار هنا يكون ويتشكل   
ة فقط، ألن من مل يستثمر عقله يرى وكأنه ال يرى إالّ األشكال، ويشاهد ولكنه ال يشاهد إالّ  الناِّ
املظاهر، وال حيسن القيام بسائر العمليات العقلية والوجدانية الب يقوم هبا أويل األلباب، من  ذكر 

ر لعظمة و أثناء احلاالت العقلية املختلفة، يف حالة القيام، والقعود، واالتكاء، واجللوس، هلل، وحضو 
وراها   وهم يف تفكر دائب يف عظمة املخلوقات، ما ي دي هبم إىل االعتبار به، واتوة من عذابه 

 من خالل استعظام خملوقاته سبحانه وتعاىل 

رب  وعظاته أيضا من أخص وأوكد األدلة على عظمته واالعتبار ابلتاريخ وحوادثه وأايمه وع  
سبحانه وتعاىل، حيث تدل حوادث التاريخ على سنن و ونواميسه وقوانينه يف االجتماع اإلنساين، 
مصداقا لقوله سبحانه وتعاىل  }لقد كان يف قصصهم عربة ألويل األلباب ما كان حديثا يفرتى ولكن 

  1(  111يء وهدى ورمحة لقوم ي منون{ )يوسف   تصديق الذي بني يديه وتفضيل كل ش

 

وانظر  رشاد خليل، نقال عن جملة اجملتمع الكويتية      25انظر  عبد العزيز السلمان، الكواشف اجللية، ع      1
 م  2004سنة  



 

 

هو اجملال الواسع والفسيح لالعتبار   –بكل ما فيه من اآلايت واألدلة-وبذلك يكون الكون   
املفتوح واملبصر للعقل اإلنساين بكل مستوايته ودرجاته  ]العقل الوا ع، العقل املدرك، العقل احلكيم، 

- 1889قاد  العقل الرشيد  كما يذهب إىل ذلك املفكر املوسوعي األستاذ املرحوم )عباس حممود الع
عقل 1964 الرتمذي يف  احلكيم  إليه  يذهب  أو كما  إسالميةن،  فريضة  نالتفكا  القيم  م( يف كتابه 

  1الفطرة واحل ة واحمل ة والعقل السلفي 

هو اجملال الثاين والواسع لالعتبار   –بكل ما يعنيه مصطلح التاريخ-ويكون التاريخ اإلنساين  
اإلنساين  وبذلك يكون االعتبار هو أداة اإلنسان السوي للفهم العلمي املبصر والصحيح للعقل  

 للكون وللطبيعة وللنظام وللحياة ولإلنسان  

 تكامل العقل والدين  -املطلب الثاين – 2

الفهم عند بعض املســلمني اليوم وعند راهم أيضــا، القبول  كان من أهم أســباب ا ــطراب 
مصــــــطلحي ]دين، علم ، وهي القســــــمة اتاطرة الب تضــــــع  ابلقســــــمة الضــــــيزى، ورا العلمية بني 

ــر على  ــر، والقاصــــ ــر للعلم يف هذا العصــــ ــالم مع بقية األداين يف مقابل العلم، ابملفهوم املبتســــ اإلســــ
 العلوم الت ريبية واملادية والطبيعية والدقيقة والراي ية والفيزايئية  

رج الدين اإلســـــــالمي وعندئذ يكون من العبث احلديث عن اإلســـــــالم دينا ابملفه  وم الذي خي 
من دائرة العلم، بـل ويضـــــــــــعـه يف مواجهـة العلم  ولـذا فـإن أرير عقول املســـــــــــلمني أوال هو الطريق  
ــالم كدين مساوي خاا   ــوي لتحرير عقول اآلخرين اثنيا  وهذا ا دة لن يتحقق إالّ إبخراج اإلسـ السـ

 واعتبار  أعلى مراتب العلم   ووحيد من دائرة هذا التصنيف، وو عه يف دائرة العلم، بل

فهو علم يقوم على أساس من اليقينيات، والب ب اها يستحيل أن يكون هناك علم صحيح   
ابلكون واإلنســـــــان والنظام والطبيعة واحلياة، وكل ما ميكن أصـــــــيله يف ريبة هذ  اليقينيات هو جمرد 

هو حادث اليوم يف عامل الفكر والثقافة ئاهر من احلياة الدنيا، ي ورث ال فلة عن العلم الصــحيح كما 
 والبحث 

 واتالصة الب نصل إليها هي  
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 أن القرآن مصدر الفهوم وأعالها االعتبار الشامل املفتوح   –  1

 أن القرآن مصدر الفهوم وأعالها االعتبار ابلتاريخ اإلنساين   –  2

 أننا نقع يف اتطإ الفادح عندما نفصل بني الدين والعلم   –  3

 أننا نقع يف اتطإ الفادح عندما جنعل الدين اإلسالمي يف مواجهة العلم   –  4

أننا مسـرولني مسـ ولية مباشـرة عن أرير عقولنا أوال لتحرير عقول البشـرية، وال يكون ذلك إالّ    –  5
 إبخراج اإلسالم من دائرة املواجهة مع العلم 

 مراتب العلم اليقيين املطلق أننا معنيني بفهم وشرح حقيقة اعتبار اإلسالم أعلى    –  6

أننـا معنيني مبطـابقـة العلم مع الـدين، وعـدم جعـل العلم بـديال للـدين، ألن ذلـك يورث ال فلــة    –  7
 احلقيقية عن العلم الصحيح الذي هو مطابق ليقينيات الدين 

 مصدر اليقينيات الكربى    -املطلب الثالث – 3

الطريق إىل اليقينيات الكربى، والب هي شـرط املعرفة يف ريبة هداية اإلسـالم  ـلت البشـرية  
الصـــــــــــحيحــة ابلكون واحليــاة والنظــام والطبيعــة واإلنســــــــــــان  وهي املعرفــة الب ترتكز على املعرفــة 
الصـحيحة ابهلل سـبحانه وتعاىل  وبذلك يصـا اإلسـالم وحد  هو مصـدر هذ  اليقينيات الكربى، الب  

الســـــفة والدايانت الباطلة واحملرفة، كما  ـــــل عنها أيضـــــا  حارت و ـــــلت عنها عقول املفكرين والف
 أصحاب العقل املادي والت رييب، وبذلك يكون القرآن هو مصدر املعرفة اليقينية املطلقة 

 القرآن مصدر املعرفة اليقينية  -الفرع األول – 1

لنــا    ولقــد كــان من أكرب نعم و تعــاىل أن القرآن الكرمي الــذي جــاء رمحــة للنــاس قــد حفظ 
ــية الب تتعلق خبلق هذا الكون، وهذا   ــاســـ ــان احلقائق األســـ ــاد  عن خالق الكون واإلنســـ ابترب الصـــ
ــان، وهي احلقـائق الب ال أيتيهـا الـباطـل من بني ـيديهـا وال من خلفـه ، والب روـيت ابلســــــــــــند  اإلنســـــــــ

يل عليه  الصـــــحيح العايل، وهو أعلى مراتب اليقني العلمي عن حممد صـــــلى و عليه وســـــلم عن جرب 
 الصالة والسالم عن رب العزة سبحانه وتعاىل 

 املعرفة ابهلل أصل اليقينيات الكربى  - الفرع الثاين – 2



 

 

واألصـــــــــــل الذي ترتكز عليه اليقينيات الكربى هو املعرفة ابهلل ســـــــــــبحانه وتعاىل، ولذا كان   
ــاســـها يكون الدخول يف اإلســـالم واتر  وج منه الشـــهادبن  املطلب األول يف اإلســـالم، وهبا وعلى أسـ

ــفة وال  ــول و ، ال يكون الدخول فيه مبقدمات الفالســـــــ ــهد أن ال إله إالّ و وأن حممدا رســـــــ ]أشـــــــ
 املتكلمني 

 الدخول يف اإلسالم ابلشهادتني   -الفرع الثالث – 3

ابلشـــــهادتني، وال يكون    –كما قال علماء اإلســـــالم  –ولذا فإن الدخول يف اإلســـــالم يكون  
سـفة مثل قو م  ))كل معلول ال بد له من علة((  وال مبقدمات املتكلمني مثل قو م  مبقدمات الفال

 ))كل حمدث ال بد له من حمدث(( 

والشــهادة أبنه ال إله إالّ و وأن حممدا رســول و صــلى و عليه وســلم، إقرار وعمل، وهي   
ــروط  ــي تها هذ  عهد بني و وعباد ، وهي عهد م لزٌم ومشـــــ ــا  بصـــــ ــلمون، ومبقتضـــــ يدخل فيه املســـــ

 يعملون ويتعاملون، وإليه يتحاكمون 

والشهادة هي اإلخبار ابلشيء عن علم واعتقاد لصحته وثبوته، واملعىن أ قرُّ وأعرتة مصدقا   
ومعتقدا أنه ال يســـتحق العبادة إالّ و وحد ، وكذلك أ قّر وأعرتة مصـــدقا ومعتقدا التصـــديق اجلا م  

ــلى و ــهم وجنهم، وأن ما جاء به  أبن حممدا صــ ــوله إىل العاملني كافة، إنســ ــلم عبد و ورســ  عليه وســ
 احلق الواجب االتباع 

اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورســــله واليوم اآلخر     -على كل مســــلم  –وي وجب ذلك العهد  
ا املتكلمون  الذي بينه رســــول و  صــــلى و عليه وســــلم، ال على حنو األصــــول املبتدعة الب قال هب

 والفالسفة، الب مل يتعبد و املسلمني بشيء منها 

ــلم  –كما ي وجب ذلك العهد   ــريك له، وابلكيفية الب    –على كل مســ عبادة و وحد  ال شــ
بينها و ورسـوله دون ابتداع بزايدة أو نقصـان  وكل ما خالف ذلك فهو ابطل ال يدخل يف اإلسـالم  

 من أي ابب 

ــب الدخول واتروج من الدين والتزام تعاليمه وتطبيقها،   ومراتب الناس  ــالم حبســـــــ يف اإلســـــــ
 دون التفات إىل ما ابتدعه الفالسفة واملتكلمون واملنحرفة من املتصوفة 

 منهج النبوات وأتباعهم يف االستدالل  - املطلب الرابع – 4



 

 

ومنهج االســــــــــــتدالل على اليقينـيات الكربى يف اإلســـــــــــالم، هو منهج النبوات، وهو منهج  
خمالف لطر  االسـتدالل النبوي، بل مصـارم ملنهج الفالسـفة وأتباعهم  وطريق األنبياء يف االسـتدالل  

بدعوة هو طريق امل منني الذين طهروا قلوهبم مما ســـوى و، مث مل وها بذكر و إمياان منهم وتصـــديقا 
ــان، مث ابجلوارح واألركـان، وهي عـبادة  ــل، اـلذين دعوا إىل عـبادة و أوال ابلقـلب، مث ابللســـــــــ الرســـــــــ

 تتضمن معرفة و وذكر  

ـفأصـــــــــــل علم األنبـياء وعملهم هو العلم ابهلل، والعـمل هلل، وذـلك أمر فطري، فطر و علـيه   
ــوخا يف الن ــد رسـ ــروري، وهو أشـ ــي كقولنا  الناس  فالعلم ابهلل فطري و ـ فوس من مبدإ العلم الراي ـ

))إن الواحد نصــف االثنني((، كما أنه أشــد رســوخا من العلم الطبيعي كقولنا  )) اجلســم ال يكون يف 
 مكانني(( 

تلك املبادىء الب جعلها الفالســـــفة وأتباعهم األســـــاس الوحيد ملعرفة و، فما وصـــــلوا عن  
لوا إىل شــــــرك و ــــــالل، أشــــــنع من مشــــــركي العرب يف طريقها إىل معرفة أو شــــــبه معرفة، وإمنا وصــــــ 

اجلاهلية، انهيك عن التيار اإلحلادي الســائد اليوم يف العامل أبلوانه وفلســفاته املختلفة من  ]مســيحية  
وثنـية، وـماركســــــــــــية إحلـادـية، وعلـمانـية ملحـدة، وعلـمانـية دينـية، ووجودـية، وو ـــــــــــعـية طبيعـية وـمادـية،  

 يوية، وحداثية، وما بعد احلداثية    وعقالنية، وشكية، وتفكيكية، وبن

ذـلك أن هـذ  املعـارة الب يســـــــــــموهنـا ـبدهـيات، إمنـا هي أمسـاء قـد ت عرش عنهـا أكثر الفطر   
الســــوية، وقد ال تنتبه  ا  أما العلم اإل ي فما ي تصــــور أن ت عرش عنه فطرة، فكل إنســــان مفطور أن  

م ابحلاجة واالفتقار إىل خالقه وفاطر  وربه   حي 

 دور الدليل والربهان يف أقيق املعرفة اليقينية   -الفرع األول – 1

كان الدليل والربهان هو األصــــــــل األول الذي ي ســــــــتدل به على و احلي القيوم، الذي هو   
رب كل شـيء ومليكه، وم  صـل كل أصـل، ومسـبب كل سـبب وعلة، هو و احلق احلي القيوم ذاته   

ـته، ـبه يســــــــــــتدل العـبد علـيه، ويفرغ إلـيه، وي رد كـل أمر إلـيه، وـلذا  ـفاهلل هو أئهر دلـيل على وجود ذا
عليه    –لرال يعذبين–ي ذكر عند بعضــــهم أنه قال  )) هو الدليل على كل شــــيء، وإن كان كل شــــيء 

 دليال(( 



 

 

وقـيل البن عـباس مبـا عرـفت رـبك؟ ـقال  ))من طـلب ديـنه ابلقـياس، مل يزل دهر  يف التـباس،   
    1  نا يف االعوجاج، عرفته مبا عّرة به نفســه، ووصــفته مبا وصــف به نفســه((خارجا عن املنهاج، ئاع 

ــه، عن طريق نور اإلميان الذي   ــلت بتعريف و نفســــــ فأخرب ابن عباس بذلك أن معرفة القلب حصــــــ
 يقذفه و يف قلب من يشاء من عباد  

ومـا أكثر مـا نبـه القرآن إىل أن و هو اـلذي يهـدي اـلذين آمنوا، ومن أجـل ذـلك طلـب من  
ل معلما  م طلب ا داية منه سبحانه وتعاىل  عباد  أن يسألو  ا داية، وأن يستعينوا به يف طلبها، فقا

  3يف كل صالة ي دوهنا يف سورة الفاأة }اهدان الصراط املستقيم{  

ولذا كان من دعاء النيب حممد صـــــــلى و عليه وســـــــلم  )) اي دليل احليارى دلين على طريق  
 عليه وســلم  الصــادقني، واجعلين من عبادك الصــاحلني((، ويف صــحيح مســلم أن رســول و صــلى و

كان إذا قام إىل الصــالة يف الليل يقول  )) أللهم رب جربائيل وميكائيل وإســرافيل، فاطر الســموات 
واألرش، عامل ال يب والشــهادة، أنت أكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون  ِاهدين ملا اختلف فيه 

 من احلق إبذنك، إنك يفدي من تشاء إىل صراط مستقيم((   

منهج األنبياء  أن األصــــــــل اجلامع للعلم يف منهج األنبياء هو العلم ابهلل  فالعلم   وخالصــــــــة
وذكر و هو أصـل كل كالم وجامعه، والعمل هلل تعاىل هو أصـل كل   ابهلل هو أصـل كل علم وجامعه 

ــوا ، إما   ــل ذلك فما ســــ ــالح، إالّ يف معرفة رهبم وعبادته  وإذا حصــــ علم وجامعه، وليم للَخْلق صــــ
 انفع، وإما فضول را انفع، وإما أمر مضر  فضل  

 العلم ابهلل أساس أنواع العلوم   - الفرع الثاين – 2

العلم ابهلل تتشـــعب عنه أنواع وخمتلف العلوم، ومن عبادته وقصـــد  تتشـــعب وجو  املقاصـــد  
الصـــــــــــاحلة، وكـما ميتلىء القـلب بعـبادته وذكر ، وتنشـــــــــــط النفم امل مـنة ابالســـــــــــتـعانة واالعتصـــــــــــام 
واالســتمســاك به  ومن جلأ إليه ركن إىل حصــن وثيق، واعتصــم ابلدليل ا ادي، وابلربهان الوثيق، فال 

 ل يف  ايدة العلم واإلميان، وأصن ابلسالمة اإل ية من اجلهل والكفران يزا
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ومن أجل ذلك ملا كان العلم ابهلل تعاىل هو أصــل كل علم ودليه اتفق عامة أهل الســنة على 
 أن يسمى و تعاىل دليال، وشّذ عن ذلك بعض املتكلمني 

 واتالصة أن  

 و  دليله وبرهانه اإلسالم هو وحد  مصدر اليقينيات لوث  –  1

 القرآن والسنة مها مصدر اإلسالم يف املعرفة اليقينية   –  2

 املعرفة ابهلل هي أصل اليقينيات الكربى   –  3

 الدخول لإلسالم يكون ابلنطق ابلشهادتني، مث اإلقرار هبما والعمل مبقتضى شريعة و   –  4

ســــبحانه وتعاىل  }واتقوا و ويعلموكم و{ )البقرة   طريق األنبياء يف االســــتدالل هو عني قوله   –  5
282  )1    

 و هو الدليل على كل شيء   –  6

 العلم ابهلل هو أصل كل العلوم واملعارة واحلقائق واتربات الصحيحة واملطلقة   –  7

وبعد أن تبينا منهج النبوات يف التعرة على و ومعرفته سبحانه وتعاىل، والذي هو أس 
كل املناهج، ننتقل يف املبحث الثاين لنتبني منهج الفالسفة يف معرفة و كمنهج من مناهج   وأصل

 الدعوة، ولنكتشف مدى صالحيته كمنهج دعوي  
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 املبحث الثاين 

 منهج الفالسفة واملناطقة وعلماء الكالم يف االستدالل على العقيدة 

 الفالسفة  منهج  -املطلب األول – 1

أما منهج الفالســفة ومن تبعهم من املتكلمني فإهنم ابتدأوا بنفوســهم ف علوها األصــل الذي   
ي فّرعون عليـه، واألســــــــــــاس الـذي يبنون عليـه ، فتكلموا يف كيفيـة إدراك العلم فقـالوا  )) إنـه يكون  

 ابحلم برة، وابلعقل برة ، وهبما معا برة أخرى(( 

ــل يف العل، وقالوا  )) ال  مث رتبوا على ذلك أن ج  ــية والبدهية هي األصـــــــ علوا العلوم احلســـــــ
ــة   ــة منهم، من األمور الطبيعي ــذلــك األمور القريب حيصـــــــــــــل علم إالّ هبمــا((، مث  عموا أهنم يــدركون ب
ــائر العلوم،  ــول الب يبنون عليها ســـــ ــابية واألخال ، مث جعلوا هذ  األمور الثالثة هي  األصـــــ واحلســـــ

علوم ما يســـمونه ابلبدهيات الب جعلوها أصـــول العلم والكالم، مثل قو م  واســـتخلصـــوا من هذ  ال
)) إن الواحد نصـــــف االثنني، وإن اجلســـــم ال يكون يف مكانني، وإن الضـــــدين كالســـــواد والبياش ال  

  تمعان(( 

وقد اتفقوا على أن األصـــلني األولني مها ]األمور الطبيعية واحلســـابية ، واختلفوا يف األصـــل   
، وهو  ]األخال    الب منها اســـــتحســـــان العلم والعدل والعفة والشـــــ اعة، وهي األصـــــول الثالث

 العامة عند ههور الفالسفة واملتكلمني، بل منهم من  علها من الفروع الب تفتقر إىل الدليل 

فكان الذي اتفقوا عليه من املعارة أمرا قليل الفائدة، نزر اجلدوى، وهي األمور الســـــفلية،   
 صعدوا من هذ  املقدمات والدالئل إىل األمور العلوية اختلفوا فإذا  

 فساد املنهج الفلسفي مقصدا ووسيلة  -املطلب الثاين – 2

والطر  الفلســفية فيها فســاد كبا من جهة الوســائل واملقاصــد  فأما املقاصــد فإن حاصــلها   
ســــهل فاتقى، وال قريب  بعد التعب الكثا خا قليل، فهي حلم هل رث، على رأس جبل وعر، ال  

 إنه يفّوت هبا من املقاصد الواجبة واحملمودة ما ال ينضبط هنا  فينتقل إليه  مث



 

 

وأما الوســـائل  فإن هذ  الطر  كثاة املقدمات، ينقطع الســـالكون فيها كثاا قبل الوصـــول،   
األذكـياء  و ـذا ال يتفق ومقـدـمايفـا يف ال ـاـلب إـما مشـــــــــــتـبه يقع النزاع فيهـا، وإـما خفـية ال ـيدركهـا إالّ 

 منهم اثنان رئيسان على هيع مقدمات دليل إالّ اندرا 

ــتدالل نالف طريقة الرئيم    ــفة واملتكلمني له طريقة يف االســ ــاء الفالســ فكل رئيم من ر ســ
اآلخر، حبيــث يقــدح كــل من أتبــاع أحــدمهــا يف طريقــة اآلخر، ويعتقــد كــل منهمــا أن و ال ي عرة إالّ  

 أن ههور أهل امللة، بل عامة السلف خيالفونه فيها   بطريقته، مع

وإذن فليم را طريقـة األنبـياء وطريقـة أهـل اإلميـان الب من ســـــــــــلكهـا اهـتدى وعرة وجنـا،   
ومن سـلك راها  ـل وجهل وهلك  من أجل ذلك رأينا أن كثاا من الذين خا ـوا يف الكالم حىت  

ــوا فيه، ولكن بعد أن  بل وا فيه مبلغ اإلمامة ندموا على ذلك ندما  ــديدا، ومتنوا لو أهنم مل خيو ــــــ شــــــ
ــا والتفكا والتأمل،   ــدوا مناهج التفســـ ــد على من جاء بعدهم عقائدهم، كما أفســـ ألفوا فيه ما أفســـ

م( صاحب نامللل والنحلن 1153-1086هــ  584-479وقد عرّب اإلمام )أبو الفتح الشهرستاين  
   املناهج الفاسدة بقوله عن احلسرة الب حيم هبا من  اع عمر  يف هذ

 لعمري لقد طفت املعاهد كلها   ***   وسّات طريف بني تلك املعامل  

 فلم أر إالّ وا عا كف حائـر    ***  على ذقـن أو قارعا سـن اندم     

ه( صـــــــــاحب 606-544وقد عرّب أيضـــــــــا عن هذ  احلســـــــــرة )أبو عبد و الفخر الرا ي  
 املشهور بقوله )التفسا الكبا(  

 هنايـة إقـدام العقول عقــال    ***   وأكثر سـعي اجلائلني  الل  

 وأرواحنا يف وحشة من جسومنا   ***   وحاصل دنياان أذى ووبــال  

 ومل نستفد من حبثنا طول عمران   ***   سوى أن هعنا فيه قيل وقالوا  

ــفي عليال،  مث عّقب قائال  )) لقد خملت الطر  الكالمية وامل  ــفية فما رأيتها تســ ناهج الفلســ
وال تروي رليال، ورأيـــت أقرب الطر  طريقـــة القرآن، إقرأ يف اإلثبـــات قولـــه تعـــاىل  }الرمحن على 

(، وقوله تعاىل  }إليه يصـــــعد الكلم الطيب والعمل الصـــــاحل يرفعه{)فاطر  5العرش اســـــتوى {)طه  
(، وقوله  }وال حييطون به  11{)الشـــــــــــورى   (  واقرأ قوله تعاىل يف النفي   }ليم كمثله شـــــــــــيء10



 

 

  مث قـال  ))ومن جّرب مثـل  98(  65(، وقولـه تعـاىل  }هـل تعلم لـه مسيـا{)مرمي   100علمـا{ )طـه   
 جتربب عرة مثل معرفب((   

إذن فقد ثبت بت ربة اتائضـني وشـهادات احملققني أنه ال طريق إالّ العلم ابحلقائق األسـاسـية  
وهي احلقــائق الب  -ابلكون واإلنســــــــــــان والطبيعــة والوجود والنظــام واحليــاة    الب يرتكز عليهــا العلم

ــتمد منها ــاس املعرفة ابهلل، وتســــــ را طريق النبوات الذي جاء على أمته وأوفا  يف   –ترتكز على أســــــ
القرآن الكرمي والســنة النبوية، وهو الطريق الذي لزمه الســلف فعصــمهم من الزلل، وفتح  م أبواب  

ــالمية اليوم  العلم، ومهّ  ــارة، وليم هناك خمرج من التيه الذي تتخبط فيه األمة اإلسـ د  م طريق احلضـ
إالّ ابلعودة إىل منهج النبوات وســلوك طريق الســلف، فعن ســفيان الثوري ر ــي و عنه أنه قال  ))  
بل ين عن عمر بن عبد العزيز ر ــــي و عنه  أنه كتب إىل بعض عماله  نأوصــــيك بتقوى عز وجل، 
واتباع ســــنة رســــوله حممد صــــلى و عليه وســــلم، وترك ما أحدث احملدثون بعد ، مبا قد كفوا مرونته،  
واعلم أن من ســن الســنن قد علم ما يف خالفها من اتطإ والزلل ، والتعمق، فإن الســابقني املا ــني  

 عنه  أنه  عن علم توقفوا، وببصــــــران قد كفوان((  ويف رواية أخرى عن عمر بن عبد العزيز ر ــــــي و
ــه  ــبيلهم وررب بنفســــــ ــف األمور أقوى، وما أجد إالّ من اتبع را ســــــ قال  )) وأهنم كانوا على كشــــــ

 أي ركبو ((   –عنهم، لقد قّصر دوهنم أقوام فخافو  ، وطمح عنهم آخرون فعلو   

ــفة، وعلينا   ــحيح مبنا  على منهج النبوات، ال على منهج الفالســ وهكذا تبينا أن العلم الصــ
ذ  احلقيقـة يف نفوس املســـــــــــلمني أوال، ألن ههور املتعلمني منهم إمنـا يتلقون علومهم اليوم  تثبيـت هـ 

 على أساس منهج الفالسفة، سواء يف صورته احلديثة امل سسة على منطق العلوم الت ريبية املعاصرة 

ـفإذا ا تثبـيت هـذ  احلقيقـة يف نفوس املســـــــــــلمني وجـب العمـل على التبشـــــــــــا هبـا عـند را 
مني، ذلك أنه ما مل يتم تصـحيح هذا األصـل، فإن جهود اإلصـالح، وجهود الدعوة للمسـلمني  املسـل 

 ول ا املسلمني سوة تتعثر بسبب افتقارها إىل سالمة األصل الذي تقوم عليه   

 جهل اآلخر مبنهج النبوات   -املطلب الثاين – 3
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لدى اآلخر عموما ولدى   إن أسـاس املشـكلة الب كان هبا فسـاد العقول واملعتقدات والعلوم 
ال رب األوريب على وجـه اتصـــــــــــوع، عـدم معرفـة اآلخر مبنهج النبوات واألنبيـاء عليهم الصـــــــــــالة  
ــحة  ــحيح، وتبدو آاثر  وا ـ ــوي والصـ ــبيله السـ ــتدالل على العقائد، أو مل يعرفه بسـ ــالم يف االسـ والسـ

ــية واال ــياســ ــادية والقانونية واإلعالمية  جلية يف الواقع العاملي اليوم، يف خمتلف ميادين احلياة الســ قتصــ
واالجتمــاعيــة واألخالقيــة   ألن بريخ اآلخر وال رب كــان منــذ بــداايتــه بريخ الوثنيــة الفلســـــــــــفيــة ،  

 حىت بعد اعتنا  املسيحية الب أ لبست ثوب الوثنية إىل يوم الناس هذا    -دون ت يا–واستمر 

 بيرة اإلرريق الوثنية   -الفرع األول – 1

لقد بدأ الفكر ال ريب مســــــــاته من واقع الوثنية اإلرريقية قبل ميالد الســــــــيد املســــــــيح عليه   
الســـــالم بقرون، ولقد كانت هذ  الوثنية مت هة بكلتيها إىل خليه مظاهر الطبيعة املادية، وعبادة هذ  

يل هذ  املظاهر والقوى، مع إ ـــــــــفاء الصـــــــــفات البشـــــــــرية على الرمو  الوثنية الب ا اخرتاعها لتمث
املظاهر، ولقد بلغ من قوة إســقاط الصــفات البشــرية على الرمو  الوثنية أن أصــبح عامل اآل ة الوثنية 
ــر، بل إن الذين   ــراعات واألهواء وال رائز الب حفل هبا عامل البشــــــ ــرحا لكل الصــــــ عند اإلرريق مســــــ

ا قد صــــب ت اآل ة   الحظوا أن هذ  األســــاط  99علم األســــاطا اإلرريقية   –يدرســــون نامليثولوجيان
الوثنية بصـب ة بشـرية يف بعض األحيان حدا أينف منه املطلع والباحث املعاصـر، لكنها مل لتزعج أ ذن  
ومسع وعقــل الفرد اليوانين، الــذي اعتقــد مــا لآل ــة الوثنيــة من قوة عظيمــة دون أن يتوقع منهــا أن  

 تكون كاملة الصفات                  

 ل الوثنية اإلرريقية أصو  - الفرع الثاين – 2

ــة ملفقــة من وثنيــات الشـــــــــــعوب القــدميــة، حيــث ي كــد )جورج    ــة اإلرريقيــة هي وثني والوثني
ــارتون ــرقية George Sarton  -م1952-1884 -سـ ( دور التأثا املصـــري، والتأثاات الشـ

 اإلرريقية األخرى كالوثنيات  ]البابلية وا ندية والفارسية والصينية ، والب شّكلت جمتمعة الوثنية  

وهـذا يعين أن الوثنـية اإلرريقـية هي وثنـية ملفقـة، وابلـتايل فـإن ذـلك يعين أن اإلرريق مل يكن 
 م تراث أصيل حىت يف اجملال الوثين، وهو األمر ذاته يف جمال الرتاث الفلسفي، حيث يزعم اإلرريق 

 

، ع  1امليثولوجيا  هو علم األساطا اإلرريقية واليواننية والرومانية، انظر  جورج سارتون، بريخ العلم، ج     99
398   



 

 

ــبق إليها  وقد  ــيخ اإلســــالم جهل  أهنم أصــــحاب نظرية املع زة اإلرريقية وأهنم أصــــحاب الســ بنّي شــ
 اإلرريق مبنهج النبوات 

 تعليل ابن تيمية حول جهل اإلرريق ملنهج النبوات    -الفرع الثالث – 3

م( رأي يف مدى صحة معرفة  1328-1263هــــــــــ 728-661ولشيخ اإلسالم )ابن تيمية   
رأي جدير ابالطالع أو جهل اليوانن والرومان ملنهج النبوات واألنبياء عليهم الصالة والسالم، وهو  

واملعرفة، قال شــيخ اإلســالم ابن تيمية يف هذا الصــدد  ))   فإن قيل موســى عليه الصــالة والســالم 
  من، فإن أرســــــطو كان قبل املســــــيح عليه    384-  م  322ورا  كانوا موجودين قبل نأرســــــطو  

مة رســـوال أن اعبدوا و  الســـالم بنحو ثالمثائة ســـنة، وأيضـــا فقد قال و تعاىل  }ولقد بعثنا يف كل أ
ــاوا يف األرش فانظروا   ــاللة فســــ واجتنبوا الطاروت فمنهم من هدى و ومنهم من حقت عليه الضــــ

(، وقال أيضـــا  }إان أرســـلناك ابحلق بشـــاا ونذيرا{ )البقرة   36كيف كان عاقبة املكذبني{ )النحل  
فهـذا يبني أن كـل أمـة قـد جـاءهـا  (،  24(،  وقـال  }وإن من أمـة إالّ خال فيهـا نـذير{ )فـاطر   119

 رسول، فكيف مل يعرة ه الء الرسل؟ قلت عن هذا جواابن   

ــاللة   –  1 ــل كما قال تعاىل  }ومنهم من حقت عليه الضـــ أحدمها  أن كثاا من ه الء مل يعرفوا الرســـ
 ( 36فساوا يف األرش فانظروا كيف كان عاقبة املكذبني{ )النحل  

ــيطان أعما م فهو  والثاين  أنه قال تعاىل  –  2 ــلنا إىل أمم من قبلك فزين  م الشـــــــ   }بهلل لقد أرســـــــ
(، ـفإذا كـان الشـــــــــــيطـان ـقد  ين  م أعـما م كـان يف ه الء من درســـــــــــت  63)النحـل    وليهم اليوم {

   100أخبار األنبياء عندهم فلم يعرفوها 

وا يعرفون وأرســـــــــــطو مل أيت إىل أرش الشـــــــــــام، وإن كـان يقـال  ))إن الـذين كـانوا قبلـه كـان 
األنبياء((، لكن املعرفة اجململة ال تنفع كمعرفة قريش، فقد مسعت قريش مبوســـــــى وعيســـــــى وإبراهيم 

 مساعا عاما من را معرفة أبحوا م 

ــل، إما ألهنم ال    ــالم وهم من أكفر الناس مبا جاءت به الرســ ــفة أدركوا اإلســ ــا فالفالســ وأيضــ
محلو  على أصـو م الفلسـفية، وكثا من املتفلسـفة هم يطلبون معرفة أخبارهم، وما مسعو  حرفو ، أو  

 

 ، بتصرة  23      1، ع  2، بتصرة، وجمموع الفتاوى، ج 26     24تيمية، النبوات، ع  ابن     100



 

 

تعرة   فيها   من ه الء  فإذا كان هذا هو حال ه الء يف داير اإلســــالم، فما الظن مبن كان ببالد ال  
    101شريعة نيب؟((  

 سيطرة الوثنية على احلياة االجتماعية والثقافية لإلرريق   -الفرع الرابع – 4

مل تكن الوثنـية عـند اإلرريق جمرد عقـاـئد خرافـية ينحصـــــــــــر أثرهـا يف مظـاهر العـبادة الب تقوم  
على خليه الظواهر الطبيعية يف شـكل بشـري، وإمنا كانت أسـاسـا راسـخا للحياة االجتماعية والثقافية، 

 الطابع   فقد كانت األعياد واالحتفاالت ومراسم األفراح والعادات والتقاليد كلها مطبوعة هبذا 

كما كان األدب من شــــعر رنائي وملحمي ومســــرحي خا ــــعا خضــــوعا كامال  ذ  الوثنية  
ــبة للفلســـــفة، فلم يســـــتطع الفكر الفلســـــفي اإلرريقي اتروج ابإلرريق من هذا   وكذلك األمر ابلنســـ

     399 -   م  470املناخ الوثين، ففي ريبة النبوات ع ز فالسـفة اإلرريق من أمثال  )سـقراط  
   م( عن اتروج من   384 -   م  322   م( و)أرســـــطو   347 -   م  427)أفالطون    م( و

 إطار الوثنية اإلرريقية ررم كل ما بذلو  من حماوالت   

 فقد أكد نسقراطن أمهية البحث عن احلق املطلق، دون أن خيرج هو نفسه عن اإلطار الوثين  -  1

دة اال ــطراب، وفلســفته يف األلوهية أقرب ما  أما نأفالطونن فقد جاء يف األلوهية بفكرة شــدي  –  2
ــفة القائلني بوحدة الوجود  فكل شـــيء عند إ ي، فاملثل الب اخرتعها، وهي  ]احلق،   تكون إىل فلسـ
ــانية الناطقة إ ية، والكواكب آ ة اوار  اتا، اجلمال  هي آ ة  والنفم العاملة إله، والنفم اإلنســـــ

 آ ة اجلن واألوملب 

رســــــطون فقد ذهب يف توصــــــيف الســــــبب األول وجتريد  إىل درجة أبطال وجود ، وأنكر  أما نأ  –  3
قدرة هذا السـبب األول على اإل اد واتلق والتدبا والعلم ابألشـياء، وو ـع مكانه نظاما من العلل 

    102 ا صفات إ ية كانت األساس يف التأليه املعاصر للقوانني املادية  

 لوثنية على احلياة االجتماعية والثقافية للرومان سيطرة ا  -الفرع اتامم – 5

 

و    92، بتصرة، وموافقة صحيح املنقول مع صريح املعقول، ع  26      24ابن تيمية، النبوات، ع      101
 ، والعقد  93

    398، ع  1جورج سارتون، بريخ العلم، ج     102



 

 

وملا خلف الرومان اإلرريق ورثوا عنهم وثنيتهم، املتمثلة يف عبادة مظاهر الطبيعة يف الشـكل   
 البشري، مث أ افوا إليها عبادة األابطرة 

ث وقد سـيطرت الوثنية على كافة جوانب احلياة االجتماعية والثقافية عند الرومان، كما حد 
لإلرريق، إىل احلدي الذي يصـــــــعب معه الفصـــــــل بني هذ  الوثنية وجوانب احلياة املختلفة، من أمور  

 احلرب إىل أمور السلم 

وكـان جملم الشـــــــــــيوخ يعقـد اجتمـاعـاـته يف معـبد، أو يف مكـان مقـدس، وقـبل أن يـبدأ العمـل  
شــــــة جزءا من عبادة كان كل عضــــــو يقدم على املذبح شــــــيرا من النبيذ أو البخور، كما كانت الفاح

الوثنيني الفـاجرة، وكـانـت اتمور ت قـدم قرابان إىل اآل ـة الوثنيـة يف مواكـب العرس ومواكـب اجلنـا ات   
(  ))تـ دنم كـل فرد، وكـل معرفـة،  Mel Gibson  -ولقـد كـانـت الوثنيـة كمـا قـال )ميـل جيبتون

  103وكل أدب، وكل علم((  

وإنــك إذا ألقيــت نظرة على املخلفــات القــدميــة لإلرريق يف اجملتمع الرومــاين لوجــدت اآلاثر  
ــوم،   ــة لعباديفم من مذبح وخبور وحمار ، الرســـــ الوثنية التالية  ]متاثيل اآل ة الوثنية، األدوات املقدســـــ

لهــا مصـــــــــــبورــة  األيقوانت ، كمــا جتــد يف بيويفم األدوات الوثنيــة، و ينــة األاثث واملنزل واملالبم ك
ابلصــــــب ة الوثنية  بل إن فنون املوســــــيقى والرســــــم والقصــــــص الشــــــعيب واملروايت والبالرة والشــــــعر  
الفصـــــــــيح تبع من مورد الوثنيات اإلرريقية، إذ كانت اآل ة نأبوللون ورابت األســـــــــاطا اليواننية هم 

 أبر  خدامه   من  104لسان حال الشيطان يف جمتمع الرومان   وكان نهوماوسن و نفرجيلن 

وقد أشــادت األســاطا القدمية عندهم بعظمة الشــيطان واألابلســة، وجمدت القوى الســحرية  
األســــــــطورية اتفية، وجعلتها هي اآل ة احلقيقية الب أكم وتوجه العامل، ونســــــــ ت حو ا احلكاايت  

 اجرة واألساطا واألخبار، كما  خرت الل ة الدارجة يف اليوانن وروما ابلتعباات الف

 

   340، ع 1انية، ج  ميل جيبتون، ا محالل اإلمرباطورية الروم    103
أبيايفا أكثر من      104 ناإللياذةن وتعداد  الشهاة تسمى  اليواننية، وملحمته  هوماوس من كبار كتاب املالحم 

عشرة آالة بيت، خلد فيها أساطا اإلرريق وحريب إسربطة وأثينيا فيما ي عرة حبرب طروادة، وحنا حنو  الروماين  
ـ نإنياذة فرجيلن خلد فيها أساطا الرومان وحروهبم، وقد حنا فيها حنو  فرجيل صاحب اإللياذة الشهاة املسماة ب

 إلياذة هوماوس  



 

 

 وثنية املسيحية األوربية  - املطلب الرابع – 4

ــفي   ــيح بعد أن ا أريفها على أيدي ورثة الرتاث الوثين الفلســـــــ ــالة املســـــــ أخذت أوراب رســـــــ
اإلرريقي والروـماين  وـقد أصـــــــــــبحـت الرمو  واألســـــــــــرار الوثنـية جزءا من دايـنة املســـــــــــيحيني، وئهر  

 السيد املسيح عليه السالم االحنراة عن خط النبوات الذي بّشر به 

ــيح    ــاءة للمسـ ــيح وأمه، وكانت تلك أكرب إسـ ــورة خليه املسـ ــحا يف صـ وقد بدا االحنراة وا ـ
 عليه السالم نفسه ولرسالته املقدسة  وهي الرسالة الب ب عث هبا سائر الرسل واألنبياء من قبله 

ة، وهي  ]األب، االبن،  وقـد بـدأ التحريف ابعتنـا  عقيـدة التثليـث، والب تقول بثالثـة آ ـ  
روح القدس = إله واحد ، مث انتقل التحريف إىل عقيدة أن املســــيح هو ابن و، مث فســــرها نيوحنان  

الكلمةن، وأصــــــــبح املســــــــيح هو الكيان الذي جتســــــــدت فيه   –وفق نظرية نأفالطونن يف ناللوجم  
 الكلمة، وئهرت ثالثة فروش لتفسا الكلمة، وهي 

 ]و، االبن، روح القدس  أهنا الثالوث    –  1

 القول آب ة ثالثة متساوية  ]و = االبن = روح القدس    –  2

 أن الكلمة قد خلقت من العدم، مث أصبحت االبن، الذي صنع كل شيء بعد ذلك   –  3

ويف جممع ننيقيــةن يف القرن الرابع امليالدي ف رش على هيع الكنــائم القول مببــدإ الطبيعــة  
    105ن  ]األب واالبن هو جوهر واحد  الواحدة، أي أ

وهكذا تتبدى لنا العقيدة الوثنية اإلرريقية القدمية الب ال صـلة  ا بنبوة عيسـى عليه السـالم   
 وال ببقية أبياء و ودعوايفم   

 سيطرة الوثنية اليواننية الرومانية على احلياة املسيحية  -الفرع األول – 1

 

م(، حما رات يف النصرانية،  1974-1898- هـ 1394-1316ملزيد من التوسع انظر  حممد أبو  هرة )  105
 البن حزم    دار الشهاب، اجلزائر، دون طبعة وبريخ، وامللل والنحل للشهرستاين، والفصل يف امللل والنحل



 

 

ر  مل يقف خثا الوثنية الفلســ   فية اإلرريقية الرومانية عند حد إفســاد عقيدة التوحيد، الب بشــّ
هبا املســــــيح عليه الســــــالم، وإمنا تســــــربت إىل املســــــيحية كل أشــــــكال العبادة املوروثة يف اجملتمعات  

 اإلرريقية والرومانية 

نية فقد تسـربت عبادة الصـور والتماثيل الوثنية إىل الكنيسـة، وعادت الوثنية اإلرريقية الروما 
ــالم والقديم نبول ن و نمرمي  ــيحن عليه الســـــ ــعت متاثيل ناملســـــ ــيحي، وو ـــــ إىل احلياة يف ثوب مســـــ

  570   من و نفيثارورث    384 -   م  322اجملدليةن وســـائر القديســـني   مكان متاثيل نأرســـطو  
     399 -   م  476   من و ســــــــقراط    347  -   م  427   من ونأفالطون    495 -   م

  من   وســــــــــــائر آ ـة الوثنيني اإلرريق  وتســــــــــــامح رجـال    490  -   م  421من و نبروبروراس  
ــاعر  ــاء ملشـ ــيحي إر ـ ــهد الديين املسـ ــة مع عودة الوثنية إىل الظهور واالنبعاث جمددا يف املشـ الكنيسـ

 وأحاسيم العامة الب ما الت هبا الكثا من رواسب الوثنية اإلرريقية 

ــيف نميل جيبت  ــليب، ويف ومتثلت عبادة الرمو  كما يضــــ ــلب والصــــ ونن ممثلة يف مت يد الصــــ
 صور بقااي القديسني، كما ص ّور القديسون الذين ت طلب شفاعتهم جالسني على ميني و 

ــعائر الوثنية اإلرريقية املتمثلة يف الركوع، وإيقاد الشـــموع، وحر    وتســـربت إىل املســـيحية شـ
تكلم وتتحرك، وتنزة الدم ال بد وأن تكون  البخور أمام التماثيل، وسـرى االعتقاد أبن الصـور الب ت
    106قد و هبت قوة إ ية، كذلك ا تصوير املالئكة وعباديفم  

 أوراب و اإلسالم   -املطلب اتامم – 5

مل تسـتطع أوراب من خالل احتكاكها الطويل ابإلسـالم الذي اسـتمر من خالل األندلم مدة  
م  أن نرج من وثنيتها، وأن تتعرة على منهج النبوات، وذلك  15-8هــــــــــــــــــــ/  9-2مثانية قرون ] 

ــبب  ــكا ا املختلفة بقوة يف عقول وقلوب األوربيني، وبســـ ــوخ الوثنية يف أطوارها ويف أشـــ ــبب رســـ بســـ
رهيبة الب عمقتها الكنيســة  ــد اإلســالم، عن طريق الكذب واالفرتاء، وتشــويه احلقائق    العداوة ال

 وبذلك مل خخذ أوراب عن املسلمني إالّ ما هو مناسب لوثنيتها املسيطرة وتوجهها املادي 

 

    340، ع 1انظر  ميل جيبتون، ا محالل اإلمرباطورية الرومانية، ج      106



 

 

ويف أتون هــذا املنــاخ املــادي والوثين احلــاقــد واملعــانــد انتقــل ]منهج العلوم الت ريبيــة  عن  
إىل أوراب، وكان ال بد  ذا املنهج أن يدفع  ـــــريبة هذا املناخ الفاســـــد، حيث أ عيد متييعه    املســـــلمني

 تدمة املادية احليوانية واملادية واملظاهرية التعبدية الرمزية املفرطة 

وقد  كى هذ  احلالة أتون احلرب الشــرســة الب اشــتعلت بني الكنيســة ورجا ا ورواد البحث  
مــن  والــتــ ــريــيب  )رــــــالــيــلــو    الــعــلــمــي  و Galileo Galileit  -م1642-1567أمــثــــــال    )

ـبـيكـون  Nicolaus Copernicus  -م1543-1473ن)كـوـبرـنـيكـوس   ـــيم  )ـفرنســـــــــ و   )
( وراهم   وبدال أن يتحرر العقل ال ريب من ســـــــيطرة Feancis Bacon  -م1561-1626

الفضــــــــــاء املالئم إىل  الوثنية املادية واإلرريقية املســــــــــيحية قام على العكم من ذلك، وبعد أن وجد 
 تثبيت هذ  الوثنية املادية يف أ طر جديدة، وأت قيادة آ ة جديدة منها 

 خليه العقل وعبادة نتائ ه   –  1

 خليه املادة وتقديسها   –  2

 خليه ومت يد احلواس   –  3

 حماربة كل آاثر التدين يف األفراد واملنا ل   –  4

بـرانر    )كـلـود  يـقـول  فــــــإن  claude Bernard  -م1878-1813وكـمــــــا     ((   )
ــاديني وعلمـاء االجتمـاع كـانوا إذا مـا واجهتهم مشـــــــــــكالت جـدـيدة  البيولوجيني واملعلمني واالقتصـــــــــ
وشــديدة التعقيد رالبا ما يســت يبون إىل اإلرراء الذي يســتحوذ عليهم لكي يبنوا نظرايت مث يقلبوهنا  

ومهم يف شــــــــــكل تراكيب، شــــــــــأهنم يف ذلك شــــــــــأن  بعد ذلك إىل معتقدات، ومن مث فقد تبلورت عل 
   107املتعصبني للدايانت  ((  

وهكذا تضـــيع الفرصـــة على أوراب لتتخلص من وثنيتها وماديتها املفرطة، وتت ه حنو الصـــفاء  
 العقلي والروحي ممثال يف اإلسالم  

 أوراب ترفض منهج النبوات  -املطلب السادس  – 6

 

    398، ع 1انظر  جورج سارتون، بريخ العلم، ج      107



 

 

 ا الفرصـــــــــــة للتعرة على منهج النبوات بطريقة صـــــــــــحيحة ومن وقد يقال إن أوراب مل تتح  
مصادر  املباشرة واألصيلة؟ وأن ذلك هو السبب اهلها مبنهج النبوات، وهذا افرتاء وحمض  الل  
واحلقيقة أن أوراب أ تيحت  ا الفرصة املناسبة واملديدة للتعرة على منهج النبوات، وبطريقة صحيحة  

 باشرة، وذلك عن طريق احلضارة العربية اإلسالمية يف األندلم ومن مصادر  األصيلة وامل

وقد متيز احلكم اإلســـــالمي يف األندلم وقترذ ابلتســـــامح الديين واملذهيب، واالنفتاح املدين،  
والتبادل احلضــــــاري، ومتيز ابلســــــمتني األخالقية واجلمالية الفريدتني، يف منط حضــــــاري مل يعرفه العامل  

 ة ابر ة ومنطا مميزا للعامل اإلسالمي عامة ولألندلم خاصة القدمي قط، بل كان مس

وكانت العلوم مبختلف نصــصــايفا وأنواعها وفنوهنا متاحة الوصــول إليها والنهل من ينابيعها   
يف األندلم لكافة الناس دون مراعاة للسـن واجلنم والدين والعر    وكانت تلك أعظم فرصـة، بل  

ــة النادرة ألورواب والنصـــــ  ــالم وحقائقه، وليعرفو  كما عرفه  الفرصـــ ــارى للتعرة على اإلســـ رانية والنصـــ
    108املسلمون، وليدرسو  كما درسه املسلمون، ولكنهم أبوا  

- 1841ويف هذا الصـــدد يقول املســـتشـــر  الفرنســـي العاملي امل نصـــف )جوســـتاة لوبون  
ــبانيا انداي Gustave Le Bon  -م1931 ــتطاع العرب أن حيولوا إســـــــ ثقافيا يف (  ))   واســـــــ

ــبانيا على هذين  ــر أويل العرب إلسـ ــعة قرون، وأن  علوها على رأس املمالك األوربية، ومل يقتصـ بضـ
ــرانية  ــا، فهم الذين علموا الشــــعوب النصــ وإن شــــرت فقل –األمرين، بل أثروا يف أخال  الناس أيضــ

نيا حنو األهلني التسـامح، الذي هو أمثن صـفات اإلنسـان  وبلغ حلم عرب إسـبا  –حاولوا أن يعلموها
امل لوبني مبل ا كانوا يسـمحون به ألسـاقفتهم أن يعقدوا م مترايفم الدينية، كم متر نإشـبيليةن النصـراين 

م  وت عد الكنائم الب بنوها  852م، وم متر نقرطبةن النصـراين الذي ع قد سـنة 782الذي ع قد عام  
ملعتقــــدايف العرب  احرتام  على  ــة  األدلــ من  العريب  احلكم  الب خضـــــــــــعــــت أايم  األمم  وملعتقــــدات  م 

   109لسلطاهنم  ((  

 

فضال عن مصادر األندلم كتاريخ ررانطة،       22، ع  4انظر  أمحد شليب، موسوعة التاريخ اإلسالمية، ج    108
للسان الدين بن اتطيب، ونفح الطيب من رصن األندلم الرطيب للمقري، والذخاة يف حماسن أهل اجلزيرة البن  
بسام، وجريدة القصر وخريدة العصر، واالستقصا يف أخبار امل رب األقصى، ونبذة العصر يف انقضاء دولة بين  

 ر األندلم، والبيان امل رب يف حلى امل رب   نصر، وامللتمم يف أخبا
   282انظر  جوستاة لوبون، حضارة العرب، ع    109



 

 

ــتعربوا،   ــلموا طمعا يف شــــيء كبا، وهم الذين اســ ــارى، ولكنهم مل يســ ــلم كثا من النصــ واســ
ــاوين للمســـــــــــلمني، وتقـلدوا مـناصـــــــــــب اـلدوـلة، ـبل كـاـنت األـندلم العربـية  ف ـدوا هم واليهود مســـــــــ

هود حبماية الدولة ورعايتها، فصــــار عددهم هبا  اإلســــالمية هي البلد األوريب الوحيد الذي متتع فيه الي
 كثا جدا 

ــاحمهم العظيم، فكانوا يرمحون    ــية املثالية خالل تســـــ ــفون ابلفروســـــ ــبانيا يتصـــــ وكان عرب إســـــ
    110الضعفاء، ويرفقون ابمل لوبني، ويقفون عند شروطهم، وما إىل ذلك من أخال  العرب املثالية 

بريخ العرب يف األـندلم بفضـــــــــــلهم األخالقي،  واعرتة الكـتاب القليلون اـلذين درســـــــــــوا 
وإلـيك ـما ـقاـله )مســـــــــــيو ســــــــــــيديو(  ))   كـان العرب يفوقون النصـــــــــــارى كثاا يف األخال  والعلوم 
والصــــــــــــناعـات، وكـان من طـبائع العرب ـما ال ترا  يف راهم من الكرم واإلخالع والرمحـة، وكـان من 

مـة مـا ي دي إىل اإلفراط فـيه إىل املـبار ة والشـــــــــــحـناء   طـبائعهم الب امـتا وا هبـا يف احملـافظـة على الكرا
وكان ملوك قشــــــتالة على علم من صــــــد  العرب وقراهم، ومل يرتدد الكثا منهم يف اجمليء إىل قرطبة 
ــاء   ــد الر سـ ــرته حمافظة أشـ ــرة أسـ ــلمني حيافظ على شـ ــهورون  وكان أفقر املسـ ليعاجلهم أطبا ها املشـ

  111صلفا  ((  

ــا على أوراب طوال مثانية قرون، ال أول بينها    ــالم ومعه منهج النبوات معرو ـــ لقد ئل اإلســـ
وبينه حواجز، وال يصـدها عنه صـاد، بل مع تسـامح يلني معه احلديد، ومساحة خسـر قلوب اجلبارين،  
وـقد ا البالغ، وـقاـمت عليـها احل ـة، وق طـعت عنـها األـعذار، ومع ذـلك فـقد أعر ـــــــــــت عن اـ داـية  

تاحة، وقالت ما قالته راها من األمم الب صدرت بعد متام البيان وقيام احل ة   }إان وجدان آابءان امل
على أمة وإان على آاثرهم مهتدون* وكذلك ما أرسلنا من قبلك يف قرية من نذير إالّ قال مرتفوها إان  

ا وجـدا عليـه آابءكم  وجـدان آابءان على أمـة وإان على آاثرهم مقتـدون* قـال أو لو جرتكم أبهـدى ممـ 
 (   24  22قالوا إان مبا أرسلتم به كافرون{ )الزخرة   

إذن فليم إعراش اآلخر عموما وأورواب خصــــــــوصــــــــا عن اإلســــــــالم بســــــــبب اجلهل وعدم  
 االحتكاك واملعرفة، ألن حقائق التاريخ نالف هذا، والس ال املطروح اليوم هو  

 

    وما بعدها  282انظر  جوستاة لوبون، حضارة العرب، ع    110
    وما بعدها  282انظر  جوستاة لوبون، حضارة العرب، ع   111



 

 

ّلص ال رب الوثين    من جهله؟كيف نستطيع اليوم أن خن 

 وكيف ميكننا أن ن عرفه من جديد مبنهج النبوات؟

 وما السبيل إىل ذلك؟

 وما الوسيلة الناجعة؟

وبعد أن تبينا يف الفصـــل الثالث حقيقة مناهج الفالســـفة واملناطقة واملتكلمني يف الدعوة إىل   
األنبياء عليهم الصـالة   و، وهل مثة إمكانية من االسـتفادة منها يف الدعوة اإلسـالمية، مقارنة مبناهج

والســـــــــالم، وتبينا أيضـــــــــا فســـــــــاد منه هم الدعوي، وعدم صـــــــــلوحيته للعمل الدعوي لكثرة مزالقه  
واحنراـفاـته، ـفإنـنا ســـــــــــننتـقل يف الفصـــــــــــل املوايل ألخـذ عيـنة من عيـنات املنهج النبوي الب مل يســـــــــــبق 

ن كتبوا فيه الطلبة اجلامعيني، للمشـــت لني ابلعمل الدعوي أو يف التأليف والتنظا ملثل هذ  املباحث أ
 وهو منهج االستشراة النبوي      
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 الفصل الرابع  

 –  االستشرافية  الر ية   –  الدعوي  واالستقبال  االستشراة  منهج
  من   وذلك  للمستقبل،  اإلسالمي  الدين   لر ية   نعرش  وفيه  النبوي،  االستشراة  منهج  الفصل  هذا  يف  نتناول 

 اآلتية   املباحث  خالل

 املستقبل   صناعة   علم   -األول املبحث  – 1

 فقه السنن والتوقعات واملآالت   -الثاين املبحث  – 2

   الكبار  مع  االستشرايف وسلم عليه   و صلى  منه ه  -الثالث املبحث  – 3

 

و صـلى و عليه وسـلم قال  ))كيف بكم وبزمان يوشـك   رسـولعن عبد و بن عمر ر ـي و عنهما أن     
أن أييت، ي  ربل الناس فيه رربلة، تبقى حثالة من الناس، قد مرجت عهودهم وأماانيفم واختلفوا، وكانوا هكذا وشـبك  

    2/369بني أصابعه((  أخرجه ابن ماجة،  
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 املبحث األول

 علم صناعة املستقبل

ــفحاته ومفاجآته،    ــتقبل القريب والبعيد وما حيمله ال يب يف صــــــــ تر قب ال د، وانتظار اآليت، والتطلع للمســــــــ
فطرة فطر و الـناس عليهـا من يوم خلق آدم علـيه الســـــــــــالم وســـــــــــوا  بـيد ، ونفخ فـيه من روحـه، وهي رريزة جّبلـية  

وقلنا }ا أوصـامها بعدم االقرتاب من الشـ رة فقال  أودعها و سـبحانه وتعاىل يف طينة آدم وحواء عليهما السـالم  ملّ 
ــ رة فتكوان من الظاملني ــرتما وال تقراب هذ  الشــ ــكن أنت و وجك اجلنة وكال منها رردا حيث شــ {)البقرة   اي آدم اســ

، وهـنا جـاء النهي  ابســـــــــــتعـمال فـعل ]القرب ، وهو أبلغ يف النهي من فـعل األكـل املراد ـبه هـنا، كـما يفـيد ـهذا  (35
ل ]القرب  الزمن احلا ـر واملسـتقبل، نظرا ملا يرتتب عنه من تبعات  كاحلرمان من التنعم بنعم اجلنة، واسـتحقا   الفع

درجة الظلم والظاملني، ومن مثة وجوب عقاب و تعاىل، ويف هذا الصـدد يقول الشـيخ العالمة املفسـر )حممد الطاهر  
ــ  1397بن عاشـور ت   ر والتنوير  ))   وقوله تعاىل هنا يعين به وال خكال من  م( يف تفسـا  القيم  التحري1973هــــــــــ

الشـــــ رة، ألن قرابهنا إمنا هو لقصـــــد األكل، فالنهي عن القرابن أبلغ من النهي عن األكل، ألن القرب من الشـــــيء  
فيه((   قال نابن العريب   -يقع–ي نشـــــــــىء داعية وميال إليه، ففي احلديث  ))من حام حول احلمى يوشـــــــــك أن يرتع  

من يف جملم النظر يقول  ن 1114-1037هـــــــ  507-429هـــــــن   مسعت نأاب بكر الشاشي القفال 543  -468
    112إذا قيل ال تقرب، بفتح الراء، كان معنا  ال تتلبم ابلفعل، وإذا قيل بضم الراء كان معنا  ال تدن منهن  ((  

 -ان القصـد منه النهي عن األكل  وإن ك –فالتحذير اإل ي الوا ـح واملباشـر هنا بعدم القرب من الشـ رة   
إمنا جاء أذيرا وموعظة مســتقبلية آلدم وحواء عليمها الســالم ، كي يضــمنا لنفســيهما أشــياء كثاة ، وي  نيا نفســيهما  

 عن أشياء وحماذير كثاة    

ــتقبال هال احلياة، والتطلع لل د الســـــعيد، واتوة من القادم ومفاجآته وهزاته وهناته، مما ركز     اتالق  فاســـ
سـبحانه وتعاىل يف طينة آدم عليه السـالم، ولذا كان التخطيط والسـا حنو املسـتقبل املشـر  إبتيان أمور واالنتهاء عن  
أخرى   ممـا أودعـه و من الطـاقـات وامليزات يف جبلـة آدم عليـه الســـــــــــالم، ومن بني املهـارات والقـدرات واملواهـب 

 

ــور     112 ــا التحرير  1973-1873حممد الطاهر بن عاشـــــ ــر والتو يع، الطبعة  م(، تفســـــ ــية للنشـــــ والتنوير، الدار التونســـــ
   واحلديث روا  الشيخان، وهو من منتقيات رايش الصاحلني ومنت األربعني نووية لإلمام النووي 432، ع  1م، ج  1974األوىل،  
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ن ما أودعه فيه من مواهب عديدة كــــ   ]فكه ألسرار املعرفة، والقدرة على  املذخورة يف طينته عليه السالم، فضال ع 
     113الرتميز والكالم واتطاب، وحرية اإلرادة، وقابلية االختيار، وروح احلرية واملس ولية، وتسخا املخلوقات له    

اىل عليه، ويتمىن وئل آدم عليه الســــالم  يتحر  شــــوقا لل نة ولنعيمها، ويتلهف طراب لكســــب ر ــــا و تع 
فتلقى آدم من ربـه }رفع العـذاب عنـه حىت جـاء  الفرج بفـاعليـة االســـــــــــتقبـال، وذلـك عنـدمـا تقبـل و دعوتـه فقـال   

، فـالتلقي والتوبـة هنـا اســـــــــــتقبـال إكرام ومســـــــــــرة وفرح، (37{ )البقرة   كلمـات فتـاب عليـه إنـه هو التواب الرحيم
ليحيا حياة مسـتقبلية مل ها ر ـا و سـبحانه وتعاىل، ووفق املنهج الذي وصـاورة رابنية آلدم وحواء عليهما السـالم   

   114رمسه  ما ولذريتهما  

رريزة طبيعية تلقائية تتحرك يف صــدر اإلنســان ونتلج يف أعما  ، أحب ذلك أم    -فضــال عن ذلك–وهي  
 هـ (   354اعر )أبو الطيب املتنيب ت كر ، ألن احلياة ب ا تطّلع لآليت املفعم ابألمل ال طعم فيه ، وقدميا قال الش

 أ َعلِّل  النفَم ابآلماين أرقبها    ***  ما أ يَق العيَش لوال ف ْسَحة  األمل    

فهي إذن من تكوينة اإلنسـان ودقائق صـناعته اإل ية، فليم منا من مل يرتقب ال د املشـر ، وليم منا من مل 
   د وما خيبره    يتطلع للمستقبل، وليم منا من مل يتوجم من ال

وانطالقا من وعي اإلنسان لذاته ول ا ، وتبّصر  لوجود  ومكانه، والتعرة على حميطه وواقعه يف مساة ليله   
وهنار ، صـار ي درك أقسـام احلياة الثالثية األبعاد  ]املا ـي، احلا ـر، املسـتقبل   ومنها سـعى لو ـع املعامل والضـوابط  

ــمن له فهم واســــ  ــية الب تضــ ــاســ ــيطرة على أدوايفا ومتطلبايفا املادية  األســ ت الل معادلة الزمكانية والتحكم فيها والســ
واملعنوية، إلحكام سـلطانه اجلبلي يف تسـخاها وتذليلها وركوهبا لتحقيق السـعادة الصـ رى، واكتسـاب ر ـوان و يف 

 األرش، متهيدا الستحقا  ر وانه يف اآلخرة، ونيل السعادة الكربى السرمدية      

 إمكانية صناعة املستقبل  -املطلب األول – 1

ــا نتبني بو ـــوح ســـعي    ــانية عموما واإلســـالمية خصـــوصـ ــارة واملدنية اإلنسـ ولعل حملة نلقيها على مســـاة احلضـ
اإلنســــان احلثيث لصــــناعة املســــتقبل  هذ  الصــــناعة الب متر أســــاســــا من التطلع إىل املا ــــي والتعرة عليه، ورصــــد 

ربان برة،    الرتاكم احلضــــــــــاري للبشــــــــــر، والبحث يف ثنااي  هبدة معرفة ســــــــــنن و الب خلت يف عباد ، فهو الذي خي 

 

ــاوي، مدخل إىل علم الدعوة اإلســـــالمية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل   113 هـ  1437،  انظر  أمحد عيســـ
   151م، ع 2016

 ، بتصرة 349    347، ع 1حممد الطاهر بن عاشور، تفسا التحرير والتنوير، ج   114
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ويوجهنا برة ، وأيمران برة أخرى   بضــــــرورة التطلع األصــــــيل حنو أبعاد الزمن الثالثية، الب هي بناٌء مرتابط األركان  
  واملكوانت والثمرات والنتائج، حيث يقول منبها إايان عن أمهية معرفة املا ي لبناء احلا ر وتشييد املستقبل الزاهر

    (10{)حممد  أفلم يساوا يف األرش فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر و عليهم وللكافرين أمثا ا}

فصــــناعة املســــتقبل تتم بفهم ومعرفة ووعي املا ــــي أوال، مث مبحاولة صــــيارة احلا ــــر اثنيا، الذي هو بوابة  
ــتقبل ألن  ))   فكرة التاريخ يف القرآن الكرمي تقوم ــاين، إذ إنه نتاج لتفاعل   املســــ ــاس أن التاريخ فعل إنســــ على أســــ

اإلنســـــان مع بيرته يف إطار الزمان واملكان، كما أن التاريخ خا وســـــيلة لكشـــــف ماهية اإلنســـــان، ولذلك جند املادة  
ادة  التارخيية يف القرآن الكرمي أكي قصــــة األقوام واحلضــــارات الب شــــهدها بريخ البشــــر عرب الزمن   ومن خالل امل

التارخيية الواردة يف القرآن الكرمي ميكن اتروج بنتائج من دراســـــــة التاريخ اإلنســـــــاين   وأن الت يا التارخيي ال حيدث  
    115ف أة، وإمنا ينتج عن تراكم بطيء عرب الزمان لألسباب الب ت دي إىل هذا الت يا   (( 

الوعي ابملا ـــي، ألن و تعاىل منح اإلنســـان   وعليه فصـــيارة احلا ـــر وصـــناعة املســـتقبل متر حتما عرب بوابة 
ــع القرآنية، فقال   ــناعته، الب حدثنا عنها يف الكثا من املوا ـ ــ ولية عن نتاج صـ ــناعة التاريخ واملسـ وكم أهلكنا }صـ

، وقوله (58{)القصـــص   من قرية بطرت معيشـــتها فتلك مســـاكنهم مل تســـكن من بعدهم إالّ قليال وكنا حنن الوارثني
ــها   تعاىل يف ــارع األمم الظاملة لنفســ ــوال يتلوا عليهم  }مآالت ومصــ ما كان ربك مهلك القرى حىت يبعث يف أمها رســ

أومل  }، وقوله تعاىل حااث اإلنســــان للبحث الزمكاين   (59{ )القصــــص  آايتنا وما كنا مهلكي القرى إالّ وأهلها ئاملون
منهم قوة وأاثروا األرش وعمروها أكثر مما عمروها    يســــاوا يف األرش فينظروا كيف كان عاقبة من قبلهم كانوا أشــــد

، ـفالفـعل الـتارخيي يف (9{ )الروم   وجـاءيفم رســـــــــــلهم  ابلبيـنات فـما كـان و ليظلمهم ولكن كـانوا أنفســـــــــــهم يظلمون
ــانية منوا ورقيا وا دهارا     ــا اجلماعة اإلنســـ ــطردة يتحدد بناًء عنها مصـــ ــنٌن مضـــ ــبٌب له نتائ ه، وســـ القرآن الكرمي ســـ

ــنـًة وقـانوان أ ليـا يف القرآن حني قـال   و  فكال أخـذان بـذنبـه فمنهم من  }تراجعـا ونلفـا ودمـارا   وقـد قرر و ذلـك ســـــــــ
ــفنا به األرش ومنهم من أررقنا وما كان و ليظلمهم   ــيحة ومنهم من خسـ ــبا ومنهم من أخذته الصـ ــلنا عليه حاصـ أرسـ

           (40{ )العنكبوت   ولكن كانوا أنفسهم يظلمون

وينقسـم الناس عموما واملفكرون خصـوصـا من إمكانية صـيارة احلا ـر وصـناعة املسـتقبل إىل قسـمني، قسـم   
يتفاءل بصــناعة احلا ــر والقدرة على التحكم يف شــهوديته ومظاهر ، ومبادرة خالقة لصــيارة املســتقبل الزاهر، وهم 

 عموم املتفائلني واملدركني لفهم رسالة اإلنسان يف احلياة   

 

  43و  42م، ع 2009، اكتوبر 78قاسم عبدة قاسم، إعادة قراءة التاريخ، كتاب العريب، رقم    115
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آخر يتشـــاءم وال يرى ذلك ممكنا، الســـيما يف عصـــر الســـيطرة على الطبيعة والتحكم يف قواها، ومن  وقســـم  
ه الء يقرر الباحث )راســــل جاكويب( يف كتابه القيم نهناية اليوتوبيا الســــياســــة والثقافة يف  من الالمباالةن عن موقف  

ن هم الذين يتصــورون أن يكون املســتقبل شــيرا اجملتمعات من إمكانية صــناعة احلا ــر واملســتقبل فيقول  ))   وقليلو 
ســوى كونه صــورة مطابقة للحا ــر، قد يكون أفضــل يف بعض األحيان، لكنها أســوأ على وجه العموم   فالعامل اليوم 
يبدو يف عيون الشــباب أقل فتنة وســحرا، وبني األوربيني واألمريكيني الناعمني ابلرخاء تبدو  م آفا  املســتقبل كريبة  

وتشـــــــــا التقارير احلديثة عن االخنفاش احلاد لنســـــــــب املواليد يف الدول األوربية الثرية إىل اجتا  جديد حنو   ابئســـــــــة 
ــتقبل   ــاع االعتقاد أبن املســ ــعرون أبن الســــحب الداكنة تت مع يف األفق   لقد  ــ ــباب يشــ ــا م  والشــ العدمية والتشــ

هي أفضل ما ميكنهم عمله،    –يوما بيوم–ياة  سيكون أفضل من احلا ر   ويبدو لدى الشباب اآلن إحساس أبن احل
فأن يكون  م أطفال أمر مكلف ومثقل ابملخاطر   ألن ما كان ممكنا ابلنســـــــبة لألجيال الســـــــابقة مل يعد ممكنا جليل 

     116اليوم  (( 

ــنف من الناس    ــر  –وإن كنا ال ن من مبا يقولون–إن هذا الصـ ــهد العدمي اآلمث املعاصـ ــار يرى يف ئل املشـ صـ
ن املســتقبل الذي كان ميكن التحضــا له و ــبط إيقاعاته ســابقا، مل يعد ممكنا ألجيال اليوم، ولذا انقلب هذا الفرام أ

ــا م واليأس   ــائق التشـــ ــار، وحل يف مضـــ ــتبشـــ من الناس حنو العدمية والدهرية يف العيش، وفقد مربرات التفا ل واالســـ
   إنه ال ييأس من روح و }فطر و الناس عليها لقوله تعاىل    العدميني املخالفني لروح الشرع والفطرة السليمة الب

، على الررم من أذيرات وتنبيهات رســـــــول و صـــــــلى و عليه وســـــــلم   جيل (87{)يوســـــــف  إالّ القوم الكافرون
ن أييت، الصــحابة ر ــوان و عليهم من رداءة وفســاد األ منة القادمة، إذ يقول حمذرا  )) كيف بكم وبزمان يوشــك أ

ي  رـبل الـناس فـيه رربـلة، تبقى حـثاـلة من الـناس، قـد مرجـت عهودهم وأمـاانيفم واختلفوا، وكـانوا هكـذا وشــــــــــــبك بني  
   117أصابعه(( 

ــقوط األخالقي املريع، ومع كل هذ    ــاد العاملي املبالغ فيه، وهذا االهنيار القيمي والســـــــ ومع كل هذا الفســـــــ
 العاملي امليت، إالّ أن هذا ال مينع من التخطيط والتفا ل ابملســـتقبل الذي الضـــبابية الســـوداء الب ترين على الضـــما

   ب أن نتمىن ونعمل ليكون سعيدا 

   اإلنسان يسيطر على احلياة -املطلب الثاين – 2

 

ــلة عامل املعرفة،   116 ــياســــة والثقافة يف  من الالمباالة، ترهة  فارو  عبد القادر، ســــلســ راســــل جاكويب، هناية اليوتوبيا الســ
 ، بتصرة 9و  8م، ع 2001هـ ماي 1422، صفر 269الكويت، عدد 
     369، ع 2أخرجه ابن ماجة يف سننه، ج  117
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حوى القرآن الكرمي العدد الوفا من اآلايت الدالة على متكني و لإلنســـــــان ابملواهب والقدرات والطاقات   
الب ت هله للســيطرة على قوى الطبيعة، فضــال عن تســخا و تعاىل لكل املخلوقات لتكون يف خدمة هذا اإلنســان  

مشـكلة بذلك التنزيل السـنين قواعد و ـوابط اثبتة وأسـ  اسـية لعملية التفاعل بني اإلنسـان وحميطه وأدواته عرب املكرم،  
ــاره املفكر اإلســـالمي العاملي املرحوم )مالك بن نيب ت  ــ  1397الزمن، فيما صـ ــارية 1973هــــــــــــ م( يف نظريته احلضـ

ــارة ، فقال   ــان   تراب    من = حضـ ــهاة  ]إنسـ ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ور قناهم من  }الشـ
   وتقولوا سـبحان }، وقال يف التسـخا الطبيعي  (70{ )اإلسـراء  وفضـلناهم على كثا ممن خلقنا تفضـيال الطيبات

، وكما قال ســبحانه وتعاىل يف التســخا النســقي بني البشــر  (13{ )الزخرة   الذي ســخر لنا هذا وما كنا له مقرنني
ــا ســـــــخراي  } اته القرآنية ســـــــبحانه وتعاىل يف أشـــــــكال (   وأقواله وتوجيه32{ )الزخرة      ليتخذ بعضـــــــهم بعضـــــ

 التسخا معرش من معارش اجلمال والسحر والروعة اجلمالية والرتبوية والتعليمية والقانونية واإلدارية والسياسية  

وقد مرت حياة اإلنسـان وهو يصـنع حا ـر  ويرتسـم معامل وآفا  مسـتقبله مبراحل مهمة يف صـراعه وتنافسـه  
ــان ملعرفتها يدوم قران، وبســــــعي اإلنســــــان احلثيث وتدافعه مع قوى الطبي عة، فكان عمر املعرفة الب يتوصــــــل اإلنســــ

ــف  ــيرا، فنزل حلقبة من الزمن، مث تدىن عمرها إىل نصـ ــيرا فشـ ــار عمر املعرفة يتقلص شـ ــتقبله صـ ــر  ومسـ لتطوير حا ـ
إىل سـاعات وسـاعة، حىت وصـل  قرن، مث إىل عقد، مث إىل سـنوات فسـنة، مث إىل أشـهر وشـهر، مث إىل أايم فأسـبوع، مث

ــهد العلمي   ــناعة املشـــ ــلمني عن صـــ ــرين إىل ثالث دقائق يف رياب العرب واملســـ عمر املعرفة يف القرن الواحد والعشـــ
   118والتكنولوجي املعاصر  

ــتقبله، ونفيف معاانته مع قوى   ــر  ومســـ ــعيه احلثيث لتطوير حا ـــ ــان من جراء ســـ وهذا كله إمنا ختى لإلنســـ
الطبيعة، حيث تبني دراســـة املعهد القومي األمريكي للصـــحة بعنوان  ]اإلنســـان يســـيطر على املادة واحلياة والذكاء   

ــل إىل هناية ــرين كان العلم قد وصـــ ــرار الذرة وجزيء احلياة وخمرتعا    إىل أنه حبلول هناية القرن العشـــ ــفا أســـ حقبة، كاشـــ
اإللكرتوين   الكم 119  الكومبيوتر  ثورة  ــأثا  بتــ ــت  انطلقــ الب  ــة  ــيــ الرئيســـــــــ الثالث  ــات  االكتشـــــــــــــــافــ ــذ   هبــ ، و))   

[QUANTUM[ وثورة  D.A.N ــية للمادة ــاســ   و]ثورة الكومبيوتر ، ا أخاا التوصــــل إىل القوانني األســ
رحلة البطولية للعلم تقرتب من هنايتها، فقد انتهى عصر للعلم، وبدأت معامل عصر آخر واحلياة واحلوسبة  إن هذ  امل

 

، ترهة  ســعد الدين خرفان،  -ا يف القرن الواحد والعشــرينكيف ســي ا العلم حياتن  –ميتشــو كاكو، ر ى مســتقبلية     118
ــ يونيو  1422، ربيع األول  270مراجعة  حممد يونم، سـلسـلة عامل املعرفة، الكويت، عدد  و   15و   13و    12م، ع 2001هــــــــــ

  24و  23
  12ميتشو كاكو، ر ى مستقبلية، ع    119
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تظهر   إن عصـــر االكتشـــاة يف العلم يقرتب من هنايته ليفتح عصـــرا جديدا، هو عصـــر الســـيطرة على الطبيعة  ((  
120   

نا يف كتاهبم الكرمي على  هذا املســـــتوى العلمي ي فرتش أن يقوله املســـــلمون بكل اقتدار  ألنه ورد وا ـــــحا بي 
ســـــــــــبيـل الفروش والواجبـات العينيـة والكفـائيـة، وهم الـذين حوى كتـاهبم الكرمي مرـات اآلايت البينـات الب تـدعوهم  
للســــــا والضــــــرب يف األرش، والتمعن يف قوانينها ونواميســــــها ومظاهرها وأســــــرارها وجماهيلها   واكتشــــــاة كنو ها 

مسخرة  م بداءة   وخاايفا والسيطرة والتحكم فيها، أل  هنا  

ــهود قاد راان العامل منذ قرون خلت، حيث يقول يف   ــاري واألفول من عامل الشـــــ ولكننا بفعل الرتاجع احلضـــــ
( يف كتابه القيم ]ر ى مســـــــــــتقبلية  عن األعمدة الثالثة للعلم يف القرن الواحد  ميتشـــــــــــو كاكوهذا الصـــــــــــدد العامل )

أعمدة العلم احلديث، وعلى األرجح ســــــيســــــ ل    –ادة واحلياة والعقلامل–والعشــــــرين  ))   تشــــــكل هذ  العناصــــــر 
ــية الب تعتمد عليها هذ   ــاســ امل رخون أن قمة اإلجنا  العلمي يف القرن العشــــرين كانت الكشــــف عن العناصــــر األســ

وين  وإبمتـام األعمـدة الثالـثة، والب متثـلت يف أطيم نواة اـلذرة، وـفك شـــــــــــفرة نواة اتلـية، وتطوير الكومبيوتر اإللكرت 
   121فهمنا األساسي للمادة واحلياة تقريبا، فإننا نشهد إرال  أحد الفصول الكربى يف بريخ العلم  (( 

إن املتمعن يف هذا املســـــتوى العلمي والتكنولوجي واملعريف الذي وصـــــل إليه راان أكماً وســـــيادًة ومتكنا يف  
والســـيطرة على الســـنن والنواميم اإل ية الب ال أايب م منا وال الزمن املســـتقبلي، والذي وصـــلوا إليه بقدرة التحكم 

تضـطهد وال تتمنع كافرا، والب تسـا بفضـل عدل و وحكمته   حيتم علينا اسـتحداث آليات فهم شـرعية تسـتند إىل 
انتظار ، بل النصــوع الشــرعية الســتكنا   ــوابط الر ى املســتقبلية يف اإلســالم، ألن مســتقبلنا ليم  منا يتعني علينا  

ــنن الب ركبها و يف جبلتنا، من   ــوابط والســ ــنعه أبيدينا معتمدين على القواعد والضــ هو من ز  ب علينا أقيقه وصــ
 أجل التحكم والسيطرة على كل املخلوقات الب و عها وخلقها و لنا خادمة 

فالعقل طاقة خالقة وهبها و لإلنســــان وميز  هبا عن ســــائر املخلوقات ليتمتع هبا وليســــت لها وفق  ــــوابط   
ال ليعطلها على حساب   (،11{ )الضحى  وأما بنعمة ربك فحدث}ونواميم ومقاصد خالقها عمال ابملبدإ اإل ي   

ــان عن كل شــــيء ، حىت الســــا يف األرش والتدبر يف أمور االعتماد الكلي على الوحي، حب ة أن الوحي أرىن اإلنســ
احلياة واملعاش والتنمية والتقدم واال دهار، مكبلني العقل وخمرجينه عن مسـار  كنعمة من نعم و و  ـعت له فضـاءاته 

 من لدن الوحي املقدس إىل جها  أسيء فهمه واستخدامه، ينعكم سلبا على مطلوب الوحي املقدس منا 

 

  13و  12املرجع السابق نفسه، ع    120
   16ع  املرجع السابق نفسه، 121
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ــقا معر   ــيلة التنعم بعبادة فالوحي قّدم نسـ فيا مهما لإلنســـان، وترك مســـاحة ابر ة للعقل البشـــري ليمارس فضـ
 ربه، فلكل وئيفته وحدود  ومساحته ومكانته   وكالمها ميد اإلنسان مبا حيتاجه ألداء رسالته الصحيحة يف احلياة 

ــراك املنصـــوب له من أصـــحاب ال  ــليم حيتم على العقل النا ـــج اتروج من الشـ تدين امل شـــوش،  والفهم السـ
الذين ما الت معادلة الوحي والعقل را وا حة لديهم، على الررم من كون العقل هو حمل اتطاب والتكليف، كما 
حيتم عليه اتروج من إســار املنحا ين إىل القراءة الظاهرية للنصــوع احمل رين على العقل واملتهمني إاي ، وينفلت من  

مقابل الوحي، فهذ  األصـــناة الثالثة أ رت ابلعقل، ومل تفهم ســـبب خلقه ومتييز   عقال امل  ني للعقل الوا ـــعني إاي 
 اإلنسان به عن سائر املخلوقات  وهو ما يقودان لفهم وتدبر فقه السنن        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين 

 فقه السنن والتوقعات واملآالت
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نتناول يف هذا املبحث اجلليل مكانة االســـــتشـــــراة يف ا دي النبوي، وعالقة ذلك بفقه الســـــنن والنواميم  
والقوانني، ومدى ارتباطها ابلتوقعات واملآالت، وهل ذلك يتعارش مع القضـــــــــــاء والقدر؟ وذلك من خالل املطالب  

 اآلتية 

 استشراة املستقبل يف احلديث النبوي  -املطلب األول – 1

من وهو يقدم الكتاب القيم لألســــتاذ الدكتور )إلياس  2016األســــتاذ الشــــيخ نعمر عبيد حســــنة ت  كتب
بلكا( )اسـتشـراة املسـتقبل يف احلديث النبوي( يف سـلسـلة كتاب األمة القطرية كلمة مثالية ودقيقة عن االسـتشـراة  

جاء   –وهو الصاد  املصدو –ألايم  املستقبلي فقال  ))   إن استشراة املستقبل واإلخبار عما سيقع يف قابالت ا
نوعا من اإلع ا  ولفت النظر ملا يكون، واســتشــرافه من خالل مقدماته، من خالل اســتقراء التاريخ وقراءة احلا ــر 
والتدريب على كيفية التعاطي مع هذ  السـنن، فاحلا ـر ال خيرج عن أن يكون مسـتقبال للما ـي وما ـيا للمسـتقبل   

بل يتمثل يف النظر يف املقدمات والسـنن الفاعلة، وبذلك يتأهل النائر إلبصـار املسـتقبل  والسـبيل السـتشـراة املسـتق
واإلعداد له، حىت جعلت قصــــص األنبياء ومســــاة النبوة من ما ال ينضــــب على الزمن للنظر واالعتبار يقول تعاىل  

(  ((  111{ )يوسف  لبابلقد كان يف قصصهم عربة ألويل األ(، }12{ )هود   كال نقص عليك من أنباء الرسل}و 
122     

ــباب املوجبة لن اح   ومن هنا فإن اإلســـالم أخضـــع كل شـــيء ملعادلة التوكل على و، وذلك ابناذ كل األسـ
العمل، وال تعارش بني مبدئي التوكل على و واناذ األســــــباب املادية املوجبة لذلك، وهو ما قرر  اإلســــــالم بداءة،  

– لق تعارش بني املســـتقبل الذي هو ريب وحماولة التخطيط واإلعداد له الذي هو وإن حاول بعض قصـــار النظر خ
ــطية املتزنة   -بزعمهم ــحة والوسـ ــرعية الوا ـ ترى أن ال يب من   -الب حنن عليها–معرفة علم ال يب  فإن الر ية الشـ

وما إىل ذلك فرش  اختصـــاع و تعاىل، وإعداد الوســـائل وأضـــا الواجبات واناذ االحتياطات وتوفا الشـــروط  
 شرعي أو كفائي على الفرد املسلم، وهو ال يتعارش مع مبدأ التوكل على و عامل ال يب والشهادة معا   

ومن هنا صــــار من الال م على الفرد املســــلم التأســــي مببدإ ســــيدان إبراهيم اتليل عليه الصــــالة والســــالم يف  
األصــــنام وهو يقول ليخربان ويعلمنا بضــــرورة اناذ أســــم ومراحل  البحث عن ربه ومعبود  احلقيقي بني طمي اآل ة و 

و ـــــــــــوابط املنهج العلمي البحثي املنضـــــــــــبط ملعرفـة احلقيقـة الكربى، وهو التعرة على و القـائـل ليعلمنـا ويربينـا   
ريب }وكذلك نري إبراهيم ملكوت الســـــموات واألرش وليكن من املوقنني* فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا  

 

إلياس بلكا، اســـتشـــراة املســـتقبل يف احلديث النبوي الشـــريف، تقدمي الشـــيخ عمر عبيد حســـنة، كتاب األمة، قطر،   122
  7هـ، ع 1429عدد رجب  
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فلمـا أفـل قـال ال أحـب اآلفلني*  فلمـا رأى القمر اب رـا قـال هـذا ريب فلمـا أفـل قـال لرن مل يهـديين ريب ألكونن من  
القوم الضـــــالني* فلما رأى الشـــــمم اب رة قال هذا ريب هذا أكرب فلما أفلت قال اي قوم إين بريء مما تشـــــركون* إين 

 ( 80  76وما أان من املشركني{ )األنعام     وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرش حنيفا مسلما

 يف وصف هذ  املرحلة، ومنحها املميزات التالية   -ابلررم من اقتضابه-وقد أفاش النص القرآين   

رحلة عقلية نظرية للبحث عن و من خالل تتبع جزئيات وموجودات الطبيعة والكون واحلياة، وهذا هو   أهنا  -  1
 عني العقل والبحث العلمي واملنه ي  

أهنا رحلة علمية منه ية تتبع فيها سيدان إبراهيم اتليل عليه الصالة والسالم جزئيات وئواهر متشاهبة، مث   -   2
مقّعداً ألول مرة يف الوجود ألادايت منهج االستقراء وصل عليه الصالة والسالم إ  ىل مبدأ التعميم الشمويل املطلق،  

أهنا رحلة تعليمية وتكوينية وتربوية   ا دة منها التأكد من مرجعيته وحمدداته املقدسة حيال ربه سبحانه وتعاىل،   -   3
يف نفسية نبيه إبراهيم عليه الصالة والسالم    وقد كشف املوىل تبارك وتعاىل عن روح البحث واالستكشاة املكنونة

يف را هذ  اآلايت منها قوله تعاىل  }وإذ قال إبراهيم رب أرين كيف أيي املوتى قال أومل ت من قال بلى ولكن 
ليطمرن قليب قال فخذ أربعة من الطا فصرهن إليك  مث اجعل على كل جبل منهن جزءا مث ادعهن أيتينك سعيا 

 ( 259عزيز حكيم{ )البقرة     واعلم أن و 

أهنا رحلة اعتمدت املالحظة األولية اجملردة اتارجية ، فاملالحظة الداخلية الب أانرت يف أعماقه عني البصاة ،   -  4
 فتكاملت العينان فيها، عينا البصر والبصاة هبدة الوصول إىل معرفة حقيقة و  

، إرادة املوىل تبارك وتعاىل، وإرادة نبيه إبراهيم عليه الصالة والسالم أهنا رحلة توفرت فيها إرادبن ونية سوية  -  5
 ونيته السوية  

أهنا رحلة است رقت حيزا وا حا من صاورة اال طراد السنين والتعاقب الزمكاين، حبيث ذكر فيها املوىل تبارك   -   6
الليل، والقمر أيضا، مث أرا  الشمم هنارا مرة واحدة وهي وتعاىل الليل مرتني، وذكر النهار مرة واحدة، وأرا  كوكبا يف  

اب رة، ليتأهل بعدها سيدان إبراهيم عليه الصالة والسالم للوصول إىل احلقيقة املطلقة عن و تعاىل، ويدرك الفاعل 
 احلقيقي واملسبب األول  

ملرجعية املقدســـة حول ربه بقوله تص يف ختامها ســـيدان إبراهيم عليه الصـــالة والســـالم أســـم ومقومات أطر  ا -  7
   ( 80تعاىل  }إين وجهت وجهي للذي فطر السموات واألرش حنيفا مسلما وما أنـا من املشركني{ )األنعام   
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، املقدمات، تســـبيب -الفر ـــيات–فالقيام ابلعمليات العقلية واملنه ية التالية  ]املالحظات، االفرتا ـــات  
النتائج، االسـتقراء، النتائج    هو من صـميم الوحي املقدس، فال جمال إلقحام األسـباب، التطبيقات، االحتماالت،  

    123العقل يف جمال الوحي، وال سبيل ملا نظمه الوحي وقننه، إالّ لعقل ان ج يفهمه ليحسن تطبيقه  

بل ، مث ومن هنا صـار من اآلكد على العقل املسـلم املعاصـر فقه ثالثية الزمن أوال ]املا ـي، احلا ـر، املسـتق 
ــع اتطط الدقيقة الب   ــتقبل وو ـــــــ فقه ثنائية املكان واإلمكان، ومن مث فقه آليات التعامل معهم، والتخطيط للمســـــــ
يتوصـل إليها العقل البشـري، را انس أو متناس أسـاسـيات وأركان اإلميان وال يب والقضـاء والقدر والتوكل على و 

ــبحانه وتعاىل القائل  }أال يعلم من خلق وهو ــات    (،14اللطيف اتبا{ )امللك     ســــ ــمى اليوم يف الدراســــ أو ما يســــ
  أو ما ي ســـمى يف منظومتنا  124االســـرتاتي ية بـــــــــــــــ   علم املســـتقبليات، أو الدراســـات املســـتقبلية أو االســـتشـــرافية 

الوحي للعقل،  التفكاية اإلسالمية بعلم السنن والنواميم وقوانني التسخا اإل ي يف األنفم واآلفا   ، الب مّلكها 
ليضـــطلع الوحي مبا و جد من أجله وهو اإلجابة على التســـا الت الكربى ونواميم الضـــبط والتنظيم الكلية والكربى 
يف احلياة املقننة فيه من لدن رب العزة وسـنة املصـطفى صـلى و عليه وسـلم، ويضـطلع العقل مبيادين التقانة واملدنية 

 وال خنسرمها معا يف معركة را حقيقية إالّ يف أوهام أصحاهبا  احلياتية، فنربح الوحي والعقل معا،

 علم املستقبليات وأييد اإلشكاالت   -املطلب الثاين – 2

من خالل مـا قـدمـنا تتـبدى لـنا الر ـية اإلســـــــــــالمـية الوا ـــــــــــحـة حول الوحي والعقـل، وحـدودمهـا ووئيفتهمـا  
الفكرية واالعتقادية ملســـــــــــألة ال يب اإل ي، والتطلع حنو ال د ومكانتهما، كما تتبدى لنا الصـــــــــــورة جليا بني احلدود 

املشــــــــر  واملســــــــتقبل الزاهر، حيث تتبدى لنا املســــــــألة أبن ال تعارش بينهما، فحدودمها مرســــــــومة وقائمة يف احليز 
ــكاالت الب   –من ابب املنه ية البحثية فقط–الفكري واالعتقادي والواقعي، وإمنا أحببت فقط     تبديد بعض اإلشـــــــ

   تناو ا الباحثون من قبلي، وهي من ابب تلخيص وأرير حمل النزاع ليم را، عرب هذ  البواابت املعرفية 

 إشكالية العلم والنبوة وال يب والقضاء والقدر والتوكل والتواكل  -الفرع األول – 1

ــاع املوىل تبارك و   ــالمية أن ال يب من اختصـ ــول االعتقاد اإلسـ تعاىل وحد  ال ينا عه  من املقرر بداءة يف أصـ
(، وال يب 123وال يشـــاركه يف ريبه أحدا لقوله تعاىل  }وهلل ريب الســـموات واألرش وإليه ي رجع األمر كله{)هود   

 

  10و  9و  8املرجع السابق نفسه، ع  123
انظر  حممد بريش، حاجتنا إىل علوم املستقبل، و أمحد صدقي الدجاين دراسة املستقبل بر ية م منة مسلمة   ورامها   124

  36    29نقال عن   إلياس بلكا، استشراة املستقبل يف احلديث النبوي الشريف، ع 
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ــبحانه وتعاىل لقوله  }وعند  مفاتح ال يب ال يعلمها إالّ هو{  ــائر خملوقاته ســـــ ــة وميزة متيز هبا عن ســـــ ــيصـــــ أهم خصـــــ
 ( 59)األنعام   

بارك وتعاىل وإطالع النيب صــــــــــلى و عليه وســــــــــلم  على بعض علم ال يب إمنا هو من ابب  وإعالم املوىل ت 
تعزيز نبوته وتقوية ح ته أمام املعاندين أو ملقاصــــد أخرى ال يعلمها إالّ هو، وهي ليســــت خصــــيصــــة وميزة أبدية يف 

ــاء و منع نبيه معرفة ال يب، بل ال ي طلعه إالّ على ال ي ــالة  عامل النبوة ، فلو شــــــــ ــبا لتمام الرســــــــ ب الذي يرا  مناســــــــ
مصــداقا لقوله تعاىل على لســان نبيه حممد صــلى و عليه وســلم  }قل ال أملك لنفســي نفعا وال  ــرا إالّ ما شــاء و 
ــا لقوم ي منون{)األعراة    ــين من ل وب إن أان إالّ نذير وبشــــ ــتكثرت من اتا وما مســــ ولو كنت أعلم ال يب الســــ

ــ( أن هذ  اآلية ارتقاء يف الترب  من  1397د يبني الشـــيخ )حممد الطاهر بن عاشـــور ت (، ويف هذا الصـــد188 هــــــــــــ
، وعليه فرســول و صــلى و عليه وســلم   ال يعرة من ال يب اإل ي، إالّ 125معرفة ال يب ومن التصــرة يف العامل  

ــورة اجلن فقال  }قل ــراحة يف ســــ إن أدري أقريب ما توعدون أم   مبقدار ما أطلعه و عليه فقط، كما أخرب بذلك صــــ
 عل له ريب أمدا * عامل ال يب فال ي ظهر على ريبه أحدا* إالّ من ارتضــــى من رســــول فإنه يســــلك من بني يديه ومن  

 ( 28  25خلفه رصدا* ليعلم أن قد أبل وا رساالت رهبم وأحاط مبا لديهم وأحصى كل شيء عددا{ )اجلن  

ــلى و عليه    ــلم   وعليه فرســـول و صـ ــلى و عليه وسـ ــرية لقوله صـ ــى البشـ ــلم  يتصـــرة يف ال يب مبقتضـ وسـ
ــر وإنه أيتيين  ــومة بباب ح رته فخرج إليهم فقال  ))إمنا أان بشـ ــي و عنها عندما مسع خصـ ــلمة ر ـ فيما ترويه أم سـ
ا اتصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صد  فأقضي له بذلك، فمن قضيت له حبق مسلم فإمن

   126 هي قطعة من النار فليأخذها أو فليرتكها((

فالقاعدة الوســطية احملكمة يف أصــل التصــرفات النبوية هي البشــرية لقوله صــلى و عليه وســلم  ))أللهم إمنا   
ولقوله صـــــــلى و عليه   ،127أان بشـــــــر فأميا رجل من املســـــــلمني ســـــــببته أو لعنته أو جلدته فاجعلها له  كاة ورمحة((  

وســلم  ))إنكم نتصــمون إيّل، ولعل بعضــكم أن يكون أحلن من بعض فأقضــي له على حنو مما أمسع منه فمن قطعت  
   128له من حق أخيه شيرا فال أيخذ ، فإمنا أقطع له به قطعة من النار((  

 

  206، ع 9انظر  حممد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، ج  125
 ي يف صحيحه أخرجه البخار  126
، ومســـــــــــلم عن أيب هريرة، كتــاب الرب  6361أخرجــه البخــاري، كتــاب الــدعوات، ابب قول النيب من آذيتــه   رقم    127

  7309، وأمحد يف مسند ، 2601والصلة، ابب من لعنه النيب أو سبه، رقم 
 أخرجه مسلم يف صحيحه  128
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ـفالعلم النبوي املقصـــــــــــور على عـامل ال ـيب إمنـا هو مرتبط مبـدى تعليم وإنـباء و ـله، ومعرـفة ال ـيب ليم من   
مطلقية النبوة  وبقي أن املســــــلمني يتخذون األســــــباب ويتوكلون على و تعاىل على مبدإ اإلســــــالم العظيم ))ِاعقلها  

    129وتوكل(( 

 فاقي السديد آلية الفهم السنين واآل -الفرع الثاين – 2

خلق و الكون وربطه ابلســــنن والنواميم املضــــطردة الب ال تت ا إالّ إبرادته ســــبحانه وتعاىل، كما خلق و  
سبحانه وتعاىل آلية التوقع واالستقبال أيضا، والتوقع املستقبلي ينطلق أساسا من التدبر يف آليات السنن والنواميم 

إالّ سـنة األولني فلن جتد لسـنة و تبديال ولن جتد لسـنة و أويال * أومل يسـاوا يف  اإل ية لقوله تعاىل  }فهل ينظرون
ــد منهم قوة{ )فاطر    ــننية يف 45    43األرش فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشــــــ (، وعليه فالســــــ
األســـــاســـــية للدراســـــات املســـــتقبلية  ا دي النبوي صـــــنو الســـــننية يف القرآن الكرمي، ومها بوابة التأســـــيم الرئيســـــية و 

ــا، وقد  ــنة النبوية املطهرة يف هذا الباب كثاة جدا، ويف جماالت احلياة املختلفة أيضــ ــرافية، واألمثلة من الســ ــتشــ االســ
بوب رجال الصــحاح والســنن وراهم األبواب يف جمال التوقع والفنت والنوا ل وفقه االفرتاش واألحاجي واألل ا   ، 

املآل املســــــتقبلي يف األفعال كمقصــــــد رئيم من مقاصــــــد الدين، وهو أصــــــل من أصــــــول النظر    فضــــــال على اعتبار
     130واالجتهاد والتحقيق يف الشريعة اإلسالمية  

 آلية التخطيط والربجمة والتطبيق  -الفرع الثالث – 3

قوة ومن رابط   إن آلية التخطيط والربجمة واإلعداد والتحضـــــــــا لقوله تعاىل  }وأعدوا  م ما اســـــــــتطعتم من  
أصـــــــل من أصـــــــول هذا الدين املســـــــتقبلي، وهي ال تتعارش البتة مع القضـــــــاء والقدر، إذ    (60)األنفال    اتيل  {

ــهودي ــرب يف األرش والربجمة والتخطيط واإلعداد الشـ ــعي احلثيث والضـ ــيد السـ ــلم الرشـ ، وترك ما املطلوب من املسـ
ضر   وال يرتك متام وكمال  طط و يربمج و عد وحي  خيبره ال يب اإل ي  من احتماالت التوقع املستقبلي أيضا، حبيث خي 

 

   ه را  أخرجه الرتمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، كما أخرج 129
الســـنن يف هذا اجملال كثاة جدا كســـنة احلفاظ على النظام العام  فعن أيب بكر الصـــديق ر ـــي و عنه أن النيب صـــلى   130

و عليه وســـــــــلم قال  ))إن الناس إذا رأوا املنكر فلم ينكرو  أوشـــــــــك أن يعمهم و بعقابه(( أخرجه أبو داود، كتاب املالحم، ابب 
ورا   واألحاديث يف ذلك ترتى كحديث ابن عمر ر ـــي و عنهما  ))اي معشـــر املهاجرين مخم إذا ابتليتم    4338األمر والنهي،  

ــت يف   ــا فيهم الطاعون واألوجاع الب مل تكن مضــــــ ــة يف قوم قط حىت يعلنوا هبا فشــــــ هبن، وأعوذ ابهلل أن تدركوهن  مل تظهر الفاحشــــــ
مليزان إالّ أخذوا ابلسـنني وشـدة امل ونة وجور السـلطان عليهم، ومل مينعوا  كاة أموا م إالّ  أسـالفهم الذين مضـوا، ومل ينقصـوا املكيال وا

منعوا القطر من الســماء، ولوال البهائم مل ميطروا، ومل ينقضــوا عهد و ورســوله إالّ ســلط و عليهم عدوا من راهم، فأخذوا بعض ما 
 خاوا مما أنزل و إالّ جعل و أبسهم بينهم شديد(( أخرجه ابن ماجة يف أيديهم، وما مل أكم أئمتهم بكتاب و ويت
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املشـــروع إبمهال أســـبابه، بل يتخذ كل األســـباب البشـــرية وي عفي نفســـه من جماهيل القضـــاء والقدر وال يب وهو عني 
  131االعتقاد السليم  

نرسي مع    امل املستقبلية وعالقتها ابلسببية والسننية الب هي أصل من أصول احلياة اإلسالمية مبا ذهب ولعلنا  
م(، ألنه  ))   معلوم لنا يف أول 1957هـ  1377إليه الشيخ العالمة )العريب التبسي اجلزائري الزيتوين األ هري ت  

كما، وجعل لكل شيء علة تتقدمه، وترتبط به ما ركز و يف عقولنا أن جلت قدرته، ربط حلقات هذا العامل ربطا حم
ارتباطا وثيقا، وجعل املسببات تنشأ عن أسباهبا عند مالبسة املكلف لألسباب، وتنعدم عند انعدام أسباهبا  ذلك 
خلق و عند حضور األسباب املو وعية للسببية وسننه الب عرفها عباد  وعلمهم سببيتها، وكيفية التسبب، وأراهم 

قدر إحساهنم للتسبب وعلمهم ابألسباب، وبراعتهم يف التذرع والتماس الذرائع املنهية إىل املسببات، يكون   أهنم على 
 فو هم ابملقاصد، سواء يف ذلك التسبب الديين يف الشرائع، أو التسبب الدنيوي يف احلياة ومرافقها  

تعد سنته يف خلقه، ورمحته الب    قام عليها عمران هذا العامل األر ي، وإذ أفهمنا ربنا هذ  األسباب الب  
وابت عملنا هبذا التنظيم اإل ي علما  روراي عاما يف كل عصر ومصر وأمة، ال يشذ عنها أحد إال يف أحوال استثنائية، 
وال خيتلف فيها سبب عن سبب عرفت سببيته، وال خيرج عن مسبب من املسببات الشرعية، ولذا فقد وجب على 

  واألسباب   الذرائع  من  يتخذوا  وأن  فقط،  اعتقادا  ال   عمال  السنة   هذ   يف  يدخلوا  أن  يف هذ  األمةالقائمني ابإلصالح  

 يلتمسوا   وأن   جهتها،  من   األمة   تدمة   وقصدوا  لتحصيلها،   أنفسهم  نصبوا   الب  املقاصد  إىل  ي فضي   ما   املباشرة  والوسائل

    132 سببيته  (( أققت ما األسباب  من

  والسالم  الصالة   عليه   املصطفى   سنن  من  سنة   وإرادته  و   بفضل   واملتوقعة   القادمة  احلياة   واستقبال  فاالستشراة  

  يف  والبعيد  القريب  لل د   االستعداد  و رورة  أمهية  على   الدالة  والسالم  الصالة  عليه   سنته  من  الكثا  الكم  لنا  ترك  الذي
  بقوله    تبدأ  الب  وسلم  عليه  و  صلى  كأحاديثه  االستقبال  ديثأحا  عن   فضال  لآلخرة،  لالستعداد  متهيدا  الدنيا،

  سيوىل،  ستدركون؟  بزمان؟ بكم كيف  لوما؟  لوال؟  لو؟ أييت،  دلين؟  أخربين؟ تسأل؟  جرت  أتعلمون؟ أخربوين؟ ))أتدرون؟

       133أما؟  (( هل؟ سوة، سني،  سرتون، سيكون، 

 

  117    57انظر   إلياس بلكا، استشراة املستقبل يف احلديث النبوي الشريف، ع  131
ــاوي، مطبعة الوليد،   132 ــي، هع وأقيق وتعليق الدكتور أمحد عيســـ ــم التبســـ انظر  آاثر الشـــــيخ العالمة العريب بن بلقاســـ

 ، بتصرة 98هـ، ع 1427م  2006اجلزائر، الطبعة األوىل، 
انظر  األحاديث يف هذا اجملال كثاة جدا، كحديث العرابش بن ســـارية وعظنا رســـول و موعظة   وحديث أيب هريرة   133

مائة سـنة من  دد  عن ركاب السـفينة أن قوما اسـتهموا سـفينة، حديث خا القرون قرين، وحديث يبعث و  ذ  األمة على رأس كل  
   ا أمر دينها، وحديث ال تقوم الســاعة حىت يتباهى الناس يف املســاجد الذي روا  أبوداود والنســائي وابن حبان يف كتاب املســاجد  
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  األمارة   األنفم  لدفع  هي   إمنا   الرا       و   على   والتوكل  ليوم ا  بقوت   واالكتفاء   الرحيل  ليوم  االستعداد  وأحاديث 

 املعادلة   طرفا   ا  لبانت  السوية  األنفم  تلقتها  لو  والب  ال ي    واتباع  واجلربوت  الظلم   يف  واملمعنة  اتلود  يف  الراربة  ابلسوء

 الوسط   والعيش النفم يف  التحكم الزهد إذ السوية، الزهدية النظرة مع  البتة  تتعارش  ال وهي  تعقيد، دومنا

  االستشرايف  وسلم  عليه  و  صلى  هديه  نسو   الوسطي  االسرتاتي ي  حبثنا  مسار  علينا  تشوش  مظنة  ألي  ودفعا 

  خلف   كل  من   العلم  هذا  حيمل  ))  يقول    وهو  عنه،   و  ر ي  الدرداء  أبو  اجلليل  الصحايب  عنه  يرويه   فيما  املستقبلي

  املستقبلي  االستشراة  عني  هو  وهذا       134  املبطلني((   وانتحال  ال الني،  ريف وأ  اجلاهلني،  خويل  عنه   ينفون  عدوله

 الوسطي  السين

  للمبحث   وانتقلنا  املستقبلية،  احلياة  يف   التحكم   وإمكانية  املستقبل  صناعة  علم  األول  املبحث  يف   تبّينا  أن  وبعد 

  منهج  لتبنّي   الثالث  املبحث  يف  سننتقل   فإننا  املطهرة،  النبوية   السنة  يف  واملآالت  والتوقعات  السنن   فقه  فيه  وبيّنا  الثاين

 املدعوين  مع التعامل  يف  اإلسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــيلة، واحلديث الذي روا  أنم بن مالك أييت ــاجد مث ال يعمروهنا إالّ قليال الذي أخرجه    وحديث الفســــ على أمب  مان يتباهون ابملســــ
 و يعلى يف مسند  ويف صحيح ابن خزمية، وحديث عائشة ر ي و عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت   أب

  3269انظر  مشكل اآلاثر للطحاوي، ابب بيان مشكل ما روي عن رسول و صلى و عليه وسلم، رقم  134
 



109 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثالث 

 منه ه صلى و عليه وسلم االستشرايف مع املدعوين

نتناول يف هذا املبحث اجلليل منهج رسول و صلى و عليه وسلم يف صناعة الرجال، وهو منهج أصيل  
 وعميق واثبت، ينتهي يف آخر  بتكوين نوعية من الرجال املتميزين  

 احملمدية منهج الصناعة 

عمل رسول و صلى و عليه وسلم طيلة سين الدعوة اإلسالمية مبكة واملدينة عمال دعواي منقطع النظا، 
وبذل جهدا دعواي سامقا وقواي يف سبيل إجناح ونشر رسالة اإلسالم، ويف سبيل إيصال دعوة و نقية صافية كما 

أثىن عليه ربه أمّيا ثناء يف العديد من املوا ع القرآنية صنيعه الدعوي   نزلت عليه من ربه مفعمة ابلرمحة والطمأنينة، وقد
املتميز ذلك، وقدمه للعاملني كأمنوذج نبوي متألق يف عامل الدعاية لإلسالم، ومثال دعوي فريد ومتميز يف عوامل التفاىن 

 املراحل التالية  الصاد ، ويف  رع القيم واست راس املثل العال يف أصحابه ر وان و عليهم  وفق  

 مرحلة عرش القيمة  -املرحلة األوىل – 1
املنز  عن كل شرك ووثنية، عن طريق االتصال  التوحيد اتالص  الب كان يعرش فيها قيمة  املرحلة  وهي 
الشخصي أو اجلمعي أو سائر وسائل االتصال املعروفة آنذاك، وكانت تقابلها عند الصحابة ر وان و عليهم مرحلة 

 التلقي األويل للقيمة  

 مرحلة شرح وتو يح القيمة   - املرحلة الثانية – 2
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وهي املرحلة الب كان فيها رسول و صلى و عليه وسلم يعرش و يذكر ويشرح وينبه إىل فائدة تلك القيمة، 
كانت تقابلها عند عن طريق قنوات االتصال نفسها ))قولوا ال إله إاّل و تسلموا ، وتسودوا العرب والع م((، و 

 الصحابة ر وان و عليهم  مرحلة التعرة على القيمة  

 مرحلة التأكيد على القيمة  - املرحلة الثالثة – 3
وهي املرحلة الب كان فيها رسول و صلى و عليه وسلم يسعى بكل ما أويت من قوة وجهد على خكيد  
خماطر االبتعاد عن تلك القيمة، وتفعيل القوى العاقلة والناطقة والشاعرة يف الفرد املتلقي لإلحساس بقيمة وعوائد 

لة اإلميان واالعتنا  والتعلق الشديد ابلقيمة، أو النفور تلك القيمة، ويقابلها عند الصحابة ر وان و عليهم  مرح
 منها عند املعاندين واملكابرين وراهم من املنافقني واملشركني  

 مرحلة العمل األويل ابلقيمة    -املرحلة الرابعة – 4
مل وهي املرحلة الب سعى فيها الرسول صلى و عليه وسلم حلث الصحابة ر وان و عليهم  على الع 

بتلك القيمة وممارستها عمليا، وطرحها يف اجملال التطبيقي، نتي ة فوائدها العديدة املرئية وال يبية املادية واملعنوية يف 
واقعهم املعيش  النفسي والروحي والوجداين والعقلي واملادي واألخالقي   ويقابلها عند الصحابة ر وان و عليهم  

إلحساس مبنافع القيمة الواقعي  وهي مرحلة العمل االبتدائي ابلقيمة، وهو مهم جدا مرحلة تنمية الرتاكم الت ريب وا
 ابلنسبة لن اح الدعوة وتكوين ب ر التمكني  ا يف واقع احلياة والناس 

 مرحلة التفاين واالجتهاد يف عرش القيم   -املرحلة اتامسة – 5
لم لدفع ال ايل والرخيص وبذل الوسع من أجل وهي املرحلة الب يسعى فيها رسول و صلى و عليه وس

احلفاظ على من زات الدعوة والتمكني لب ر تواجدها، ويقابلها عند الصحابة ر وان و عليهم  مرحلة االستكثار 
 من اتا، واجلد يف االستزادة من أعمال الرب ب ية التفاعل مع القيمة لشعورهم العظيم ابلقيمة  

 رحلة احلكمة والكمال  م -املرحلة السادسة – 6
وهي املرحلة الب سعى فيها رسول و صلى و عليه وسلم  إىل خسيم الكيان اإلسالمي العظيم واملتكامل 
روحيا ونفسيا واجتماعيا وأخالقيا وتربواي وسياسيا واقتصاداي، ودفع أعز ما عند  من فتوة وشباب ورجولة وقوة ومال 

بلها عند الصحابة ر وان و عليهم  مرحلة التفاين يف خدمة اإلسالم وصيانة بيضته لكي يقوم الكيان األفضل، ويقا
 والدفاع عن حرماته، واالستماتة يف قتال أعدائه  

 مرحلة العزلة والتدبر   -املرحلة السابعة – 7
دا حكيما،  وهي املرحلة الب رحل فيها رســول و صــلى و عليه وســلم  عن الدنيا، بعد أن ترك جمتمعا راشــ  

ــارية الب أســـســـها رســـول و صـــلى و عليه وســـلم،   ــناعة االســـتمرارية احلضـ حيســـن التفكا والتدبر واالجتهاد يف صـ
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ــلم   ــلى و عليه وسـ ــع الرتاجع واالهنيار، مرحلة العزلة والتدبر، كما كان فعل أصـــحاب رســـول و صـ ويقابلها يف و ـ
يقابلها اليوم يف عصــر ال ريزة والشــهوة املســيطرة اليوم على جمرى احلياة،  ر ــوان و عليهم  بعد الفتنة الكربى، كما

    135مرحلة اعتزال احلكماء الفتنة  )جتعل احلليم فيكم حاان(  

وبعد أن تبينا منه ه صـــلى و عليه وســـلم يف التعامل مع املدعوين الكبار وفق املراحل الســـبة اآلنفة الذكر   
 فإننا سننتقل لتقدمي خمططات متثيلة اختزالية لوسائل وأساليب الصناعة احملمدية 

 

 
 1رسم تو يحي رقم  

 يبني مراحل عرش القيمة يف اإلسالم 
 

البيولوجية للعقل والتفكا، جملة املعيار، جامعة األما عبد القادر  انظر للتوسع  عزي عبد الرمحن، القيمة واإلعالم والبنية    135
 ، بتصرة   41     36م، ع  2008هـ جوان 1429/ 2، هادى  16للعلوم اإلسالمية، قسنطينة، عدد 

مرحلة -1
عرض القيمة

مرحلة -2
شرح القيمة

مرحلة -3
تأكيد القيمة

مرحلة -4
العمل األولي 

بالقيمــة

مرحلة -5
االجتهاد 
والتفاني

مرحلة -6
الحكمة والكمال

مرحلة -7
رالعزلة والتدب
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 احملمدية وسائل الصناعة 

ــناعة جيل الصـــــحابة   ــاليبها وطرقها وأدوايفا يف صـــ ــناعة الدعوية احملمدية، وتنوعت أســـ تعددت وســـــائل الصـــ
ــناعة ذلك اجليل املتميز، حيث  ــبيل صـ ــلم   أي جهد يف سـ ــلى و عليه وسـ ــوان و عليهم، فلم يدخر صـ الكرام ر ـ

ــلم ــلى و عليه وســــ ــائله الدعوية صــــ ــر وســــ ــات إىل حصــــ    يف األركان التالية، وكما يبينها املخطط أفضــــــت الدراســــ
       2التو يحي رقم اثنان ]  

  وسائل مادية ومالية  –  1

 وسائل اجتماعية وثقافية   –  2

 وسائل بدنية وصحية ونفسية وشخصية ووجدانية   –  3

 وسائل اتصالية وإعالمية وأدبية   –  4

    136وسائل إشارية وحركية ورمزية   –  5

 

  لنا دراسة منشورة يف جملة الوعي اإلسالمي حول وسائله صلى و عليه وسلم الدعوية، انظر  حماولة لرسم مسات ومعامل   136
م  و حماولة لرسم مسات ومعامل اإلمام الداعية، جملة الوعي اإلسالمي،  2005، جوان  476اإلمام الداعية، جملة الوعي اإلسالمي، عدد  

 فضال عن كتبنا يف الدعوة اإلسالمية واحلركات الت ديدية واإلصالحية وأعالم اإلصالح اإلسالمي    م  2005، جويلية 477عدد 
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 2تو يحي رقم  رسم 

 وأدوات ومناهج الصناعة احملمدية  يبني وسائل

وسائل وأدوات 
ومناهج الصناعة 
المحمدية المباركة

وسائل –1
مادية ومالية

وسائل –2
اجتماعية 

وثقافية

وسائل –3
ة بدنية ونفسي
وصحية

وسائل –4
اتصالية 

ةوإعالمية وأدبي

وسائل –5
إشارية وحركية

ورمزية
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 3رسم تو يحي رقم  

 يبني الوسائل املادية واملالية 

وسائل –1
مالية ومادية

صلى هللاماله 

ا ومعليه وسلم
يملك من متاع

مال السيدة 
رضي خديجة 

هللا عنها

ما ُيهدى و 
لى صُيوهب له 

مهللا عليه وسل
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 4رسم تو يحي رقم  

 يبني الوسائل االجتماعية والثقافية

وسائل -2
اجتماعية 

وثقافية

مكانته في –1
عشيرته 

صلى هللا عليه 

وسلم

المآدب –2
اتوالوالئم والمناسب

األسواق –3
والندوات والمجامع

عرض نفسه–4
على القبائل
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 5رسم تو يحي رقم  

 يبني الوسائل البدنية والصحية والوجدانية 
 

وسائل -3
ة بدنية وصحي
ووجدانية

رحالته –1
المتعددة  
صلى هللا عليه 

وسلم

هجرته–2
صلى هللا عليه

وسلم

جهوده –3
فةونشاطاته المختل

ه صبره وتحمل–4
وتألمه

صلى هللا عليه 

وسلم
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 6رسم تو يحي رقم  

 االتصالية واإلعالمية واألدبية يبني الوسائل 
 

وسائل -4
اتصالية 

ةوإعالمية وأدبي

اتصاالته –1
الشخصية

صلى هللا عليه 

وسلم

اتصاالته –2
الجمعية

صلى هللا عليه 

وسلم

اتصاالته –3
الجماهيرية

صلى هللا عليه 

وسلم

اتصاالته –4
الدولية العالمية
صلى هللا عليه 

وسلم
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 7رسم تو يحي رقم  

 يبني الوسائل اإلشارية واحلركية والرمزية 
خنلص أخاا إىل أن منهج رســول و صــلى و عليه وســلم الرتبوي االســتشــرايف املأثور عنه صــلى و عليه  و 

وســــلم من ســــنته الشــــريفة، يعلمنا كيف نصــــنع املســــتقبل الزاهر ألجيالنا املســــلمة، وكيف نســــتقبل من  ماننا خا  
   من خالل إعداد وتربية األجيال الصـاحلة، وحسـنه وفضـله، وكيف ميكننا أن نتحكم يف مسـتقبلنا ووجودان ومصـاان

     137عمال ابلقاعدة الذهبية  ))كل مولود يولد على الفطرة، فأبوا  يهودانه، أو ينصرانه، أو مي سانه(( 

وهنا خنلص من فحص عينة من عينات املنهج النبوي الب مل يسبق للمشت لني ابلعمل الدعوي أو يف التأليف 
باحث أن كتبوا فيه الطلبة اجلامعيني، وهو منهج االستشراة النبوي  وذلك عرب مباحثه الثالثة  والتنظا ملثل هذ  امل

 

 2ه، كتاب القدر، ابب معىن كل مولود يولد على الفطرة، رقم أخرجه مسلم يف صحيح  137

وسائل -4
ة إشارية وحركي

ورمزية

طوافه الدائم  –1
بالبيت

صلى هللا عليه 

وسلم

تواجده الدائم–2
بالندوة

صلى هللا عليه 

وسلم

حركاته –3
وإشاراته

صلى هللا عليه 

وسلم

إيماءاته –4
ورموزه

صلى هللا عليه 

وسلم
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 السنن   فقه   فيه   وبيّنا   فقه السنن والتوقعات واملآالت، و   املستقبلية  احلياة   يف   التحكم   وإمكانية  املستقبل   صناعة   علم

 اإلسالم   منهج  لتبنّي   الكبار  مع  االستشرايف  وسلم  عليه  و  صلى  ومنه ه   املطهرة  النبوية  السنة   يف  واملآالت  والتوقعات

   النبوي   االستشرايف  ابملنهج املدعوين مع  التعامل يف
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 الفصل اتامم

 منهج الدعوة عند األصوليني واملقاصديني

يتناول هذا الفصل مناهج الدعوة عند األصوليني واملقاصديني، وذلك عرب طرح ر يتهم ومنه هم يف الدعوة  
 إىل و، وذلك عرب املباحث اآلتية  

 املبحث األول  فقه الواقع قيمة مركزية دعوية دينية    –  1

 العمل الدعوي علم املقاصد وفقه الواقع قيمة دعوية مركزية لن اح  املبحث الثاين    –  2
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 املبحث األول

 فقه الواقع قيمة دعوية مركزية دينية 

عندما يكون الداعية والفقيه جزًء حقيقيا وعمليا من الواقع وحياة الناس، فإن عمله الدعوي يتأسم وينطلق 
ومبقدار مشاركاته العملية يف من فقهه لواقعه، وابلتايل سيتأسم خطابه الدعوي على مدى ت ل له يف أعما  واقعه،  

نسيج شبكة العالقات االجتماعية جملتمعه يكون خطابه انجحا وم ثرا وفاعال، وهنا يست مع يف نفسه ملكة فهم 
الشريعة أنه ))   ال بد أن يكون مع اإلنسان أصول كلية ت رد إليها اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل، مث يعرة اجلزئيات 

،  (138) يف كذب وجهل يف اجلزئيات، وجهل وئلم يف الكليات، فيتولد فساد عظيم  ((  كيف وقعت؟ وإالّ فيبقى  
وملكة فهم الواقع وئروة وأحوال الناس، وملكة فقه التنزيل املعاصر، ابإل افة إىل ))معرفة عادات العرب يف أقوا ا 

، من مث فهو يبين خطابه على منطو  مدى حاجة الناس للشرع، ومنطو  (139) وأفعا ا، وجماري أحوا ا حالة التنزيل((  
 ا حقه التقدمي إلنشاء خطاب دعوي متني م سم لبناء الكيان اإلسالمي  دور الشرع يف إعادة إحياء الناس، ومنطو  م

وخسيسا على هذا يقول الشاطيب  ))   فإن كل دليل شرعي مبين على مقدمتني إحدامها  راجعة إىل أقيق 
   (140) مناط احلكم، واألخرى  ترجع إىل نفم احلكم الشرعي((  

وكثاا ما ي سأل الداعية أو اتطيب أو الفقيه يف مسائل فقهية وا حة وال ميكنه اإلجابة عنها إجابة كافية 
سن اإلجابة لكونه بعيد كل البعد عن واقعه وانسه وأهله وجمتمعه،  شافية وافية مقنعة، أو أننا نتبني من إجابته أبنه ال حي 

حد مهلكات العمل الدعوي، النفصامه عن الواقع، الذي هو بيت وهذا عيب قادح يف شخصية الداعية من جهة، وأ
 املقاصد وحمل التنزيل، وها هي أمثلة على ذلك  

 أجوبة متعددة لس ال واحد   -أوال

 

- 1263هــــــــــــــــــــــ/ 728- 661ابن تيميـة، تقي اـلدين أبو العبـاس أمحـد بن عبـد احلليم بن عبـد الســـــــــــالم احلراين )  (138)
  203، ع 19هـ، ج 1407م 1997م(، جمموع الفتاوي، طبعة امللك خالد، 1328

ــ(، املوافقات يف أصـول الشـريعة، أقيق أبو عبيدة آل سـلمان، دار ابن عفان،  790الشـاطيب أبو إسـحا  )ت   (139) هــــــــــ
  154، ع 4ج  م،1997القاهرة، الطبعة األوىل، 

  231، ع 3ج  م،1997الشاطيب أبو إسحا ، املوافقات يف أصول الشريعة، الطبعة األوىل، دار   (140)
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ومن خالل تتبع ساة وسنة رسول و صلى و عليه وسلم نتبني أنه كان جزًء مهما وأساسيا من جمتمعه، ومل 
ينفصل عنهم حلظة واحدة، وهذا هو عني فقه الواقع، وقد وصفه و تعاىل يف حمكم تنزيله مبزية انتمائه االجتماعي 

نتساب واالنتماء االجتماعي والثقايف والل وي واجلسدي والدمي رايف فذكر  يف أربعة موا ع قرآنية مدنية، مثبتا أمهية اال
للداعية يف قومه وأهله، فقال، وهو يصف دعوة إبراهيم عليه الصالة والسالم  من سلسلة األدعية الب جأر هبا إىل 

  ))ربنا وابعث فيهم ))وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا  (( إىل قوله تعاىل  125ربه يف سورة البقرة من آية  
(، ويف 129رسوال منهم يتلوا عليهم آايتك ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم(( )البقرة   

قوله تعاىل وهو يقيم احل ة على املعاندين  ))كما أرسلنا فيكم رسوال منكم يتلوا عليكم آايتنا ويزكيكم ويعلمكم 
(  ويف قوله تعاىل وهو مين عليهم  ))لقد منَّ و على 151تكونوا تعلمون(( )البقرة     الكتاب واحلكمة ويعلمكم ما مل

امل منني إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلوا عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي 
لذي بعث يف األميني رسوال منهم يتلوا (  ويف سورة اجلمعة يف قوله تعاىل  ))هو ا164 الال مبني(( )آل عمران   

(  وإذا متعنت يف 2عليهم آايته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا من قبل لفي  الل مبني(( )اجلمعة   
اآلايت الكرميات ست د أن ركن انتماء الداعية جملتمعه وواقعه أساسية ومهمة لن احه يف أداء مهمته، فضال عن كون 

 لنا وعرفتنا ابلوئائف الب ا طلع هبا نبينا الكرمي حممد صلى و عليه وسلم، وهي  اآلايت نقلت  

 التالوة  )يتلوا عليهم آايته(، أي  يعرش عليهم تفاصيل مشروعه اإل ي    -1

 التعليم  )يعلمهم الكتاب واحلكمة(، أي  يقوم بدور املعلم لتعاليم و وللسنة النبوية املطهرة    -2

   (141) )ويزكيهم(، أي  يقوم برتبيتهم وخديبهم وأليتهم ابألخال  الفا لةالتزكية     -3

ولعلنا نقدم أمثلة عن فقهه عليه والصالة والسالم لواقعه، وكيفية تعامله مع السائلني، لنتعلم منه صلى و 
عة ونوعية حمل عليه وسلم  فقد سرل عليه الصالة والسالم س اال واحدا وأجاب عنه إجاابت خمتلفة حدديفا طبي 

 الس ال، ولنتتبع هذ  األمثلة النبوية لنرى أمهية فقه الواقع يف الدين اإلسالمي كقيمة مركزية للدعوة إليه  

فقد سأل العباس ر ي و عنه رسول و صلى و عليه وسلم فقال  قلت اي رسول و  علمين شيرا أقوله،  
  ومل يزد له عن هذ  الكلمات األربع ،  (142) قال  ))سل و العفو، والعافية((  

 

، تيارات وقضـــــــــــااي فكرية معاصـــــــــــرة، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،  انظر  عيســـــــــــاوي أمحد حممود (141)
  74    72م، ع 2012هـ 1433

الرتمذي،  و ،  387، ع  2أخرجه اإلمام أمحد يف مسند ، مسند بين هاشم، حديث العباس بن عبد املطلب، ج    (142)
سلوا    )):، ولفظه عند الرتمذي726األدب املفرد، برقم  ، والبخاري يف  3514كتاب الدعوات، ابب حدثنا يوسف بن عيسى، برقم  
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فقد أعطا  جوااب خمتصرا يصلح حلاله، لكونه يعرفه أشد املعرفة فهو عمه، وهو من أكابر    - كما ترى–وهو  
قريش وأرناهم، ولعلمه بسداد رأيه وسعة عقله، وإحسانه يف قومه، وملعرفته بسائر خصاله النبيلة، فقد كان ميقت 

  (143) لعبيد، وكانت له سقاية احل يج وعمارة املس د احلرام  الر ، وكان مولعا بعتق ا

وجاء  صلى و عليه وسلم مرة أعرايب، فقال  اي رسول و، علمين شيرا أقوله  قال  ))قل  ال إله إالّ و 
  هلل العزيز احلكيم(( وحد  ال شريك له، و أكرب كباا، واحلمد هلل كثاا، سبحان و رب العاملني، ال حول وال قوة إاّل اب

(144)   

وهذا الصحايب اجلليل أبو بكر الصديق ر ي و واتليفة الراشدي األول عنه يسأل رسول و صلى و 
عليه وسلم عن شيء يقوله يف صالته، فقال له رسول و صلى و عليه وسلم  ))قل  أللهم إين ئلمت نفسي ئلما 

   (145)   ارفر يل م فرة من عندك، وارمحين إنك أنت ال فور الرحيم((كثاا وال ي فر الذنوب إاّل أنت ف

 

، وقد صححه األلباين  ))سلوا و العفو والعافية فإن أحداً مل يعط بعد اليقني خااً من العافية :، ويف لفظ ((  و العافية يف الدنيا واآلخرة
- 156/ 1مام أمحد برتتيب أمحد شاكر،  ، وله شواهد، انظرها يف  مسند اإل3/170، و185/ 3، و180/ 3يف صحيح ابن ماجه،  

157. 
وأسلم قبل ا  رة وكتم إسالمه، مث هاجر إىل املدينة، وشهد فتح مكة، وشهد رزوة    سنة،   56ولد قبل اإلسالم بـ    (143)

ابلعمى    ، أ صيبحنني، وكان ممن ثبت مع رسول و صلى و عليه وسلم وكان ينادي معه ))أان النيب ال كذب أان ابن عبد املطلب(( 
أخرايته، وله مخسة وثالثون حديثا يف كتب احلديث    املنورة يف  العباس ابملدينة  اجلمعة تويف  أي يف   هـ 32سنة   رجب 14  يف يوم 

وأوالد العباس، وحضر تشيعه اتليفة وهع كبا من   علي  وقد جهز   ،، يف سن الثامنة أو التاسعة والثمانني عثمان بن عفان خالفة أايم
البالذري، أمحد بن حيي بن جابر )ت    انظر   البقيع ه اتليفة عثمان، ودفن يف وأطراة املدينة  وصلى علي  املدينة  الناس من أهل 

هـ 1417لرسالة، دمشق، الطبعة األوىل،  م(، ها من أنساب األشراة، أقيق  سهيل  كار ورايش  ركلي، م سسة ا892هـ  279
م( الساة النبوية، املشهورة بساة ابن  768ه703هـ/  151-85  وابن إسحا ، أبو بكر حممد املدين ) 66، ع  1م، ج  1997

ن    وابن األثا، عز الدي68م، ع  2004هـ  1424إسحا ، أقيق  أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، باوت، الطبعة األوىل،  
هـ( أسد ال ابة يف معرفة الصحابة، دار ابن حزم، باوت، دون طبعة وبريخ،  630أيب احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد   )ت  

  ورا  كاحلافظ الذهيب سا أعالم النبالء، وابن عساكر  301، ع  2  وابن هشام األنصاري، الساة النبوية، ج  109، ع  3ج  
 يف التهذيب   

  واإلمام مسلم يف صحيحه، كتاب العلم، ابب فضل التسبيح  3293مام البخاري يف صحيحه برقم  أخرجه اإل   (144)
، وبلفظ أيب هريرة ر ي و عنه )ال إله إال و وحد  ال شريك له، له امللك وله احلمد، حيي  2691والتهليل والدعاء، حديث رقم  

 ومييت وهو على كل شيء قدر((   
   5967ي يف صحيحه، كتاب األذان، ابب الدعاء قبل السالم، حديث رقم  أخرجه اإلمام البخار  (145)

http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/14_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikishia.net/view/14_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikishia.net/view/14_%D8%B1%D8%AC%D8%A8
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B3%D9%86%D8%A9_32_%D9%87%D9%80
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%81%D8%A7%D9%86
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D8%A8#cite_note-33
http://ar.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%8A%D8%B9
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يسأل رسول و صلى و عليه وسلم، قلت    (146) وهذا الصحايب سفيان بن عبد و الثقفي ر ي و عنه 
  وهذ  إجابة مل تزد (147)   اي رسول و، قل  يل قوال، ال أسأل عنه أحدا بعدك، قال  ))قل  آمنت ابهلل، مث استقم(( 

 عن مخم كلمات  حتمها معرفته صلى و عليه وسلم حبقيقة السائل، وهو عني املقصد وحمل التنزيل  

يه وسلم صحايب يسأله مرة، فيما ي روى  َعْن َأيب ه َريـَْرَة ر ي و عنه، قَاَل  َجاَء رَج ٌل ِإىَل وجاء  صلى و عل 
، َأْو َفَذَهَب، مث َّ رََجعَ  ، قَاَل  م ْرين أبَِْمٍر، َرس وِل ِو صلى و عليه وسلم، فـََقاَل  م ْرين أِبَْمٍر، قَاَل  اَل تـَْ َضْب، قَاَل  َفَمرَّ

 .  الَ تـَْ َضْب، قَاَل  فـََردََّد ِمَرارًا، ك لَّ َذِلَك يـَْرِجع  فـَيَـق ول   الَ تـَْ َضبْ قَالَ 

اَل  اَل تـَْ َضْب، ويف رواية  أََتى النَّيبَّ صلى و عليه وسلم رَج ٌل، فـََقاَل  م ْرين أبَِْمٍر َواَل ت ْكِثْر َعَليَّ َحىتَّ َأْعِقَله ، قَ 
 .قال  الَ تـَْ َضبْ   فََأَعاَد   َعَلْيِه، 

تـَْ َضْب    ويف رواية  َأنَّ رَج الً قَاَل لِلنَّيبِّ صلى و عليه وسلم  َأْوِصىِن، قَاَل  اَل تـَْ َضْب، فـََردََّد ِمَرارًا، قَاَل  الَ 
وهنا مل تتعد     (148)  قال الرجل ففكرت حني قال النيب صلى و عليه وسلم ما قال فإذا ال ضب  مع الشر كله

 اإلجابة كلمة واحدة  

وذاك رجل آخر يسأله س اال ويرجو  أن تكون إجابته خفيفة وعبارته موجزة، ال بسط فيها وال تفصيل، نظرا 
عن ع ْقَبَة ْبِن َعاِمٍر ر ي و حلالته النفسية والعقلية اتاصة، في يبه رسول و صلى و عليه وسلم قائال  فيما ي روى  

ت َك، َواْبِك َعَلى َخِطيَرتِ عنه  قـ     ( 149) ((َ كْلت   اَي َرس وَل ِو، َما النََّ اة ؟ قَاَل  ))اْمِلْك َعَلْيَك ِلَساَنَك، َوْلَيَسْعَك بـَيـْ

 

هو سفيان بن عبد و بن أيب ربيعة بن احلارث بن حطيط بن جشم الثقفي الطائفي، له صحبة ورواية، كان عامال    (146)
من الوفد الذين قدموا على  لعمر بن اتطاب ر ي و عنه، واستعمله عمر على صدقات الطائف، وقيل  إنه ويل الطائف، وكان  

هـ(، أسد  630رسول و صلى و عليه وسلم، روى مخسة أحاديث، انظر  ابن األثا أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد   )ت  
  وابن سعد، أبو عبد و حممد بن سعد )ت  264، ع  3ال ابة يف معرفة الصحابة، دار ابن حزم، دمشق، دون طبعة وبريخ، ج  

   126، ع  4الطبقات الكربى، دار ابن حزم، دمشق، دون طبعة وبريخ، ج   هـ(،230
  ومسلم، كتاب  2887البخاري، كتاب اجلهاد والسا، ابب احلراسة يف ال زو يف سبيل و، حديث رقم    أخرجه   (147)

   38اإلميان، ابب جامع أوصاة اإلسالم، حديث رقم  
، وأمحد يف مسند ، مسند املكيني، حديث جارية بن  2020قم  ، والرتمذي بر 6116أخرجه البخاري حديث رقم    (148)

، ع  10، والبيهقي يف سننه الكربى، ج  8729، برقم  362، ع  2، ومسند اإلمام أمحد بطبعة أخرى، ج  387، ع  2قدامة، ج  
   20065، برقم  105

نه األلباين    وحس2406  والرتمذي، حديث رقم  17467، حديث رقم  148، ع  4أخرجه أمحد يف مسند ، ج    (149)
   888يف السلسلة الصحيحة، حديث رقم 
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اإلجابة ثالث هل، ولكنها محلت قواعد اجتماعية ومعاين تربوية وقيمية كباة جدا  وقد صدر هذا   وهنا  جتاو ت
 كله من ر ية مشولية للواقع وحملل التنزيل وللمقصد املرروب سلوكه  

بينما جاء جوابه صلى و عليه وسلم م ايرا عند ارتفاع سقف الطالب، ورربة السائل وشوقه الصحبة يف 
اجلنة، وهو مطلب ليم يسا السبيل، بل هو عسا البلوغ واملنال، إالّ أنه صلى و عليه وسلم يسََّر له الطريق، 

بِيَعَة ْبِن َكْعٍب اأْلَْسَلِميِّ ر ي و عنه قَاَل  ك ْنت  أَبِيت  وقاد  حنو الصراط املستقيم امل فضي لل نة، فكما جاء َعْن رَ 
ت ه  ِبَو  وئِِه َوَحاَجِتِه فـََقاَل يل  َسل ْ  فـَق ْلت   َأْسأَل َك م َرافـََقَتَك يف اجْلَنَِّة، قَاَل   (َمَع َرس وِل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  َعَلْيِه َوَسلََّم فَأَتـَيـْ

  (150)  ِلَك؟( قـ ْلت   ه َو َذاَك، قَاَل  )فََأِعينِّ َعَلى نـَْفِسَك ِبَكثْـَرِة السُّ  وِد()َأْو َرْاَ ذَ 

أمهية معرفة حقيقة وعني   -من فعله وأجوبته صلى و عليه وسلم –ومن خالل هذ  األجوبة املتعددة تبينا  
كون قد حققنا املقصد املرروب لتلك حمل التنزيل، من خالل فهم حاله وواقعه ونفسيته وئروفه احمليطة به، وهبا ن

 احلالة دون راها 

 أجوبة متعددة ألسرلة حاٍل  -اثنيا

عندما يرى احلصيفني والنبهاء من  عليه وسلم يكررها  الب كان رسول و صلى و  العملية نفسها  وهي 
الصحابة ر وان و عليهم ابلقرب منه، دون أن يضطرهم أو حيرجهم ليسألو ، فهو يعلمهم و يبهم حبدسه ومعرفته 

يدع  صلى و عليه وسلم ما قال  مل يكن رسول وعن عبد و بن عمر ر ي و عنه مبا  ول يف نفوسهم  فقد جاء  
أللهم إين أسألك العافية يف الدنيا واآلخرة  أللهم إين أسألك العفو   : ((ه الء الدعوات حني ميسى وحني يصبح

والعافية يف ديين ودنياي وأهلي ومايل  أللهم اسرت عورايت وآمن روعايت  أللهم احفظين من بني يدي ومن خلفي، وعن 
   (151) ((  مييين وعن مشايل، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أ رتال من أب

وهو ذاته السلوك الرتبوي النفيم الذي كان ميارسه رسول و صلى و عليه وسلم سواًء سألوا أم مل يسألوا؟  
ر ي و عنه عن النيب استوصوا أن مل يستوصوا؟ حيث تبدو معامل علمي املقاصد فقه الواقع وحملِّ التنزيل، فعن عمر  

))أوصيكم أبصحايب مث الذين يلوهنم، مث يفشو الكذب حىت حيلف الرجل وال يستحلف، : صلى و عليه وسلم قال
عليكم ابجلماعة، وإايكم والفرقة . أال ال خيلون رجل ابمرأة إال كان اثلثهما الشيطان  !ويشهد الشاهد وال يستشهد 

 

   489، حديث رقم  353، ع  1أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، ابب فضل الس ود واحلث عليه، ج    (150)
والنسائي، وصححه احلاكم وابن حبان، وروا     3871وابن ماجه    5074حديث صحيح روا  أبو داود ح رقم    (151)

   1200/    912البخاري يف األدب املفرد وصححه األلباين ح رقم 
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من سرته حسنته وساءته سيرته  من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة   .الثنني أبعدفإن الشيطان مع الواحد وهو مع ا
    (152) فذلكم امل من(( 

وبناًء على ما سبق نستنتج أمهية فقه واقع الناس ومعرفة أحوا م ونفسيايفم ومشاعرهم وخواطرهم وئروفهم 
أهدافه، وأقيق مقاصد  املرروبة فرداي واجتماعيا وبيرايفم وثوابتهم ومت اايفم   يف جناح العمل الدعوي، وتسديد  

وكيانيا، ومن مث جناح الدين وانتشار   وهو ما يقودان لتناول أمهية ودور علم املقاصد وفقه الواقع كقيمة مركزية لن اح 
 العمل الدعوي  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املبحث الثاين 

 العمل الدعوي علم املقاصد وفقه الواقع قيمة دعوية مركزية لن اح 

 

 أخرجه أمحد يف مسند ، والرتمذي يف جامعه، واحلاكم يف مستدركه، وصححه األلباين يف )صحيح اجلامع(   (152)
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ال ميكن للدعاة اإلسالميني املعاصرين أن يباشروا عملهم الدعوي بن اح، وأن يصلوا إىل درجة التوفيق يف  
تعريف الناس ابإلسالم احلقيقي كما نزل على رسول و صلى و عليه وسلم، إذا مل يعوا ويقتنعوا ويوقنوا أبمهية ودور 

صد وفقه الواقع خالل ممارستهم سائر أنشطة العمل الدعوي من جهة، ودور  املتميز  ومكانة وأثر فقه وِحْذِ  علم املقا
يف تبليغ وإجناح العمل الدعوي وإيصال رسائله وتبلي ها على أكمل وأحسن وجه إىل   -إن أ حِسَن فقهه واستثمار    –

 ههور املدعوين العريض من جهة أخرى  

ألادايت هذين العلمني، فضال عن آلية إحداثيات فقه التنزيل على احملل، جند  فالداعية املتفقه  واملتقن   
السبل واملناهج والفنيات جلذب ههور  أفضل  اختيار  الرشيد يف  اإلسالم  الدعوي يسا وفق خط  خالل مسار  

إلميان الست الكربى، املدعوين وجتميع ر اهم وتصورايفم وطاقايفم حنو كلياته وأصوله الكربى أوال، كأصول العقائد وا
وفق الر ية السوية والصحيحة والبسيطة واملباشرة، اتالية من شوائب العصور الكالمية املا ية، وكما كان يعر ها 
نيب اإلسالم حممد صلى و عليه وسلم صافية نقية، ال جدال فيها وال حشو، حيث يقدمها كان صلى و عليه وسلم 

 الكرمي  فقد ))   كان صلى و عليه وسلم ال يشق على أصحابه يف أمر حىت يف يقدمها صافية سهلة من كتاب و 
أوقات تعليمهم، فقد روى ابن مسعود ر ي و عنه أنه قال  )كان النيب صلى و عليه وسلم يتخولنا ابملوعظة يف 

   (154)(((153)  األايم كراهة السآمة علينا(

الصالة والسالم يف هذا العرش املنس م والسهل والوا ح وا ادة  واألمثلة يف ذلك ترتى من منه ه عليه   
إلخراج الناس من الظلمات إىل النور، ومن عبادة العباد وجور األداين إىل مساحة وعدل اإلسالم ويسر  ومساحته، 

 يد بن   كعر ه اإلسالم على  وجه خد ة ر ي و عنها، وعلى صديقه أيب بكر الصديق ر ي و عنه، وعلى ربيبه
حارثة ر ي و عنه، وعلى بالل بن رابح ر ي و عنه، وعلى عليٍّ ر ي و عنه، وعلى آل ايسر ر ي و عنهم   

    (155)وكما عر ه على عشاته األقربني

 

،  4لبخاري، كتاب العلم، ابب ما كان النيب صلى و عليه وسلم يتخو م ابملوعظة والعلم كي ال ينفروا، ج  خرجه ا أ  (153)
 (  2821، حديث رقم ) 2172ع 

م(، مناهج الفقهاء يف التعامل مع النوا ل الفقهية، سلسلة دعوة  2019هـ  1441انظر  بوحلية، نور الدين )حي    (154)
   132هـ، ع  1436، السنة الثامنة والعشرون  263احلق، عدد 

الثانية،    هـ(، الساة النبوية، دار الف ر، القاهرة، الطبعة 213انظر  ابن هشام أبو عبد و عبد امللك بن هشام )ت    (155)
م  والقا ي 1984هـ  1404هـ(، السنة النبوية، دار املعرفة، باوت، الطبعة األوىل، 774بن كثا  عبد و الدمشقي ) ا م  و 2004

هـ(، الشفا بتعريف حقو  املصطفى، مكتبة الصفا، القاهرة، الطبعة  544عياش أبو الفضل عياش بن موسى بن عياش اليحصيب )
 وراهم  م 2002هـ  1423األوىل،  
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، الذي كان سببا يف نزول سورة ناملدثرن، وعتبة بن (156) وكما عر ها أيضا على الوليد بن امل اة املخزومي 
حيث قرأ عليه صدرا من سورة نفصلتن  وكما عر ها على األوس واتزرج، وعلى أحبار يهود، وعلى قسيسي ربيعة  

 جنران، وعلى ملوك وأمراء األمم اجملاورة  

 وذلك من خالل املطلبني اآلتيني 

 

األربعة عندما قامت قريش برتميمها واشرتكت ابقي   الكعبة  حيث ورد أنه بىن ركنا من أركان  قريش من أرىن أرنياء   (156)
وق اإلبل  من  عشرة  يوم  للح يج كل  يذبح  ليلة  األربعني  وطول  احلج  موسم  أنه كان يف  األركان، وورد كذلك  بقية  يل القبائل يف 

جتارته تقدر مبائة بعا حىت يقال اهنا ال تدخل من ابب واحد بل من هيع أبواب مكة حىت تصل اجلمال يف وقت واحد    قافلة أن
تكسو الكعبة عام وهو وحد  عام، ويقال أنه أول من حرم اتمر يف  كانت قريش تسميه الوحيد أو وحيد مكة الن قبائل قريش  

ومل يسلم، بل قال مستنكراً عدم نزول الدعوة عليه هو، وهو كبا قريش  نأينزل على  أدرك الوليد بن امل اة بعثة الرسول   .اجلاهلية 
ثقيف، فنحن عظيما القريتنين، فأنزل و فيه   حممد وأترك وأان كبا قريش وسيدها، ويرتك أبو مسعود عمرو بن عما الثقفي سيد  

)الزخرة    عظيم(  القريتني  من  رجل  على  القرآن  هذا  نّزل  لوال  نشبت 21)وقالوا  وملا  الكربى  (   بدر  بن   جاء  حرب  األخنم 
أبو جهل    يكذب؟ن فقال حممداً  أترى"    له قائالً وملا اختلى به سأ أيب جهل ابن هشام بن امل اة  إىل  بين  هرة الثقفي حليف شريق

    "؟لبين خمزوم  فأي شيء النبوة  السقاية والرفادة واملشورة مث تكون فيهم بين هاشم ن إذا كان يفما كذب قط وكنا نسميه األمني ولكن
 صلى فمن هذا يتبني أن بين خمزوم يرون أنفسهم يف درجة بين هاشم وسبب امتناعه من اإلسالم  ومسع الوليد ومسع قراءة رسول و

و عليه وسلم، فانطلق حىت أتى جملم قومه فقال  نوو لقد مسعت من حممد آنفاً كالماً ما هو من كالم األنم وال من كالم اجلن  
مث انصرة إىل منزله فقالت قريش صبأ  "،  إن له حلالوة وإن عليه لطالوة وإن أعال  ملثمر وإن أسفله مل د  وأنه يعلو وما يعلى عليه

لوليد، وهو رحيانة قريش وو لتصبأن قريش كلهم فقال أبو جهل  ن أان أكفيكمو ن  فانطلق فقعد إىل جنب عمه الوليد حزيناً  وو ا
فقال  ن وما مينعين أن أحزن؟ وهذ  قريش  معون لك نفقة يعينونك على كرب سنك   "فقال له الوليد  ن مايل أراك حزيناً اي ابن أخي؟

، ف ضب الوليد وقال  ن أمل   "لتنال من فضل طعامهم ابن قحافةم حممد وإنك تدخل على ابن أيب كبشة و ويزعمون أنك  ينت كال
، مث قام مع أيب جهل حىت أتى جملم قومه فقال   "يكون  م فضل؟تعلم قريش أين من أكثرها مااًل وولداً؟ وهل شبع حممد وأصحابه ل

قالوا   "تزعمون أنه كاهن فهل رأيتمو  تكهن قط؟" :قالوا  ناللهم الن، قال " م  ن تزعمون أن حممداً جمنون فهل رأيتمو  حينق قط؟
قالت قريش للوليد فما هو؟ فتفكر يف نفسه مث  قالوا ال، ف "تزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيراً من الكذب؟" :ناللهم الن، قال

فنزل فيه   ".ما هو إال ساحر أما رأيتمو  يفر  بني الرجل وأهله وولد  ومواليه فهو ساحر وما يقوله سحر ي ثر" :نظر وعبم فقال 
أصابه أبسفل كعب رجله قبل سنني    تويف الوليد بن امل اة ومل يسلم، وكان سبب وفاته أن جرحاً كان قد   سورة املدثر  يف  القرآن  قول

نبله إب ار ، فخدش رجله  وهو يريش نبالً له، فتعلق سهم من   خزاعة  انتقض عليه فقتله، وكان ذلك اجلرح قد أصابه حني مّر برجل من 
،  الوليد بن الوليد، و الوليد   هشام بن  :ذلك اتدش الذي كان سبب موته  ويروى أنه حني حضرته الوفاة دعا بنيه وكانوا يومرذ ثالثة

  ، فقال  م  »أي بين، أوصيكم بثالث فال تضّيعوا فيهن، دمي يف خزاعة فال تطلنه، وو إين ألعلم أهنم منه براء، خالد بن الوليدو 
فال   أيب أ يهر الدوسي فال تدعو  حىت خخذو ، وعقري )صدا  املرأة( عند  ثقيف ولكين أخشى أن تسبوا به بعد اليوم، ورابي يف

وقد مات الوليد بن امل اة بعد ا  رة     .يفوتنكم فيه«  وكان أبو أ يهر قد  وجه بنتاً مث أمسكها عنه فلم يدخله عليها حىت مات 
 انظر مصادر السنة والساة النبوية   مبكة  احل ون  بثالثة أشهر عن مخم وتسعني سنة ودفن يف 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%88%D8%A9_%D8%A8%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D9%86%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AC%D9%87%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%88_%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B4%D8%A7%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81_(%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A9#cite_note-:0-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%A9
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 املطلب األول 

 علم املقاصد قيمة دعوية مركزية لن اح العمل الدعوي

سائر  من  العقل  يف  احلاصل  لكون  للتعليل،  قابل  را  اآلخر  وشطرها  معلل،  شطرها  الشرعية  األحكام 
التصورات املادية الواقعة را قادرة لتعليل الكثا من األحكام الشرعية، فال ت عرة علة عدد الركعات يف الصلوات 

والتعليل واالستنباط لكون املخزون التصوري به   املفرو ة واملسنونة مثال، وحنوها، ومثة ما هو معلل وقابل للتحليل 
ال زايل )ت  الكثا من األصوليني كأيب حامد  به  ما يقول  الوصول إىل بعض حكمها، وهو  بواسطتها  مناذج ميكنه 

  (157)  م(2018هـ  1440هـ( يف املستصفى، ورا ، ويف هذا الصدد يقول الباحث )عبد السالم خليل حي  505
لقد تفطن اإلمام الرا ي رمحه و يف  من مبكر إىل جوهر الداء، حيث اعترب التشبيه هو السبب الرئيم للوثنية،   ))  

إهنا اجلرثومة األوىل الب أدخلت التناقضات على العقل حىت أفضت إىل تعطيله، ففساد عامل األفكار كان بداية من 

 

من مواليد مدينة  األستاذ عبد السالم خليل ابحث جزائري متميز يف حقل الدراسات األصولية والفقهية واملقاصدية،    (157)
م، وله العديد من الكتاابت منها  أبعاد املشروع احلضاري للشيخ حممد ال زايل، دار النعمان للطباعة والنشر،  1968بسكرة سنة  

هـ  1439م  وخواطر يف مقاصد الصيام، دار النعمان للطباعة والنشر، اجلزائر، الطبعة األوىل،  2017هـ  1439اجلزائر، الطبعة األوىل،  
 م  2018
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ئ ه إىل الت سيم الذي عّطل مدارك العقل وأودى به إىل اجلمود  التفسا احلسي للصفات اإل ية، الذي أفضى يف نتا
والتح ر، فأفر  بدور  هودا وأ را يف عامل العبادات، إنه االنعكاس الطبيعي ملا خيتلج يف العقل من أفكار جامدة، 

  (158)  وحيد((فالعقائد والعبادات وجهان لعملة واحدة وخثامها متبادل، فالعبادات هي الوجه العملي لكلمة الت

فاحلكمة املقاصدية أو ا دة أو ال اية املقاصدية  فمن حكمه املقاصدية صلى و عليه وسلم أنه كان يرى 
أفضلية املداومة على العمل القليل، خا من العمل الكثا املنقطع، فقد روت عائشة ر ي و عنها أن النيب صلى 

ل  من هذ ؟ قالت  فالنة  تذكر من صاليفا، قال  ))مه، عليكم مبا و عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قا
، أي  )) اشت لوا من األعمال مبا تستطيعون املداومة عليه، فمنطوقه يقتضي (159) تطيقون، فو و ال ميل حىت متلوا((  

    (160) األمر ابالقتصار على ما يطا  من العبادة، ومفهومه يقتضي النهي عن تكلف ما ال يطا ((  

ومن حكمته املقاصدية يف الدعوة، عدم مداومته على العمل خشية اقتداء الناس به، فيفرش عليهم، فيشق 
عليهم، فيرتكو ،  فكان صلى و عليه وسلم يرتك بعض املصاحل خوة الوقوع يف املفسدة، وتقدمي أهم املصلحتني، 

عليه وسلم ليدع العمل وهو حيب أن يعمل به الناس   فعن عائشة ر ي و عنها قالت  ))إن كان رسول و صلى و 
    (161)  فيفرش عليهم  ((

تطوعا، وخمالفة سنته والتنطع  الليل  النهار والقيام يف  الصيام يف  عليه وسلم عن مواصلة  وهنيه صلى و 
 والتشدد وال لو  وهو الذي سار عليه صحابته الكرام من بعد    

ثابة القدوة الناصعة واتط املبني الذي يوجه الدعاة لإلسالم يف كل حني، فكان عر ه صلى و عليه وسلم مب
ت راعى فيه املقاصد الشرعية الكربى وموقعها من واقع وحياة املكلفني  فقد ))كان رسول و صلى و عليه وسلم 

ت يا دون عنت وال حكيما يف تربية أصحابه، فسار هبم وفق منهج القرآن احلكيم، وتدرج معهم يف اإلصالح وال
إكرا ، فلم يكلفهم ما ال يطيقون، ومل ي شرع  م إاّل ما  لب ألنفسهم نفعا أو يدفع عنهم فسادا و ررا  وئهر هذا 

 

م(، خواطر يف مقاصد الصيام، دار النعمان للطباعة والنشر، اجلزائر،  2018هـ  1440خليل عبد السالم )حي    (158)
   20م، ع  2018هـ 1439الطبعة األوىل،  

   43، حديث رقم  24، ع  1أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، ابب أحب الدين إىل و عز وجل وأدومه، ج    (159)
   ورامها النسائي وابن ماجة وأمحد  785، حديث رقم 542، ع  1نعم يف صالته، ج   ومسلم، كتاب الصالة، ابب أمر من

أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد )  (160) الدين  الباري شرح صحيح م(،  1449هـ  852العسقالين شهاب  فتح 
   101، ع  1ج  البخاري،
،  379، ع  1من را إ اب، ج    أخرجه البخاري، كتاب اجلمعة، ابب أريض النيب على صالة الليل والنوافل  (161)

   1293، حديث رقم 28، ع 2  ومسلم، كتاب صالة املسافرين وقصرها، ابب استحباب الضحى، ج 1076حديث رقم 
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املنهج احلكيم من خالل أقواله وأفعاله، فكان ينهى عن التشدد والتنطع يف العبادة، ويرى أن ذلك مناة حلكمتها 
  واحلكمة (162) ليه وسلم  نإن هذا الدين يسر، ولن ي شاد الدين أحد إالّ رلبه  ن  واملقصد منها، قال صلى و ع 

   (163) من النهي عن التشدد يف العبادة ئاهرة يف احلديث، وهو خوة االنقطاع عن العبادة والنفور منها  ((  

وكما اختلفت إجاابته صلى و عليه وسلم ملدعويه كما تبينا آنفا، جند  صلى و عليه وسلم قد اختلف يف 
وصاايهم حيا م أيضا، وذلك ملراعاته صلى و عليه وسلم حلا م وئرفهم من جهة، وللمقصد الشرعي املرروب 

، وذاك قال له  فيما يروىَ َعْن َأىِب مَتِيَمَة َعْن (164)  منهم سلوكه واتباعه من جهة أخرى، فهذا قال له  ) ال ت ضب( 
اَل أَْنَت حم َمٌَّد؟  رَج ٍل ِمْن قـَْوِمِه قَاَل َشِهْدت  َرس وَل اَّللَِّ صلى و عليه وسلم َوَأَب   رَج ٌل فـََقاَل أَْنَت َرس ول  اَّللَِّ َأْو قَ 

ْدع و ِإىَل اَّللَِّ َوْحَد   َمْن ِإَذا َكاَن ِبَك   رٌّ َفَدَعْوتَه  َكَشَفه  َعْنَك َوَمْن ِإَذا َأَصاَبَك فـََقاَل  »نـََعْم« قَاَل  فَِإاَلَم َتْدع و؟ قَاَل  »أَ 
ل  مث َّ قَاَل  اَل  فََأْسَلَم الرَّج  َعام  َسَنٍة َفَدَعْوتَه  أَنـَْبَت َلَك، َوَمْن ِإَذا ك ْنَت يف َأْرٍش قـَْفٍر، فََأْ َلْلَت َفَدَعْوتَه  َردَّ َعَلْيَك«  قَ 
ت  َشْيراً بَِعااً َوالَ َشاًة م ْنذ  َأْوِصيِن اَي َرس وَل اَّللَِّ فـََقاَل لَه   »الَ َتس  ََّّ َشْيرًا« َأْو قَاَل  »َأَحدًا«  َشكَّ احْلََكم  قَاَل َفما َسبَـبْ 

وِة َوَلْو بَِبْسِط َوْجِهَك ِإىَل َأِخيَك َوأَْنَت ت َكلِّم ه  َوَأْفرِْغ َأْوَصاين َرس ول  اَّللَِّ صلى و عليه وسلم  »َواَل تـَْزَهْد يف اْلَمْعر  
َك وَ  َا ِمَن اْلَمِخيَلِة ِمْن َدْلِوَك يف ِإاَنِء اْلم ْسَتْسِقي َواتَّزِْر ِإىَل ِنْصِف السَّاِ  فَِإْن أَبـَْيَت فَِإىَل اْلَكْعَبنْيِ َوِإايَّ ِإْسَباَل اإِل َاِر فَِإهنَّ

بُّ اْلَمِخيَلَة(( َواَّللَّ     (165)  الَ حيِ 

ومن هذا احلديث نرى أن تسديد النيب صلى و عليه وسلم هذا الصحايب السائل املقصد املرروب منه، 
يف فهم احملل، ويف التعرة على أحوال السائلني، ويف  مهم للصف اإلسالمي   بفضل حكمته املقاصدية، وواقعيته 
 دومنا كثا عناء أو جهد أو كالم  

 

  والنسائي، كتاب  39، حديث رقم  23، ع  1أخرجه البخاري، عن أيب هريرة، كتاب اإلميان، ابب الدين يسر، ج  (162)
  وابن حبان، عن أيب هريرة، كتاب الرب واإلحسان، ابب  5034، حديث رقم  122، ع  8اإلميان وشرائعه، ابب الدين يسر، ج  

  والبيهقي يف سننه، كتاب الطهارة، ابب القصد يف  351، حديث رقم  6، ع  2ذكر األمر ابل دو والرواح والدجلة يف الطاعات، ج  
   4518، حديث رقم 18، ع 3العبادة واجلهد يف املداومة، ج  

   80ع  الكرمي، املدخل إىل مقاصد القرآن، حامدي عبد  (163)
 سبق نريج احلديث   (164)
   3580، وحديث رقم  16322يف مسند ، كتاب اللباس، ابب ما جاء يف إسبال اإل ار، حديث رقم    أخرجه  أمحد   (165)

  والبيهقي، السنن الكربى، كتاب الشهادات، ابب شهادة أهل العصبية، حديث رقم 9371والنسائي، كتاب الزينة، حديث رقم  
 .بسند صحيح  19622
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فقه  الدعوة واإلصالح   النبوة يف  قائال  ))   ومن مسات منهج  عبيد حسنة  السيا  يقرر عمر  ويف هذا 
ات، وإبصار التداعيات املستقبلية لكل فعل الواقع، الذي عليه الناس، والتحقق ابلر ية الشاملة للظروة واملالبس

وحركة، وتقدير االستطاعة، مناط التكليف، قبل تقرير األحكام وممارسة األفعال  ولعل يف أسباب نزول اآلايت، الب  
تشكل دليل عمل لتنزيل آايت القرآن وفق ئروة الناس، وتقدمي احللول ملشكاليفم، م شر وا ح على أمهية فقه 

   (166) ئروفه ومالبساته، قبل تنزيل قيم الوحي عليه   وهذا منهج النبوة وعطا ها  ((  الواقع، بكل  

وعليه فالداعية والدعوة اإلسالمية حباجة أكيدة لتقصي مقاصد القرآن وحكمه ال زيرة، ومن دوهنما ال ميكن 
ابإل افة إىل لداته –حكمه  جذب وإقناع ههور املدعوين حنو مساحة ويسر وحنيفية اإلسالم  فتعلم مقاصد القرآن و 

    (167) من أوكد العلوم التفصيلية يف جناح الدعوة والعمل الدعوي إسوة برسول و صلى و عليه وسلم    -من العلوم

 

 

 

 

 املطلب الثاين 

 علم فقه الواقع واملَِحلِّ قيمة مركزية لن اح العمل الدعوي 

ي عد علم فقه الواقع وعلم حمل التنزيل أحد العلوم الرئيسة الب  ب على الداعية امتالكها، بـَْلَه التمكن 
ل والتحكم فيها، نظرا ملا  ا من خصوصيات ت كسب العمل الدعوي األصالة والتسديد والن اح، وقد ثبت عن رسو 

 و صلى و عليه وسلم الكثا من املواقف الدالة على أمهية اكتساب هذا العلم، والتمهر فيه حِبْذٍ   

فقد كان الكثا من الصحابة ر ي و عنهم يطلبون منه أن يوصيهم حال خما  إايهم، أو حال سفرهم، أو 
لوجد والَوَلِه لكسب ر وان و سبحانه حال إقدامهم على خدية مهمة، أو حال شعورهم حباالت من الشو  وا

وتعاىل، أو يف حاالت وترات النفم السوية  ، وكان صلى و عليه وسلم  يب كال وفق مكوانته وحاله وئرفه، 

 

م(،  1958هـــــــــــــ  1377إلصـالح عند اإلمام حممد اتضـر حسـني )ت  من مقدمة عمر عبيد حسـنة، لكتاب ر ى ا (166)
   36هـ، ع 1435، احملرم 159املرسي حممود شوحل، كتاب األمة، قطر، عدد 

  76ع حامدي، املرجع نفسه، انظر   (167)
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ولعلنا نقدم نتفا من منه ه صلى و عليه وسلم يف ِحْذِ  فقه الواقع وحمل التنزيل نبني من خال ا أمهية هذا العلم 
 ن الدعوة  والباب م 

 س ال واحد وأجوبة متعددة )أي األعمال أفضل اي رسول و؟(   –أوال 

 س ال أحد الصحابة    -1

سأل أحد الصحابة ر ي و عنهم يوما النيب صلى و عليه وسلم عن أفضل األعمال، وكان الصحايب  
لسالم قائال  سرل رسول و صلى و اجلليل أبو هريرة ر ي و عنه حا را فحفظ ونقل لنا إجابه عليه الصالة وا

عليه وسلم  أي األعمال أفضل؟ قال  ))إمياٌن ابهلل((، قال  مث ماذا؟ قال  ))اجلهاد يف سبيل و((، قال  مث ماذا؟  
  (168)  قال  ))حج مربوٌر((  ويف رواية  ))إمياٌن ابهلل ورسوله((

 أيب ذر ال فاري ر ي و عنه    س ال  -2 

  اي رسول و، أي األعمال أفضل؟ قال  ))اإلميان ابهلل، واجلهاد يف سبيله((، قال  قال  قلت أيب ذر وعن  
قلت  أي الرقاب أفضل؟ قال  ))أنَفس ها عند أهلها، وأعالها مثًنا((، قال  قلت  فإن مل أفعل؟ قال  ))ت عني صانًعا، 

ل؟ قال  ))تك فُّ شرك عن الناس؛ أو تصنع ألخر ((، قال  قلت  اي رسول و، أرأيت إن  ع فت عن بعض العم 
   (169)   فإهنا صدقٌة منك على نفسك((

 س ال عبد و بن مسعود ر ي و عنه    -3 

وعن عبد و بن مسعوٍد، قال  سألت رسول و صلى و عليه وسلم  أي العمل أفضل؟ قال  ))الصالة 
لوقتها((، قال  قلت  مث أي؟ قال  ))بر الوالدين((، قال  قلت  مث أي؟ قال  ))اجلهاد يف سبيل و((، فما تركت 

   (170) أستزيد  إال إرعاًء عليه

 

،  26حــديــث أيب هريرة أخرجــه البخــاري يف نكتــاب اإلميــانن نابب من قــال  إن اإلميــان هو العمــلن حــديــث رقم    (168)
 .5000(، وأخرجه النسائي يف نكتاب اإلميانن نابب ذكر أفضل األعمالن حديث رقم 83رجه مسلم حديث )وأخ

، وأخرجه مسلم حديث  2518حديث أيب ذر أخرجه البخاري يف نكتاب العتقن نابب أي الرقاب أفضلن حديث    (169)
، وأخرجـه ابن ـماجـه يف  3129ز وجـلن حـدـيث ، وأخرجـه النســـــــــــائي يف نكـتاب اجلـهادن نابب ـما يـعدل اجلـهاد يف ســـــــــــبـيل و ع84

  2523نكتاب العتقن نابب العتقن حديث 
، وأخرجه مسلم  504حديث   "ابب فضل الصالة لوقتها " "كتاب املواقيت  "البخاري يفأخرجه   ابن مسعود حديث  (170)
 ، وأخرجه النسائي يف 173حديث   "ابب ما جاء يف الوقت األول من الفضل" "كتاب الصالة" وأخرجه الرتمذي يف ،  85حديث  

   609حديث  "ابب فضل الصالة ملواقيتها" "كتاب املواقيت"

http://www.alukah.net/culture/0/87956
http://www.alukah.net/library/0/95813
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لم يف احلديث األول للصحايب السائل ر ي و عنه مرتبطة حباله وقوته فهو وكانت إجابته صلى و عليه وس
من أهل الصفة ومن ال رابء عن املدينة ومن فقراء أهل الصفة، ولذلك أئهر له ترهة خمتلفة لإلميان ترهت إىل قضااي 

 اجتماعية  ا صلة وثيقة بشكله وو عه   

احلديث الثاين مشاهبا لألول، يف مسائل اإلميان والتوحيد واجلهاد،   بينما كانت إجابته  صلى و عليه وسلم يف
معرجا على أعما  ومكنوانت نفسية السائل حني عّرفه أبن قيمة كل نفم مبقدار قرهبا من ر ى و سبحانه وتعاىل، 

التعاون اإل ايب   فضال عن تركيز  صلى و عليه وسلم على قضااي التعاون االجتماعي املشرتك، منتقال ومتدرجا من 
 إىل درجة االنكفاة السليب الذي هو شكل من أشكال التواصل االجتماعي البناء، وذلك بكف الشر عنهم  

فيما تنوعت أجابته صلى و عليه وسلم يف احلديث الثالث ابلتأكيد والرتكيز والرتتيب على أمهية فريضة 
 الصالة مث برِّ الوالدين مث اجلهاد يف سبيل و   

واملتمعن يف هذ  األجوبة الثالثة على الس ال نفسه يتبني، تنوع إجابة النيب صلى و عليه وسلم ابعتبار 
 احملل، وابعتبار ئروة ونفسية وو عية السائل، ولعل أهم ما يستنتج منها اآليت  

 د( تضمنت اإلجابة املو وعات واألحكام نفسها على وجه التقريب  )اإلميان، الصالة، اجلها  -1

جاء ترتيب اإلميان ابهلل على رأس احلديثني األول والثاين، والصالة يف وقتها يف احلديث الثالث، ملكوهنا الوجه   -2
 العملي لإلميان ابهلل والتوحيد 

 يف احلديث األول اإلميان ابهلل ورسول مرتني يف بداية احلديث وهنايته   تكرر  -3

 وتكرر اجلهاد بصي تني، اجلهاد مبعىن القتال، واحلج الذي هو جهاد النساء من أمة اإلسالم     -  4

 وترجم يف احلديث الثاين ر وان و تعاىل ابلقضااي االجتماعية املختلفة  

 الشر يف آخر سلم األولوايت الشرعية واملعامالتية للسائل   ترتيب التفاعل السليب ككف    -5

 اثنيا  وصااي وأسرلة واستفسارات خمتلفة ملستوصني كثر  

الكثا من   املطهرة  السنة  الصحابة املستوصني رسوَل و صلى و عليه وسلم، فقد ورد يف  كثر ههور 
عليهم أهعني بصي ة الوصاية، فيقول السائل اي رسول   األسرلة الب جاءت من قبل الكثا من الصحابة ر وان و
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و )أوصين(، وتباينت وصية الرسول صلى و عليه وسلم تبعا حلقيقة وئروة ونفسية السائل، ولعلنا نسو  أمثلة 
 لتبيني أثر وأمهية التحكم يف علم فقه الواقع وأديد و بط حمل التنزيل يف أديد نوعية وصيارة اإلجابة  

 وصين اي رسول و  أ  -1

جاء الصحايب حرملة بن عبد و التميمي العنربي ر ي و عنه إىل رسول و صلى و عليه وسلم يف ركب  
من قومه، وملا أ مع القفول مع قومه قال  اي رسول و أوصين، قال  )) ِاتَّق و، وإذا كنت يف جملم فقمت منهم 

  (171)  وإذا مسعتهم يقولون ما تكر  فال خته((فسمعتهم يقولون ما يع بك فاته،  

واملتمعن يف هذا احلديث جند النيب صلى و عليه وسلم يركز يف موعظته وتوجيهه على ركن التقوى، مث يت ه  
إىل تبيني خيار  اجملالم من سيرها، ووجوب إتيان جمالم اتا، وجتنب جملم السوء، لعلمه بنفسية السائل من جهة، 

 ء   ولعلمه بنوعية قومه وجمتمعه لذين تكثر فيهم جمالم السو 

 أوصين اي رسول و    -2

عن أميمة ر ي و عنها موالة رسول و صلى و عليه وسلم، قالت  كنت أصب على رسول و صلى و 
فقال  )ال تشرك ابهلل شيرا وإن قطعت وحرقت ابلنار، وال تعص  .عليه وسلم و وَء ، فدخل رجل فقال  أوصين

أهلك ودنياك فتخله، وال تشربن مخرا فإهنا مفتاح كل شر، وال ترتكن صالة متعمدا والديك وإن أمراك أن تتخلى من  
  (172)  فمن فعل ذلك فقد برئت منه ذمة و وذمة رسوله((

واملتدبر يف هذا احلديث جند النيب صلى و عليه وسلم يت ه حنو هذا الصحايب املستوصي، فاكز صلى و 
لى طاعة الوالدين، واحرتام أداء الصالة يف وقتها، وجتنب اتمر لكوهنا مفتاح كل عليه وسلم على قيمة التوحيد، وع

 شر  

 من أولياء و؟   -3

 

حرملة العنربي، أخرجه أبو داود يف مسند ، مسند اإلمام أبو داود، أقيق  حممد بن عبد و بن عبد احملسن   حديث   (171)
    532، ع  2م، ج 1999هـ  1419الرتكي، دار ه ر، القاهرة، الطبعة األوىل،  

 ."الرتهيبأميمة، أخرجه الطرباين، املع م الكبا، وحسنه العالمة األلباين يف نصحيح الرتريب و  حديث  (172)
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سرل رسول و صلى و عليه وسلم من أولياء و؟ قال    عن عبد و بن عباس ر ي و عنهما قال   
  (173)   ))الذين إذا ر ءوا ذ كر و(( 

يف هذا احلديث ربط النيب صلى و عليه وسلم مفهوم الوالية واملكانة االجتماعية يف اجملتمع بنوعية فا لة  
أقوال  يف  السامية  اإلميانية  القيم  أولت  نتبني كيف  وهنا  ر يتهم   عند  وعظمته  ي ستدعى و  الناس،  من  ومتميزة 

 نوعية حمل وواقع الس ال  وسلوكات وأفعال نوعية خمصوصة من الناس، وهذا لطبيعة و 

 مىت الساعة؟   -4

عن أنم ر ي و عنه أن رجال سأل النيب صلى و عليه وسلم عن الساعة، فقال  مىت الساعة؟ قال     
))وماذا أعددت  ا؟((، قال  ال شيء، إالّ أين أحب و ورسوله و صلى و عليه وسلم، فقال  ))أنت مع من 

ا فرحنا بشيء فـََرحنا بقول النيب صلى و عليه وسلم  ))أنت مع من أحببْت((  قال أنم  أحببْت((  قال أنم  فم 
  ))فأان أحب النيب صلى و عليه وسلم وأاب بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم حبيب إايهم، وإن مل أعمل مبثل أعما م((

(174)   

فيه،   النبوية  املعارة  وتوقيفية  وقصور  حلدود  نظرا  اجلواب،  عن  والعصي  الدقيق  ال ييب  احلديث  هذا  يف 
، اجته البيان النبوي (175) والختصاصها وحصرها يف إطار املعارة اإل ية فقط ))ما املس ول أعلم منها ابلسائل؟((  

ة وروحية وتعبدية من جهة، وإىل دخائل وأشوا  الشريف حنو تفسا السر امللكويت إىل عملية أضا وإعداد شيري
وجدانية وشعورية وانفعالية من جهة اثنية، متثلت يف الرتكيز على عاطفة احلب ال امرة، امل فضية بن اة السائل والسامع  

فسية والعامل وامل قتفي األثر الصاد  يف مشاعر  ابملكانة املرجوة، وهنا أددْت اإلجابة بناء على دخائل وخمارج ن
 وشخصية السائل 

 سل حاجتك    -5

 

رقم   حديث  (173) يونم، حديث  تفسا سورة  التفسا،  الكربى، كتاب  السنن  النسائي يف  أخرجه  عباس  بن  عبد و 
     وهو حديث حسن  111171

،  3688أنم بن مالك، أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، ابب مناقب عمر بن اتطاب، حديث رقم   حديث  (174)
   2639ة، ابب املرء مع من أحب، حديث رقم واللفظ له  ومسلم، كتاب الرب والصل

، أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب  )أخربين عن اإلميان واإلسالم واإلحسان؟(   عمر بن اتطاب حديث   (175)
   8، حديث رقم 36، ع 1بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان إبثبات قدرة و، ج  
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ويف موا ع أخرى يت ه النيب صلى و عليه وسلم ألصحابه طالبا منهم الس ال، بعد أن يتصفح قسمات  
وجوههم، ويعرة حاجتهم، أو رربتهم يف طلب حاجة، فيعفيهم من ذل الس ال وعنت اإلحراج، فيقول  م  ))سلوا 

، و دون جواهبا بني  ثنااي رمحته صلى و عليه وسلم، فيعطي كل سائل حاجتكم((، فيتش عون ويسألون حاجتهم
حاجته، وخيط له طريقها الصحيح، وي لزمه أبداء حقها لينا ا، فهذا الصحايب اجلليل ربيعة بن كعب األسلمي ر ي 

)سل((، فقلت  أسألك و عنه يقول  كنت أبيت مع رسول و صلى و عليه وسلم فآتيه بو وئه وحاجته فقال يل  )
  (176)   مرافقتك يف اجلنة، قال  )) أو را ذلك؟((، قلت  هو ذاك قال  ))فأعين على نفسك بكثرة الس ود(( 

 تعليم وقائي   -6

عن الرباء بن عا ب ر ي و عنه قال  كنا جلوسا عند النيب صلى و عليه وسلم، فقال  ))أي عرى اإلسالم  
ال  ))حسنة، وما هي هبا؟((، قالوا  الزكاة، قال  ))حسنة، وما هي هبا؟((، قالوا  صيام أوثق؟((، قالوا  الصالة، ق

رمضان، قال  ))حسن، وما هو به؟((، قالوا  احلج، قال  ))حسن، وما هو به؟((، قالوا  اجلهاد، ))حسن، وما هو 
  (177)   به؟((، قال  ))إن أوثق عرى اإلسالم أن أب يف و، وتب ض يف و(( 

يف هذا احلديث جند النيب صلى و عليه وسلم يعكم املنهج ويت ه لتناول طرح الس ال عوش انتظار  من 
الصحابة ر وان و عليهم، نظرا إلحاطته بظروة وحيثيات اجمللم وخشية تسرب امللل إىل نفوس الصحابة من 

نفعايل والشعوري، ولدرايته صلى و عليه الصمت ورربة من النيب صلى و عليه وسلم ولعلمه حبا م وواقعهم اال
وسلم ابجلو النفسي واملعنوي املخيم على احللقة واملتحلقني واجلالسني، فيتحرك ويبادر ابلس ال، مث يرتكهم خيمنون 
و يبون، ليعلمهم طريقة الس ال واجلواب من جهة، وليحثهم على التفكا اإل ايب أيضا من جهة اثنية، وليبني  م 

 ب وأمهية الفرائض والواجبات من جهة اثلثة   ترتي

وعلى الررم من أمهية ومكانة تلك الفرائض يف اإلسالم، إالّ أنه صلى و عليه وسلم بنّي  م بردود  حنوها 
ولكنها ليست هي املعنية ابلس ال االسرتاتي ي، لينطلق بعد طول نفم   ))حسنة، وما هي هبا؟((، أبهنا ذات قيمة  

وصرب على جمموع التدخالت واإلجاابت لينّي  م، أن  القيمة األعلى واألكرب واألخطر واألد  يف منظومة القيم 
تخند  يف الصفوة، والشرائع التعبدية اإلسالمية، هي أديد مسألة االنتماء والوالء وأديد املواقع، و بط مواطن ال

وهي مرتبطة متام االرتباط مبقدار الوالء والقرب من و تعاىل، وهنا يتحدد ويت لى املعىن احلقيقي لإلميان والتوحيد 
 اتالص  

 

   489أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، ابب فضل الس ود واحلث عليه، حديث رقم  (176)
   وهو حديث حسن بشواهد   18524الرباء بن عا ب، أخرجه أمحد، أول مسند الكوفيني، حديث رقم  حديث  (177)
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دي اجلهاد   فماذا تنفع الصالة والصيام والزكاة واحلج كفرائض تعبدية رئيسة تشكل قوام اإلسالم، وماذا   
وعظمته يف حفظ البيضة والذب عن احلرمة واملقدسات، إذا كانت املعايا والضوابط االنتمائية يف سبيل و على قدر   

هيولية ومائعة ورا منضبطة؟ ألن مسألة أديد معايا االنضمام إىل معسكر واالنتماء إليه هي  الب أدد مصا 
العاجل كله، وإالّ آل حا م إىل ما  ومسار ومقاصد ومنافع تلك الفرائض والعبادات، بل ومصا اإلنسان اآلجل و 

تردى إليه حال بين إسرائيل حينما وصفهم و تعاىل بقوله  )لعن الذين كفروا من بين إسرائيل على لسان داود وعيسى 
و   78ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون* كانوا ال يتناهون عن منكر فعلو  لبرم ما كانوا يفعلون( )املائدة   

م قال رسول و صلى و عليه وسلم   )) إن أول ما دخل النقص على بين إسرائيل، كان الرجل يلقى (، وفيه79
الرجل، فيقول  اي هذا اتق و ودع ما تصنع، فإنه ال حيل لك  مث يلقا  من ال د فال مينعه أن يكون أكيله وشريبه 

   (179)(((178) وقعيد ، فلما فعلوا ذلك  رب و قلوب بعضهم ببعض

وهاع أقوال الشراح واملفسرين والدارسني من سلف وخلف األمة   ينصب على أن رسول و صلى و 
عليه وسلم قد راعى حال وواقع وئرة ونفسية وشخصية وطبيعة كل سائل، وأجاب اإلجابة الب تصلح له، فضال 

وإ اد الرربة لدى السائل أو السامع واملستمع أو املقتفي اتطى للرتريب يف إتيان ذلك األمر أو   (180) عن َخْلِق  
االنتهاء عنه، فما يكون عمال فا ال عند هذا قد يكون مفضوال عند اآلخر، وما يكون حقه الصدارة عند هذا،  

برانمج إرادي واٍع من املكلف، أدد  يكون خخا  عند ذاك، وهكذا يوفق و كال لرتتيب األعمال وفق مشروع و 
قدرته واستطاعته ونفسه وئرفه وحاله ورربته وشوقه   فمنهم من يرى إصالح دخيلته أوىل حلاجته لذلك، ومنهم من 

 

، حديث  391، ع  6حديث عبد و بن مسعود، أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب املالحم، ابب األمر والنهي، ج    (178)
ملا ((  ويف لفظ الرتمذي  قال رسول و صلى و عليه وسلم   1105  و عفه األلباين يف  عيف اجلامع، حديث رقم  4336رقم 

وقعت بنو إسرائيل يف املعاصي هنتهم علما هم فلم ينتهوا، ف السوهم يف جمالسهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب و قلوب بعضهم  
وكان    - صلى و عليه وسلم -على لسان داود وعيسى ابن مرمي ذلك مبا عصوا وكانوا يعتدون، ف لم رسول و  ببعض، ولعنهم  

،  252، ع  5، سنن الرتمذي، ابب ومن تفسا سورة املائدة، ج  ))متكراً فقال  ال، والذي نفسي بيد  حىت خطروهم على احلق أطًرا 
   4773مع، حديث رقم   و عفه األلباين يف  عيف اجلا3047حديث رقم 

يذكر املفسرون أن الرجل من بين إسرائيل كان يرى الرجل يرتكب املناكر واملفاسد فينها ، مث أيتيه يف اليوم املوايل    (179)
ويسلم عليه ويعتنقه ويبيع منه ويشرتي ويناديه بلقب السيد ويكون أكيله وشريبه   انظر  الزموري الربجي، حممد بن عبد الكرمي  

م،  2013هـ  1434م(، توجيهات القرآن العظيم، دار املعايل للنشر والتو يع، اجلزائر، الطبعة األوىل،  2012هـ  1432ي )ت  اجلزائر 
   32     30، ع  4ج 

 طبعا ليم اتلق واإلنشاء واإلبداع اإل ي، بل هو  إاثرة احلم وأريك دخائل النفم لإلقبال على املطلوب دعواي    (180)
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يرى إصالح ئاهر  بكثرة العبادة لصالح سريرته، ومنهم من يرى اجلهاد أفضل له، ومنهم من يرى الذكر أصوب 
 لروحه ونفسه، ومنهم   

وهاع ذلك كله وسر  وجوهر  يكمن يف أثر تلك العبادات والفرائض والواجبات والوصااي يف تشكيلها خطة 
عمل مدروسة للرقي ابلنفم اإلنسانية للكمال البشري، ونيل ر ى رهبا وخالقها، وإالّ صارت العبادات أشبه بطقوس 

قدمون قرابينهم لآل ة، فمن ملن تنهه صالته عن الفحشاء شكلية كالب ي ديها السدنة والكهنة والعّباد يف املعابد وهم ي
واملنكر فال صالة له، أنه ال أثر  ا يف حياته الفردية واجلمعية، ومن مل ينهه ويهذبه صيامه عن الفحشاء واملنكر، 

 والتعب   فليم هلل حاجة يف أن يدع طعامه وشرابه، ومن مل ي دبه ح ه ويرجع كيوم ولدته أمه، فليم له سوى السفر  

ومن هنا  ب على الدعاة والقائمني بعملية االتصال الدعوي ترقب هذ  املعامل أثناء إعداد وتنفيذ خطاهبم 
 الدعوي يف ههور املدعوين   

وبعد أن تبينا يف هذا الفصل منهج الدعوة عند الفقهاء واألصوليني وأهل املقاصد، وتبّسنا مدى حرصهم 
التنزيل وفقه حمله أيضا لن اح العمل الدعوي، كنا نود أن ننتقل يف الفصل األخا لتناول   على مراعاة فقه الواقع وفقه

منهج الدعوة اإللكرتونية، والسيما بعد املوجة االتصالية اإللكرتونية املذهلة واملعاصرة، ولكون الدعوة اإللكرتونية 
جديدا أهبر الناس وسلب عقو م وألباهبم، ومأل أتل مساحة وحيزا و منا كباا يف حياة الناس، وتش ل فضاًء دعواي  

عليهم كامل حيايفم حلساب ابقي النشاطات املعيشية واحلياتية األخرى  وذلك من خالل عرش صور ومعامل ووسائل 
بتكنولوجيا االتصال   - لدى اإلعالميني–وأساليب الدعوة ابلوسائل والطر  التكنولوجية احلديث جدا، أو ما تسمى  

، ولكن املقام ال يتسع  ا اآلن، وألننا عاجلناها سابقا يف كتابنا )الدعوة اإلسالمية يف قرن التكنولوجيات اإللكرتوين
  (181) العوملية(  

 

 

 

 

 

 

أمحد عيساوي، الدعوة اإلسالمية يف قرن التكنولوجيات العوملية، دار الكتاب احلديث، القاهرة، الطبعة األوىل،    (181)
 م  2016هـ 1437
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 اتامتة 
مدخال متهيداي تعريفيا مبفاهيم ومصطلحات وتعريفات الدراسة كاملدخل والعلم   وبعد أن بيّنا يف الفصل األول 

مفاهيم  إىل  الثالثة  مدخل  مباحثه  األثر، عرب  امليداين والت ريب وقياس  البحث  والفقه واملنهج وأنواعه، ومناهج 
االستفادة منها يف الدعوة  ومصطلحات الدراسة، العلم والفقه واملنهج الدعوي  وأنواع مناهج البحث العلمي وكيفية  

  ومناهج البحث امليداين وقياس األثر  كاشفني عن أمهيتها يف مناهج البحث الدعوي  
وعاجلنا مصطلح الدعوة مصطلح علم الدعوة ومناه ها   وبعد أن تتبعنا ابلدرس يف الفصل الثاين مدخال إىل

ا العلم وأمهيته يف نشر اإلسالم ومناه ه املختلفة، والداعية ل ة واصطالحا، وقدمنا حملة موجزة عن بريخ ونشأة هذ
عرب مباحثه الثالثة  مفهوم الدعوة والداعية ل ة واصطالحا وخصائص ومميزات  وحملة برخيية عن نشأة وأمهية علم 
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الدعوة  وعر ا سريعا ملناهج ونظرايت  دراسة علم الدعوة  وخلصنا فيه إىل أمهية التعرة على نظرايت ومناهج 
 عوة املختلفة، وفائديفا يف جناح العمل الدعوي  الد

مث أتبعنا تطبيقنا لتلك املناهج بدراسة منهج الدعوة يف مناهج أنبياء و، ومنهج الدعوة العقلية لدى ههور 
اإلسالمية، مقارنة هل مثة إمكانية من االستفادة منها يف الدعوة  الفالسفة واملتكلمني واملناطقة، طارحني الس ال اآليت   

مبناهج األنبياء عليهم الصالة والسالم؟ وذلك من خالل مباحثه  منهج النبوات يف االستدالل على العقيدة  ومنهج 
منهج الدعوة النبوية ومناهج الدعوة العقلية ، وتبينا  الفالسفة واملناطقة وعلماء الكالم يف االستدالل على العقيدة

قة واملفكرين واملتأملني واملتكلمني، ومدى االنتفاع مبنه هم يف الدعوة إىل و،  ايدة عند ههور الفالسفة واملناط 
على منهج األنبياء يف الدعوة إىل و، وخلصنا إىل فساد مناهج الدعوة العقلية وعدم صلوحيته للعمل الدعوي لكثرة 

 مزالقه واحنرافاته، وجناعة وصالحية منهج الدعوة النبوي  

الفصل الرابع ألخذ عينة من عينات املنهج النبوي الب مل يسبق للمشت لني ابلعمل الدعوي أو وخلصنا يف  
يف التأليف والتنظا ملثل هذ  املباحث أن كتبوا فيه الطلبة اجلامعيني، وهو منهج االستشراة النبوي  وذلك عرب 

 فيه  وبيّنا   فقه السنن والتوقعات واملآالت، و   قبليةاملست   احلياة  يف   التحكم   وإمكانية  املستقبل  صناعة   علم مباحثه الثالثة   

  لتبنّي   الكبار   مع  االستشرايف   وسلم   عليه   و   صلى   ومنه ه     املطهرة  النبوية   السنة  يف   واملآالت   والتوقعات   السنن  فقه 

   املدعوين  مع التعامل  يف   اإلسالم منهج 

ديني، وذلك عرب طرح ر يتهم ومنه هم منهج الدعوة عند األصوليني واملقاص  إىل  اتامم  الفصل  يف  وخلصنا
وعلم املقاصد وفقه الواقع قيمة يف الدعوة إىل و، وذلك عرب املباحث اآلتية  فقه الواقع قيمة مركزية دعوية دينية  

  دعوية مركزية لن اح العمل الدعوي  

 التوصيات واالقرتاحات  

ولذا نوصي بضرورة تعميق الدراسة وجتديدها الكتشاة املزيد من املناهج الناجعة لنشر الدعوة اإلسالمية 
بني هاها اإلنسانية التائهة، والب لن جتد راحتها إالّ ابلتعرة على اإلسالم، والدخول فيه بكل طواعية واقتناع ورشاد 

 وحب  

لشرعية أن يتسلحوا ابلقراءة الكثيفة واملتنوعة والعميقة والدائمة كما نوصي أيضا ههور الدعاة وطلبة العلوم ا
للرتاث ولل ديد، وأن يتزودوا ابملناهج الدعوية قبل أن يتصدوا للتدريم أو للخطابة أو للوعظ واإلرشاد   كي يفيدوا 

ابال على دينهم اإلسالم واملدعوين، بتقدمي الصورة الصحيحة عن اإلسالم وشريعته السمحاء، ولكي ال يكونوا و 
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وأنفسهم وأمتهم، كما هو حال الكثا من ال الة واملتحمسني واملتشددين وأ راهبم من الرويبضات الدعوية الب متأل 
 ساحة العمل اإلسالمي  

 ولينصرن و من ينصر ، إن و لقوي عزيز  وهو من وراء القصد وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني  

 يساوي د  أمحد حممود ع   أ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ليعلم  المختصرة جدا    العلمية  الذاتية  أن سبيل    وهذ  سيرتي  الحالب 
العلم الشرعي حريق شائك وحويل ويحتاج إلى حول سما  وإصغاء وادخار 

 وصبر وتحمل وذل وتواضع ومزاحمة وجلوس إلى ركاب العلماء.. 

 لمحة موجزة عن السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور أحمد محمود عيساوي 
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 التخصص العلمي العام:   –أوال 

الدين   ابتدائي  والدقيق  - أصول  اإلسالمي.  والتاريخ  الفكر  وقضايا  واإلعالم  الدعوة   :

سنوات   بسورية  دمشق  بمدارس  وثانوي  االبتدائي 1975-1969وإعدادي  التعليم  شهاد  م  

م ثانوية مالك 1977م  وبكالورية آداب سنة  1974م وشهادة التعليم المتوسح األهلية  1971

م 1989جامعة عنابة. شهادة الدراسات العليا    م1984بن نبي تبسة   ليسانس آداب ولغة عربية  

الدعوة وأصول الدين جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنحينة   ماجستير في الدعوة 

الدين: 1993واإلعالم   في أصول  دولة  دكتوراة  اإلسالمية   للعلوم  القادر  األمير عبد  م جامعة 

 دين جامعة الجزائر. م كلية أصول ال2002الدعوة والفكر اإلسالمي 

والثانوية    –ثانيا   واإلعدادية  االبتدائية  المرحلة  والعلمي  والمعرفي  التكويني  -1970المسار 

 م دمشق:  1975

م( أخذنا على يديه  1978- 1908الشيخ العالمة )حسن مرزوق حبنكة الميداني الدمشقي    –  1

- 1973لقة خاصة للشباب فقح )كتاب )العقيدة اإلسالمية وأسسها( في جامع منجك بالميدان في ح

 م(. 1975

م( كتاب )إحياء علوم الدين ألبي حامد 2013الشيخ العالمة )سعيد رمضان مال البوحي ت  – 2

 م(. 1975-1973الغزالي( في جامع السنجقدار بحي سوق الهال بالقرب من القلعة )

)األذكار لإلمام النووي( بجامع  الشيخ العالمة )عبد الحميد ياسين( شيخ مقرئي الشام  كتاب    –  3

-1972المنصور بحي المجتهد الذي نسكن فيه  الذي كان خحيبه الشيخ )محمد كريم راج ( )

 م(. 1975

الشيخ العالمة )محمد أبو عادل شميس( ابن الشيخ العالمة )رشيد شميس( كتاب )شرح   –  4

 م(. 1975-1970رياض الصالحين لإلمام النووي( بجامع الحيواحية بحينا )

الشيخ العالمة )سارية عبد الكريم الرفاعي( ابن العالمة الشيخ )عبد الكريم الرفاعي( كتابي   –  5

الحضرمي  لإلمام  الحضرمية  )المقدمة  و  الشافعي(  الشجا   أبي  للقاض  والتقريب  الغاية  )متن 

 م(. 1975-1972الشافعي( في جامع زيد بن ثابت األنصاري وسح دمشق )

در  –  6 )محمد  الدر الشيخ  على  المحتار  رد  عابدين  ابن  حاشية  )شرح  كتاب  النقاش(  ويش 

 م(. 1975-1972المختار( بجامع الحيواحية بحينا )
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بجامع    –  7 النووي(  اإللمام  نووية  األربعين  )متن  كتاب  الدرعاوي(  بكر  أبو  )محمد  الشيخ 

 م(. 1975-1972الحيواحية )

ائق واألخالق والذوق( بجامع زيد بن م( كتاب )الرق2015الشيخ العالمة )محمد عوض ت  – 8

 . م( 1975-1972) ثابت األنصاري 

الشيخ )محمد بشير الرز( المدرس بجامعة دمشق والشيخ )محمد أبو اليسر عابدين( خحيبا    –  9

 م(. 1975- 1970) الجمعة بمسجدنا الحيواحية كتاب )الدعوة واإلرشاد والوعظ( 

 . م(1975-1970)للغة العربية الشيخ )علي المغربي اإلباضي الجزائري( ا -10

م( حفظ القرآن الكريم وتفسير   والسيرة 2020حي    -1955الشيخ )وسام الجبان الدمشقي    -11

 . م(1975-1970)النبوية والتاريخ اإلسالمي في جامع الحيواحية بحينا 

االشتراك في العمل التحوعي واالنخراح في جمعية بناء جامع مقام أهل الكهف بحي جبل   -12

)محمد ا الشيخ  عند  الجمعية  لمقر  التبرعات  تلك  وإيصال  أسبوعيا   دمشق  بمعالي  لمهاجرين 

 . م(1975-1973)محفوظ( رفقة الشيخ )محمد وسام الجبان الدمشقي( 

ذو األصول   -م2020حي    -1955األديب الشاعر األستاذ )زياد البصري الجزائري    الشيخ  -13

العربية  اللغة  تدريسنا  تلمسان(  من  بالقرب  الجزائري  بالغرب  البصرة  قرية  من  الجزائرية 

بحينا   الحيواحية  جامع  في  واألمثال  الشعر  وتحفيظنا  وبالغتها   ونحوها   -1973)وقواعدها 

 . م(1975

معلمو مدرسة التربية والتعليم الخاصة بدمشق بحي السويقة بزقاق األربعين حريق باب    -14

الجابية  حيث مقبرة باب الصغير وقبور الصحابة والتابعين والعلماء وجامع النقشبندي  إْذ تبدأ 

األديب  العالمة  الشيخ  يد  على  الكريم  للقرآن  تفسير  في  السابعة صباحا  الساعة  على  الدراسة 

لمترجم )محمد غالب رجب الميداني الدمشقي( أستاذنا الذي كان يتقن أربع لغات وشارك في ا

اإلسالمية  والتربية  العربية  للغة  وأستاذنا  التركي   الجيش  في  مترجما  األولى  العالمية  الحرب 

والخح )محمد سليم القمحة الميداني الدمشقي( الشديد والقاسي جدا  واألستاذ )محمد وليد رجب  

ميداني الدمشقي( مدير المدرسة ومدرسنا القاسي والشديد في مادة التاريخ والجغرافيا والعلوم ال

الحبيعية  والتي تبدأ الدراسة فيها من الساعة السابعة صباحا وتنتهي على الساعة الرابعة مساًء. 

 م.1971-1970سنوات 

األصغر محمد الخضر حسين الشيخان بهجت البيحار وزين العابدين التونسي شقيق العالمة    -15

التونسي شيخ األزهر خحيبا الجمعة في جامع باب المصلى الكبير الذي صلى فيه سيدنا عمر بعد 

 م(.   1975-1970فت  دمشق سنوات )

مشايخ مدينة تبسة بالشرق الجزائري من خريجي جامعة الزيتونة ومن تالميذ الشيخين   -16

درسي جمعية العلماء المسلمين الجزائريين: )الشيخ  عبد الحميد بن باديس والعربي التبسي وم

العيد محروح  الشيخ عيسى سلحاني  الشيخ محمد الشبوكي  الشيخ إبراهيم مزهودي  الشيخ 

األمين  الشيخ  السعيد   الشيخ رجال  األزهر   الشيخ سعدي  الشيخ محمد سالمة   بلقاسم   علية 
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يخ حسين خليف  الشيخ لحبيب فارس( خالدي صديق مالك بن نبي  الشيخ محمود أرسالن  الش

 م(. 1981- 1975)

 المسار التكويني والمعرفي والعلمي في المرحلة الجامعية والدراسات العليا:  -ثالثا 

م  1982-1977ثم دعمتها تجربة أخر  هي تجربة الدراسات الجامعية الصفية األولى  

اسات العليا بجامعة األمير بجامعة عنابة  ثم تجربة أعرق وأعمق وأكبر وأنضج في مرحلة الدر

( سنوات  بقسنحينة  اإلسالمية  للعلوم  القادر  الشيوخ 1991-1987عبد  من  ثلة  يد  على  م( 

واألساتذة الدعاة والباحثين  يتقدمهم الشيخ العالمة الداعية المصل  فارس الدعوة اإلسالمية في 

ت   الغزالي  )محمد  العشرين  الك1996هل  1416القرن  العالمة  والشيخ  )يوسف  م(   بير 

 القرضاوي(  وهم على التوالي:   

 الشليخ محمد الغزالي  اإلعجاز والتفسير والدعوة. -1

 يوسف القرضاوي  الفقه والدعوة.   -2

 أبو المعاحي حجازي المصري  الفقه والمعامالت.  -3

 عبد الحليم السيد المصري  الفقه والمعامالت المالية.  -4

 قائق.   حسن هيتو السوري  األصول والر -5

 عبد المجيد النجار التونسي  العقيدة والتوحيد. -6

 محمد التومي التونسي  علم االجتما  اإلسالمي. -7

 علي قريشي العراقي  اإلعالم واالتصال وعلوم التربية. )مشرفي األول في الماجستير(  - 8

 عبد الخالق بكر المصري  مقارنة األديان واللغة العبرية.  -9

 ري المصري  األديان القديمة واليهودية والمسيحية. محمد الهوا -10

 محمد سليمان آتش التركي  التفسير وحلقة البحث العلمي.  -11

 محمد رضوان المصري  النحو والصرف. -12

 أحمد فؤاد العقللي المصري  العقيدة وعلم الكالم. -13

 أبو القاسم الغالي التونسي  فرق إسالمية  وفرق ضالة.    -14

 ر حالبي الجزائري  حركات النهضة وحاضر العالم اإلسالمي.  عما -15

 محمد الخاروف الفلسحيني األردني  السيرة النبوية ومصادرها.  -16

 غازي عناية الفلسحيني األردني  المنهجية. -17

في   -18 األول  )مشرفي  اإلسالمية.  والحضارة  التاريخ  التشادي   الماحي  عمر  الرحمن  عبد 

 الدكتوراة(
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 مد شلبي المصري  التاريخ.  أح -19

 عزي عبد الرحمن الجزائري  اإلعالم واالتصال. )مشرفي في الماجستير( -20

 صبحي التميمي العراقي  اللغة العربية.    -21

 أنس حبارة اللبناني  التفسير ومدارسه ومناهجه.  -22

 الكناني العراقي  اللغة العربية.  سامي -23 

 فخري أبو صفية الفلسحيني األردني  الفقه والمقاصد.   -24

 يوسف حسين الجزائري  فلسفة الحضارة وفكر مالك بن نبي.  -25

 حمزة عبد هللا المليباري  علم مصحل  الحديث.  -26

 )مشرفي في الدكتوراة(   المقاصد. إسماعيل يحي رضوان العداربه الفلسحيني األردني -27

 بشير بوجنانة الجزائري  المناهج وتقنيات البحث. )مشرفي األول في الماجستير(  -28

 الحيب برغوث الجزائري  فقه الدعوة. -29

 حسيب حسب هللا السامرائي العراقي  التفسير ومناهجه ورجاله وعلوم القرآن.  -30

 يخ الحركات اإلسالمية. حسن رمضان فحلة السوري  الفقه والمقاصد وتار -31

 األساتذة الزائرون والمقيمون بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية:   -رابعا

عبد السالم الهراس المغربي  محمد صادق حسن السوداني  محمد الدسوقي المصري  

جبر  التونسي   الجوابي  الحاهر  محمد  التونسي   النجار  المجيد  عبد  العراقي   الزيباري  عامر 

الفضيالت الفلسحيني األردني  محمد السويسي التونسي  جمال الدين عحية المصري  محي الدين 

عحية المصري  حه جابر فياض العلواني العراقي  عبد الحليم عويس المصري  عبد الفتاح أبو  

غدة السوري  محمد كمال الدين إمام المصري  عبد العزيز نبوي يوسف المصري  أحمد بسام 

ري  مصحفى جعفر المصري  عمر عبيد حسنة السوري  حمدي زقزوق المصري   ساعي السو

كامل الشيبي العراقي  محمد أركون الجزائري  مهدي شمس الدين اللبناني  محمد حسين فضل 

هللا اللبناني  محمد علي التسخيري العراقي اإليراني  محمد علي أبو ريان المصري  محمد عبد 

  محمد فاضل الجمالي العراقي  التهامي نقرة التونسي  جمعة شيخاني الهادي أبو ريدة الفلسحيني

التونسي  محمد علي الصابوني  المرحوم نسيب نشاوي السوري مشرفي في بحث الليسانس 

 م..  1984سنة 

 الجزائريون الزائرون والمقيمون:   -خامسا

قاسم سعد هللا   محمد مصايف  أبو العيد دودو  زهير إحدادن  الهاشمي التيجاني  أبو ال

عبد الرزاق قسوم  أحمد حماني  يحي بوعزيز  محمد الصال  فركوس  موسى لقبال  حمو فخار   

الرفاعي  عباسي مدني  حسن  عدون شريفي  أبو عمران الشيخ  مراد زعيمي  أحمد شرفي 

 كاتب  مغلي محمد بشير  عمار حسحاس  راب  بلعيد  علي بن محمد.. 
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  المسار التعليمي: -سادسا

 م بمدينة تبسة. 1992-1982أستاذ بالتعليم الثانوي وبدار المعلمين سنوات  - 1

 م.  1993-1992أستاذ بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنحينة   - 2

 م.. 2021- 1994أستاذ بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة     -  3

 لمي والمؤلفات:  اإلنتاج الع –سابعا

هل 1420  جماد  األولى  71اإلعالن من منظور إسالمي كتاب سلسة األمة  قحر  رقم    –  1

 . (187ص   - 12x  18 (م 2000

 . (47ص   -12x  18 (م  2003العالمة الشيخ الحيب باشا  محبعة الرغاية  الجزائر  – 2

  x  24  (م  2005والثانية     مدينة تبسة وأعالمها حبعة دار البالغ دمشق والجزائر األولى  –  3

 ..  (410ص  -x  18 24 (م 2013. وحبعة الجزائر عن دار البالغ  (211ص   -18

م 2005الخحاب اإلسالمي المعاصر تمليف جماعي وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  قحر    –  4

) 24 x  18-   ص( 50  منها مخصص لي 730ص  . 

 - x   18  24  (م  2006الوليد  وادي سوف  الجزائر  منارات من شهاب البصائر  محبعة    –  5

 . (502ص 

الثائر  حبعة دار الهد   عين مليلة  الجزائر     –  6 الثورة الجزائرية    12x  (م  2008شاعر 

 . (128ص   -18

 .(209ص    -x   18  24  (م  2012منهج الدعوة عند األنبياء  دار الكتاب الحديث  القاهرة     –  7

 – 1م )ج  2012خ الدعوة والدعاة  دار الكتاب الحديث  القاهرة   دراسات وأبحاث في تاري  –  8

24x 18-   ج (510ص(  24 – 2 x   18-   214ص) . 

. (710ص    -x   18  24  (م   2012أعالم اإلصالح اإلسالمي  دار الكتاب الحديث  القاهرة     –9

 -x   18  24  –  2  )ج  (390ص    -x   18  24  –   1م )ج  2013وحبعة الجزائر عن دار البالغ   

 . (220ص 

 .( 510ص    -x   18  24  (م  2012تيارات فكرية معاصرة  دار الكتاب الحديث  القاهرة     –  10 

 . (216ص   -x  18 24 (م  2012منهجية البحث في عملية االتصال الدعوي القاهرة  – 11

ص   -x  18 24 -1ج (م 2013الشيخ العربي التبسي حبعة الجزائر عن دار البالغ   آثار -12

 . (300ص   -x   18 24 2ج   (.  (410

م 2014  الكويت   77التغيير بالقراءة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف  سلسلة روافد  رقم    -13

) 12 x  18-   160ص)  . 
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 - x   18  24  (م  2014اب الحديث   القاهرة   مدخل إلى علوم اإلسالم واالتصال  دار الكت  -14

 . (273ص 

ص   -x   18  24  (م  2015مدخل إلى تاريخ الجزائر الحديث  دار الكتاب الحديث  القاهرة     -15

150)  . 

م 2016منهجية البحث في العلوم اإلسالمية  دار الكتاب الحديث  القاهرة  كتاب جماعي     –16 

) 24 x  18-   ص( 102  منها مخصص لي 559ص . 

القاهرة     –  17 الحديث   الكتاب  دار  الدعوة   مناهج  إلى  ص    -x   18  24  (م  2015مدخل 

234) .. 

 24  (م  2016مركزية اإلنسان والوحدة في فكر المجدد عبد السالم ياسين دار نور ألمانيا    -18

x  18-   140ص) .. 

 . (251ص  - x  18 24 (م 2016لمانيا   الدافعية للقراءة  دار نور  برلين أ -19

ص    -x   18  24  (م  2016مدخل إلى علم الدعوة اإلسالمية  دار الكتاب الحديث  القاهرة     -20

251) . 

  (م  2016الدعوة اإلسالمية في قرن التكنولوجيات العولمية  دار الكتاب الحديث  القاهرة    -21

24 x  18-   256ص ). 

وتداعيات    -22 الجديد  القاهرة  اإلعالم  الحديث   الكتاب  دار  المعاصرة   اإللكترونية  الموجة 

 . (251ص  - x  18 24 (م 2017

 . (205ص   -x   18 24 (م 2017الدافعية للقراءة  دار الكتاب الحديث  القاهرة   -23

األولى  مدخل  -24 الحبعة  القاهرة   الحديث   الكتاب  دار  الدعوي   البحث  مناهج  هل  1439إلى 

 . (325ص   - x  18 24 (م2018

هل 1439حاجة الدعاة لعلم المقاصد وفقه الواقع  سلسلة كتاب األمة بقحر جماد  األولى    -25

 . (208ص  -x  18 24 (  180م  رقم 2018فبراير 

ة الحديثة والمعاصرة في العالم اإلسالمي  بدار الكتاب الحديث الحركات التجديدية واإلصالحي  -26

 . (608ص  -x  18  24 (هل 1440م  2019بالقاهرة سنة 

  x  24 (م  2019هل  1441مدخل إلى فقه مناهج الدعوة اإلسالمية  دار الفجر  قسنحينة     -27

 .  (174ص   -18

القاهرة    المدخل  -28 الحديث   الكتاب  دار  والمعاصر   الحديث  اإلسالمي  الفكر  إلى  الوجيز 

 .. (290ص   -x  18 24 (م  2019هل 1441

للحباعة والنشر  وادي سوف  الحبعة   -29 التقليدية السلفية الالمذهبية  دار سامي  المدرسة 

 .   (100ص    -x  18 24 (م 2020هل 1441األولى  
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 يف منابع اإلرهاب  معد للنشر برابحة العالم اإلسالمي.رؤ  استراتيجية لتجف -30

 مجتمع األقليات غير المسلمة في العالم العربي  مرسل للنشر في لسلسلة األمة بقحر.  -31

 المدخل الوجيز للمجتمع اإلنساني في القرآن الكريم  معد للحبع.  -32

 الوجيز لتاريخ الصحافة الجزائرية  معد للحبع.  المدخل -33

   معد للحبع. 2019مذكرات السجين رقم  -34

 دمو  باكيات على نهر برد  الحزين  سيرة ذاتية  معد للحبع.  -35

 مدخل إلى البحث العلمي وكتابة الرسائل والبحوث العلمية  معد للحبع.  -36

 للحبع.   من أعالم الدعوة اإلسالمية بالجزائر  معد -37

 معهد عبد الحميد بن باديس بقسنحينة تحت إدارة الشيخ العربي التبسي. مخحوح معد للحبع.   -38

 الشيخ عبد الحميد بن باديس كما تصور  جريدة البصائر وكتابها. مخحوح معد للحبع.  -39

مع   -40 مخحوح  الشام.  بالد  بممثال  مقارنة  دراسة سوسيوثقافية  الجزائرية  الشعبية  د األمثال 

 للحبع. 

 أجزاء. 4شخصيات وأعالم مرْت بعاصمة األوراس. مخحوح معد للحبع  -41

 أجزاء.  5معجم تراجم وسير أعالم األوراس. مخحوح معد للحبع  -42

 مفهوم الوحدة اإلسالمية عند المفكرين المغاربة. مخحوح معد للحبع.  -43

 مكانة عالم األفكار في الهدي النبوي. معد للحبع.  -44

 لمدخل إلى مناهج البحث العلمي وكيفية كتابة الرسائل العلمية  معد للحبع.  ا -45

 الكتب اإللكترونية:  – ثامنا 

 المدخل الوجيز إلى علم وفن الخحابة والحوار. – 1

 المدخل إلى فقه األقليات.  – 2

 أعالم الدعوة اإلسالمية في الجزائر. – 3

 وكتابة البحوث العلمية. المدخل الوجيز إلى منهجية البحث  – 4

 مدخل إلى فقه مناهج الدعوة. – 5

 المدخل الوجيز إلى الفكر اإلسالمي.  – 6

 االنتاج الفكري والثقافي:  -تاسعا
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التالية:   والوحنية  العربية  المجالت  في  وبحث  ودراسة  مقال  وستين  مائة  من  أكثر 

ال البالغ   اإلسالمي   الوعي  والتراث   الثقافة  آفاق  اإلسالمي   ]األحمدية   العالم  رابحة  تقو   

الفيصل  المنهاج  الحج  المجلة العربية  العربي  المعيار  الهداية   الخيرية  العالمية  الحرس 

الوحني  مجلة كلية الملك خالد  العاِلم  البشائر  المجتمع  الخفجي  منار اإلسالم  مجلة المسيرة 

الحضارة  مجلة جامعة األمير عبد القادر  العصر     العربية  مجلة إذاعة القرآن الكريم  مجلة كلية

رسالة المسجد  األسمرية  مجلة جامعة األغواح  مجلة الدراسات اإلعالمية القيمية  مجلة جامعة 

مستغانم..[. والمقاالت في الصحف والمجالت الجزائرية أكثر من ألف مقال وبحث ودراسة بين  

 م.2020 -1986سنوات 

 لتقيات:  الندوات والم –عاشرا

واإلشراف  ودوليا.  ومغاربيا  وحنيا  وثقافيا  وفكريا  علميا  ومؤتمرا  وندوة  ملتقى  مائتي 

والمناقشات.. والتدريس الصفي والدراسات العليا.. وعضو محكم في منصة المجالت الجزائرية 

 الجامعية.    

 العضوية العلمية:   –حادي عشر 

م[  2006رئيس وحدتي بحث بجامعة باتنة عن ]تجديد الخحاب الديني في زمن العولمة  

الجزائري   والمجتمع  الفرد  على  الديني  الخحاب  للبحث 2008و]أثر  الوحني  و]المركز  م[ 

م[ ] عضوية مركز السراج  1999والدراسات في الحركة الوحنية وثورة أول نوفمبر بالجزائر  

م[ ] مقترح لعضوية علماء فلسحين في الخارج[. ورئيس وحدة  2018للدراسات واألبحاث بلندن  

م[  وعضو محكم في مجلة سراج 2222-2019بحث حول ]معجم سير وتراجم وأعالم األوراس  

المحكمة بلندن  ومجلة الشهاب بوادي سوف بجامعة حمة األخضر  ومجلة اإلحياء بجامعة باتنة 

 مية واالتصالية.   ومجلة جامعة األغواح للدراسات اإلعال1

 

 

 

 صورة لبعض مشايخي بدمشق 



151 

 

 

صورة لمشايخي بدمشق في الوسح الشيخ بهجت البيحار وعلى يمينه الشيخ زين العابدين التونسي وعلى  

م ببيت الشيخ حسن ويبدو  1978يسار  شيخي حسن مرزوق حبنكة الميداني بعد عودتهم من الحج سنة 

 من الخلف   الشيخ الصادق حبنكة وعبد الرحمن حبنكة

 

 

 

 
 


