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 الحاج لخضر 1جامعة باتنة

 كلية العلوم اإلسالمية

 قسم التعليم األساسي في العلوم اإلسالمية
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 

 

 
 :قال هللا تعالى* 

 

ومن أحسن قوال ممن دعا إلى هللا وعمل صالحا }

وال تستوي الحسنة وال السيئة *  وقال إنني من المسلمين

ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي 

وما يلقاها إالّ الذين صبروا وما يلقاها إالّ ذو حظ * حميم 

 {*عظيم 

                                                       
 [33. .33 :فصلت]
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 اءاإلهـــــــــــــــــــــــــد
 

وإلى . .وإلى أبي األنبياء  إبراهيم خليل هللا. .إلى نبي هللا آدم الداعية األول

 .   .سائر أنبياء هللا عليهم الصـالة و الســالم

ومـن بعده كل صحابته .  .وإلى صاحب الرسالة الخاتمة محمـد  ملسو هيلع هللا ىلص  

 ..والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين

في كل زمـان . .دعاة الخير والبر واإلحسان. .عاة اإلسالمو إلى كل د

                                                     .وفي الشمال والجنوب. .في الشرق والغرب. .ومكان وكيان

فمنهم من . .الذين صدقوا مـا عـاهـدوا هللا عليه. .وإلى كل دعـاة اإلسالم          

 . .ن ينتظر ومـا بدلوا تبديالومنهم م. .قضى نحبه

الذين أخـذنـا على أيديهم . .وأصحاب الفضل علينا. .وإلى مشايخنا الكرام           

العلم الشرعي وتربينا في حلقاتهم العلمية العامـرة بالعلم والدعوة والخلق واألدب 

 ..والظرف

 ،ميدانيالشيخ حسن حبنكة ال).. .إلى مشايخنا الكرام بمدينة دمشق العريقة

 ،ومحمـد سـعيد رمضـان البوطــي ،وعبد الكريم الرفاعـي ،ومحمـد عـوض

وعلي  ،وعبد الحميد ياسين ،وأبو عـادل شميس ،ودرويـش النقاش ،وبشـير الـرز

 ..(...ووسام الجبان ،ونذير البصري ،ومحمـد غـالـب رجـب ،أبو بكر

الشـيخ دمحم )نة وبجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسـنطي

 ،وأبو المعاطي حجــازي ،وطه جابر العلواني ،ويوسف القرضاوي ،الغزالي

وعبد  ،وعلي قريشي  ،ودمحم التومي ،وعبد المجيد النجار ،وعبد الحليم السـيد

وأبو القاسـم  ،ودمحم فؤاد العقلـي ،ودمحم رضــوان ،ودمحم الهواري ،الخالق بكــر

، وعبد الرحمن عمر وغازي عناية ،ودمحم الخاروف ،يوعمــار طالب ،الغـالـي

وإلى ). (....وأنس طبارة  ،وصبحي التميمي ،وعزي عبد الرحمن ،الماحي

أستاذنا ومشرفنا في شهادة الدكتوراة بجامعة الجزائر  بكلية أصول الدين األستاذ 

 .     . (الدكتور  إسماعيل يحي رضوان العداربه

 

                                                                                            

                                                                      أهدي هذا الكتاب                        

 اوي عيسـمحمود الدكتور أحمد األستاذ                                                   
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  مقدمة الكتاب
 

قدمت إلى المعهد الوطني للتعليم العالي للعلووم اإلسوالمية بمدينوة باتنوة يووم  

بقسوونطينة " األميوور عبوود القووادر للعلوووم اإلسووالمية " م موون جامعووة 11/11/1991

بعود أن اسوتغنت عنوا جامعتنوا األصولية ألسوباب لويس مقوام التفصويل  ،للتدريس فيوه

تحوت إدارة األسوتاذ القودير والمحتورم دارة المعهود يومهوا وعهود  إلوي إ ،فيهوا انن

 (دمحم الطوواهر حلوويس)جوودا الشوويخ الشووهيد 
1
 -يرحمووه هللا ويسووكنه فسوويه جناتووه  - 

تواريخ الودعوة " و ،"تفسوير آيوا  األحكوام " و ،"التفسوير التحليلوي " تدريس مادة 

ومهوا االلتوزام وقورر  ي ،فقبلوت المهموة بكول أريحيوة واستبشوار وإقودام ،"والدعاة 

النوودوة الوطنيووة األولووى حووول البووراما الجامعيووة الخاصووة " بووالمنها الووذي قررتووه 

بجامعووة األميوور عبوود القووادر للعلوووم اإلسووالمية شووهر  ةالمنعقوود" بووالعلوم اإلسووالمية 

كووووني كنوووت طالبوووا فوووي قسوووم  اوالوووذي دتعيوووت لحضوووور أشوووغاله ،م1999اكتووووبر 

لة الماجسووتير التووي كووان لهووا الك يوور موون الدراسووا  العليووا وعلووى وشووك إنجوواز رسووا

القيمووة واألهميووة والمكانووة فووي ذلووك الزمووان العلمووي والمعرفووي واألخالقووي الجميوول 

 .جدا

كبووار العلموواء والمشووايخ واألسوواتذة والبوواح ين  -يومهووا  - وحضوور النوودوة  

 ،يوسف القرضواوي ،دمحم الغزالي)) :في العالم اإلسالمي أم ال الشيوخوالدارسين 

الودين  وجموال ،ومحي الدين عطية ،طه جابر العلواني ، سعيد رمضان البوطيدمحم

 ،وعبوود المجيوود النجووار ،، ودمحم أبووو المعوواطي أبووو النجوواوعبوود الحلوويم السوويد ،عطيووة

 ،وعبوود الحلوويم عووويس ،ودمحم التووومي ،ودمحم كمووال الوودين إمووام  ،وفخووري أبووو صووفية

بود الخوالق وع ، صوادق حسونودمحم ،ودمحم الخواروف ،وعمار طالبي ،وعلي قريشي

ويوسوف  ،وسوامي الكنواني ،ودمحم الدسوقي، وصبحي التميمي ،ودمحم الهواري ،بكر

وأحمووود شووورفي  ،وحسووون كاتوووب ،والطيوووب برغوووو  ،وبشوووير بوجنانوووة ،حسوووين

  .ر من بقي حيااعمأفي هللا ويطيل  ،يرحمهم هللا ويسكنهم فسيه جناته( (..الرفاعي

وفقهووا هللا وسوودد خطاهووا   وحسوونا فعلووت إدارة الجامعووة 
2
إذ كانووت تضووم  ،

العمالقوووة الكبوووار ممووون كوووانوا يتشوووكلون الضووومانة األخالقيوووة والقانونيوووة للحقووووق 

                                                 
1
وهو عائد من مسجد اإلمام  المغرب م بعد صالة11/11/1991اغتالته يد اإلرهاب األعمى يوم الجمعة  

كان وقتها يتسمى و ،(مدينة باتنة وأعالمها)وقد أفرد  له ترجمة في كتابي  ،علي رضي هللا عنه بمدينة باتنة

ثم بعد الهيكلة ال انية صار قسما في  ،ي كلية العلوم االجتماعية واإلسالميةثم صار بعد ذلك قسما ف ،هكذا

أو لعله سيتصبه كلية  ،وال ندري بعد الهيكلة ال ال ة لمن يتبع ،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية واإلسالمية

 .وهذا رجاؤنا من هللا سبحانه وتعالى ،مستقلة
2
 (عمار طالبي)اذ الدكتور المفكر الفاضل جدا والمحترم والخلوق جدا كانت الجامعة يومها تحت إدارة األست 

المرحوم األستاذ  :وكانت إدارة قسم أصول الدين تحت إمرة األساتذة المحترمين جدا ،يحفظه هللا ويرعاه

الطيب )واألستاذ الدكتور المفكر المحترم جدا  (م1111هـ 1133أحمد شرفي الرفاعي   )الدكتور 

حسن )واألستاذ الدكتور المفكر المحترم جدا  ،خسرته الجزائر كما خسر  الك ير من أم الهالذي  (برغو 

 (.عمار طسطاس)واألستاذ المحترم جدا  (كاتب
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والفسووواد علوووى عتبوووا  القهووور والجبووورو  والواجبوووا  الشوووهيدة والصوووريعة اليووووم 

التووي اسووتفد  منهووا أي مووا  ،أم ووالي لحضووور أشووغال تلووك النوودوة دعووت   إذ   ،اإلداري

موون  أدبيووا  وأخووالق حوووار األكووابرعلووم وفكوور وبيووان وورأيووت يومهووا  ،اسووتفادة

طلبوة الدراسوا  أموام األصواغر مون أم والي  -عليهم رحما  هللا  –المربين العظام 

ووواسووتفد  وتأدبووت وتربيووت وتكونووت وت قفووت و   فتعلمووتت  ،العليووا لحوووار ا فقووه تت ق  ذ  ح 

المشوايخ والحلقوا   لويس بجديود علوى مون تربوى بوين أحضوان وهو فقوه ،والمناظرة

 .م1993-1991العلمية والمسجدية العامرة ببالد الشام سنوا  

الوذي كوان  –وبدأ  تدريس الجذع المشترك للسنة ال انية قسم أصول الدين  

بحيويووة ونشوواط  -دعوووة وإعووالم  ،كتوواب وسوونة ،عقيوودة :يضووم التخصصووا  التاليووة

ألن المعهود  ،سها أحد مون قبلويوللعلم فإن هذه المادة لم يتدر ،..وإقبال وحب وعمق

ظفت فيوه بعود افتتواذ هوذا التخصو  فيوه ،لم يكن به قسم ألصول الدين فكنوت  ،ووت

ول  ولوذلك الغورض فقود أ   ،أول من دّرس هذه المادة ومشتقاتها ألول مورة فوي تلوك  تت ف 

دراسوا  وأبحوا  فوي تواريخ )سوميتها  ،المفردا  مذكرة قاربوت ال مانمائوة صوفحة

تيمنوا واقتوداء بالعنواوين التوي كوان قود أصودرها الراحول الموؤرخ  ،(ةالدعوة والدعا

أبوو القاسوم سوعد هللا )الجزائري والمفكر والباحث العوالمي األسوتاذ الودكتور الشويخ 

تووواريخ )الفائقوووة القيموووة موسووووعة  :المؤلفوووا  الشوووهيرة م ووولصووواحب  (م1113  

وظللووت أتدرسووها  ،.(.دراسووا  وأبحووا  فووي توواريخ الجزائوور)و  (الجزائوور ال قووافي

م تواريخ فورض 1119م حتوى سونة 1991للجذع المشترك طيلة سداسيين منذ سونة 

الوـ ، المسومى باللغوة األجنبيوة نظوام من قبل الجهوا  الوصويةنظام التكوين القصير 

(L. M. D)، وعا  فوي بقيوة علووم  ،الذي اختزل المادة السنوية في سداسي واحد

م سوابقا وبعود أن كنوا نقود ،..ويها وتقليصوا ووتشوالشريعة قصا وتمزيقا واختصوارا 

الجائر بحوق العلووم  (L. M. D)الـ ، صرنا في حضرة هذا النظام (المختصرا )

 ،فسوعيت كوي تبقوى هوذه الموادة ؟(المعتصر مون المختصور)نقدم  ،الربانية الشرعية

فوي النودوا  األخوذ والورد طوول وتقورر بعود  ،والحمود   بقيوت ،ولو نقو  نصوفها

   (.مدخل إلى علم الدعوة)أن تتسمى ة والوطنية الجهوي

فووي دار الكتوواب الحووديث بالقوواهرة سوونة  -المووذكرة  –وسووبق لووي أن طبعتهووا  

وظول الطوالب يدرسوونها إلوى اليووم  ،م في جزأين حين كان البرناما سونويا1111

 ،م1111و 1111ونفاذ طبعوة  ،ولكن بعد حذف نصف مفردا  البرناما ،م1113

وبالتالي فقد تقل  الكتاب وصوار  ،على مفردا  البرناما المطلوبة قرر  اإلبقاء

وحرصت فيه أن يتلقى طوالب السونة األولوى  ،يقارب المائتي صفحة أو أزيد بقليل

بعوود أن  ،أصوول ومونها ومصوطلحا  علوم الودعوة اإلسوالمية فوي السداسوي ال واني

كووي  ،(تصووالموودخل إلووى علوووم اإلعووالم واال)تلقوووا علووى يوودي فووي السداسووي األول 

  .أضمن تأسيسهم المعرفي والمنهجي والتربوي واألخالقي

 :وقد ضم الفصول التالية 
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وفيها تناولت عالقتي بالمادة ومفرداتها وما طورأ عليهوا منوذ تودريس لهوا  :مقدمة *

 .إلى اليوم

 .وفيه مهد  لقضايا الدعوة األساسية :تمهيد* 

وتقعيديا لدراسة العملية الدعوية  وفيه سأقدم مدخال تنظيريا ،الفصل األول - 1

 .ولمناهجها وألركانها

بدءا بركن  ،وفيه سأعرض ألركان عملية االتصال الدعوية ،الفصل ال اني - 1

 .فركن تقنيا  وأساليب الدعوة ،فركن الدعوة ،فركن المدعوين ،الداعية

خالف فووي الفكوور اإلسووالمي، وفيووه سووأعرض لقضووايا االسووت ،الفصوول ال الووث – 3

       .ونظام الحكم في اإلسالم ،ية االستخالف الكبرىقضك

دراسة لمهام األنبياء ووظائفهم من خالل وفيه سأعرض  ،الفصل الرابع - 1

عليهم الصالة  القصة القرآنية ودورها في فهم مناها الدعوة عند أنبياء هللا

 .والسالم

 .لنظام الحكم في اإلسالموفيه سأعرض  ،الفصل الخامس - 3

اإلسالمية في عهد رسول هللا  لمنها الدعوةوفيه سأعرض  ،لفصل السادسا – 6

 .وان هللا تعالى عليهم  بشكل عامولمنها صحابته الكرام رض ،ملسو هيلع هللا ىلص 

أما األول فيتناول أخالقيا   ،وقد ألحقت بالمذكرة ملحقا مهما لطالب العلم

بعد ظهور  ،اله في طلب العلموما كان عليه سلف األمة الص ،طالب العلم والمعلم

ة   ل م  قة والتفسيق والتكفير والتبديع وشق  :نابتة الصدود والنكران والتعالم من غ  الفتر 

وليعلموا الحق ومنها الطلب . .ليتعلموا وليتأدبوا وليت قفوا ؟صف ووحدة األمة

وال اني  .من زيف الغربان الناعقة في خرابا  النفوس المسكونة بأوزار القوم

وملحقا آخر يتعلق بالجانب المنهجي والتقني  .بجديا  منهجية مفيدة لطالب العلمأ

 .والتربوي والتعليمي وتقنية كتابة المقال وتلخي  الكتاب ونحوه

وفيما يتأمله صاحب هذه الدراسة من المولى تبارك وتعالى أن يعينه لتقديم  

جال الدراسا  وصيغ تنظيرية صائبة في م ،طروحا  تقعيدية جديدة ودقيقة

الدعوي في  تكون بم ابة التأصيال  المنهجية للدارسين والقائمين بالعمل ،الدعوية

 .إن شاء هللا تعالى عولمة واألديانقرن الالعالم اإلسالمي في 

وهذه المعالم التنظيرية  ،موضحا إلى أن هذه الرؤى واالجتهادا  الفكرية 

ه وحدبه على ما حل بشباب الحركة الدعوية دفعت إليها غيرة الكاتب وحبه وخوف

وما حل بشباب الحركة اإلسالمية في  ،اإلسالمية في العالم اإلسالمي عموما

 ،من تيه وتنكب لترسم معالم الطريق الدعوي النبوي السوي ،الجزائر خصوصا

فكان أن حصد  منهم فتن التأويل والقراءة الخاطئة للن  المقدس عشرا  

هـ 1113 -1111)ى في عشر سنين حمراء عجاف األلوف من الهلكى والصرع

 .أتت على الحليم فجعلته حيرانا ،(م1111 -1991
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ولئن خمد  فتن التأول والتطاول على إشعاعا  الن  المقدس ألمد  

وسكنت افتآتـا  المفتئتين على دالال  وأحكام الن  المقدس، العتبارا   ،معين

وترسيخ القناعا  الصحيحة  ،سطيةال عالقة لها بالفهم الوطيد واإلقتناع والو

 –فإنها ستتحرك ثانية  ،والصادقة حول توجيهاته ومقرراته وضوابطه الواضحة

 .إن توفر لها مناخ ووقود ودوافع التحرك –ال محالة 

 ،وإن لم يسارع إلى معالجتها الدعاة والمفكرون والمصلحون اإلسالميون 

ي القرن القادم يحمل نفس سينطلق جيل جديد من شباب الحركة اإلسالمية ف

وليتطاول بغرور  ،الجينا  المرضية التي خلفتها له مورثا  الجيل السابق

ويهرف ويغرف منها قدر فهمه  ،وصلف على قدسية فهم النصوص المقدسة

، في الوقت الذي ستتقدم فيه بهم الدعوة اإلسالمية أيّما نكبةوستنكب  ،الضنين

وترسخ بقوة مواطىء األقدام لها  ،حتل مواقعهاسائر الديانا  في قرن األديان لت

  .وبين واقع المسلمين المتردي ،بين فراغا  وتع را  الفكر اإلسـالمي

كما ألحقت به ملحقا آخر يتعرض ألهم التوجيها  التربوية والمنهجية  

 ،ومنها وأخالق ومواصفا  طالب العلم ،وطرق تلخي  الكتاب وعرضه

 .وصفا  العالم الرشيد

أن يوفق كل من ساهم من  ،المولى تبارك وتعالى –في األخير  –ال سائ 

قريب أو من بعيد في نقل أفكاري والتعريف بها بين عامة المسلمين وخصوصهم 

من الطلبة والدارسين، وأن يحشرهم جميعا في زمرة ال لة األولين من النبيين 

 ..والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

إلى أنني  ،ومن باب االعتراف بفضل أهل الفضل ،اإلشارة إليه وما أود 

استفد  استفادة كبرى من كتاب الداعية اإلسالمي الكبير القيم األستاذ الدكتور دمحم 

القواعد الشرعية ودورها في ترشيد ]  -يحفظه هللا ويرعاه –أبو الفته البيانوني 

   .دولة قطرالصادر عن سلسلة كتاب األمة ب ،[العمل اإلسالمي
 وهللا من وراء القصد      

 وآخر دعوانا أن الحمد   رب العالمين     

هـ  الموافق 1136/ربيع انخر/11 جمعةباتنة ال                        

 م13/11/1113

 عيساوي    محمود الدكتور أحمد األستاذ            
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  :تمهيد* 
 ،وتقانة ،وموهبة ،وفن ،علم ،سـالموإلى دينه اإل ،الدعوة إلى هللا تعالى 

مؤسس في معالم التنزيل  ،علم له أصوله وقواعده وضوابطه .وإخالص ،وتقوى

وفي تطبقا  سيرة نبي اإلسالم دمحم عليه الصالة والسالم في سائر  ،السماوي

 ،وتقانة أيضا .وفن له خصائصه ومميزاته ومحدداته الخاصة به .مجاال  الحياة

المحكومة بجملة  ،هللا شـبكة معقدة من الممارسا  والعالقا  التقنيةإذ الدعوة إلى 

من األطر والقواعد الضابطة لصيرورة العملية الدعوية سننيا ومرحليا وتقنيا 

وهـي تقوى  .ضمن دوائر التفاعل اإلنساني الطبيعية الزمانية والمكانية والكيانيـة

وحانيتها الوجدانية أرضية إذ تؤمن حرارة التقـوى وفاعليتها ودفء ر ،أيضا

األسـس والقواعد الخلفية والعقدية والنفسـية لنجاحها وقبولها من لدن رب العزة 

أنبياء كانوا أم دعاة من عدول  ،كما تضمن النجاذ والتوفيق للقائمين بها ،أوال

 –حيث يوفر ركن اإلخالص مناخا مالئما ونقيا  ،وهي أيضا إخالص .األمة ثانيا

بدءا من القائـم  ،لصيانة سير ونجاذ وفاعلية العملية الدعوية –وى مع ركن التق

ووصوال إلى  ،ومرورا بوسائلها وأساليبها وتقنياتها ومواردها ثانيا ،بالدعوة أوال

        .جمهور المدعوين المستقبلين ثال ا

 –وعلى ضوء هذه القراءة الشاملة للعملية الدعوية يجدر التنويه والتنبيه  

العلمية  :إلى أهمية إعادة قراءتها وتحليلها وفهمها وفق مخزون التراكما  –هنـا 

المتاحة اليوم بين يدي  ،والفكرية وال قافية واألدبيـة األفقيـة والعمودية اإلنسـانية

والقائمين بها في العالم في مطالع القرن الواحد  ،دراسـي الدعـوة اإلسـالمية

اه وفهم أبعاد ومجاال  وطبيعة العملية بحيث تصير عملية استكن ،والعشرين

الدعوية مجاال رحبا لتشابك وتعاون مختلف النتاجا  العلمية والفكرية للدارس 

ليستطيع  ،الذي يعكف بعمق ودراية على تذرير مختلف كلياتها وجزئياتها ،المسلم

وضبط كل أبعادها التأثيرية  ،بدقة وفاعلية تحديد أركانها وقواعدها الرئيسـة

 .منطلقا ووسيلة وممارسة وغاية ،فاعلةال

عبارة  ،وعلى هذا األساس تكون الدعوة إلى هللا تعالى وإلى دينه اإلسالم 

 ،عن مجموعة من العمليا  المعقدة والمتشابكة والمتراكبة الجوانب واألبعاد

ال يمكن للدارس أو للقائم بالعمل الدعوي أن يفهـم كلياتها  ،تحكمها مستويا  ثالثة

 .إالّ ضمن هذه المستويا  ال الثة ،جزئياتها أو تأثيراتها أو

ومستوى الفن والموهبة  ،وهي مستوى العلم والتقانة بأبعاده وقواعده 

ومستوى الوجدانيا  الروحية بأبعاده ومجاالته الرحبة  ،بأبعاده وقواعده أيضا

  .وقواعده

لية وكل مستوى من هذه المستويا  يعد بم ابة ركن رئيس في العم 

 –على الدارس أو القائم بالدعوة  –ال يمكن بأية حال من األحوال  ،الدعوية

 .مهما كانت األسباب ،أو اإلعراض عنه ،أو إهماله ،تجاوزه



 9 

تقانة بكل تراكما  المدلول االصطالحي لمصطلحي  فالدعوة إذن علم و 

الدارس الني يجب على  ،العلم والتقانة، وهو الركن األول في العملية الدعوية

 .المسلم والقائم بالعمل الدعوي أن يفقهـه فقها شموليا وتمكنيا
3
   

والدعوة فن وموهبـة بكل أبعاد ومعاني المدلول االصطالحي لمفهوم الفـن  

ولكل المقوما  والمكونا  الفطرية والغريزية للموهبة  ،اإلسالمي الجميل

التي  ،ني في العملية الدعويةوهي الركن ال ا ،الممنوحة من هللا ألنبيائـه ولدعاته

 .يجب على الدارس المسلم والقائم بالدعوة أن يفقهه فقها موهبيا تمكنيا

والدعوة تقـوى وإخالص بكل أبعاد وفاعليا  الحرارة الوجدانية  

مصطلحي التقـوى  –إلى حـد ما  –والروحانية للمعاني والمدلوال  التي تقرب 

وهي الركن ال الث واألخير في العملية  ،واإلخالص للعقل والوجدان المسـلم

والتي يجب على الدارس المسلم والقائم بالدعوة أن يفقهها روحيا  ،الدعوية

 .ووجدانيا ونفسيا
4
 

 

والدارس المتخص  والمتتبع لما أنتجه العقـل المسـلم خـالل مسـيرته  

على  الدعوية الطويلة يمكنه أن يسجل جملة من المالحظا  العلمية والمنهجية

أو من  ،الكم النظري في علم الـدعـوة المدرس في الجامعا  والمعاهد اإلســالمية

وأهم هذه  ،الكم التجربي للحركا  والهيئا  والتنظيما  والجماعا  اإلسالمية

 :المالحظا  مايلي

زهد المتقدمين في تصنيف المؤلفا  الدعوية بنفس النسق والحجم الذي  – 1

 .كما كان حالهم مع علم السياسة الشرعية ،تركوه في باقي العلوم

الفهم التقليدي للنشاطا  الدعوية للسـلف الصاله بمعزل عن تراكما   – 1

العلمية والفكرية واألدبية واإلعالمية والمعلوماتية  :الحضارة اإلنسانية وفتوحاتها

 .الحدي ة والمعاصرة. .وانفاقية والفضائية

الزمانية والمكانية والكيانية لفهوما   :ونا االرتهان الفكري لجميع المك – 3

بحيث تشكل لهم بوابا  فهم وفقه وولوج  ،المتقدمين للتجارب والحكم الدعوية

ال يمكنهم تجاوزها أو تخطي أحكامها وتوجيهاتها بما يتناسـب وروذ  ،فريدة

 .يةوبما يالئـم تطلعا  وآمال المسلمين الملحة اننية والمستقبل ،العصر ومتطلباته

                                                 
3
 ،قياسا على أركــان الحا األربعة الرئيسة -ونحن ندرس العملية الدعوية  -آثرنا استعمال مصطله ركن  

وهكذا العملية الدعوية  ،وبنسيان ركن منها يبطل ،بها الحا صحيحاوالتي يكون  ،التي يجب توفرها وإتيانها

      .فبها تصله وتكون وبنسيان أو إسقاط ركن منها تفسد العملية كلها ،يجب أن تتوفر فيها هذه األركان الرئيسة
4
حيث أن مستوى التقـوى واإلخالص المرتب  ،جاء ترتيب هذه المستويا  تيسيرا  للعرض المنهجي فقط 

في المرتبة ال ال ة ال  يعني أنه يقل أهمية عن المستويين األولين، هذا إن لم يكن أولهما، فالمسألة من باب 

ولكـل مستوى رئيس من هذه المستويا  مجموعة من العمليا  الجزئية،التي تتضمن . العرض المنهجي

 .الداعية) :ركان العملية الدعويةأيضا أركان رئيسـة فيها سيرد الحديث عنها في عملية التقعيد والتنظير أل

     (.المدعوين .تقنياتها وسائلها وأساليبها .الدعوة ومناهجها
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واكتفائهم بممارستها في واقع  ،قلة اهتمام العلماء المتقدمين بالتنظير للدعوة – 1

العز بن  .عبد هللا بن المبارك .الحسن البصري)الناس من أم ال العلماء الدعـاة 

السراج  .سراج الباز .أحمد بن تيمية .عبد الرحمن بن الجوزي .عبد السالم

ركهم لمخزون تنظيري دعـوي يرقى لمخزونهم وعدم ت ،(...ابن تومر  .البلقيني

كما هو أمر مخزونهم الفكري في السياسة  ،الفقهي واألصولي والمقاصدي

 ،على الرغم من كون سيرتهم وحياتهم تعد حقوال دعويـة م مرة ،الشرعية

ومدارس دعوية ثرية  ومتجددة تستلهم منها األجيال اإلسالمية الالحقة الدروس 

 .والعبر

طابع االرتهان الظاهري للن  على ك ير من العلماء الدعاة المحدثين  غلبة – 3

وإسرافهم الشديد في التضييق لفهم أبعاد الن  المقدس  ،المصنفين في هذا العلم

 .في جانبه الدعوي (السنة .القرآن)

غلبة طابع الدراسـا  الدعوية التنظيرية الحركية الخاصة بتنظيم إسـالمي  – 6

ه سما  بناء هيكلة التنظيم الحركي للجماعة على حساب تغلب علي ،معين

 .الضوابط العلمية التنظيرية الدعوية الشاملة

التي تنبع من تاريخ ومسـيرة داعية  ،ك رة المؤلفا  الدعوية التجربية الذاتية – 9

 ،وفي ظروف وعالقـا  وزمـان معين ،وبين جماعة معينة ،معين في قطر معين

ألن  ،ن على حساب التنظير العلمي ألركان العملية الدعويةوفي مواجهة نظام معي

هي عمل وسيرة ومنها نبي هللا دمحم عليه الصالة والسالم  –فيما نعلم  –الدعـوة 

وليست هي تجارب الحركا  والمجموعا  الدينية  ،مع صحابته الكرام

محاكاة فعملها الديني ال يعدو أن يكون سـوى  ،التي تستقي من األصل ،اإلسالمية

 .وليست هي الدعوة ،للمنها الدعوي النبوي

وغلبة  ،سطحية ومحدودية الك ير من الطروحا  العلمية التنظيرية الدعوية – 9

منها الوصف والق  والتأريخ والنقد عليها عند تناولها للتجارب الدعوية أفقيا 

 .وعموديا
5
      

رآني ة وتحليل وفهم الن  القعدم إيالء العلماء الدعاة العناية الكافية لقراء – 9

  .والنبوي الشريف من جانبه الدعوي البحت الكريم

عدم إيالء العلماء الدعاة العناية الكافية واالهتمام المعتبر لقراءة وتحليل  -11

واالكتفـاء بالقـراءة القصصية  ،قص  األنبيـاء من منظور الدراسا  الدعوية

ي برعت فيه المسيحية البتكار مختلف والوعظية والتذكيرية لها في الوقت الذ

على الرغم من غنى الن   ،فنون وتقنيا  وطرق التبشير والدعوة إلى المسيحية

                                                 
5
أصول )ودراسة األستاذ عبد الكريم زيدان  ،(الدعـوة قواعـد وأصول)عدا دراسة األستاذ جمعة أمين  

وبعض الدراسا   ،(ل إلى علم الدعوةالمدخ)والكتاب القيم للشيخ دمحم أبو الفته البيانوني  (الدعــوة اإلسالمية

 (عبد الرحمن حسن حبنكة)واألبحا  الجامعية الجادة األخرى في المشرق والمغرب العربي كدراسة الشيخ 

     .يحفظه هللا ويرعاه (الطيب برغو )يحفظه هللا ويرعاه واألستاذ الدكتور المفكر الشيخ 
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باألسس والقواعد األصولية الدعوية المطلقة الصحة  (سنة .قرآن)المقدس 

 .والقداسة

ووصوال  ،ومرورا بمبحث النبوة والرسالة الذي يعد شكال من أشكال االستخالف

وبعض التطبيقا   .حث الخالفة ونظام الحكم الذي هو أيضا شكل آخر لهإلى مب

 . .الدعوية عن القواعد األصولية والفقهية في ترشيد العمل الدعوي
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 : ماهية عملية االتصال الدعوي* 
أدقها في حقل الدراسا  لية االتصال الدعوي من أعقد العمليا  وتعد عم

، نظرا لتميزها وتخصصها في فهم وترجمة وحمل الخطاب السماوي االتصالية

 .المميز لعامة الناس وخاصتهم

الذي يجب التعامل معه وفق معارج  ،هذا الخطاب السماوي المتميز

تنسـجم وفطرة هللا  ،خاصةوكيفيا  وصيغ روحية وعقلية ووجدانية وسـلوكية 

إالّ  –غدا  اليوم أو –فال يسـتطيع التطابق معها  ،الصحيحة التي فطر الناس عليها

ل كيانه العقلي والروحي والسلوكي الفردي واالجتماعي وفق مسـارب  من ٌشّك 

الفردي والجمعي  ،وترجمته في الواقعين الروحي والعملي ،تلقي الحـق وفهمه

  .واالجتماعي

ارتقت عملية االتصال الدعوي خاصة دون غيرها من عمليا  وقد 

 .الداعية]ودقت أبعادها نظرا لما اختزلته في أركانها األربعة الرئيسة  ،االتصال

من كم هائل من القضايا  [فنيا  وأساليب العمل الدعوي .المدعوين .الدعوة

ن التوجيه ذا  الصلة الوطيدة برموز ورسائل وقيم ومضامي ،والمسائل المميزة

فهما أو عرضا أو إلقـاء أو تواصال أو  ،التي ال يمكن التهاون فيها ،السماوي

 .منطلقا وممارسـة ووسـيلة وغاية ،تعبئـة أو تأثيرا

باألساس تزويد الجماهير  –كعملية اتصال بالجماهير  –فهي تهدف 

ولة تشكيل ومحا ،المستقب لة بالرسائل والمضامين والقيم الربانية السامية من جهة

وتكوين خلفيا  اإلدراك  ،تصوراتهم وقيمهم ووجدانهم ورآهم من جهة ثانية

والتصور السليم لديهم حيال األطر المرجعية المقدسة والقيم والتعاليم السماوية 

النظرية ومختلف ارتياداتها العملية الواقعية من جهة أخرى، وذلك من خالل 

النفسية والعقلية  –الجزئية المنفصلة تفاعال  وتشابكا  جملة  من العمليا  

ضمن إطار العملية الدعوية الكبرى لدى الداعية أو  –والفكرية الذهنية والجمالية 

 .المدعوين

كما تهدف أيضا إلى حسن التعامل التقني مع سائر المنجزا  والوسائل 

لة التقليدية والحدي ة الواسـعة االنتشار لبلورة تراكم تجربي دعوي حيال الوسي

ومحاولة تخصي  أجزاء وأزمان ومساحا  منها خدمة  ،الدعوية وغيرها

. .للرسالة الدعوية السامية بما يتناسب وثقافا  وقيم وتوجها  ودوافع ومستويا 

 .الرسالة الدعوية للرقي بالجماهير المدعوة

وتبرز صعوبة عملية االتصال الدعوي دون غيرها من عمليا  االتصال 

جمهور المستقبل للرسالة الدعوية محاط بزخم كبير من الرسائل أن ال ،بالجماهير

األخرى التي تشغب عليه صفاء توجهه وتشغله عن التركيز فيها واالنسياق 

وبمقدار ما تشغل تلك الرسائل الدعوية الجانبية الجهة المستقبلة فهي  ،ورائها

د نفسها مجبرة ألنها تج ،تشغل بقوة أيضا الجهة القائمة بعملية االتصال الدعوي
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على بذل جهد فكري وثقافي وعلمي وفني واتصالي وإعالمي معتبر النتقاء أسهل 

وأيسر وأقرب وأسرع الرسائل والمضامين الدعوية المؤثرة والفعالة في نفسيا  

 .وعقول وتصورا  جمهور المدعوين الحقيقيين والمرتقبين

محاطة بكم كبير من ذلك أن الجهة المستقب لة للرسالة الدعوية اإلسالمية 

. .الدينية والسياسية واالقتصادية والتربوية والفنية واإلعالمية :الرسائل الدعوية

لة واالستقرار والتفاعل  ما يجعلها في حيرة من أمرها في اختيار الجهة المرس 

 .معها إمكانيا وزمانيا وكيانيا، ونبذ الرسائل والمضامين الدعوية األخرى

لية االتصال الدعوي فـردا كـان أم مؤسسـة أم هيئـة ولذا فإن القائم بعم

يجب عليه أن يكون حريصا على جذب انتباه الجمهور المستقبل الحقيقي منه 

 .والمرتقب لرسالته دون غيرها من رسائل الدعاة

وال يستطيع القائم بعملية االتصال الدعوي التغلب على الزخم الدعوي 

التصال الجماهيري العادية والتكنولوجية الكبير الذي تعا به مختلف قنوا  ا

بدءا من مضمون  ،المباشرة وغير المباشرة، إالّ إذ أتقن عمله الدعوي أيّما إتقان

 ،المناسبة لجمهور المدعوين الحقيقيين والمرتقبين ،ونوعية الرسالة الدعوية

ومرورا بالوسيلة المؤثرة والفاعلة التي تتكفل بحمل رموز الرسالة الدعوية 

وانتهاء بدراسة أصناف  ،تبليغها لجمهور المدعوين بأيسر وأسرع الطرقو

 .المدعوين وظروفهم ودوافعهم وميولهم المختلفة

وحتى تحقق الجهة الداعية هدفها في جذب الجمهور المدعو إليها دون 

سواها فإن أول خطوة يجب أن تقوم بها في عملية االتصال الدعوي هي وضع 

وجذب  ،ة للجماهير المدعوة في صميم الرسالة الدعويةبتؤرة اإلدراك الواعي

ولن يتأتى لها ذلك الجذب الواعي لبؤرة إدراك  ،انتباهها إليها دون غيرها

اسية المؤثرة في الّ إذا استجمعت كل العناصر األسإ ،الجماهير المدعوة لرسائلها

م بالعمل وفي نوعية القائ ،في نوعية الرسالة الدعوية أوال ،عمليتها الدعوية

وفي الوسيلة الفعالة والمؤثرة ثال ا، وفي معرفة مواطن الدفع  ،الدعوي ثانيا

 .والجذب في نفسيا  وظروف وأوضاع المدعوين رابعا

 :وهذه العناصر الجذبية األساسية يمكن إجمالها فيما يلي

تفهم خصائ  وظروف وأوضاع ونفسيا  وأحوال الجمهور المستقبل  – 1

 .نتظرالحقيقي منه والم

 .المكتوبة]إدراك طبيعة ونوعية وخصائ  الرسالة الدعوية المتنوعة  – 1

 [...العادية .الملونة .اإللكترونية .الصامتة .المرئية .موعةالمس

معرفة نوعية الوسيلة الدعوية المنتقاة ومدى انسجامها مع مضامين الرسالة  – 3

 .فردا]من جهة أخرى ومع القائم بعملية االتصال الدعوي  ،الدعوية من جهة

 [...دولة .مؤسسة .هيئة .مجموعة
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 فهم دوافع واتجاها  المدعوين الحقيقية وميولهم الدقيقة في التوجه نحو – 1

الفيلـم أو الشريط اإلسالمي كتاريخ ومحاولة تم يل ]الوسيلة أم المضمون 

 [.أو كقيم روحية وتشريعية. .للماضي التليد بأزيائه

جغرافي والديمغرافي والكياني الذي ستوجه إليه الرسالة نوعية الوسـط ال – 3

الدعوية ومدى فاعليته في دفع أو كبه تأثيرا  الرسالة الدعوية في جمهور 

             .المدعوين المرتقبين والحقيقيين

وقد شغلت هذه العملية في فترة الصحوة اإلسالمية المعاصرة بال وجهد 

كل حسب اهتمامه  ،باح ين اإلسالميينوتفكير الك ير من الدارسين وال

فاتجه بعضهم نحو ركن الداعية العتبارا  رآها ذا  أهمية كبرى  ،وتخصصه

فيما اتجه بعضهم لدراسة  ،فيه يتوقف عليها نجاذ العملية الدعوية أو فشلها

ظنا . .المدعوين وأصنافهم ومستوياتهم ودوافعهم وتوجهاتهم وأجناسهم وقيمهم

 ،ينة أنها العنصر الرئيس في نجاذ أو فشل العملية الدعويةمنه العتبارا  مع

بينما اتجه فصيل آخر لدراسة مضامين ومحتويا  الرسالة الدعوية معتبرا إياها 

واتجه فصيل رابع لدراسـة الوسائل والتقنيا  الدعوية  ،الفشل معيارا للنجاذ أو

يما اتجه البعض انخر ف ،ظنا منه أنها هي األهم في نجاذ أو فشل العملية الدعوية

 .لدراسة كل األركان على قدر سواء

والحقيقة التي يجب الوقوف عليها اليوم بشأن عملية االتصال الدعوي في 

والتي يجب أن نصارذ بها أنفسنا  ،قرن التسابق والتنافس الح يث بين األديان

هي  ،قرن العولمة ووسائط التواصل االجتماعي الخاطفةكدعاة مسلمين في 

لعجز التقني والوسيلي لدى الجها  والمؤسسا  والهيئا  اإلسالمية القائمة ا

إليصال مضامين ورسائل  –محليا وإقليميا وعالميا  -بعمليا  االتصال الدعوي

وقيم الدعوة اإلسالمية إلى جمهور المدعوين في عصر الوسـيلة والتقنيا  

 .السريعة والحدي ة

بال شـك  –الدعوية التي أثر  والمالحظ على الدراسـا  واألبحا  

ية في القرنين الرابع عشر المكتبة اإلسالم –وأضافت تراكما ثقافيا دعويا 

 :الخامس عشر الهجريين ما يليو

 .غلبة طابع الوصف والق  األدبي للمآثر الدعوية وللماضي اإلسالمي التليد – 1

مع مجريا  دون التفاعل  ،والخطابية للماضي فقط غلبة طابع االنفعال – 1

 .األحدا 

ة الكافية لدى الدعاة عدم إيالء الوسيلة اإلعالمية واالتصالية العناية والدراس – 3

إلى تع ر المضمون الدعوي اإلسالمي  –ولألسف  –، مما أدى اإلسالميين

 .الحنيف اليوم في عصر تقدم وانتشار الوسيلة

 .المناظرة .محاضرةال .الدرس .الخطبة]دراسة مباحث الوسائل التقليدية  – 1

إعالم ] :والمعاصرة [المرئية .المسموعة .الوسائل المكتوبة] :والحدي ة [..الفتوى
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ضمن مجاال   [أنترنيت .معلوماتية .نشر وإعالم إلكتروني. بريد إلكتروني .آلي

فتدرس الخطبة والدرس  ،علمية أخرى بعيدة كل البعد عن العملية الدعوية

كما تدرس الوسائل  ،ضمن علوم متعددة. .توىوالمحاضرة والمناظرة والف

كما تدرس  ،المكتوبة والمسموعة والمرئية ضمن علوم اإلعالم واالتصال

واألنترنيت  ،ومعلوماتية ،الوسـائل المعاصرة من بريد إلكتروني ونشـر إلكتروني

والتي يجب أن تدرس ضمن علوم الدعوة اإلسالمية  ،ضمن علوم اإلعالم انلي

 .التأثيرية في الجماهير المدعوةوتقنياتها 

ليا وإقليميا وعالميا وأمام هذه الوضعية التي تواجهها الدعوة اإلسالمية مح

، وأمام الزخم الهائل من الوسائل الحدي ة المتدافعة إلى عالم اليوم وغدا

االتصاال  الواسعة التي تسخرها الدعوا  األخرى لخدمة توجهاتها وزيادة عدد 

، نحاول أن نقدم هذه القراءة التحليلية الهادئة الين والمتعطفين معهاؤمنين والموالم

ومؤصلين كذلك ألركان  ،مؤصلين قدر اإلمكان لمصطله الدعوة لغويا ومعرفيا

 .العملية الدعوية

هي  وما ؟وما هي خصائصها ومميزاتها ؟فما هي الدعوة لغة واصطالحا

 ؟مناها دراستها
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 المبحث األول

 االتصال الدعوي وعملية الدعوةالعلم ومصطلح مدخل لدراسة 

 :العلم لغة واصطالحا* 
فما  ،يجدر بنا قبل ولوج مبحث الدعوة أن نعرف بالعلم لغة واصطالحا

  ؟هو العلم

إدراك الشيء ) :في اللغة على أنه" العلم "  (م ،ل ،ع)تشير مادة 

 ،قلب من يحب في نور يقذفه هللا) :العلمو (.اليقين والمعرفة) :وأيضا (.بحقيقته

 (.ةفينتا به ما تسعد به اإلنساني
6
   

 ،مجموعة من المسائل المتنوعة))على  (العلم)مصطله ويطلق  

أو فن ؛ كعلم الكونيا  وعلم  ،واألصول الكلية المتكون منها الهيكل العام لكل مادة

 .((..انثار، وعلم الموسيقى
7
 

والتجارب الحقائق والمعارف المسائل والقضايا و مجموعة :هوفالعلم إذن 

له  ،واألصول الكلية التي يتكون منها الهيكل العام لمجال علمي من العلوم

 .مصطلحاته ومناهجه الخاصة به

 :الدعوة لغة* 

:المعاني التالية [دعا، يدعو، دعاء، دعوة، داعي] :تفيد المادة اللغوية 
8
 

 :كقوله تعالى .تصرخاس ،استنفر ،ابتهل ،صرخ ،صّو  ،أذّن ،نادى :دعا – 1

وكقوله عليه  ،(6: فاطر) {إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. .}

ال  ،من دعا إلى هدى كان له من األجر م ل أجور من تبعه] :الصالة والسالم

ومن دعا إلى ضاللة كان عليه من اإلثم م ل آثام من  ،ينتق  من أجورهم  شيئا

 [..تبعه ال ينق  من ذلك
9
   :ها قول القائلومن  .

ن ةت مت  عاٌ    دعانا واأل ّس  .فكنا عند دعوته الجوابا ***   ش ر 
 10
   

                                                 
6
 ،معجم عربي مدرسي ألف بائى :الجديد للطالب القاموس ،الجيالني بن الحاج يحي وآخرون :انظر 

    .696ص  ،م  1991 ،الطبعة السابعة  ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب
7
    .696ص  ،المصدر نفسه 
8
 ،دار مكتبة الحياة ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دمحم مرتضى الزبيدي :لمزيد من التوسع انظر 

أو قاموس  ،أو لسان العرب البن منظور ،(دعا)مادة . .136ص  ،11 ج ،دون تاريخ ،دون طبعة ،بيرو 

 .أو غيرهم ،المحيط للفيروز آبادي
9
وراه ابن أبي عاصم  ،(111/  1)وأحمد  ،(1619)وأبو داود  ،(1691)والترمذي  ،(1691)أخرجه مسلم  

 .116وابن ماجة في سننة  ،31ص  ،1في السنة ج
10
 :مطلعهاالحمداني يمدذ فيها سيف الدولة الحمداني هذا البيت من قصيدة ألبي فراس  

  .ألم ترنا أعز الناس جارا     وأمرعهم وأمنعهم جنابا

نقال  .م1911بيرو   ،ورواية مشروحة بقلم نخلة قلفاط ،م1993بيرو   ،رواية ابن خالويه ،انظر الديوان

  .111، م1991 ،الطيعة ال امنة ، بيرو ،المطبعة الشرقية ،16عدد  ،الروائع ،فؤاد أفرام البستاني :عن
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الرغبة إلى هللا تعالى فيما عنده  [:الدعاء]و. .االبتهال ،األذان ،المناداة :دعاء – 1

ادعوا ربكم تضرعا وخفية } :ومنه قوله تعالى ،من الخير واالبتهال إليه بالسؤال

  .(33 :عرافاأل) {ودون الجهر

 [.دعوة]فتصبه  ،ولذا تقلب إلى تاء مربوطة ،ألفها للتأنيث :دعوى – 3

 ،التاء فيه زائدة :وداعية .مبتهل ،مستنفر ،مستصرخ ،مؤذن ،منادي :داعي – 1

 ،وهو المنادي والمؤذن والصارخ في الناس ،تعود على طبيعة ونوعية دعوته

 :في قوله تعالى [داعيا]دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بـوقد سمى المولى تبارك وتعالى رسوله الكريم 

هللا بإذنه وسراجا  يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى}

 .(16 ،13 :األحزاب) {منيرا

وال اني يدل على  ،لفظ له معنيان أحدهما يدل على الخير [الداعية]و 

ومن هنا فقد وصف  ،ا يدعو إليهومن ذلك تتميز دعوة الداعي بنوعية م ،نقيضه

 وداعيا إلى هللا بإذنه  وسراجا منيرا..} :هللا رسوله الكريم بداعي الخير في قوله

يا قومنا } :وعلى لسان الجن المؤمنين لما سمعوا داعي هللا ،(16 :األحزاب){ ..

 .(31 :األحقاف) {أجيبوا داعي هللا وآمنوا به

ويا قوم } :ى على لسان مؤمن آل فرعونأما ما يدل على نقيضه فقوله تعال 

 .(11 :غافر) {مالي أدعوكم  إلى النجاة وتدعونني إلى النار

إذ ناديته  (دعو  الرجل)و ،إذا ناداه (دعا فالن فالنا)ويقال  ،النداء :الدعوة – 3

تت به ح   .وص 

ومنها الدعوة إلى  ،هي الدعاء للشيء أو لألمر والحث على قصده :الدعوة – 6

    (:طرفة بن العبد البكري)م كقول الشاعر الجاهلي الطعا

تاة  ندعو ش  ن في الم  ف ل ى          نحت ب  فينا***      الج  .ي ن ت ق ر   ال ترى اند 
11
      

لها معنيان أيضا أحدهما دال على الخير كقوله  [الدعوة] :معاني الدعوة – 9

وهللا  يدعو  إلى دار السالم } :وقوله تعالى ،(11 :الرعد) {له دعوة الحق} :تعالى

  .(13 :يونس) {ويهدي من يشاء إلى طريق مستقيم 

ربنا أخرنا إلى أجل } :وهي أيضا بمعنى الدين والشريعة في قوله تعالى 

وفي قوله عليه الصالة والسالم  ،(11 :إبراهيم) {قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل

 .[أدعوك بدعاية اإلسالم] :إلى هرقل عظيم الروم
12
   

وثانيهما دال على نقيضه كقوله تعالى على لسان يوسف عليه الصالة  

ولقوله  ،(33 :يوسف){ ..قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه} :والسالم

                                                 
11
العصر  ،شوقي ضيف :نقال عن ،(آلوارد)طبعة  ،ديوان طرفة :انظر .16رقم  البيت من القصيدة الخامسة 

 .3ص  ،م1961 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار المعارف ،الجاهلي
12
وأخرجه . 311، ص 3 ج ،م1993هـ 1111 ،دون طبعة ،بيرو  ،دار المعرفة ،السيرة النبوية ،ابن ك ير 

 (.11)البخاري في كتاب المالحم  
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 :عليه الصالة والسالم  لألوس والخزرج لما اصطفوا لمناوشة بعضهم بعضا

 [.-أو أظهركم  -أبدعوى الجاهلية وأنا بين ظهرانيكم  ]
13
   

ومشتقاته نتبين أنه قد ورد بمعاٍن  [دعا]ومن هذه المقاربا  اللغوية للفظ  

مختلفٍة تشترك كلها في معنى واحد رئيس هو عملية إحدا  االحتكاك واالتصال 

وإعالمهم بواسطة القول أو الفعل، أو االثنين معا، ومحاولة تحسيسهم،  ،بالناس

 .لها لهموتنبيههم بالرسالة المراد تبليغها وإيصا

 :الدعوة اصطالحا* 
دمحم سيد )ما ذهب إليه األستاذ  :للدعوة اإلسالمية تعاريف عديدة أشهرها 

 ،وهي تكاد توازي مفهوم اإلعالم ،هي الجانب التبشيري بالعقيدة)) :بقوله (دمحم

( (ألن الدعوة هي اإلعالم باإلسالم والتعريف به
14
جزء  –حسب رأيه  –وهي  ، 

 .مي يتم ل فيه الجانب اإليديولوجي العقديمن اإلعالم اإلسال
15
   

هي الرسالة اإلسالمية )بقوله  (عبد الكريم زيدان)وما ذهب إليه األستاذ  

الخاتمة التي نزلت على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وحياً من عند هللا في كتاب ال يأتيه الباطل من بين 

.((يديه وال من خلفه
 16
 

ا األستاذ  ف هت هي القرآن الكريم والسنة النبوية )) :بقوله (معة أمينج)وما عر 

المطهرة والشريعة اإلسالمية التي طلب هللا من رسوله ومن المؤمنين تبليغها 

 .((ائل المتاحةللناس كافة عبر الوس
17
 

هي تعاليم اإلسالم التي )) :بقوله (علي جريشة)وما ذهب إليه األستاذ  

 .((ن ربه ليعلمها للناس ويدعوهم إليهاتلقاها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص م
18

 
                                                 

13
 ،دار الكتاب الحديث ،تفسير القرآن العظيم ،ابن ك ير :وانظر ،(6919)أخرجه مسلم في صحيحه  

 .91ص  ،1ج  ،دون طبعة وتاريخ ،القاهرة
14
 ،طبعة األولىال ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم ،سيد دمحم سيد 

  :من أهمها التعاريف التالية .13ص  ،م1996  ،هـ1116

سـواء أكانـوا  ،النشـاط الفكــري والسـلوكي الذي يمارسـه المؤمنون بدين أو بإيديولوجية معينـة)) - 1

  .((ويغلب عليها الجانب العقدي أو الكلي من رسالة الداعية ،منظمين أو غير منظمين بهـدف كسـب انخرين

محاولة التأثير على شـخصيا  األفراد والسـيطرة على سـلوكهم ألغراض دينية بحتـة بهـدف )) - 1

 .((انضمامهم إلى دين الداعية

 .((الجانب التبشيري بالعقيدة)) - 3

  .((محاولة التأثير في المجتمع لحمله على اتباع مذهب معين أو دين ما)) - 1

 .((ه من محيط إلى آخر أفضل منهلنقل ،عملية إحياء لمجتمع ما)) - 3

 .((الجهود التي يبذلها أصحاب األفكار الجديدة أو العقائد أو المذاهب لنشرها وتعميمها)) - 6

   .((وحركية تبليغ الدين لفصيل من الناس ،عملية إحياء األديان)) - 9
15
الجزائر،  ،الشهاب، باتنة دار ،قواعد الدعوة إلى هللا ،همام سعيد :وانظر .13ص  ،المرجع السابق نفسه 

 .11ص  ،دون طبعة وتاريخ
16
ص   ،دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،البليدة ،دار قصر الكتاب ،أصول الدعوة ،عبد الكريم زيدان 

19.. 
17
ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،البليدة ،دار قصر الكتاب ،الدعوة قواعد وأصول ،جمعة أمين 

36. . 
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ذلك . .)) :بقوله (الطيب برغو )وقد عرفها األستاذ الداعية الجزائري  

إحدا   – .تعريف الناس بحقيقة اإلسالم - :الهادف إلى ،الجهد المنهجي المنظم

ابتغاء  ،تغيير جذري متوازن في حياتهم على طريق الوفاء بواجبا  االستخالف

 .(.(والفوز بما ادخره لعباده الصالحين في عالم انخرة ، تعالىمرضاة هللا
19
 

ومن استقراء التعريفا  السابقة يتبين لنا مصطله الدعوة اإلسالمية  

 :بخصائصه التالية

الدعوة اإلسالمية عملية اتصال إنساني بانخرين بواسطة أنماط وسما   – 1

 .ثقافية واجتماعية إنسانية

 .ية تستخدم كافة الوسائل الشرعية المتاحة لهاالدعوة اإلسالم – 1

مواضيعها العقيدة اإلسالمية المراد نشرها وتعميمها لكافة المدعوين الممكن  – 3

 .ماالتصال به

بل تسعى  ،ال تستبعد العقل واإلرادة اإلنسانية من مجاالتها وسائر نشاطاتها – 1

 .دعويةجاهدة لشهود وحضور العقل اإلنساني كافة الطروحا  ال

وقد تبين أن هذه التعريفا  وغيرها سعت لتحديد المضمون المصطلحي  

إذ الدعوة اإلسالمية في الواقع النظري والعملي هي  ،العميق لمعنى  الدعوة

وهي في حقيقتها  ،عملية تبشير بالدين، وتعريف به، وإعالم به ومحاولة تبليغه

كان واألبعاد والمنطلقا  ذا  األر ،جملة من العمليا  المعقدة والمتشابكة

  .واألهداف التي يختزلها شخ  الداعية النموذج

   :محاولة لصياغة تعريف* 
فهي محصلة النشاط االتصالي الشمولي الذي يمارسه الدعاة اإلسالميون  

بهدف التعريف  ،في مرحلتي التغيير والبناء على الصعيدين المحلي والعالمي

لمولى تبارك وتعالى على نبيه دمحم عليه الصالة التي أنزلها ا ،برسالة اإلسالم

تأسيسا على  ،وذلك عبر مختلف الوسائل والتقنيا  الحضارية الممكنة ،والسالم

  .األطر المرجعية المقدسة منطلقا وممارسة ومنهجا وأسلوبا وهدفا

المستنبط من دعوا  األنبياء في القرآن  –والمتمعن في هذا التعريف  

التي  ،اشتماله على كافة خصائ  ومميزا  الدعوة اإلسالميةيتبين  –الكريم 

 :هي

                                                                                                                                      
18
دون طبعة، دون تاريخ، ص  ،الجزائر ،البليدة ،دار قصر الكتاب ،ها الدعوة وأساليبهامنا ،علي جريشة 

19.. 
19
اعتمد األستاذ الطيب برغو  على جملة من التعاريف في العديد من المصادر والمراجع منها ما اعتمدناه  

ع التي تفرد بها علينا وأذكر فقط المصادر والمراج ،ومنها ما لم نعتمده في دراستنا لعدم توفره لدينا فقط

هداية  ،علي محفوظ - 139.1ص  ،13ج  ،مجموع الفتاوي ،ابن تيمية - 1 :الستخراج هذا التعريف هي

عبد  .د - 36.1الدعوة اإلسالمية في عهدها المكي، ص  ،عبد الرؤوف شلبي .د - 19.3ص  ،المرشدين

الدعوة اإلسالمية أصولها  ،غلوش .د - 3 .33ص  ،1ج  ،معالم الدعوة في قص  القرآن ،الوهاب الديلمي

منها النبي ملسو هيلع هللا ىلص في حماية الدعوة والمحافظة على منجزاتها  ،الطيب برغو  :انظر  .11ص  ،ووسائلها

 .69ص  ،م1996هـ 1116 ،الطبعة األولى ،المعهد العالمي للفكر اإلسالمي، واشنطن ،خالل الفترة المكية
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يهدف من خالله الدعاة اإلسالميون إحدا  صال   ،نشاط اتصالي شمولي – 1

بانخرين مصداقا لقوله . .دينية وأخالقية وتربوية وتعليمية وت قيفية ووجدانية

 .(31 :القص ) {ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون}تعالى 

عملية اتصالية وإعالمية معا، الجانب االتصالي فيها له عالقة بالجوانب  – 1

التقنية لالتصال، أما الجانب اإلعالمي الدعوي فيها فله عالقة وطيدة بنوعية 

المضامين وطبيعة الرسائل والمحتويا  الدينية التي يريد الداعية تبليغها 

 .للمدعوين

حا  والتصورا  اإلسالمية النظرية عملية تبشيرية ترشيدية تحمل الطرو – 3

 .والواقعية للكون وللطبيعة ولإلنسان وللحياة وللنظام

عملية يضطلع بها المتخصصون من دعاة وعلماء وشيوخ وفقهاء األمة ممن  – 1

الموعظة،  ،الدرس ،الخطبة) :مهروا فنون االتصال واإلعالم والدعاية القديمة كـ

 ،المحاضرة ،الندوة) :والحدي ة كـ ،(..المجلة ،فةالصحي ،الرسالة ،التأليف ،الحلقة

البريد  ،األنترنيت ،المذياع ،جهاز التلفزيون :الحديث غير المباشر في ،المناظرة

األحاديث والرسائل المباشرة وغير المباشرة بالفاكس وبالهاتف  ،االلكتروني

  (...وباإلعالن

لتغيير والتوعية والتوجيه عملية دائمة ومستمرة أفقيا وعموديا في مرحلة ا – 3

وفي مرحلة الصياغة والبناء وإعادة تشكيل العقل والوجدان والسلوك  ،واإلرشاد

 .المسلم فرديا واجتماعيا

وتعريف  ،موضوعها ورسائلها ومضامينها األساسية نشر اإلسالم الصحيه – 6

 .المجتمع البشري به

وممارستهم .. .خصيا تبني القائمين بها من هيئا  ومنظما  ومؤسسا  وش – 9

 .العمل الدعوي عبر مختلف وسائل التقانة االتصالية واإلعالمية المتطورة

سنة  ،قرآن كريم)تأسسها على كليا  وأصول األطر المرجعية المقدسة  – 9

 ،وعلى فهوما  وتطبيقا  الصحابة رضوان هللا  تعالى عليهم أجمعين ،(نبوية

ومن تبعهم  ،الهجرية ال الثـة األولىوعلى فهوما  وممارسا  علماء القرون 

بما يتناسب وروذ ومتطلبا  وتطلعا  وآمال الواقع  –وسار على نهجهم 

من عدول وفقهاء ودعاة  –الزماني والمكاني والكياني واإلمكاني لألمة المسلمة 

 .األمة اإلسالمية إلى اليوم

ستويا  ورقي م ،وانسجام مضامين طروحاتها ،تناغم تأثيرا  رسائلها – 9

خطابها جغرافيا وديمغرافيا على محتلف المجاال  واألصعدة المحلية واإلقليمية 

 .والعالمية

 :دراسة العملية الدعويةومناهج  اتجاهات* 
وإذا كانت خصائ  ومميزا  الدعوة اإلسالمية كما أوردناها آنفا تنصب  

المنهجية تدفعنا  فإن ضرورا  المعالجة ،أساسا على الرؤية التحليلية الشمولية لها
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أي المناها يصله لدراسة وتحليل العملية )لطرذ التساؤل المله التالي عن 

متطلعين من خالله إلى بلورة زاوية البحث  (؟الدعوية كعملية اتصال بانخرين

وذلك بقصد استبصار مختلف المنافذ المنهجية الناجعة التي  ،المنهجي البحتة

 ،ال  ومكونا  الدعوة كعملية اتصال بانخريننستطيع من خاللها أن نتفهم تشكي

وهذا السؤال سيقودنا للبحث عن المناها المناسبة لدراسة الدعوة  كعملية اتصال 

 :بانخرين وفق االتجاها  المنهجية انتية

المناها الربانية التي جسدها أنبياء هللا عليهم الصالة والسالم في دعوة  :أوال* 

ونلتقط معالم المنها  ،وخاتمتها منها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،شعوبهم وأقوامهم وأممهم

.الرباني كن القص  القرآني ومن سنة نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
 20
 

وينضوي تحت هذه المناها الرئيسة ال الثة  ،المناها البشرية االجتهادية :ثانيا* 

:وأشهرها ،(لوكيالس ،الوجداني ،العقلي)منها دعوة اإلنسان باألسلوب 
 21
 

 .االتجاه االجتماعي – 3 .االتجاه الفكري – 1 .االتجاه االتصالي اإلعالمي – 1

وسنقدم لمحا  عن خصائ  ومميزا  ومكونا  كل اتجاه من هذه  

التي يمكننا من خاللها دراسة العملية الدعوية كعملية اتصال  ،االتجاها  العلمية

 [.جمهور المدعوين]بانخرين 

  :تجا  االتصالي اإلعالمياال – 0
على أركان عملية  –نظريا وتطبيقيا  –يتأسس هذا االتجاه المنهجي  

ولمن  ؟بأية وسيلة يقول ؟ماذا يقول ؟من يقول) :وهي ،االتصال اإلعالمي الخمسة

(.؟وبأي تأثير ؟يقول
22
 

على شخ  النبي عليه الصالة والسالم  (؟من يقول)حيث يدل ركن  

ذا  المنطلقا  وال وابت  ،ئة أو المنظمة أو المؤسسة الدعويةأو الهي ،الداعية

وذا  الرسائل والمضامين الدعوية  ،وذا  الوسائل والتقنيا  المعينة ،واألهداف

 .والدينية المعينة

على مضمون ومحتوى الرسالة الدينية  (؟ماذا يقول)وينصب ركن  

    .ا لجمهور المدعوينوالدعوية التي يريد النبي عليه الصالة والسالم إيصاله

                                                 
20
هـ 1133الطبعة األولى،  ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،ها الدعوة عند أنبياء هللامن ،أحمد عيساوي :انظر 

 ،القاهرة، الطبعة األولى ،دار الكتاب الحديث ،ودراسا  وأبحا  في تاريخ الدعوة والدعاة. .9ص  ،م1111

 ..9ص  ،1ج  ،م1111هـ 1133
21
الطبعة  ،دار الكتاب الحديث، القاهرة ،منهجية البحث في عملية االتصال الدعوي ،أحمد عيساوي :انظر 

الطبعة  ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،ومدخل إلى مناها الدعوة. .99ص  ،م1111هـ 1133 ،األولى

 .م1113هـ 1136 ،األولى
22
األسس العلمية  ،جيهان أحمد رشتي :لمزيد من التوسع في نظريا  االتصال اإلعالمي انظر م ال 

 ،وجيهان أحمد رشتي. .19ص  ،م1993 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،فكر العربيدار ال ،لنظريا  اإلعالم

  .م1991 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،اإلعالم ونظرياته في العصر الحديث
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مختلف الوسائل االتصالية واإلعالمية القديمة ( ؟بأية وسيلة)ويتناول ركن  

والحدي ة واألساليب والمناها التي يستخدمها النبي عليه الصالة والسالم أو الدعاة 

والهيئا  والمنظما  والمؤسسا  الدينية والدعوية لنقل وتوجيه الرسائل الدينية 

 .جمهور المدعوينالدعوية إلى 

إلى جمهور المستقبلين المدعوين محليا وإقليميا  (؟لمن يقول)ويتوجه ركن  

حيث يتوجه إليهم النبي عليه  ،وعالميا بكل مكوناتهم ومستوياتهم المادية وال قافية

الصالة والسالم  برسالته الدينية وكذلك سائر الدعاة والهيئا  والمؤسسا  

 .والمنظما  الدينية

دراسة ومراقبة وإحصاء محصلة التأثيرا   (؟بأي تأثير)اول ركن ويتن 

الدينية والتغييرا  العقدية والروحية والواقعية التي يحدثها نبي هللا عليه الصالة 

 .في جمهور المدعوين الحقيقيين والمرتقبين. .والسالم  وسائر الدعاة

نجاذ وفشل والحقيقة أن كل ركن من هذه األركان ذا  الصلة المباشرة ب 

العملية الدعوية بحاجة إلى دراسا  معمقة ومستفيضة من قبل الدارسين 

والباح ين والدعاة اإلسالميين، ألن م ل هذه القراءا  الهادئة والمعمقة ستخرجنا 

التي دأبنا وشّكلنا عليها تصوراتنا  –من إسار المحاوال  العاطفية واالنفعالية 

جنيدهم في المساجد والمدارس والجامعا  من تجيّ ش الدعاة وت –وقراراتنا 

والتحليال   ،إلى وضعية القراءة الهادئة لها ،وإلهاب حماسهم ،ووسائل اإلعالم

الموضوعية إلنجاحها وتفعيلها من جهة وتأصيل الرؤية التدبرية لمعرفة حقيقة 

 .ومكونا  العملية الدعوية

صلة بنوعية سيتبين أنه ركن وطيد ال (؟من يقول)والمتعمن في ركن  

وقدراتهم الجسدية والعقلية  ،ومواهبهم الفطرية والمكتسبة ،شخصيا  الدعاة

ومدى فهمهم وتدبرهم وفقههم السليم والسوي لألطر  ،والنفسية والعاطفية

كما له صلة دقيقة بسعة رؤاهم وتطلعهم لآلفاق الرحبة التي  ،المرجعية المقدسة

بعاد المقاصدية لمعالم التنزيل، وبمدى وإحاطتهم بكل األ ،يشع بها الن  الكريم

والتمكن منها، بهدف تقديمها مجددا  ،استوائهم على مفاتيه فهمها وحل إشكاالتها

 .لجمهور المدعوين صحيحة ومطابقة لمراد صاحبها ومنزلها األول جل  وعال

 ،وهذا الركن له صلة وطيدة بفقه تمييز وانتقاء المواهب الفكرية للدعاة 

وبفقه اصطفاء المبشرين  ،وتصنيف القدرا  العلمية الراسخة لهم وبفقه فرز

 .القادرين على تبليغ الدعوة لعموم المدعوين الحقيقيين والمرتقبين

وبعميق  ،فله صلة بفقه األطر المرجعية المقدسة (؟ماذا يقول)أما ركن  

عباد في فهم محدداتها وتوجيهاتها الدينية الضابطة لحقوق هللا في عباده وحقوق ال

وبمدى توضيه وتبسيط وتوجيه وتيسير رسائلها ومضامينها لجمهور  ،خالقهم

 .المدعوين الحقيقيين والمرتقبين
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وهذا الركن له صلة وطيدة بنوعية الرسائل والمضامين الدينية والدعوية 

فيؤسسها  ،التبشيرية التي وجب على الداعية حسن اختيارها بدقة وبعناية فائقة

ألن أي خلل في  ،لمفاتيه التأثير اإليجابية في جمهور المدعوينعلى فهم عميق 

فهم عادا  وتقاليد وقيم ومعايير المدعوين سينعكس سلبا على نجاذ الدعوة 

 ،ويفقده توازنه في توجيه رسائله الدعوية المؤثرة لجمهور المدعوين ،والداعية

  .وتصبه مضامين رسائله عديمة الجدوى والتأثير فيهم

فإن ركن  ،على مضامين الرسائل الدعوية (؟ماذا يقول)يركز ركن وفيما  

يركز على المستوى التمكني من عالم الوسيلة وأشياء المدنية  (؟بأية وسيلة)

وحسن  ،وبمدى قدرة وسرعة وفاعلية الدعاة من السيطرة عليها ،المعاصرة

 .تفعيلها لخدمة الرسالة الدعوية

 –سا لدراسة جمهور المدعوين الذي يتوجه أسا (؟لمن)وكذلك ركن  

 .المستقبلين للرسالة الدينية –الحقيقيين والمرتقبين والمجهولين 

 ،والحقيقة أن م ل هذه الدراسا  عرفت تطورا مذهال عند غير المسلمين 

حيث أنشئت لها في العالم الغربي منذ قرون خلت معاهد وأكاديميا  ولجان 

رغين لدراسة حياة وقيم ومعايير وأديان المتف ،متخصصة من الباح ين والدارسين

ولغا  ولهجا  وألسنة وعادا  وتقاليد وأعراف وفنون وأزياء الشعوب المراد 

 .التوجه إليها ثقافيا وفكريا ودينيا

ومعرفة أدق أحوال انخر  ،وهذا الركن له صلة وطيدة بدراسة الغير

مرفوضا في بلد  قد يكون ،ألن سلوكا ما مقبوال في بلد إسالمي ما ،المخالف

قد تكون مستهجنة في بلد إسالمي  ،وكلمة مقبولة في بلد إسالمي ما ،إسالمي آخر

فماذا يكون األمر بالنسبة للمدعوين من غير المسلمين في قرن العولمة  .آخر

      ؟والهيمنة ال قافية واالتصاال  الوثنية المفتوحة

علة التي تتركها رسالة يتركز على التأثيرا  الفا (؟بأي تأثير)فإن ركن  

الداعية في عقول ووجدان ونفسيا  وواقع جماهير المدعوين المتنوعين من حيث 

السن والجنس والمستوى ال قافي واالجتماعي واالقتصادي واألخالقي 

 ..والجغرافي

حيث  ،وقد عرف هذا الركن دراسا  وأبحاثا متميزة عند غير المسلمين 

ى الغرب إلى تكوين معرفة كبيرة وحقيقية ب وابت أفاد تقدم م ل هذه األبحا  لد

ومتغيرا  ومؤثرا  وأطر كل األمم المعنية بخطاباتها الدعوية والدعائية 

   .المغايرة
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ودراسة العملية الدعوية من المنظور االتصالي اإلعالمي يحتاج إلى فريق 

ة على من الباح ين الدعاة الموهوبين نظريا وتطبيقيا لتناول كل ركن بالدراس

.حدة
23
 

وشكك بدعوة المسلم . .))ألن اإلعالم الغربي قد شوه صورة المسلم اليوم 

قدمها على أنها هي  ،واستطاع أن يلتقط من واقع المسلمين صورا مشوهة ،اليوم

أين هي . .ليخدم أغراضه ويدلل عليها ،وأن هؤالء هم دعاة اإلسالم ،اإلسالم

دائم ليكون في مستوى إسالمه الحكمة التي هي ضالة المؤمن وهاجسه ال

فإذا  ؟لضرورتها وأهميتها –القرآن  –والتي قرنها هللا تعالى بالكتاب  ،وعصره

وأنزل } :افتقدناها فقد أقمنا الجدران النفسية بين الناس وبين الكتاب، قال تعالى

 ،والحكمة أهلية رفيعة المستوى. (.113 :النساء) {هللا عليك الكتاب والحكمة

يمكن أن تتحقق باالكتساب والنظر  ،هللا ألهل التقوى من خاصة خلقه ومنحة من

والتدبر في كتاب هللا تعالى وااللتزام بسنة رسوله وطريقته في البيان، إنه 

وأخذ الناس بأحكام  ،الرسول الذي أمر أن يخاطب الناس على قدر عقولهم

واألخذ بيد  ،تعالى إنها الحكمة في عملية إبالغ دعوة هللا. .التشريع شيئا فشيئا

انظر الحكمة في قوله لعائشة رضي هللا  ،فهو الرحمة المهداة ،الناس إلى الخير

لوال أن قومك حدي و عهد باإلسالم لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد ] :عنها

 .([.(إبراهيم عليه السالم
24
 

والحقيقة أن دراسة العملية الدعوية من منظور االتجاه االتصالي  

مي يحتاج إلى فريق من الباح ين والدارسين والدعاة الموهوبين نظريا اإلعال

 وتطبيقيا لتناول كل ركن بالدراسة على 

 

                                                 
23
 ،دار المعرفة الجامعية ،االتصال الجماهيري والمجتمع الحديث النظرية والتطبيق ،سامية دمحم جابر :انظر 

األسس العلمية  ،وعبد الوهاب كحيل. 119و  119و  ،191. .193ص  ،ندرية، دون طبعة دون تاريخاإلسك

 ،وعبد هللا شحاته .119. .113ص  ،دون طبعة وتاريخ ،القاهرة ،عالم الكتب ،والتطبيقية لإلعالم اإلسالمي

 .33ص  ،م1996 ،لطبعة ال انيةا ،القاهرة ،الدعوة اإلسالمية واإلعالم الديني، الهيئة المصرية العامة للكتاب

ص  ،م1993 ،الطبعة األولى ،باتنة ،دار الشهاب ،نظرا  في مسيرة العمل اإلسالمي ،وعمر عبيد حسنة

  .96و  93

المتداولة في المشـرق العربي، معناها م يـر  (هللا يعطيكم العافية) :فعلى سـبيل الم ال فإن عبارة

بمعنى نظر المستعمل  (بــ )وكذلك لفظ  ،(النـار)مرادف للفظ  (ةالعافي)ومسـتهجن في الجزائر حيث لفظ 

في لهجة إخواننا المصريين يعني لدى الجزائريين كلمة نابية تعني خروج الهواء من الســبيل، وفي 

وإن تصادفا في طريق أو في حفل أو في مكان جامع  ،موريتانيا م ال فإن الصهر ال يلتقي بزوج ابنته لألبـد

وكذلك األمر بالنسـبة للمرأة  ،ى الزوج الصهر تغطية وجهـه والهـروب من وجه والـد زوجتهفوجـب عل

فالعادة  ،وكعادة تقبيه القبال  بين الرجال في الهند.. المتزوجة التي يحرم عليها أن يراها والد زوجها لألبد و

  .م بين الرجل وزوجتهفالقبال  عنده ،عندهم أن السالم باأليدي ال بالقبال  كما هو شائع عندنا

  
24
ص  ،م1993 ،الطبعة األولى ،باتنة ،دار الشهاب ،نظرا  في مسيرة العمل اإلسالمي ،عمر عبيد حسنة 

   .96و  93



 26 

 :االتجا  الفكري – 9
يدرس هذا االتجاه المنهجي العملية الدعوية من خالل أربعة أركان رئيسة  

 (.العلم ،النظام ،الفن ،الفكر) :هي

 –دي والتصوري والفلسفي المضمون العق (الفكر)ونقصد بركن  

وطرق  ،المضمون التقني (الفن)ونقصد بركن  .للعملية الدعوية –اإليديولوجي 

 .االتصال الهندسية التي يتم بواسطتها بث مضامين ورسائل العملية الدعوية

تحديد هوية الهيئا  والمنظما  والمؤسسا  القائمة  (النظام)ونقصد بركن        

 .بشؤون الدعوة

مجموع تفاعل التراكما  الخبراتية الحضارية األفقية  (العلم)ونقصد بركن        

  .والعمودية، التي تساعد الداعية على تفعيل وتقوية العملية الدعوية

يدرس العملية الدعوية دراسة نظرية  ،وهذا االتجاه فلسفي نظري بحت 

له ليكون ولكنه يص ،أك ر من كونها عملية ممارسة واتصال بانخرين ،مجردة

أرضية معيارية ناجحة لتشكيل قنوا  مسبارية تقويمية وتقيمية كاشفة وصادقة 

   .للجان المتخصصة بدراسة نتائا وتأثيرا  العملية الدعوية في جمهور المدعوين

  :االتجا  االجتماعي – 3
يدرس هذا االتجاه المنهجي عملية االتصال الدعوية من خالل أربعة 

وسائل وفنيا  وتقنيا  العملية  ،المدعوين ،الداعية ،الدعوة) :هي ،أركان رئيسة

ثم إن دراسة عملية االتصال الدعوية تتوقف أساسا على فهم أبعادها  (.الدعوية

أو الظروف  ،بدًء من مضمون الرسالة الدعوية، والموقف الدعوي ،االجتماعية

جتماعية المتحكمة والقيم اال ،ثم نفسية المستقبل وشخصيته ،المحيطة بهذه الرسالة

 .والسائدة في المجتمع المدعو
25
             

وهذا االتجاه المنهجي هو المستوى المعرفي المالئم لدراسة كل دعوا  

وسائر النماذج الدعوية في حقل التاريخ الدعوي اإلسالمي من عهد  ،األنبياء

رضوان هللا تعالى عليهم  الدعوة اإلسالمية األولى مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته

ألنه  مستوحى أساسا من تجاربهم المذكورة في القص   ،وتابعيه إلى يومنا هذا

 .القرآني والسنة النبوية المطهرة ومن التاريخ اإلسالمي

  :وسنسعى إلى تقديم عملية االتصال الدعوي وفق األركان األربعة انتية 

 .الدعوة اإلسالمية المنشودة – 1

                                                 
25
جمادى  ،93قطر عدد  ،كتاب األمة ،من أساليب اإلقناع في القرآن الكريم ،معتصم بابكر مصطفى :انظر 

 ،ديوان المطبوعا  الجامعية ،علم النفس االجتماعي ،انودمحم مصطفى زيد .11. .11هـ ص 1111أولى 

 ،محاضرا  في علم النفس االجتماعي ،ومحي الدين مختار  .163. .111ص  ،دون طبعة وتاريخ ،الجزائر

 ،وعبد الحميد دمحم الهاشمي .191. .161ص  ،دون طبعة وتاريخ ،ديوان المطبوعا  الجامعية، الدزائر

 .19ص  ،دون طبعة وتاريخ ،الجزائر ،ديوان المطبوعا  الجامعية ،تماعيالمرشد في علم النفس االج

م، ص 1996 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،فن العالقا  العامة والمجتمع، مكتبة األنجلو مصرية ،وإبراهيم إمام

111. 
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 .ية اإلسالمي النموذجيالداع – 1

 .جمهور المدعوين – 3

          .وسائل وتقنيا  الدعوة – 1

وفق منظور منها الدراسا   –بعون هللا وتوفيقه  –مؤسسين دراستنا  

معتبرين أن العملية  ،االجتماعية في التعامل مع الظواهر والعمليا  االجتماعية

 .الدعوية في صميمها عملية وظاهرة اجتماعية
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المناهج واالتجاهات الحديثة لدراسة 

 الدعوة اإلسالمية 

الحديثة لدراسة الدعوة اإلسالميةمخطط توضيحي للمناهج واالتجاهات   

 منهج الدراسات االتصالية

 واإلعالمية

 ؟من يقول - 0

 ؟ماذا يقول - 9

 ؟بأية وسيلة يقول - 3

 ؟لمن يقول - 4

 ؟بأي تأثير - 5

 ؟وبأي ردة فعل - 6
 

 

 

 

 منهج الدراسات الفكرية

 مكونات المنهج الفكري

 (.مجموعة األفكار)الفكر - 0

 (.التقنيات والفنيات)الفن  - 9

 .(الهيأة والمؤسسة)النظام - 3

 (.النظريات والقيم)العلم  - 4

 

 

 

 

 

 منهج الدراسات االجتماعية

 مكونات العملية الدعوية

 .الداعية- 0

 .وةالدع - 9

 .المدعوين - 3

 .التقنيات والوسائل الدعوية - 4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرباني  المنهج/ أوال   

 منهج األنبياء والرسل ومنهج نبينا دمحم ص 
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 المبحث الثاني

 دراسة العملية الدعوية
  

علم، وفن، وتقوى، وإخالص :الدعوة اإلسالمية
26
ومن خالل اتجاه الدراسا   ،

 :وهي ،االجتماعية سندرس حقيقة العملية الدعوية وفق أركانها األربعة

 :دةالدعوة اإلسالمية المنشو  - 0
هي الدعوة التي تكون قادرة على مواجهة كل دعاوى وأباطيل الوثنيا   

وهي الدعوة التي  ،اإللحادية في قرن العولمة والهيمنة الوثنية الغربية على العالم

 :تحقق المقاصد التالية
27
 

البعد العقلي التصوري، والبعد )صياغة وتشكيل الفرد المسلم بأبعاده األربعة  – 1

 (.البعد اإلنجازي الحضاري ،البعد السلوكي االجتماعي ،وجدانيالعاطفي ال

التربية،  ،األسرة) :صياغة وتشكيل المجتمع المسلم بكافة مؤسساته وأجهزته – 1

 (...األدب ،الفن ،ال قافة ،اإلعالم، الصحة
28
 

صياغة وتشكيل الكيان المسلم االجتماعي واالقتصادي والسياسي بكافة  – 3

 .وهيئاته مؤسساته وأجهزته

صيانة عقل ووجدان وسلوك وعالقا  وقيم وثقافة المجتمع المسلم من كل  – 1

أهم مبادىء دعوتنا التي . .))ألن من  .عوامل الغزو الخارجي والتفتيت الداخلي

متجردا من كل  ،منقطعا إلى هللا ،نطالب بها كل مسلم أن يكون حنيفيا مسلما

وأن يظل م ابرا  ،ة لفكرة الحقصارفا بوجهه عن كل فكرة معارض ،عصبية

 ،مواصال جهوده في االبتعاد عن الطرق المعوجة، والمناها الزائغة ،على ذلك

 .((..التي ما نّزل هللا بها من سلطان
29
 

التفاعل الشرعي مع الفرد والمجتمع المسلم في مرحلتي التغيير والبناء محليا  – 3

 .وإقليميا وعالميا

المسلمين بما يتناسب وفاعلية الدعوة اإلسالمية تشكيل عقل ووجدان غير  – 6

 .ورسالتها التحريرية النبيلة

.العمل على نشر قيم اإلسالم النبيلة محليا وإقليميا وعالميا – 9
 30
 

                                                 
26
 .91. .99ص  ،قواعد الدعوة إلى هللا ،همام عبد الرحمن سعيد :انظر 
27
 . .119ص  ،مناها الدعوة وأساليبها ،علي جريشة :للتوسع انظر 
28
، ص 93قطر، عدد  ،كتاب األمة ،من أساليب اإلقناع في القرآن الكريم ،معتصم بابكر مصطفى :انظر 

113. 
29
 ،1الطبعة  ،الرياض ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،تذكرة دعاة اإلسالم ،أبو األعلى المودودي 

  .19ص  ،م1993هـ 1113
30
من  ،ومعتصم بابكر مصطفى .16ص  ،الدعوة قواعد وأصول ،جمعة أمين عبد العزيز :للتوسع انظر 

ص  ،قواعد الدعوة إلى هللا ،وهمام عبد الرحمن سعيد .111و  111ص  ،أساليب اإلقناع في القرآن الكريم

13. .11. 
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   :الدعوة اإلسالمية وأطرها المرجعية* 
 :تستقي الدعوة أسسها ومناهجها وأساليبها من المصادر اإلسالمية التالية 

 [المأثور، المعقول، الفقهي، اللغوي، العلمي] :لكريم عبر تفاسيرهالقرآن ا – 1

 .وعلومه وأحكامه كبوابا  لفهم الن  الكريم واستسبار أحكامه المقدسة
31
 

عبر صحاحها وسننها  ،القولية والعملية والتقريرية :السنة النبوية المطهرة – 1

سول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كمفاتيه تدبر وفهم صحيه لممارسا  ر. .ومسانيدها وشروحها

 .الدعوية

وعلى رأسهم الخلفاء  ،فهم وعمل الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم – 3

  .الراشدين رضوان هللا عليهم أجمعين

 ،فهوما  واجتهادا  التابعين وتابعيهم من أعالم المسلمين إلى الذين يلونهم – 1

 . األم ل فاألم ل

 .تعاقباته السننيةحركية التاريخ اإلسالمي و – 3

التراكما  المعرفية والعلمية والخبراتية المادية والمعنوية األفقية والعمودية  – 6

. .التي توصل إليها العالم من علوم ومعارف وخبرا 
32

       

وبهذه المصادر المتنوعة يمكن للداعية المسلم أن ينطلق من فهم صحيه  

ن منطلق شمولي متكامل لمختلف وم ،ومن تصور سوي للدين اإلسالمي ،للدعوة

لنشر دعوة هللا بين جمهور المدعوين وسائر  ،قضايا الحياة الدنيا وانخرة

المستقبلين للرسالة الدعوية كما أرادها المولى تبارك وتعالى أن تكون مراعيا 

قواعد الصيانة الدعوية األساسية للحفاظ على بنائه الدعوي سليما من كل عوامل 

  :ه القواعد الدعوية األساسية هيوهذ ،االنحراف

 .إقامة البناء الدعوي على تقوى هللا :القاعدة األولى – 1

  .إرساء قاعدة األخوة في هللا :القاعدة ال انية – 1

 .اعتماد أساس التواصي بالحق والتواصي بالصبر :القاعدة ال ال ة – 3

 .شاوراعتماد قاعدة الشورى والمناصحة والت :القاعدة الرابعة – 1

 .اعتماد أساس الرفق والرحمة وحسن الظن :القاعدة الخامسة – 3

 .اعتماد قاعدة التطوع والعطاء والبذل :القاعدة السادسة – 6

 .التزام سائر ال وابت الشرعية :القاعدة السابعة – 9

 .ضرورة توفر عامل اإلحاطة واإلدراك والوعي :القاعدة ال امنة – 9

 .تماد مبدإ التنظيم والتخطيط والمتابعة بعد التنفيذاع :القاعدة التاسعة – 9

 .مراعاة عاملي التوازن والتكامل :القاعدة العاشرة -11
33
   

                                                 
31
 .93. .99و ص  16ص  ،الدعوة قواعد وأصول ،جمعة أمين :انظر 
32
الجزائر، الطبعة  ،دار الهدى ،الدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخامس عشر ،زاليدمحم الغ :للتوسع انظر 

 .111. .139ص   ،م1999هـ 1119 ،األولى
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 :موقعها الحكمي في المنظومة التشريعية* 
يصبه من  ،عندما يطرذ موضوع الدراسا  الدعوية على بساط البحث 

هل الدعوة ) :التالي مستلزماته المنهجية والعلمية والشرعية أيضا طرذ السؤال

أو ضرورة اجتماعية  ؟أو سنة ،أو واجب ،أو فرض كفاية ،إلى هللا فرض عين

 (.؟وحضارية

تحسس دوائر  ،والحقيقة أن اإلجابة على هذا السؤال تقتضي منا أوال 

كما تقتضي منا  ،ومستويا  الحكم التكليفي في  المنظومة التشريعية اإلسالمية

والعوامل الزمانية والمكانية والكيانية والواقعية  أيضا مراعاة جملة الظروف

 .المحيطة بالعملية الدعوية محليا وإقليميا وعالميا

لظروف والشروط  فقد تكون العملية الدعوية فرض عين نظرا لتوافرا 

للهيأة والمؤسسة  المناسبة الزمانية والمكانية والكيانية والواقعية للداعية المسلم أو

ة اإلسالمية، وقد تتحول إلى فرض كفاية بالنسبة لهم عند انتفاء والمنشأة الدعوي

شرط من الشروط، أو زوال ظرف من الظروف المناسبة، وقد تصبه واجبا في 

ومستحبة في حالة  ،ونافلة في حالة خامسة ،ومندوبا في حالة رابعة ،حالة ثال ة

 .أخرى

ولتسقط  ،كلفينفهي تتكيف ومستويا  الحكم التكليفي الموضوع لعموم الم 

 :على عاتق الدعاة المكلفين  حسب مستويا  الحكم التكليفي التالية

رقعة جغرافية + توقيت زماني مناسب .. + هيأة دعوية مؤسسة أو داعية أو – 1

ظروف واقعية معينة + كيان اجتماعي بحاجة إلى دعوة وهداية وتبشير + مكانية 

 .الدعوة فرض عين= 

توقيت زماني غير مناسب كوجود . + .هيأة دعوية داعية أو مؤسسة أو – 1

كيان اجتماعي بحاجة إلى دعوة + رقعة جغرافية مكانية + داعية أفقه أو أعلم 

 .الدعوة  فرض كفاية= ظروف واقعية معينة + وهداية وتبشير

توقيت زماني غير مناسب كوجود .. + داعية أو مؤسسة أو هيأة دعوية – 3

كيان اجتماعي بحاجة إلى تذكير + قعة جغرافية مكانية ر+ داعية أفقه أو أعلم 

 .الدعوة مندوبة= ظروف واقعية معينة + فقط 

توقيت زماني غير مناسب كوجود .. + داعية أو مؤسسة أو هيأة دعوية – 1

كيان اجتماعي بحاجة إلى تذكير + رقعة جغرافية مكانية + داعية أفقه أو أعلم 

 .عوة نافلةالد= ظروف واقعية حسنة + فقط 

رقعة جغرافية + توقيت زماني مناسب .. + هيأة دعوية مؤسسة أو داعية أو – 3

وإذا }ظروف واقعية متردية + كيان اجتماعي ضال ومنهار روحيا + مكانية 

 {أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فق عليها القول فدمرناها تدميرا

                                                                                                                                      
33
م، ص 1991 ،الطبعة ال انية ،الجزائر ،المدية ،دار الوفاء ،احذروا اإليدز الحركي ،فتحي يكن :انظر 

91. .111. 
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 {اها فجاءها باسنا بياتا أو هم  قائلونوكم من قرية أهلكن} (16 :اإلسراء)

 . الدعوة ضرورة سننية حضارية=  (3 :األعراف)

وعلى الرغم من أن الدعوة إلى هللا تعالى وإلى دينه اإلسالم في عمومها  

ومن أحسن قوال } :فريضة عامة وشاملة وواجبة على كل المسلمين لقوله تعالى

 –إالّ أنها  (31 :فصلت) {ي من المسلمينممن دعا إلى هللا  وعمل  صالحا وقال إنن

تمور مورا مشروطيا بين مختلف مستويا  الحكم  -بالنسبة للدعاة المتخصصين

 .وتبعا الجتماع الظروف والمالبسا  والشروط المعينة أو انتفائها ،التكليفي
34
   

 :خصائصها ومميزاتها* 
 ،األخرى للدعوة اإلسالمية خصائ  تميزها عن سائر الدعوا  الدينية 

  :وهي أنها

وهي وحي  ،دعوة ربانية في أصولها ومصادرها وأطرها المرجعية المقدسة – 1

 .من عند هللا وتعالى

للكون وللوجود وللطبيعة وللحياة  ،دعوة إيجابية في نظرتها وتصورها – 1

أو الفلسفا   ،وللنظام ولإلنسان، على العكس من بقية األديان الروحانية الوجدانية

 .عية المادية األخرىالوض

 :في تعامالتها وتفاعالتها بين دوائر الوجود اإلنساني ،دعوة واقعية مرنة – 3

  .والعالمية اإلنسانية ،والجمعية، والجماهيرية ،الفردية

وسطية في تعاليمها وفي أسسها العقدية النظرية، وفي تطبيقاتها العملية  – 1

والداخل  ،والفرد والجماعة ،وجدانوالعقل وال ،الحياتية بين الروذ والمادة

 ..والخارج

والغاية  ،أخالقية في منطلقاتها ووسائلها وممارساتها وغاياتها وأهدافها – 3

 .عندها ال تبرر الوسيلة

 :دعوة شمولية ومتكاملة في مناهجها وطروحاتها النظرية والعملية معا – 6

 .(99 :القص ) {..من الدنيا وابتغ فيما آتاك هللا الدار  انخرة وال تنس   نصيبك}

 .زمانا ومكانا وكيانا ،دعوة عالمية إنسانية في تعاليمها وتوجهاتها – 9

وتجديدية تغييرية نحو  ،دعوة تحريرية من كل أشكال العبودية واالسترقاق – 9

 .األفضل
35
 

  :أنواعها* 
  :أشهره التالي ،العمل الدعوي أنواع عديدة

  .الدعوة السرية الخافتة – 1

                                                 
34
هـ 1113الطبعة األولى،  ،باتنة ،دار الشهاب ،سالمينظرا  في مسيرة العمل اإل ،عمر عبيد حسنة 

  .91ص  ،م1993
35
ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،شركة الشهاب ،الخصائ  العامة لإلسالم ،يوسف القرضاوي 

  .113. .191و  193. .169و  169. .111و  111. .111و  113. .93و  93. .31و  31. .9
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  .الدعوة العلنية الجهرية – 1

  .الدعوة الشخصية المباشرة – 3

  .الدعوة الجمعية المباشرة وغير المباشرة – 1

  .الدعوة الجماهيرية – 3

  .انيةسالدعوة اإلن – 6

  .الدعوة القولية – 9

  .الدعوة النموذجية العملية – 9

  .الدعوة المباشرة – 9

  .الدعوة غير المباشرة -11

  .لدعوة األسريةا -11

 .الدعوة القومية والوطنية -11

 .الدعوة الليلية -13 

  .الدعوة النهارية -11

  .الدعوة المكتوبة – 13

  .الدعوة المسموعة – 16

  .الدعوة المرئية التلفزيونية – 19

. .الدعوة اإللكترونية وشبكا  التواصل االجتماعي -19
36
 

يمكن للداعية المسلم فردا كان أم وبهذه المكونا  المشكلة لركن الدعوة  

، (19 :لقمان) {واقصد في مشيك}هيأة أن ينطلق ببعد مقاصدي غائي دعوي 

ويعّب من أطر مرجعية متنوعة بين القداسة الربانية المطلقة والتجربة البشرية 

، (39 :األنعام) {ما فرطنا في الكتاب من شيء}النسبية، لتنير له طريقه الدعوي 

بحسب األطر الزمانية والمكانية والكيانية  ،كمية منسجمةفي تأرجحا  ح

فلوال نفر من كل فرقة منهم } :والواقعية للعملية الدعوية، مصداقا لقوله تعالى

 :التوبة){طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون

مصداقا  ، تعالىمبرزا الخصائ  السامية والمميزا  النبيلة لدعوة هللا (113

يا قومنا أجيبوا داعي هللا وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم  } :لقوله تعالى

ومن ال يجب داعي هللا  فليس بمعحز  في األرض وليس له من *  من عذاب أليم 

 .(31 ،31 :األحقاف) {دونه أولياء أولئك في ضالل مبين
37
  

 

                                                 
36
دعوة جهرية ال سرية ودعوة  ،في كتابه دعوة الجماهير الدعوة إلى قسمينقسم الدكتور عبد هللا الزبير  

 ،دعوة الجماهير مكونا  الخطاب ووسائل التسديد ،عبد هللا الزبير عبد الرحمن :انظر .،جماهيرية ال فردية

مدخل إلى  ،وأحمد عيساوي .16و  13و  11و  11ص   ،هـ1111ربيع أول  ،96عدد  ،قطر ،كتاب األمة

 ..91م، ص 1111 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار الكتاب الحديث ،اإلعالم واالتصالعلوم 
37
 ،الطبعة األولى ،الجزائر ،باتنة ،دار الشهاب ،قواعد الدعوة إلى هللا ،همام عبد الرحمن سعيد :انظر 

  .م 1993
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 :قواعد أساسية في نجاح العمل الدعوي* 
 .الدعوة إلى هللا سبيل النجاة في الدنيا وانخرة :األولىالقاعدة  – 1

 .ألن يهدي هللا بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم :القاعدة ال انية – 1

 .األجر يقع لمجرد الدعوة وال يتوقف على االستجابة :القاعدة ال ال ة – 3

 .المبلغ وأن يسعى إلى البالغعلى الداعية أن يصل إلى رتبة  :القاعدة الرابعة – 1

على الداعية أن يقدم الجهد البشري وهو يطلب المدد  :القاعدة الخامسة – 3

 .الرباني

 .الداعية مرآة دعوته والنموذج المعبر عنها :القاعدة السادسة – 6

 .خاطبوا الناس على قدر عقولهم :القاعدة السابعة – 9

وهو السبيل إلى تم ل الدعوة وصياغة النفس  االبتالء سنة هللا :القاعدة ال امنة – 9

              .وفق العقيدة

 مجال الدعوة واسع فليتخير الداعية لدعوته  :القاعدة التاسعة – 9

 .الزمن عنصر من عناصر الدعوة :القاعدة العاشرة -11

وهي تقوم على التخطيط  ،الدعوة فن وقيادة :القاعدة الحادية عشرة -11

 .والمتابعة

 .الدعوة صورة أكيدة من صور الجهاد :القاعدة ال انية عشرة -11

 .الدعوة سلعة شريفة ال تباع باألغراض الدنيوية :القاعدة ال ال ة عشرة -13

 .التعرف على المدعو عامل أساسي في كسبه :القاعدة الرابعة عشرة -11

نجاذ  المعاصرة ومعرفة البيئة العامة من أسباب :القاعدة الخامسة عشرة -13

 .الدعوة
38
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

38
 ،الطبعة األولى ،ائرالجز ،باتنة ،دار الشهاب ،قواعد الدعوة إلى هللا ،همام عبد الرحمن سعيد :انظر 

  .م 1993
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 المبحث األول

 الداعية اإلسالمي النموذجي

  :تمهيد* 
انطلق آدم عليه السالم يدعو إلى هللا تعالى وإلى شريعته منذ أن وطئت  

دم من ربه فتلقى آ}وبعد أن تلقى من ربه كلما  فتاب عليه  ،أقدامه األرض

 ،ومن بعده أبناؤه وأحفاده ،(36 :البقرة) {كلما  فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم 

الذين أرسلهم المولى  ،ثم الذين يلونهم من األنبياء والمرسلين عليهم الصالة السالم

تبارك وتعالى لهداية البشرية الضالة، فكان الداعي المجدد لشريعة هللا والمتم 

 .ية الخالدة رسولنا الكريم دمحم عليه الصالة والسالملرسالته اإلسالم
39
 

 ،فإن الدعاة األوائل هم أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة والسالم ،وعليه 

التي  ،الذين كانت وظيفتهم دعوة الناس إلى رسالته الخالدة وشريعته السامية

واجتنبوا ولقد بع نا في كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا } :وصفها تعالى بقوله

ثم يأتي من بعدهم تابعيهم من الحواريين والصحابة  ،(36 :النحل) {الطاغو 

والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين من الفقهاء والعلماء واألئمة والخطباء 

.والمعلمين
 40
   

وتحديد زاده ال قافي  ،ثم إن الكتابة والتصنيف في ثقافة اإلمام الداعية 

علم حديث النشأة في العلوم  ،وده العلمية العليا والدنياوضبط حد ،والمعرفي

بالرغم من  ،وفي صميم الدراسا  الدعوية و االتصالية واإلعالمية ،اإلسالمية

حيث  ،كونه علما قديما قدم الدعوة الدينية عموما والدعوة اإلسالمية خصوصا

 ،ابة رضوان هللا  تعالى عليهم نشأ منذ اختيار وانتخاب الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  للدعاة الصح

أو إلى القبائل التي كان يطمع  ،الذين كان يرسلهم مع القبائل التي أعلنت إسالمها

أو في شخصيا  ورسوم رسله إلى أمراء وملوك الممالك  ،في إسالمها

 ،حيث كان عليه الصالة والسالم  يختار األكفاء والقادرين منهم ،المجاورة

ويرغبوا المدعوين ويجذبوهم  ،والمسلمين الصحيحة ليعكسوا صورة اإلسالم

 .للدخول في اإلسالم
41
  

وقد سبق التأليف في هذا الفن في العصر الحديث الك ير من الدعاة  

مع )وعلى رأسهم الداعية دمحم الغزالي في كتابه . .والمصلحين والعلماء والفقهاء

ف القرضاوي في كتابه والدكتور الداعية يوس ،(هللا دراسة في الدعوة والدعاة

                                                 
39
 ،دار الكتاب اللبناني ،صفا  الداعية ،وسميه عاطف الزين .191ص  ،3ج  ،البداية والنهاية ،ابن ك ير 

 .116و  139ص  ،دون طبعة وتاريخ ،بيرو 
40
 .199ص  ،المرجع السابق نفسه 
41
كتاب . .191، ص 3ج  ،هـ1111 ،دون طبعة ،بيرو  ،دار المعرفة ،السيرة النبوية ،ابن ك ير :انظر 

والشفا بتعريف  ،وغيره من كتب السير كالسيرة الحلبية وسيرة ابن هشام ،بعث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لملوك انفاق

  .وكذلك كتب الصحاذ والسنن والمسانيد والطبقا  والرجال واألعالم. .حقوق المصطفى
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واألستاذ الدكتور الداعية سيد دمحم سيد في كتابه الدعوي  ،(ثقافة الداعية)

واألستاذ الدكتور  ،(المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم)واإلعالمي واالتصالي 

عبد  :ير أم الوغيرهم الك  ،(صفا  الداعية)سميه عاطف الزين في كتابه 

م زيدان، ودمحم أبو الفته البيانوني، وعلي الرحمن حسن حبنكة، وعبد الكري

 ..جريشة، وجمعة أمين، وأبو األعلى المودودي، وفتحي يكن، وعمر عبيد حسنة

 :محاولة صياغة تعريف للداعية المسلم* 
فإن الداعية  ،ثم الذين يلونهم ،وتأسيسا على دعوة األنبياء والمرسلين 

وجسديا  ،وعقليا ،ووجدانيا ،اإلنسان المؤهل روحيا :هو ،المسلم اصطالحا

لالضطالع بمهمة التبليغ والدعوة لرسالة هللا تعالى إلى األفراد والمجتمعا  

 :والعمل على ما جاء  به من ،بقصد حملهم طواعية على اتباع تعاليمه ،واألمم

 .وآداب ،وأخالق ،ومعامال  ،وعبادا  ،وتصورا  ،عقائد
42
   

  :خصائص ومميزات الداعية* 
ن في هذا التعريف يتبين من خالله مواصفا  الداعية المسلم، والمتمع 

 :وهي

 ..بلوغ درجا  الكمال الروحي والوجداني من تقوى وإخالص وإيمان – 1

. .بلوغ درجة الضبط والكمال العقلي والتصوري فهما وتدبرا ووعيا وإحاطة – 1

ي العلم ومن عطاءا  الفكر اإلنساني في مختلف نواح ،الفروعيا بالكليا  و 

 .الديني والدنيوي

الداعي هو . .))ألن  ،بلوغ درجة القدوة السلوكية واألخالقية العملية المتميزة – 3

فإنه ما إن يشرع في دعوته  ،الذي يصله حياته لصاله هذه الدعوة قبل كل شيء

فإذا كان في حياته  ،إالّ وترتفع إليه العيون الناقدة واألنوار الكاشفة من كل صوب

فإن هؤالء المحاسبين والمتطوعين ي يرون  ،شيء يتنافى مع دعوته وعقيدتهأتفه 

 .((..وال يزالون به حتى يجبروه على اإلقالع عنها ،عليه الضجة
43
 

  .القدرة واالستطاعة الجسدية – 1

التي تمكنه من االتصال  ،التصال واإلعالمالسيطرة على وسائل ا – 3

 .بالمدعوين

ال يمكن أن يضطلع به كل  ،اإلسالم عمل عظيم ذا فإن الدعوة إلى هللاوهك 

على الرغم من كون كل مسلم داعية لإلسالم  –من هب ودب من عموم المسلمين 

العلماء  ألنه من وظائف ومهام أنبياء هللا وخلفائهم من –بما عنده من علم وفقه به 

 . الوارثين لميرا  النبوة

                                                 
42
 . 11ص  ،وأصولالدعوة قواعد  ،جمعة أمين عبد العزيز :انظر 
43
 ،1الطبعة  ،الرياض ،الدار السعودية للنشر والتوزيع ،تذكرة دعاة اإلسالم ،أبو األعلى المودودي 

 .36ص  ،م1993هـ 1113
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علميا ومعرفيا  :القائم به فإن مدلول مصطله الداعية ينصب على ،وعليه 

 .ووجدانيا وإيمانيا وأخالقيا وتربويا

  :أنواع الدعاة* 
وهذا التنوع عائد  ،الدعاة إلى هللا في المنظومة التشريعية اإلسالمية أنواع 

بحيث يتنوع الحكم عليهم  ،لكون الدعوة إلى هللا تكليف إلهي على عباده المسلمين

فقد يكون فرض عين ليصبه فرض  ،تكليفبتوافر شروط وظروف ومالبسا  ال

وهذا ال راء الحكمي المتغير هو الذي ينيط الدور . .كفاية أو مندوبا أو نافلة أو

األساس في عملية تنوع أصناف الدعاة، فقد يتصف الداعية بصفة أو حالة واحدة 

وقد يكتسب الداعية أك ر من حالة دعوية، وذلك بحسب نشاطه  ،منها فقط

يشكل من خالل نشاطه الدعوي المك ف األنواع كلها أو بعضها أو  وقد ،الدعوي

فيكون داعية محليا وجهويا ووطنيا  ،فتجدها مختزلة في نشاطاته الدعوية ،أغلبها

 ..وإقليميا وعربيا وإفريقيا وإسالميا

 ،الحقيقة أن تصنيف الدعاة يخضع أساسا إلى أطر منهجية تنظيمية فقط 

وآخرين بحسب التقسيم  ،لتوزيع الجغرافيف مة دعاة يصنفون بحسب ا

وفئة رابعة بحسب التأثير  ،وفئة ثال ة بحسب النشاط والممارسة ،الديمغرافي

وعليه فإن أهم أنواع  ،وهكذا األمر إلى أن يصبحوا أنواعا عديدة ،والفاعلية

 :الدعاة األصناف انتية

الدعوية حدود دائرته وهو الداعية الذي ال تتعدى تأثيراته  ،الداعية المحلي – 1

 .وما جاورها من األحواز وأهلها ،فيمس بدعوته بلدته وأهلها ،الجغرافية المحلية

وهو الداعية الذي تصل تأثيراته الدعوية إلى حدود قطره  ،الداعية الوطني – 1

  .ووطنه فقط

وهو الداعية الذي تصل تأثيراته إلى نطاق منطقته  ،الداعية اإلقليمي – 3

 .، فتشمل باإلضافة إلى قطره األقطار المجاورةاإلقليمية

الداعية العالمي، وهو الداعية الذي يخترق بنشاطاته الدعوية، وبتأثيره  – 1

الديني حدود قطره واألقطار المجاورة ليعرف في نطاق العالم، وقد ك ر هذا 

 .الصنف العالمي بسبب الفورة اإلعالمية واالتصالية في العالم المعاصر

داعية العام، وهو الداعية الذي يتوجه إلى كافة شرائه وفئا  المجتمع على ال – 3

 ..اختالف أعمارهم ومكانتهم ووظائفهم ومستوياتهم وأجناسهم ولغاتهم

كالدعاة  ،وهو الداعية المتخص  بفئة معينة من الناس ،الداعية الخاص – 6

أو للمنحرفين ، مجال الدعوة لألطفال، أو للنساء، أو للجنودالمتخصصين في 

 ..وللمجرمين في السجون

الداعية الباحث المؤلف، وهو الداعية الذي يتخذ من البحث العلمي والمعرفي  – 9

كالدارسين  ،طريقا في الدعوة إلى هللاالتأليف فيه ومن  ،وال قافي واألدبي

 والباح ين الجامعيين 
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عالم المختلفة وهو الداعية الذي يتخذ من وسائل اإل ،الداعية اإلعالمي – 9

 .منبرا، ووسيلة لتوجيه رسائله الدعوية

الداعية الفقيه، وهو الداعية الذي يتخذ من الفقه والفتوى ومنه الرخ   – 9

 .الفقهية مجاال خاصا لدعوته

وتدريسه  الداعية الخطيب المدرس، وهو الداعية الذي يتخذ من إمامته -11

خالله المدعوين المسجديين  منهجا وطريقا دعويا يدعو من وخطابه المسجدي

 .وكذلك عموم الناس

بحيث تقصر كل  ،وهو الداعية المتفرغ للعمل الدعوي فقط ،الداعية المتفرغ -11

 .نشاطاته وممارساته الحياتية على العمل الدعوي

وهو الداعية الذي يمارس الدعوة من خالل سائر نشاطاته  ،الداعية المشارك -11

و األدبية أو الفنية أو التم يلية أو التجارية أو االقتصادية أو التربوية أو التعليمية أ

  .االجتماعية

ويمكن للداعية أن يمارس نشاطه الدعوي في هذه المستويا  واألنواع  

ويمكن أن يقتصر نشاطه على نوع أو نوعين  ،الدعوية كلها، فيكون داعية شموليا

 .ه ومواهبهوذلك تبعا لمدى قدراته وإمكانات ،من هذه األقسام

 :أدوات الداعية* 
إال إذا  توفر  فيه  ،ال يمكن للداعية أن يحقق ما يصبو إليه في دعوته 

جملة من المقوما  والصفا  الفطرية والمكتسبة، وامتلك زمام السيطرة على 

وتحلى بأخالق  ،أطره المرجعية المقدسة وفقه معطيا  عصره جملة وتفصيال

 ،وبذلك يضمن النجاذ لدعوته ،ية والحياتية كلهااإلسالم خالل ممارساته الدعو

 :وهاته األدوا  الرئيسة هي
44
 

 :وهي ،فقه األطر المرجعية بكافة بواباتها ومداخلها المنهجية  - 1
 [العلمي ،اللغوي ،الفقهي ،المعقول ،المأثور] :عبر تفاسيره ،القرآن الكريم – 1

يم المقدس واستسبار أحكامه وعلومه وأحكامه كبوابا  لعبور مغاليق الن  الكر

 .المقدسة

عبر صحاحها وسننها  ،القولية والعملية والتقريرية :السنة النبوية المطهرة – 1

كمفاتيه تدبر وفهم صحيه لممارسا  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  . .ومسانيدها وشروحها

 .الدعوية

هللا تعالى وعلى رأسهم الخلفاء الراشدين رضوان  ،الصحابة فهم وعمل – 3

  .عليهم  

 . األم ل فاألم ل ،اجتهادا  التابعين وتابعيهم من أعالم األمة ثم الذين يلونهم – 1

                                                 
44
ص  ،صفا  الداعية ،وسميه عاطف الزين .111..91ص  ،ثقافة الداعية ،يوسف القرضاوي :انظر 

 ،مشكال  الدعوة والداعية ،وفتحي يكن. 93. .91ص  ،الدعوة قواعد وأصول ،وجمعة أمين .199. .169

  .113. .111من أساليب اإلقناع في القرآن الكريم، ص   ،ومعتصم بابكر مصطفى .111. .113ص 
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 .حركية التاريخ اإلسالمي وتعاقباته السننية – 3

التراكما  المعرفية والعلمية والخبراتية المادية والمعنوية األفقية والعمودية  – 6

أولئك يدعون إلى النار وهللا يدعو }المبدإ القرآني عمال ب ،التي توصل إليها العالم

 .(119 :البقرة) {إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته  للناس  لعلهم   يتذكرون
45
    

 :فقه الواقع  - 9
 ،الجغرافية :الرؤية الشمولية لكل المعطيا  الواقعية :ونعني بفقه الواقع 

، واالجتماعية، ، والتاريخيةسفية، والفلةزية، والفكريوالديمغرافية الرقمية والرم

التي تشكل أطر . .واإلعالمية والسياسية ،واالتصالية ،، والتربويةواالقتصادية

ويدخل في فقه الواقع علم  .عالقا  المجتمع البشري المحلي واإلقليمي والعالمي

ومختلف قوى المجتمع الدينية  ،فقه المواقع لكافة مراكز االستقطاب والتأثير

 .  .والسياسية واالجتماعية واالقتصادية

وهذا العلم الواقعي يفرض على الداعية أن يحسن التعامل مع فقه المواقع  

وتوجيه الخطاب المناسب من الزاوية المناسبة  ،بحيث يتقن فن التموقع ،والتموقع

قل }وبالمنهجية المؤثرة تجاه فئة من المدعوين دون سواهم عمال بالمبدإ القرآني 

ذه سبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن اتبعن وسبحان هللا وما أنا من ه

  وفي الزمن المناسب ،(119 :يوسف) {المشركين
46
السلف الذين حملوا ))ألن  ،

وينفذونه بدقة اإلسالم فطرة سليمة  ،اإلسالم قديما واقعيين يعرفون مراد هللا بذكاء

لباب ال أولوا ال قافة القاصرة واألحكام وتعاليم يعيها أولوا األ ،ال فطرة ملتاثة

وخلق  ،وقد أحس ورثة المدنيا  القديمة أنهم أمام عقل أذكى من عقولهم .البلهاء

وأدركوا أن صفحتهم يوم  ،وبر بالشعوب أوسع من برهم ،أنبل من أخالقهم

تطوى، فلكي يرى العالم صفحة جديدة أمال بالرحمة والعدل يخطها أولئك 

 ؟فهل كذلك الداعون إلى اإلسالم في يوم الناس هذا .ين رباهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص التالمذة الذ

إن التفكير الواقعي في معالجة شؤون الناس هو الذي أنجه اإلسالم قديما، وجعل 

أما معظم مسلمي اليوم فأبعد شيء عن قضايا الشعوب  ،الناس يدخلون في دين هللا

فت األنظار إلى تغير في الفكر العالمي صبغ وأحب أن أل .المصيرية الشاملة

 والزهد في المنطق ،أساس هذا التغير الحفاوة بالمنطق التجريبي ،اإلنسانية انن

من سلف وخلف أن يلزموا أسلوب القرآن الكريم في  وعلى الدعاة. .الفلسفي

وأن يشغلوا أنفسهم بتقديم حلول إسالمية للمشكال  المحدثة  ،عرض المعتقدا 

 .((..زما  المادية واألدبية الطارئةواأل
47
   

                                                 
45
  .91. .33ص  ،الدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخامس عشر ،دمحم الغزالي 
46
فقه الواقع  ،وأحمد بوعود .111ص  ،شرالدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخامس ع ،دمحم الغزالي :انظر 

 .هـ1111ذو القعدة وذو الحجة  ،91رقم  ،قطر ،كتاب األمة ،أصول وضوابط
47
و  119ص  ،م1993هـ 1113 ،الطبعة األولى ،الجزائر ،باتنة ،دار الشهاب ،هموم داعية ،دمحم الغزالي 

 ،دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،باتنة ،دار الشهاب ،المتساقطون على طريق الدعوة ،وفتحي يكن .131

 .111و  113ص 
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 :الحس الحضاري العالي المستوى – 3
امتالكه  ،ونعني بالحس الحضاري العالي المستوى لدى الداعية اإلسالمي 

قدرا  السيطرة والتحكم في أهم الوسائل والتقنيا  والمناها واألساليب المتطورة 

 (36 :الذاريا ) {إال ليعبدون وما خلقت الجن واإلنس}عمال بالمبدإ القرآني 
48
، 

فإنه لن يضيق صدرا  ،الداعي إذا كان قد آمن بدعوته صدقا وإخالصا. .))ألن 

ولن يحاول أن  ،بما يريش إليه من مختلف الناس من سهام نقدهم واعتراضاتهم

ولكنه سيستفيد من خدماتهم وجهودهم التي  ،يستر عنهم خطأ إذا وجده في أعماله

 .((..عين إلصالحه بدون ما أجر ولو بنية المعارضة والمعاداةيبذلونها متطو
49
 

 :الصفات الفطرية والمكتسبة – 4
قلإن}من مواهب وقدرا  عقلية وجسدية ووجدانية عمال بالمبدإ القرآني 

أول وأنا أمرت بذلك العالمين رب هلل ومماتي ومحياي ونسكي صالتي

 .(161 :األنعام) {المسلمين
50
    

  :افة الشمولية الواسعةالثق – 5
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا }عمال بالمبدإ القرآني 

أفال يتدبرون }والعلم النافع والغزير عمال بالمبدإ القرآني   ،(19 :ص) {األلباب

أو نريد له  –الداعية الذي يريد . .))ألن  ،(11 :دمحم) {القرآن أم على قلوب أقفالها

أن يتسله بأسلحة  ،ن ينتصر في معركته على الجهل والهوى والتسلط والفسادأ –

سالذ  –وال ريب  –وأول هذه األسلحة  .شتى الزمة له في الدفاع والهجوم

 :وثاني هذه األسلحة هو. .وتفشل كل ذخيرة ،فبدونه يبطل كل سالذ ،اإليمان

منين إيمانا أحسنهم وأكمل المؤ ،وهي من لوازم اإليمان الحق وثماره ،األخالق

فهذه العدة الفكرية للداعية بجوار  ،العلم أو ال قافة :وثالث هذه األسلحة هو .خلقا

 ،ومن لم يكن عنده علم وال ثقافة ،العدة الرويحة واألخالقية الدعوة عطاء وإنفاق

( (؟ومن لم يملك النصاب كيف يزكي ،وفاقد الشيء ال يعطيه ،كيف يعطي غيره
51
ولقد كتبنا في الزبور من بعد  } رية والعميقة عمال بالمبدإ القرآني والتجربة ال ،

 (113 :األنبياء) {الذكر أن األرض يرثها عبادي الصالحون
52

الداعية . .))، ألن 

الذي يحسن استخدام حقائق العلم في المجاال  التي ذكرناها يجد طريقه إلى 

س الم قفين العصريين ويقع كالمه من نف .أذهان الناس وعواطفهم سهال معبدا

                                                 
48
  .91. .99ص  ،الدعوة قواعد وأصول ،جمعة أمين 
49
 .36ص  ،تذكرة دعاة اإلسالم ،أبو األعلى المودودي 
50
قوارب النجاة في حياة  ،فتحي يكن :وانظر أيضا  .369. .333ص  ،وةأصول الدع ،عبد الكريم زيدان 

 .119. .93ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،لجزائرا ،باتنة ،دار الشهاب ،الدعاة
51
  .9و  6ص  ،ثقافة الداعية ،يوسف القرضاوي 
52
من أساليب اإلقناع في  ،ومعتصم بابكر مصطفى .93. .11ص  ،الدعوة قواعد وأصول ،جمعة أمين 

 .113. .111ص   ،القرآن الكريم
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ولعل هذا من أظهر األسباب وراء نجاذ بعض  ،موقع القبول وحسن التأثير

 .((..الدعاة المرموقين في عالمنا العربي اليوم
53
 

  :األخالق اإلسالمية العملية – 6
وعلى رأسها خلق الصبر  ،{كان خلقه القرآن}عمال بالمبدإ اإلسالمي 

فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل وال }والعزيمة عمال بالمبدإ القرآني 

إنه }وروذ التفاؤل واألمل عمال بالمبدإ القرآني  ،( 31 :األحقاف) {تستعجل لهم 

واألمانة عمال بالمبدإ  ،(99 :يوسف) {ال ييأس من روذ هللا إال القوم الكافرون

وخلق التقوى  ،(19 :القص ) {إن خير من استأجر  القوي األمين}القرآني 

 {وما أمروا إال ليعبدوا هللا مخلصين له الدين}اإلخالص عمال بالمبدإ القرآني و

وإذا }ومخالطة الناس والصبر على أذاهم عمال بالمبدإ القرآني  ،(3 :البينة)

والتواضع الحقيقي لهم عمال   .(63 :الفرقان) {خاطبهم الجاهلون قالوا سالما

للذين ال يريدون علوا في األرض وال  تلك الدار نجعلها}بالمبدإ القرآني العظيم 

عمال بالمبدإ  ،والرفق والرحمة بهم ،(93 :القص ) {فسادا والعاقبة للمتقين

فبما رحمة من هللا  لنت لهم ولو كنت  فظا غليظ القلب النفضوا }القرآني العظيم 

 إن هللا}عمال بالمبدإ القرآني  ،والحلم واألناة معهم ،(139 :آل عمران) {من حولك

 .(119 :النحل) {مع الذين اتقوا والذين هم محسنون
54
  

والسلوك الخيّر هو الذي  ،الخلق الحسن. .))والتربية بالقدوة الصالحة ألن 

فهل نعيد قراءة . .يغري الناس باإلسالم، وليس السوط واألثرة وحظوظ النفس

واخفض }سلوكنا في العمل اإلسالمي وطرائقنا في الدعوة إلى هللا فيكون شعارنا 

 .((..{جناحك للمؤمنين
55
 

إدراكه الشامل لحجم  التحديات اإلعالمية والثقافية والحضارية التي تواجه  – 7

  :الوجود  اإلسالمي

وعلى رأس هذه التحديا  حجم سيوال  التدفق اإلعالمي الغربي المعادي 

والمتم لة في الكم الهائل من الحص   ،الموجه ألمتنا العربية واإلسالمية

البراما والخطط والمضامين والرسائل اإلعالمية، التي تهاجم بقوة الفرد المسلم و

والوسائل المسموعة  ،عبر ترسانة هائلة من األجهزة والهيئا  والمنظما 

..والمكتوبة والمرئية، فضال عن الحركا  الباطنية والهدامة
 56 

                                                 
53
  .139ص  ،ثقافة الداعية ،يوسف القرضاوي 
54
وعبد الكريم  .م1996هـ 1116 ،الطبعة ال انية ،الجزائر ،باتنة ،دار الشهاب ،المسلم خلق ،دمحم الغزالي 

 .139و  9و  6ص  ،ثقافة الداعية ،ويوسف القرضاوي .369. .313أصول الدعوة  ص  ،زيدان
55
 .39ص  ،نظرا  في مسيرة العمل اإلسالمي ،عمر عبيد حسنة 
56
ترجمة الدكتور عدنان عباس  ،فخ العولمة ،رالد شومانهانس بيتر مارتين وها :انظر على سبيل الم ال 

هـ  1119، جمادى انخرة 139رقم  ،الكويت ،سلسلة عالم المعرفة ،الدكتور رمزي زكي :علي، مراجعة

القاهرة،  ،مكتبة األنجلو مصرية ،اإلعالم الدولي بين النظرية والتطبيق ،ودمحم علي العويني .م1999اكتوبر 

 .111ص  ،م1999 ،1ط 



 42 

اإلسالمي  يمكن للداعية –التي عرضناها آنفا  –وبهذه المقوما  األساسية 

وعن الوجود  ،مكافحا ومنافحا ومدافعا حقيقيا عن اإلسالم –بحق  –أن يكون 

وعن الحضارة اإلسالمية ولغتها العربية  ،وعن الدعوة اإلسالمية ،اإلسالمي

 محليا ووطنيا وإقليميا وعالميا
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 المبحث الثاني

 جمهور المدعوين
 :تمهيد* 
 ،لداعية إليها برسالته ومضامينه الدعويةالمدعوون هم الجهة التي يتوجه ا 

أو اإلنسانية  ،أو أمة ،أو مجتمعا ،أو جماعة ،وقد تكون هذه الجهة المدعوة فردا

 . .جمعاء

وجمهور المدعوين عوالم متباينة من حيث السن والجنس والتنشئة  

ومن حيث المستوى ال قافي واالقتصادي واالجتماعي  ،االجتماعية والتربوية

وي واألخالقي والديني، وعلى الرغم من كونهم يشكلون عوالم متمايزة والترب

 .فإنهم أيضا يتنوعون ويتوزعون إلى فئا  متجانسة وشرائه متعددة ،فيما بينهم

وقد حفلت دعوا  أنبياء هللا تعالى عليهم الصالة والسالم التي درسناها  
57
 

ث سنهم وجنسهم بتسليط الضوء واالهتمام الجاد  بجمهور المدعوين من حي

وال قافي والتربوي  ،ومستوى حياتهم االجتماعي واالقتصادي ،وعقيدتهم

كما وجدنا ذلك من خالل منها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  الدعوي االهتمام . .واألخالقي

بنوعية المدعوين فكريا وعقديا ونفسيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا 

 . .وجغرافيا

العالم اليوم قيام جها  متخصصة ولجان ومعاهد تهتم بجمهور وقد شهد  

ثم تقوم بتقديم خالصا  دراساتها  ،المدعوين، وتدرسهم في جميع مجاال  حياتهم

حتى صار معرفة جمهور المدعوين علما ينير  ،إلى الجها  التبشيرية المعنية بهم

ضامينهم ويبصرهم بحقيقة الجمهور المستقبل لرسائلهم وم ،طريق الدعاة

 ؟أو لتدخل األقدار أنجه أم لم ينجه ،ولم يعد عمال متروكا للمفاجآ  ،الدعوية

ولذا وجدنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد توجه إلى مختلف فئا  الناس وعلى رأسها  

قل يا أيها الناس إني رسول هللا } :اإلنسانية جمعاء فيما يوضحه قول هللا تعالى

ملك السموا  واألرض ال إله إال هو يحي ويميت  فآمنوا با   إليكم جميعا الذي له

 :األعراف) {ورسوله النبي األمي الذي يؤمن با  وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون

139).  

يا أيها الذين } :كما توجه إلى فئة المؤمنين لوحدهم فيما يبينه قوله تعالى

يا أيها الذين } :وقوله تعالى (119 :التوبة) {آمنوا اتقوا هللا  وكونوا مع الصادقين

 ،(113 :البقرة) {آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا هللا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون

فيما يوضحه قوله  ،كما توجه عليه الصالة والسالم  إلى قومه وعشيرته األقربين

 :نحلال) {ولقد بع نا في كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا واجتنبوا الطاغو } :تعالى

كما توجه إلى فئة دينية معينة كتوجهه إلى بني إسرائيل فيما يبينه قوله  ،(36

                                                 
57
 .مرجع سابق ،منها الدعوة عند أنبياء هللا :انظر دراستنا 
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كما توجه  ،(11 :البقرة) {يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم }تعالى 

يا قومنا أجيبوا داعي } :من قبله أنبياء هللا تعالى إلى أقوامهم فيما يبينه قوله تعالى

ومن ال يجب داعي *  فر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم  هللا  وآمنوا به يغ

 {هللا  فليس بمعجز في األرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضالل مبين
 (.31 ،31 :األحقاف)

 :أنواع المدعوين* 
المدعوون ثالثة أنواع رئيسة تتفرع عنهم أصناف وفئا  مختلفة من  

ومن حيث درجة التدين  ،ي والسياسيالسن والجنس والكيان الجغراف :حيث

ومن حيث المستوى ال قافي  ،وااللتزام بالتعاليم والقيم الدينية نظريا وسلوكيا

والتعامل  ،ومن حيث فاعلية التلقي والصدود ،والفكري واالجتماعي واالقتصادي

السلبي أو اإليجابي مع الرسائل والمضامين الدعوية اإلسالمية وهذه األنواع 

 :هيال الثة 
58
 

 .أصحاب الفطر السوية – 1

 .أصحاب الفطر المدخونة – 1

 .قوى المناوأة واالستكبار الكيدية الداخلية والتآمرية الخارجية  – 3

وبهذا التقسيم يكون المدعوون قد تشكلوا بوضوذ وفق مستويا  الفطرة  

بحيث ينضوي تحت كل نوع من هذه األنواع  ،التي فطر هللا الناس عليها

من األصناف والفئا  المدعوة السوية الفطرة والمدخونة الفطرة  مجموعة

  .والفاسدة الفطرة

 :أصحاب الفطر السوية – 0
السن والجنس  :والمدعوون من هذا النوع أصناف عديدة من حيث 

وال قافي،  ،ومن حيث المستوى الفكري ،والكيان السياسي واالجتماعي ،والمكانة

الفوارق المادية واالجتماعية والسياسية والعلمية  ألن. .واالجتماعي واالقتصادي

وال قافية ليست هي معيار التفريق بين المدعوين في المنهجية التصنيفية 

إذ التفريق قائم باألساس بين جمهور المدعوين في بنية التصور  ،اإلسالمية

اإلسالمي على أسس وقواعد االنتماء والوالء العقدي الصحيه   رب العالمين 

ما بين لنا ذلك رسوله الكريم دمحم عليه الصالة والسالم  حيث ق  القرآن الكريم ك

علينا الك ير من النماذج المؤمنة من الرجال والنساء الذين فضلوا الجنوذ إلى 

وآثر   ،واستحسنت اإلخبا  إلى عالم الرضوان والسكينة ،عالم الهدى والرشاد

وأسن الظروف  ،من عفونة المناخ االنضواء تحت ظالل الفطرة السوية بالرغم

التي قدمها القرآن الكريم  ،كحال امرأة الطاغية فرعون المؤمنة ،المحيطة بهم

                                                 
58
ومنهم  ،فمنهم ظالم لنفسه. .}: اهتدينا إلى هذا التقسيم تأسيسا على منها القرآن في تقسيم أنواع البشر 

ولكي نتجنب الوقوع في  ،(31 :فاطر){ ومنهم  سابق  بالخيرا  بإذن هللا ذلك هو الفضل الكبير   ،مقتصد

 .      .والكبر والصغر ،والجبرو  والذل ،والقوة والضعف ،ا  المناها المادية التي تقسم بالغنى والفقرتقسيم
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وفساد ظروفها  ،المتحدية لتناقضا  واقعها –كمضرب م ل للمرأة المؤمنة 

وضرب هللا م ال للذين آمنوا امرأ   فرعون إذ }إلى يوم الدين  –المحيطة بها 

يتا عندك  في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم قالت رب ابن لي ب

على عكس امرأتي نبيي هللا نوذ ولوط اللتين كانتا  ،(11 :التحريم) {الظالمين

. .والحياة الراشدة ،المفعم بالفطرة السوية ،تعيشان في ظالل بيت النبوة الطاهر

ك وتعالى كمضربي م ل لكنهما خانتا أمانة مكانة بيت النبوة فقدمها المولى تبار

للرافضين لمنها الفطرة السوية بالرغم من توفر مناخ الهدى والرشاد المالئم 

ضرب هللا م ال للذين كفروا امرأ  نوذ وامرأة  لوط كانتا تحت }لقوله تعالى 

عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من هللا شيئا وقيل ادخال النار 

  .(11 :لتحريما) {مع الداخلين

كما ق  علينا القرآن الكريم أيضا نموذجا لرجل توفر له مناخ الحياة  

ولكنه آثر التمتع بخشاش األرض بغير منها هللا  ،الطيبة في ظل الفطرة السوية

واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فتبعه الشيطان فكان من }في األرض 

ا ولكنه أخلد إلى األرض واتبع هواه فم له كم ل ولو شئنا لرفعناه به*الغاوين

الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك م ل القوم الذين كذبوا فاقص  

كما قدم لنا الك ير من األم ال  ،(196 ،193 :األعراف) {القص  لعلهم يتفكرون

 :حيث قال ،وح نا على تفهمها والتعمق في تدبرها ،عن عالم البشر ونماذجه

  .( 13 :العنكبو ) {وتلك األم ال نضربها للناس وما يعقلها إلى العالمون}

والخميرة الصالحة  ،جدا ويشكل هذا النوع من المدعوين الطبقة الراقية  

ذا النوع المتميز من التجمعا  ه حيث يجتمع في ،ألي مشروع نهضوي دعوي

 ،الستبصار العقليوا ،والصفاء التصوري ،واإليمانيالنقاء العقدي  :اإلنسانية

منطلقا  :والقصد الرباني ،والهدى العاطفي ،واالهتداء السلوكي ،والسمو الوجداني

 .وممارسة ووسيلة وغاية

كما يحتاج هذا النوع السوي من المدعوين إلى نوعية راقية ورفيعة من  

وإلى  ،األصيل وال ابت والعصري المتجددمضامين وأساليب الخطاب الدعوي 

ومتميزة من الدعاة المتمكنين من فهم وتحليل أدق وأعمق مقاصد  نوعية راقية

المنظومة التشريعية اإلسالمية بكلياتها وفروعياتها القادرين على صناعة خطاب 

وأصاله عقلهم المتدبر لمعاني  ،دعوي يستجيب لرحابة وجدانهم المفعم باإليمان

        .تقبل اإلسالمونفاذة تصورهم المحلق حبا وشوقا وحدبا على  مس ،القرآن

وإذا توفر لهذا النوع من المدعوين مقوما  وعوامل التوجيه الدعوي  

 ،السوي والفاعل، فإنه سيشكل بدوره أيضا منارا  استقطاب دعوية ناجحة

في محور محيطه . .وهوائيا  إرشادية شارحة ومفصلة ومحلله ومؤثرة

على مبدإ القرآن  ،ايمي أيضولربما اإلقل ،الديمغرافي المحلي والجهوي والوطني

   .(91 :الفرقان) {واجعلنا للمتقين إماما}العظيم  



 46 

وبين  ،ويتوزع هذا النوع السوي الفطرة اليوم في مختلف بقاع األرض 

السياسة والمال  :ويضم مختلف القوى اإلسالمية الفاعلة في عوالم ،سائر األمم

كما يشكل هذا النوع . .دب والفنواالقتصاد والتجارة واإلعالم والعلم والفكر واأل

السوي الفطرة أيضا رأس الحربة الذائدة عن اإلسالم والمسلمين في مختلف أنحاء 

فلوال كان من القرون من قبلكم  } :وهم الذين عناهم هللا تعالى بقوله ،المعمورة

أولوا بقية ينهون عن الفساد في األرض إال قليال ممن أنجينا منهم واتبع الذين 

 .(116 :هود) {ا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمينظلمو
59
    

 :أصحاب الفطر المدخونة – 9
والمدعوون من هذا النوع أصناف عديدة من حيث السن والجنس والكيان  

السياسي واالجتماعي ومن حيث مستوى التدين وااللتزام بشعائر وتعاليم الدين 

. .الجتماعي واالقتصاديومن حيث المستوى الفكري وال قافي وا ،نظريا وعمليا

وهذا النوع من المدعوين خاضع لتنازع تياري الخير والشر اللذين يتوجهان إليه 

فيميد تارة تحت تأثيرا  سيول التدفق  ،عبر رسائلهما ومضامينهما ووسائلهما

وبالتالي ينفلت من ضوابط  ،وتارة ينصاع لدواعي ونوازع اإلبليسية ،الخيرية

اخل فطرته شيء من الدخن الشيطاني المتباين القدر، الخيرية اإلسالمية فيد

فيصبه من المؤمنين المسلمين المطبقين لبعض تعاليم اإلسالم، ومن المتكاسلين 

ويشكل هذا  ،أو من التاركين ألركان تطبيقية ك يرة منه ،عن تطبيق بعضها انخر

هادة النوع من المدعوين معظم المسلمين من سكان المعمورة من الناطقين بش

   .التوحيد

ولقد بع نا في }وقد ق  القرآن الكريم أم لة عن هذا النوع من المدعوين   

كل أمة رسوال أن اعبدوا هللا  واجتنبوا الطاغو   فمنهم من هدى هللا ومنهم من 

* حقت عليه الضاللة  فسيروا  في األرض  فانظروا  كيف كان  عاقبة  المكذبين 

   .(16 ،13 :النحل) { ال يهدي من يضل إن تحرص على هداهم  فإن هللا

كما نقلت لنا كتب السنة النبوية أم لة عن هذا النوع من المدعوين، كبعض  

الصحابة المشاركين في حادثة اإلفك من أم ال مسطه بن أثاثة، وحسان بن ثابت 

األنصاري، أو من م ل ال الثة الذين تخلفوا في غزوة العسرة، أو كبعض 

قد ] :و [بطل سحر ابن أبي كبشة] :غزوة حنين، وأصحاب مقولةالمرجفين في 

 .من حدي ي العهد باإلسالم من فئة المؤلفة قلوبهم [غلبت خيل الال  خيل هللا
60
   

حيث  ،ويشكل هذا النوع من المدعوين الطبقة العظمى من المسلمين اليوم 

يفتقد إلى و ،يجتمع فيه الدخن العقدي من جراء فساد ك ير من أركان إيمانه

                                                 
59
الطبعة  ،القاهرة ،دار الصحوة للنشر ،ظفر اإلسالم خان :ترجمة ،حقيقة الحا ،وحيد الدين خان :انظر 

 .م1999هـ 1119 ،األولى
60
وغيره .  .وما بعدها 9ص  .1و ج  ،633ص  ،3و ج  ،311ص  ،3ج  ،انظر السيرة النبوية البن ك ير 

 .     .من كتب الصحاذ والسنن والمسانيد والمستدركا  والسير والطبقا  واألعالم
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ويعدم  ،الصفاء التصوري نتيجة اختالل في موازينه ومعاييره وقيمه الروحية

نتيجة اختالط المشاهد والمرئيا  الوثنية الواردة عليه  ،فاعلية االستبصار العقلي

وبخاصة  ،من سيوال  التدفق اإلعالمي وال قافي الوثني المهيمنة على العالم كله

حاال  الصفاء وفيوضا  السمو الوجداني الغامرة كما يخسر  ،جماهير المسلمين

 ،ويضل عن منارا  االهتداء السلوكي والعالئقي االجتماعي ،للنفس السوية

بسبب حاال  االستهواء واالنصياع الواردة عليه من األنماط والسلوكا  

ويحرم وجدانيا وعاطفيا  ،واألخالق ال قافية واالجتماعية الوثنية المؤثرة فيه

من مدارج الهدى والسكن العاطفي والطمأنينة القلبية العامرة للقلوب وروحيا 

منطلقا وممارسة  :ويتيه جهال أو أشرا عن دوافع وغايا  القصد السوي ،السوية

 .ووسيلة وغاية

كما يحتاج هذا النوع المدخون الفطرة من جمهور المدعوين إلى نوعية  

الدعوي الحذر والهادف،  راقية ورفيعة وحذرة من مضامين وأساليب الخطاب

وإلى نوعية راقية ومتميزة من  ،وغير القابل للتأويل الخاطىء أو الفهم السلبي

والمتمكنين من فهم هذه النوعية والشريحة المريضة روحيا  ،الدعاة الحذرين

 .ونفسيا وعقديا وسلوكيا

كما تحتاج أيضا إلى الدعاة الحذرين والمتمكنين من فهم وتحليل مقاصد  

القادرين على صناعة  ،منظومة التشريعية اإلسالمية بسائر كلياتها وفروعياتهاال

يستجيب لوسوسا  الدخن المعشعش في  ،خطاب دعوي إسالمي متوازن

ولعقلهم الفاقد ألصالة التدبر الحقيقي والعميق  ،وجدانهم المضطرب اإليمان

ر المحدق بمستقبل وعدم وعيهم للخط ،ولتيههم في الوثنية ،لمعاني القرآن والسنة

        .اإلسالم

المتسربين من اإلسالم بفعل قوى  –وإذا توفر لهذا النوع من المدعوين  

 ،مقوما  وعوامل التوجيه الدعوي السوي –وعوامل التجهيل والتعمية الوثنية 

في تعداد أصحاب الفطر السوية من  –ال محالة  –فإنه سيزيد  ،والفاعل المؤثر

وسيشكل بدوره مساحا  والء توحيدية جديدة وناجحة لعالم  ،جماهير المدعوين

بؤر اإليمان الهادية والمؤثرة في محيطه  –بال شك  –وسيوسع  ،الدعوة اإلسالمية

إن هللا  } :الديمغرافي المحلي والجهوي والوطني على مبدإ القرآن العظيم القائل

ألنهار والذين يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحا   جنا  تجري من تحتها ا

   .(11 :دمحم) {كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار م وى لهم  

ويتوزع هذا النوع من المدعوين المدخوني الفطرة اليوم في مختلف بقاع  

وهو موجود بين سائر المجتمعا  واألمم اإلسالمية وغير اإلسالمية  ،األرض

والعاملة في  ،قا  المحسوبة على اإلسالمويضم الك ير من القوى والطا ،والوثنية

السياسة واإلدارة واالقتصاد والمال  :والفاعلة سلبا في عوالم ،تيار ال قافا  الوثنية

وذلك الفتقـاده الصحوة الدعوية  ،والتجارة واإلعالم والعلم والفكر واألدب والفن
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لتضليل الوثني واليقظة الدينية الراشدة التي تنتشله بوعي من غيابا  ا ،الدائمة

والمتدفق عليه من سيول البث اإلعالمي واالتصالي وال قافي الوثني  ،المتردي فيه

  .يوميا في حاال  وعيه النادرة وفي حاال  غيبوبته التصورية الدائمة

كما يشكل هذا النوع المدخون الفطرة أيضا رأس الحربة الموجهة في  

وبخاصة في بعض البالد  ،عمورةصدر اإلسالم والمسلمين في مختلف أنحاء الم

كالك ير من الدول العربية  ،والمجتمعا  المحسوبة على الدين اإلسالمي

وهذه الفئة بحاجة أكيدة وماسة إلى عناية الدعاة والعلماء والفقهاء  .واإلسالمية

والمتخصصين في الشريعة كي يتوجهوا إليها مباشرة بمختلف أساليب ووسائل 

وهي بحاجة ملحة وسريعة أيضا إلى سيوال  دعوية  ،ومناها الخطاب الدعوي

هادفة ومتميزة ومؤثرة بهدف انتشالها من رغام الوثنيا  التصورية والفكرية 

  .والعقدية المحلية والعالمية

وهذا النوع من المدعوين يجب أن يحظى بالعناية الدعوية الكافية من قبل   

ديدة أهمها مشروعية وفرضية جمهور الدعاة والعلماء والفقهاء العتبارا  ع

    .والعمل على توسيع بؤر اإليمان با  في األرض ،الدعوة والتبليغ لعقيدة التوحيد

  :قوى المناوأة واالستكبار – 3
ليس من  –في الحقيقة  –وهو  ،هذا هو النوع ال الث من جمهور المدعوين 

دية ورأس الحربة ألنه يشكل طليعة القيادة الكي ،جمهور المدعوين الحقيقيين

 ،وعلى سائر المسلمين ،التآمرية على الدعوة اإلسالمية وعلى الوجود اإلسالمي

ثم األم ل فاألم ل يتوجه إليهم  ،ومن باب التبليغ الدعوي الذي كلف هللا  به األنبياء

يتوزع  ،ألن هذا النوع من المناوئين األشداء ،الدعاة برسالة اإلسالم الدعوية

إلسالم والدعوة اإلسالمية داخليا وخارجيا في تناغم وانسجام أدوار مقارعة ا

  .تهديمي 

وقد تفرع عن هذه القوى المضللة سائر الحركا  الهدامة الفردية 

سائر فرق الشيعة الباطنية  :والجمعية، التي شهدها التاريخ اإلسالمي والعالمي كـ

 ،المانويةو ،والمزدكية ،كالجعفرية واإلسماعيلية والنصيرية والدروز

والفرق الغنوصية  ،والبوذية ،والبراهمية ،والشنتوية ،والكنفوشيسية ،والزرادشتية

والصهيونية  ،البابية والبهائية والقاديانية األحمدية والماسونية :الباطنية الضالة

 ،والالمعقول ،والعب ية ،والليبيرالية المتوحشة ،والوجودية ،والشيوعية ،العالمية

االستعمار قد . .))ألن  .ؤسسا  التبشير والتنصير العالميوسائر حركا  وم

 ،ولكنه باق ما بقي حق ضعيف ،يتطور ويبدل أزياءه وفق األحوال التي تالئمه

إنه  ،ومن المهم أن نعرف التغير الذي يطرأ على أشكال االستعمار .وباطل قوي

وحذر  ،إنه تنازع األقوياء على السيطرة .وال رجعة تائب ،ليس صحوة ضمير
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 ،ذلك كله جعل المستعمرين يلجأون إلى الحيلة. .بعضهم من البعض انخر

 .((..ويفكرون أن يحتلوا الشعوب بأسلوب بعد أن انكشف أسلوب
61
   

وانتصبت قوى الكيد والتآمر والمناوأة واالستكبار في العصر الحديث 

دوا على كل ممن مر ،والمستشرقين ،تناجز الدعوة اإلسالمية العداء كالمستغربين

وتشيطنوا في مخابر الكيد والتآمر  ،أساليب وفنون التفتين والتهديم الداخلي

. ليشوشوا على الدعاة واألمة طريق ربهم ،العالمي
62
 

وتعطيل وشل كل  ،وقد لعبت هذه القوى الكيدية دورها في استبعاد

ا ومستبيحة بيضته ،مبيحة ساحة األمة اإلسالمية ،الطاقا  الدعوية المبدعة

لتتعرض لكل أشكال التهديم الداخلي  
63
يقول األستاذ الداعية دمحم قطب مبينا  .

أما الناس فهم فئا  شتى في . .)) :أصناف وفئا  الكائدين باإلسالم والمسلمين

الذي وضعته  ،فهم خالصة الكيد الخبيث :فأما الم قفون ،عداوتهم لإلسالم

الء الم قفون هم الذين رباهم فهؤ .الصليبية الصهيونية للقضاء على اإلسالم

االستعمار في مدارس الحكومة التي أقامها تحت سمعه وبصره لتنفذ سياسة 

 ،تؤدي إلى تخريا أجيال من المسلمين ال يعرفون شيئا عن حقيقة اإلسالم ،معينة

وأما الكتاب  .ويعرفون بدال منها شبها  تحوم في نفوسهم حول هذا الدين

فهم وال . .ذاعيون والسينيمائيون والتلفزيونيون إلخوالفنانون والقصاصون واإل

يكرهونه ألن التجارة التي يقومون بها ويربحون عن .. ؟شك يكرهون اإلسالم

 .((..طريقها تجارة إفساد األخالق وإشاعة الفاحشة في المجتمع
64
   

                                                 
61
ص  .دون طبعة، دون تاريخ ،الجزائر ،مكتبة رحاب ،اإلسالم واألوضاع االقتصادية ،دمحم الغزالي :انظر 

 .113و  111
62
دون  ،قسنطينة، الجزائر ،دار الهدى ،  في الفكر والدعوة والحركةمراجعا ،عمر عبيد حسنة :انظر 

 ،الجزائر ،باتنة ،دار الشهاب ،قذائف الحق ،ودمحم الغزالي .16و  13و  33و  31ص  ،طبعة ودون تاريخ

 ،مكتبة رحاب ،اإلسالم واألوضاع االقتصادية ،ودمحم الغزالي .116ص  ،م1996هـ 1116 ،الطبعة األولى

 ،قطر ،كتاب األمة ،فقه الواقع أصول وضوابط ،وأحمد بوعود .111ص  ،دون تاريخ ،ون طبعةد ،الجزائر

 ،هموم المسلم المعاصر، دار الشهاب ،ويوسف القرضاوي .هـ1111ذو القعدة وذو الحجة  ،91رقم 

 ،دار الشروق ،معركة اإلسالم والرأسمالية ،وسيد قطب. .111ص  .دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر

       .116و  113ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،و بير
63

الطبعة  ،الكويت ،دار القلم ،روائع من أدب الدعوة في القرآن والسنة ،أبو الحسن علي الندوي :انظر

الدار  ،رحلة الضياع لإلعالم العربي المعاصر ،يوسف العظم :وانظر أيضا .61. .39ص  ،هـ1113 ،ال ال ة

حصاد  ،ودمحم الغزالي .91. .63ص  ،م1991هـ 1111 ،الرياض الطبعة ال انية ،السعودية للنشر والتوزيع

 ،ويوسف القرضاوي .11. .39ص  ،م1111هـ 1111 ،الجزائر، الطبعة األولى ،دار ريحانة ،الغرور

 .139و  136و  133و  131ص  .دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،هموم المسلم المعاصر

الدار  ،وأبو األعلى المودودي، تذكرة دعاة اإلسالم .139. .113ص  ،ية القرن العشرينجاهل ،ودمحم قطب

مراجعا  في الفكر  ،وعمر عبيد حسنة .19هـ، ص 1113 ،1الطبعة  ،الرياض ،السعودية للنشر والتوزيع

مؤسسة  ،الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ،ويوسف القرضاوي .31و  31ص  ،والدعوة والحركة

  .139ص  ،هـ1111 ،الطبعة األولى ،بيرو  ،الرسالة
64
يوسف القرضاوي، هموم  :وانظر أيضا .319. .339ص  ،جاهلية القرن العشرين ،ودمحم قطب :انظر 

 .169. .139ص  .دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،المسلم المعاصر
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والحقيقة أن هذه القوى الكيدية الداخلية المناوئة لإلسالم والمسلمين بحاجة  

يتوجه إليها من قبل المؤسسا  والمنظما   ،توجه وتوجيه دعوي خاص إلى

حيث ال يكفي جهد  ،والهيئا  والمراكز الدعوية اإلسالمية المحلية والعالمية

باإلضافة إلى قلة زادهم المادي والتقني  ،لوحدهم –على ك رته  –الدعاة 

 .والوسائلي

بحاجة إلى جهود الجمع ثم إن قوى المناوئة والكيد الداخلية والخارجية  

الغفير من المصلحين والدعاة والعلماء والفقهاء والهيئا  والمنظما  والمراكز 

الدعوية اإلسالمية حتى تؤتي الدعوة اإلسالمية ثمارها، وتعرفهم بالدين اإلسالمي 

وبطروحاته الخيرية والنبيلة على اإلنسانية المفلسة، والمضللة بوثنيا  وتع را  

وتصل إليهم ثم إلى عموم  ،وتسلك مسارها السوي ،ى الضالالعقل والهو

   .المدعوين

 :حقوق المدعوين* 
الحقيقيين والمرتقبين والمستقبلين محليا ووطنيا  –لجمهور المدعوين  

حقوق شرعية أكيدة وعديدة على الداعية المسلم أو على الهيأة  -وإقليميا وعالميا

احترامها وتطبيقها بدقة خالل ممارسته الدعوية اإلسالمية، وعليه مراعاتها و

 :وهذه الحقوق الدعوية هي ،الدعوية

دعوتهم إلى رسالة اإلسالم كما أنزلها هللا تعالى في القرآن الكريم على نبيه  – 1

 .دمحم عليه الصالة و السالم وكما طبقها رسوله الكريم مع الصحابة الكرام

 .وفي جو من الحرية والوضوذ ،مدعوتهم إلى رسالة اإلسالم بكامل إرادته – 1

 .دعوتهم إلى رسالة اإلسالم بوسائل االتصال واإلعالم والتبليغ المشروعة – 3

دعوتهم إلى رسالة اإلسالم بأساليب العرض المنهجي والمرحلي وبمختلف  – 1

 .أساليب الحجاج العقلي، وبمختلف أدوا  التجييش الوجداني بالترغيب والترهيب

ومراعاة  ،رسالة اإلسالم بأساليب الحكمة والموعظة الحسنةدعوتهم إلى  – 3

  .خصوصياتهم وثقافتهم وتراثهم وقيمهم ومعاييرهم

 .دعوتهم إلى رسالة اإلسالم بالقدوة العملية ال القولية فقط – 6
65
 

وإذا وعى الداعية اإلسالمي أنواع المدعوين وأصنافهم ومؤسساتهم 

ولوج صفوفهم برسائله ومضامينه الدعوية التأثيرية المختلفة، أمكنه بالفعل 

فالتعايش مع  ،فالتقبل ،فالمعرفة ،اإلسالمية المؤثرة، وأمكنه نقلهم إلى حالة البالغ

تمهيدا لنقل بعضهم إلى حظيرة اإلسالم كعامة  ،اإلسالم والمسلمين على أقل تقدير

لى دعاة وليصبحوا بعون هللا تعالى وفضله ثم بجهود الدعاة إ ،جمهور المسلمين

  .محليين في أقوامهم إلى دين اإلسالم

                                                 
65
الطبعة  ،الكويت ،دار القلم ،القرآن والسنة روائع من أدب الدعوة في ،أبو الحسن علي الندوي :انظر 

 .39. .19هـ، ص 1113 ،ال ال ة
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 مستويا  وأصناف المدعوين

      

 

       1  –

 

 

 

 

 

      

       1  –

 

 

 

 

 

 

       3 –  

 

 

 

 

 

      1  –

  

    

 

 جمهور المدعوين بحسب فطرتهم

 أصحاب الفطر السوية أصحاب الفطر المدخونة

 قوى المناوأة والكيد واالستكبار الخارجي قوى المناوأة والكيد والتآمر الداخلي

 جمهور المدعوين بحسب أنماطهم

ين بالنكباتفئة المدعوين المنكوب فئة النساء الملتزمات والمتحلالت  

 رجال دين من مختلف األديان

 رجال األمن فئات المساجين فئات الطلبة والتالميذ فئة الطلبة الجامعيين

 جمهور المدعوين بحسب التعداد السكاني

 البشرية واإلنسانية أمـــة مجتمع أســـرة جماعة أفراد

دينية .مالية .سياسية .جماعة ضاغطة  

مدعوين بحسب اللغة واللسانال جمهور  

 مدعوين باللغات األجنبية مدعوين باللغة العربية الفصحى مدعوين باللهجات العامية
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         3  –

 

 

   

         6 –  

 

 

 

 

          9  –

 

 

 

 

 

 

          9 –  

 

 

 

 

 

 

  

 مدعوين محايدين مدعوين مستقبلين مدعوين مرتقبين مدعوين حقيقيين

 مدعوين بحسب مستواهم ومكانتهم

مدعوين بحسب مستواهم  مدعوين بحسب تمدنهم االجتماعي
 المالي

فيبحسب مستواهم الثقا .م  

  واقعهم اآلني مدعوين بحكم ظرفهم و

 مصطافين عابرين مرضى زمنى معاقين منكوبين بنكبات
 وعابرين

 رياضيين

هممدعوين بحسب مهنهم ووظائف جمهور  

 قضاة ومحامين أساتذة ومعلمين ومدرسين أطباء وممرضين وصيادلة

 صناع ومهنيين عاديين أصحاب مهن حرة وحرفيين مهندسين ومتعهدين

 عاطلين عن العمل

 أرباب المال واألعمال

 متحولون من دينهم متقاعدين ومتفرغين
همدين  

 مدعوين باعتبار توجهاتهم وميولهم
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 المبحث الثالث

 وسائل وتقنيات الدعوة
 :تمهيد* 
الركن  –المادية والمعنوية  –تشكل الوسائل واألساليب والتقنيا  الفنية  

إذ بواسطة التحكم الدقيق في مختلف أدواتها  ،الرابع الرئيس في العملية الدعوية

أن يحقق نجاحا باهرا في عمله  التقنية والفنية يتمكن الداعية اإلسالمي األصيل

 .الدعوي بين مختلف أصناف المدعوين

والتي تعبدنا هللا تعالى  {التي هي أحسن}ماهي وسيلة الدعوة ))ولكن  

ادفع } :قال تعالى ؟باالستمساك بها لتؤدي عملية البالغ المبين آثارها التغييرية

إنه  ،(31 :فصلت) {يمبالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حم

فبعد أن  ،وحسن استعمالنا لها نغيره من الداخل ،بحسن اختيارنا للوسيلة المناسبة

يمارسه  إنه التغيير من الداخل الذي. .كان عدوا لدودا فإذا به صديق مناصر ودود

، فيرسم في أذهاننا الصور التي يختارها، ويصنع لنا اإلعالم علينا صباذ مساء

ويأخذنا إلى المواقع التي يحددها، ونسلب كل قدرة على  ،تي يريدهااالهتماما  ال

 .((..المواجهة بالم ل إال قدرة التبعية والتلقي
66
 

 :ل الفنية القديمة م لمختلف الوسائ ،ونعني بالوسائل والتقنيا  الدعوية 

 ،المجلة ،الصحيفة ،الرسالة ،التأليف ،الحلقة ،الموعظة ،، الدرسالخطبة)

 ،المناظرة ،المحاضرة ،الندوة) :والوسائل الحدي ة م ل ،(الكتابالمطوية، 

أو  ،أو االنترنيت ،أو المذياع ،الحديث والحوار غير المباشر في جهاز التلفزيون

أو  ،أو الهاتف النقال ،أو الفاكس ،أو النشر االلكتروني ،الرسالة االلكترونية

ة وغير المباشرة بالفاكس أو األحاديث والرسائل المباشر ،البريد االلكتروني

 (...وبالهاتف وباإلعالن

هذه الوسائل واألساليب الفنية القديمة والحدي ة التي يجب على الداعية  

 ،وبفاعلية تأثيرية متناهية ،وأن يتعامل معها بسرعة ،المسلم أن يمهرها بدقة

).. )ألن  ،ليصل تأثير رسائله ومضامينه الدعوية اإلسالمية إلى قلوب المدعوين

وقد يكون في  .دعاية القلم واللسان مهما اتسعت فهي قليلة النتائا ضئيلة انثار

ولكن إذا كان  ،الكتابة أو الخطابة شيء من الغناء إذا استخدمتا لغرض محمود

فالكتابة أو الخطابة أسباب مساعدة،  ،األمر يتعلق بإقامة نظام سياسي أو اجتماعي

وخطبائها  ،قد تحد  الدعاية القوية بصحفها نعم .وليست وسائل مباشرة للنجاذ

غير  ،ومظاهره وقد يدوم ذلك أياما أو أعواما ،جوا يخطف أبصار الناس بألوانه

ومع ذلك فالذين  .أن هذا الجو الصناعي ال يلبث أن يزول كما تزول غيوم الدخان

آماال ويعلقون عليها  ،يميلون بطبائعهم إلى الجدل وال رثرة يؤثرون هذه الدعايا 

                                                 
66
  .93ص  ،نظرا  في مسيرة العمل اإلسالمي ،عمر عبيد حسنة 
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 ،واسعة ويرون االنتصار في معركة كالمية أمرا له ما بعده في توجيه التاريخ

فيما يعتقدون  ،وخصوصا إذا كان الحق نصيب هؤالء. .والهيمنة على الحواد 

ما  –لألسف  –وهذا  .إالّ منطق الكالم وحده ،إنهم عندئذ ال يدركون .ويدافعون

يحسبون أن مناظرة أهل  ،منذ زمن بعيد وما اتجه إليه دعاتهم ،وقع فيه المسلمون

يجدي على اإلسالم  ،واالنتصار عليهم في نقاش علمي حاد ،األديان األخرى

 .ك يرا

وجّرهم ذلك إلى ترك العمل الصامت، وهجر المسلك المغري بفضائله، 

على حين أن المبشرين المسيحيين جعلوا األساس األول في دعايتهم عكس هذا 

واختبأوا  .ن االشتغال ببعض األعمال اإلنسانية وظيفتهم الدائمةفجعلوا م ،االتجاه

 .بين ما توحي إليه هذه األعمال في النفوس، ثم بدؤوا يقومون بدعايتهم لدينهم

ومن ثم فتحوا المدارس والمالجيء والمستشفيا ، وأشرفوا على تحقيق غايتها 

يقهم، أنهم اختيروا وساعدهم على المضي في طر .األصلية والتبعية بعناية ونظام

بطريقة غير الطريقة التي يخار بها دعاة اإلسالم عندنا، طريقة اختيار العاجزين 

إن الدعاية لإلسالم ال  .والقاصرين في ثقافتهم، أال فلنراجع أنفسنا ،في أجسامهم

معنى لها، إالّ بعد إقامة دولته وتكوين أمته، وحشد النابهين من بنيه لخدمته، وإالّ 

 .(.(كالم الك ير لن يكون إالّ لغوافإن ال
67
 

وركن االنطالق المؤثر والناجه في عالم التقنيا  الفنية يتركز أساسا في  

متانة ودقة وصدق وأصالة مضمون الرسالة الدعوية الموجهة لجمهور المدعوين 

إذ يجب أن تتضمن الرسالة الدعوية جملة  ،الحقيقيين والمرتقبين على حد سواء

  والمقوما  األساسية في بنيتها المعرفية والعقدية  وفي شكلها من المواصفا

وسنسعى جاهدين  ،وفي وسيلة نشرها وإيصالها لآلخرين ،الصوري الهيكلي

   .لتقعيد أهم مقوما  الرسالة الدعوية الناجحة

 : الرسالة الدعوية* 

 :وأهم عناصر ومقوما  الرسالة الدعوية الناجحة ما يلي 
68
 

وتتطلب  ،حيث تشكل الركن األساس في الرسالة الدعوية ،دعويةالفكرة ال – 1

وتأسيسا  مماثلة أيضا في بنيتها اللغوية  ،ضبطا في تأسيساتها القاعدية العقدية

والفكرة التي نعنيها هنا هي  .وفي تأثيرا  أسلوب خطابها ،والصوتية والبالغية

، الواجبةت االعتقاد   ،الحقيقة الدينية طلقةت الصحة   .والتصديق  والتطبيق   المت

 ؟أهي حقيقة عقدية روحية ،تأصيل نوعية الفكرة أو الحقيقة الدعوية الرئيسة – 1

وينهى عن الفحشاء والمنكر * إن هللا يأمر بالعدل  واإلحسان وإيتاء ذي القربى }

                                                 
67
دون  ،الجزائر، دون طبعة ،باتنة ،دار الشهاب ،من معالم الحق في كفاحنا اإلسالمي الحديث ،دمحم الغزالي 

  .131و  119ص  ،تاريخ
68
، جمادى 93، عدد قطر ،كتاب األمة ،من أساليب اإلقناع في القرآن الكريم ،صم بابكر مصطفىمعت :انظر 

   91. .19ص  ،هـ1111أولى 
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 ؟أم هي حقيقة سياسية شرعية ،(91 :النحل) {تذكرون موالبغي يعظكم لعلك

 ،(33 :الشورى) {. .لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شورى بينهم والذين استجابوا}

وال تتبع أهواءهم وقل * فلذلك فادع واستقم كما أمر  } ؟أم هي حقيقة قانونية

وأمر  ألعدل بينكم هللا ربنا وربكم لنا أعمالنا * آمنت بما أنزل هللا  من كتاب 

 ،(13 :الشورى){ وإليه المصير ولكم أعمالكم ال حجة بيننا وبينكم  هللا  يجمع بيننا

أم هي حقيقة  ،(13 :لقمان){ ..ووصينا اإلنسان بوالديه.. } ؟أم هي حقيقة اجتماعية

 {يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين } ؟اقتصادية

 :لقمان){ ..وصاحبهما في  الدنيا معروفا.. } ؟أم هي حقيقة تربوية ،(199 :البقرة)

يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن } ؟أم حقيقة عسكرية وأمنية ،(11

يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن تكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين 

يا أيها } ؟أم هي حقيقة أخالقية سلوكية ،(66 :األنفال) {*كفـروا بأنهم ال يفقهون 

وتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم الذين آمنوا ال تدخلوا بي

يا بني آدم خذوا  } ؟أم هي حقيقة جمالية ،(19 :النور) {خير لكم لعلكم  تذكرون

قل من * زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا  إنه ال يحب المسرفين 

ذين آمنوا في حرم  زينة هللا التي أخرج لعباده والطيبا  من الرزق قل هي لل

 ؟أم حقيقة جمالية فنية ،(31 ،19  :األعراف) {..الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة

   .(6 :الصافا ) {إنا زينا  السماء الدنيا بزينة الكواكب}

تقننة الفكرة الدعوية وتكيفها ومرونتها مع الوسيلة الفنية االتصالية المفعلة  – 3

 .آنيا ومستقبليا ،لها نظريا وتطبيقيا، فرديا وجمعيا

للفكرة الدعوية بحسب . .التخطيط واإلعداد العلمي والمنهجي والمرحلي – 1

والمتناسبة أساسا مع  ،المعطيا  الواقعية الدقيقة والصحيحة لألنواع المدعوة

خاطبوا الناس على قدر ] :ميوالتها واتجاهاتها لقوله عليه الصالة والسالم

وذلك باالستناد إلى التحليل الدقيق  ،[؟ورسوله أتريدون أن يكذّب هللا ،عقولهم

 ،الجماهير المدعوة. .والتدبر العميق لواقع ميوال  واتجاها  وثوابت ومصاله

التي يوهم بعض الدعاة  ،والخروج الواعي بها من دائرة القوالب الم الية الجاهزة

الحل أو الجماهير مع  ،الجماهير العربية مع اإلسالم) :أنفسهم بها كشعارا 

أو أن األمة  ،أو أن األمة مع اإلسالميين وطروحاتهم ،اإلسالمي ومع شرع هللا

وعدم االنكفاء على مراقبة واقعها وترصد آفاق مستقبلها الدعوي  ،(..مع الشريعة

 .أيضا

ومن تأثيراتها اإليجابية في الجماهير  ،التأكد من فاعلية الفكرة الدعوية – 3

الذين  ،نظرا لما ستجلبه من المناوئين والمعارضين ،المدعوة، وإال فتركها أوجب

وال يستطيع  ،سيتسببون في تحديا  جديدة للعمل الدعوي هو في غنى عنها

 .مواجهتها
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التأكد من حقيقة المستويا  ال قافية والمعرفية والعلمية للجماهير المدعوة  – 6

المعرفي  التي تتلقى مضمون الرسالة الدعوية وتسترجعها وفق وجوه التصور

 :والواقعي و المصلحي و التأثري النفسي التالية

وتستعيد كلياتها والك ير من جزئياتها وفق  ،حيث تستعرض الفكرة الدعوية – 1

 .تصور عقلي واع

 .وتستعيدها وفق ال شعورها وعقلها الباطن ،حيث تستعرضها – 1

 .قعياوتستعيدها وفق إيحاءاتها التأثيرية فيها وا ،حيث تستعرضها – 3

حيث تستعرضها وتستعيدها وفق قيمها ومعاييرها االجتماعية من عادا   – 1

 ..وتقاليد وفنون وأزياء

 .وتستعيدها وفق نوعية التربية التي درجت ونشأ  عليها ،حيث تستعرضها – 3

وتستعيدها وتقارنها على ضوء وفاعلية معتقداتها وقيمها  ،حيث تستعرضها – 6

 .وثوابتها وتصوراتها

 .وتستعيدها وفق تصوراتها اننية والمستقبلية ،حيث تستعرضها – 9

وتستعيدها وفق مردوديتها وعائديتها النظرية والعملية  ،حيث تستعرضها – 9

 .اننية والمستقبلية

وعن أهمية تأصيل الفكرة الدعوية الناجحة والمؤثرة يقول يوسف  

 ثمرة تجتنى من ورائها، إال وال ،إن الكلمة العنيفة ال لزوم لها. .)) :القرضاوي

أما الحوار الذي يصحبه العنف، . .أنها تجرذ المشاعر، وتغير مودة القلوب

بل قد يخشى  ،ويعكر صفاء األنفس ،فاألغلب أنه يفسد الود ،والتجريه ،واالتهام

  :إذا ذهب الود أن ال يعود مرة أخرى على نحو ما قال الشاعر

 .م ل الزجاجة كسرها ال يجبر*     **إن القلوب إذا تنافر ودها    

عض األحيان يحل إن حسن اختيار بعض الجمل أو العبارا  المناسبة في ب 

وال ضرورة تدعو الدعاة والعاملين لإلسالم إلى . .، ويفض اشتباكا مشكال 

وأن تفرق وال  ،اتخاذ الكلما  أو العبارا  التي من شأنها أن تنفر وال تبشر

يسروا ] :ففي الحديث المتفق عليه عن أنس أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال ،فيرتجمع، وتنهي عن التن

 .((.[.وال تعسروا وبشروا وال تنفروا
69
 

  :وظائف عملية االتصال الدعوي* 
تؤدي عملية االتصال الدعوي جملة من الوظائف الحيوية في حقل العمل  

  :يمكن إجمالها فيما يلي ،الدعوي اإلسالمي

 .التعريف واإلعالم بالقيم والتعاليم السماوية اإلسالميةاإلخبار و – 1

 .التعليم لمضامين التعاليم السماوية اإلسالمية – 1

                                                 
69
هـ سبتمبر 1111رجب  ،161عدد  ،مجلة العالمية ،أدب الحوار وشرائط الجدل ،يوسف القرضاوي 

والنسائي في  ،(1931)ومسلم  ،(6113 ،69)والحديث أخرجه البخاري في صحيحه   .11ص  ،م1113

 (.361 ،131/ 3)وأحمد في المسند  ،(3991)الكبرى 
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 .التذكير بالقيم والتعاليم السماوية اإلسالمية – 3

 .اإلقناع بحجا ورسالة التعاليم السماوية اإلسالمية – 1

  .التأكيد على أهمية التعاليم السماوية اإلسالمية – 3

 .الدفاع عن تعاليم الرسالة السماوية اإلسالمية – 6

 .التربية اإلسالمية الشمولية الدائمة والمستمرة والتوجيه للجمهور المسلم – 9

  .التأريخ لحركية الفكر اإلسالمي المتراكم على التعاليم السماوية اإلسالمية – 9

لية الدعوية من وبتبيان وظيفة عملية االتصال الدعوي نكون قد تتبعنا العم 

فتوضحت لنا أبعادها في جانبها التبشيري  ،منظور الدراسا  االجتماعية

الذي يصله للدعاة ممارسته في أجواء المنافسة الدعوية الشريفة  ،االعتيادي

 .والنزيهة أمام سائر األديان والملل
70
 

 
  

                                                 
70
كتاب األمة، ربيع األول  ،القواعد الشرعية في ترشيد العمل اإلسالمي ،انظر دمحم أبو الفته البيانوني 

من أساليب اإلقناع في  ،ومعتصم بابكر مصطفى. .131و ص . .11و ص . .91، ص 91هـ عدد 1111

  .91. .19ص  ،هـ1111جمادى أولى  ،93عدد  ،قطر ،كتاب األمة ،مالقرآن الكري
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 المبحث الرابع

  يد العمل الدعويدور القـواعــد الشـرعيـة في ترشـ
 :تمهيد* 
تشكل القواعد األصولية والفقهية أحد العوامل الرئيسة في نجاذ وضبط  

وإذا دخل المشتغل بالعمل الدعوي في حقل  ،وتأصيل وفاعلية العملية الدعوية

 ،يصبه نشاطه وعمله الدعوي معرضا للخطإ الفادذ ،الدعوة دون إلمام كاف بها

 .مة على مسـتقبل الدعوة والعمل الدعويالذي تترتب عليه نتائا وخي

وألهمية هذه القواعد األصولية والفقهية فقد قررنا أن نفرد لها مبح ا  

نبدؤه أوال بتأصيل المعنى اللغوي واالصطالحي لمفهوم القاعدة  ،خاصا

 .األصولية والفقهية والشـرعية

رعية وما هي القاعدة األصولية والفقهية والشـ ؟فما هي القاعدة لغة 

 ؟اصطالحا

  :القواعـد لغة* 
وإذ } :ومنه قوله تعالى ،(األســاس)ومن معانيها اللغوية  ،جمع قاعدة

ا إنك أنت السـميع ــيرفع إبراهيم القواعـد من البيت وإسـماعيل ربنا تقبل من

وهو األمر الكلي ينطبق  ،(الضابط)ومن معانيها أيضا  ،(119 :البقرة) {العليم

 .على جزئيا 
71
 

 :القاعدة اصطالحا *

 [قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها] :فهي
72
وتطلق على معان  ،

وعليه يتبين لمن تتبع . .ترادف األصل والقانون والمسألة والضابط والمقصد

هي الكلية التي يسهل تعرف أحوال  :موارد االستعماال  أن مصطله القاعدة

 .الجزئيا  منها
73
 

 ،وفقهية ونحويةة فهناك قواعد أصولي ،علومختلف الوتتعلق القاعدة بم 

 .فلكل علم قواعده. .رعية وعقلية وقانونيةوهناك قواعد ش

أحكام ] :رعية بأنهالسابقة يمكننا تعريف القواعد الشومن التعريفا  ا 

وهو التعريف القريب والمشابه  ،[ةية تنطلق على أحكام فرعية متنوعشرعية كل

  .دمين والمتأخرين لمفهوم القواعد األصولية والفقهيةلما وضعه أك ر العلماء المتق

في كتابه القيم  (دمحم أبو الفته البيانوني)أما ما ذهب إليه األستاذ الدكتور  

من التوسع والشمول في  (القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل اإلسالمي)

د بحيث تشمل القواع ،وجامع مانع للقواعد الشرعية وضع تعريف شـامل

                                                 
71
 .933ص  ،1ج  ،المعجم الوسيط :انظر 
72
 .191ص  ،التعريفا  للجرجاني :انظر 
73
 ،91عدد  ،كتاب األمة ،القواعد الشـرعية ودورها في ترشـيد العمل اإلســالمي ،دمحم أبو الفته البيانوني 

  13ص  ،دية والعشرونالسنة الحا ،هـ1111ربيع أول 
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فهو  ،األصولية والفقهية والعقدية والتعبدية و التعاملية والخلقية و الدعوية

إن الحسـنا  } :ولو ضم قواعد كبرى من م ل قوله تعالى ،التعريف األشمل

 :االنشراذ) {إن مع العسر يسرا} :وقوله تعالى ،(111 :هود) {يـذهبن السـيئا 

 {ل بالنيا إنما األعما} :وقوله عليه الصالة والسالم ،(6
74
وقوله عليه الصالة  ،

 .{ال ضرر وال ضرار} :والسالم
75
 

ما ال يتم ]و  ،[موالنهي للتحري ،األمر للوجوب] :وكقول األصوليين 

المشقة تجلب ] :و ،[األمور بمقاصدها] :وقول الفقهاء ،[و واجبالواجب إالّ به فه

ويعذر  ،ا اتفقنا عليهنتعاون فيم] :اةوقول بعض الدع [.العادة محكمة]و  ،[التيسير

. .وهكذا ،[نحن دعاة ال قضاة] :وقول بعضهم ،[بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه
76
 

 :نماذج من القواعد الشرعية وتطبيقاتها في العمل الدعوي* 
سواء  ،رعية عديدة تصله ضوابط ألمور الدعوة اإلسالميةهناك قواعد ش 

 .سائلهاأو من حيث أسلوبها وو ،من حيث أصولها ومناهجها

إالّ إذا تقيد   ،وإن الدعوة اإلسالمية ال تكون سليمة وصحيحة ومنتجة 

ذلك ألن أبرز خصائصها أن  ،وانضبطت بتلك الضوابط ،بتلك القواعد الشرعية

قل هذه سبيلي أدعو إلى هللا على } :ال تعالىوقد ق ،تكون على بصيرة من هللا

   (.119 :يوسف) {ن المشـركينبصيرة أنا ومن اتبعني وسـبحان هللا وما أنا م

 ،وما تخبطت في طريقها ،وما ضعفت الدعوة اإلسالمية على مدى األيام 

ووقوعها في انحراف المنها أو  ،إالّ بسبب بعدها عن تلك البصيرة المنشودة

اليوم إلى تفهم تلك  اةوما أحوج الدع .وخطإ األسلوب وضعف الوسيلة ،قصوره

فيصله هللا لهم  ،ليقوموا بدعوتهم حق القيام ،بها واالنضباط ،رعيةالقواعد الش

يا أيها الذين آمنوا اتقوا هللا وقولوا } :قال هللا تعالى ،ويغفر لهم ذنوبهم ،أعمالهم

يصله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبـكم ومن يطـع هللا ورسـوله فقد * قوال سديدا 

  -انن –ولنذكر  (.91 ،91 :األحزاب) {فاز فوزا عظيما

 :هم هذه القواعد الشـرعية الدعويةأ

 :أهم القواعد الشرعية في المجال الدعوي* 
 :وأهم هذه القواعد الشــرعية الدعـوية ما يلي 

 (.161 :األعراف) {قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون} :قول هللا تعالى – 1

 (.91 :األنعام) {قل هللا ثم ذرهم في خوضهم يلعبون} :قول هللا تعالى – 1

 (.69 :األنعام) {فال تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} :قول هللا تعالى – 3

 (.11 :سبأ) {وإناّ وإياكم لعلى هدى أو في ضالل مبين} :قول هللا تعالى – 1

                                                 
74
 .3331 ،كتاب اإلمارة ،وصحيه مسلم ،(1)كتاب بدء الوحي  ،صحيه البخاري ،متفق عليه 
75
 .39ص  ،1ج  ،انظر المستدرك ،ووافقه الذهبي ،أخرجه الحاكم وصححه 
76
القواعـد الشـرعية ودورها في ترشـيد العمل  ،دمحم أبــو الفته البيانوني :لمزيد من التوسع انظر 

 ...13ص  ،السنة الحادية والعشرون ،هـ1111ربيع أول  ،91عدد  ،كتاب األمة ،إلســالميا
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مـا على الذين يتقـون من حســابهـم مــن شـيء ولـكــن } :قول هللا تعالى – 3

 .(69 :األنعام) {ذكـــرى لعـلـهـم  يتقون 

 :الغاشية) {لست عليهم بمسيطر* فذكر إنما أنت مذكر } :قول هللا تعالى – 6

11، 11.) 

 (.19 :فاطر) {وال تزر وازرة وزر أخرى} :قول هللا تعالى – 9

 (.6 :االنشراذ) {إن مع العسر يسرى} :قول هللا تعالى – 9

ض ومـأواهـم وال تحسـبن الذين كفروا معجـزين في األر} :قول هللا تعالى – 9

 (.39 :النور) {النـار ولبئـس المصير 

 :آل عمران) {وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا} :قول هللا تعالى -11

111). 

 .(136 :البقرة) {ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} :قول هللا تعالى -11

.{وال تنفروا يسروا وال تعسروا وبشروا} :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  -11
 77
 

.{إن هللا رفيق يحب الرفق في األمر كله} :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  -13
 78
 

.{المؤمن مرآة المؤمن} :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  -11
 79
 

.{ال يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين} :قوله ملسو هيلع هللا ىلص  -13
 80
 

 ملسو هيلع هللا ىلص  بين أمرين إالّ أخـذ ما خيّر رسـول هللا} :قول عائشة رضي هللا عنها -16

.{أيسـرهما مــا لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه
 81
 

أينق  الدين وأنا )) :قول الخليفة الراشدي أبي بكر الصديق رضي هللا عنه  -19

.((حي
 82
 

وإني أخشى أن )) :قول الخليفة الراشدي عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه -19

.((فيدفعوه جملة ،آخذ الناس باإلسالم جملة
 83
 

.((نحن دعاة ال قضاة)) :قول بعض الدعاة -19
 84
 

بعضنا بعضا فيما اختلفنا  ويعذر ،نتعاون فيما اتفقنا عليه)) :قول بعضهم -11

.((فيه
 85
 

                                                 
77
 .3161ومسلم  ،69البخاري  ،متفق عليه 
78
 .1699ومسلم  ،6113البخاري  ،متفق عليه 
79
 .1191رقم  ،أخرجه أبو داود في انداب 
80
 .3319ومسلم  ،3669البخاري  ،متفق عليه 
81
 .1191ومسلم  ،3196 ،متفق عليه البخاري 
82
 .هذا قول مشهور ألبي بكر أيام حروب الردة 
83
 .191ص  ،9ج  ،وحلية األولياء ألبي نعيم .91و  93ص  ،1ج  ،الموافقا  للشاطبي :انظر 
84
 .المرشد ال اني لجماعة اإلخوان المسلمين -رحمه هللا  -هذا قول لألستاذ الشيخ حسن الهضيبي  
85
ثم أحياها في العصر الحديث  الشيخ  ،هـ111عي الجليل الحسن البصري   هذه القاعدة في أصلها للتاب 

 ،-م 1919رحمه هللا    -واستخدمها األستاذ الشيخ حسن البنا  -م 1936رحمه هللا    -السيد رشــيد رضا 

 .هـ1111شوال  ،99عدد  ،مجلة اإلصالذ ،نقال عن الشيخ األستاذ الدكتور يوسف القرضاوي
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 ،وغيرها من قواعد ك يرة وضوابط عديدة مب وثة في كتاب هللا عز وجل 

ثم الذين يلونهم  ،ومن أعمال السلف الصاله من األمة ، وفي سنة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ما تزخر به الكتب الدعوية  ،من العلماء والدعاة الربانيين من سلف وخلف األمة

وسنحاول إجراء بعض التطبيقا  على  .واألدبية والتاريخية القديمة والحدي ة

  .خمس من هذه القواعد الشرعية في الجانب الدعوي

 :طبيقات دعوية على خمس قواعد شرعيةت* 
 (.064 :األعراف) {قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون} :قاعدة – 0

ورد  هذه القاعدة الدعوية القرآنية في قصة أصحاب السبت من اليهود  

حيث احتالوا على الحكم الشرعي في منعهم من الصيد يوم  ،في سورة األعراف

وإذ قالت } :فقالت لهم طائفة ،ظهم وإنكار منكرهمفقامت طائفة منهم بوع ،السبت

 :األعراف) {أمـة منهـم لـم تعظـون قوما هللا مهلكهم أو معذبهم عذابا شـديدا

 {قـالــوا معــذرة إلى ربــكـم ولعـلهـم يتـقــون} :فأجاب الواعظون ،(161

عز وجل إلى هللا  اإلعذار :األولى :معللين وعظهم لهم بعلتين ،(161 :األعراف)

واتقائهم هللا سبحانه  ،رجاء اتعاظهم :وال انية ،بالقيام بواجب التذكير والنصيحة

 .وتعالى
86
  

 ،فكانت قاعدة عامة للدعاة تؤكد أن الغرض من الدعوة إلى هللا تعالى

 :والنصيحة لآلخرين في حال رؤيتهم على منكر أمران

 .ى هللا عز وجلإعذارا إل ،والتناصه ،القيام بواجب األمر والنهي – 1

 .وهو حق التذكير رجاء االتعاظ والتذكر ،أداء حق المدعوين على الدعاة – 1

إذا ضعف  ،اما بين هذين المقصدين على وجه مفليس من الحكمة الفصل  

على الداعي أن يقوم  بل ،رأهمل المقصد انخ ،ا عند الداعياحتمال أحدهم

 .والنتيجة بيد هللا عز وجل ،لذمته وإبراءً  ،تجابةبواجبه في التذكير رجاء االس

 (.091 :آل عمران) {وإن تصبروا وتتقوا ال يضركم كيدهم شيئا} :قاعدة – 9

حيث ينهى  ،هذه القاعدة الدعوية القرآنية ورد  في سورة آل عمران 

واتخاذهم بطانة من دون  ،المولى تبارك وتعالى كل المؤمنين عن مواالة الكافرين

إن تمسـسـكم حسنة تسـؤهم وإن تصبكم } :الصدد قال تعالىوفي هذا  ،المؤمنين

سـيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقـوا ال يضركـم كـيدهم شيئا إن هللا بما يعملون 

 (.111 :آل عمران) {محيط

فبينت هذه القاعدة للدعاة عامة أن النجاة من كيد األعداء منوطة بتحقيق  

د تكرر هذا المعنى في آيا  عديدة وق ،الصبر والتقوى :شرطين أساسين هما
87
، 

أو يقصروا في تحقيق هذين  ،ولكن ك يرا ما يغفل الدعاة عن هذه القاعدة

 .وينفذ كيدهم فيهم ،فيبتليهم هللا بالكيد واألذى من أعدائهم ،الشرطين

                                                 
86
 .311ص  ،9ج  ،الجامع ألحكام القرآن للقرطبي :انظر م ال ،أغلب التفاسير ورد  قصتهم في 
87
 .من سورة يوسف 91وانية  ،من سورة آل عمران 196انظر انية  
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 ،وليس الصبر والتقوى المشروطان في هذه انية عبارة عن كلما  تقال 

دة في التي تتطلب جهادا ومجاه ،من عزائم األمورأو أحوال تدعى، وإنما هي 

 .ارها ومظاهرها في حياة المؤمنوالتي تعرف بآث ،تحقيقهما

 :المطلوبة [التقوى]ولعل من أبرز مظاهر  

 .اإلخالص   عز وجل في النية والقول والعمل – 1

النواهي والعمل  باجتناب ،وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص ،التزام طاعته سبحانه وتعالى – 1

 .باألوامر

 ،التواصي بين المؤمنين بالحق، وتبادل النصيحة والشورى فيما بينهم – 3

  .والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر

 .وتوخي الحكمة فيه ،تمرار عليهإتقان العمل الصاله واالس – 1

 وال سيما عند ،تحقيق وحدة الصف بين العاملين، ونبذ التفرق والشقاق – 3

 .مواجهة األعداء

والتضرع إليه في  ،اللجوء إلى هللا سبحانه وتعالى، واإلك ار من ذكره – 6

 .السراء والضراء

 :المطلوب [الصبر]كما أن من أبرز مظاهـر  

 .وال با  على التقوى والعمل الصاله ،تمرار في الجهاد والعمل الحكيماالس – 1

 ..س والمال والوقتبالنفوالجهاد  ،في سبيل هللاالبذل والتضحية  – 1

 .سوضبط النف ،م التعجل في النتائاوعد ،التعقل في العمل – 3

وتجنب الخضوع  ،براءة منهمالن الوإع ،ركون إلى األعداء وتوليهمدم الع – 1

 .ور الدين من أجلهموالتنازل عن أم

 .والجزم بأن العاقبة للمتقين ،التصديق بوعد هللا عز وجل – 3

 .وصدق التوكل عليه ،بحانه وتعالى  س تفويض األمر – 6

واالستنارة بها  ،وما أحوج المسلمين اليوم إلى تفهم هذه القاعدة الدعوية 

 .كالتهمومعالجة عقباتهم ومش ،في دعوتهم

 .(956 :البقرة) {ال إكرا  في الدين قد تبين الرشد من الغي} :قاعدة – 3

ال مجال لإلكراه أبدا في سبيل  هذه القاعدة الدعوية قاعدة قرآنية تبين أنه 

مادام كل من الرشد والغي أصبه واضحا بما أوضحه هللا ورسوله  ،اعتناق العقيدة

 ،ومادام هللا قد أعطى كل إنسان العقل الذي يميز به الرشد والغي ،من جهة

ال إكـراه في الدين قد تبين } :ال تعالىق ،ىوالهدى من الضاللة من جهة أخر

 (.136 :البقرة) {الرشد من الغي

وقد اختلف المفسرون في تفسير هذه انية ك يرا نظرا لظاهر معارضتها  

 ،ولما ثبت من قتال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص لمشركي العرب ،مع بعض آيا  الجهاد من جهة
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فقال بعضهم بنسخها وقال آخرون إنها خاصة  ،وأنه لم يرض منهم إال اإلسالم

 .شركين، وما إلى ذلك مندون الم بأهل الكتاب من
88
 

في  (دينال)ولكن الذي يجمع بينها وبين النصوص األخرى هو حمل لفظ  

وحمل لفظ الدين  ،فهذا مما ال يكره عليه أحد ابتداءً  ،والملة هذه انية على االعتقاد

وإن بقي المرء على  ،الم العامرى على الخضوع العام لنظام اإلسفي آيا  أخ

 .عقيدة أخرى

ما داموا قد  ،ل الذمة على البقاء على عقائدهم وأديانهمـرى إقرار أهكما ج 

 خضعوا 

وذلك م ل  ،ودفعوا الجزية رمزا لهذا الخضوع ،بعقد الذمة لنظام اإلسالم العام

 ،(193 :البقرة) {ـة ويكـون الدين  وقاتلوهم حتى ال تكـون فتن} :قوله تعالى

 :األنفال) {تنة ويكـــــون الديـن كله  وقـاتلوهم حتى ال تكون ف} :وقوله تعالى

هو الذي أرسـل رسـوله بالهدى ودين الحق ليظهره على } :وقوله تعالى ،(39

 (.33 :التوبة) {الدين كله ولو كره المشركون

والمسالمة له من  ،وهذا التوازن بين ضرورة الخضوع لنظام اإلسالم العام 

حد على اعتناق الدين الحق من جهة وبين عدم إكراه أ ،غير المسلمين من جهة

حيث  ،ومحسنا عظيما من محاسنه ،يعد مزية من مزايا النظام اإلسالمي ،أخرى

كما يحقق للدين علوه وخضوع انخرين  ،يحقق للجميع حرية االعتقاد من جهة

 .لنظامه من جهة أخرى

الشرعية الدولية ]وهذا ما يمكن أن نطلق عليه اليوم باصطالذ العصر  

مع السماذ ببقاء الناس على  ،التي يجب أن تهيمن على الجميع ،[بانيةالر

وال ضير في م ل هذه الهيمنة العامة للشرعية الدولية  ،شرائعهم الخاصة بهم

وشريعة المعبود الواحد على  ،ألنها هيمنة شريعة الخالق على المخلوقين ،الربانية

م معينين على غيرهم من خالفا لما يجري اليوم من هيمنة شريعة قو ،العباد

 .األقوام باسم الشرعية الدولية البشرية

 .((نحن دعاة ال قضاة)) :قاعدة – 4

هذه القاعدة مقولة ألحد كبار رجال الدعوة في العصر الحاضر  
89
جعلها  ،

كان له أثر طيب في تصحيه بعض المفاهيم المعاصرة  ،صاحبها عنوانا لكتاب له

وأفرز  اتجاها  دعوية  ،ركة اإلسالميةالتي طرأ  على بعض أبناء الح

فإن هذه القاعدة تؤكد  [.التكفير والهجرة]متطرفة وجماعا  عرفت بجماعا  

وإنما هو هاد  ،على أن الداعي ليس قاضيا على الناس يحاكمهم ويحكم عليهم

 .ومرشد، ومبشـر ومنذر

                                                 
88
 .199ص  ،3ج  ،انظر تفصيال لذلك في الجامع ألحكام القرآن الكريم للقرطبي 
89
إلخوان المسلمين في مصر وغيرها من ثاني مرشد لجماعة ا -يرحمه هللا  -هو األستاذ حسن الهضيبي 

 .بلدان العالم اإلسالمي
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قدر ب ،أو فاسق أو مبتدع ،فليست وظيفته أن يصنف الناس إلى مسلم وكافر 

والمبتدع إلى  ،والفاسق إلى الطاعة ،ما تكون وظيفته دعوة الكافر إلى اإليمان

 .االتباع

فهو متروك إلى  ،أما الحكم على الناس بكفر أو ردة أو فسق أو ابتداع 

المتخصصين من العلماء والمفتين والقضاة، الذين ينظرون إلى المسألة من جميع 

وأم ال هؤالء  .ثـم يصدرون األحكام فيهاجوانبها، ويلمون بجميع متطلباتها، 

 وال ،وأجر واحد إذا أخطأوا ،صابوالهم أجران عليها إذا أ ،أحكامهم مجتهدون في

ولم يستفرغوا وسعهم في  ،إالّ إذا قصروا فيها ،يأثمون في أحكامهم الخاطئة

  .تحقيق متطلباتها
 

من شأنهم فليس  ،أما غيرهم من الناس مهما كانت ألقابهم ومستوياتهم 

وباؤوا  ،وإذا فعلوا ذلك عرضوا أنفسهم إلى الخطر ،إصدار األحكام على الناس

 .باإلثم على كل حال

وتجرؤوا  ،ولكم اتخذ بعض شباب الدعوة اإلسالمية اليوم م ل هذا الموقف 

 ،حاكمهم ومحكومهم ،عامتهم وخاصتهم ،فيه على إصدار األحكام على المسلمين

عانت منها الدعوة  ،وتصرفا  شاذة هنا وهناك ،طئةمما جرهم إلى مواقف خا

ين ،اإلسالمية المعاصرة  .وقاست من ورائها األ مر 

حتى ال  ،وضرورة تعليمها والتذكير لها ،وهذا يؤكد لنا أهمية هذه القاعدة 

وقد ظهر  كتب عديدة ومفيدة  .يقع في الخطإ فيها شباب الدعوة كما وقع بعضهم

وتناقش الشبها  التي ت ار في أذهان  ،صحة هذه القاعدة في معالجة الخطإ، تؤكد

 .الناس حولها
90
 

 (.(ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ،نتعاون فيما اتفقنا عليه)) :قاعدة – 5

يرحمه  – [م1936دمحم رشيد رضا   ]هذه القاعدة الدعوية تنسب للشيخ  

، وتقبلها -يرحمه هللا  – [م1919حسن البنا   ]وتبناها وأكد عليها األستاذ  ،-هللا 

جمهور الدعاة تقبال حسنا 
91
وتحفظ عليها بعضهم بسبب إطالق اإلعذار  ،

وصار من الضرورة الشرعية والدعوية تقييدها  ،للمخالف الذي قد يوهمه لفظها

ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما يجوز فيه . .] :صراحة بقولنا

وذلك بسبب ما يجري لها  ،نه قيدا ملحوظا فيهاوعلى الرغم من كو ،[االختالف

وما يترتب على تطبيقاتها من أخطاء عملية عند بعض  ،من فهم خاطىء من جهة

 :وتؤكد هذه القاعدة الدعوية أمرين أساسين هما .الدعاة من جهة أخرى

 .ضرورة التعاون في المتفق عليه – 1

                                                 
90
وما كتب المستشار سالم  ،من ذلك على سـبيل الم ال ما كتب األسـتاذ حسـن الهضيبي نحن دعاة ال قضاة 

وما كتب عبد هللا دمحم  ،وما كتب صالذ الصاوي التطرف الديني ،البهنساوي الحكم وقضية تكفير المسلم

 ..التكفير عند أهل السنة والجماعة القرني ضوابط
91
 .هـ1111شوال  ،99عدد  ،انظر مقالة األستاذ يوسف القرضاوي في مجلة اإلصالذ 
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 .ضرورة اإلعذار للمخالف في المسألة االجتهادية – 1

أللهم إالّ  ،وإالّ فما يمنع المتفقين على أمر ما من التعاون على تحقيقه 

وما يمنع المخالف من إعذار  ،األنانيا  القاتلة والضيقة، والعصبيا  البغيضة

ومادام  ،مادامت محل اجتهاد ورأي من جهة ،غيره في خالفه في مسألة اجتهادية

 .ة أخرىاإلعذار موقفا متبادال بين المختلفين من جه

فإن من القواعد  ،(ال ينكر المختلف فيه)فكما أن من القواعد الشرعية  

وما أحوج الدعاة اليوم  ،(الخروج من الخالف محبوب)الشرعية األخرى أيضا 

وعلى إحسان  ،وإلى تربية أجيالهم عليها ،إلى تفهم هذه القاعدة تفهما صحيحا

 .تطبيقها
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 المبحث الخامس

 فقهيةالقواعد األصولية وال

 وأثرها في ترشيد العمل اإلسالمي

 :تمهيد* 
 ،ثمة تعريفا  عديدة وضعها علماء األصول للقاعدة األصولية والفقهية 

غير أننا أمام  ،نجدها مب وثة بك رة في مصنفا  األصول والفقه القديمة والحدي ة

لحكم ا)) :فهي ،الحشد الكبير لهما فقد استحسنا التعريف التالي للقاعدة الفقهية

( (الشرعي الكلي الذي يتناول أحكاما فرعية متنوعة
92
واستحسنا التعريف  ،

يستدل به على أحكام  ،هي أصل شرعي كلي)) :التي ،التالي للقاعدة األصولية

 .((فرعية متنوعة
93
 

ومن خالل هذين التعريفين سننتقل الختيار مجموعة من القواعد األصولية  

 .الجانب الدعوي والفقهية وتطبيقاتها العملية في

  :نماذج من القواعد األصولية –أوال * 

اخترنا بعضا من القواعد األصولية وأجرينا على خمس منها تطبيقا  في  

 :وهذه القواعد هي ،المجال الدعوي

 .ال مساغ لالجتهاد في مورد الن  – 1

 .االجتهاد ال ينقض بم له – 1

 .الزم المذهب ليس بمذهب – 3

 .األحكام بتغير األزمان ال ينكر تغير – 1

 .العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب – 3

 .إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع – 6

 .درء المفاسد أولى من جلب المصاله – 9

 .إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما – 9

 .ال عبرة للداللة في مقابلة التصريه – 9

   .ذمةاألصل براءة ال -11

 .وغيرها من القواعد األصولية الك يرة التي تحفل بها كتب األصول 

 :التطبيقات الدعوية على بعض هذ  القواعد* 
 ( (ال مساغ لالجتهاد في مورد الن )) :القاعدة األولى – 1

ويريد  ،والمتفق عليها بين العلماء ،وهي من القواعد األصولية المشهورة 

وكانت داللته على معناه داللة  ،ت ن  ما في قضيةإذا ثب :العلماء بها أنه
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 .بتصرف ،119و  119و  119ص  ،القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل اإلسالمي ،دمحم البيانوني 
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 .بتصرف ،119ص  ،المرجع السابق نفسه 
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فال يجوز  ،صريحة واضحة كأن يكون مفسرا أو محكما في اصطالذ األصوليين

 .وال العدول عن داللة الن  الوارد فيها إلى معنى آخر ،االجتهاد في هذه القضية

فال حاجة لبذل الوسع في  ،ذلك ألن الحكم الشرعي حاصل بالن )) 

بخالف  ،والحكم الحاصل به حاصل بظني ،ن االجتهاد ظنيوأل ،تحصيله

  .((، وال يترك اليقيني للظنيقينيالحاصل بالن  فإنه ي
94
  

وإنما يشمل كل ن   ،وال يقتصر حكم هذه القاعدة على الن  الشرعي 

 ،سواء كان ن  دستور أو قانون عام ،صريه واضه ورد في قضية من القضايا

أو ن  جماعة وقيادة في موضوع من  ،العقود أو كان ن  فرد في عقد من

 .الموضوعا 

أو تحريم نكاذ المتعة  ،فعندما ين  الشارع م ال على تحريم لحم الخنزير 

فيقول فيها بخالف  ،فال يجوز ألحد أن يجتهد في حكم هذه المسائل ،وما إلى ذلك

 ،هألن من شروط االجتهاد المقبول شرعا أن يكون في محل ،ما جاء الن  به

أو عند ورود الن  الظني المحتمل ألك ر من  ،ومحله عند عدم وجود الن 

 .معنى

 ،لتعطل العمل بها ،ولو سمه لكل إنسان أن يجتهد في مقابلة النصوص 

وفي هذا  .وضاعت داللتها بين الناس ،وفقد  النصوص مشروعيتها ومصداقيتها

فليحذر الذين } :ريعيةالصدد قال تعالى محذرا المسلمين من مخاطر الفوضى التش

كما  ،(63 :النور) {يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنــة أو يصيبهم عذاب أليم 

وما كـان لمـؤمـن وال مـؤمنـة إذا قضـى هللا ورسـوله أمرا أن } :قال تعالى أيضا

 (.36 :األحزاب) {يكون لهم الخيرة من أمرهم 

رجعياتهم الشرعية ومن هنا كان على جميع الناس الرجوع إلى نصوص م 

والتحرز من االجتهاد وتأويل النصوص الواردة  ،والتقيد بما ورد فيها ،واإلدارية

ما داموا  ،حتى لو خالفت م ل هذه النصوص اجتهادهم ،في م ل هذه المواطن

وال يتعارض هذا الوجوب عليهم في  ،ومعترفين بها ،ملتزمين بتلك المرجعية

 مع بيان رأيهم ،الطاعة والخضوع لهذه المرجعية

 ،فإن الحوار والمناقشة شيء ،ومحاورتهم ومناقشتهم ،ووجهة نظرهم فيها

وال يخفى األثر الكبير لتفهم هذه  .وااللتزام والطاعة والتقيد بالن  شيء آخر

القاعدة في سلوك الك ير من أتباع الدعوا  والعاملين في شتى المؤسسا  

 ،ي تجلية مفهوم الطاعة في المعروف لديهموف ،المختلفة تجاه قياداتهم ومسؤوليهم

ووقعوا في المخالفة  ،فخرجوا عن الطاعة ،حيث أسيء فهمه لدى الك يرين منهم

 .من حيث ال يشعرون
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 68 

 ( (االجتهاد ال ينقض بمثله)) :القاعدة الثانية – 9

 ،والمتفق عليها بين العلماء ،هذه القاعدة من القواعد األصولية المشهورة 

ال ينقض بم له  ،االجتهاد في المسائل التي يجوز فيها االجتهاد :ماء بهاويريد العل

ثم تبدل اجتهاده فيها  ،فلو قضى قاض في حادثة ما باجتهاده ،من اجتهاد آخر

فإن اجتهاده  ،فقضى فيما رفع إليه من حادثة جديدة مشابهة بغير ما قضى به سابقا

 . األول ثابت ال ينقض بتغير ذلك االجتهاد

لجاز أن ينقض ال اني بال الث  ،ك ألنه لو نقض االجتهاد األول بال انيذل 

وذلك يؤدي إلى عدم  ،وألنه ما من اجتهاد إالّ ويجوز أن يتغير. .وهكذا

 .االستقرار

واست ني من ذلك حالة صدور القضاء مخالفا لن  شرعي صريه،  

نقض م ل هذا والتأكد من الخطإ في تطبيق الحادثة على الحكم الشرعي، فإنه ي

وتداركا للخطإ ال ابت، وما إلى ذلك من حاال   ،القضاء عمال بالن  الشرعي

 .خاصة

واستدل العلماء على هذه القاعدة بإجماع الصحابة رضوان هللا عليهم على  

وأن أبا بكر رضي هللا عنه حكم في مسائل خالفه فيها عمر بن الخطاب  ،ذلك

عمر رضي هللا عنه حكم في المسألة وأن  ،ولم ينقض حكمه ،رضي هللا عنه

ثم حكم فيها بالمشاركة بخالف ما قضى  ،المشتركة في الميرا  بعدم المشاركة

وهذه  ،تلك على ما قضينا)) :وقال ،ولم ينقض قضاءه األول ،في نظيرها سابقا

 .((..وقضى في الجد قضايا مختلفة ،على ما نقضي
95
   

قتضي ضرورة تحقيق االستقرار في ويؤيد هذه القاعدة الدليل العقلي الم 

حيث تتحقق بهذه  ،وسد باب الفوضى واالضطراب فيها ،األحكام والقضاء

 ،القاعدة الموازنة الصحيحة بين ضرورة الرجوع إلى الحق في االجتهاد من جهة

 .وبين ضرورة استقرار األحكام و األقضية من جهة أخرى

أن يخرج على حكم قضاء  ،فردا كان أو جماعة ،ال يصه ألحد :ومن هنا 

بحجة تغير القضاء  ،سابق في قضية من القضايا إذا ما صدر فيها قضاء من أهله

وإنما على الجميع العمل باالجتهاد الجديد والقضاء ال اني فيما  ،واالجتهاد فيها

، كما ال يصه أن ينظر إلى المسائل المقضي بها تجد من حواد  وقضايايســ

 ،أو إثم وقع فيه صاحبه ،على أنها خطأ يجب الرجوع عنهسابقا بالقضاء األول  

أو في نظر  ،ذلك ألن االجتهاد السابق ولو ثبت خطؤه في نظر صاحبه فيما بعد

غيره إنما هو خطأ اجتهادي مأجور عليه صاحبه من جهة، وألن االجتهاد الجديد 

 .ىالمخالف للقضاء السابق صواب اجتهادي، ويحتمل الخطأ أيضا من جهة أخر
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إذا حكم الحاكـم فاجتهد فأصاب فله ] :ومن هنا جاء في الحديث الشريف 

[.أجـران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
 96
 

وبفهم هذه القاعدة يتمكن الدعاة من التعامل السليم والمحكم مع الحواد   

ويتمكنون  ،ويتمكنون من توجيه أتباعهم الوجهة السليمة ،والمستجدا  واألتباع

ويتجنبون بفقهها من الوقوع في  ،مع سـائر المدعوين بدقة وانتظام من التعامل

 .الفوضى واالضطراب

 ( (ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان)) :القاعدة الثالثة – 3

 ،والمتفق عليها بين العلماء ،هذه القاعدة من القواعد األصولية المشهورة 

ال ينكر  ،على األعراف واألزمان أن األحكام الشرعية المبنية :ويريد العلماء بها

وفي هذا الصدد . .تغيرها إذا ما تغير  تلك األعراف السابقة في األزمان الالحقة

ك ير من األحكام تختلف . .)) (:نشر العرف)بدين في رسالته يقول العالمة ابن عا

 ،أو لفساد أهل الزمان ،لتغير عرف أهله لحدو  ضرورة ،باختالف الزمان

وخالف  ،ولزم الضرر بالناس ،الحكم على ما كان أوال للزم المشقة بحيث لو بقي

ولهذا ترى  ،ودفع الضر والفساد ،قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير

مشائخ المذهب خالفوا ما ن  عليه المجتهد في مواضع ك يرة بناها على ما كان 

أخذا من قواعد  ،ا بهلعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قالو ،في زمنه

 .((مذهبه
97
 

والبد لفهم هذه القاعدة فهما صحيحا من التنبه إلى ضابط األحكام التي  

اتفقت كلمة . .)) :وفي هذا يقول األستاذ الدكتور دمحم الزحيلي ،تتغير بتغير الزمان

المذاهب على أن األحكام التي تتبدل بتبدل الزمان وأخالق الناس، هي األحكام 

فإذا أصبحت ال تتالءم  ،دية التي بنيت على القياس ودواعي المصلحةاالجتها

 ،وإالّ كانت عب ا وضررا ،وأوضاع الزمان ومصلحة الناس وجب تغييرها

أما األحكام األساسية التي جاء   ،والشريعة منزهة عن ذلك وال عبث فيها

والزنى كحرمة الظلم  ،انمرة والناهية :الشـريعة لتأسيسها بنصوصها األصلية

ووجوب قمع  ،وكوجوب التراضي في العقد ،والربا وشرب الخمر والسرقة

بل هي أصول جاء  بها  ،فهذه ال تتبدل بتبدل الزمان ،الجرائم وحماية الحقوق

لكن وسائل تحقيقها وأساليب تطبيقها قد تتبدل  ،الشريعة إلصالذ الزمان واألجيال

كانت  ،لحقوق م ال وهو القضاءفوسيلة حماية ا ،باختالف األزمنة والمحدثا 

 ،وقضاؤه على درجة واحدة قطعية ،محاكمة تقوم على أسلوب القاضي الفرد

فالتبدل في  ،وتعدد درجا  االحتياط ،فيمكن أن تتبدل إلى أسلوب محكمة الجماعة
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 .113ص  ،1ج  ،انظر مجموعة رسائل ابن عابدين 



 70 

والحق  ،الحقيقة في م ل هذه األحكام ما هو إالّ تبدل الوسائل للوصول إلى الحق

 .((..ثابت ال يتغير
98
 

رأى بعض العلماء أن  ،وخوفا من تفهم القاعدة على غير معناها الصحيه 

ويحسن  ،(ال ينكر تغير األحكام االجتهادية بتغير األزمان) :تقيد عبارتها بقول

ال ينكر تغير ) :تقييدها أيضا بقول األستاذ الدكتور دمحم أبو الفته البيانوني بقوله

دفعا للبس في ذلك من  (زمان بتغير األزماناألحكام المبنية على األعراف واأل

ولتشمل القاعدة األحكام النصية المبنية على األعراف الزمنية أيضا من  ،جهة

 .جهة أخرى

ولو تفهم الناس عامة والدعاة خاصة هذه القاعدة على حقيقتها لعلموا على  

له التي قامت على مصا ،تغيير ك ير من آرائهم واجتهاداتهم الدعوية وغيرها

مما يحقق للدعوة اإلسالمية أصالتها  ،أو أعراف محلية متغيرة ،زمنية متطورة

واألساليب  ،ويخرج بها عن الجمود في جانب المناها البشرية ،ومعاصرتها

 .والوسائل المتغيرة

ولكم نجد في دعاة اليوم من يتمسك بم ل هذه المتغيرا  في المناها  

ويتحرج من الخروج عليها  ،األصالةواألساليب والوسائل باسم المحافظة و

والتغيير فيها تحرجه من الخروج على النصوص الشرعية ال ابتة واألحكام 

 .القاطعة والمبادىء الالزمة

 ،في الوقت الذي نجد فيه بعض الناس يخرجون على ال وابت والمبادىء 

 ،وإذا روجعوا في ذلك احتجوا بم ل هذه القاعدة ،باسم المعاصرة والحداثة

 .ووضعوها في غير محلها ،وفهموها على غير وجهها

لتسلم  ،فال بد من فهم دقيق لهذه القاعدة، ومعرفة صحيحة بتطبيقاتها 

ومن هنا قال اإلمام القرافي في  .للدعوة اإلسالمية أصالتها، وتتحقق معاصرتها

وجهل بمقاصد علماء  ،الجمود على المنقوال  أبدا ضالل في الدين)) :هذا الصدد

 .((لمسلمين والسلف الماضينا
99
  

 ((درء المفاسد أولى من جلب المصالح)) :القاعدة الرابعة – 4

 ،والمتفق عليها بين العلماء ،هذه القاعـدة من القواعد األصولية المشهورة

أنه إذا تعارض درء المفاسد مع تحقيق المصاله قتدم درء المفاسد  :بها ويريدون 

اسـتدلوا عليها و ،ع المفسدة مقدم على جلب المصلحة،  ألن دفجلب المصاله على

 :بأدلة عديدة منها

 فيسبّوا هللا عدوا بغير وال تسبّوا الذين يدعون من دون هللا} :ه تعالىــقول – 1

 .{علم

                                                 
98
 .311و  313ص  ،لقواعد الفقهيةا ،دمحم الزحيلي 
99
 .199ص  ،1ج  ،الفروق لإلمام القرافي :انظر 
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حيث نهى هللا سبحانه وتعالى عن سب الكفار وآلهتهم مع ما فيه  ،(119 :األنعام)

بهم هللا عز ا يتسبب عنه من مفسدة مقابلة سلم ،من مصلحة تحقير دينهم وإهانتهم

 .وجل

وإذا نهيتكـم عن  ،إذا أمرتكم بشـيء فـأتــوا منه مـا اسـتطعتم] :قوله ملسو هيلع هللا ىلص – 1

 [شـيء فدعوه
100
.فإن اعتناء الشارع بالمنهيا  أشد من اعتنائه بالمأمورا  ،

101
 

فمن الحكمة والحزم القضاء  ،وألن للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء والحريق – 3

 .ولو ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها ،عليها في مهدها

 ،كما يدل لهذه القاعدة منها الشارع في تدرجه في بيان األحكام الشرعية – 1

 ،على الرغم من المصاله المترتبة على التعجيل بها ،وعدم إنزالها جملة واحدة

كما صرذ  ،ك من جلب مفاسد من وراء ذلك التعجيلنظرا لما قد يترتب على ذل

فقد روى البخاري عنها قولها في نزول  ،بذلك حديث عائشة رضي هللا عنها

إنما نــزل أول مـا نـزل منـه سـورة مـن المفصل فيها ذكـر ] :القرآن الكريم

و ولـ ،نـزل الحـالل والحـرام ،حتى إذا ثاب الناس إلى اإلسـالم ،الجنـة والنـار

ولو نزل ال تزنوا  ،ال ندع الخمر أبدا :نـزل أول شـيء ال تشـربوا الخمر لقالوا

 [.ال ندع الزنا أبدا :لقالوا
102
 

وانب قت عنها فتاوى  ،وقد فرع الفقهاء على هذه القاعدة أحكاما ك يرة 

 .عديدة في موضوعا  متنوعة

ا عند تعارض والسيم ،كما يحتاج إليها الدعاة ك يرا في موازناتهم الدعوية 

 . .وعدم إمكان الجمع بين تحقيق المصلحة ودرء المفسدة ،المصاله والمفاسد

 ،فك يرا ما يندفع بعض الدعاة إلى تحقيق مصلحة دعوية في اجتهادهم 

مما يجعلهم في نهاية األمر نادمين على ما  ،غافلين عن المفاسد المترتبة على ذلك

ا  كبرى ترتبت على إنكار منكر فكم من مفسدة عامة ومنكر .أقدموا عليه

 .أو جلب مصلحة عاجلة ،جزئي

ومن هنا كان من الضروري أن تترك الموازنا  الدعوية الدقيقة في  

الذين  ،ةوأهل الحل والعقد في األم ،القضايا الكبرى الشائكة ألهل العلم والفقه

انجلة،  ، وال تعميهم المصاله العاجلة عن رؤية المفاسديحسبون لكل أمر حسـابه

 .وال يدفعهم الحماس إلى حرق المراحل، واستعجال النتائا

 ( (ال عبرة للداللة في مقابلة التصريح)) :القاعدة الرابعة – 5

 ،والمتفق عليها بين العلماء ،هذه القاعدة من القواعد األصولية المشهورة 

عين يخالف ما أنه إذا دلت األحوال والقرائن على إرادة معنى م :ويريد العلماء بها

                                                 
100
وصحيه  ،6911حديث رقم  ،كتاب االعتصام با  ،انظر صحيه اإلمـام البخاري ،الحديث متفق عليه 

 .1391حديث رقم  ،كتاب الحا ،اإلمـام مسـلم
101
 .اعد الفقهية لمحمد الزحيليوالقو .131ص  ،شرذ القواعد الفقهية ألحمد الزرقا :انظر 
102
 .1993رقم  ،باب تأليف القرآن ،أخرجه البخاري 
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 ،وألن داللة التصريه يقينية ،ألنه أقوى ،قدم التصريه على الداللة ،صرذ به

 .وداللة الحال والقرائن ظنية، واليقين مقدم على الظن
103
 

وقد فرع عنها الفقهاء أحكاما فرعية ك يرة تعرف في محلها من كتب الفقه  

إذا ما فهمت  ،تلف المجاال وأن لهذه القاعدة آثارا عملية ك يرة في مخ. .والقواعد

 .على وجهها الصحيه

ومن الغفلة عن م ل هذه القواعد وقع بعض الناس في أحكام خاطئة على  

ولقبوهم بألقاب لم تخطر  ،لم ينتسبوا إليه بعض العلماء والدعاة فنسبوهم إلى ما

وتجاهلوا  ،م واجتهاداتهمعمال بداللة بعض مواقفهم وأحواله ،على بال

ولو أنصف أم ال هؤالء . .به في مواطن أخرى مما يدفع الظن والشك حواما تصر

ولقدموا حسـن  ،لقدموا داللة التصريه على داللة األحوال والتصرفا  والقرائن

 ،وحملوا حالهم على األحسن دائما ،الظن بالعلماء والدعاة على إساءة الظن فيهم

ون إالّ الظن وإن الظن ال وما لهم به علم  إن يتبع} :وفي هذا الصدد قال تعالى

يا أيها الذين آمنوا اجتنبــوا } :، كما قال تعالى(19 :النجم) {يغني من الحق شيئا

وجاء في الحديث  ،(11 :الحجرا ) {ك ـيرا مـن الظـن إن بعض الظـن إثــم 

 [.حسن الظن من حسن العبادة] :الشريف
104
 

  :نماذج من القواعد الفقهية –ثانيا * 
ا من القواعد الفقهية وأجرينا على خمس منها تطبيقا  في اخترنا بعض 

 :المجال الدعوي، وهذه القواعد هي

  .من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه  – 1

 .يغتفر في البقاء ما ال يغتفر في االبتداء – 1

 .الميسور ال يسقط بالمعسور – 3

 .إذا ضاق األمر اتسع – 1

 . الضرورا  تبيه المحظورا – 3

 .الضرورا  تقدر بقدرها – 6

 .ال ينكر المختلف فيه – 9

 .الخروج عن الخالف مستحب – 9

 .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام – 9

إلى غير ذلك من القواعد . المفضول قد يصير فاضال لمصلحة راجحة -11

 ..الفقهية الك يرة

 

                                                 
103
و  119ص  ،والقواعد الفقهية لمحمد الزحيلي .91و  91ص  ،شرذ القواعد الفقهية ألحمد الزرقا :انظر 

119. 
104
وانظر فيض  ،1993رقم  ،وسنن أبي داود 6913ورقم  ،3611حديث رقم  ،انظر صحيه البخاري 

  .393ص  ،3ج  ،ر للمناويالقدي
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 ( (بحرمانهمن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب )) :القاعدة األولى – 0

 ،والمتفق عليها بين العلماء ،هذه القاعدة من القواعد الفقهية المشهورة 

فتعجل بالحصول عليه قبل حلول  ،أنه من كان مستحقا لشيء :ويريد العلماء بها

 .معاملة له بنقيض قصده ،كان عقابه بالحرمان منه ،أجله

القاعدة من وهذه  ،ألنه باستعجاله هذا أقدم على تحصيله بسبب محظور 

 .د الذرائعباب السياسة الشرعية في القمع وس

حيث تعالا ظاهرة  ،ويستفاد من هذه القاعدة الفقهية في المجال الدعوي 

فتراهم يتجاوزون المراحل الفطرية  ،االستعجال التي ابتلي بها ك ير من الدعاة

فتكون  ،جوةاستعجاال منهم للنتائا المر ،مخالفين بذلك السنن الربانية ،الدعوية

 ..النتيجة غالبا الخسران والندامة

وعندما جاء بعض الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم  رسول هللا صلى  

 ،أنكر عليهم استعجالهم ،ويطلبون الدعاء منه ،هللا عليه وسلم  يستعجلون النصر

شـكونا  :قال] :فقد روى البخاري عن أبي عبد هللا خبّاب بن األر  رضي هللا عنه

 ؟أال تستنصر لنا :قلنا له ،ى رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وهو متوسـد بـردة لـه في ظل الكـعبةإل

 ،كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في األرض فيجعل فيه :قال ؟أال تدعو هللا لنا

 ،فيشـق باثنتين وما يصده ذلك عن دينـه ،فيجاء بالمنشـار فيوضع على رأسـه

د ما دون لحمه من عظـم أو عصب وما يصده ذلك عن ويمشـط بأمشـاط الحدي

وهللا ليتمن هذا األمر حتى يســـير الــراكــب من صنعــاء إلى حضرمــو   ،دينه

 [.ولـكنـكـم تسـتعجلون ،ال يخـــاف إالّ هللا أو الذئب على غنمــه
105
  

ة واالستنارة بهذه القاعد ،فما أحوج الدعاة اليوم إلى تفهم المنها النبوي 

وما أعطي أحدكم عطاء خيرا وأوسع من ] :فقد جاء في الحديث الشريف ،الفقهية

 [.الصبر
106
 

 .((الميسور ال يسقط بالمعسور)) :القاعدة الثانية – 9

 ،والمتفق عليها بين العلماء ،هذه القاعدة من القواعد الفقهية المشهورة 

إذا أمرتكم ] :الموهي من أشهر القواعد المستنبطة من قوله عليه الصالة والس

 [بـأمـر فـأتـوا منه ما اسـتطعتم
107
وهي من أهم األصول في الشريعة  ،

بل  ،أن المأمور به إذا لم يتيسر فعله على الوجه المطلوب :ومعناها ،اإلسالمية

 ،فال يسقط فعل هذا البعض المتيسر بتعسر فعل البعض انخر ،تيسر فعل بعضه

 .يجب فعل القدر المتيسر فعله بل ،بعدم القدرة على فعل الكل :أي
108
 

                                                 
105
 .6913ورقم  ،3611حديث رقم  ،صحيه البخاري 
106
 .1133 ،ومسلم ،1396 ،كتاب الزكاة ،البخاري ،جزء من حديث متفق عليه 
107
 .6911رقم  ،كتاب االعتصام با  ،انظر صحيه البخاري ،الحديث متفق عليه 
108
 .631ص  ،انظر القواعد الفقهية للزحيلي 



 74 

أو  ،أو على جنب ،ومن هنا وجب على من قدر أداء الصالة قاعدا 

بسبب تعذر  ،وال تسقط عنه الصالة جميعها ،أن يصلي كما يستطيع ،باإليماء

 ..إتيان بعض أركانها

عن عمران بن ] :فقد جاء في الحديث الشريف قوله عليه الصالة والسالم 

 [.ــّل  قائما فإن لم تسـتطع فقاعدا فإن لم تسـتطع فعلى جنبصـ :حصين قــال
109
 

المشقة تجلب )العلماء وإن من القواعد الفقهية الكبرى المتفق عليها بين  

 :أال وهي ،، وهي تعبر عن خصيصة من خصائ  الشريعة اإلسالمية(التيسير

 .التيسير ورفع الحرج

يمكن االستفادة منها  (عسورالميسور ال يسقط بالم)وإن م ل هذه القاعدة  

فإذا عجز الدعاة عن .. .وال تقتصر على أحكام العبادا  ،في جميع جوانب الحياة

لضعفهم أو لظروف خاصة  ،تحقيق أمر هللا عز وجل في جميع جوانب الحياة

فال يجوز لهم أن  ،وأمكنهم تطبيق أحكام هللا في بعض الجوانب دون بعض ،بهم

فما ال  ،نظرا لما عجزوا عنه من إقامة الدين كامال ،كنهميتوقفوا عن تطبيق ما أم

 .ال يترك جله ،يدرك كله

 :وك يرا ما فهم بعض الدعاة خطأ مقولة مشـهورة لبعض الدعاة وهي 

 ،فذهبوا إلى ترك الممكن والمتيسر منه ،(خذوا اإلسالم جملة أو دعوه جملة)

ديد والالذع إلى من استطاع أو وجهوا النقد الش ،وانتظروا تطبيق اإلسالم كامال

 .غافلين عن م ل هذه القاعدة الفقهية ،أن يطبق بعض الجوانب دون بعض

وبين من لم يستطع ذلك  ،فهناك فرق بين من يستطيع أخذ اإلسالم جملة 

وسعيه إلى األخذ به من جميع أطرافه، وبين  ،مع اعتقاده بوجوب األخذ به جميعا

فيأخذ  ،اإلسالم بعض جوانبه ويترك بعضهامن ظن أن بإمكانه أن يتخير من 

مشوها بذلك وحدة اإلسالم وكماله، وهذا هو الذي ينزل  ،بشيء ويترك أشياء

 .(أو دعوه جملة ،خذوا اإلسالم جملة)عليه قول 

 ،ومن المتفق عليه أن وجوب القيام باألحكام الشرعية مقيد بالعلم بها أوال 

وكان ممن يعذر م له في  –حكام الشرعية فمن جهل بعض األ ،والقدرة عليها ثانيا

ومن علم بها ولكنه عجز عن القيام بها  ،كان معذورا فيما قّصر فيه –الجهل 

فال تقام الحجة على أحد في  .كان معذورا فيما قّصر فيه أيضا ،بسبب من األسباب

 .ذلك إالّ بالعلم والقدرة معا

 ( (إنما ينكر المجمع عليهو ،ال ينكر المختلف فيه)) :القاعدة الثالثة – 3

 ،والمتفق عليها بين العلماء ،هذه القاعدة من القواعد الفقهية المشهورة 

حتى  ،وهي من أشهر القواعد التي امتأل  بها كتب الفقه وانداب واالحتساب

 .كاد  تكون محل اتفاق بين العلماء

                                                 
109
وسنن أبي داود  ،1131رقم  ،انظر صحيه البخاري ،والترمذي وأبو داود وغيرهم أخرجه البخاري 

 .339والترمذي  ،913
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هو  :ختلف فيهالم. .)) :وفي بيان معناها يقول األستاذ الدكتور دمحم الزحيلي 

ألنه يقوم على  ،فال يجب إنكار المختلف فيه ،ما يقع بين المذهب الختالف األدلة

وإن  ،ألنه ال دليل عليه ،وإن ما يجب إنكاره فعل يخالف المجمع عليه ،دليل

وهو ال يكون إالّ لما  ،اإلنكار لواجب فقط :اإلنكار المنفي في القاعدة مراد به

 ،فال يجب إنكاره على الفاعل ،ا اختلف في تحريمهوأما م ،أجمع على تحريمه

 .((أو جهل تحريمه ،الحتمال أنه حينئذ قلّد من يرى حلّه

وتطبيقها في مناهجهم  ،وما أحوج الدعاة اليوم إلى فقه هذه القاعدة 

فكم افترقت صفوف المسلمين اليوم من وراء اإلنكار في بعض  ،وأساليبهم

 .لذلك قلوبهمواختلفت  ،المسائل االجتهادية

 ( (الخروج عن الخالف مستحب)) :القاعدة الرابعة – 4

 ،والمتفق عليها بين العلماء ،هذه القاعدة من القواعد الفقهية المشهورة 

، وتحقق (ال ينكر المختلف فيه)وهي من أشهر القواعد المكملة للقاعدة السابقة لها 

وتسمى عند المالكية  ،توازنا في موقف المسلم من مسائل الخالف واالجتهاد

 (.مراعاة الخالف)بقاعدة 

وذلك احتياطا  ،ب مطلوبأن مراعاة الخالف العلمي أمر محبو :ومعناها 

 .، وعونا على تحقيق الوحدة وعدم الفرقةفي الدين

 :روطا لمراعاة الخالف منهاوقد ذكر العلماء ش 

 .أن ال يوقع مراعاته في خالف آخر – 1

 .نةبتة صحيحة أو حسف سنة ثاأن ال يخال – 1

 .تند إليه المجتهددليله الذي اس :أي ،يقوى مدركهأن  – 3
110
 

فإن الدعوة فيه  ،ال لإلنكارفإذا كان األمر المختلف فيه بين العلماء ليس مح 

 .محبوب وببلطف ورفق إلى الخروج من الخالف أمر مطل

كار في دة عدم اإلنعد تقريره لقاعووي بوفي هذا الصدد يقول اإلمام الن 

فهو  ،ولكنه إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من الخالف)) :المختلف فيه

فإن العلماء متفقون على الحث على الخروج  ،حسن محبوب مندوب فعله برفق

 .((أو وقوع في خالف آخر ،من الخالف إذا لم يلزم منه إخالل بسنة
111
 

وبين الدعوة  ،فيهومن هنا يظهر الفرق واضحا بين اإلنكار في المختلف  

فإن من يدعو انخر للخروج عن الخالف، ال  ،برفق إلى الخروج عن الخالف

وإنما ينطلق في دعوته من  ،ينطلق معه من منطلق اعتبار القول انخر منكرا

 .واتقاء الشبها  ،منطلق االحتياط في الدين

                                                 
110
 ،وقواعد األحكام في مصاله األنام للعز بن عبد السالم .391ص  ،انظر القواعد الفقهية لمحمد الزحيلي 

 ..19ص  ،1ج 
111
 .13ص  ،1ج  ،انظر شرذ صحيه مسلم لإلمام النووي 
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 ،الدعوية وعملوا بالقاعدتين معا في حياتهم ،ولو تنبه الدعاة إلى هذا الفرق 

واألخذ  ،وتالقى الناس على المتفق عليه ،ولوحد  الصفوف ،لتقاربت القلوب

وتباغضت قلوبهم  ،وإالّ فكم تفرقت صفوف المسلمين .باألحوط من أحكام الدين

والضوابط  ،من وراء إنكار في مختلف فيه، غافلين عن م ل هذه القواعد الدعوية

 .الفقهية

 :في كتابه (عبد الرحمن بن معمر السنوسي)وفي هذا المقام يقول الشيخ  

إن من المقاصد العليا والغايا  العظمى التي يلتفت إليها . .)) (:مراعاة الخالف)

ة االختالف بين المسلمين :هاهنا وتقليل  ،وحسم أسباب الفرقة بينهم ،تضييق هو 

وخا في فك يرا ما أحدثت هذه الخالفا  شر ،مسائل االختالف بين المذاهب الفقهية

وعاها التاريخ وشهد  ،وفتنا عظيمة ،وخلفت جراحا  ال تؤسى ،وحدة المسلمين

وما في تعدد  ،وبقدر ما في اختالف الفهوم واألنظار من خير ونفع ،بها الواقع

وفيه من دواعي الفرقة وأسباب التشتت ما يأسى له  ،المذاهب من ثراء وسعة

 ،ي ذاته ال ينتهض إلحدا  الفرقةوال شك أن الخالف الفقهي ف.. .القلب ويحزن

.((والتعصب للرأي ،واستحكام الهوى ،وإنما تسبب الفرقة عن ضيق الصدور
112

  

 ( (المفضول قد يصير فاضال لمصلحة راجحة)) :القاعدة الرابعة – 5

 ،والمتفق عليها بين العلماء ،هذه القاعدة من القواعد الفقهية المشهورة 

 –وقد صرذ بها بهذا اللفظ اإلمام ابن تيمية  ،ضهمبين بع وهي من أشهر القواعد

وترتيب  ،وهي أصل عقد الموازنا  ،في أك ر من موضع –يرحمه هللا 

فالعمل الواحد يكون فعله )) :وفي هذا المعنى يقول اإلمام ابن تيمية ،األولويا 

بحسب  ،باعتبار ما يترجه من مصلحة فعله وتركه ،وتركه تارة ،مستحبا تارة

والمسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد راجه على  .الشرعية األدلة

وقال لعائشة  ،بناء البيت على قواعد إبراهيم   كما ترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ،مصلحته

وليس عندي من النفقة ما  ،لوال أن الناس حديث عهدهم بكفر)) :رضي هللا عنها

ي على بنائه لكنت أدخلت فيه م ولجعلت لها بابا يدخل  ،ن الحجر خمس أذرعيتق ّو 

 .((((الناس منه وبابا يخرجون منه
113
 

فترك النبي ملسو هيلع هللا ىلص هذا األمر الذي كان عنده أفضل األمرين للمعارض الراجه  

فكانت المفسدة  ،لما في ذلك من التنفير لهم ،وهو حدثان عهد قريش باإلسالم

 .راجحة على المصلحة

                                                 
112
هـ 1111 ،،الرياض ،مكتبة سمرقند ،قواعد فقهية لترشيد الدعوة اإلسالمية ،ر الدرويشناص: انظر 

 ،الرياض ،مكتبة الرشد ،مراعاة الخالف ،وما بعدها وعبد الرحمن بن معمر السنوسي. .39ص  ،م1991

 .31و  33ص  .م1111هـ 1111 ،الطبعة األولى
113
 ،انظر كتاب الحا ،و في صحيه مسلم بهذا اللفظوه ،أورد اإلمام ابن تيمية هذا الحديث بلفظ مقارب 

  .1391حديث رقم 
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ب األئمة كاإلمام أحمد وغيره أن يدع اإلمام ما هو عنده ولذلك استح 

بأن  ،م ل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل ،إذا كان فيه تأليف المأمومين ،أفضل

وهو يؤم قوما ال يرون إالّ وصل الوتر  ،ثم يصلي ركعة الوتر ،يسلم في الشفع

صلة بموافقته لهم كانت المصلحة الحا ،بالشفع، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى األفضل

 .أرجه من مصلحة فصله مع كراهتهم للصالة خلفه ،بوصل الوتر

وكان  ،أو الجهر بها ،وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة في البسملة أفضل 

المأمومون على خالف رأيه، ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف 

وكذلك لو فعل . .االتي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسن

 .كان حسنا ،خالف األفضل ألجل بيان السنة وتعليمها لمن ال يعلمها

فمن فعل  ،فهذه األمور وإن كان أحدها أرجه من انخر. .)) :إلى أن قال 

كما  ،وقد يكون فعل المرجوذ أرجه للمصلحة الراجحة ،المرجوذ فقد فعل جائزا

فإن  ،ا واقع في عامة األعمالوهذ ،يكون ترك الراجه أحيانا لمصلحة راجحة

 .((قد يكون في مواطن غيره أفضل منه ،العمل الذي هو في جنسه أفضل
114
 

وتطبيقها في ك ير من  ،وما أحوج الدعاة اليوم إلى فقه هذه القاعدة 

في وقت تمسك فيه بعضهم بما  ،ودفعا للفرقة والبغضاء ،المواقف تأليفا للقلوب

وافتراق القلوب والصفوف  ،ن ظهور النفرة منهمعلى الرغم م ،يراه في اجتهاده

 .بسببهم
115
 

 

 

  

                                                 
114
 .199.. .193ص  ،11ج  ،انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 
115
 .313و  311ص  ،11ج  ،انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 

 

 



 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الفصل الثالث

 قضايا االستخالف في الفكر اإلسالمي

 

 
رســلهم  ـا ظلمـوا وجـاءتهـمولقد أهلكنـا القــرون مـن قبلـكـــم لمّ }  

ثـم جعلناكم  *وا كذلك نجــزي القوم المجرمين كانوا ليؤمن بالبينا  وما

                   {ف في األرض من بعدهم لننظر كيف تعملونخالئ
 [11 ،13 :يونس]

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



 79 

 المبحث األول

 قضية االستخالف الكبرى

 مظاهرها  .أركانها .مقتضياتها .وظيفة االستخالف
 :تمهيد* 
تتعد قضية االستخالف في الفكر اإلسالمي من أهم مرتكزا  التصورا   

فهمها بشكلها السوي كما وضحتها  إليه  يجب على المنتمين ،العقدية لهذا الدين

وكما وضحها رسول اإلسالم دمحم  ،[الكتاب والسنة]المرجعية اإلسالمية المقدسة 

وكما عرضها صحابته الكرام رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين  ،ملسو هيلع هللا ىلص للناس كافة

سة على المشـتغلين بالعلوم وهي من الواجبا  المقد ،على األمم فآمنوا بها

ألنها هي المنطلق  ،اإلسالمية أن يعرفوا دقائقها وأبعادها ومعالمها وتفاصيلها

، وكما يجب على المدعوين المطلعين لذي يتأسـس عليه تطبيق هذا الدينالسوي ا

والمكتشفين لحقيقة هذا الدين أن يأخذوا نصيبهم السوي من الفهم والتعمق لهذه 

 .ألهميتها بالنسبة للراغبين في االنتساب لهذا الدين نظرا ،القضية

ويعد طرحها وتعلمها اليوم من المهام والضرورا  الدينية والحضارية  

من عدة وجوه، بعضها ذاتي له عالقة وطيدة بحقيقة ونوعية وأصالة الذا  

وبعضها انخر له عالقة قوية بانخر  ،المؤمنة الفردية والجمعية والجماهيرية

 ..دعو أو المجاور أو الصديق أو المعاديالم

كما يجيء طرحها اليوم والبشرية تتخطى عتبا  القرن العشرين  

وتضع أقدامها على عتبا  القرن الواحد والعشرين المفتته لأللفية  ،الميالدي

ال ال ة الميالدية، التي عجز  عن تقديم البديل الحضاري، وعجز  عن إيجاد 

 .   البشرية الخاصة والعامةالمنافذ السوية لمعضال

كار والفلسفا  ويكتسي طرحها اليوم أهمية كبرى في عالم األف 

وبعد أن  ،، وفي عالم المستقبليا  االستشرافية من جهة ثانيةوالتنظيرا  من جهة

 [اليهودية والمسيحية]والدينية أيضا  ،وصلت الفلسفا  المادية واإللحادية والوثنية

والعجز الكلي عن إيجاد الحلول واإلجابا  المقنعة  ،النهيارإلى مأزق التالشـي وا

 .التلو  .الحروب .المجاعا  .السـيدا. الجفـاف .التصحر]لمعضال  البشرية 

بقايا النفايا   .التفجيرا  النووية .الجريمة .المخدرا  .االحتباس الحراري

وأعلنت  ،[..رةالنووية والبيولوجية والجرثومية المدفونة في مختلف بقاع المعمو

بعضها عن نهاية التاريخ وتوقفه وعجزه النهائي عند حدود وإبداعا  وقيم 

األنموذج الحضاري الوثني الغربي 
116
فيما أعلن بعضها انخر بصراحة عن  ،

الصدام المحتمل للحضارا  واألديان السماوية التي سيكون اإلسالم أخطرها 

                                                 
116
 .نهاية التاريخ ،انظر كتاب الياباني األصل األمريكي الجنسية فرانسيس فوكوياما 
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على البشرية بحسب زعمه 
117
ويجهد عقله فيما تبقى لديه  ووقف بعضها يناشد ،

وسماها قرن ما  ،من إضافا  فكرية وثنية وضعية مادية لمنها الحداثة المتداعي

علّها تنقذ البشرية من مأزقها الذي وصلت إليه، بعد أن انتقلت من  ،بعد الحداثة

عصور سيطرة الكنيسة المظلمة وال ورة عليها وإبعادها عن حكم وتوجيه الحياة 

والفصل بين الدين والحياة  ،لمسيحية في نهاية القرن ال امن عشرفي القارة ا

مرورا بتأليه العقل وتمجيده وتحكيمه في كل شـؤون الحياة في القرن  ،والدولة

وتحريكه عن موقعه  ،ثم الشك فيه وال ورة عليه في القرن العشرين ،التاسع عشر

داثة القائمة على ليدخل في ظل الح ،الذي تبوأه في عصر العقالنية المطلقة

 .[والتشـكيك .لتفـكيكوا .والتحـرر .التحـلل] :األركان التالية

كما يجيء طرحها اليوم بهدف عرض تصور اإلسالم الصحيه لغاية  

في الوقت الذي عجز  فيه كل  ،وهدف وجود اإلنسان على هذه األرض

القضية الفلسفا  واألفكار الوضعية والدينية المحرفة عن توضيه وتجلية هذه 

  .المهمة في الوجود

كما تكتسي أهمية كبرى لكونها ستجيب على كل األسئلة واالنشغاال   

هذه  .مسلما كان أم غيره ،الفلسفية الكبرى، التي يطرحها أي إنسان على نفسه

األسئلة التي أدى فشل اإلجابة عنها في األديان والفلسفا  الوضعية األخرى 

وحدة  ،ووجاهة التخريف ،وسيادة التهويم ،باطيلوشيوع األ ،النتشار الخرافا 

كما أد  أيضا إلى الك ير من األمراض  ،تأثير األفكار الباطلة في الفرد الغربي

فك ر  ظاهرة االكتئاب والقلق والضجر واالنتحار  ،النفسية والروحية والمعنوية

انيين وأد  إلى سيادة السحرة والمشعوذين والشهو.. .والفراغ الروحي والنفسي

 .حتى القيم البشرية العامة ،والمتحللين من كل القيم
118
 

كما يجيء طرحها لسد الفراغ واألباطيل التي تروجها المسيحية عن عقيدة  

ويكفي  ،وتضحية هللا بابنه عيسى من أجل تكفير أخطاء البشرية ،الصلب والفداء

تذهب لتالقي و ،أن تكون مسيحيا حتى تقتل وتقترف ما شئت من انثام والجرائم

ربا عطوفا ذبه ابنه من أجل أن يفدي خطايا البشرية كلها ماضيا وحاضرا 

   .ومسـتقبال

التي عجز  عن  كما يجيء طرحها لإلجابة على األسئلة المصيرية 

إلى ما  وكذلك كل الفلسفا  الوضعية ،األديان السابقة لإلسالم اإلجابة عنها سائر

ى والملحة والطبيعية  التي يطرحها كل إنسان على هذه األسئلة الكبر ،بعد الحداثة

 ؟ولماذا أتيت ؟من أين أتيت] :نفسه أو على غيره ممن يتوسم فيه العلم والمعرفة

                                                 
117
اإلسالم والغرب آفاق الصدام،  ،األصل األمريكي الجنسية صموئيل بي هنتغتون انظر كتاب اليهودي 

   .م1993هـ 1113 ،الطبعة األولى ،مكتبة مدبولي ،ترجمة مجدي شرشر
118
ودشن الغرب األلفية  ،..أدى الفراغ الروحي في الغرب إلى انتشار كل األمراض األخالقية والروحية 

 .ال ال ة بتقنينه لزواج األم ال
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 ؟وإلى أين سأنتهي ؟ومم أتيت ؟وألي غاية أتيت ؟وكيف أتى بي ؟ومن أتى بي

    [...؟وهل من حياة وبعث آخر ؟وما هو مصيري بعد النهاية ؟وكيف سأنتهي

فإن قضية االستخالف في الفكر اإلسالمي قضية  ،وبناء على ما سبق 

كما أنها قضية مهمة  ،مهمة ومصيرية وعليها يترتب الك ير لهذا الدين وألتباعه

ومصيرية بالنسـبة للمدعوين للنظر والتوسم في جماليا  ومحاسـن وربيع هذا 

وربانية  ،هذا الدينكما يترتب عليها أيضا صواب وصحة واسـتقامة أخـذ  ،الدين

 .وسـنية التعامل معه وتطبيقه

ولعل مفتتحها ومأخذها العلمي الدقيق والصحيه يتأسـس على طريقة  

 ،وعلى توسم كبار المفسرين والمتأولين المسلمين فيها ،عرضها في القرآن الكريم

 ،وهو األمر الذي سنعمد إليه مستأنسين بما قدمه صاحب الظالل سيد قطب

   .-هما  هللا يرحم  -مغرب العربي الشيخ دمحم الطاهر بن عاشور وعالمة ال

 :قضية االستخالف في القرآن الكريم* 
حظيت قضية االستخالف في القرآن الكريم بمساحة بارزة من اني  

ولعل أهم موضع عرضت فيه بوضوذ بداية من رأس انيا  ال الثين  ،الحكيم

وإذ قال ربك للمالئكة إني } :قوله تعالى األولى من سورة البقرة التي جاء فيها

جاعل في األرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسـد فيها ويسـفك الدمـاء ونحن 

وعلم آدم األسـماء كلها ثم * نسـبه بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما ال تعلمون 

قالوا * عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين 

قــال يـــا آدم أنبئهـم * حانك ال علم لنا إالّ ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سـب

بأسـمائهم فلما أنبـأهم بأسـمائهم قـال ألــم أقـل لكـم إني أعلـم غيب السـموا  

  (.33. .31 :البقرة) {*واألرض وأعلم مـا تبدون وما كنتم تكتمون 

في تتبع هذه التفاصيل بعد ولعل صاحب الظالل يغنينا عن بذل الجهد  

 .اجتهاده السامق في توسـم أبعادها الخفية
119
 

ها نحن . .)) :في تفسير هذه انيا  –يرحمه هللا  –قال صاحب الظالل  

ا ـوه ،في ساحة المأل األعلى –بعين البصيرة في ومضا  االستشراف  –أوالء 

 :قصة البشرية األولىنحـن أوالء نسمع ونرى 

ئة العليا تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجود زمام إذن فهي المشي 

وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في اإلبداع  ،وتطلق فيها يده ،هذه األرض

وكشف ما في هذه األرض  ،والتحوير والتبديل ،والتحليل والتركيب ،والتكوين

مهمة في ال –بإذن هللا  –وتسخير هذا كله  ،وكنوز وخاما  ،من قوى وطاقا 

 .الضخمة التي وكلها هللا إليه

                                                 
119
 .36ص  ،1ج  ،م1991هـ 1119 ،الطبعة العاشرة ،بيرو  ،دار الشروق ،في ظالل القرن ،سيد قطب 
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هب هذا الكائن الجديد من الطاقا  الكامنة  واالستعداد   ،إذن فقد وت

وه ب  ،وكنوز وخاما  ،المذخورة كفاء ما في هذه األرض من قوى وطاقا  وت

 .من القـوى الخفية ما يحقق المشـيئة اإللهية

وتحكم الكون  –ض إذن فهناك وحدة تناسق بين النواميس التي تحكم األر 

كي ال يقع التصادم بين  ،والنواميس التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته –كله 

 .وكي ال تتحطم طاقـة اإلنسان على صخرة الكون الضخمة ،هذه النواميس وتلك

إذن فهي منزلة عظيمة منزلة هذا اإلنسان في نظام الوجود على هذه  

 .له  ءه خالقه الكريماألرض الفسيحة، وهو التكريم الذي شا

إني جاعل في األرض }هذا كله بعض إيحـاء التعبير العلوي الجليل  

ورؤية ما تم في  ،حين نتماله اليوم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة. .{خليفة

 .األرض على يد هذا الكائن المسـتخلف في هذا الملك العريض

فيها ويســفك الدمـاء  قالوا أتجعل فيها من يفسـد} :قال المالئكة لربهم 

يوحي قول المالئكة هذا بأنه كان لديهم من  ،{ونحن نســبه بحمدك ونقدس لك

أو من تجارب سابقة في األرض أو من إلهام البصيرة ما يكشف  ،شواهد الحال

 ،أو من مقتضيا  حياته على هذه األرض ،لهم عن شيء من فطرة هذا المخلوق

 –. .وأنه سيسفك الدماء ،نه سيفسد في األرضوما يجعلهم يعرفون أو يتوقعون أ

وإالّ السـالم  ،ثم هم بفطرة المالئكة البريئة التي ال تتصور إالّ الخير المطلق

 ،هو وحدة الغاية المطلقة للوجود ،يرون التسبيه بحمد هللا والتقديس له –الشامل 

هللا  يسبحون بحمد ،وهو متحقق بوجودهم هم. .وهو وحدة العلة األولى للخلق

 ..ويعبدونه وال يفترون عن عبادته ،ويقدسـون له

وفي  ،لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا في بناء هذه األرض وعمارتها 

وفي تحقيق إرادة الخالق وناموس الوجود في  ،تنمية هذه الحياة وتنويعها

 .تطويرها وترقيتها وتعديلها على يد خليفة هللا في أرضه

ليتم من وراء هذا الشر  ،وقد يسـفك الدماء أحيانا ،أحياناهـذا الذي يفسـد  

 الجزئي 

خير الحركة الهادمة  .والرقي الدائم ،خير النمو الدائم ،الظاهر خيرا أكبر وأشمل

والتغيير والتطوير في  ،والتطلع الذي ال يقف ،خير المحاولة التي ال تكف .البانية

 .((..هذا الملك الكبير
120
 

عندئذ جاء القرار من . .)) :قائال  -يرحمه هللا    -ويضيف سيد قطب  

. .{قال إني أعلم ما ال تعلمون} :والخبير بمصائر األمور ،العليم بكل شيء

وعلم آدم األسـماء كلها ثم عرضهم على المالئكة فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن }

* ليم الحكيم قالوا سبحانك ال علم لنا إالّ ما علمتنا إنك أنت الع* كنتم صادقين

                                                 
120
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قــال يـــا آدم أنبئهـم بأسمائهم فلما أنبـأهـم بأسمائهم قـــال ألــم أقـل لكـم إني أعلـم 

 .{غيب السـموا  واألرض وأعلم مـا تبدون وما كنتم تكتمون

نشهد ما شهده  –بعين البصيرة في ومضا  االستشراف  –ها نحن أوالء  

ء نشـهد طرفا من ذلك السر اإللهي العظيم ها نحن أوال. .المالئكة في المأل األعلى

سر القدرة على . .وهو يسلمه مقاليد الخالفة ،الذي أودعه هللا هذا الكائن البشري

سر القدرة على تسمية األشخاص واألشياء بأسماء . .الرمز باألسماء للمسميا 

رموزا لتلك األشخاص واألشياء المحسوسة    –وهي ألفاظ منطوقة  –يجعلها 

ندرك . .وهي قدرة ذا  قيمة كبرى في حياة اإلنسان على هذه األرض. .مهأما

لو لم يوهب اإلنسان القدرة على الرمز  ،قيمتها حين نتصور الصعوبة الكبرى

حين يحتاج كل فرد لكي  ،والمشقة في التفاهم والتعامل ،باألسماء  للمسميا 

أمامهم ليتفاهموا يتفاهم مع انخرين على شيء أن يستحضر هذا الشيء بذاته 

. .الشأن شأن نخلة فال سبيل إلى التفاهم عليه إالّ باستحضار جسم النخلة. .بشأنه

الشأن شأن . .فال سبيل إلى التفاهم عليه إالّ بالذهاب إلى الجبل ،الشأن شأن الجبل

 ..فرد من الناس فال سـبيل إلى التفاهم عليه إالّ بتحضير هذا الفرد من الناس

وإن الحياة ما كانت لتمضي في . .هائلة ال تتصور معها الحياةإنها مشـقة  

فأما  .طريقها لو لم يودع هللا هذا الكائن القدرة على الرمز باألسماء للمسميا 

ومن ثم  ،ألنها ال ضرورة لها في وظيفتهم ،المالئكة فال حاجة لهم بهذه الخاصية

هم ما عرض لم يعرفوا وعرض علي ،فلما علّم هللا آدم هذا السر .لم توهب لهم

وجهروا . .لم يعرفوا كيف يضعون الرموز اللفظية لألشياء والشخوص. .األسماء

وهو  ،واإلقرار بحدود علمهم ،واالعتراف بعجزهم ،أمام هذا العجز بتسبيه ربهم

ثم كان هذا التعقيب الذي يردهم إلى إدراك حكمة العليم . .وعرف آدم. .ما علمهم

أقـل لكم إني أعلـم غيب السموا  واألرض وأعلم مـا تبدون قـال ألـم  } :الحكيم

 .((..{وما كنتم تكتمون
121
 

أم بمنحه  ،أهي بتعليمه لبعض األسماء ،وفي مسألة تعليم آدم األسماء 

والظاهر أن األسماء . .)) :قال اإلمام دمحم الطاهر بن عاشور ،القدرة على الترميز

التي يحتاج نوع اإلنسان إلى  ،  األشياءهي ألفاظ تدل على ذوا ،التي علمها آدم

أو إفادة حصول بعضها مع  ،أو استحضارها ،التعبير عنها لحاجته إلى ندائها

وأسماء  ،فهي إما أسماء الذوا  من الموجودا  من األعالم الشخصية. .بعض

األجناس من الحيوان والنبا  والكواكب مما يقع عليه نظر اإلنسان ابتداء م ل 

ثم  ،فما تعلمه هو المصادر ال األفعال ،حواء وإبليس وشجرة وثمرةجنة وملك و

 .((..وأوجد األفعال ،تعلم هو فيما بعد
122
 

                                                 
121
 .39ص  ،1ج  ،في ظالل القرن ،سيد قطب 
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 :وما يمكن استخالصه من تفسير هذه انيا  

تكريم رسول اإلسالم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص والجماعة المؤمنة بوقائع ومشاهدا  الملكو   – 1

وما رافقها من حوار  ،لخليقة على األرضاألعلى في قصة بداية الخلق وا

 ..واستشارة واختبار وامتحان وتكريم

وتميزها المطلق  ،إبراز المعايير التي تقيم بها المالئكة األمور واألشياء – 1

 .بالخيرية

إنما هو اعتراض بالنظر إلى القيم  ،اعتراض المالئكة على وجود آدم – 3

رهم واقتناعهم بغير المعايير الخيرية وعدم تصو ،المعيارية الخيرية المطلقة

وكون االسـتخالف يقوم على  ،المطلقة المستحقة لمكانة االستخالف في األرض

 .الصراع بين المعيارين المتضادين الخير والشـر

 ،الذي سرعان ما عصى وهو في الجنة ،صدق فراسة المالئكة في آدم – 1

 .بيل ألخيه هابيلوعصيان أبنائه من بعده مباشـرة بجريمة قتل قا

منشـأ التفضيل بين آدم والمالئكة ال في الخيريـة المطلقة أو في الشـرية  – 3

بل التفضيل نشـأ من القدرا  الممنوحة ندم عليه السالم من علم وعقل  ،المطلقة

  .وبها كان االستخالف. .وفكر وقدرا  مختلفة

لها في اختبار الذكاء عجز المالئكة عن إدراك قيمة آدم إالّ من خالل فش – 6

  .والقدرة العلمية أمام نجـاذ آدم عليه السالم

عائشة عبد الرحمن )الدكتورة األستاذة وقد عقد  الباح ة األستاذة  

القرآن ) :فصال جليال في كتابها القيم  -يرحمها هللا   (المشهورة ببنت الشاطىء

تبدأ . .)) :م   ما يليجاء فيه عن قصة استخالف آدم عليه السال (وقضايا اإلنسان

فآدم في الن  القرآني  ،أبي البشرية جمعاء ،قصة اإلنسان على األرض بخلق آدم

ففي مسـتهل العهد المدني نزلت  .هو اإلنسان األول الذي بدأ منه طور البشرية

ومنها آيا   –وانيا   ،وفيها ذكر إلعالن خالفة آدم في األرض ،سورة البقرة

 ،منها هذه المالئكة ،أنه مسبوق بأنواع أخرى غير بشرية صريحة في –خلق آدم 

وهي من الميتافيزيقا  ،وال يأذن لنا العلم في أن نخوض فيها ،التي ال ندري كنهها

كذلك ال يأذن لنا الدين أن نقول فيها بأك ر  .التي ال تخضع لمجال إدراكه وتجربته

 .مما تاله علينا كتاب ديننا

وقد عاشت في عالمها  ،طور سابق على خلق آدمومنه نعرف أن المالئكة  

 ،خاضعة لنواميس غير التي يخضع لها جنسنا اندمي ،الذي ال يحيط به إدراكنا

دون  ،فتأتمر بها في خضوع وإذعان ،تسييرها اإلرادة العليا على وجه التسخير

 بل ،، ودون أن تهيئها طبيعتها لعلم أو خلق كسبيلى بحرية إرادة واختيارأن تبت

دون أن تدرك ضرورة ما لوجود طور جديد من المخلوقا  ليس له م ل 

والكون قبل هذا  ،وهي المذعنة للتسخير المطلق ،خضوعها وتواضعها وطهرها
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ال يعصون هللا ما }والمالئكة فيه رسل ربهم  ،يسير قبل هذا اندمي في سالم

 .{أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

لة التي سبقت وجود آدم مباشرة ولنا أن نفترض دون تعسف أن المرح 

ظهر  بادرته األولى حين تلقت المالئكة اإليذان  ،كانت مؤذنة بتحول وشيك

على غير المعهود  ،بخلق آدم خليفة في األرض، فبدأ  تفكر في العلل واألسباب

 .وقيامها بأمر هللا دون تفكير أو مراجعة ،في طبيعتها من اإلذعان والتسليم

 ،الفتراض أن القرآن على ك رة ما تحد  عن المالئكةويؤنسنا في هذا ا 

د الذي مارست فيه يكان موقفها فيه من خالفة آدم في األرض هو الموقف الوح

وفيما عدا هذا الموقف يأتي حديث القرآن فيصرفنا  ،المالئكة حق السؤال والجدل

ما ويذكرها رسال مسخرين ال يعصون هللا  ،عمدا عن البحث في كنهها وجوهرها

 ،يسبحون بحمد ربهم ،حافين من حول العرش ،أمرهم ويفعلون ما يؤمرون

 .ويسجدون   وهم ال يستكبرون

استباحوا أن  ،{إني جـاعـل في األرض خـليفـة} :ولكن حين قال هللا تعالى 

قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسـفك الدماء ونحن نسـبه بحمدك } :يسألوه تعالى

اد  المالئكية بعد كلما  من هللا إلى مألوف وضعها  من ، وقد ع{ونقدس لك

وإذ قلنا } :لم يشذ عنها إالّ إبليـس فباء باللعنة ،الطاعة واالمت ال واإلذعان

 .{للمالئكة اسـجدوا ندم فسـجدوا إالّ إبليـس أبى واسـتكبر وكان من الكافرين

والذي  ،لسابق ندملقد كانت فتنة إبليس أثرا لوقع النبإ الجديد على الطور ا 

كما كان إصراره على المعصية إيذانا .. .لم يتهيأ لغير الطاعة والتسـخير

وبينا للهوة السحيقة الفاصلة بين عصر  ،بالصراع المحتوم بين الخير والشر

 ،وبين ما ينذر به االختيار من إمعان في التمرد ،الطاعة المطلقة والتسخير التام

 .وانحراف إلى الشر والضالل

 ،ليست جبرية تسـليم وطاعة وتسخير .واندمية ليست مالئكية وال إبليسية 

وإنما هي تحقيق . .وال هي محض شر وشهوة وتمرد وإصرار على الضالل 

يتعرض فيها آدم للغواية  ،هي تجربة االبتالء. .للذا  عن تمييز ووعي وإرادة

 ..وبفيندم ويت ،ثم يؤرقه ضميره وتحاسبه النفس اللوامة ،فيغوى

من بدء  –فال تكون حياته كلها  ،ويمضي ليمارس خالفته في األرض 

يحتمل فيها تبعة  ،إالّ معركة متصلة بين الخير والشر –الخليقة إلى آخر وجوده 

دون خيرية البشر عن  ،وعصمة المالئكة عن إجبار. .عمله ومسؤولية اختياره

وأي شر . .ئكة المسخرةوكل خير من اإلنسان كسبي، ال تحظى به المال .اختيار

 . .ويفكر عنه حساب النفـس اللوامة ،تنسخه التوبة

وحين يشذ  .هذه هي اندمية السـوية التي اسـتحقت الخالفة في األرض 

دون أن  ،فيقترف الشر شهوة ومتعة. .بعض أفرادها عن هذه اندمية السوية
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رير عن طبيعة فإن هذا الشذوذ يخرج بم ل ذلك الش ،يردعه ضمير أو يؤرقه قلق

 .أصل الشر ،ويمسخه شيطانا مريدا من صنف إبليس ،اندمية

من هنا لم يكن فيما توقعت المالئكة ندم قبل أن يخلق من إفساد في  

دون المالئكة التي  ،ما يسوغ حرمانه من الخالفة فيها. .األرض وسفك الدماء

 .تسبه بحمد هللا وتقدس له

دم شرور تغويه لكي تمتحن طاقته فاالبتالء يقتضي أن تكون أمام آ 

ويخوض المعركة بين  ،وأمانة اإلنسان تعني أن يواجه التجربة .وتصهر معدنه

 .ليكون خيره له، وشره عليه ،الخير والشر

 ،وهو ما خلق ليعيش في أفق المالئكة التي تسبه بحمد الخالق وتقدس له 

والخير المحض . .هاوإنما خلق ليعيش حياته على هذه األرض ويمارس خالفته في

 .((..إن كان جبريا بغير إرادة واختيار ،ال يسوغ الخالفة
123
 

 :تكريم آدم في الجنة واستخالفه في األرض* 
ولعل القضية األخرى المتفرعة عن قضية االستخالف هي قضية تكريم  

ثم تزويده بالعديد من األسرار الشهودية و التجربية  ،آدم وزوجه في الجنة

األكل من الشجرة، وما ترتب عن ذلك المنع من حرية االختيار لدى كتجربة منع 

ثم أخذ العهد عليه بعد  ،آدم وما آل إليه وضعه بعد األكل منها ومخالفته ألمر ربه

وحرية اإلرادة  ،وسر اللغة والقدرة على الترميز ،وتطعيمه بسر المعرفة ،توبته

 .واالختيار

لها خير من  –مه هللا يرح – ولعل عرض صاحب الظالل سيد قطب 

وبعد استعراضنا لقوله تعالى فيها في رأس  ،عرض في سلسلة العارضين لها

يرحمه  نقتطف منها قول صاحب الظالل ،انيا  ال الثين من سورة البقرة

:هللا
124
 

وإذ قلنا  للمالئكة اسـجـدوا ندم  فسـجدوا إالّ إبليس أبى واسـتكبر وكـان } 

قـلنا يـا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة  وكال منها رغدا حيث و* من الكافرين 

فأزلهما الشـيطان عنها * شئتما وال تقربا هذه الشـجرة فتكونا من الظالمين 

فـأخرجهما ممـا كـانـا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عـدو  ولكـم في األرض 

إنه هو التواب فتلقى آدم من ربــه كلما  فتاب عليه * مسـتقر ومتـاع إلى حين 

قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم  مني هدى فمن تبع هداي فال خـوف * الرحيم 

والذين كفـروا وكـذبـوا بآياتنا أولئك أصحاب النـار * عليهم وال هـم يحـزنـون 

  (.39. .31 :البقرة) {*هـم فيها خالدون 

                                                 
123
ص  ،هـ1111 ،الطبعة ال ال ة ،بيرو  ،دار العلم للماليين ،القرآن وقضايا اإلنسان ،عائشة عبد الرحمن 

31 . .39 .  
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لقد تحقق . .)) : في تفسير هذه انيا - يرحمه هللا   -قال صاحب الظالل  

ويسفك  ،الذي يفسد في األرض ،التكريم اإللهي في أعلى صوره لهذا المخلوق

 ،لقد وهب سر المعرفة ،ولكن وهب من األسرار ما يرفعه على المالئكة ،الدماء

 . .كما وهب سر اإلرادة المستقلة التي تختار الطريق

 ،طريقهوقدرته على تحكيم إرادته في شق  ،إن ازدواجية طبيعته 

إن هذا كله بعض . .واضطالعه بأمانة الهداية إلى هللا تعالى بمحاولته الخاصة

 .((..ولقد سجد المالئكة امت اال لألمر العلوي الجليل. .أسرار تكريمه
125
 

 :في تفسير هذه انيا  قائال -يرحمه هللا     -وأضاف صاحب الظالل  

إالّ إبليس أبى واستكبر وكان من }بادر المالئكة بالسجود أجمعين   تعالى ..))

واالستكبار  ،عصيان الجليل سبحانه :وهنا تتبدى خليقة الشر مجسمة ،{الكافرين

وإن كان إبليس  .واالسـتغالق عن الفهم ،والعزة باإلثم ،عن معرفة الفضل ألهله

الذين ال يعصـون هللا مــا أمــرهـم ويفعـلـون مـا }ليس من جنس المالئكة الذين 

فانن انكشف ميدان المعركة  ،بل من جنس الجان المخلوقين من النار ،{ونيؤمر

 .وخليفة هللا في األرض ،المعركة بين خليفة الشـر في إبليـس. .الخالدة

 ،المعركة التي ينتصر فيها الخير ،المعركة الخالدة في ضمير اإلنسان 

ا بمقدار ما وينتصر فيه ،بمقدار ما يستعصم اإلنسان بإرادته وعهده مع ربه

 ..ويبعد عن ربه ،يستسلم اإلنسان لشهوته

ربما  ،شجرة واحدة ،إالّ شجرة ،ولقد أبيحت ندم وحواء كل ثمار الجنة 

فبغير المحظور ال تنبت  ،كانت ترمز للمحظور الذي ال بد منه في حياة األرض

نسان وال يمتحن صبر اإل ،وال يتميز اإلنسان المريد من الحيوان المسوق ،اإلرادة

والذين يستمتعون  ،فاإلرادة هي مفرق الطريق .على الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط

 .ولو بدوا في شكل اندميين ،بال إرادة هم من عالم البهيمية

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كـانـا }غير أن الشيطان عمل بجد  

ويدفع  ،ن الجنةوإنك لتكاد تلمه الشيطان وهو يزحزحهما ليخرجهما م ،{فيه

وضعف أمام  ،نسي آدم عهده :عندئذ تمت التجربة. .بأقدامهما فتزل وتهوى

وقلنا اهبطوا بعضكم  } :وعندئذ حقت كلمة هللا تعالى وصرذ قضاؤه ،الغواية

وكان هذا إيذانا من . .{لبعض عـدو  ولكـم في األرض مسـتقر ومتـاع إلى حين 

إلى . .بين الشيطان واإلنسان ،ا المقدر لهاهللا تعالى بانطالق المعركة في مجاله

 .((آخر الزمان
126
 

وأدركته رحمة ربه التي تدركه دائما  ،ونهض آدم من ع رته بما ركب في فطرته

فتلقى آدم من ربه كلما  فتــاب عليه إنــه هـو }. .عندما ي وب إليها ويلوذ بها

عهد  ،ائم مع آدم وذريتهوعهده الد ،، وتمت كلمة هللا األخيرة{التـواب الـرحـيـم 

                                                 
125
 .بتصرف ،39ص  ،1ج  ،في ظالل القرن ،سيد قطب 
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قلنا اهبطوا منها }و .أو البوار ،وشرط فيها الفالذ ،االستخالف في هذه األرض

* هداي فال خوف عليهم وال هم يحزنون  فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع* جميعا 

وانتقلت  ،{والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون

 ،وانطلقت من عقالها ما تهدأ لحظة وما تفتر ،ى ميدانها األصيلالمعركة الخالدة إل

وكيف ينكسر  ،وعرف اإلنسان في فجر البشرية كيف ينتصر إذا شاء االنتصار

 ..إذا اختار هو لنفسه االنكسار والخسار

إن التجربة المريرة والقاسية التي تعرض لها آدم وحواء في الجنة كانت  

كانت إيقاظا للقوى . .وبم ابة اإلعداد السلوكي ،بم ابة الدرس التربوي له

وتجرع  ،وتذوق العاقبة ،كانت تدريبا له على تالفي الغواية. .المذخورة في كيانه

وااللتجاء بعد ذلك إلى المـالذ األمين عند هللا تعالى وفي  ،ومعرفة العدو ،الندامة

 .جنابه األمين المكين

ثم  ،ونسيان العهد ،ن باللذا ووسوسة الشيطا ،إن قصة الشجرة المحرمة 

إنها هي  :...وكل سياقا  القصة ،والندم وطلب المغفرة ،الصحوة من بعد السكرة

 .  .هي تجربة البشرية المكرورة

لقد اقتضت رحمة هللا تعالى بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خالفته مزودا  

لمعركة الدائبة استعدادا ل. .بهذه التجربة التي سيتعرض لها وألم الها طويال

وما الجنة التي . .؟وبعد مرة أخرى فأين كان هذا الذي كان. .وموعظة وتحذيرا

ومن هو . .؟ومن هم المالئكة. .؟عاش فيها آدم ومعه زوجه حواء حينا من الزمان

 ...؟وكيف أجابوه.. ؟وكيف قال هللا تعالى لهم. .؟إبليس

 ،ذي استأثر هللا بعلمهمن الغيب ال ،هذا وأم اله في القرآن الكريم غيب 

فلم يهب لهم القدرة  ،وعلم بحكمته أن ال جدوى للبشر في معرفة كنهه وطبيعته

وليس من  ،باألداة التي وهبهم إياها لخالفة األرض ،على إدراكه واإلحاطة به

 ..مستلزما  الخالفة أن نطلع على هذا الغيب

 ،ة وعرفه بأسرارهاوبقدر ما سخر هللا تعالى لإلنسان من النواميس الكوني 

وما يزال . .فيما ال جدوى له في معرفته ،بقدر ما حجب عنه أسرار الغيب

اإلنسان م ال على الرغم من كل ما فته له من األسرار الكونية يجهل ما وراء 

وال يملك بأي أداة من أدوا  المعرفة المتاحة له  ،اللحظة الحاضرة جهال مطبقا

وهل النفس والهواء الذي خرج من فمه  ،ظةأن يعرف ماذا سيحد  له بعد لح

ألنه ال يدخل  ،وهذا م ل من الغيب المحجوب عن البشر. .عائد أم هو آخر أنفاسه

 .بل ربما كان معوقا لها لو كشف لإلنسان عنه ،في مقتضيا  الخالفة

في طي  ،وهنالك ألوان أخرى من م ل هذه األسرار المحجوبة عن اإلنسان 

 ،ومن ث م  ل م  يتعدّ للعقل البشـري أن يخوض فيه .ه إالّ هللا تعالىالغيب الذي ال يعلم

وكل جهد يبذل في هذه  ،ألنه ال يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من أمره

 ..بال ثمرة وال جدوى ،ذاهب سدى ،المحاولة هو جهد ضائع
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وإذا كان العقل البشري لم يوهب الوسيلة لالطالع على هذا الغيب  

. .فاإلنكار حكم يحتاج إلى المعرفة. .س سبيله إذن أن يتبجه فينكرفلي ،المحجوب

وال هي  ،وليست في طوق وسائله ،والمعرفة هنا ليست من طبيعة العقل

 .ضرورية له في وظيفته

ولكن أضر  .بالغ الخطورة ،وإن االستسالم للوهم وللخرافة شديد الضرر 

د الغيب لمجرد عدم القدرة واستبعا. .منه وأخطر التنكر للمجهول كله وإنكاره

إنها تكون النكسة واالرتكاسة إلى عالم الحيوان الذي يعيش في . .على اإلحاطة به

 .((..وال ينفذ من أسواره إلى الوجود الطليق ،المحسوس وحده
127
 

 :في القرآن –عليه الصالة والسالم  –المقاصد الكلية لقصة آدم * 
الكلية لقصة نبي هللا آدم عليه  ولعلنا نختم هـذه القضية بعرض للمقاصد 

مسـتأنسـين بما لخصه فيها صاحب  ،الصالة والسالم كما ورد  في القرآن الكريم

 –إن أبرز إيحاءا  قصة آدم . .)) :ومما جاء فيها قوله ،-يرحمه هللا  –الظالل 

كما ورد  في هذه انيا  هي القيمة الكبرى التي يعطيها  –عليه الصالة والسالم 

وللقيم  ،ولمكانه في نظام الوجود ،ر اإلسالمي لإلنسان ولدوره في األرضالتصو

وحقيقة هذا العهد الذي قامت خالفته  ،ثم لحقيقة ارتباطه بعهد هللا ،التي يوزن بها

 ..على أساسه

وتتبدى تلك القيمة الكبرى التي يعطيها التصور اإلسالمي لإلنسان في  

أنه مخلوق ليكون خليفة في  ،على الكريماإلعالن العلوي الجليل في المإل األ

كما تتبدى في أمر المالئكة بالسجود له، وفي طرد إبليس الذي استكبر  ،األرض

 ..وفي رعاية هللا له أوال وأخيرا ،وأبى

ومن هذه النظرة لإلنسـان تنب ق جملة اعتبارا  ذا  قيمة كبيرة في عالم  

 .وفي عالـم الواقع على السـواء ،التصور

 ،ل  اعتبار من هذه االعتبارا  هو أن اإلنسان هو سيد هذه األرضوأو 

فهو إذن أعز وأكرم  ،-كما تقدم ذلك نصا  –ومن أجله خلق كل شيء فيها 

 ،ومن كل قيمة مادية في هذه األرض جميعا ،وأفضل وأغلى من كل شيء مادي

وال . .اديوال يجوز إذن أن يستعبد أو أن يستذل لقاء توفير قيمة مادية أو شيء م

وال أن تهدر أي  ،على أي مقوم من مقوما  إنسانيته الكريمة ييجوز أن يعتد

أو تك ير أي  ،أو إنتاج أي شيء مادي ،قيمة من قيمه لقاء تحقيق أي كسب مادي

 .. .عنصر مادي

ألجله من أجل تحقيق  –أو مصنوعة  –فهذه الماديا  كلها مخلوقة  

ا هو فال يجوز إذن أن يكون ثمنه .نسانيومن أجل تقرير وجوده اإل ،إنسانيته

 . .، أو نق  مقوم من مقوما  كرامتهسلب قيمة من قيمه اإلنسانية
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فهو  ،واالعتبار ال اني هو أن دور اإلنسان في األرض هو الدور األول 

وهو الذي يقود اتجاهاتها  ،الذي يغير ويبدل في أشكالها وفي ارتباطاتها

تاج هي التي تقود اإلنسان وراءها ذليال سلبيا كما وليست وسائل اإلن ،ورحالتها

بقدر ما  ،تصوره المذاهب المادية التي تحقر من دور اإلنسان وتصغر من قيمته

 ..تعظم في دور انلة وتكبر

إن النظرة القرآنية تجعل هذا اإلنسان بخالفته في األرض عامال مهما في  

ي األرض تتعلق بارتباطا  شتى فخالفته ف .نظام الكون، ملحوظا في هذا النظام

وكلها .. .ومع الشموس والكواكب ،مع السماوا  ومع الرياذ ومع األمطار

وإمكان قيام هذا  ،ملحوظ في تصميمها وهندستها إمكان قيام الحياة على األرض

 ..اإلنسان بالخالفة

فأين هذا المكان الملحوظ من ذلك الدور الذليل الصغير الذي تخصصه له  

وما من شك أن كال من نظرة اإلسالم . .وال تسمه له أن يتعداه ؟المادية المذاهب

 ،ونظرة المادية لإلنسان تؤثر في طبيعة النظام الذي تقيمه هذه وتلك لإلنسان ،هذه

وطبيعة تكريم هذا اإلنسان  ،وطبيعة احترام المقوما  اإلنسانية وإهدارها

 ..وتحقيره

دي من إهدار كل حريا  اإلنسان وليس ما نراه اليوم في العالم الما 

إالّ أثرا من آثار تلك  ،وحرماته ومقوماته في سبيل توفير اإلنتاج المادي وتك يره

 .وحقيقة دوره في هذه األرض ،النظرة إلى حقيقة اإلنسان

كذلك ينشأ عن نظرة اإلسالم الرفيعة إلى حقيقة اإلنسان ووظيفة إعالء  

وتكبير قيم اإليمان  ،إعالء قيمة الفضائل الخلقيةو ،القيم األدبية في وزنه وتقديره

 :فهذه هي القيم التي يقوم عليها عهد استخالفه .والصالذ واإلخالص في حياته

 ، {فإما يأتينكم مني هدى فمن تبـع هداي فـال خـوف عليهـم وال هـم يحــزنـون}

لخالفة تحقيق هذا مع أن مفهوم ا -وهذه القيم أعلى وأكرم من جميع القيم المادية، 

ولكن بحيث ال تصبه هي األصل وال هي تطغى على تلك القيم  ،هذه القيم المادية

ولهذا وزنه في توجيه القلب البشري إلى الطهارة واالرتفاع والنظافة في  –العليا 

وإهدار  ،بخالف ما توحيه المذاهب المادية من استهزاء بكل القيم الروحية ،حياته

. .سبيل االهتمام المجرد باالنتاج والسلع ومطالب البطون يف ،لكل القيم األدبية

 .كالحيوان

فهي مناط  ،في التصور اإلسالمي إعالء من شأن اإلرادة في اإلنسان 

إنه يملك االرتفاع على مقام المالئكة .. .وهي مناط التكليف والجزاء ،العهد مع هللا

 ،لشهواته وعدم الخضوع ،بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم إرادته

بينما يملك أن يشقي نفسه ويهبط من  ،واالستعالء على الغواية التي توجه إليه

ونسيان العهد الذي  ،والغواية على الهداية ،بتغليب الشهوة على اإلرادة ،عليائه

وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم ال شك فيه، يضاف إلى  ،يرفعه إلى مواله
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كيرا دائما بمفرق الطريق بين طريق السعادة كما فيه تذ .عناصر التكريم األخرى

 .مقام اإلنسان المريد ودرك الحيوان المسوق ،والرفعة والهبوط ،والشقاوة

وفي أحدا  المعركة التي تصورها القصة بين اإلنسان والشيطان مذكر  

بين  ،بين اإليمان والكفر ،إنها عهد هللا وغواية الشيطان ،دائم بطبيعة المعركة

وهو  .واإلنسان نفسه هو ميدان المعركة. .بين الهدى والضالل ،اطلالحق والب

وتوجيه دائم له بأنه جندي  ،وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة .الكاسب والخاسر فيها

 .وأنه هو صاحب الغنيمة أو السلب في هذا الميدان ،في ميدان

 ،رديةإن الخطيئة ف. .تجيء فكرة اإلسالم عن الخطيئة والتوبة.. .وأخيرا 

ليست هناك . .ال تعقيد فيه وال غموض ،في تصور واضه بسيط. .والتوبة فردية

وليس  –كما تقول نظرية الكنيسة  –خطيئة مفروضة على اإلنسان قبل مولده 

ابن هللا ]كالذي تقول الكنيسة أن عيسى عليه السالم  ،هناك تكفير الهوتي

كال خطيئة آدم كانت . .يئة آدمقام به بصلبه تخليصا منه لبني آدم من خط [بزعمهم

. .والخالص منها كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة ،خطيئته الشخصية

والطريق مفتوذ للتوبة في  ،وخطيئة كل ولد من أوالده خطيئة كذلك شخصية

 .يسر وبساطة

يحمل كل إنسان وزره ثم يوحي إلى كل إنسان  ،تصور مريه وصريه 

 ..{إن هللا تواب رحيم }أس والقنوط بالجهد والمحاولة وعدم الي

وهو وحده ثروة  –في هذا الموضع  –هذا طرف من إيحاءا  قصة آدم  

وثروة من اإليحاءا  والتوجيها   ،هائلة من التصورا  والحقائق القويمة

 ،وثروة من األسس التي يقوم عليها تصور اجتماعي وأوضاع اجتماعية ،الكريمة

 ..لةيحكمها الخلق والخير والفضي

ومن هذا الطرف نسـتطيع أن ندرك أهمية الق  القرآني في تركيز قواعد  

وهي القيم التي تليق بعال ٍم  ،وإيضاذ القيم التي يرتكز عليها ،التصور اإلسالمي

 ..صائر إلى هللا في نهاية المطاف ،متجه إلى هللا ،صادر عن هللا

التقيد بمنهجه في و ،عقد االستخالف فيه قائم على تلقي الهدى من هللا 

أو أن يسمع  ،ومفرق الطريق فيه أن يسمع اإلنسان ويطيع لما يتلقاه من هللا ،الحياة

 اإلنسان ويطيع لما يمليه 

 ..وليس هناك طريق ثالث ،عليه الشيطان

 ..وإمـا الضالل. .إمـا الهـدى  ..وإمـا الشيطان. .إمــا اللـه 

 ..وإما الخسران. .ذإمـا الفال ..وإمـا الباطل. .إمـا الحـق 

 ،بوصفها الحقيقة األولى ،وهذه الحقيقة هي التي يعبر عنها القرآن كله 

 .((..وسائر األوضاع في عالم اإلنسان ،التي تقـوم عليها سائـر التصورا 
128
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 :عملية االستخالف ومميزات أركانها* 
 :تتميز عملية االسـتخالف باحتوائها على األركـان الرئيسـة التالية 

شروط  .منها االستخالف .قضية االستخالف .المسـتخل ف .المستخل ف]

من  –إن شاء هللا  –وسنتناول فيما تبقى  [.مظاهر االستخالف .االستخالف

  .موضوعنا هذا كل ركن من هذه األركان على حدة

 :المسـتخِلف – 0
وبما  ،الذي نصفه بما هو أهله له ،المستخل ف هو هللا سبحانه وتعالى 

ولعلنا نسوق ما أورده الشيخ دمحم  ،به نفسه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وصف

قوله في ربنا العظيم  [عقيد المسلم]في كتابه الجليل والقيم  –يرحمه هللا  –الغزالي 

التي نؤمن  ،علم على الذا  المقدسة ،هذا االسم الكريم :هللا. .)) :الرحمن الرحيم

 .ها حياتنا، وإليها مصيرناونعرف أن من ،ونعمل لها ،بها

ال نحصي  ،وأهل التقوى والمغفرة ،أهل الحمد والمجد ،تبارك وتعالى :هللا 

 ،وقد عرف نفسه سبحانه وتعالى بنفسه ،وال نبلغ حقه توقيرا وإجالال ،عليه ثناءً 

هو هللا الذي ال إله إالّ هو عالم الغيب والشهادة هو } :حيث يقول في محكم تنزيله

هـو هللا الـذي ال إلـه إالّ هـو الملك القدوس السـالم المؤمن * لرحيـم الرحمـن ا

هـو هللا الخـالــق * المهيمن العزيز الجبار المتكبر سـبحان هللا عما يشــركـون 

ـماء الحســنى يســـبه لـه مــا في السـموا  ـالبـــــارىء المصـور لــــــــه األس

 .(((11 ،13 ،11 :الحشر) {م واألرض وهـو العـزيـز الحـكـيــ
129
 

وحسبنا من هذا تعريفا له سبحانه وتعالى الوارد على لسان نبيه وحبيبه 

* الذي خلقني فهـو يهدين } :وخليله إبراهيم عليه الصالة والسالم قوله في ربه

والذي يميتني ثم * وإذا مرضت فهو يشـفين  *والذي هـو يطعمني ويسـقين 

 ،(91. .99 :الشـعراء){ *يغفر لي خطيئتي يوم الدينوالذي أطمع أن * يحيين 

وقد  ،الذي وصل إليه بعد جهد وبحث وألي وتأمل في ملكو  السموا  واألرض

ري إبـراهيم مـلـكـو  السموا  واألرض وليكون  } :امتدحه ربه فقال وكــذلك  نـت

قال ال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل * مـن الموقنـيـن 

فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قـال لئـن لـم يهديني * أحـب انفلين 

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا * ربي ألكونـن من القـوم الضالين  

إني وجهت وجهي للذي فطر *أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون

 (.91. .96آية   :األنعام ) {ن المشركين السموا  واألرض حنيفـا وما أنـا م
130
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 :المسـتخلَف – 9
إن نظرة نلقيها على مجموع الكائنا  المشكلة لدورة الحياة في هذا الكون  

هذا التمايز الذي اختزلت  ،تبين لنا بوضوذ تفرد وتمايز هذا الكائن اإلنساني عنها

إلنسان من أبدع وأجمل هذا التفرد جعل ا ،فيه كل مظاهر اإلبداع الرباني العظيم

في برها وبحرها  ،وأفضل وأحسن المخلوقا  التي تعيش على هذه المعمورة

 .وجوها

هذا التفرد جعل من اإلنسان خاصة صنع هللا الذي أتقن وأبدع وأحسن  

ذكاًء وفكراً وشعوراً  .صناعته على المنظر والمظهر الجميل الذي هو عليه

ً وإرادةً وقوةً  ً وإحساسا ً ووجدانا وقديما قال الشاعر مختزال كل مظاهر . .وإبداعا

    :والتي تدل مباشرة على عظمة الصانع ،اإلبداع هذه التي انطو  فيه

 .وفيك انطـوى العـالـم األكـبر  وتـزعم أنـك جـرم صغـير

نساني المظاهر ومن مظاهر هذا التمايز اإلبداعي العظيم في هذا الكائن اإل 

 :التكريمية التالية

 :التميز والتفرد في التكوين الجسدي – 0

 ،وفضله على سائر المخلوقا  ،صنع هللا تعالى اإلنسان في أحسن تقويم 

 وكرمه من 

وميزها في طريقة طعامه  ،ورفع من طريقة عيشه المادية ،الناحية الجسدية

وجعله . .وشرابه ولباسه ونومه واغتساله وطهارته ومشيه وسكنه وسفره وإقامته

 . .وهداه للبناء والرقي الحضاري ،جتماعيا بطبعه الغريزيمدنيا وا

وقد أشاد المولى تبارك وتعالى على تميز بني آدم عن غيره المخلوقا   

في * الذي خلقك فسواك فعدلك  * يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم  } :فقال

قد خلقنا ل. .} :كما قال تعالى ،(9 ،9 ،6 :االنفطار) {*أي صورة ما شاء ركبك 

إالّ الذين آمنوا وعملوا *  ثـم رددناه أسفل سافلين * اإلنسـان في أحسـن تقويـم  

 (.6، 3 ،1 :التين) {*الصالحا  

 :التميز والتفرد في التكوين العقلي – 9

والميزة ال انية التي تفرد بها آدم عن غيره من المخلوقا  هي العقل وسر  

بارك وتعالى بذلك ممتنا على بني آدم في وقد صرذ المولى ت ،المعرفة والعلم

كما  ،(31 :البقرة) {وعلم آدم األسـماء كلها } :العديد من انيا  القرآنية فقال

 {علمنا منطـق الطـير  } :امتن على نبيه سليمان عليه الصالة والسالم فقال

 :الوامتنانه على نبييه داوود وسليمان عليهما الصالة والسالم إذ ق ،(16 :النمل)

كما امتن على بني آدم بتعليمهم  ،(13 :النمل) {ولقد آتينـا داوود وسـليمان علما }

 :وقال أيضا ،(3 :العلق) {علّـم اإلنسـان مـا لـم يعلم } :ما ال يعلمون فقال

وبين له  ،(1 ،1 :الرحمن) {*خلق اإلنسان علمه البيان * الرحمن علــم القرآن }

ولقد كـرمنـا بــني آدم وحملناهـم في } :وله تعالىمناط وموضع التكريم هذا في ق
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 {البر والبحر ورزقناهم من الطيبا  وفضلناهم على ك ير ممن خلقنا تفضيال

 .وهذا ما لم يؤته أحدا من مخلوقاته. (.91 :اإلسراء)

 :تميز وتفرد في حرية االختيار – 3

 ،المغايرةيتميز اإلنسان على سائر المخلوقا  بنوعية تكوينته وطبيعته  

ولذا فإن عالم المالئكية  ،والقائمة أساسا على حرية اإلرادة والحرية المسؤولة

وعالم الحيوانا  غريزي  ،وعالم اإلبليسية شرير بطبيعته ،عالم خيّر بطبيعته

 ،ولكن عالم اإلنسانية مجبول على تشكيلة وتكوينة هذه العوالم ال الثة ،بطبيعته

وفيه شيء من  ،وفيه شيء من تكوينة المالئكية ،يةففيه شيء من تكوينة اإلبليس

والمهتدي  ،ويفصل بينهما ويقرر بالعقل المميز ،تكوينة الحيوانية الغرائزية

 .والمستنير بالشرع والوحي اإللهي

وقد أثنى المولى تبارك وتعالى على طبيعته تلك في العديد من المواضع  

 ،(3 :اإلنسان) {شـاكرا وإمـا كفـورا إنــا هديناه السـبيل إمـا} :القرآنية فقال

وبناء على هذا التمايز  ،(11 :البلد) {وهديناه النجدين} :ومنها قوله تعالى

وقد بيّن له  ،بالحرية المسؤولة فقد تركت له حتى حرية اختيار عقيدته ودينـه

ال إكراه في } :المولى تبارك وتعالى ذلك في العديد من المواضع القرآنية فقال

وتوسع في تلك الحرية على  ،(133 :البقرة) {. .ن قد تبين الرشد من الغيالدي

وقل الحق من ربكم فمن شاء . .} :فقال هللا تعالى ،بقية المخلوقا  األخرى

  . (19 :الكهف) {. .فليؤمن ومن شاء فليكفر 

 :تميز في القدرات واإلمكانات – 4

 ،لمخلوقا  األخرىإن قدرا  اإلنسان غير محدودة إذا قيست بقدرا  ا 

مكانا  هائلة ولقد رزق المولى تبارك وتعالى اإلنسان وزوده بقدرا  وطاقا  وإ

وقد صرذ  ،، بل سخر له كل شيء في هاته الحياة الدنيادون سائر المخلوقا 

المولى تبارك وتعالى بذلك التسخير والخلق في العديد من المواضع القرآنية منها 

وفي قوله  ، (39 :البقرة) {لكم ما في األرض جميعا  هو الذي خلق} :قوله تعالى

 (.31 :لقمان) {ألم تروا أن هللا سخر لكم ما في السموا  وما في األرض} :تعالى

 (.61 :هود) {هو أنشأكم من األرض واستعمركم فيها } :وقوله تعالى
131
 

 :منهج وشروط االستخالف – 3
ينطلق أساسا من  والسؤال الذي يحدد منها وشروط قضية االستخالف 

 ؟الهدف الذي من أجله تفرد اإلنسان وتميز عن بقية المخلوقا 

الحقيقة أن هذا التفرد والتميز يقتضي أنه أوسع من انخرين مجاال ومناطا  

مما يستلزم عليه  ،كما يقتضي ذلك أيضا أنه أك ر مسؤولية من انخرين ،وميدانا

  :جملة من المسؤوليا  والتكاليف المتم لة في
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التي عبر عنها المولى تبارك  ،حمل األمانة ال قيلة دون سـائر المخلوقا  – 1

ة على السموا   واألرض ـإنـــــا عرضنا األمان} :وتعالى في قوله الكريم

 {والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها اإلنسان إنه كان ظلوما جهوال 

 (.36 :األحزاب)

وقد بينها المولى تبارك  ،والسؤال عنها يوم القيامة ،ةحمل المسؤولية ال قيل – 1

أيحسـب اإلنسـان أن } :منها قوله ،وتعالى له في العديد من المواضع القرآنية

أفحسبتم أنما خلقناكم عب ا } :ومنها قوله تعالى ،(36 :القيامة) {يترك ســدى 

 (.113 :المؤمنون) {وأنكم إلينا ال ترجعون 

فقد قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لمعاذ بن  ،النبوية المطهرة أيضاوكما بينته السنة  

فإن حـق  :قال .هللا ورسوله أعلم :قلت ؟هل تدري ما حق هللا على العباد} :جبل

هـل تـدري مـا حـق  :ثـم قـال ،هللا على العبـاد أن يعبـدوه ال  يشـركـوا بـه شـيئا

وفي  ،(رواه مسلم) {ال يعذبهم  :قال .أعلم هللا ورسـوله :قلت ؟العبـاد على هللا

ال تزوال قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، } :قوله عليه الصالة والسالم

وعن ماله من أين اكتسـبه وفيم  ،وعن علمه فيم فعل به ،عن عمره فيما أفنــاه

بعهد وشرطه األساس في االلتزام  ،(متفق عليه) {وعن جسمـه فيما أبـاله ،أنفقه

 :أبينا آدم عليه السالم الذي أخذه على نفسه وعلى ذريته يوم أن خلقه ربه فقال

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست }

أو تقولوا * بربكم قالوا بلى شـهدنا أن تقولوا يـوم القيامة إنـا كنا عن هذا غافلين 

 {ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون إنما أشـرك آباؤنــا من قبل وكنا

 (.193 ،191 :األعراف)
132
 

 .بل هو مجرد مستخل ف عابر فقط ،وعليه فإن المستخل ف غير مالك أصيل 

كما أنه ليس  .وليس من حقه التصرف إالّ بما قدره وهيأه ووجهه إليه المستخل ف

وقد بين هللا  ،ويشق رضوانه بالعصيان ،له الحق في عصيان المالك األصلي

ألم تر أن هللا خلـق السموا  واألرض بالحق إن يشأ يذهبكم } :تعالى له ذلك فقال

وقولــه  ،(11 ،19 :إبراهيم){ *وما ذلك على هللا بعزيز * ويأتي بخلق جديد 

  (.19 :النمل) {أفمن  يخلق كمن ال يخلق أفال تذكرون} :تعالى

ألنـه  ،ال كما يريد هو ،ل ف األصليوهو مأمور أن يتصرف كما يريد المستخ – 3

 ال يملك 

يـــا بني آدم } :وقد نبه المولى تبارك وتعالى بني آدم فقال ،لنفسه ضرا وال نفعا

إمــا يأتينكم رسـل منكـم يقصـون عليكم آياتي فمن اتقى وأصله فال خوف عليهم 

ك أصحاب النار والذين كـذبـوا بـآيـاتنـا واسـتكبروا عنها أولئ* والهم يحـزنـون 

 (.33 ،31 :األعراف) {هم فيها خالدون 
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ولقد ذرأنا لجهنم ك يرا } :ولئن عصى فله نار جهنم خالدا فيها لقوله تعالى 

من الجن واإلنس لهم قلـوب ال يفقهـون بهـا ولهـم أعـين ال يبصـرون بهـا ولهـم 

 {الغافلون آذان ال يسـمعون بهـا أولئـك كاألنعــام بـل هـم أضل أولئك هم 

 (.199 :األعراف)

وأال  ،على اإلنسان المستخلف أن يطيع ويستجيب ويخضع لما أمره به ربه – 1

تلك } :وقد نبهه المولى تبارك وتعالى عن ذلك فقال ،يتعدى الحدود المقررة له

حدود هللا ومن يطع هللا ورسوله يدخله جنا  تجـري مـن تحتها األنهـار خـالدين 

ومن يع  هللا ورسوـله ويتعد حدوده يدخله نارا * وز العظيـم فيها وذلك الفـ

 (.13 ،11 :النساء) {خالدا فيها وله عذاب مهين 

وعليه اتباع خالقه وفق سنن وقواعد وضعها  ،إن المستخلف عليه الطاعة 

 .له خالقه ليضمن له النجاة في الدنيا وانخرة
133
  

  :قضية االستخالف وطرق معرفتها – 4
 ،قتان في الفكر اإلسـالمي يمكن بهما معرفة قضية االستخالفثمة طري 

نستقيه من كتاب هللا العظيم ومن سنة رسوله الكريم دمحم عليه  ،أولهما نصي مقدس

نستقيه بواسطة  ،وتأملي منهجي ،وثانيهما عقلي منطقي ،الصالة وأفضل التسليم

 .العلمي ...مناها البحث واالستقصاء والتنقيب والتحليل واالستقراء

وبواسطة العقل المهتدي المتفاعل مع الن  الكريم يمكن للمسلم أن يتبين  

فقد حفز القرآن الكريــم المسلمين  ،معالم القضية بوضوذ وبيسر ويقين

ببصائرهم ملكو  السموا  واألرض ليجدوا  و ،وليتأملوا بعقولهم ،ليتوسـموا

وفي هذا الصدد قال  ،حقوخالقهم ورازقهم ال ،ومعبودهم الحق ،دينهم الحق

إن في خلـق * وإلهكـم إلـه واحـد ال إلـه إالّ هـو الـرحمـن الـرحيـم  } :تعالى

السموا  واألرض واختالف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحـر بما ينفع 

وتصريف  الناس ومـا أنـزل هللا من السـماء من مــاء فـأحيا بـه األرض بعد موتها

 :البقرة) {لسحاب المسخر بين السماء واألرض نيا  لقوم يعقلون الرياذ وا

161، 163.)   

ولعل  ،وقد ترك لنا األقدمون تراثا علميا عظيما لمعرفة قضايانا العقدية 

العز بن عبد السالم   ]سـلطان العلماء  ،والعالم الفذ ،منظومة الشيخ التقي

   :نسوق أطرافا منها ،من أفضل ما قيل [هـ661

 فشـــخصك لــوذ بـــــه أســـطر  إذا كنت تقــــرأ علــم الحــروف 

 لكل الــوجـــــــود لمــن يبصـــــر  وتمـ ـــــــال ذلك أنمـــــــــــــــوذج 

 لـــذي الجهـل كـــال وال تظهـــــر  حــــروف معانيك ال تنجـلـــــي 

ا بأســـــــرا ـــرًّ  فمعـروفهـــا عنــده مـنـكـــــــــر  رهاومـن يـــك غ 

                                                 
133
 ،91عدد  ،قطر ،كتاب األمة ،نحــن والحضارة والشـهود ،نعمان عبد الرزاق السـامرائي :انظــر 

 .9ص  ،الرسول ،وسعيد حوى. .31ص  ،هـ1111
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 .ففيــك انـطــوى العـالـم األكبـــر   إذا كان جسمك جسما صغيرا

 .بهـا يـــوزن الكــون بــل أك ــــــر  فــــال ذرةٌ منــك إالّ غـــــــــد 

 .ـــريـنابيـع أســــرارها أبـحـــــــ  وال قطـــــــــــرة منـك إالّ وفــــي

 .إليـك فــــذاك هـــــو األصغـــــر  وكـــــــل الـوجــــــود إذا قســـته

ــرٍ  ٍض حــاض   .يـــــزول وأنـت بــــــه جـوهـــــــر  ومــــا فيـه مـن ع ــر 

. وما فــي وجـــودك ال يحصـر  وجــود وكــل الــوجــودفــأنت الــ
134
 

نبيه هنا نشير بأن األديان السابقة لإلسالم ولعله ومن باب اإلشارة والت 

ولكنها جاء  محشوة  ،قد تعرضت لقضية االستخالف [اليهودية والمسيحية]

التي ال يمكن أن يؤمن بها عاقل  ،باألساطير واألباطيل والخرافا  واألكاذيب

وفي الفقرا   ،كالذي ورد في سفر التكوين في اإلصحاذ األول ،واحد في الدنيا

وفي سفر التكوين في اإلصحاذ  ،31و  31و  19و  19و  19و  16و  13الـ 

وفي سفر التكوين وفي اإلصحاذ  ،19و  16و  1وفي الفقرا  الـ  ،ال اني

  .3الخامس وفي الفقرة رقم 

والسـيما إنجيل روميـا في اإلصحاذ الخامس  ،وكذلك األمر في األناجيل 

 .وما بعدها 11وفي الفقرا  
135
 

 :سـتخالفمظاهـر اال – 5
حدد المولى تبارك وتعالى وقائع االسـتخالف األرضي لبني آدم في  

إذ حدد لهم تلك المهمة النبيلة في العبادة  ،هما العبادة والعمارة ،مظهرين اثنين

 ،(36 :الذاريا ) {ومـا خـلقت الجـن واإلنـس إالّ ليعبدون} :أوال بقوله الكريم

هو أنشـأكم من } :ي التشييد والبناء فقـالوحدد لهم أيضا مظاهرها التعميرية ف

 (.61 :هود) {األرض واستعمركم فيها 

 ؟وما هي العمارة أيضا ؟فما هي العبـادة إذن 

 :العبادة – 0

 ،واالسـتكانة ،واإلذعـان ،والتذلل ،والخضوع ،الطاعة :العبادة لغـة هي 

واالنقياد 
136
 ،أبلغ من العبودية وهي ،الطاعة :العبادة. .)) :يقول الفيروز آبادي .

 . .وهو هللا تعالى ،وال يستحقها إالّ من له غاية اإلفضال ،ألنها غاية التذلل

                                                 
134
لطبعة ا ،الجزائر ،دار الشهاب ،ركائز اإليمان بين العقل والقلب ،دمحم الغزالي :لمزيد من التوسع انظر 

الطبعة  ،دمشق ،دار الفكر ،كبرى اليقينيا  ،والشيخ سعيد رمضان البوطي .166ص  ،م1999 ،1

 ..111ص  ،هـ1119 ،الخامسة
135
الطبعة  ،الجزائر ،دار الشهاب ،ركائز اإليمان بين العقل والقلب ،دمحم الغزالي :لمزيد من التوسع انظر 

الطبعة  ،دمشق ،دار الفكر ،برى اليقينيا ك ،والشيخ سعيد رمضان البوطي .166ص  ،م1999 ،1

 ..111ص  ،هـ1119 ،الخامسة
136
دون  ،باريس ،المطبعة اليسوعية نور على نور ،والعهد الجديد ،العهد القديم :لمزيد من التوسع انظر 

 ،بيرو  ،دار المعرفة ،تاج العروس من جواهر القاموس ،دمحم مرتضى الزبيدي( 11. )دون تاريخ ،طبعة

 .119ص  ،1ج  ،دون تاريخ ،ةدون طبع
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وهو  ،وهو النطق ،وضرب باالختيار ،ضرب بالتسخير :والعبادة ضربـان 

وقد ورد لفظ العبد  ،(11 :البقرة) {..اعبدوا ربكم ..} :المأمور به في قوله تعالى

 .((..ثالثين وجهاوالعبادة في القرآن على 
137
 

وقد  ،والمعنى االصطالحي للعبادة ال يكاد يختلف عن المعنى اللغوي لها 

اسم جامع لكل ما )) :بأنها –يرحمه هللا  –عرفها شيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمية 

 .((يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة
138
 

 ،وال تسمى العبادة عبادة ،والقلبية فصار  تشمل العبادا  البدنية والمالية

 :إالّ إذا توفر فيها شرطان هما

 ،أو تحليال أو تحريما ،أمر أو نهيا ،ودعا إليه رسـوله ،االلتزام بما شرعه هللا – 1

 .وهذا هو عنصر الخضوع والطاعة   سبحانه وتعالى

ال  من ث} :لقوله عليه الصالة والسالم ،االنبعا  من القلب ومن األعماق – 1

 ،من كان هللا ورسـولـه أحـب إليـه ممـا ســواهما ،كن فيه وجد حالوة اإليمـان

وأن يكــره أن يـرجـع في   الكفر كما يكره أن  ،وأن يحـب المـرء ال يحبــه إالّ  

 .{يقذف في النار

وتنور عقلي  ،وتوافق اجتماعي ،عملية توازن نفسي وروحي :فالعبادة هي 

 ،وتهذيب أخالقي وحضاري ،وتحضير تربوي ،سلوكيوتدريب  ،وقلبي

وعلى هذا فالعبادة فعل  .وخضوع تنظيمي دنيوي وأخروي   سبحانه وتعالى

وهو عمل تنظيمي يصهر  ،ونشاط خضوعي فردي وجمعي   سبحانه وتعالى

وهي أهم مظهر من مظاهر قضية  ،عالقا  الفرد بربه وبجماعته المؤمنة

وما أرسلنا من قبلك من رسول إالّ نوحي إليه } :له تعالىلقو ،االستخالف الكبرى

ولقد بع نا في كـل } :ولقوله تعالى ،(16 :األنبياء) {أنه ال إله إالّ أنـا فاعبدون

ثم إن العبادة  ،(36 :النمل) {أمـة رسـوال أن اعبـدوا هللا واجتنبـوا الطـاغـو  

وهي من فوق  ،ع النواحيعملية ضرورية ومهمة للفرد وللمجتمع المسلم من جمي

كما ورد ذلك في الحديث  ،ذلك حق هللا على عباده أن يعبدوه ال يشركوا به شيئا

 .النبوي آنفا

  .وانخر خاص ،أحدهما عام ،ويطلق لفظ العبادة على معنيين اثنين 

  :المعنى العام للعبادة – 1

قد نقل إلينا ف ،يبتغي به وجه هللا تعالى ،ويشمل كل عمل مباذ يفعله المسلم 

فذكر بعضهم  ،أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان جالسا في نفر من الصحابة فمر بهم رجل

فقال  ؟يا رسول هللا لو كان هذا في سبيل هللا :وقالوا ،نشاطه وهمته في العمل

                                                 
137
نحن والحضارة  ،نقال عن عبد الرزاق السامرائي ،9ص  ،1ج  ،بصائر ذوي التمييز ،الفيروز آبادي 

  .111ص  ،1ج  ،والشهود
138
وعن الشيخ يوسف  .111ص  ،1ج  ،نحن والحضارة والشهود ،نقال عن عبد الرزاق السامرائي 

  .العبادة في اإلسالم ،القرضاوي
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 ،إن كــان خــرج يســعى على ولده صغارا فهو فـي سـبيل هللا)) :رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وإن كـان خـرج  ،وإن كـان خـرج يسـعى على أبـوين شـيخين فهـو في ســبيل هللا

 ،وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة ،يسـعى على نفسـه يعفها فهو في سـبيل هللا

 .((فهو في سـبيل الشـيطان
139
 

 ،وأن األغنياء يشاركونهم العبادة ،وقد اشتكى بعض الصحابة من فقرهم 

يا )) :قال بعض الصحابة ،فقد أخرج مسلم في صحيحه ،لصدقةويزيدون عليهم با

ويصومون كما  ،يصلون كما نصلي ،ذهب أهل الدثور باألجور ،رسول هللا

أليس قـد جعل هللا  لكـم ما )) :ويتصدقون بفضل أموالهم، فقال ملسو هيلع هللا ىلص ،نصوم

 ،ة صدقةوكل تحميد ،وكل تكبيرة صدقة ،إن بكل تسبيحة صدقة ؟تصدقون به

وفي  ،ونهـي عـن المنكـر صـدقـة ،وأمر بالمعروف صـدقـة ،وكل تهليلة صدقة

ويكون لـه فيها  ،قالوا يا رسـول هللا، أيأتي أحدنا شـهوته ،بضـع أحـدكـم صـدقـة

فكذلك إذا وضعها في  ؟أكان عليه وزر ،أرأيتم لو وضعها في حرام :قــال ؟أجـر

 .((((كان له أجر ،الحالل
140
 

  :المعنى الخاص للعبادة – 1

 ،ويقصد بها العبادا  الخاصة باإلسالم بكيفياتها التوقيفية المخصوصة 

وهي  .من صالة وصيام وزكاة وحا ،المنقولة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قوال وعمال وفعال

 .تقوم على الن  المقدس الصحيه

العمارة تقوم والحضارة و ،فالعبادة تقوم على االتباع والحظر والتوقيف 

فصرنا مبتدعين  ،فقد عكسنا األمور –ولألسف  –لكننا  ،على االبتداع واالبتكار

وصرنا مقلدين  ،في العبادة التي ال يجوز فيها االبتداع ولو بزيادة حرف أو حركة

وال انقاد   ،فال سلمت لنا العبادة .في الحضارة التي عمادها االبتكار واالبتداع

قـــل إن صـالتــي ونسـكي ومحياي ومماتي   }ا عن مبدإ وحدن ،إلينا الحضارة

 .{رب العالمي ال شريك له وبذلك أمر  وأنا أول المسلمين 

 :العمارة – 9

والمظهر ال اني من مظاهر قضية االستخالف في األرض العمارة لقوله  

ويتطلب تحقيق  (.61 :هود) {هو أنشـأكم من األرض واستعمركم فيها } :تعالى

واإلجادة في سائر العلوم  ،المظهر االستخالفي اإلحاطة بسائر العلوم الدينية هذا

ويتطلب منها ذلك  ،بحسب مواهب وطاقا  ومجهودا  األمة اإلسالمية ،الكونية

  :الشروط التالية

 .تنشئة الفرد على القيم الدينية والعقدية اإلسالمية – 1

                                                 
139
والمنذري في الترغيـب  .6933رقم الحديث  ،36ص  ،9ج  ،الطبراني في المعجم األوسـط أخرجه 

 .ورجاله رجال الصحيه ،333ص  ،1ج  ،والترهيـب
140
الحديث  ،131ص  ،1ج  ،والمعجم األوسط للطبراني .111ص  ،6ج  ،((11961)) ،مسند اإلمام أحمد 

 .311رقم 
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سسا  والهيئا  والمجتمع تربية وتأطير وضبط األسر والجماعا  والمؤ – 1

 .على القيم اإلسالمية

تماسك وأصالة النظام السياسي الحاكم والموجه لألمة والمتحكم في مقدراتها  – 3

 .وحاضرها ومستقبلها

   .االعتزاز بالماضي الحضاري التليد والنسا على منواله – 1

ألخرى من والتفته على ما عند األمم ا ،األخذ بكل أسباب التحضر المادية – 3

 .فتوحا  مدنية راشدة

ويبني المسلمون حضارة  ،وبالعمارة الراشـدة تتحقق قضية االسـتخالف 

 .ومدنية قائمة على هدى من هللا ورضوان

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وسائر مصادر التشريع اإلسالمي [الكتاب والسنة]منها االستخالف   

اإلطار العقدي والتشريعي واألخالقي]شروط وضوابط االستخالف  ] 

  [العمارة .العبادة]مظاهر االستخالف 

هللاالمستخِلف هو   المستخَلف هو اإلنسـان قضية االستخالف 

المستخَلف المكرم مميزات ومواصفات  

 وسطيته بين عالمي الجن والمالئكة اللطيفين الخفيفين

المالئكية وسطيته بين عالمي اإلبليسية و  

  تميزه بتكوينته المالئكية واإلبليسية

 قضية االستخالف في الفكر اإلسالمي

وبتميز  بالروح وبالعقل وبسر المعرفة وبالقدرة على الترميز باللغة وبحرية 

 اإلرادة
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 الفصل الرابع

 مهام األنبياء ووظائفهم القصص القرآني و 
 

باب ما كان حدي ا يفترى           لقد كـان في قصصهم عبرة ألولي األل}

ولكـن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة 

 { لقوم  يؤمنون
                                                                           [111آية   :سورة يوسف ]                                                        
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 المبحث األول

 الدعوة اإلسالمية من القصص القرآني

  :تمهيد* 
 ،لم يترك المولى تبارك وتعالى البشرية لتتيه على وجهها في األرض

بل تعهدها سبحانه وتعالى  ،وتواجه عنت الحياة بفوضى وتداخل واضطراب

إلى أن بلغت  ،اق إليها من لدنه كل وسائل الهدى والرشادوس ،بالعناية والرعاية

 .درجة النضا العقلي والرشد الروحي والوعي الحضاري

وقد حفل تاريخ التجمعا  البشرية منذ القدم بعمليا  االتصال الدعوي  

السماوي بالعالم األرضي بواسطة األفراد الذين اختارهم هللا تعالى ليكونوا وسائل 

 ،من أنبياء ومرسلين عليهم الصالة والسالم  ،الدعوي بالناس وأدوا  اتصاله

التي تتمحور كلها حول محور  ،مكلفا إياهم بجملة من الوظائف والمهام الجسيمة

 .وعدم اإلشراك أو الكفر أو اإللحاد به ،هو الدعوة إلى توحيده ،واحد

مهام وقد اضطلع أنبياء هللا ورسله عليهم الصالة والسالم  بجملة من ال 

 ،(1 :المزمل) {إنــا سنلقي عليك قوال ثقيال} :والوظائف ال قيلة لقوله تعالى

وباإلضافة إلى وظيفتهم العقدية  .وكتلفوا بتبليغها في المجتمعا  التي بتع وا فيها

قـل هـذه سـبيلي  } :التي لخصها المولى تبارك وتعالى بقوله ،التصورية الرئيسة

 {أنـا ومن اتبعني وسـبحان هللا ومـا أنـا من المشركينأدعـو إلى اللـه على بصيرة 

اجتماعية وتربوية وتعليمية  :فقد تكلفوا بتأدية مهام أخرى ،(119 :يوسف)

 . .وتهذيبية وت قيفية وأخالقية وسياسية

ومن أجل تبليغ وتأدية هذه الوظائف أو بعضها فقد عانى أنبياء هللا معاناة  

الذين كانوا ومازالوا  ،بد والمؤسسا  الدينية التقليديةكبيرة جدا من قبل سدنة المعا

دء التبريري والتسويغي والتزيفي للطغم الحاكمة لون الّر  كما عانى أنبياء هللا  ،يتشّك 

ومن سائر القوى المتحكمة  ،معاناة شديدة جدا من قبل الزعاما  السلطوية القائمة

التي صور المولى  ،اتية الدائمةباإلضافة إلى معاناتهم النفسية والذ ،في المجتمع

 } :تبارك وتعالى أطرافا منها عند حدي ه عن معاناة رسول اإلسالم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  بقوله

 ،(6 :الكهف) {فلعلك باخــع نفسك على آثـارهم إن لم يؤمنـوا بهذا الحديث أســفا

 {ميع العليم وال يحزنك قولهم إن العزة لـله جميعا هو الس} :وقولــه تعالى

 (.63 :يونس)

كما أورد المولى تبارك وتعالى أطرافا بيّ نة ودقيقة وهادفة من وظائفهم في  

وصور  لنا بوضوذ حلقا   ،التي شخصت لنا بدقة ،قصصه القرآني الكريم

الفكرية  ،في مختلف جوانبه الفردية والجمعية ،مقتطعة من تاريخ البشرية البائد

في  الوقت  –لتبين لنا  ،التربوية واالجتماعية ،األخالقيةالسلوكية و ،والوجدانية

 .ومع مجتمعاتهم الضالة ،معاناة أنبياء هللا الشديدة والدائمة مع أنفسهم –نفسه 
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ولم يكن المولى تبارك وتعالى يقصد من تضمين كتابه الكريم أطرافا من  

وعادا   وتاريخ ،قصصهم الكريم، ونبذا من حكاياتهم وعالقتهم بمجتمعاتهم

ونبذا من ممارساتهم مع أنفسهم ومع ربهم لغرض  ،وتقاليد مجتمعاتهم البائدة

أو لغرض الجذب  ،لغرض التشويق الفني واألدبي أو ،التسلية والترفيه القصصي

على الرغم من احتفال قصصهم بمظاهر اإلثارة والجذب  –واإلثارة الفنية 

تصور لنا بدقة وبخشوع  ،ؤثرةكأغراض فنية م –والفاعلية والحيوية الحركية 

كما  –وتحفز بقوة عقولنا وت يرها  ،النهاية الحزينة للمجتمعا  الكافرة بربها

بل  ،الستيعاب نهاية مصارع األمم البائدة الضالة –حفز  عقول فطناء العرب 

التي قام  ،كان قصده الرئيس سبحانه وتعالى تبليغ قواعد وأسس العملية الدعوية

وتشخي  مقاصدها وأهدافها  ،ليهم الصالة والسالم  خير قيامبها أنبياؤه ع

التي جسدها أنبياؤه عليهم الصالة والسالم في أرضية الواقع خير  ،الربانية النبيلة

وتصوير مظاهرها ووسائلها وأساليبها اإلعالمية واالتصالية الهادفة التي  ،تجسيد

 .دعويمارسها أنبياؤه عليهم الصالة والسالم في واقعهم ال

 :مقاصد وحكم القصص القرآني* 
ضمن المولى تبارك وتعالى كتابه الكريم الك ير من القص  لحكم  

 :ومقاصد عديدة أهمها

تشريف الجماعة المؤمنة بأطراف من علم الغيب كانت يهود تتفاخر على  – 1

تلك من أنبـــاء الغيب } ،وتخفيها فال يطلع عليها أحد ،العرب وسائر األمم بها

فلم يعد ألهل  ،{حيها إليك مــا كنت تعلمهـــا أنت وال قومك من  قبل هذانو

 .فضل على أحد بعد معرفة واطالع المسلمين لما عندهم –بعد جحودهم  –الكتاب 
141

 

فصار اشتمال القرآن على قص   ،ربط حركة التشريعا  السماوية ببعضها – 1

كل الطعام كان حال لبني }ـ األمم البائدة من باب معرفة تشــريعا  من قبلهم ك

. .}و كـ  ،{إسرائيل إالّ ما حرم إسرائيل على نفسه من   قبل أن تنزل التوراة

 .{كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم  
142
 

فتلك }معرفة النواميس والسنن اإللهية الحادثة في تاريخ األمم والشعوب  – 3

ن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أ{}بيوتهم خاوية بما ظلموا

 .{فحق عليها القول فدمرناها تدميرا
143
 

                                                 
141
الطبعة  ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،حرير والتنويرتفسير الت ،دمحم الطاهر بن عاشور :انظر 

 .بتصرف ،63و  61ص  ،1ج  ،م1991 ،ألولىا
142
 .بتصرف ،63ص  ،1ج  ،تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور 
143
 .بتصرف ،66و  63ص  ،1ج  ،تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور 
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فاقص  اقص  لعلهم }حصول العبرة واليقظة لنبهاء وعقالء المشركين  – 1

ولقد كتبنا في }و  ،{لقد كان  في قصصهم عبــــرة ألولي األلبــاب}، {يتفكرون

 .{الصالحون   الزبور من بعـد الذكـر أن األرض يرثها عبادي  
144
 

تبكيت العرب بإضافة القص  القرآني المحكي بأسلوبي التوصيف  – 3

 .والمحاورة الذي لم يكن معهودا عند بلغائهم
145
 

وسكنتم }بعد تبلد شعور العرب عن االتعاظ بالمعقول  ،التم يل بالمحسـوس – 6

 .{في مساكن الذين  ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم  
146
 

ويد المسلمين على معرفة سعة العالم وعظمة األمم واالعتراف لها تع – 9

كما وعظهم  ،ودفع عار الغرور الذي قد يلحق بالمتأخرين ،بمزاياها وفضلها

 .{وقالوا من أشد  منا قوة } :ه تعالى عن قوم عاد بقولهـقول
147
 

 وترك الركون ،رفع همة المسلمين لسيادة العالم وملئه بالخير والسعادة – 9

 .لألدنى
148
 

فنــادى في الظلما  أن ال إلـه }معرفة قـــوة هللا تعالى وجبروته على عباده  – 9

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك * إالّ أنت سـبحانك إني كنت من الظالمين 

 .{ننجي المؤمنين 
149
 

 ،وتشريعا  وقوانين األمـم البائدة وعاداتها ،معرفة فوائد المدنية والتحضر – 11

معرفة حكم اسـترقاق الل  عند القبط بمصر في قصة يوسـف عليه  من ذلك

 .{قـال معـاذ هللا أن نـأخذ إالّ من وجدنا عندنا متاعه} ،الصالة والسالم
150
 

  .المقاصد العقدية والتصورية والمعرفية – 11

  .المقاصد االجتماعية والنفسية والتربوية والتكوينية و التأطيرية – 11

 .اصد اإلعالمية و االتصالية و الدعوية والدعائيةالمق – 13
151
 

 :مقاصد تكرار القصة في القرآن الكريم* 
 :تكرر  القصة في القرآن الكريم العتبارا  عديدة أهمها 

                                                 
144
  .بتصرف ،66 ص ،1ج  ،تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور 
145
  .بتصرف ،69و  66ص  ،1ج  ،تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور 
146
  .بتصرف ،69ص  ،1ج  ،تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور 
147
  .بتصرف ،69ص  ،1ج  ،تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور 
148
  .بتصرف ،69ص  ،1ج  ،تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور 
149
  .بتصرف ،69ص  ،1ج  ،التحرير والتنويرتفسير  ،ابن عاشور 
150
  .بتصرف ،69ص  ،1ج  ،تفسير التحرير والتنوير ،ابن عاشور 
151
ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الهدى ،المحاور الخمسة للقرآن الكريم ،دمحم الغزالي :انظر 

الدعاية والدعوة واالتصال  وسـنفصل الشـرذ فيها أثناء دراستنا لقص  األنبياء ونفرق بين .111. .111

دار الكتاب  ،باإلضافة إلى التوسع في الجوانب األخرى في كتابنا منها الدعوة عند أنبياء هللا ،واإلعالم

 .م1111الحديث القاهرة 
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بحيث تسرد القصة في مواضع متعددة فتذكر من جوانب  ،المقاصد التاريخية – 1

ع مراعاة حال ونفسيا  م ،وتترك أخرى لتذكر في المرة القادمة حتى تكتمل

 .ومعارف ومشاعر المخاطبين
152
 

ألن للقصة القرآنية أهداف تربوية وتكوينية وتأطيرية  ،الهدف التربوي – 1

تلقى على المخاطبين في فترا  متباعدة مراعاة ألحوالهم  ،فردية وجمعية

 .ونفسياتهم
153
 

ضيها وضعية هداف السياسية واالجتماعية واألخالقية والنفسية التي تقتاأل – 3

وما هي  ،وما يجب أن ينسخ منها ،وما يجب أن يضاف إليها ،كل مرحلة

إن الصور تختلف . .)) :ورحم هللا العقاد إذ قال ،الجرعا  التي تنضاف إليها

فصورة القاهرة من الجو غير  ،للمكان الواحد عندما يتم التقاطها من زوايا مختلفة

. .، غير صورتها من األهرامالنيلغير صورتها من  ،بل المقطمصورتها من ج

 .((..وما يراد إبرازه هنا ما يراد إبرازه هناك ،القاهرة هي القاهرة
154
 

وقد عقد اإلمام دمحم الطاهر بن عاشور مبح ا جليال عن مقاصد تكرار  

القصة في القرآن جاء فيه تعداد وذكر األسباب التي من أجلها تكرر القص  

المحاور )قدمه المرحوم الشيخ دمحم الغزالي في كتابه لعلها مشابهة لما  ،القرآني

 .مركزا على الجوانب البالغية ،(الخمسة للقرآن الكريم
155
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ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الهدى ،المحاور الخمسة للقرآن الكريم ،دمحم الغزالي :انظر 

111. .111.   
153
   .111ص  ،الجزائر ،دار الهدى ،المحاور الخمسة للقرآن الكريم ،دمحم الغزالي :انظر 
154
   .111ص  ،الجزائر ،دار الهدى ،المحاور الخمسة للقرآن الكريم ،دمحم الغزالي :انظر 
155
  .69و  69ص  ،1ج  ،تفسير التحرير والتنوير ،دمحم الطاهر بن عاشور 
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 المبحث الثاني

 وظائف ومهام األنبياء

 
قـل هذه } :لخ  المولى تبارك وتعالى وظيفة ومهمة رسله وأنبيائه بقوله

بعني وسبحان هللا وما أنا من سـبيلي أدعو إلى هللا على بصيرة أنا ومن ات

فجعل سبحانه وتعالى مهام ووظائف األنبياء  ،(119 :يوسف) {المشركين 

وضمن هذا اإلطار العقدي  ،وإلى توحيده ،مقتصرة على الدعوة إلى دينه

التصوري الكبير ينضوي سائر عملهم التشريعي والروحي واألخالقي والتربوي 

 .. قافي والحضاريواالجتماعي والسياسي والقيادي وال

وقد عرض المولى تبارك وتعالى لم ل هاته المهام والوظائف في القرآن  

فقال سبحانه وتعالى في معرض التنبيه إلى وظيفة األنبياء الروحية  ،الكريم

قوم * وإذ نادى ربك موسـى أن ائت القوم الظالمين } :والدينية واألخالقية

قـال رب السموا  واألرض * العالمين قال فرعون وما رب . .فرعون أال يتقون

قال ربكم ورب آبائكم * قال لمن حوله أال تستمعون * وما بينهما إن كنتم موقنين 

فوظيفة األنبياء الدينية  ،(13 ،11 ،13 ،11 ، 11 :الشعراء) {. .األولين

ه هللا الذي بيد ،..هللا المسبب ،هللا الموجد ،والروحية تدفعهم للتعريف با  الخالق

 .كل شيء

 :الوظيفة الدينية الروحية – 0
ولعل الوظيفة الدينية والروحية هي الوظيفة األساسية بين سائر مهامهم  

ألن كل نشاطهم ينصب على إصالذ العقائد والتصورا   ،ووظائفهم األخرى

وقد عبر المولى تبارك وتعالى عن هاته الوظيفة مرارا .. .واألفكار والقناعا 

فإنهم عدو لي إالّ * رأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكـم األقـدمون قـال أف} :فقال

وإذا * والـذي هـو يطعمني ويسـقين * الذي خلقني فهو يهديـن * رب العالمين 

والذي أطمع أن يغفر لي * والذي يميتني ثم يحين * مرضـت فهـو يشـفين 

جعلني من وا* رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين * خطيئتي يوم الدين 

وال تخزني يوم يبع ون * واغفر ألبي إنـه كـان من الضالين * ورثة جنة النعيم 

وأزلفت الجنة * ليم ـإالّ من أتى هللا بقلب س* ال وال بنون ـيوم ال ينفـــع م* 

 (.91.. .93 :الشعراء) {*وبرز  الجحيـم للغاوين * للمتقين 

 :الوظيفة السياسية والقيادية – 9
إلى اضطالعهم عليهم الصالة والسالم بالوظيفة الدينية  وباإلضافة 

بهدف توطيد دعائم  ،والروحية فهم مضطلعون أيضا بالوظيفة السياسية والقيادية

إنا } :وقد عبر المولى تبارك وتعالى عن وظيفتهم هذه بقوله ،دن هللا في األرض
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وتوقروه لتؤمنوا با  ورسوله وتعزروه * أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا 

إن الذين يبايعونك إنما يبايعون هللا يد هللا فوق أيديهم * وتسبحوه بكرة وأصيال 

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه هللا فسنؤتيه أجرا 

 (.11 ،9 ،9 :الفته) {عظيما 

فوظيفة األنبياء السياسية والقيادية تأتي لتوضيه المسار السياسي السليم  

ويتضه موقفهم السياسي التوحيدي الخال     ،يجب أن تكون عليه األممالذي 

تعالى بوقوفهم القاطع في وجه قوى البغي واالستكبار السياسية والقانونية 

 .المحلية واإلقليمية والعالمية الباغية. .واإلدارية والمالية وغيرها

القرآنية نذكر وقد صور القرآن الكريم هاته المهمة في العديد من المواضع  

 ،منها موقف نبي هللا موسى عليه الصالة والسالم من فرعون وهامان وقارون

ولقد أرسـلنا موسـى بآياتنا وسـلطان } :ومن طغيانهما العاتي في األرض فقال

فلما جاءهم بالحق * إلى فرعون وهامـان وقـارون فقالوا سـاحر كـذاب * مبين 

ن آمنـوا واسـتحيوا نسـاءهم ومـا كيد الكـافرين إالّ من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذي

وقـال فـرعـون ذروني أقتل موسـى وليدع ربه إني أخــاف أن يبدل * في ضالل 

وقـال موسـى إني عذ  بربي وربكم * دينكم أو أن يظهـر في األرض الفسـاد 

وما قال فرعون ما أريكم إالّ ما أرى . .*من كل متكبر ال يؤمن بيوم الحساب 

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ . .*أهديكم إالّ سبيل الرشاد 

 (...13 :غافر) {األسباب 

 :الوظيفة االجتماعية – 3
الدين اإلسالمي دين اجتماعي بطبيعته وبتنزيله وبمقاصده وبتشريعه  

قة وهي الحقي ،هذه هي حقيقته وتكوينه ومقصده ،وبتعاليمه العقدية والعملية معا

التي يستطيع أن يصل إليها كل من درس وتعمق في منظومته التشريعية بكلياتها 

 .كما يستطيع أن يدركها بعمق كل من آمن بتعاليمه وطبقها في حياته ،وفروعياتها

 ،ولعل أهم ما  يميز هذا الدين عن غيره من األديان هذا الجانب االجتماعي المهم

 ،ائر شؤون الفرد والجماعة والمجتمعويؤهله بجدارة لينظم ويوجه ويحكم س

ويجد لهم اإلجابا  المقنعة والراشدة لمختلف تساؤالتهم وتطلعاتهم وأمانيهم في 

 .الحياة

والدارس لتعاليم اإلسالم في القرآن الكريم والسنة النبوية يتبين روحانيتهما  

ة ويستطيع اكتشاف عنايتهما الدقيقة بالفرد والجماع ،االجتماعية الدافئة

واهتمامهما المتميز برسم الصورة الم لى والمتوازنة للعالقة الراشدة  ،والمجتمع

 .بينهما في سياق تناغم اهتدائي مع المولى تبارك وتعالى

وهي الحقيقة التي اختلجت في صدور الك ير من الصحابة في العهد  

تترى مؤكدة فلما رأوا التعاليم  ،وظلوا مترقبين تبلورها مع نزول التعاليم ،المكي
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حريصة على العالقة النوعية والمتميزة  ،على العناية بالفرد والجماعة والمجتمع

 .ونشره بين الناس ،بينهما استماتوا في سبيل نصرته والدفاع عنه

 (ع مان بن مظعون)وقد نقلت لنا المصادر اإلسالمية أن الصحابي الجليل  

ًّ لكلمة اإليمان التي نط ق بها أمام رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص طيلة ست رضي هللا عنه ظل وفيا

ولكن أعماقه كانت تعتلا باح ة عما ي لا   ،سنين من عمر الدعوة اإلسالمية

 :إلى أن نزل قوله تعالى ،صدره من الناحية االجتماعية في تلك التعاليم المنزلة

اء والمنكر إن هللا يأمـر بـالعدل واإلحسان وإيتـاء ذي القربى وينهى عن الفحش}

انن استقر ] :فلما نزلت انية قال ،(91 :النحل) {والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

وقلت في قرارة نفسي إن دينا جاء لينظم الحياة االجتماعية هو  ،اإليمان في قلبي

وينهى مقابلهن عن ثالثة  ،فا  الذي يأمر ب الثة ،دين من عند هللا ال من عند دمحم

وتعاليمه هي تعاليم حقيقية ليست من  ،لجماعة هو رب حقيقيفي حياة األفراد وا

 [.صنع دمحم عليه الصالة والسالم

وإذا تأملنا في انية التي كانت سببا في تعمق واستقرار اإليمان في صدر  

هذا الصحابي الجليل لوجدناها آية اجتماعية صرفة بموازين ومناها وأدوا  

العام والسياسي وال قافي  :اتهالبحث االجتماعي بمختلف فروعه وتخصص

 . .واالقتصادي واألخالقي والتربوي والبيئي

ولذا فقد حرصت التعاليم اإلسالمية منذ العهد المكي على إيالء البعد  

االجتماعي قيمته الحقيقية تقديرا منها ألهميته في نجـاذ الدعـوة بين األفراد 

 .لفرد المكرموتقديسا منها للبعد االجتماعي لهذا ا ،والجماعا 
156
 

 :الوظيفة التاريخية السننية – 4
م نيا  ،قضت السنن اإللهية أن يضطلع األنبياء بالوظيفة التاريخية السننية 

 ،عليهم في العديد من المواضع القرآنية تواصلهم التاريخي لنقل دعوة هللا للناس

إلى رجـل  أكان للناس عجبا أن أوحينا* ألـــر تلك آيا  الكتاب الحكيم } :فقال

منهم أن أنـذر الناس وبشـر الـذين آمنـوا أن لهم قـدم صدق عند ربهم قـال 

ومؤكدا تواصلهم وراء  ،(1، 1 :يونس) {الكـافـرون إن هـذا لسـاحر مبين

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي } :بعضهم فقال

 :سبحانه وتعالى اضطالعهم بها فقالكما بين أيضا  ،(31 :الرعد) {أوحينا إليك

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوذ وعاد وثمود والذين من بعدهم ال يعلمهم إالّ }

هللا جاءتهم رسـلهم بالبينا  فردوا أيديهم إلى أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسـلتم 

معرفتنا بمهمة فأين هي  ،(9 :إبراهيم) {به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب 

والذين  ،األنبياء السننية التاريخية لوال إخبار القرآن عن أقوام نوذ وعاد وثمود

 .من بعدهم الذين ال يعلمهم إالّ هللا

                                                 
156
 ،الدار التونسية للنشر، تونس ،المجتمع اإلنساني في القرآن الكريم ،التومي دمحم: لمزيد من التوسع انظر 
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 :الوظيفة الثقافية – 5
حرص نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ومن قبله سائر األنبياء والمرسلين على وضع لبنا    

تكون بم ابة القيم والسما  واألنماط  ،تمع المسلموأسس ثقافية للفرد والمج

وقد  ،تناولت كل شؤون الحياة ،يسيرون عليها فرديا وجمعيا واجتماعيا ،ألتباعهم

 ،حفل القرآن الكريم والسنة النبوية بهاته القيم ال قافية التي قدمها األنبياء ألقوامهم

بـني آدم خـذوا زينتكم يـا } :وقد أخبرنا عن بعضها المولى تبارك وتعالى فقال

قل من حرم * عند كل مسجد وكلوا واشربوا وال تسرفوا إنه ال يحب المسرفين 

زينة هللا التي أخرج لعباده والطيبا  من الـرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة 

 (.31 :األعراف) {الدنيا خـالصة يـوم القيامة كذلك نفصل انيا  لقوم يعلمون

ملسو هيلع هللا ىلص في تصحيه الك ير من المفاهيم ال قافية الخاطئة  كما تدخل رسول هللا 

 :فقال عليه الصالة والسالم  وهو يرسي معالم القيم ال قافية اإلسالمية الصحيحة

إن أحدنا  :رسول هللا فقالوا يا ،ال يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة مـن كبــر}

إن هللا  :عليه الصـالة والســالمفقال  ،يحب أن يكون ثوبه نظيفا ونعله جديدا

رواه ) {وغمط الناس ،بطر الحق :ولكن الكبر هو ،جميـل يحب الجمال

 (.الشيخان

كما أن القرآن الكريم حافل بمواطن الجماليا  واإلبداعيا  والروحانيا   

الذي أواله عناية  ،وزاخر أيضا بمواقع الفن والجمال واإلبداع الكوني ،الرائعة

فقد ورد في القرآن مفردا  الزينة  ،م ار تطلع وجذب للمتوسمينكبرى ليكون 

 :قال تعالى ،والبهجة والجمال والطيب والرائحة الزكية والحب والخير والسرور

كما قال م نيا على تمكن عبده  ،(6 :الصافا ) {إنا زينا السماء بزينة الكواكـب}

شـــاء مـن محــاريب يعملون لــه مــا ي} :داوود في عالم الفنون والصناعا 

وتمـاثيـل وجفــان كالجواب وقدور راسيا  اعملوا آل داوود شــكرا وقليل من 

 (.11 :سبأ) {عبادي الشـكور 

. .وهكذا تكون وتبقى ظاهرة النبوة واألنبياء من أخ  وأدق وأميز وأفرد 

 .حاال  االستخالف اإللهي لبعض من عباده ليكونوا أنبياءه رسله في األرض
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 نظام الحكم في اإلسالم

 :تمهيد* 
حظي مبحث نظام الحكم في اإلسالم بنصيب وافر من إسهاما  الدارسين  

والباح ين والفقهاء ممن تخصصوا في دراسة مباحث السياسة الشرعية 

يرا من قبل الدارسين والباح ين كما نال الموضوع ذاته اهتماما كب ،اإلسالمية

 .القانونيين واإلداريين والسياسيين من شتى المذاهب والمدارس واالتجاها 

وقد عملت فيه أقالم وأفكار الباح ين باإلنصاف والموضوعية والحياد  

بعد إلغاء مصطفى كمال  ،وبالتشويه والغض واالنتقاص تارة أخرى ،تارة

 .م1911ة سنة أتاتورك نظام الخالفة اإلسالمي

وبرز  إلى الساحة الفكرية السياسية في مطالع العقد ال الث من القرن  

تراوحت بين  ،العشرين كتابا  عديدة في مجال مبحث نظام الحكم في اإلسالم

وإلى معارض ومتحمس لزوال نظام  ،مؤيد ومتحمس لبقاء وشرعية نظام الخالفة

وأن لب المشكلة فيها ليس التسمية  ،وإلى دارس متعقل حيال هذه المسألة ،الخالفة

 .بل في مضمون وحقيقة المهمة الشرعية المنوطة بها ،-الخالفة  –

وكان من بين أهم الرموز الفكرية ممن تبنوا فكرة عدم مشروعية نظام  

الذي تقدم ببحث لنيل  ،(علي عبد الرزاق)الخالفة في اإلسالم الشيخ األزهري 

تحت  ،م1913انون الدولي بجامعة السوربون سنة شهادة دكتوراة الدولة في الق

 (.اإلسالم ونظام الحكم)عنوان 
157
 

بالمقاال   –العربية والمصرية خصوصا  –وامتأل  الصحف والمجال   

والدراسا  واألبحا  والردود حول مبحث الخالفة اإلسالمية، إلى أن نضجت 

ع ال اني من شهر ماي فكرة عقد ملتقى عن الخالفة اإلسالمية بالقاهرة في األسبو

تدارسوا فيه واقع  ،وحضره مختلف علماء العالم اإلسالمي ،م1916سنة 

وانفض  ،ولكن جهودهم لم تسفر على شيء ،ومستقبل نظام الخالفة اإلسالمية

  .مؤتمرهم دون أي نتيجة

فئة يشدها الحنين إلى إعادة  ،وانقسم المسلمون المستعمرون يومها إلى ثال  فئا 

وفئة قبلت واستسلمت لألمر  ،ام الخالفة في أي بقعة من العالم اإلسالميإحياء نظ

  قوى االستكبار وسار  في وفئة ماأل ،لواقع والمفروض عليهااالستعماري ا

بعد منحها هياكل االستقالل الشكالني لها  –عنها  وتبنت المهمة بالنيابة ،ركابها

 .ينفي بالد العرب والمسلم –في منتصف القرن الماضي 
158
 

                                                 
157
 ،دون طبعة ،بيرو  ،دار صعب ،ملحق كتاب الملل والنحل اإلمام الشهرستاني ،دمحم سيد كيالني :انظر 

ية شيخ األزهر مصطفى عبد تناول قضية الشيخ علي عبد الرازق وأخ. .93ص  ،1م ج 1996هـ 1116

وكتاب  ،م1919وقاسم أمين وكتابه عن تحرير المرأة الصادر سنة  ،وقضية الدكتور منصور فهمي ،الرازق

 ..م1916في الشعر الجاهلي لطه حسين الصادر سنة 
158
 .1ص  ،م1916ماي  19هـ الموافق 1311شوال  11 ،193عدد  ،جريدة النجاذ ،مسألة الخالفة :انظر 

حضر  .1ص  ،م1916ماي  11هـ الموافق  1311شوال  31 ،196عدد  ،جريدة النجاذ ،أهـل تبسـةوبرقية 
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باتجاه  –م 1911منذ سقوط الخالفة الع مانية سنة  –وصار  الدعوة  

الجماهير اإلسالمية إلحياء نظام الخالفة اإلسـالمية في بالد العرب المسلمين 

بل أضحت جريمة شنيعة  ،ضربا من ضروب الرجعية والتخلف والظالمية اليوم

ويعاقب الداعين إليها  ،ـوةيحاربها قانون الدول العربية واإلسالمية ويمنعها بق

  ..بمنتهى القسوة

وتشكيل التصورا   ،ومن هنا يتطلب منا إعادة النظر في هذه المسألة 

الصحيحة عنها، وتنبيه الطلبة المسلمين الدارسين للعلوم اإلسالمية ألهميتها في 

 منبهين إلى منهجية تعاملنا مع هذا ،تشكيل تصوراتهم وقناعاتهم الدينية والدعوية

وليس من منها  ،الذي سنأخذه ونقدمه من باب الدراسا  الدعوية ،المبحث المهم

    .دراسا  السياسة الشرعية

قبل أن نتناول مبحث نظام الحكم في اإلسالم يحسن بنا أن نتطرق بإيجاز  

لمعرفة نظام  ،لوضع األمة العربية السياسي واالجتماعي في العصر الجاهلي

ثم  ،طبيعة قومه وبيئتهم جهة، وكيف فهم  نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الحكم السائد آنذاك من 

كيف تدرج بهم عليه الصالة والسالم شيئا فشيئا حتى أوصلهم لالستماتة في سبيل 

ثم تركهم من بعده ليقيموا صرذ  ،وبناء دولة ومجتمع اإلسالم واإليمان ،اإلسالم

                                                                                                                                      

وأرسل رسالة إلى أهل  ،م1916ماي  19.. 13الشيخ العربي التبسي ملتقى الخالفة اإلسالمية بالقاهرة أيام 

وقد جاء ملتقى  .ا ولو بالبرقي ،تبسة يح هم فيها على المشاركة في ملتقى الخالفة بأي شكل من األشكال

ملك مصر، الذي كان يطمه بقوة  (فؤاد األول)ورقابة الملك  ،الخالفة الذي عقد تحت إشراف علماء األزهر

ضد الخالفة  (مصطفى كمال أتاتورك)السيما بعد سلسلة اإلجراءا  التي دشنها  .المسلمين ليسمى خليفة

ثم أعلـن بعدها  .وأبقى على الخالفة ،م1911وفمبر ن 11حيث ألغى نظام السلطنة يوم  .اإلسالمية الع مانية

مما  .م1931مارس 11ليلغي نظام الخالفة نهائيا يــوم  ،م1913اكتوبر11قيام الجمهورية التركية يوم 

والذي حضره الشيخ العربي عندما كان في سنته األخيرة  ،اضطر المسلمين إلى عقد ملتقى الخالفة بالقاهرة

أرسل أهل تبسة لمدير تحرير جريدة النجاذ بقسنطينة برقية لغرض المشاركة في وقد  .طالبا في األزهر

وجاء  .مسألة الخالفة :حواد  داخلية) :وقد عنونت جريدة النجاذ البرقية تحت عنوان .أشغال ملتقى الخالفة

ـد تعذر  وق ،لم يبق للموعد المضروب الجتماع مؤتمر الخالفة بالقاهرة إال سبعة أيام :في تقيمها مايلي

مشاركة الشعب الجزائري الفعلية بهذا المؤتمر، وتعينت النظرية ال انية التي ألمع إليها حضرة األستاذ الشيخ 

، وهي االقتصار على االبراق إلى أساتذة جزائريين محرزين على الشهادة العالمية باألزهر (الحافظي)

وقد كان الظن أن تتحرك األمة  .القطر الجزائريوذلك بعد أن توافينا برقيا  من مختلف األنحاء ب .الشريف

 .ولكن العزائم لم تكن ماضية لحد أن اعتبر هذا المؤتمر كاجتماع بسيط ،نحو هذه الحركة الدينية الخالصة

ولتم يل مسلمي تبسة في المؤتمر ) :وهذا تلخي  مدير تحرير جريدة النجاذ لبرقية أهل تبسة قبل نشرها

ونحن نترك لكم تمام الحرية في العمل  ،الجاري بالقاهرة ألجل تعين الخليفةماي 13الذي سينعقد يوم 

وهذا ن  برقية أهل تبسة الموقعة باسمهم بعد تقديم أدبي من . (مسلمو تبسة :اإلمضاء .لمصلحة المسلمين

 نرغب منكم بإلحاذ .عبد الحفيظ مدير جريدة النجاذ بقسنطينة :م1916ماي11تبسة يوم  مدير التحرير 

ماي الجاري 13أن تبادروا باستعمال كل الوسائل الناجعة لتم يل مسلمي تبسة في المؤتمر الذي سيعقد يوم

مسلمو  :اإلمضاء .بالقاهرة ألجل تعيين الخليفة ونحن نترك لكم تمام الحرية في العمل لمصلحة المسلمين

ص  ،م1916ماي  19الموافق  هـ1311شوال  11 ،193عدد  ،جريدة النجاذ ،مسألة الخالفة :راجع (.تبسة

شوال  31 ،196عدد  ،جريدة النجاذ ،برقية أهل تبسة :وراجع أيضا .، الموجودة بأرشيف قسنطينة1

دار قصر  ،األفعى اليهودية في معاقل اإلسالم ،وعبد هللا التل .1ص  ،م1916ماي  11هـ الموافق  1311

 ..13ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،البليدة ،الكتاب
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من تجربته الدعوية في إعادة صياغة علّنا نستفيد  ،الحضارة العربية اإلسالمية

 .دولة اإلسالم
159
 

 :نظام الحكم في العصر الجاهلي* 

تشير معظم المصادر التاريخية والدينية اإلسالمية  
160
التي تناولت حياة  

 ،البدو والحضر ،العرب في الجاهلية إلى أنهم كانوا موزعين إلى قسمين اثنين

من حيث الك افة السكانية والرقعة  ،وأن البدو هم القسم الغالب واألك ر عددا

 .الجغرافية

وال يشتغلون بالزراعة وال بالصناعة وال  ،والبدو ال يحترفون الحرف 

وعلى ما يجدونه  ،وإنما يعيشون على ما تنتجه ماشيتهم ،بالتجارة وال بالمالحة

وإذا أعياهم الرزق التجأوا إلى السلب والنهب واإلغارة على  ،جاهزا من الطبيعة

غيرهم من القبائل الضعيفة أو الغافلة، فيسلبونها ما تقع عليه أيديهم من مال 

 .وماشية ونساء وأطفال ومتاع

وليس للبدوي نفسية وخلق يؤهله للعمل بالزراعة أو بالصناعة أو بالتجارة  

أو بالمالحة، ونفسية هذه تركيبتها يستحيل عليها أن تقبل نظاما صارما وسلطة 

 .ورابطة لدم وانصرة الترابية ،ة والعشيرة وهيبة شيوخهاغير سلطة القبيل

 ،وعليه فقد كان البدوي يؤمن إيمانا جازما بسلطان القبيلة وشيوخها عليه 

عدا سلطان شيوخ  ،أفراد القبيلة م له ال يعترفون بسلطان أحد عليهم كما كان كل

ين على أشد ما هذا النظام البدوي الذي جعل منهم إخوة متضامنين متحد ،القبيلة

ويسعى بذمتهم  ،ينصرون أخاهم ظالما أو مظلوما ،يكون التضامن واالتحاد

وكما قال فيهم شاعرهم واصفا لحمتهم العصبية  ،وهم يد على من سواهم ،أدناهم

 :تلك بقوله

 .في النائبا  على ما قال برهانا ال يسألون أخاهم حين يندبهم 

وما كان يشدهم  ،وع لسلطان القبيلةفما يربطهم هو الوالء والطاعة والخض 

وعليه فإن وطنية البدوي هي وطنية قبلية  ،إلى القبيلة اللحمة والعصبية القبلية

وعليه . وليست وطنية شعبية أو مجتمعية كبيرة ومتمدنة واسعة ،عشائرية ضيقة

                                                 
159
وللتيسير  ،وليس من منظور الدراسـا  الشرعية ،سنتناول هذا المبحث من منظور الدراسا  الدعوية 

على طالبنا من مشقة الرجوع إلى مصادر األقدمين كالسياسة الشرعية البن تيمية واألحكام السـلطانية لإلمام 

قـد عقـد بــابــا مهما ومفصال  –هللا  حفظه –نشير إلى أن األستاذ الدكتور الشيخ وهبة الزحيلي  ،الماوردي

في الجزء  ،ومبسـطا عن نظـام الحكم في اإلسـالم في موسوعته الفقهية الجليلة الفقه اإلسالمي وأدلته

وقدمها لنا سهلة ميسرة لمن أراد الرجوع  ،اسـتقرأ فيها كل مصادر وكتابا  األقدمين. .661ص  ،السادس

الفقه  ،وهبة الزحيلي :انظر [.اإلمامة –سلطة التنفيذ العليا ]وسماها  ،إليها لدراسة السياسة الشرعية

 . .661ص  ،6ج  ،م1991هـ 1111 ،الطبعة األولى ،دمشق ،دار الفكر ،اإلسالمي وأدلته
160
ص  ،1ج  ،هـ1119 ،الطبعة ال ال ة ،بيرو  ،دار المعرفة ،الكـامـل فـي التاريخ ،ابن األثير :انظر م ال 

الطبعة  ،دار المعرفة، بيرو  ،السـيرة النبوية ،وابن ك ير. .11ص  ،1ج  ،البداية والنهاية ،وابن ك ير. .11

الطبعة  ،بيرو  ،دار الكتاب العربي ،فجر اإلسالم ،وأحمد أمين. .16ص  ،1ج  ،م1991هـ 1111 ،ال انية

 ..9ص  ،م1969 ،العاشرة
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أللهم إالّ  ،فإن البدوي تربطه العصبية وال تربطه رابطة القيم والمبادىء الكبرى

التي بقيت فيهم راسخة صافية من عهود إبراهيم  ،ض مكارم األخالقبع

كالمروءة والشهامة والنجدة والكرم والشجاعة والحلم  ،وإسماعيل األولى لم تتشوه

 ..واإلقدام والصدق والوفاء

وسكان  ،هؤالء هم البدو الذين كانت تربطهم العصبية القبلية وحدها 

هم طبيعة وفكرا مبدأ في السياسة ونظام الحضر الذين لم يكونوا يختلفون عن

وإنما اختلفوا عنهم في اتخاذ بعض مظاهر االستقرار السياسي  ،الحكم

 ،وفي اتخاذ بعض المؤسسا  السلطوية ،واالجتماعي واالقتصادي والتجاري

. .وحفظ مفاتيه الكعبة ،وسقاية الحجيا ورفادتهم ،ودار الحرب ،كدار الندوة
161
 

ومن حيث التوزع  ،حيث الك افة السكانيةوأهل الحضر أقل من  

إالّ أنهـم يتميزون عن أهل البادية بكونهم كانوا أهل زراعة وصناعة  ،الجغرافي

إالّ  –وهم من حيث المعيشة والمستوى الحياتي أرقى بك ير من البدو  ،وتجارة

ا اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا ومعيشي –اللغة والبيان فقد كان البدو أفصه العرب 

كممالك الجنوب في  ،وقد اسسوا قبيل مجيء اإلسالم عدة إمارا  متمدنة ،وثقافيا

وكإمارة الغساسنة الغسانيين في جنوبي الشام  ،اليمن كسـبأ وحمير وحضرمو 

وكإمارة المناذرة اللخميين في جنوبي العراق  ،التي كانت عاصمتها بصرى الشام

وبعض  ،ة والمدينة والطائفوكذلك إمارة مك ،التي كانت عاصمتها الحيرة

 الحصون 

وقد كانت إمارة اللخميين المناذرة في جنوبي العراق إمارة عربية تابعة  

لإلمبراطورية الفارسية، أوجدتها بغرض حماية جنوبها من غـارا  القبائل 

 خيبر وبالقرب من ي رباليهودية في تبوك و  كما كانت إمارة ،العربية عليها
162
باإلضافة إلى حمايتهما  ،وبي الشام تقوم بنفس المهمةالغساسنة في جنو .

فقد كانت إمارة الغساسنة  ،لحدود اإلمبراطوريتين من المجابهة المباشـرة بينهما

 .والمناذرة تتناجزان القتال دفاعا عن حدود أسيادهما الفرس والروم

فتمكن  ،وقد تطلع الروم والفرس للسيطرة على قلب الجزيرة العربية 

عمان بواسطة أتباعهم من اليمنيينالفرس   ،من السيطرة على اليمن والبحرين وت

ولكنهم لم يفلحوا لقوة النظام القبلي  ،كما حاول الروم السيطرة على ي رب ومكة

 .فيهما

وقد كان لهاتين اإلمارتين دور المجابهة األولى مع طالئع قوا  الفته  

اتل المناذرة والغساسنة جنود الفته فقد ق ،اإلسالمي الزاحفة باتجاه الشام والعراق

                                                 
161
 ،الم وتحديا  االنحطاط المعاصراإلس ،وانظر منير شفيق. .36ص  ،1ج  ،انظر سيرة ابن ك ير 

 .  .36ص  ،م1993 ،الطبعة ال ال ة ،الزهراء لإلعالم العربي، القاهرة
162
ص  ،1ج  ،تاريخ العرب ،وفيليب حتي. .119ص  ،1ج  ،تاريخ العرب قبل اإلسالم ،جواد علي :انظر 

9.. 
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اإلسالمي قبيل تدخل قوا  اإلمبراطوريتين في القتال في القادسية وأجنادين 

 .واليرموك
163
 

 :وملخ  حياة ونظام الحكم عند العرب قبل اإلسالم كالتالي 

وتسير كل أموره في السلم  ،نظام قبلي وعشـائري تتحكم فيه القبيلة وشيوخها – 1

 ..لهوالحرب والص

أو على تحالف  ،تعتمد على سيطرة القبيلة ،نظام إمارا  وإقطاعا  صغيرة – 1

لقبائل أو في السيطرة على مجموعة من ا ،مجموعة قبائل في حكم منطقة

 .، م ل إمارا  التخوم العربيةالمتواجدة في مساحة معينة

اعي الذي كان مزيجا من النظام الملكي واإلقط ،نظام إمارتي مكة وي رب – 3

 .والقبلي
164
 

وعليه فلم يعرف العرب قبل اإلسـالم أي شكل من أشكال الدولة أو  

 .الجمهورية أو اإلمبراطورية أو الخالفة

  :نظام حكم المرحلة االنتقالية من الجاهلية إلى اإلسالم* 
عرض رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الدين اإلسالمي على العرب في الجزيرة العربية  

وواجه عليه الصالة  ،ون على نظام النمط القبلي والعشائري سياسياوهم يعيش

التي كانت تؤمن إيمانا  ،والسالم عنتا كبيرا أمام ثوابت العقلية العربية البدوية

 .مطلقا بالعصبية القبلية اجتماعيا وسياسيا ونفسيا وتربويا وأخالقيا
165
 

لمكي إلى تغيير وقد حاول عليه الصالة والسالم خالل دعوته في طورها ا 

وتصحيه المفاهيم واألنفس والعقول واألفكار والقلوب  ،التصورا  والمعتقدا 

عليه الصالة والسالم إلى أي جانب من جوانب حياة  ولم يتعرض ،والعواطف

 مؤكدا فقط على كلمة ،العرب األخرى

مصير كما يتحدد باإليمان بها  ،التي على أساسها يتحدد الوالء واالنتماء ،التوحيد

 .قابال بالواقع السياسي القائم آنذاك ،ومسير حياة الفرد والجماعة والمجتمع

وقد حاول عليه الصالة والسالم تهديم التصورا  العقدية والسياسية  

وعلى  ،والروحية والنفسية الجاهلية القائمة على اللحمة العصبية والدموية للقبيلة

وعلى نبذ وترك التفاضل  ،قيةهدم أواصر الوحدة الدموية والجنسية والعر

 .وتراثها التليد ،واالفتخار بشرف ومجد القبيلة الغابر ،باألحساب واألنساب

وكان يوضه عليه الصالة والسالم  لكل من يريد االنتماء لهذا الدين إلى  

وقد صور لنا  ،وليس ألي شيء سواه ،تحديد وإفراد الوالء   وحده ال شريك له

 ،في العديد من المواضع القرآنية هذا الركن العقدي الرئيسالقرآن الكريم ذلك 

                                                 
163
 ..11م، ص 1991 ،بعة ال انيةالط ،بيرو  ،دار مكتبة الحياة ،فتوذ الشام ،دمحم بن عمر الواقدي :انظر 
164
 .بتصرف ،69. .19ص  ،فجر اإلسالم ،أحمد أمين :انظر 
165
 ،دار الشهاب ،الرحيق المختوم ،وصفي الرحمن المباركفوري. .33ص  ،1ج  ،سيرة ابن ك ير :انظر 

 .99ص   ،الجزائر
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ال تجـد قـومـا يؤمنون با  واليوم انخر يوادون من حاد هللا } :منها قوله تعالى

ورسـوله ولو كانوا آباءهم أو ابناءهم أو إخوانهم أو عشـيرتهم أولئك كتب في 

ن تحتها األنهار خالدين قلوبهـم اإليمان وأيدهم بروذ منه ويدخلهم جنا  تجري م

فيها رضي هللا عنهم وروضـوا عنه أولئك حزب هللا أال إن حزب هللا هم 

 (.11 :المجادلة) {المفلحون

وقد أثنى المولى تبارك وتعالى على رسوله دمحم عليه الصالة والسالم         

وعلى صحابته الكرام رضوان هللا  عليهم من المهاجرين واألنصار الذين رضوا 

ويحموا إخوانهم المهاجرين الفارين بدينهم في  ،بأن يحتضنوا هذا الدين الجديد

ومقاسمة إخوانهم المهاجرين  ،والدفـاع عنه بكل ما يملكون ،مدينتهم الخالدة ي رب

بعد أن اجتهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص طيلة ثال  عشرة سنة  ،كل المرافق والمتع واألموال

للفقـراء } :فقال فيهم رب العزة ،يه التصورا  والمفاهيمفي أمر الدعوة وتصح

 وا من ديـارهم وأموالهم يبتغـون فضال ـالمهاجريـن الذين أخرج

والـذين * من هللا ورضوانــا وينصرون هللا ورســولـه أولئـك هـم الصـادقـون 

يبوؤوا الدار واإليمـان من قبلهم يحبـون من هاجـر إليهم وال يجـدون في 

رهم حـاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن صدو

 (.9 ،9 :الحشر) {يوق شه نفسه فأولئك هم المفلحون
166
 

ومكث رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  يدعو إلى دين اإلسالم دون الحديث على األوضاع 

الذي سيقيمه أو  ،أو حتى اإلشارة إلى نوع النظام السياسي القائم ،السياسية القائمة

إلى أن انتقل إلى المدينة المنورة وبدأ في  ،بعد نجاذ وانتصار الدعوة اإلسالمية

 .إرسـاء دعائم المجتمع والدولة والكيان المسلم وفق سنن التدرج اإللهي
167

   

ولم يكن عليه الصالة والسالم يطلب من العرب خالل الدعوة المكية غير  

الشهادتين تدين  –الكلمتين  –اعطوني } :لهم وكان يقول ،كلمة التوحيد الخالصة

وكان عليه الصالة والسالم  ،(رواه البخاري ومسلم) {لكم الروم والعجم والعرب

يعلم أن عقولهم ومداركهم ال تستطيع استيعاب أكبر مما ترى من مشاهدا  تلك 

م ولذلك فقد شكك بعض المنافقين في تلميحه الواضه عليه الصالة والسال ،الوقائع

بقيام  ،غداة االستعداد للدفاع عن المدينة في غزوة األحزاب أثناء حفر الخندق

وهو يقول ألصحابه لما طلبوا منه مساعدتهم على  ،وتوسع الدولة اإلسـالمية

ضربة  ثم ضربه –بسم هللا } :فقال عليه الصالة والسالم ،بعض الصخور القاسية

 إني ألنظر قصورها الحمر وهللا ،أعطيت مفاتيه الشام ،هللا أكبر :وقال –

وهللا إني  ،أعطيت فارس ،هللا أكبر :ثم ضرب ال انية فقطع آخر، فقال ،الشاسعة

                                                 
166
 ،دمشق، دون طبعة ،مويةالمكتبة األ ،دمحم الم ل الكامل ،دمحم أحمد جاد المولى :لمزيد من التوسع انظر 

 ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،الرحيق المختوم ،وصفي الرحمن المباركفوري. .319ص  ،م1991

 .161. .91ص  ،دون تاريخ
167
 ...11ص  ،1ج  ،وسيرة ابن ك ير .11ص  ،1ج  ،انظر سيرة ابن هشام 
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بسـم هللا، فقطع بقية  :فقال ،ثم ضرب ال ال ة ،ألبصر قصر المدائن األبيض انن

وهللا إني ألبصـر أبواب صنعــاء  ،أعطيت مفاتيـه اليمن ،هللا أكبر :فقال ،الحجر

 :فقال ذلك الرجل المنافق ،(36ص  ،1ج  ،رواه النسائي في سننه) {اني من مكـ

 [.ودمحم يعدنا قصور كسرى وفارس ،إننا ال نـأمـن على أنفسـنا من الغائط]
168
 

 –وعندما انتقل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى المدينة المنورة وكون الكيان اإلسالمي 

الية التي عي أسس له بالخطوا  التالسياسي واالجتما –المستقل والموجد 

 . سنتناولها إن شاء هللا

  :نظام الحكم في عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص* 
واجه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند هجرته إلى المدينة تركيبة اجتماعية وعقدية  

  :وسياسية موزعة على الشكل التالي

ين األبرار ووضعهم االجتماعي صحابته من المهاجرين والمؤمنين األول – 1

 .واالقتصادي

اللتين حملتا على عاتقهما نصرة هـذا  ،األنصار من قبيلتي األوس والخزرج – 1

  .الدين وحماية إخوانهم المهاجرين في حالتي الدفاع والهجوم

بعض البطون الي ربية من األوس والخزرج ممن لم يلتحق بركب الدعوة  – 3

 .اإلسالمية بعد

المائتين أو  –حسب كتب السنة  –يل المنافقين الذين قارب عددهم فص – 1

جديد في الكيان .. .وما يشكلونه من تحد ديني وعقدي واجتماعي –يزيدون 

وإذا }وصعوبة التعامل معهم  ،بحكم ازدواجية معاييرهم وشخصياتهم ،المسلم

نحن  عكم إنمالقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا م

 .وخصوصية التعامل معهم وحساسيته البالغة ،(13 :البقرة) {مستهزؤن 

القبائل اليهودية الغنية والقوية والمتماسكة والمحصنة جغرافيا وماليا  – 3

وصناعيا وزراعيا وسياسيا من بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة بالقرب من 

 .وإخوانهم في خيبر وتبوك وفدك ،المدينة

وأعداء هللا ورسوله  ،أعداء اإلسالم والمسلمين التقليديين ،كفار قريش – 6

 .الذين كانوا  يشكلون قوة إقليمية كبرى لتهديد المسلمين ،والمؤمنين

وك يرهم منافق  ،األعراب من القبائل العربية البدوية المحيطين بالمدينة – 9

ومرد على الترب   ،اءوالغلظة وعدم الوف ،مرد على النفاق والخداع ،مخـادع

قـالت األعـراب آمنـا } (99 :التوبة) {..األعراب أشــد كفرا ونفاقا}لهذا الدين 

عكل وعرينة )من أم ال  ،(11 :الحجرا ) {قـل لـم تـؤمنـوا ولكـن قـولـوا أسـلمنا

                                                 
168
ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،ئرالجزا ،دار الشهاب ،الرحيق المختــوم ،صفي الرحمن المباركفوري 

 . .131ص  ،3ج  ،وسيرة ابن ك ير. .333
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 ،الغادرتين ممن كان يؤمن اليوم ويكون في صف المسلمين (وعضل والقارة

 .صف الكافرينويكفر غدا ويصبه في 
169
 

اللتين كانتا تستشعران  ،اإلمبراطوريتن الكبيرتين الفارسية والرومانية – 9

 .الخطر الداهم عليهما من  ي رب مع صاحب هذا الدين الجديد

اللتين أوكل لهما مناجزة أصحاب هذا الدين  ،إمارتي الغساسنة والمناذرة – 9

لفرس من الخطر الداهم عليهما من واللتين نبهتا الروم وا ،الجديد والقضاء عليهم

 .ي رب

إالّ أنها كانت  ،وبالرغم من اختالف وتفرق وتناحر تلك القوى فيما بينها 

والمتم ل في هذا الدين القادم من  ،جميعها تستشعر خطرا واحدا يهددها جميعا

 .سيحرمها من امتيازاتها ونفوذهاوالذي كان  ،ي رب

بل واجه عليه  ،  يواجه هذه التركيبة المعقدة لوحدهاولم يكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وبعض  ،الصالة والسالم العديد من األزما  االقتصادية والغذائية واالجتماعية

وواجه مخلفا  وآثار اإلنهاك االقتصادي  ،أشكال الحصار الغذائي واالقتصادي

ة اإلعالمية وتأثيرا  الدعاي ،البادية عليه وعلى أصحابه الفقراء المعدمين

 .التي عملت على تشويه دعوته السـمحة ،المعادية

وقد جابه عليه الصالة والسالم كل هذه المعضال  مستعينا با  الواحد  

وبمؤازرة من  ،ثم بعزيمة وصبر وجلد منه عليه الصالة والسالم ،القهار أوال

ـبيل الدعوة الذين كانوا يقدمون أنفسـهم لفدائه وللتضحية في س ،صحابته الكرام

 .اإلسـالمية

وفي ظل تلك األوضاع المعقدة بدأ عليه الصالة والسالم بإرساء دعائم  

بحسب  ،فوضع األسس والركائز األساسية األولى ،المجتمع والدولة المسلمة

وعالجها عليه الصالة والسالم بعمق  ،أهميتها وأولويتها وضرورياتها الملحة

فأسس الدولة  ،خالص   رب العالمينمؤسسا عمله ذلك على اإل ،وبجذرية

 :وبدأها بالخطوا  التالية ،التي ظلت ترفرف بنورها ،المسلمة الفتية

فآخى بينهم عليه الصالة  ،المؤاخاة بين المسلمين من المهاجرين واألنصار – 1

 .والسالم وسـوى بينهم روحيا ونفسيا ووجدانيا واجتماعيا وماليا

لذي سيكون المنطلق األول لبناء الدولة المسلمة ا ،أنشأ المسجد الجامع – 1

 .ومركز قيادتها

وهو مي اق شرف ومي اق  ،وضع أول لبنة لدستور وحدة وتآخ بين المسلمين – 3

 ،مما عرف بصحيفة أنس ،أذاب فيه كل نزوا  ورواسب الجاهلية العمياء ،عمل

الوالء للوحدة  والتي م لت العنصر األول في قيام الكيان السياسي اإلسالمي على

                                                 
169
وفي أسباب نزول سورتي األنفال  ،انظر سيرته عليه الصالة والسالم مع أعراب المدينة في كتب السيرة 

 ..والتوبة واألحزاب والفته
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واالنتماء الروحي والعقدي على االنتماء للعصبية القبلية  ،الدينية والعقدية

 .المورو  عن الجاهلية
170
 

ضمن فيها  ،كتب معاهدة حسن الجوار بينه وبين القبائل اليهودية المجاورة – 1

 .عليه الصالة والسالم  حقوق الطرفين اليهودي واإلســالمي
171
 

لمشاكل االجتماعية واالقتصادية ألصحابه بنظام المشاركة حاول معالجة ا – 3

  .الواسع بين المهاجرين واألنصار

وإذا أردنا أن نقيّم نظام الحكم في عصر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  أمكننا أن نجمله في 

   :المقوما  الرئيسـة التالية
 

، القائم أسس النظام القبلي الجاهليعائم وهدم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  باإلسالم كل د – 1

والفناء في سـلطة وهيمنة  ،والؤه على  العصبية الدموية والطاعة لشيوخ القبيلة

 .القبيلة

 يسـتبينوا الرشـد إالّ في ضحى الغد   أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم

 دد تغزية أرشــوإن ترش          ـو  وما أنا إالّ من تغزية إن غ

عليه الصالة والسالم باإلسالم كل مقوما  النظام القبلي التي كانت هدم  – 1

 .قائمة في نفسيا  وواقع العرب في مختلف مجاال  حياتهم

ومصدرا لكل  ،التشريعا  جعل عليه الصالة والسالم القرآن والسنة مصدرا – 3

وبهما وضع األسس  ،، ومرجعية للحكم والسلطة في جميع نواحي الحياةالسلطا 

 .عامة للكيان المسلم السياسي واالجتماعيال

تخضع  ،جعل عليه الصالة والسالم  المسلمين وحدة سياسية قائمة بذاتها – 1

كما أخضعهم  ،لألطر المرجعية المقدسة من الوحي اإللهي المنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

لمسلمة التي وأهم دعائم قيام الدولة ا ،لتوجيهه وقيادته عليه الصالة والسالم

 :أرساها عليه الصالة والسالم هي

مرجعية المقدسة من العدالة السياسية واالجتماعية المطلقة وفق األطر ال – 1

 .الكتاب والسنة

المساواة واألخوة المطلقة بين المسلمين في جميع نواحي الحياة وفق الكتاب  – 1

 .والسنة

وم أساس لنظام الحكم في أسس عليه الصالة والسالم لمبدإ الشـورى كمق – 3

 .اإلسالم

                                                 
170
 ،دمشق، دون طبعة ،األموية المكتبة ،دمحم الم ل الكامل ،دمحم أحمد جـاد المولى :لمزيد من التوسع انظر 

 ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،الرحيـق المختـوم ،وصفي الرحمن المباركفوري. .311ص  ،م1991

 ...319ص  ،1ج  ،وسيرة ابن ك ير ...311ص  ،1ج  ،وسيرة ابن هشام .ص  ،دون تاريخ
171
 ،بيرو  ،دار النفائس ،خالفة الراشدةمجموعة الوثائق السـياسـية للعهد النبوي وال ،دمحم حميد هللا :انظر 

 ..33ص  ،م1993هـ 1113 ،الطبعة الرابعة
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ضمن الحريا  والحقوق األساسية للفرد المسلم في نطاق الكيان السياسي  – 1

  .واالجتماعي اإلسالمي وفق ما ن  عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة

وكل أشـكال الحريـا  والحقوق  ،ضمن الحرية الفكرية والعقلية والعقديـة – 3

 الفطريـة 

 .والمكتسبة للفرد المسلم وغير المسلم الذي يعيش في ظل نظام الكيان اإلسالمي

 .أقـّر صحابته من بعده نظام الخالفة كوسـيلة وطريقة لحكم المسـلمين – 6

تحديد  –بعد أن علمهم ورباهم وأدبهم معه  –ترك لالجتهاد ألصحابه  – 9

 ،البلوغ ،العقل ،إلسالما] :والتي هي ،مواصفا  المؤهلين لخالفة  المسلمين

 [.االجتهـاد ،العلم ،النجدة ،سالمة الحواس ،التقوى
172
 

وهكذا وجد المسلمون أنفسهم غداة وفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص والتحاقه بالرفيق  

هـ األعلى مزودين بالمبادىء واألسس العامة التي يقوم عليها 11األعلى سنة 

ولذا لم يجدوا عنتا في إيجاد صيغة الخالفة  ،صرذ الكيان السياسي اإلسـالمي

التي بويع بها الخليفة الراشدي األول أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  ومن بعده 

 .الخلفاء الراشـدون رضي هللا عنهم أجمعين

وبعد هذه اإلطاللة الدعوية على صيرورة تدرجه عليه الصالة والسالم  

يجدر بنا أن ننطلق لدراسة أركان نظام بالمسلمين إلقامة صرذ الدولة المسلمة 

وماهي أركانها ومقوماتها  ؟فما هي الخالفة لغة واصطالحا ،الخالفة في اإلسالم

  ؟وماهي آراء الفرق اإلسالمية فيها ؟وشروط إقامته ؟ومواصفا  الخلفية

 :نظام الخالفة اإلسالمية* 
 ،معنى واحدااإلمامة العظمى أو الخالفة أو إمارة المؤمنين كلها تؤدي  

وقد عرفها علماء اإلسالم  .وتدل على وظيفة واحدة هي السلطة الحكومية العليا

 .متحدة في معانيها تقريبا ،بتعاريف متقاربة في ألفاظها

بمعنى بقي  (..خالفة ،خليفة ،يخلف ،خلف) :والخالفة في اللغة من فعل 

.أو صار خلفا له ،أو جاء من بعده ،بعده
 173
ي المعنى االصطالحي أما الخالفة ف ،

 :فهي

هي الرياسة العامة في التصدي إلقامة الدين  :الخالفة)) :قال الدهلوي 

وما يتعلق به من  ،والقيام بالجهاد ،وإقامة أركان اإلسالم ،بإحياء العلوم الدينية

وإقامة  ،والقيام بالقضاء ،ترتيب الجيوش والفروض للمقاتلة، وإعطائهم من الفيء

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي  ،لمظالمورفع ا ،الحدود

                                                 
172
 ،م1999 ،الطبعة ال انية ،بيرو  ،دار مكتبة الحياة ،اإلسالم نظام إنساني ،مصطفى الرافعي :انظر م ال 

 . .11ص 
173
 .136ص  ،3ج  ،قاموس المحيط ،الفيروز آبادي 
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( .(ملسو هيلع هللا ىلص
174
 ،رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا :الخالفة)) :وقال سعد التفتازاني. 

 .((خالفة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
175
موضوعة لخالفة النبوة  :اإلمامة)) :وقال الماوردي 

 .((لدنيافي حراسة الدين وسياسة ا
176
 

هي حمل الكافة )) :وحدد ابن خلدون بطريقة أخرى وظيفة اإلمامة فقال 

إذ  :على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيوية الراجعة إليها

أي )فهي  .أن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصاله انخرة

شرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا خالفة عن صاحب ال :في الحقيقة (الخالفة

 .(.(به
177
 

وسياسة  ،ويتبين من هذه التعاريف أن سلطة الخليفة تتناول أمور الدين 

ألن هذه التعاليم تستهدف تحقيق  ،الدنيا على أساس شرائع اإلسالم وتعاليمه

أي أن العنصر العقدي واإلنساني أو  ،مصاله الناس في عالمي الدنيا وانخرة

ويتآزر العنصران إلقامة  ،يسير جنبا إلى حنب مع العنصر المادي األخالقي

الذي يقيم العزة والسيادة  ،المتمكن في األرض ،المستقر المرفه ،المجتمع الفاضل

وتتعاضد فيه الهداية اإللهية مع اإلرادة البشرية والقوى  ،الفعلية بين جناحيه

 .العقلية عن طريق اإلجماع والقياس

لخالفة أساسا السلطا  السياسية الحالية التي تسير على هدي وبهذا تغاير ا 

وتقر واقع المجتمع  ،القاصرة على تنظيم العالقا  االجتماعية ،القوانين الوضعية

 .ولو عارض الدين والفضيلة أحيانا
178
 

تجعل من الخليفة ومجلس الشورى مؤهال  ،وهي استنابة شرعية شورية 

فق مقتضيا  الشرع لحمل األمة على ممارسة الحياة و
179
وهي أيضا  .

 .نيابة في حراسة الدين ورعاية شؤون الدنيا وفق الشرع (:الخالفة)
180
 

 :خصائص ومميزات هذ  التعاريف* 
تجمع التعاريف على أن الخالفة هي مسؤولية ورئاسة شورية شرعية  

وهدفها الحفاظ على  .بالنيابة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،للنيابة عن حكم وتوجيه المسلمين

                                                 
174
 ،وهبــة الزحيلي :نقال عن ،13ص  ،اإلمـامـة لصديق حسن خان إكليل الكرامة في تبيان مقاصد :انظر 

  .661ص  ،6ج  ،م1991هـ 1111 ،الطبعة األولى ،دمشق ،دار الفكر ،الفقـه اإلسالمي  وأدلته
175
الفقه اإلسالمي  ،وهبة الزحيلي :نقال عن ،11ص  ،الخالفة لرشيد رضا ،شرذ العقائد النسفية :انظر 

 .661ص  ،6ج  ،وأدلته
176
 .661ص  ،6ج  ،نقال عن الزحيلي ،3ص  ،ألحكام السلطانية للماورديا 
177
 .661ص  ،6ج  ،نقال عن الزحيلي ،المقدمة ،ن خلدونبا 
178
 .661ص  ،6ج  ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي 
179
 هـ1111الطبعة األولى،  ،قسنطينة ،مؤسسة اإلسراء ،نظام الحكم في اإلسالم ،(دكتور)محمود الخالدي  

 .113ص  ،م1991
180
 .119ص  ،نظام الحكم في اإلسالم ،الخالدي 
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وحمل الناس على ممارسة شؤون حياتهم وفق  ،تطبيق شرع هللا في األرض

 .الشريعة اإلسالمية ومقتضياتها

أو  ،أو مالك مستبد ،كما تجمع أيضا على أن الخليفة ليس بحاكم مطلق 

تختاره األمة اإلسالمية طواعية  ،مغتصب حق بل هو نائب صاله تقي نقي

 ،الشورية الشرعية للسهر على تطبيق شرع هللا في الحياة لينوبها بالطريقة

 .وليحمل الناس على تطبيق مقتضيا  الشرع في ممارسـاتهم الحياتية

كما تجمع أيضا على أن منصب الخالفة هو منصب اسـتخالفي عارض  

وهو  ،بل هو مقيد بقيد الشرع ،وغير محدد بوقت أو فترة رئاسية معينة ،غير دائم

ثم في  ،صالذ الخليفة وورعه وتقواه ونجاحه في تطبيق شـرع هللا مقدار ومدى

 .قدرته على حمل العامة على تطبيق شـرع هللا

 ،تخلى الخليفة، أو تقاعسكما تجمع التعاريف السابقة أيضا على أنه متى  

وحمل الرعية على تطبيقها في سائر  ،عن تطبيق شرع هللا ،، أو تراجعأو جبن

بل يتراجع في  ،وال يصبه خليفة ،منه بيعة الناس مباشرة تنحل ،شؤون حياتهم

 ،وإما بت بيته ،إما بتركه ،ثم يكون للمسلمين شأن آخر معه ،أمره حتى يقر بخطئه

 ..وإما بعزله

كما تجمع التعاريف أيضا على أن الخليفة في منصب الخالفة يقوم بإحياء  

ويصبه نائبا عن األمة . ونشر وتطبيق الشرع في جميع شؤون الدولة المختلفة

وليحملهم على ذلك بشتى األساليب  ،التي بايعته لينوبها في حفظ وتطبيق شرع هللا

 .والوسائل الشرعية

كما هو نائب عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  ليقوم بمقامه في حفظ الشريعة وفي  

حياة وعليه فإن منصب الخالفة والخليفة ذو خطر ومهابة عظيمة في  ،تطبيقها

 .المسلمين

استخلف ) :يقال ،(وخلّف ،واستخلف ،خلف) :من فعل :والخليفة في اللغة 

وقال } :ومنه قوله تعالى ،أي خلّفه من بعده ليكون بدله وعوضا عنه  (فالن فالنا

والخليفة ممن يستخلف  ،(111 :األعراف) {موسى ألخيه اخـلفــني في قومي

 .وخلفاء ،والجمع منه خالئف ،ممن قبله
181
 

المتولي ألمر المسلمين في رئاستهم  :والخليفة في المعنى االصطالحي هو 

 .وفق شـروط ومقتضيا  الشـرع ،وحملهم عليه ،لتطبيق شرع هللا
182
 

 :حكم إقامة الدولة في اإلسالم* 
وتفرضه  ،ويحتمه الواقع ،بالرغم من أن إيجاد الدولة أمر يوجبه العقل 

إالّ أن المسلمين مجمعين إما وجوبا وإما جوازا  ،طبائع الناس واألحدا  والحياة

                                                 
181
 .991ص  ،1ج  ،لسان العرب ،ابن منظور 
182
أصول الدعوة اإلسالمية، دار  ،وعبد الكريم زيدان .139ص  ،1ج  ،منهاج السنة النبوية ،ابن تيمية 

   .111ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،قصر الكتاب
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يجب . .)) :وقد قال اإلمام ابن تيمية ،على أهمية إقامة اإلمامة والخالفة بينهم

 أن تيعرف أن والية أمر الناس من 

فإن بني آدم ال تتم مصلحتهم إالّ  ،بل ال قيام للدين إالّ بها ،أعظم واجبا  الدين

حتى قال  ،وال بد لهم عند االجتماع من رأس ،بعضباالجتماع لحاجة بعضهم إلى 

 .(.({إذا خرج ثالثة في سـفر فليؤمروا أحدهـم } :النبي ملسو هيلع هللا ىلص
183
 

 ،وقد ذهب المسلمون إلى فرق ثالثة في مسألة الخالفة من قائل بوجوبها 

ولكل أدلته وحججه النقلية  ،ومن قائل بوجوبها على هللا ،ومن قائل بجوازها

 .ال من مباحث الدعوة ،ولعلها من مباحث السياسة الشرعية ،لعقليةوا
184
 

 :مشروعية وحجية نصب الخليفة* 
 ،وال قيام للدين إالّ بها ،إن والية أمر المسلمين من أعظم واجبا  الدين 

ونصب الخليفة الذي يتولى خالفة المسلمين وإدارة شؤون الناس من فرائض هذا 

السنة و ،ها ووجوبها انيا  البينا  من القرآن الكريموقد دلت على فرضيت ،الدين

وأم لة  ،وطبيعة أحكام الشريعة ،والقياس ،، واإلجماعواألحاديث النبوية المطهرة

 :ذلك ما يلي

  :من القرآن الكريم – 1

* وإذ قال ربك للمالئكة إني جــاعل في األرض خليفة } :قوله تعالى 

وأطيعـوا هللا ورسـوله وال تنـازعـوا } :الى أيضاوقوله تع ،(19 :البقرة) {..قالـوا

 ،(19 :األنفال){فتفشـلـوا وتـذهب ريحـكـم واصـبروا إن هللا مـع الصابرين 

وأطيعوا هللا والرسـول فإن توليتم فإنما على رسـولنا البالغ } :وقوله تعالى أيضا

 .وغيرها من انيا  القرآنية الك ير (.11 :التغابن) {المبين

  :من السنة القولية – 1

من ما  ولم تكن في رقبته بيعة إلمــام مـا  } :قوله عليه الصالة والسالم 

وقوله  ،{ما  على شعبة من شـعب النفاق -وفي رواية أخرى –ميتـة جاهلية 

 ،لتنقض عرى اإلسالم عروة عروة، وأولها نقضا الحكم} :عليه الصالة والسالم

  .حاديث النبوية الك يرة جداوغيرهما من األ .{وآخرها الصالة 

فقد ثبت عنه عليه الصالة والسالم أنه أقام دولة اإلسالم   :من السنة العملية – 3

ودافع عنها هو وصحابته الكرام رضوان هللا تعالى  ،في المدينة المنورة

.عليهم
185
 

                                                 
183
 .663و  661ص  ،6ج  ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي :انظر 
184
وإذ قال ربك للمالئكة }  :وفي تفسير قوله تعالى ،عقد اإلمام القرطبي في تفسيره الجليل أحكام القرآن 

وما بعدها من رأس ال الثين من سورة البقرة فصال كبيرا عن الخالفة { . .*إني جاعل في األرض  خليفة 

ص  ،1ج  ،أحكـام القــرآن ،أبو عبد هللا القرطبي :لمزيد من التوسع انظر .ليهواإلمامة يمكن الرجوع إ

 . 693..  .661ص  ،6ج  ،ي وأدلتهالفقه اإلســالم ،وهبة الزحيلي :وانظر .191.. .161
185
ص  ،م1991 ،دون طبعة ،دمشق ،المكتبة األموية ،دمحم الم ل الكـامـل ،دمحم أحمد جـاد المولى :انظر 

 ،دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،الرحيق المختـوم ،الرحمن المباركفوري وصفي. .311
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  :من اإلجمـــاع – 1

ماع، فقد وفي هذا يجمع علماء المسلمين على وجوب نصب الخليفة باإلج 

عقد اإلمامة لمن يقوم )) :وأبو يعلى الحنبلي بأن ،أورد اإلمام الماوردي الشافعي

( (بها في األمة واجب باإلجماع
186
إن نصب )) :ثم يفصل فيه ابن خلدون بقوله ،

ألن  ،وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين اإلمام واجب، فقد عرف

عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر، وإلى تسليم النظر إليه أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

واستقر ذلك إجماعا داال على  ،وكذا في كل عصر من األعصار ،في أمورهم

 .((وجوب نصب اإلمام
187
 

لم . .)) :وقد تناول اإلمام ابن حزم اإلجماع على وجوب اإلمامة فقال 

ال يلزم الناس )) :نهم قالوافإ ،يخالف في هذا إالّ فرقة من الخوارج هي النجدا 

وهذه فرقة ما نرى بقي منهم  ،((وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم ،فرض اإلمام

إن اإلسالم . .)) :ثم استأنف يستدل على وجوب نصب الخليفة إجماعا فقال ،((أحد

ال يحل } :فقد جاء في الحديث ،فكيف بأك رها ،يوجب التأمير في أقل االجتماعا 

وفي رواية في سنن  –يكـونـون بفـالة من األرض إالّ أن يـؤمـروا أحـدهـم ل الثـة 

 .(.({إذا خرج ثالثة في سفر فليؤمروا أحدهم  –أبي داوود 
188
 

  :طبيعة الشريعة اإلسالمية – 3

كالجهاد  ،ذلك أن ك يرا من أحكام الشرع يحتاج تنفيذها إلى قوة وسلطان 

 ..  وتعميم النظاموالزكاة وإقامة الحدود وفرض العقوبا

 .فطرية االجتماع وطبيعة ميل اإلنسان إلى حياة وعيش العمران – 6

 :شروط أهل الحل والعقد* 
وذلك من خالل  ،حدد فقهاء اإلسـالم شـروط ومواصفا  الخليفة 

ورؤوا أن هاته الشروط أساسية يجب  ،الراشدية األربعة استقرائهم للنماذج

وذلك عن طريق مشاورة أهل الحل  ،به للخالفةتوفرها في الشخ  المراد انتخا

 :وهم ،والعقد

 :عند اإلمام الماوردي* 

حدد اإلمام الماوردي في كتابه األحكام السلطانية الشروط الواجب توفرها  

 .لنصب وتولية الخليفة من قبل أهل الحل والعقد

وهم   ؟وكم هو عددهم ؟وماهي شروطهم ؟فمن هم أهل الحل والعقد 

 :لما يلي الجامعون

                                                                                                                                      

مجموعة  ،ودمحم حميد هللا.. .319ص  ،1ج  ،وسيرة ابن ك ير. .311ص  ،1ج  ،وسيرة ابن هشام .ص 

هـ 1113 ،الطبعة الرابعة ،بيرو   ،دار النفائس ،الوثـائـــق السـياسـية للعهد النبوي والخالفة الراشدة

 . .33ص  ،م1993
186
 .1ص  ،األحكام السلطانية ،وابن يعلى الحنبلي .3ص  ،األحكام السلطانية ،الماوردي :انظر 
187
 .191ص  ،1ج  ،المقدمة ،ابن خلدون :انظر 
188
  99ص  ،1ج  ،الفصل في الملل والنحل ،ابن حزم :انظر 
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وهي الملكة التي تحمل صاحبها على مالزمة  ،العدالة الجامعة لشروطه – 1

 .واالمت ال للشرعيا  واجتناب المنهيا  ،اإليمان والتقوى والمروءة والشهامة

العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق اإلمامة على الشروط المعتبرة  – 1

 .فيها

واألعرف  ،اختيار من هو األصله لإلمامة الرأي والحكمة المؤديان إلى – 3

 .بتدبير مصاله األنام

 ،ولكن المهم أن يكون عددهم خمسة أو ستة ،وال يهم في ك رة العدد أو قلته – 1

 ،ألن الذين بايعوا الصديق كانوا خمسة ،أو يزيدون أو جمعا غفيرا من المسلمين

 .والذين شكلوا مجلس شورى عمر بعد وفاته كانوا ستة
189
  

 :-الخليفة  –شروط اإلمام * 
ست منها  ،حدد اإلمام الغزالي عشرة شروط أساسية لنصب الخليفة 

 :وهي ،وأربع منها كسبية ،صفا  خلقية

 .عاقال ،بالغا ،ذكرا ،حرا ،بأن يكون مسلما ،أن يكون ذا والية تامة – 1

وهي الملكة التي تحمل صاحبها على مالزمة  ،العدالة الجامعة لشروطه – 1

 .واالمت ال للشرعيا  واجتناب المنهيا  ،اإليمان والتقوى والمروءة والشهامة

 .العلم الذي يتوصل به إلى المعرفة واالجتهاد للفصل في األمور – 3

 .الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار األصله لألمة – 1

 ،وبخاصة السمع والبصر واللسان ،كسـالمة الحواس ،الكفاية الجسدية – 3

 .وقوته الجسدية وتحمله المتميز ،ترط غيرهم كمال كل الحواس لديهواش

  .اشترط بعضهم النسب لقريش– 6

 .النجدة والجرأة والحمية – 9

 ،وأضاف بعضهم بعض الصفا  المستحب وجودها في خليفة المسلمين 

 :وهي

 .أن يحب لغيره ما يحبه لنفسه – 1

 .عامال بما يشيرون به ،مسامعا له ،أن يكون متعطشا لنصيحة العلماء – 1

 .أن يصرف همه وجهده ووقته إلى تصريف وقضاء مصاله البالد والعباد – 3

 ..والتلذذ بالشهوا  في المأكل والملبس وغيره ،أن يترك الترف والملذا  – 1

أن يضطلع بأمور الخالفة وإمامة المسلمين على أنها فرصة نادرة تقربه إلى  – 3

  .من خاللهايعبد هللا  ،هللا تعالى

أن يتحلى بالرفق والحلم والسماحة واللين من غير تفريط وال إفراط في حق  – 6

 .وحدود هللا
190
 

                                                 
189
 .699.. .693ص  ،6ج  ،لتهالفقه اإلسالمي وأد ،وهبة الزحيلي :لمزيد من التوسع انظر 
190
 .699.. .699ص  ،6ج  ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي :لمزيد من التوسع انظر 
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والمالحظ على هاته المواصفا  كلها أنها تجعل من منصب الخالفة  

ممن  ،قد ال يتنافس عليه إالّ القلة القليلة جدا من األمة ،منصبا نوعيـا ومتميزا

تلك الخصال تصورا واعتقادا وممارسة وحياة وشعورا  تشهد لهم األمة بتوافر

 ..ودعوة

أهل ]رعية تتحدد في ويتولى الخليفة منصب الخالفة وفق إجراءا  ش 

وماهي  ؟فما هي الشورى لغة واصطالحا [.، والشورى، والبيعةالحل والعقد

 ؟البيعة لغة واصطالحا

 :إجراءات تولي الخليفة منصب الخالفة* 
يفة منصبه ال بد ألهل الحل من خيرة المسلمين ووجهائهم لكي يتولى الخل 

ممن ينوبون عن األمة  –علما وتقى وورعا وفضال وطهارة وسابقة في الدين  –

في اختيار خليفة المسلمين 
191
فيجتمعون ويتشاورون ويختارون الخليفة  ،

 .وذلك عبر الشورى والبيعة .المناسب الجامع للشروط

 :الشورى – 0

شر  العسل  ت:ويقال ،(شورا ،يشور ،شار)مشتقة من فعل  الشورى لغة 

بناء على ما يشوره النحل  ،االستخراج واالستنتاج :فالشورة هي ،استخرجته :أي

 .من العسل
192
  

 :والشورى اصطالحا لها تعاريف عديدة ننقل منها التالي 

 .ويستخرج ما عنده ،ليستشير كل واحد صاحبه ،االجتماع على األمر – 1
193
 

 .األمر الذي يتشاور فيه – 1
194
 

 .استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض – 3
195
 

 .عرض األمر على الخيرة حتى يعلم المراد منه – 1
196
  

اجتماع  :وما يستخل  من هذه التعريفا  السابقة من أن الشورى هي 

عامتهم  أو اإلثنين معا على أمر ذي بال الستخالص الصواب  الناس خاصتهم أو

  .والخروج بقرار صائب فيه ،منه

 :مشروعية الشورى* 
وهو  ،والشورى مبدأ أساسي من مبادىء السياسة الشرعية اإلسالمية 

ومن سنة رسولنا دمحم عليه الصالة  ،يستمد مشروعيته وحجيته من القرآن الكريم

                                                 
191
 .19ص  ،األحكام السلطانية ،الماوردي 
192
 ..399ص  ،1ج  ،لسان العرب ،ابن منظور 
193
  .199ص  ،1ج  ،أحكام القرآن ،ابن العربي 
194
 .16ص  ،13ج  ،القاهرة ،طبعة المنيرية ،انيتفسير روذ المع ،محمود شكري األلوسي 
195
 .111ص  ،نظام الحكم في اإلسالم ،نقال عن خالدي ،غريب القرآن ،الراغب األصفهاني 
196
 .163ص  ،1ج  ،أحكام القرآن ،ابن العربي 
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ومن إجماع الصحابة والتابعين والمسلمين  ،والسالم القولية والعملية والتقريرية

 .بعد جيل جيال

 :من القرآن الكريم – 1

فبما رحمــــة من هللا لنـت لهم ولــو كنت فظا غليظ القلب } :قوله تعالى 

النفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا عزمت 

، ومن قوله تعالى (139 :آل عمران) {فتوكل على هللا إن هللا يحب المتوكلين

ابوا لربهم وأقاموا الصالة وأمرهم شـورى بينهم ومما والذين اسـتج} :أيضا

 (.39 :الشورى) {رزقناهم ينفقون

 :من السنة النبوية المطهرة – 1

ما رأيت أحدا أك ر مشورة ] :ما روي عن أبي هريرة رضي هللا عنه قوله 

 [ألصحابه من النبي
197
 ،وقد شاور النبي ملسو هيلع هللا ىلص صحابته في ك ير من القضايا  

والعسكرية كمواقع  ،والسياسية كالمعاهدا  والعالقا  ،االجتماعية كحادثة اإلفك

. .القتال في بدر وأحد والخندق
198
 

 :من اإلجماع – 3

فقد تشاور الصحابة  ،إجماع الصحابة رضوان هللا عليهم ،ومن اإلجماع 

  كما شـاور أبو بكر الصديق رضي هللا عنه ،في أمر تعيين أول خليفة للمسلمين

وشاور عمر بن الخطاب  ،وفي جمع المصحف ،الصحابة في قتال المرتدين

وكذلك  ،رضي هللا عنه أيضا في ك ير من القضايا التي اعترضته في خالفته

وكذلك الخليفة الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز  ،سائر الخلفاء الراشدين

 .رضي هللا عنه
199
 

وليست هي من  ،فة المسلمينفالشورى واجبة والزمة وفريضة على خلي 

 ،{وشـاورهـم في األمـــر} :باب الندب أو الفضيلة لوضوذ قوله سبحانه وتعالى

 .ومن تركها وجب عزله ،فالمشاورة الزمة وفرض عين على الحاكم المسلم

وذهب البعض  ،وذهب بعض الفقهاء إلى أن الشورى تكون عامة في كل األمور

  .األمور التي ال ن  فيهاانخر إلى أنها قاصرة على بعض 

ومن  ،فإن الشورى مبدأ أساسي من مبادىء اإلسالم ،ومهما يكن من أمر 

 .فروض السياسة الشرعية فيه
200
 

تبايعوا ) :يقال ،أي من الطاعة :في اللغـة مشـتقة من مصدر المبايعة :البيعة – 1

هللا صلى فقد قال رسول  ،وهي بمعنى المعاقدة ،(أي تطاوعوا عليه (:على األمر

                                                 
197
 .113ص  ،1ج  ،سنن الترمذي 
198
 .انظر سيرة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومشاورته ألصحابه 
199
بيرو ،  ،دار المعرفة ،االنقالب اإلسالمي في خالفة عمر بن عبد العزيز ،د الدين خليلعما :انظر 

 .م1993 ،الطبعة األولى
200
 ..131ص  ،نظام الحكم في اإلسالم ،عبد الفتاذ الخالدي :انظر 
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أال تبايعوني على } :هللا عليه وسلم  لألنصار في بيعة العقبة األولى وال انية

الطاعة  :فالبيعة لغة هي (.أال تطيعوني على اإلسالم) :بمعنى {سالماإل

 .واالستكانة والركون والنصرة والحمية لألمر المبايع عليه
201
  

 :والبيعة اصطالحا 

ازعة والنكوص فيما يكلفه به في حالة هي العهد على الطاعة وعدم المن 

المنشط والمكره 
202
 :قال تعالى ،وقد ورد لفظ البيعة في القرآن الكريم مرارا .

إن هللا اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سـبيل هللا }

أوفى فيقتلـون ويقتلــون وعدا عليه حقـا في التــوراة واإلنجيـل والقـرآن ومن 

 :التوبة) {بعهده من هللا فاسـتبشـروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم

وفي  ،(11 :الفته){يبايعـون هللا إن الذين يبايعونك إنما} :وفي قوله تعالى ،(111

الشجرة فعلم ما في  لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت} :قوله تعالى

 (.19 :الفته) {يهم وأثابهم فتحا قريباقلوبهم فأنزل السكينة عل

والعهد على السمع والطاعة في  ،فالبيعة في المصطله القرآني هي الطاعة 

 .المنشط والمكره

منها حدي ه لوفد  ،وقد ورد  في السنة أحاديث ك يرة عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ال انية قوله عليه ي رب من األنصار الذين جــــاؤوا لمبايعته في بيعة العقبة 

أبـــايـعـكم على أن تمنعونني مما تمنعون عنـه نســاءكـم } :الصالة والسالم

والذي بع ك بالحق نبيا  ،نعم :فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال ،وأبنـاءكـم 

 .{..فبايعنا رسول هللا ،لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا
203
 

وقد ذمت السنة  .هد على الطاعةفالبيعة في السنة النبوية المطهرة هي الع 

وح ت على وجوب الوفاء  ،النبوية كل من ما  وليس في رقبته بيعة إلمام عادل

وعلى أال  ،وقد بايع المسلمون األوائل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  في المنشط والمكره ،بها

 .ينازعوا األمر أهله
204
 

ًّ كان شكل المبايعة   ،ي عنق من تعاهد عليهافإنها واجبة وملزمة ف ،وأيا

وهكذا فإن اجتماع أهل الحل والعقد للتشاور في اختيار  .وواجبه الوفاء بها

الشخ  المناسب لخالفة المسلمين يشكل الخطوة األولى لذلك األمر العظيم من 

فإذا ما تم لهم اختيار  ،أمور قيام اإلسالم واستمراره قويا عزيزا مرهوب الجانب

 .رون إلى مبايعته وفق الطريقة المالئمة لهميباد ،الشخ  المناسب

 

 

                                                 
201
 111و  99ص  ،نظام الحكم في اإلسالم ،عبد الفتاذ الخالدي :انظر 
202
 . .19ص  ،م1963 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،مامةالخالفة واإل ،عبد الكريم الخطيب 
203
 .91ص  ،1ج  ،سيرة ابن هشام :انظر 
204
 .93ص  ،1ج  ،سيرة ابن هشام :انظر 
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 :وظائف اإلمام وواجباته* 
أو وظائفه في عشرة أمور  –الخليفة  –حدد الفقهاء واجبا  اإلمام  

يمكن أن تتفرع عنها عدة اختصاصا  أخرى حسب تغير الظروف  ،أساسية

ويمكن تقسـيمها إلى وظائف دينية ووظائف  ،واألوضاع والتطورا  الحادثة

 .سياسية
205
 

 :الوظائف الدينية* 
 :والوظائف الدينية تتم ل في أربعة أمور هي 

 .حفظ الدين وحماية شرائعه وأحكامه وحدوده ومعاقبة مخالفيه – 1

  .جهاد أعداء اإلسالم بشروطه الشرعية – 1

 .جباية األموال والمستحقا  من فيء وزكاة وصدقا  ومكوس – 3

ين من أذان وصالة وإقامة الجمعا  واألعياد القيم على إحياء شعائر الد – 1

. .والصيام والحا
206
  

 :الوظائف السياسية* 
أما  ،ويمكن للخليفة أن يجمع السلطة السياسية التنفيذية والسلطة القضائية 

 :الوظائف السـياسـية للخليفة فهي أمور ستة

 .المحافظة على األمن والنظام العام في الدولة – 1

 .دولة لمواجهة األعداءالدفاع عن ال – 1

 .وتصفه األحوال وحراسة األمة والملة ،اإلشراف على األمور العامة بنفسه – 3

إقامة العدل بين الناس بتنفيذ األحكام القضائية وإقامة الحدود وصيانة  – 1

 .الحرما 

 .إدارة أموال األمة وترشيد إنفاقه – 3

 .مةتعيين الموظفين األمناء الكفيئين لخدمة األ – 6
207
 

وحق النصرة ما لم يتغير  ،وله على المسلمين حق الطاعة في غير معصية 

وإما بعزله  ،وإما بخلعه لنفسه ،وتنتهي واليته إما بالمو  .حاله عن الشريعة

 .وإما لضعف واعتالل صحته ،لتغير حاله
208
 

 :الخالفة الراشدة ومبررات اختيار الخلفاء الراشدين* 
لخالفة نود انن إلقاء بعض اإلشارا  وبعد أن جلنا في موضوع ا 

واألضواء التطبيقية عن الوضع العام الذي أهّل الخليفة الراشدي أبو بكر الصديق 

                                                 
205
  .699ص  ،6ج  ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي :انظر 
206
 .911.. .699ص  ،6ج  ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي :انظر 
207
 .913.. .911ص  ،6ج  ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي :انظر 
208
وقد لخ  الشيخ وهبة الزحيلي  .919.. .913ص  ،6ج  ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي :انظر 

وحكم  ،والرضى به ،قضايا أخرى في السياسة الشرعية من مصادر األقدمين كحكم الخروج على الحاكم

 ...وهيئته الشورية ،حكم مؤازرته ،صالحية سلطاته
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ومن بعده  ،رضي هللا عنه  للبروز والفوز لما رشحه له صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 . الخلفاء الراشدون رضي هللا عنهم أجمعين

 :فه عمر رضي هللا عنهماخالفة الصديق واستخال* 
وكيانا سياسيا  ،توفي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن ترك المسلمين مجتمعا واحدا 

فحصل جدال وحوار بين الصحابة رضوان هللا عليهــم  ممن كان قد  ،موحدا

تب وقد حسم األمر وفق ما أوردته ك ،استفاق من هول صدمة وفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

حسم فيه األمر  .السير والمغازي والتاريخ اإلسالمي في سـقيفة بني سـاعدة  وت

 :ألبي بكر الصديق رضي هللا عنه العتبارا  أهمها
209
 

  .وحسن إسالمه ودينه ومروءته ،سبقه في اإلسالم – 1

يق في اإلسالم – 1 يق هللا ورسوله ،كونه أول صدّ  وصاحبه في الك ير  ،فهو صدّ 

 .من المواقع

وريها المكي والمدني على مواقفه الحاسمة في تاريخ الدعوة اإلسالمية في ط – 3

 .حد سواء

بالؤه ووفاؤه وإخالصه وبذله لإلسالم وللمسلمين ولرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ماديا  – 1

  .ومعنويا

 .إمامته للناس وتوليه لك ير من المهام الجسام في حياة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص – 3

 ،وكبر سنه ،وورعه ،وتقواه ،وعلمه ،وحلمه وشدته معا ،وحكمته ،فضله – 6

 .وقرشيته
210
 

وقد افتته عهد خالفته الراشدة ببيان ال قة والتفاهم الذي خاطب فيه  

ومما جاء فيه  ،موضحا فيه خط مسيره ،الجمهور المسلم في مسجد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

فإن أحسنت فأعينوني، وإن  ،قد وليت عليكم ولست بخيركم :أيها الناس] :قوله

الصدق أمانة والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى  ،صدفت فقوموني

أطيعوني ما . .والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء هللا ،آخذ له الحق

 [.فإذا عصيت هللا فال طاعة لي عليكم ،أطعت هللا ورسوله
211
 

 ،وقدوة تحتذى ،ومنارا يهتدى ،ه في الناس م اال يقتدىوكانت خالفت 

ودفن بجانب حبيبه وصاحبه  ،إلى أن توفاه هللا تعالى ،ومسارا هاديا تيعمل به

وخلفه  من بعده الفاروق عمر رضي هللا عنه فكان م له  ،وصهره رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 عنه فظهر  في عهد عمر وخلفهما ذو النورين ع مان بن عفان رضي هللا ،وأشد

                                                 
209
عبد  :وانظر .انظر كتب السير والمغازي والتاريخ اإلسالمي فهي قضية فيها أشهر من نار على علم 

ص  ،هـ1393م  1963 ،الطبعة أألولى ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،الخالفة واإلمامة ،الكريم الخطيب

الطبعة  ،القاهرة ،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،منظام الحكم في اإلسال ،ودمحم يوسف موسى .119

  99. .91ص  ،م1963هـ 1393       ،ال انية
210
 ،نظام الحكم في اإلسالم ،ودمحم يوسف موسى .119ص  ،الخالفة واإلمامة ،عبد الكريم الخطيب :انظر 

 .99. .91ص 
211
 .11ص  ،دون تاريخ ،دون طبعة ،دار العلم للماليين ،الخالفة واإلمامة ،ابن قتيبة الدينوري 
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وفي عهده أيضا ك ير من المتغيرا  في الصحابة والتابعين، وتبدلت األوضاع 

ونشطت الدعوا  الهدامة  ،االجتماعية واالقتصادية وال قافية والسياسية واألمنية

إلى أن تمكن األعداء  ،التي كان يقوم بها اليهود والنصارى والمجوس ،السـرية

 .ط األمور في عهد ع مان وعلي رضي هللا عنهماالمندسـون من خـلـ

 ،وقد خضع اختيار كل خليفة من الخلفاء الراشدين إلى جملة من المعطيا 

الذي عهد له  ،فاختلفت طريقة اختيار عمر ،ال بد من معرفتها واإلحاطة بها

إني استعملت ] :الصديق بالخالفة من بعده، بعهد أن مهر له بيده كتابا جاء فيه

وإن جار  ،فذلك علمي به ورأيي فيه ،فإن بـر  ةعدل ،عمر بن الخطاب عليكم

وسيعلم الذين  ،، ولكل امرىء ما اكتسبأرد  والخير   ،فال علم لي بالغيب ،وبدّل

 [.ظلموا أي منقلب ينقلبون
212
 

بل تحامل على  ،ولم يكتف أبو بكر الصديق رضي هللا عنه  بذلك الكتاب 

 :وقال متسائال ،وأشرف على الناس ،كيانه وقد أرهقه المرض، وهد   ،نفسه

وال وليت ذا  ،فإني وهللا ما آلو  وجهة الرأي ،أترضون بمن أستخلف عنكم))

سمعنا  :فقالوا ،فاسمعوا له وأطيعوا ،وإني وليت عليكم عمر بن الخطاب ،قرابة

 .(.(وأطعنا
213
 

 والمالحظ على استخالف أبي بكر الصديق لعمر رضي هللا عنهما 

 :حظا  التاليةالمال

 .أن أبا بكر علّق خالفة عمر رضي هللا عنهما على رضى وقبول الناس لها – 1

أجمع  ،بل انتخب لهم شخصا آخر ،أنـه لـم ينتخب أحـدا من أبنائه أو أقربائه – 1

 .لما امتاز به من عظيم الصفا  ،وعلى طاعته واحترامه ،الناس على تقديره

 : عنهمااستخالف عمر لعثمان رضي هللا* 
ولما طعن الفاروق عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  بيد أبي لؤلؤة  

دعا عمر الفاروق رضي هللا عنه البقية الباقية من العشرة  ،الفارسي المجوسي

إني نظر  ] :وخطب فيهم قائال ،المبشرين بالجنة من صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وقد قبض رسول  ،يكون هذا األمر إالّ فيكموال  ،فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم

ولكني أخاف عليكم  ،إني ال أخاف الناس إذا استقمتم ،هللا وهو عنكم راض

وليصّل  بالناس  ،فإذا مت فتشاوروا ثالثة أيام ،فيختلف الناس ،اختالفكم فيما بينكم

عمر وليحضر عبد هللا بن  ،وال يأتين اليوم الرابع إالّ وعليكم أمير منكم ،صهيب

                                                 
212
 .93ص  ،1ج  ،سيرة ابن هشام :انظر 
213
نظــام الحكــم فـي  ،ودمحم يوسـف موسى .191ص  ،الخـالفــة واإلمـامــة ،عبد الكريـم الخطيب :انظر 

 ص ،دون تاريخ ،دون طبعة ،دار العلم للماليين ،الخالفة واإلمامة ،وابن  قتيبة الدينوري .99ص  ،اإلســالم

11. 
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، فإن قدم في األيام وطلحة شريككم في األمر ،ن األمروال شيء له م ،مشيرا

 [.ال الثة فأحضروه أمركم
214
 

إذا . .)) :ثم توجه عمر بحدي ه إلى المقداد بن األسود رضي هللا عنه فقال

 ،وضعتموني في حفرتي فاجمع هؤالء الرهط في بيت حتى يختاروا رجال منهم

وال شيء له من  ،وأحضر عبد هللا بن عمر ،هم إذا قدموأدخلهم جميعا وطلحة مع

فاشدخ  ،فإن اجتمع خمسة ورضوا رجال وأبى واحد ،وقم على رؤوسهم ،األمر

فاضرب  ،وإن اتفق أربعة فرضوا رجال منهم وأبى إثنان ،رأسه بالسيف

هللا بن  فحكموا عبد ،فإن رضي ثالثة رجال وأبى ثالثة رجال منهم ،رأسيهما

فإن لم يختاروا بحكم عبد هللا بن  ،لفريقين حكم فليختاروا رجال منهمفأي ا ،عمر

واقتلوا الباقين إن رغبوا عما  ،عمر، فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف

 .(.(عليه الناس اجتمع
215
 

والمالحظ على بيان وصية مجلس الشورى الذي ضم الستة الكبار من  

 :الصحابة المبشرين بالجنة مايلي

علي بن أبي ] :وهم ،إلقاء المسؤولية على مجلس شورى يضم كبار الصحابة – 1

الزبير بن  ،سعد بن أبي وقاص ،عبد الرحمن بن عوف ،ع مان بن عفان ،طالب

 [.طلحة بن عبيد هللا ،العوام

 .تجنب طريقة االستخالف أو العهد أو الوصية – 1

 .ن الكبارترك األمور شورى بين المسلمين في حالة الخالف بي – 3

والحق أن خالفة ع مان للمسـلمين لم تكن كخالفة الشـيخين رضي هللا  

 :أهمها ،عنهم أجمعين العتبارا  عديدة

 .إبعاد المهاجرين األولين واألنصار من شؤون الدولة – 1

إسـناد المناصب العليا لذي القربى ممن ال تتوفر فيهم شروط التولية من بني  – 1

 .أمية ومن طلقائهم

انتشار مكر وكيد الحركا  الهدامة، من مجوسية وثنوية ومزدكية  – 3

 ..وزرادشتية ويهودية ومسيحية

كل هذه األسـباب مجتمعة وغيرها أد  إلى حصول الفتنة بين المسلمين  

الذي حاول إعادة إحياء النموذج  ،مفضية إلى مقتل ع مان نفسه وتولية علي

 .عتبارا  عديدة، كلفته حياتهولكنه فشل رضي هللا عنه ال ،الراشدي

 :زوال الخالفة الراشدة*

                                                 
214
وابن  قتيبة الدينوري، الخالفة  .111. .99ص  ،نظــام الحكــم فـي اإلســالم ،دمحم يوسـف موسى :انظر 

 .19ص  ،واإلمامة
215
وابن  قتيبة الدينوري، الخالفة  .111. .99ص  ،نظــام الحكــم فـي اإلســالم ،دمحم يوسـف موسى :انظر 

  19ص  ،واإلمامة
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وقد اجتمعت جملة من العوامل الذاتية والموضوعية الداخلية والخارجية  

 .وتحولت إلى ملك عضوض ،لتقويض منـارة النموذج الراشدي
216
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
216
 .113ص  ،ظام الحكم في اإلسالمن ،دمحم يوسف موسى :انظر 

 

نظام الحكم 
 اإلسالمي

نظام الحكم 
الملكي الدستوري 

نظام الحكم  المقيد
اإلمبراطوري 

 المطلق

نظام الحكم 
الشمولي 
 الدكتاتوري 

نظام الحكم 
الشيوعي 
 الشمولي

نظام الحكم 
 القبلي

نظام الحكم 
الجمهوري 
 البرالماني

نظام الحكم 
 الفيديرالي

نظام الحكم 
الجمهوري 

 الرئاسي

نظام الحكم 
 الملكي المطلق

األنظمة رسم تخطيطي يبين موقع نظام الحكم في اإلسالم بين سائر 
 الكونية الوضعية 
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م ومعالم عليه الصالة والسالرؤية عامة حول سيرة دمحم  

 دعوية هادية من منهج الصحابة
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 135 

 المبحث األول

 رؤية عامة حول سيرة دمحم عليه الصالة والسالم
 

إن سيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص سجل ثبت ورصين ودقيق لكل حقائق الوحي المعصوم 

فهي سيرة  .وطلب منه تطبيقه وتعليمه وتبليغه للناس ،الذي أوحاه هللا تعالى له

 ،ومبينة لكل ما اقتضب فيه ،جامعة شاملة ومفصلة لكل ما ورد مجمال في القرآن

الذي ارتضاه هللا لعباده ليتعبدوه في هذه  ،وشارحة لكل ما له صلة بهذا الدين

 .األرض

فسيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  دستور نظري وعملي لإلسالم ولتطبيقاته العملية ألن النبي  

وإن كان قد أوتي  -وال من رواد البالغة  ،  لم يكن من صناع الكالمدمحما ملسو هيلع هللا ىلص

ممن  يبتغون الريادة والسيادة في عالم اللغة واألدب، ولكن  -جوامع الكلم ملسو هيلع هللا ىلص 

ومنها سالمة وخير، إن حدي ه صلى هللا عليه  ،كالمه ملسو هيلع هللا ىلص كان رسالة حق وبر

وكان  ،ومنطقه مبادىء اإلسالم وقيمه الفاضلة ، وتوجيهاته لعبادهوسلم  تعاليم هللا

وتعبيدهم لخالقهم العظيم الذي  ،وتعريفهم بتعاليم ربهم ،يبتغي بها فقط هداية الناس

 .له عليهم حق العبادة والطاعة

فسيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  عقائد وعبادا  ومعامال  وأخالق وآداب ونظام حياة، ألن  

ففي سيرته  ،بل كان نبيا رسوال ،أو مفكرا أريبا ،دمحما لم يكن فيلسوفا أو حكيما

 ،وطريق القربى إلى طاعة هللا تعالى ،القولية والعملية والتقريرية منها اإلسالم

 .وسبيل الحق األوحد لمعرفة الخالق جل وعال وواجباته وحقوقه على عباده

وسجل جامع  ،وديوان عظيم ،  منها مستقيمولذلك فإن سيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

هذا اإلر  العظيم الذي  ،وشامل لكل ما له صلة باإلر  السماوي المعصوم

حتى صنع  ،راض به العرب األميين طيلة ربع من الجهاد الدعوي واإليماني

 ،وشكل منهم قلوبا مخبتة ،منهم رؤوسا مؤمنة موحدة لربها، بعد أن كانوا أباديد
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وصاغ منهم أنفسا طيعة متذللة لربها  ،عليها العصيان والضالل بعد أن ران

 .العظيم، بعد أن كانوا عبيدا لشهواتهم وللشيطان والهوى

وطريق وحيد وأم ل للنجاة  ،منها متكامل لكل جوانب الحياةفسيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  

 ،عوي على صنع طالئع قياديةعكف فيه دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  خالل ربع قرن من الزمن الد

وتحسن قيادة الدنيا  ،تحسن قيادة الجماعا  والمجتمعا  واألمم ،ونخب ريادية

الذي ران ب قله قرونا طويلة  ،وتحسن تطويع زعاما  الكفر والطغيان ،بكاملها

 .على كاهل البشرية المتعبة

وتحويلها من  ،لبشريةلقد مكث دمحم ملسو هيلع هللا ىلص طيلة ربع قرن يعمل على هداية ا 

ولذا فإن  ،الجاهلية المنحرفة الضالة التي حاد  بها عن منها ربها قرونا طويلة

الذي  ،وهي المصدر والمنبع والمعين ،وهي الطريق ،المنها :سيرة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  هي

تجاربنا ومناهجنا وطريقنا عندما نتصدى للعمل  -نحن المسلمين  -نأخذ منه 

 .الذي خطه لنا نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الدعوي
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 المبحث الثاني

 معالم دعوية هادية من منهج الصحابة
 

 

 :قراءة تحليلية لمنهج الصحابة في العمل الدعوي* 
وإن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص صناعة إلهية  ،إن أنبياء هللا صناعة إلهية عالية المستوى 

وإن الصحابة رضوان هللا عليهم صناعة نبوية  ،جية ال م يل لهافريدة ونموذ

صنعهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص طيلة ربع قرن من التربية والتكوين  .وإنتاج رفيع الطراز ،عالمية

 .واإلعداد النفسي والروحي والعاطفي ،والتأطير

ذلك النموذج الفريد من أقام المربي الكبير ملسو هيلع هللا ىلص  طيلة ربع قرن على صناعة  

والذي بقوامهم تشكلت الجماعة  ،األفراد الرجال والنساء والشباب والشيوخ

وبهم تشكلت التركيبة االجتماعية والسياسية  .المسلمة النموذجية في األرض

 .والتربوية واألخالقية والتشريعية في إطار الحيز الجغرافي

 طيلة ربع قرن يحول القيم السماوية النظرية أقام المربي الكبير دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

 .مفعم بالقيم والم ل العال التطبيقية ،المجردة إلى واقع عملي متحرك

تلتقي فيه شبكة العالقا   ،أقام المربي الكبير ملسو هيلع هللا ىلص على صناعة جيل متكامل 

هدين المكي الروحية والعاطفية واألخالقية بعالم المادة ضمن نسق منسجم في الع

ضامنا له من المواصفا  والمقوما  الفريدة التي لم تجتمع في أي  .والمدني

 .أو أتباع نبي قط ،جماعة

فموسى عليه الصالة والسالم لم يحالفه القدر لوجوده في أمة منحرفة في  

انتخاب سبعين رجال طاهرا نقيا من أتباعه يتقدم بهم لمواجهة ربه والدعاء 

وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وأنتم تعلمون أني رسول }واالستغاثة بهم 

  (.3 :الصف) {هللا فلما زاغوا أزاغ هللا قلوبهم وهللا ال يهدي القوم الفاسقين

وإن عيسى لم يحالفه القدر اإللهي لوجوده في أمة منحرفة من أن يترك  

 رسـول هللا بأنفسـهم خلفاء أنقياء يفدونه بأرواحهم كما فدى أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول هللا إليكم مصدقا لما }ومهجهم 

بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم 

 (.6 :الصف) {بالبينا  قالوا هذا سحر مبين

 بأنفسهم الك ير مما تحفل به واألم لة على فداء الصحابة لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

مصادر السيرة النبوية المطهرة وغيرها من مصادر التاريخ واألعالم والرجال 

فخبيب بن عدي رضي هللا عنه عندما تقدم به القرشيون . .والمغازي والفتوحا 

وأنت  ،نضرب عنقه ،أتحب أن دمحما انن مكانك :للقتل صبرا سألوه هذا السؤال

 -ورمه أبي سفيان موجه إلى بطنه  -فما كان منه رضي هللا عنه  ؟لم في أهلكسا

تصيبه شوكة  ،وهللا ما أحب أن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص انن في مكانه الذي هو فيه :إالّ أن قال

ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا  :قال أبو سفيان .وإني جالس في أهلي ،تؤذيه
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 ،وقتل ذلك الصحابي الوفي المحب لربه ولرسوله ،اكما يحب أصحاب دمحم دمحم

 .ويسبه في ملكو  ربه ،وهو انن يمرذ في رحاب الجنان

وقد صحب  ،وإن بطرس الناسك أحد حواريي عيسى عليه الصالة والسالم 

وشرع خصومه  ،وعندما تعرض هذا النبي الكريم لالضطهاد ،عيسى زمنا طويال

وصدر  األوامر للشرطة  ،ليمه بغضبمن اليهود والرومان يقاومون تعا

 ،وتعرض عيسى عليه السالم لحرج شديد ،بمصادرة النصرانية واعتقال أتباعها

هل تعرف عيسى بن  :وسئل ،في هذه انونة ألقي القبض على بطرس الناسك

 .لقد آثر النجاة بنفسه ،وأنكر عدة مرا  أن ليس له به صلة ،ال :قال ؟مريم
217
 

إلسالمي وحواد  السيرة المطهرة تبين بجالء تضحية إن حقائق التاريخ ا 

بدءا من الصدام األول في  ،أصحاب دمحم بأنفسهم في سبيل بقائه ونجاته وحياته

وانتهاء بوفاته عليه الصالة  ،ثم بالغزوا  الجهادية في العهد المدني ،العهد المكي

 ال الفاروق ولم يستوعبها حتى كبار الصحابة من أم ،والسالم التي لم يهضمها

 .عمر بن الخطاب رضي هللا عنه

الذي طالما لم يوفق من  ،لقد عكف دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على إعداد ذلك الجيل الطاهر 

سبقه من األنبياء على إعداده بنفس العدد والكيفية واإليجابية والفاعلية الحركية 

ف في ومن أصعب الحر ،ألن صناعة الرجال من أدق المهن. .والجهادية

وقد تكون صناعة األشياء واألدوا  والعمران وغيرها من المنجزا   ،األرض

 ،ولكن صناعة الرجال ،من األمور السهلة والمتناولة -مهما بذخت  -المادية 

وصياغتهم الروحية والعاطفية والوجدانية والسلوكية واإلنجازية هي من أعسر 

 ، ر من أتباعه روحا، وأوسع أفقافال يستطيعها إالّ من كان أك ،الصناعا  وأشقها

وأجلد صبرا، وأقدر  ،وأصلب عودا ،وأدق فهما ،وأبعد نظرا ،وأرحب صدرا

 .حلما وحكمة ورشدا

ولفيفا فذا من  ،إن صناعة الرجال تتطلب طرازا رفيعا من المربين 

 وجيشا  ،المكونين

أن  -ند الصناعة ع -والصانع القدوة القائد ال بد لــه  .كامال من المؤطرين الكفيئين

 يكون 

 .وهكذا كان دمحم ملسو هيلع هللا ىلص .جامعا لكل ما عند المصنوعين

إن الدارس المحايد للسيرة النبوية ونثارها في الصحابة رضوان هللا  

وغرسها في  ،تعالى عليهم ليرى العديد من القيم النبيلة التي نقله دمحم عن ربه

 .تتحرك على األرضوجعلهم بها تعاليم إلهية  ،أصحابه

 ،ورجولة دمحم، وجهاد دمحم ،وشخصية دمحم ،وعواطف دمحم ،إن روذ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص 

وحلم وأناة وحركية وفاعلية وطهارة ونقاء دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بعد أن توفي بقيت متحركة 
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 ،ونبت دمحم ،وزرع دمحم ،ألنه غرس دمحم ،والسبب بسيط جدا ،نشيطة في أصحابه

 .وصناعة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

وحب  ،وحب جنته ،وحب لقائه ،وحب الجهاد في سبيله ،إن حب هللا تعالى 

فأكسبهم  ،قيم غرسها دمحم ملسو هيلع هللا ىلص في أصحابه ،وبغض حرامه وخبي ه ،حالله وطيبه

 مكنتهم من االندفاع نحو عالم ،ومنحهم طاقة كبرى ،مستوى رفيعا من االستعالء

 .الشهادة المقدس

روحا وأفقا وقيما  ،جيل فريد وعظيم ،هكذا كان زرع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وغرسه 

 .إنه جيل الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم .وإدراكا وخلقا ووفاء
218
 

 :دور الصحابة في صناعة حركية التاريخ* 
 وترك بصماتهم القيمية ،إن الحديث عن صناعة جيل لحركية التاريخ 

 ،تعني الك ير لهذا الجيل المتميز ،واألخالقية والفكرية والتصورية والعملية فيه

 ،وبناء الذا  المؤمنة الفاعلة ،الذي استطاع تجاوز عقبة التيه السابقة والراهنة له

 .وتوجهت نحو البناء الحضاري الفاعل ،التي تخطت عتبا  االرتكاسة الحيوانية

دراسة أبجديا  ومفردا  عوامل الرقي تستدعي هذه الخصوصية المتميزة 

  .الحضاري التي قفز  به نحو النهضة في عقدين من الزمن الدعوي الفاعل

 ؟ولنا أن نتساءل هنا عن األبجديا  الحضارية التي امتلكها هذا الجيل 

وأدواته التي تخطى بها عتبا  االرتكاسة  ؟والكيفية التي صاغ بها منها حياته

  ؟وسائل الصعود المؤهلة لهوأدوا  و ؟الجاهلية

وتحويل مسار الحضارة اإلنسانية  ،إن تحكم جيل في تسيير حركية التاريخ 

غير االتجاه الذي كانت سائرة فيه تدل على تمكنه من مجموعة من  ،باتجاه آخر

 :أهمها ،المعطيا 

وإدراكه لدوره  ،فهمه لحقيقة وطبيعة وكنه الوجود الرسالي في الحياة - 1

 .المنوط به الحضاري

 .وإدراكه لمهامه الجسيمة فيها ،فهمه لموقعه ولمكانته في المنظومة الكونية - 1

 .ولمحدداته الحضارية وال قافية فهما جيدا وسليما ،فهمه ألطره المقدسة - 3

      .إدراكه لألبعاد الجغرافية والديمغرافية والكيانية واإلمكانية المحيطة به - 1

عطيا  الحضارية لجيل الصحابة رضوان هللا تعالى وقد توفر  هذه الم 

حيث عمل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص خالل ربع قرن من الجهاد الفكري والتصوري  ،عليهم

والعقدي والروحي والوجداني واألخالقي أن يصهر إرادا  ومشاعر وأخالق 

في وقيم بضع آالف من الرجال وم لهن من النساء والشباب واألطفال والشيوخ 

في أرقى شكل من أشكالها  ،أكبر وأعظم عملية تصنييع حضارية لألمة المسلمة

 .االجتماعية والكيانية التي ارتضاها هللا لعباده في األرض
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فكان له  ،إن جيل الصحابة كان له الفضل في العديد من القضايا الحضارية 

بشرية ونقله لل ،الفضل في الحفاظ على المورو  النبوي والمورو  اإللهي

  .التائهة

 :دور الصحابة الجهادي والدعوي* 
أحسن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص غراسة غرسه عندما انتقى ذلك الجيل الفريد من صحابته  

وكان على درجة عالية من الفهم واإلحساس المرهف في  ،رضوان هللا عليهم

 .هي للناسالمؤهلين لحمل أمانة الرسالة والوحي اإلل ،انتقاء األصحاب األخيار

وقيمة األوعية التي  ،أدرك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص منذ الوهلة قيمة الوحي اإللهي 

ومن خالل تلك المعرفة الصائبة وال اقبة كان يتخير  ،يجب أن تحمله وتنقله للناس

ومن هنا فقد خضع  ،رجال المهما  وينوطهم بحمل المسؤوليا  الرسالية

تمرسوا  ،عليهم لعملية تربية وتكوين وتأطير مستمرة الصحابة رضوان هللا تعالى

ولذا  ،األمر الذي أهلهم لالضطالع بالمورو  النبوي ،خاللها في مدرسة النبوة

فكانوا بحق  ،فقد حافظوا عليه ونقلوه لألمم التائهة خير نقل، وبلغوه خير تبليغ

 .خير سفراء للوحي المقدس

ة المبذولة في العهد المكي تبين وإن نظرة عابرة على المجهودا  الدعوي 

لنا بجالء نوعية الجهود التي بذلها الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته الكرام رضوان هللا 

وإن الوعود التي تقدم بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لهم مقابل إيمانهم لم  .تعالى عليهم أجمعين

والعيش في كنف رغد  ،لىتكن لتتعدى ال واب بالجنة ونيل رضوان هللا تعا

وهي وعود في  ،والخروج من جور األديان وقهرها وجبروتها ،اإلسالم وسماحته

في  ثم تدرج معهم بالوعود المادية الواقعية من المكين ،حقيقتها غيبية غير مرئية

وتبليغ رسالة هللا في  ،، ووراثة الروم وفارسوالنصرة على األعداء ،األرض

 .األرض

حابة رضوان هللا تعالى عليهم العنت األكبر في سبيل تبليغ وقد تحمل الص 

مسهم في صميم  ،وقد أوذوا أذى عظيما .داعي هللا للدوائر القرية والمحيطة بهم

وصبروا على كل  ،وفي أعز ما يملكون، وتحملوه بكل روذ إيمانية ،حياتهم

لكفاهم  وثمن جهدهم الدعوي فقط ،وإذا لم ي من جهد الصحابة في شيء .مكارهه

فهذا الجهد هو الذي جعلهم مدرسة مرموقة  .ذلك شرفا وعزا في الدنيا وانخرة

وبه استحقوا التخليد  ،في الدعوة والتبليغ ألدق الرساال  وأفضلها على األرض

 .ونالوا به رضوان هللا ،في صفحا  التاريخ

ة إن األلم والفقر والغربة والجوع واالضطهاد والقمع والحرمان والتضحي 

والتنكيل والتعذيب الذي لحق بمعظمهم خالل اضطالعهم بالعمل الدعوي ليكشف 

 ،أدركوا لعالم القيم وللخطاب الرباني قدره ومكانته ،لنا عن طراز رفيع من الناس

وبناء على ذلك التقييم  ،ثم عائده األخروي ،وعلموا مقابله الحضاري الدنيوي

 .وما لم نعلم ،قدموا ما علمناه
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ي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ومازالت جيوب عديدة من الجزيرة العربية لم لقد توف 

كما أن جيوبا أخرى سر  إليها عدوى الردة والتراجع  ،ينتشر فيها اإلسالم بعد

وبدأ المد اإلسالمي يخبو في بعض الجيوب  ،والنكوص عن عقيدة التوحيد

أن دفعوا األرواذ رخيصة في  فما كان منهم إالّ  ،الضحلة التي لم يتمكن منها بعد

 .سبيل العودة المشرقة لعقيدة التوحيد في األرض

قدموا للدعوة الربانية القلب والروذ والعاطفة والعقل والجسد والمال  

فسقوها من دمائهم  ،قدموا لها كل صغير وكبير. .واألهل ومتع الحياة الدنيا

 ،وأزهر  بهم ،بها وعزوا ،فعز  بهم ،ورووها بأرواحهم الزكية ،الطاهرة

 .وأزهروا بها في الدنيا وانخرة

وأعظم جيل حافظ  ،لذا يعد جيل الصحابة أعظم جيل صاحب أنبياء هللا 

فهم الذين حولوا  .ونقلها بصدق إلى األجيال التي لم تر النبي ملسو هيلع هللا ىلص ،على األمانة

ثم  ،إلى دين عالميوعلى سواعدهم تحول  ،اإلسالم من دين محلي إلى دين إقليمي

فارتقوا إلى تعاليمه الربانية وصاغوها في الواقع بأبعادها  ،إلى دين إنساني

هم الذين نقلوا تعاليمه إلى أصقاع الدنيا  .المحلية واإلقليمية والعالمية واإلنسانية

 .كلها بعد جهاد دام ومرير مع سدنة الكفر والطغيان

وتاريخهم الجهادي مشرق  ،إن تاريخهم الدعوي السلمي مشرق مزهر 

 .وتركوا انثار الحسان حيث حلوا ،زرعوا الخير واألزهار حيث ذهبوا ،مزهر

ثم إنهم  ،فكانوا خير مؤتمن ،أمنهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص على إر  السماء من الوحي المقدس

 ،فصدق هللا فيهم وعده. .ومع نبيهم ،ومع دعوتهم ،ومع ربهم ،صدقوا مع أنفسهم

بقايا المؤمنين المطاردين في مشارق األرض ومغاربها تنظر إلى  وهاهي

 .ذكرياتهم العطرة فتستلهم منها الشعلة النورانية المقدسة من الصين إلى األندلس

 ،أو تحت ظالل األسوار والمدن أثر لدمائهم ،ففي كل صقع أو مكان أو بلد 

في أرمينية  .فاتهموفي كل مصر أثر وبقايا لر ،وأثر لسيوفهم ،وأثر ألقدامهم

وتحت أسوار القسطنطينية رفا   ،(حذيفة بن اليمان)وأذربيجان المسلمة رفا  

وفي فارس والهند ومصر والعراق والمغرب والشام  ،(أبو أيوب األنصاري)

الذين حملوا  ،رفا  انالف من ج ث الصحابة الطاهرة الكرام. .واليمن والروم

 .قوضوا ممالك الظلم والطغيانو ،والرحمة والعدل ،الهداية للناس

 :دور الصحابة الفكري والعقدي* 
انكب أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على الوحي يتلقفونه بقلوبهم وصدورهم  

انكبوا على انيا  النازال  يحفظونها  ،وأرواحهم قبل أن تلها به ألسنتهم

فعزوا بها  ،في األرضويحولونها حياة م الية نموذجية  ،ويطبقونها ويعملون بها

 .وعز  بهم

ولن يزعم بعدي أحد أن الصحابة أنبياء  ،ولست أزعم وما زعم قبلي 

فلكل صحابي  ،كما ال أزعم أنهم في الفضل سواء ،معصومون مبرأون من الخطإ
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وإنما الذي أزعمه وأقره  ،قدره ومكانته ومنزلته عند هللا وعند رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وعالمية  ،ه على أنهم صناعة نبوية وسماوية راقية وعالية المستوىوأذهب إلي

وكّون بهم جماعة  ،لم يسبق لنبي أن أنتا م ل هذا العدد الضخم منهم ،الطراز

 .ودولة مسلمة موحدة

لم  ،ونقلوه إلى الناس نقال أمينا ،إن الصحابة حفظوا اإلسالم حفظا أمينا 

ولم ينزلوه  ،ولم يحرفوه ،لم يفسروه بهواهمولم يؤولوه و ،يبدلوا فيه ولم يغيروا

ء فيهم وكل شي ،بل كانوا ينزلون هم وعقولهم وقلوبهم وشهواتهم ،من شهواتهم

 .وهكذا حموه وحفظوه .إليه

وأضافوا لكالم هللا الذي أنزله على  ،إن حاخاما  اليهود حرفوا اليهودية 

يل الك ير من وعلى يوشع بن نون وعلى أنبياء بني إسرائ ،موسى وهارون

وأدخلوا فيه الك ير من تعليماتهم التي ما أنزل هللا بها من  ،تأويالتهم وتفسيراتهم

ولم يكونوا أمناء على وحي هللا  ،وأضافوا ثم أزالوا ،فحرموا وحللوا ،سلطان

وحملوهم في أعين الناس  ،ثم زيفوا حقائقهم ،بل قذفوا أنبياءهم وشتموهم ،تعالى

ال تليق بقدرهم ومكانتهم التي هي  ،ة بصور وحقائق مشوهةخالل الحقب التاريخي

 .من صنع هللا الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى

فأولئك  ،ثم إن علماء النصارى كانوا أسوأ حاال من حاخاما  اليهود 

أما أوالء فقد حرفوا في األصول والعقائد  ،حرفوا في الفروع وفي الجزئيا 

فتركوا من جراء  ،ى ترا  عيسى عليه السالمولم يكونوا أمناء عل ،وال وابت

 .وتتيه في عمى دامس ،جريمتهم تلك اإلنسانية تخبط في ظالم

وانكبوا على  ،أما أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فقد حفظوا الوحي كما هو عن ظهر قلب 

فجاء . األوفياءويطبقونها تطبيق األبناء  ،سنته ملسو هيلع هللا ىلص يحفظونها حفظ التالميذ النجباء

كما أنزله  ،ال انقطاع فيه وال غموض ،عنهم ترا  وعلم النبوة صافيا طاهرا نقيا

 .رب دمحم على دمحم وصحبه

فعنهم رضوان هللا تعالى عليهم انتقل ترا  النبوة والسماء كما هو في  

وفي البحث عن الخالق والتدبر في الكون والطبيعة واألنفس  ،التصورا  والعقائد

وعنهم انتقل علم النبوة والسماء في العبادا  والصلوا   .جود والحياةوالو

وعنهم انتقل  .واألدعية واألذكار والصيام والمناسك والحا والعمرة واالعتكاف

ترا  النبوة والسماء في المعامال  االجتماعية والتربوية واالقتصادية والسياسية 

وعنهم انتقل ترا  النبوة في  .ضائيةوالحربية والسلمية والقانونية واإلدارية والق

وعنهم صار إلينا اإلسالم  .واألخالق وانداب والفنون والجمال ،القيم والم ل العال

وعنهم صار إلينا اإلسالم منظومة تعبدية نقية كما  .نظام فكر واعتقاد وعقل

وعنهم صار إلينا اإلسالم منظومة تشريعية  .أرادها رب السماء لنا أن نعبده

وليس  ،وعنهم صار اإلسالم دينا عالميا شامال .ملة في شتى مجاال  الحياةمتكا
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دمحم رسول هللا والذين معه } :ولذا قال فيهم هللا تعالى ،خاصا بأمة العرب وحدهم

 (.19 :الفته) {أشداء على الكفار رحماء بينهم
219
 

 :دورهم التربوي األخالقي واالجتماعي* 
 جاهليتهم ضمن إطار قيم المجتمع الجاهلي، عاش أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص 

وعندما انضموا إلى صحبة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عكفوا خالل صحبته على تطبيق القيم 

وما كان يأمرهم به رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من ممارسا  وسلوكا   ،االجتماعية اإلسالمية

كتابا خاصا عن قيم رسول هللا صلى وبذلك صاروا سجال و ،وتصرفا  ومواقف

وقد نقلوا عنه ملسو هيلع هللا ىلص كل القيم  .هللا عليه وسلم التربوية واألخالقية واالجتماعية

والمعارف والحقائق والتعاليم والتوجيها  التربوية التي وجههم إليها أثناء 

 .صحبته

شابك من القيم االجتماعية ففي كل موقف من مواقفه ملسو هيلع هللا ىلص سجل متكامل ومت 

فصحبتهم له أهلتهم ليصبحوا المصدر األساس لقيمه صلى  .والتربوية واألخالقية

فمنه أخذوا الحزم والعزم والرفق واللين  .هللا عليه وسلم االجتماعية وغيرها

واليسر والسماحة والشدة والمروءة والوفاء والكرم والترفع والتعالي عن حطام 

 .الدنيا

يل الصحابة رضوان هللا تعالى عليهم أجمعين على تحويل تلك وعمل ج 

القيم التربوية واألخالقية واالجتماعية من إطارها وبعدها النظري إلى واقعها 

ونقلوا تلك القيم إلى أسرهم وأبنائهم ومحيطهم االجتماعي  .العملي التطبيقي

 .والسياسي الذي تعاملوا معه في حياته وبعد وفاته ملسو هيلع هللا ىلص

 :دورهم التعليمي والتثقيفي* 
ترك رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص موروثا فقهيا وأصوليا وعقديا واجتماعيا وجهاديا  

وترك  ،في مناحي الحياة المختلفة ،وفكريا وتربويا وت قيفيا وحضاريا ضخما

وفي العبادا  والمناسك  ،تراثا ضخما في العقائد والتصورا  واألصول

وفي المعامال  االجتماعية واالقتصادية والمالية  ،  والقربا  واألذكاروالطاعا

واصطله  ،بحيث قاربت أحادي ه قرابة المليون حديث شريف ،والتجارية وغيرها

الفقهاء واألصوليون  والمحدثون والدارسون على تسمية تركة النبي وميراثه 

ا وعمليا وتطبيقيا وواقعيا التي تعتبر سجال نظري ،النبوي بالسنة النبوية المطهرة

والذي حفل الصحابة به حفظا وجمعا  ،وللوحي اإللهي المعصوم ،لإلسالم

 .وتطبيقا وتدوينا وتعليما وت قيفا ونقال للناس

ولوال جيل الصحابة األوفياء لضاع ترا  السماء الذي نزل على دمحم  

وأك ر شعورا بالمسؤولية  ،أك ر أمانة وحفظافقد كان أصحاب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص  ،ملسو هيلع هللا ىلص

وكانوا على العكس من أتباع موسى وأنبياء بني  ،العظيمة الملقاة على عاتقهم
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الذين تنكروا لترا  أنبيائهم إبان  ،ومن أتباع عيسى عليه السالم ،إسرائيل

 .الحمال  القمعية األولى التي تعرضوا لها

النبي ملسو هيلع هللا ىلص فإليهم يرجع الفضل ومن باب ذكر فضل الصحابة كجيل صحب  

بل  ،كما فعل الرهبان واألحبار ،في عدم كتمانهم للوحي ولتعاليمه عن الناس

وكونوا جيال من  ،عملوا جهدهم تعليم الناس الوحي السماوي والترا  النبوي معا

لّ  ن حملوا لواء الذي ،التابعين األوفياء لهذا الترا  العظيم من األتقياء النبهاء الخت

وقد امتأل  األمصار اإلسالمية  .العلم والمعرفة بعد وفاة صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

بهم وشكلوا مدارس فقهية وعلمية وأصولية في الحديث والفقه والتفسير والسير 

وقد تفرعت تلك المدارس حتى عاد  بمقدار المدن  .والمغازي والعقائد والتاريخ

أو  ،أو التي اتخذوها موطنا لهم ،قام أصحاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بإنشائها المهمة التي

فصار  عندنا مدارس للتفسير في مكة والمدينة  .التي بناها التابعون من بعدهم

ثم صار  مدرسة للفقه في البصرة والكوفة وبغداد  ،والبصرة والكوفة ودمشق

 ..ومدرسة للحديث في سائر المدن ،ومصر

وما كان ذاك ليكون لوال حرص جيل الصحابة على تكوين تالميذ وأتباع  

ولم يكونوا يراعون في تلمذتهم تلك غير اإلخالص    ،لهم في عصر ومصر

ولذلك كان تالمذتهم من أبناء  .والوفاء لترا  السماء المنزل على دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ،تعالى

ولم يأبهوا إلى ذلك  .ي والخدم والتابعينومن العبيد والموال ،األمم المفتوحة

وأورثوا  ،لحرصهم على تطبيق تعاليم اإلسالم في العدل والمساواة واإلنصاف

 .الصالحين منهم علم السماء الذي ورثوه عن دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

وصار جمهور القراء والمحدثين والرواة والمفسرين والفقهاء والمتكلمين  

وصار كل جيل التابعين الذي انتهى إليه علم  ،ألمم المفتوحةوغيرهم من أبناء ا

 .رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلى الموالي من أبناء األمم المفتوحة
220
 

 :نموذجيتهم الفذة بين البشرية والقرآنية* 
وهم معصومون عن الوقوع  ،لست أزعم أن الصحابة في مرتبة األنبياء 

ولست  ،وبعدم بشريتهم ،بلنا بعصمتهم التامةفي األخطاء، وما زعم أحد من ق

ومن حيث  ،من حيث السابقة إلى اإلسالم ،أزعم أن الصحابة متساوون عند هللا

 .ميزان الخدما  والمجهودا  الجبارة التي قدموها لقيام هذا الدين ونصرته

حيال مجموعة من الصحابة  -هداهم هللا  -لقد وقف فصيل من المسلمين  

حيال مجموعة  -هداهم هللا  -ووقف فصيل آخر  ،بونهم ويشوهونهميلعنونهم ويس

من الصحابة يمجدونهم ويعظمونهم ويحترمونهم ويرفعونهم على غيرهم من 

حتى غالى البعض في الذهاب بعيدا إلى حد عصمتهم المشابهة  ،الصحابة الكرام

 .لعصمة األنبياء والمرسلين
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ولكننا نقول فيهم  ،ذهب وال ذاكوال نذهب هذا الم ،ال نزعم كل هذا وذاك 

فمن أحبهم  ،ال تتخذوهم غرضا بعدي ،هللا في أصحابي ،هللا] :ما قاله رسول ملسو هيلع هللا ىلص

ومن آذاني  ،ومن آذاهم فقد آذاني ،ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ،فبحبي أحبهم

فاظ حديث صحيه رواه الستة بأل) [ومن آذى هللا فيوشك أن يأخذه ،فقد آذى هللا

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم ] :، ونقول فيهم قوله عليه الصالة والسالم(مختلفة

 :ونقول فيهم ما قاله هللا تعالى (.حديث صحيه رواه الستة بألفاظ مختلفة) [اهتديتم

ومن  (.19 :الفته) {دمحم رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم }

  :سامق نطرذ السؤال التاليهذا المنطلق اإلسالمي ال

وكيف استطاعوا  ؟كيف وفق الصحابة بين بشريتهم ونموذجيتهم وم اليتهم 

 ؟صناعة األطروحة النموذجية بين الجبلة البشرية والم الية القرآنية

إن طرذ هذه المسألة مهم جدا والسيما إذا كان ذلك الجيل الحركي  

واستطاع توسيع  ،ي ظرف قياسيالتغييري الفاعل استطاع صنع نموذج م الي ف

واستطاع خلق نماذج  ،رقعة ذلك النموذج جغرافيا وديمغرافيا وسياسيا واجتماعيا

 .م الية ك يرة العدد تكفي لصناعة عملية التغيير المنتظرة

ثم إن طرذ هذه المسألة يكون من باب استلهام قواعد وأسس وظروف  

ة بهدف خلق الظروف المواتية وإعادة طرحها ثاني ،صناعة وتشكيل ذلك الجيل

فبعد تع ر جيل الصحابة لضمان  .إلعادة تشكيل ذلك الجيل التغييري المنتظر

 ،وتكرار عملية التع ر الموروثة حتى يوم الناس هذا ،االستمرارية الراشدية

ونحن نعلم أنه قد اجتمع  .وبخاصة عند صياغة أبجديا  مشروع النهضة المتجدد

ذة متميزة عملت بشكل دائم على صهر مشاعرهم لجيل الصحابة شخصية ف

ونفسيا  مخبتة راغبة في  ،وعواطفهم وإراداتهم وأهدافهم في بوتقة واحدة

 .التغيير

 :الخالصة المنهجية لعمل الصحابه الدعوي* 
الذي جمع اإلرادة  ،وبعد فهذا جيل الصحابة الكرام رضوان هللا عليهم 

االندفاع القوي للتضحية في سبيل عزة و ،والقابلية الصادقة للحق ،الفاعلة

مسجال بذلك بصما  الحضارة اإلسالمية النيرة في صفحا  التاريخ  ،اإلسالم

حتى صار الجيل الذي تقتدي به سائر الحركا  اإلصالحية في كل  ،المشرقة

وتقتدي به األجيال الربانية المتطلعة لجنة عرضها كعرض  ،عصر ومصر

      .ا هللا للمتقينالسماوا  واألرض التي أعده

 

 

 



 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بعالفصل السا

 فصل التوجيهات التربوية
 

                {                                                               بيأدبني ربي فأحسن تأدي} :قال رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص     

 حديث شريف
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

 تحاناتخاصة باالم توجيهات تربوية

 :تنبيه* 
 :أي بنيتي الطالبة. .أي بني الطالب

هذه الورقة المقدمة إليك هي حصيلة تجارب طويلة في حقل التربية  

وهي خالصة دقيقة  ،دامت ألك ر من عقدين تربويين ،والتعليم بمختلف مراحله

استخلصتها من خالل عمليا  التقييم والتقويم المنهجية  ،وعلمية وعملية واعية

 .عرفية لالمتحانا والم

 ،وحتى ال يتكرر منك نفس الخطإ نقدم لك هذه الخالصة العلمية والعملية 

 ،وال تفشل ،وال تزل ،كي ال تضل ،التي يجب عليك أن تلتزم بها في االمتحانا 

  .وال ترسب بإذن هللا تبارك وتعالى

افعة وهي ن ،-بإذن هللا  -واعلم أنك لو اتبعتها بدقة ستكون من الناجحين  

وهي  .وفي سائر مواد الدراسة الجامعية ،لك في سائر حياتك العلمية والعملية

 :كالتالي

 :التوجيهات العامة* 

وال تراكم عليك  ،بادر إلى التحضير وإلى القراءة المبكرة للمواد أوال بأول - 1

وتفقد صوابك  ،المادة العلمية لتفاجئك االمتحانا  بغتة فترتبك في التحضير

فذلك غيض من  ،وال تعتمد على ما يقدمه لك األساتذة في المذكرة ،أمركوسداد 

بالرجوع إلى المصادر والمراجع ما أمكنك  -وهو األصل  -بل توسع  ،فيض

 ..ذلك

وكن أول الداخلين إلى  ،وال تتأخر ،بادر إلى الحضور المبكر لقاعة االمتحان - 1

 .بدقةواحترم مواعيد االمتحان  ،وتجنب التأخر ،القاعة

تجنب  ،وهو كذلك ،اعتقد أن االمتحان وسيلة نبيلة وشرعية لغاية نبيلة م لها - 3

من غش . .}فيه الغش والخداع والتدليس والتزوير ألنه ورد في الحديث الشريف 

، وألن الطالب الغشاش سيفشل في حياته العملية في {.فليس منا -غشنا  -

 .   المجتمع مستقبال ألنه خاوي المحتوى

كما يفعل الك ير من  -وال تكن  ،أحضر معك قلمين أو أك ر ساعة االمتحان - 1

 .كساع إلى الهيجاء بغير سالذ -الفاشلين 

واعلم أن الرقيب . .ال يعنيك شأن المراقبين وأحوالهم وأشكالهم وعددهم - 3

 .الحقيقي هو هللا الذي يعلم خائنة األعين وما تخفي الصدور

 ،وعلى اطمئنان نفسك ،وعلى هدوء أعصابك ،أشكحافظ على رباطة ج - 6

 .وعلى رزانتك األدبية

تجنب إحضار المذكرا  الجامعية أو الكتب أو الدفاتر المعنية بيوم االمتحان  - 9

كما ورد في الحديث الشريف  -ودفعا لك ير من المظان ألنه  ،درءا لكل الشبها 

 .{من حـام حـول الحمى أوشـك أن  يقع فيه} -
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اعلم أن إدارة الكلية وأساتذتها ينظرون إليك نظرة تفاؤل بمستقبل زاهر لك  - 9

وأعنهم وأعن نفسك على أداء هذه المهمة  ،فال تخيب ظنهم فيك ،وللوطن وللعلم

حسب ما  ،وإالّ عرضت نفسك  لطائلة المساءلة القانونية الرادعة ،النبيلة بالحسنى

 .نظم سائر العمليا  التربوية واإلداريةين  عليه القانون الداخلي للجامعة الذي ي

وال تتسرع في الخروج من قاعة  ،استنفذ كل الوقت المخص  لالمتحان- 9

 .االمتحان حتى ال تندم على الوقت الذي أضعته

 :التوجيهات المنهجية* 

 .اكتب اإلجابة على أوراق االمتحان بخط واضه ومقروء - 1

اسم ولقب وقسم وسنة  :من ،تحاناملء المعلوما  الخاصة بورقة االم - 1

 ..ومادة

وتروى في  -كما يفعل البعض ويمزق األوراق  -عدم التسرع في اإلجابة  - 3

 .وفي التعجل االضطراب والفشل ،ألن في التأني النجاذ ،اإلجابة ما أمكن

وانتبه لألسئلة اإلجبارية  ،ثم أجب عليه ،افهم السؤال فهما جيدا ودقيقا - 1

 .واالختيارية

وتجرد من ذاتيتك  ،وبموضوعية علمية ،تعامل مع السؤال بدقة ومباشرة - 3

 .وعواطفك

واجعل المواد والمعلوما  المختلفة  ،است مر كل المعلوما  التي بحوزتك - 6

ومن مطالعاتك الخارجية في  ،التي تحصلت عليها من كافة البرناما الدراسي

 .تقديم أفضل إجابة

 -كما يفعل الك ير من الفاشلين  -على أوراق اإلجابة تجنب كتابة األسئلة  - 9

 [...3س  ،1س  ،1س ] :واكتف برقمها أو رمزها

وال تخلط  [...،1ج  ،1ج ] :ورقّ م  الجواب برقم ،افصل بين األسئلة بفاصل - 9

 .بين األسئلة واألجوبة

 :التوجيهات المنهجية الخاصة* 

 ،إشارة تعجب ،إشارة استفهام ،اصلةف ،نقطة] :استعمل عالما  التنقيط بدقة - 1

 [...أقواس ،نقطتين، ثال  نقاط

الحروف األبجدية  ،األرقام الكبيرة والصغيرة] :استعمل عالما  الترقيم بدقة - 1

 [...1ً ، 1 ،1 :م ل ،األرقام العادية والمشكلة.  .أً  ،أ   ،أ :م ل ،العادية والمشكلة

وغريب الكالم  ،لصرفية واألسلوبيةتجنب األخطاء اإلمالئية والنحوية وا - 3

 .وحوشيه

واالنتقال من فقرة إلى  ،وراع بدايتها ونهايتها ،راع موقع الفكرة والفقرة - 1

 .أخرى

واإليجاز  ،وتجنب اإلطناب الممل ،تجنب التكرار واإلعادة من دون فائدة - 3

  .وع بّ ر بما يقتضيه المقام بدقة وبموضوعية ،المخل
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واإلك ار من الصالة على  ،والمقدما  المطولة ،ا  المنمقةتجنب الديباج - 6

وتجنب أيضا  ،النبي واألدعية واألذكار التي يمأل بها الطالب بداية صفحاتهم

 ،وغيرها ،أو على المادة ،عبارا  التزلف والتقرب والتودد وال ناء على األستاذ

 ..مما درج عليه الطلبة الفاشلون والوصوليون

وتجنب كتابة  ،ثم كتابتها بين قوسين ، بت من حفظ انيا  الكريمةالتأكد والت - 9

 .كما يفعل البعض فيقولون في معنى انية ،معناها مطلقا

مع عدم التشدد في  ،وكتابتها بين قوسين أيضا ،التأكد من األحاديث النبوية - 9

 .والمصدر إن أمكن ،مكتفيا بذكر الصحابي إن أمكن ،ذكر الرواة، والسند

تجنب الخروج عن الموضوع المطلوب، وتجنب إطالة عنصر على حساب  - 9

 .عنصر آخر

 ،وهشاشة الفهم ،وبساطة التحليل ،وسطحية العرض ،تجنب ركاكة األسلوب -11

وتجنب أيضا أساليب المبالغة والتصنع والتصنيع اللفظي  ،وعدم الدقة في النتائا

 .وغيرها. .المليئة بفنون والبيان والبديع

ل دراستك وأنت تتعامل مع ستخدم المنهجية العلمية التي تحصلت عليها خالا -11

 .األسئلة

. .تجنب األسلوب الخطابي والوعظي واإلرشادي والتبشيري والدعوي -11

ولو كانت في الدعوة واإلرشاد  ،واعلم أنك بصدد مناقشة قضية علمية ومعرفية

جنبا بذلك كل أشكال الوعظ مت ،والفقه، فعليك أن تتعامل معها بموضوعية علمية

 .والخطابية

 :خاتمة*

 :أي بنيتي الطالبة. .أي بني الطالب

وجهد وبذا  ،واعتبر العلم عطاء من هللا ،اعتمد على هللا في سائر أعمالك 

ل   ،وتضحية عظيمة يبذلها الطالب ليكتسب بها العلم  ،وأن من اعتمد على علمه ض 

ومن اعتمد على هللا . .على نفسه زل   ومن اعتمد ،ومن اعتمد على جهده ك ل  

ل   ،وحده  .وال زل   ،وال ك ل   ،ال ض 

 .يهدي السبيلهو و. .ومن وراء القصد وهللا أعلى وأعلم
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 يص الكتاب وطرق عرضمنهجية تلخ

  الدواعي والمبررات 
 

في الجامعة الجزائرية . .عرف مستوى التكوين والتأطير والبحث والتأليف 

في العقد األخير من القرن العشرين والعقد ال اني من القرن الخامس عشر 

تراجعا خطيرا في مستوى أدائها  [هـ1111-1111/ م 1111-1991]الهجري 

وذلك عائد العتبارا  علمية وفكرية . .لتكويني والبح يالعلمي والتأطيري وا

ثم ازداد  .ال يسمه المقام ببح ها. .وثقافية وتربوية وأخالقية وسياسية واجتماعية

سنوا   [ L. M. D]بعد فرض نظام التكوين القصير في انونة األخيرة انهيارا 

 .م1119-1113

في مستويا  المؤطرين . .كما شهد  تدنيا علميا وفكريا وثقافيا وتنويريا 

مما أثر سلبا على مردوديتها ومكانتها وموقعها وإنتاجيتها  ،والقائمين عليها

وجعلها مجرد . .العلمية والفكرية وال قافية واالجتماعية والتنويرية والسياسية

متناسية  ،تقوم بدور روتيني في الكيان الجزائري المريض ،هياكل مؤسسة سلبية

دورها الحضاري  -نوعية المتردية للقائمين عليها عموما بفعل ال -عن قصد 

 .   .الريادي

بحيث صار  في  -وقد تجلت مظاهر ضعفها وتراجع مستوياتها ودورها  

وليس في  ،وضع المنفعل المتأثر بتفاعال  األحدا  الوطنية واإلقليمية والعالمية

ك  حّر  وجه والمت ل  والمت ف عّ  إنتاجها العلمي والفكري  في الكم الهزيل من -وضع المت

حيث مردوديتها العلمية والفكرية وال قافية  -وال قافي، حتى أنها باتت تصنف 

في المراتب األخيرة بين الجامعال  العربية واإلسالمية  -والتنويرية 

بالرغم من تمتعها بهامش حساب وأرقام مقبول من حيث اإلمكانا   ،والعالم ال ية

ودة لها في الميزانية العامة للدولة قياسا ببعض الدول المادية والمالية المرص

 .العربية كمصر وسورية والعراق واألردن ولبنان وتونس وليبيا

وبعد دراسة ميدانية وإحصائية ثرية في شؤون البحث العلمي  -واعتقادي  

 -م 1113-1999الجامعي لسنوا  . .والفكري وال قافي
221
أن مشكلة الجامعة  

في تراجع  -أوال وأخيرا  -يكمن  -كان متعدد الجوانب أيضا  وإن -الجزائرية 

 :نسبة وحجم ونوعية وفاعلية المقروئية لدى الجامعيين على وجه الخصوص من

حيث خلصت  ،أساتذة محاضرين وأساتذة مطبقين وطلبة باح ين وطلبة صفيين

                                                 
221
أحمـد  :انظر دراستنا المنشورة بجريدة البيان عن دور الجامعة الجزائرية في عملية التنمية والبنــاء 

 ،11عدد  ،قسنطينة ،مجلة البيان ،دور الجامعا  الجزائرية في عملية التنميـة والبنـاء ،عيسـاوي

 ،13والحلقة ال انية عدد  .13و  11ص  ،الحلقة األولى ،م1993/فيفري/13ـ ه1113/رجب/13

  .وأتعيد نشرها في مجلة البالغ الكويتية .13و  11ص  ،م1993/مارس/13هـ 1113/شعبان/11
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أيضا أن  ،ةالتجربة العقدي بذلك  وكما شهد  ،النتائا المستقاة من الدراسة السابقة

 :معظمهم بقي يعاني ويراوذ من المشاكل التالية

 .قدم المعلوما  وعدم تجددها - 1

 .عدم مواكبة الجديد الصادر في العالمين العربي واإلسالمي والعالم ال ي - 1

فضال عن  ،استحالة اللحاق بالمستوى العلمي الذي عليه الجامعا  األوربية - 3

 .ليه الجامعا  األمريكية أو انسيويةالتفكير باللحاق بما وصلت إ

 .التأخر الخطير في احترام مواعيد وآجال إتمام الرسائل العلمية - 1

ضعف إنتاجية ومردودية األستاذ الجامعي تدريسا وتأليفا وإنتاجا على  - 3

 .المستوى المحلي واإلقليمي والعربي واإلسالمي والعالم ال ي على أقل تقدير

ار الجامعي الجزائري في عملية اإلنتاج ال قافي والفكري عدم جدية اإلط - 6

 ،الدراسا  ،األبحا  ،الدوريا  ،الكتب] :والعلمي والبح ي، وفي عملية إنتاج

المشاركا  العلمية المختلفة من ملتقيا  وندوا  وحوارا   ،المقاال 

  [...ومناظرا 

ر الملتقيا  االستعراضا  الوهمية والشكلية و المظاهرية الخادعة عب - 9

 ،والندوا  واأليام الدراسية التي يغلب عليها طابع االرتجال والتسرع والضحالة

ومئا  الماليين  -وتبديد أموال األمة  ،والمباهاة الفارغة ،وغياب األصالة العلمية

وراء شكليا  ال تسمن وال تغني من جوع  -المرصودة لذلك النشاط األجوف 

رحال   ،حفال  أكل باذخة ،نقل بالطائرا  ،ارهةإقاما  ف ،محافظ للمشاركين)

 (...سياحية

بالرغم من إقراري بفاعلية وتأثير األسباب  -والحقيقة أن السبب الرئيس  

. .يكمن في ضعف وقلة وتراجع القراءة العلمية والفكرية وال قافية -األخرى بقوة 

 ،ماعهدة والسواكتفاؤه ب قافة المشا ،لدى الباحث واألستاذ والطالب الجامعي

، التي تتكرم بها بعض الملتقيا  الجوفاء، والتي ال يقدم وب قافة االسترخاء والتمدد

أو التي تقدمها الصحف الجزائرية اليومية السيارة  ،فيها أي طرذ علمي قيم

أو مما يتلقفه بعض قصار وضعاف اإلرادا  من سادتهم  ،واألسبوعية والشهرية

ين الجادين ويعيدون تقديمه على أنه من ابتكارهم الدارسين والباح ين الجامعي

أو مما يقتنصه بعض الجامعيين الفاشلين ممن درجوا على تتبع . .العلمي الرفيع

والذين صاروا يشكلون شريحة . .الحص  والبراما الفضائية العربية والعالمية

 ،تأطيرية كبيرة في الجامعة الجزائرية ممن يعتمدون منها السماع والمشاهدة

 ،استمعت ،سمعت ،شاهد ) :حتى درجت في أدبياتهم العلمية والمنهجية ألفاظ

 ،قرأ ) :وغابت من مفردا  قاموسهم العلمي ،(..، تحكي إليقيل لي ،انتبهت

  (.تمليت ،تمعنت ،فكر  ،نقد  ،علقت ،حققت ،كتبت

وعلى الرغم من إيماني المطلق وقناعتي الراسخة بالتأثيرا  السلبية التي  

إالّ أنني مازلت  ،ثتها ثقافة المشاهدة والشاشـا  الفضائية العربية واإلسالميةأحد
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أعتبر أن الداء كل الداء كامن أوال وأخيرا في قلة وضعف وتراجع فاعلية القراءة 

 .لدى أصناف الجامعيين الجزائريين

وإن كنا كباح ين ال نستطيع إنقاذ الجامعة الجزائرية مما هي فيه من تردي  

غير أنه من الواجب المقدس علينا  ،وهذا هو الواقع والحال. .طاط وتراجعوانح

أن ننقذ أنفسنا كباح ين، وذلك برفع نسبة وحجم ونوعية وفاعلية المقروئية لدينا 

ولدى طلبتنا ومن هم تحت توجيهنا، بعد أن قضت عليها الشاشا  الفضائية وغير 

والنشر  ،واألنترنيت ،مياءواإلعال ،وتكنولوجيا اإلعالم انلي ،الفضائية

إالّ بتك يف وتنويع وتفعيل عملية القراءة  ،وذلك ال يكون وال يتأتى.. اإللكتروني

 .لدينا جميعا كمشتغلين بالعمل العلمي والفكري وال قافي في الجامعة الجزائرية

ولذا فأنا أقترذ صيغة جديدة بديلة في الحص  التطبيقة بديلة عن  

بهدف  ،ارغة، التي تعطى للطلبة من قبل األساتذة المطبقينالعروض واألبحا  الف

وتتم ل هذه الصيغة  ،ملء الفراغ السقيم في الحصة التطبيقية وشغلهم طيلة السنة

البديلة في قراءة أهم الكتب أو المصادر أو المراجع أو بعض الفصول والمباحث 

راثية أو رسائل ولتكن نصوصا ت ،والمقاال  المهمة المتعلقة بالمادة المطبقة

أو قراءة كتاب رئيس  ،أو فصوال مهمة في كتاب ،مختصرة من أهم المصادر

في  (متن رسالة أبي زيد القيرواني)كقراءة  ،بطرق القراءة المختلفة ،ومهم بعينه

في فقه  (متن خليل)وشرذ فصول من  ،تطبيق مادة فقه العبادة في السنة األولى

في  (سيرة ابن هشام)و  ،ولى وال انية وال ال ةالمعامال  واألسرة في السنة األ

في اللغة العربية لطلبة السنة  (قطر الندى وبل الصدى)و  ،مادة السيرة النبوية

للسيد أحمد الهاشمي  (جواهر البالغة وجواهر األدب)وكتاب  ،األولى وال انية

لطلبة  (االعتصام والموافقا  للشاطبي)وفصول من  ،لطلبة السنة ال ال ة والرابعة

 . .السنة ال ال ة والرابعة

وذلك لتحقيق جملة من المكاسب العلمية والفكرية وال قافية والتربوية  

 :وهي ،لدى الجامعيين عموما.. والمنهجية

 .وتكوين التراكم المعرفي والعلمي ،اكتساب معارف وحقائق علمية جديدة - 1

 .اكتساب رؤى ونظرا  جديدة حول موضوع من المواضيع - 1

وكيفية تناوله  ،معرفة طريقة ومنها الكاتب في التعامل مع القضايا والمسائل - 3

 ..وصفا وتأريخا وتحليال ونقدا وتقييما وتقويما :لها

والخروج من دائرة التآكل  ،تعميق روذ الفهم والتحليل والتمحي  والنقد - 1

 .ال قافي واجترار الذا 

 .سية لدى الباحثترسيخ وسيلة البحث الوحيدة واألسا - 3

واكتساب ثقافة البحث  ،ت قيف النفس على أخالق طلب العلم والصبر في طلبه - 6

      .والباحث الحقيقية
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العمل على تكوين المشاريع المستقبلية لجيل من الطلبة الباح ين المتمرسين  - 9

 .ب قافة القراءة والبحث والتحليل والنقد والتأليف

والتمهر  ،والتمكن من مصطلحا  العلم ،ة في التخص اكتساب اللغة العلمي - 9

 .فيها فهما وكتابة ونقاشا

 :منهجية التلخيص* 

  :يجب أن يتبع الطالب في تلخي  الكتاب الخطوا  التالية 

 ،ولونه ،بحيث يعرض لحجمه ،الوصف العام للكتاب من الناحية الشكلية - 1

أهي طبعة  ،طبعته ولنوعية ،ودار طباعته وتخصصها ،وتاريخه ،وطبعته

. .أم هي طبعة مصورة ،أم هي طبعة تجارية ،أم هي غير محققة ،محققة

 .وخطوطه ،ولعنوانه

 .وهل له خصوصيا  ،التعريف الموجز بمؤلفه وعصره إن أمكنك ذلك - 1

عرض عنوان الكتاب والتركيز على طبيته ونوعية تخصه ودالالته العلمية  - 3

 ،أم أنه مسبوق علميا أو منهجيا ،لسبق العلميوهل حاز على قصب ا ،والواقعية

أم أنه ابتكار جديد في حقل المعرفة  ،بحيث وجد من عرض لم ل مضمونه

 .العلمية

 .ولمقدمة الكاتب وتقديم ما فيهما من أفكار ،الوصف العام لمقدمة الناشر - 1

ولطريقته وللغته  ،ولمنها الكاتب ،الوصف العام ألبواب وفصول الكتاب - 3

 .   لمصطلحاتهو

هم األفكار والقضايا بحيث يتناول التلخي  أ ،تلخي  فصوله فصال فصال - 6

أو أنموذج واحد  ،، وإذا لزم األمر اكتفى الطالب بذكر م ل واحدالواردة فيه

 .مشابه لغيره تجنبا للتكرار

ربط الفصول الملخصة بفقرة إنشائية تذكيرية من الطالب بهدف الحفاظ على  - 9

 .سل العلمي والمعرفي للكتاب الملخ التسل

ضرورة الحفاظ ما أمكن على أهم جمل ومصطلحا  ومفاهيم وتصورا   - 9

وتجنبا لمخاطر التحريف  ،الكاتب األصلي، ضمانا لألمانة العلمية من جهة

 .والتزييف

وعدم االستغراق  ،للحفاظ على أسلوب ومنها الكاتب -ما أمكن  -االجتهاد  - 9

بحيث ينصب الملخ   ،سلوب الشخصي الذي يلغي جهد المؤلففي إبراز األ

 .نفسه كمؤلف ثان له

بال قافة التراكمية األفقية والعمودية من خارج  -قدر اإلمكان  -االستعانة  -11

كالرجوع م ال إلى بعض المعاجم  ،بهدف تزكيته وإثرائه ،الكتاب الملخ 

 .إليها لسبب ماالتي لم يستطع المؤلف الرجوع  ،والمصادر األصيلة

تصحيه بعض األخطاء المطبعية التي قد يغفل عنها المصححون أثناء عملية  -11

 .المراجعة والطباعة



 154 

 -والتي تبـدو للطالب  ،التعليق على بعض القضايا التي عرضها الكاتب -11

 حسب مستواه 

أن المؤلف قد خالف فيها بعض المتعارف عليه علميا مما قرأه  -العلمي الصفي 

 .و سمعه من األساتذة أو الباح ين األكفاءأ

 .االحتفاظ بنفس النتائا التي خرج بها المؤلف في نهاية بح ه -13

 .العمل على تذييل التلخي  ببعض المالحظا  النقدية -11

 :أنواع التلخيص* 
 :هي ،وينقسم التلخي  إلى ثالثة أنواع 

 (:التقلي )التلخي  الحرفي التطابقي  - 1

لنوع من التالخي  يلتزم الطالب قدر اإلمكان اختزال كم وفي هذا ا 

الواردة في الكتاب الملخ  دون زيادة أو . .المعارف والحقائق وانراء واألفكار

كما يلتزم بالحفاظ على لغة  ،أو تصرف بالحذف واإلضافة والتعديل ،نقصان

 .وأسلوب الكاتب أيضا

 :التلخي  بالتصرف - 1

خي  ينطلق الطالب إلى اختزال كم المعارف وفي هذا النوع من التال 

الواردة في الكتاب الملخ  بأسلوبه .. .والحقائق والمعلوما  وانراء واألفكار

وهذا  ،فيتصرف في مضمونه باالختزال والدما الذي يراه مناسبا ،الخاص

والذين يهيؤن  ،المستوى يكون للطلبة الباح ين في مستوى الدراسا  العليا

 . ين حقيقيينليصبحوا باح

 :عرض الكتاب - 3

وأسلوب التلخي  العرضي العام هذا هو أرقى أساليب التلخي  وأدقها  

وفيه تيختزل  ،وهو للباح ين المتمرسين في القراءة والكتابة والبحث ،وأفيدها

قافية ويتنشر عادة في الصحف والمجال  ال  ،الكتاب في اربع أو خمس صفحا 

 .ةوالفكرية المتخصصة والعام
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 ملحـــق اهتدائــــي
 

 

  أخالق طالب العلم* 
أود في خاتمة هذا الكتاب أن أقدم لطلبة العلم الحقيقيين مواصفا  طالب  

العلم الحقيقي، كما مررنا بها وتعلمناها وطبقناها ونحن طلبة علم شرعي في 

 ،م1993-1991/ هـ 1393-1391مساجد وجوامع ومعاهد بالد الشام سنوا  

وألن  ،وعلم األديان ،علم األبدان ،والعلم علمان ،علي يد العلماء والشيوخ األجالء

فيرزقه  ،العلم نور من هللا  يضفيه على طالب العلم الصادق المنشغل والمشتغل به

مدبر  ،وعظمة خالقه ،وأهمها معرفة نفسه ،هللا تعالى بلوغ إحدى درجا  المعرفة

وبالتالي يستحق رضى ربه عليه، وعندئذ  ،ا  والمخلوقا األكوان والموجود

وال أعظم من  ،واألعمال سعيا إلى المقصد ،والبدن مركبا ،تصير الدنيا منزال

وإن كان ال يعرف قدر هذا  ،ففيه العلم كله ،واللقاء به ،مقصد رضى هللا تعالى

 :هيوهذه الصفا  العشر  .المعراج إالّ القلة من طلبة العلم الصادقين

إذ العلم عبادة  ،تقديم طهارة النفس عن رذائل األخالق ومذموم األوصاف – 1

إنما يخشى هللا من } :وقربة الباطن إلى هللا تعالى القائل ،وصالة السر ،القلب

وثمرته التقوى والخشية الحقيقية من هللا  ،فالعلم طهارة للباطن ،{عباده العلماء

 .تعالى

واالبتعاد قدر اإلمكان عن األهل واألوطان،  ،ا وعالئقهاتقليل االشتغال بالدني – 1

العلم ال يعطيك بعضه حتى ]ألن  ،حتى ال ينشغل طالب العلم بها عن طلبه العلم

 :وقال الشافعي رحمه هللا ،[تعطيه كلك

 تغرب عن األوطان في طلب العـال      واسفر ففي األسفار خمس فوائد

 .وصحبة ماجــــد ،وآداب   وعلم   ،واكتساب معيشة ،تفريا هم 

بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية  ،وال يتأمر على المعلم ،أن ال يتكبر على العلم – 3

والشرف  ،ويتواضع لمعلمه ويطلب ال واب بخدمته ،في كل إجمال وتفصيل

ويذعن لنصيحته إذعان المريض الجاهل للطبيب  ،بصحبته والتتلمذ على يديه

إن من حق العالم أن ال ] :ال اإلمام علي رضي هللا عنهوقد ق .المشفق الحاذق

وال تأخذ ب وبه  ،وال تلّا عليه إذا كسل ،وال تعنفه في الجواب ،تك ر عليه بالسؤال

وإن زل  ،، وال تطلبن ع رتهوال تغتابن أحدا عنده ،ي له سراوال تفش ،إذا نهض

وال  ،أمر هللا تعالى وعليك أن توقره وتعظمه   تعالى مادام يحفظ ،قبلت معذرته

 [.وإن كانت لك حاجة سبقت القوم إلى خدمته ،تجلس أمامه

لعظم خطر  ،واألخذ بمسائل االتفاق ،ترك االشتغال بمسائل االختالف – 1

وهذا أساس عام في طلب علوم  ،الخالف على عقل ونفسية طالب العلم المريد

 .الدنيا والدين
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وال نوعا من أنواعه إالّ وينظر فيه نظرا،  ،ةأن ال يدع فنا من العلوم المحمود – 3

وإالّ اشتغل  ،ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه ،يطلع به على مقصده وغايته

ألن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط  ،، وأخذ أطرافا من غريهباألهم منه واستوفاه

 :وقديما قال الناظم ،ببعض

 .ــدأ منه باألهموالعمر عن تحصيل كل علــم        يقصر فابـ 

ويبتدىء  ،الترتيببل يراعي  ،عدم الخوض في فنون العلم دفعة واحدة – 6

فعليه أن يكتفي باألهم فالمهم،  ،، فإن العمر ال يتسع ألخذ كل العلومباألهم فالمهم

    .في دنياه وآخرته -ونفعم أمته  -وأحسنها ما نفعه 

فإن العلوم مرتبة  ،الفن الذي قبله أن ال ينتقل إلى فن من العلوم حتى يستوفي – 9

وطالب العلم الموفق من راعى ذلك  ،وبعضها طريق لبعض ،ترتيبا ضروريا

الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق } :مصداقا لقوله تعالى ،الترتيب والتدرج والتمهد

  .أي ال يجاوزن فنا حتى يتقنوه ويحكموه علما وعمال ،{تالوته

شرف  :إلرادة شيئين هما ،به يدرك أشرف العلومأن يعرف السبب الذي  – 9

فإن ثمرة األول الحياة  .كعلم الدين وعلم الطب ،ووثاقته ،وقوة الدليل ،ال مرة

وهكذا تكون علوم الطب والحساب أشرف  ،وثمرة ال اني الحياة الفانية ،األبدية

 .لدقة ووثاقة أدلتها كعلم الدين

والقرب  ،وتجميله بالفضائل ،ية باطنهأن يكون قصد المتعلم في الحال تحل – 9

 ..من هللا تعالى، وال يقصد به المال والجاه

على  ،كيما يؤثر الرفيع القريب السهل ،أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصد -11

 .والمهم على غيره ،البعيد

يصل طالب العلم المخل   ،وبعد رحلة طلب العلم الطويلة والشاقة 

 :هي ،أحد أربعة أحوالالصادق إلى أن يكون ضمن 

 .وهذا هو حال الطلب واالكتساب ،فيكون مكتسبا ،حال االستفادة من العلم – 1

 .وهذا هو حال الغني عن السؤال ،فيكون به غنيا عن السؤال ،حال االدخار – 1

وهذا حال االستبصار والتفكر  ،فيكون به منتفعا ،حال إنفاق على نفسه – 3

 .موالتمتع بلذة التوس ،المحض

وهو أشرف األحوال التي يصلها  ،فيكون به سخيا متفضال ،حال بذل لغيره – 1

  .وهو أشرف األحوال ،طالب العلم، وهذا هو حال التبصير والتعميق

فمن علم وعمل . .)) :لعلموفي هذا الصدد قال أبو حامد الغزالي في باب ا 

مس تضيء فإنه كالش ،، فهو الذي يدعى عظيما في ملكو  السماوا وعلّم

والذي يعلم  .وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب ،وهي مضيئة لنفسها ،لغيرها

وكالمسن الذي يشحذ  ،وال يعمل به كالدفتر الذي يفيد غيره وهو خال عن العالم

وذبالة المصباذ تضيء  ،وكاإلبرة التي تكسو غيرها وهي عارية ،غيره وال يقطع

 :لغيرها وهي تحترق
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 .(.(ـالة وقد        تضيء للناس وهي تحترقوما هو إالّ ذبـــ 

 :أخالق المعلم المرشد* 
وصار بعضهم يسب  ،ولما تكدر  صورة المرشدين في هذا الزمان العكر 

 ،وبعضهم يبدّع بعضا ،وبعضهم يفسق بعضا ،وبعضهم يلعن بعضا ،بعضا

حتى األموا  منهم لم يسلموا من هذه  ،بعضهم يكفر بعضا -لألسف  -وصار 

فأما  ،صار البد من رسم معالم اإلرشاد والتعليم ،مراض النفسية وانفا  القلبيةاأل

 :فهي ،أخالق وصفا  المعلم المرشد الصادق والحقيقي

إنما أنا ] :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،وأن يجريهم مجرى بنيه ،الشفقة على المتعلمين – 1

ضمانا  ،ن االنحراف والزيغ في الدنيافهو يقصد إنقاذهم م ،[لكم م ل الوالد لولده

 .لهم من النار في انخرة

فالمعلم الصادق والمرشد المخل  المتأسي برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فهو كما يسعى  

ولذلك  ،فهو يسعى بتالميذه إلى حسن ثوابي الدنيا وانخرة ،ببنيه للسعادتين

بغيره لحسن ثواب الدنيا يسعى بنفسه و ،فالمرشد الصادق طيب ومخل  وودود

، {األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إالّ المتقين} :عمال بقوله تعالى ،وانخرة

 .والرياء ،والدنيا، والمجد ،ويخرج عن هذا طالبو الرئاسة

وال  ،فال يطلب أجرا ،االقتداء بصاحب الشريعة عليه الصالة وأفضل التسليم – 1

كما يسعد بكمال تالميذه ورقيهم  ،بى منهوالقر ،إالّ إرضاء هللا تعالى ،شكرا

 .ويسعد أيضا بتزكيتهم وتهذيبهم وحسن خلقهم ،العلمي والمعرفي

فصفته  ،فهو كما ينصه أبناءه الذين هم صلبه ،النصيحة الشاملة للمتعلم – 3

أو  ،من ذلك أن يمنعهم من التصدي لرتبة قبل استحقاقها ،ال ال ة تدعوه لنصيحتهم

وواجب عليه تحذيرهم ونهيهم إن وفق  ،الخفي قبل العلم الجليالتشاغل بالعلم 

  ،فيتخذها مطية للطمع في الدنيا ،أحدهم إلى درجة االستواء في بعض علوم الدين

وتنبيههم إلى أن المقصد من طلب العلم  ،فتركها أنفع له من الوقوع في المعصية

ما يصلحه العالم الفاجر  فليس ،ويقبه له مذام المخالفة ،هو القربى من هللا تعالى

 .بأك ر مما يفسده

والجدال في الكالم  ،وعليه م ال أن يصرفه عن طلب علم الخالف في الفقه 

تعلمنا العلم ] :وقد قيل من المأثورا  ،وإجراء الخصوما  واألحكام ،والفتاوى

 [.، فأبى العلم أن يكون إالّ  لغير هللا

وهي من دقائق صناعة التعليم أن  ،لتصريهالتربية والتأديب بالتلميه ال با – 1

وبطريق  ،وال يصرذ ،يزجر المتعلم عن سوء الخلق بطريق التعريض ما أمكن

ويور  الجرأة  ،فإن التصريه يهتك حجاب الهيبة ،ال بطريق التوبيخ ،الرحمة

وقصة آدم  ،ويهيا الحرص على طلب الممنوع والخالف ،على الهجوم بالخالف

بل لتتنبه بها على  ،وما ذكر  القصة لتكون سمرا .يحةوحواء في الجنة صر
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وألن التعريض يميل النفوس الفاضلة واألذهان الذكية إلى استنباط  ،سبيل العبرة

 .فيفيده التفطن لما غمض عليه ،معانيه

كما يقبه معلم اللغة  ،وعدم تقبيه علم آخر ال يشتغل به ،احترام سائر العلوم – 3

 :فيقول ،على أنهما محض نقل وحفظ وسماع ،سير والحديثوعلم التف ،علم الفقه

فهذه صفا   ،وكما يصنع معلم الكالم مع علم الفقه .وهو شأن العجائز الحفظ

 .مذمومة للمعلمين يجب تجنبها

فال يلقي إليه ما  ،وأن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه ،مراعاة قدرا  المتعلم – 6

ويقتدي بسيد الخلق دمحم عليه الصالة  .ه عقلهفينفره أو يخلط علي ،ال يبلغه عقله

نحن معاشر األنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ] :وأفضل التسليم حين قال

ما أحد يحد  قوما ] :، وقوله عليه الصالة والسالم[ونكلمهم على قدر عقولهم

 وقول اإلمام علي رضي هللا [.بحديث ال تبلغه عقولهم إالّ كان فتنة على بعضهم

وقول  .((إن هاهنا لعلوما جمة لو وجد  لها حملة)) :عنه وهو يشير إلى صدره

فإن الحكمة  ،ال تعلقوا الجواهر في أعناق الخنازير] :عيسى عليه الصالة والسالم

 [.ومن كرهها فهو شر من الخنازير ،خير من الجوهرة

ى المجرد وس والملموس إلواالنتقال من المحس ،المرحلية والتدرج والتبسيط – 9

ولكن على  ،، مع تحسيس طالب العلم بمكانته وقدره في فهم العلوموالمعقول

 .هو أفرحهم بكمال عقله ،ألن أشدهم فرحا وأضعفهم عقال ،التدرج وبالمراحل

ألن العمل يتدرك بالبصائر واألبصار،  ،فال يكذب قوله فعله ،العمل بما يعلم – 9

فم ل  ،ل من أمر ولم يفعل لم يتقبل منهوك ،فإذا خالف العمل العلم منع الرشد

لقوله  ،ومتى استوى الظل والعود أعوج ،المعلم المرشد م ل الظل من العود

 ،{تعقلون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفال} :تعالى

ها إلى يوم من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ب] :وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 :وقال اإلمام علي رضي هللا عنه ،[دون أن تنق  من أوزارهم شيئا ،القيامة

فالجاهل يغر الناس  ،((وجاهل متنسك ،عالم متهتك :قصم ظهري رجالن))

 :وقديما قال الشاعر ،والعالم يغرهم بتهتكه ،بتنسكه

  .ال تنــه عن خلق وتأتي م له    عــــار عليك إذا فعلت عظيم 

 وهللا أعلى وأعلم                                                            
  

 

 

 

 



 159 

 مســــرد المصــادر والمراجــع
 :مسرد المصادر

 

أحكام القرآن  ،تفسير في ظالل القرآن ،تفسير التحرير والتنوير) :القرآن الكريم وتفاسيره*  

تفسير آيا  األحكام  ،آن الكريم للنحاسإعراب القر ،أحكام القرآن البن عربي ،للقرطبي

  (.الكشاف للزمخشري ،للصابوني

 .المستدركا  .المسانيد .السنن .الصحاذ)مصادر تخريا الحديث النبوي الشريف *  

 (...الجوامع الصحيحة

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،بيرو  ،دار المعرفة ،السيرة النبوية ،ابن هشام*  

 .م1991 .هـ1111 ،دون طبعة ،بيرو  ،دار المعرفة ،ةالسيرة النبوي ،ابن ك ير*  

 ،بيرو  ،دار العلم للماليين ،تارج العروس من جواهر القاموس ،دمحم مرتضى الزبيدي*  

   .دون تاريخ ،دون طبعة

 .م1999 ،الطبعة ال ال ة ،بيرو  ،دار الكتاب العربي ،الكامل في التاريخ ،ابن األثير -

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،بيرو  ،دار العلم للماليين ،لخالفة واإلمامةا ،ابن قتيبة الدينوري -

 ،الطبعة األولى ،دمشق ،دار الفكر ،اإلبانة عن أصول الديانة ،أبو الحسن األشعري -

 .م1993

 ،مكتبة النهضة المصرية ،مقاال  اإلسالميين واختالف المصلين ،أبو الحسن األشعري -

 .م1931 ،الطبعة األولى ،القاهرة

دار العلم  ،الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ،أبو منصور عبد القاهر البغدادي  -

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،بيرو  ،للماليين

 ،بيرو  ،دار العلم للماليين ،السياسة الشرعية في إصالذ الراعي والرعية ،أحمد بن تيمية -

 .دون تاريخ ،دون طبعة

 ،دون طبعة ،بيرو ،دار صعب ،الملل واألهواء والنحل الفصل في ،علي بن حزم -

 .م1996هـ 1119

هـ 1119 ،دون طبعة ،بيرو  ،دار صعب ،الملل والنحل ،أبو الفته دمحم الشهرستاني -

 .م1996

 .م1939 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،لجنة البيان العربي ،المقدمة ،عبد الرحمن بن خلدون -

 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،المكتبة التجارية الكبرى ،الخلفاء تاريخ ،عبد الرحمن السيوطي -

 .م1931

دون  ،دون طبعة ،بيرو  ،دار العلم للماليين ،تاريخ األمم والملوك ،دمحم بن جرير الطبري -

 .تاريخ

 ،القاهرة ،دار المعارف ،تحقيق عبد الرحمن بدوي ،فضائه الباطنية ،أبو حامد الغزالي -

 .م1961 ،دون طبعة

المطبعة  ،تبصرة الحكام في أصول األقضية ومناها األحكام ،إبراهيم بن فرحون اليعمري -

 .هـ1319 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،البهية

اإلحكام في تمييز الفتاوي عن األحكام وتصرفا   ،شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي -

 .دون طبعة وتاريخ ،بيرو  ،يالمكتب اإلسالم ،تحقيق عبد الفتاذ أبوغدة ،القاضي واإلمام

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،بيرو  ،دار العلم للماليين ،البداية والنهاية ،ابن ك ير -

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،بيرو  ،دار العلم للماليين ،قص  األنبياء ،ابن ك ير  
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دون  ،دون طبعة ،بيرو  ،دار الجيل ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،ابن قيم الجوزية  

 .تاريخ

 ،دار المعارف ،األحكام السلطانية والواليا  الدينية ،أبو الحسن علي بن دمحم الماوردي -

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،القاهرة

 ،القاهرة ،مطبعة مصطفى الحلبي ،األحكام السلطانية ،أبو يعلى دمحم بن الحسين الفراء -

 .م1966 ،الطبعة ال انية

  :مسرد المراجع
 .م1969 ،الطبعة العاشرة ،بيرو  ،دار الكتاب العربي ،فجر اإلسالم ،نأحمد أمي -

 .دون تاريخ ،الطبعة العاشرة ،بيرو  ،دار الكتاب العربي ،ضحى اإلسالم ،أحمد أمين -

 .م1969 ،الطبعة الخامسة ،بيرو  ،دار الكتاب العربي ،ظهر اإلسالم ،أحمد أمين -

الطبعة  ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية ،لحديثزعماء اإلصالذ في العصر ا ،أحمد أمين -

 .م1991 ،ال ال ة

 .م1991 ،الطبعة األولى ،بيرو  ،دار الفكر ،الدين والدولة ،دمحم البهي -

 ،الطبعة األولى ،بيرو  ،دار الفكر ،اإلسالم في الواقع اإليديولوجي المعاصر ،دمحم البهي -

 .م1991

دون  ،دون طبعة ،الجزائر ،مكتبة الشركة الجزائرية ،سانيةالدين والحضارة اإلن ،دمحم البهي -

 .تاريخ

 .م1991 ،الطبعة األولى ،دمشق ،دار الفكر ،الفكر اإلسالمي في تطوره ،دمحم البهي -

 .م1993 ،الطبعة األولى ،دمشق ،دار الفكر ،غيوم تحجب اإلسالم ،دمحم البهي -

 ،ق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدةمجموعة الوثائ ،دمحم حميد الدين الحيدر آبادي -

 .م1936 ،القاهرة الطبعة ال ال ة ،مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

 ،دون طبعة ،الجزائر ،دار موفم للطباعة والنشر ،اإلسالم ونظام الحكم ،علي عبد الرازق -

 .دون تاريخ

 ،الطبعة الرابعة ،القاهرة ،ريةمكتبة النهضة المص ،النظم اإلسالمية ،حسن إبراهيم حسن -

 .م1991

 ،اإلسكندرية ،دار المعرفة الجامعية ،إسهام المسلمين في الحضارة اإلنسانية ،حيدر باما  -

 .دون تاريخ ،الطبعة األولى

 ،وزارة اإلرشاد اإلسالمي مطابع ،دور الصادق في إمامة المسلمين ،عبد الحسين دمحم علي -

 م 1991هـ 1111 ،، الطبعة األولىطهران

 ،الدار العالمية للكتاب اإلسالمي ،أزمة العقل المسلم ،عبد الحمدي أحمد أبو سليمان -

 1991هـ 1111 ،الطبعة ال انية ،القاهرة

دون  ،الطبعة األولى ،ائرالجز ،قسنطينة ،دار البعث ،تجديد الفكر اإلسالمي ،حسن الترابي -

 .تاريخ

 ،القاهرة ،دار الهالل ،تعليق الدكتور حسين مؤنس ،تاريخ التمدن اإلسالمي ،جرجي زيدان -

 .دون تاريخ ،دون طبعة

 ،الطبعة ال ال ة ،بيرو  ،دار العلم للماليين ،دراسا  في حضارة اإلسالم ،هاملتون جب -

 .م1999

ديوان المطبوعا   ،أسس في مفهوم الحضارة في اإلسالم ،سليمان عبد الدايم الخطيب -

 .دون تاريخ ،ن طبعةدو ،الجزائر ،الجامعية
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 .م1963 ،دون طبعة ،بيرو  ،دار الفكر العربي ،الخالفة واإلمامة ،عبد الكريم الخطيب -

دون  ،دون طبعة ،بيرو  ،دار إحياء الترا  العربي ،قص  األنبياء ،عبد الوهاب النجار   

 .تاريخ

الطبعة  ،ائرالجز ،قسنطينة ،مؤسة اإلسراء ،نظام الحكم في اإلسالم ،محمود الخالدي -

  .م1991هـ 1111 ،األولى الخاصة بالجزائر

 ،الطبعة ال ال ة ،بيرو  ،دار العلم للماليين ،القرآن وقضايا اإلسان ،عائشة عبد الرحمن -

 .م1999

هـ 1119 ،الطبعة األولى ،بيرو  ،دار الشروق ،مذاهب فكرية معاصرة ،دمحم قطب -

 .م1999

هـ 1113 ،الطبعة ال امنة ،بيرو  ،دار الشروق ،ةاإلسالم ومشكال  الحضار ،سيد قطب -

 .م1993

هـ 1113 ،الطبعة الخامسة ،بيرو  ،دار الشروق ،في التاريخ فكرة ومنها ،سيد قطب -

 .م1993

هـ 1111 ،الطبعة الخامسة ،بيرو  ،دار الشروق ،السالم العالمي واإلسالم ،سيد قطب -

 .م1991

 .م1969 ،الطبعة الخامسة ،بيرو  ،وقدار الشر ،معالم في الطريق ،سيد قطب -

 .م1969 ،الطبعة ال ال ة ،دمشق ،دار الفكر ،شروط النهضة ،مالك بن نبي -

 ،القاهرة ،دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ،نظام الحكم في اإلسالم ،دمحم يوسف موسى -

 1963هـ 1393 ،الطبعة ال انية

 .م1996 ،الطبعة األولى ،بيرو  ،ييندار العلم للمال ،المعتزلة ،زهدي جار هللا -

مطبعة المعهد العالمي للفكر  ،إسالمية المعرفة ،باح و المعهد العالمي للفكراإلسالمي -

 .م1996 ،الطبعة األولى ،اإلسالمي واشنطن

 ،العالمي للفكر اإلسالميطبعة المعهد  ،منها في التعامل مع المصطلحا  ،دمحم عمارة -

 .م1999 ،، الطبعة األولىواشنطن

طبعة المعهد العالمي للفكر  ،إشكالية التحيز في المصطله ،عبد الوهاب المسيري -

 1996 ،الطبعة األولى ،واشنطن ،اإلسالمي

 ،الطبعة ال ال ة ،دمشق ،دار الفكر ،الصراع الفكري في البالد المستعمرة ،مالك بن نبي -

 .م1999

 ،الطبعة األولى ،بيرو  ،لفكر العربيدار ا ،أصول اإلعالم اإلسالمي ،ابراهيم إمام -

 .م1993هـ 1113

 ،بيرو  .والنشر دار الفته للطباعة .موازين اإلعـالم في القرآن الكريم .عز الدين بليق -

 م  1993هـ 1113، الطبعة األولى

جامعة  ،محاضرا  مرقونة لطلبة الدراسا  العليا ،محاضرا  في اإلعالم ،علي قريشي -

 .هـ1119-1119عامي  ،قسنطينة ،ر للعلوم اإلسالميةاألمير عبد القاد

الطبعة  ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،المسؤولية اإلعالمية في اإلسالم ،سيد دمحم سيد -

 .م1996 ،األولى

دون  ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،األسس العلمية لنظريا  اإلعــالم ،جيهان أحمد رشتي -

  .م1993 ،طبعة
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 ،القاهرة ،لعربيدار الفكرا ،اإلعالم ونظرياته في العصر الحديث ،حمد رشتيجيهان أ -

 . م1991، الطبعة األولى

 ،الطبعة األولى ،القاهرة ،دار الفكرالعربي ،اإلعالم في صدر اإلسالم ،عبد اللطيف حمزة -

 .م1991

عربية بجامعة قسم اللغة ال محاضرا  ،دراسا  في علم االجتماع ال قـافـي ،دمحم حافظ دياب -

 .م1999-1999، عام عنابة

الطبعة  ،بيرو  ،دار الكتب الحدي ة ،دراسة في الدعوة والدعاة -مع هللا  ،دمحم الغزالي -

 .هـ1396م 1996 ،الرابعة

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،علل وأدوية ،دمحم الغزالي -

دون  ،الجزائر ،دار الشهاب ،ها الخامس عشرالدعوة اإلسالمية تستقبل قرن ،دمحم الغزالي -

 .دون تاريخ ،طبعة

الطبعة  ،الجزائر ،دار الشهاب ،السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث ،دمحم الغزالي -

 .م1999هـ 1119 ،األولى

هـ 1113 ،الطبعة األولى ،دمشق ،دار الفكر العربي ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي -

 .م1993

الطبعة  ،تونس ،الدار التونسية للنشر والتوزيع ،المجتمع اإلنساني في القرآن ،دمحم التومي -

 .م1999 ،األولى

 ،الطبعة العاشرة ،دمشق ،دار الفكر ،كبرى اليقينيا  الكونية ،دمحم سعيد رمضان البوطي -

 .م1999هـ 1399

 .م1999 ،الطبعة ال انية ،الجزائر ،مكتبة رحاب ،مناها الدعوة وأساليبها ،علي جريشة -

 .م1999 ،الطبعة ال انية ،الجزائر ،دار الشهاب ،دعاة ال جباة ،علي جريشة -

 ،الطبعة ال انية ،بيرو  ،دار مكتبة الحياة ،اإلسالم نظام إنساني ،مصطفى الرافعي -

 .م1999

دون  ،دون طبعة ،بيرو  ،دار مكتبة الحياة ،اإلسالم انطالق ال جمود ،مصطفى الرافعي -

 .تاريخ

 ،الجزائر ،دار الصديقية للنشر ،الدعوة إلى هللا قواعد وأصول ،جمعة أمين عبد العزيز -

 .دون تاريخ ،دون طبعة

 ،دار الصديقية للنشر والتوزيع ،نظرا  في واقع الدعوة والدعاة ،مصطفى دمحم الطحان -

 .م1991 ،الطبعة األولى ،الجزائر

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،ار الصديقية للنشرد ،دعاة ال قضاة ،حسن الهضيبي -

هـ 1111 ،الطبعة األولى ،الجزائر ،دار الشهاب ،ثقافة الداعية ،يوسف القرضاوي -

 .م1991

 ،الجزائر ،دار رحاب ،الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف ،يوسف القرضاوي -

 .م1993هـ 1113 ،الطبعة األولى

 ،دار رحاب ،،اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي الصحوة ،يوسف القرضاوي -

 .م1999هـ 1119 ،الطبعة األولى ،الجزائر

دون  ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،من أجل صحوة راشدة ،يوسف القرضاوي -

 .تاريخ
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 ،الجزائر ،دار الشهاب ،أولويا  الحركة اإلسالمية في المرحلة القادمة ،يوسف القرضاوي -

 .، دون تاريخبعةدون ط

 ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الصديقية للنشر ،أصول الدعوة اإلسالمية ،عبد الكريم زيدان -

 .دون تاريخ

هـ 1119 ،الطبعة األولى ،دمشق ،دار الفكر ،المدخل إلى علم الدعوة ،عبد الكريم زيدان -

 .م1999

 ،كتاب األمة ،د العمل اإلسالميالقواعد الشرعية ودورها في ترشي ،دمحم أبو الفته البيانوني -

  .هـ1111 ،91رقم  ،قطر

الطبعة  ،دمشق ،دار الفكر ،المدخل إلى علم الدعوة اإلسالمية ، أبو الفته البيانونيدمحم -

 .م1999هـ 1119 ،األولى

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،قوارب النجاة في حياة الدعاة ،فتحي يكن -

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،كال  الدعوة والداعيةمش ،فتحي يكن -

 .دون تاريخ ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،المتساقطون على الطريق ،فتحي يكن -

 ،دون طبعة ،الجزائر ،دار الشهاب ،أسس في التصور اإلسالمي ،دمحم عبد القادر أبو فارس -

 .دون تاريخ
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 : التخصص العلمي العام –أوال 

الدعوة واإلعالم وقضايا الفكر والتاريخ : لدقيقوا -أصول الدين 

م ثانوية مالك بن نبي تبسة،  ليسانس آداب 1999بكالورية آداب سنة . اإلسالمي

م الدعوة 1999شهادة الدراسا  العليا . م جامعة عنابة1991ولغة عربية 

وأصول الدين جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة،  ماجستير في 

م جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية، دكتوراة 1993الدعوة واإلعالم 

م كلية الشريعة جامعة 1111الدعوة والفكر اإلسالمي : دولة في أصول الدين

 .الجزائر

 : المسار التعليمي –ثانيا 

 .م بمدينة تبسة1991-1991أستاذ بالتعليم ال انوي وبدار المعلمين سنوا   -

 . م1993-1991معة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة أستاذ بجا -

أستاذ بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية والعلوم اإلسالمية جامعة باتنة   -

 ..م1991-1111

 : اإلنتاج العلمي والمؤلفات –ثالثا

، جمادى 91اإلعالن من منظور إسالمي كتاب سلسة األمة، قطر، رقم  – 1

 .(199ص  -11x  19 (م1111هـ 1111األولى 

 -11x  19 (م1113العالمة الشيخ الطيب باشا، مطبعة الرغاية، الجزائر، – 1

 .(19ص 

مدينة تبسة وأعالمها طبعة دار البالغ دمشق والجزائر األولى وال انية،  – 3

 11 (م1113وطبعة الجزائر عن دار البالغ، . (111ص  -x  19 11 (م1113

x  19-  111ص) .. 

الخطاب اإلسالمي المعاصر تأليف جماعي وزارة الشؤون الدينية  – 1

 . (ص 31، منها مخص  لي 931ص  -x  19 11 (م1113واألوقاف، قطر 
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 (م1116منارا  من شهاب البصائر، مطبعة الوليد، وادي سوف، الجزائر  – 3

11 x  19-  311ص). 

عين مليلة، الجزائر، شاعر ال ورة الجزائرية ال ائر، طبعة دار الهدى،  – 6

 .(119ص  -11x  19 (م1119

  x 11 (م1111منها الدعوة عند األنبياء، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  – 9

 .(119ص  -19

دراسا  وأبحا  في تاريخ الدعوة والدعاة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  – 9

 .(111ص  -x  19 11 – 1ج )، (311ص  -11x 18 – 1ج )م 1111

  x 11 (م،1111عالم اإلصالذ اإلسالمي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، أ –9

 -x  19 11 – 1ج )م 1113وطبعة الجزائر عن دار البالغ، . (911ص  -19

 .(111ص  -x  19 11 – 1ج )، (391ص 

  x 11 (م1111تيارا  فكرية معاصرة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  – 11 

 .(311ص  -19

 -x  19 11 (م1111بحث في عملية االتصال الدعوي القاهرة منهجية ال – 11

 .(116ص 

 11 -1ج (م1113آثار الشيخ العربي التبسي طبعة الجزائر عن دار البالغ،  -11

x  19-  11 1ج  (. (111ص x  19-  311ص). 

، 99التغيير بالقراءة وزارة الشؤون الدينية واألوقاف، سلسلة روافد، رقم  -13

 . (161ص  -x  19 11 (م1111الكويت، 

 (م1111مدخل إلى علوم اإلسالم واالتصال، دار الكتاب الحديث،  القاهرة،  -11

11 x  19-  193ص). 

 (م1113مدخل إلى تاريخ الجزائر الحديث، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -13

11 x  19-  131ص) . 

ث، القاهرة، كتاب منهجية البحث في العلوم اإلسالمية، دار الكتاب الحدي –16 

 .(ص 111، منها مخص  لي 339ص  -x  19 11 (م1116جماعي، 

  x 11 (م1113مدخل إلى مناها الدعوة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  – 19

 ..(131ص  -19

مركزية اإلنسان والوحدة في فكر المجدد عبد السالم ياسين دار نور ألمانيا  -19

 ..(111ص  -x  19 11 (م1116

 .(131ص  -x  19 11 (م1116لدافعية للقراءة، دار نور، برلين ألمانيا، ا -19

 (م1116مدخل إلى علم الدعوة اإلسالمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -11

11 x  19-  131ص). 

الدعوة اإلسالمية في قرن التكنولوجيا  العولمية، دار الكتاب الحديث،  -11

 .(136ص  -x  19 11 (م1116القاهرة، 
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اإلعالم الجديد وتداعيا  الموجة اإللكترونية المعاصرة، دار الكتاب  -11

 .(131ص  -x  19 11 (م1119الحديث، القاهرة، 

ص  -x  19 11 (م1119الدافعية للقراءة، دار الكتاب الحديث، القاهرة،  -13

113). 

مدخل إلى مناها البحث الدعوي، دار الكتاب الحديث، القاهرة، الطبعة  -11

 .(313ص  -x  19 11 (م1119هـ 1139ألولىا

حاجة الدعاة لعلم المقاصد وفقه الواقع، سلسلة كتاب األمة بقطر جمادى  -13

 .(119ص  -x  19 11 (،191م، رقم 1119هـ فبراير 1139األولى 

الحركا  التجديدية واإلصالحية الحدي ة والمعاصرة في العالم اإلسالمي،  -16

 .(619ص  -x  19 11 (هـ1111م 1119قاهرة سنة بدار الكتاب الحديث بال

هـ 1111مدخل إلى فقه مناها الدعوة اإلسالمية، دار الفجر، قسنطينة،  -19

 . (191ص  -x  19 11 (م1119

المدرسة التقليدية السلفية الالمذهبية، دار سامي للطباعة والنشر، وادي  -19

 .  (111ص  -x  19 11 (م1111هـ 1111سوف، الطبعة األولى، 

المدخل الوجيز إلى الفكر اإلسالمي الحديث والمعاصر، دار الكتاب  -19

 ..(191ص  -x  19 11 (م1119هـ 1111الحديث، القاهرة، 

رؤى استراتيجية لتجفيف منابع اإلرهاب، معد للنشر برابطة العالم  -31

 .اإلسالمي

 .مي، معد للطبعالمدخل الوجيز لفقه األقليا  غير المسلمة في العالم اإلسال -31

 .المدخل الوجيز للمجتمع اإلنساني في القرآن الكريم، معد للطبع -31

 .المدخل الوجيز لتاريخ الصحافة الجزائرية، معد للطبع -33

 .، معد للطبع1119مذكرا  السجين رقم  -31

 .دموع باكيا  على نهر بردى الحزين، سيرة ذاتية، معد للطبع -33

 .مي وكتابة الرسائل والبحو  العلمية، معد للطبعمدخل إلى البحث العل -36

 .من أعالم الدعوة اإلسالمية بالجزائر، معد للطبع -39

. معهد عبد الحميد بن باديس بقسنطينة تحت إدارة الشيخ العربي التبسي -39

 .مخطوط معد للطبع

مخطوط . الشيخ عبد الحميد بن باديس كما تصوره جريدة البصائر وكتابها -39

 .للطبعمعد 

. األم ال الشعبية الجزائرية دراسة سوسيوثقافية مقارنة بأم ال بالد الشام -11

 .مخطوط معد للطبع

 .أجزاء 1مخطوط معد للطبع . شخصيا  وأعالم مر   بعاصمة األوراس -11

 .أجزاء 3مخطوط معد للطبع . معجم تراجم وسير أعالم األوراس -11

 .مخطوط معد للطبع. فكرين المغاربةمفهوم الوحدة اإلسالمية عند الم -13
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 .معد للطبع. مكانة عالم األفكار في الهدي النبوي -11

 . المدخل إلى مناها البحث العلمي وكيفية كتابة الرسائل العلمية، معد للطبع -13

 :االنتاج الفكري والثقافي –رابعا 

 أك ر من مائة وستين مقال ودراسة وبحث في المجال  العربية والوطنية

األحمدية، آفاق ال قافة والترا ، الوعي اإلسالمي، البالغ، التقوى، : ]التالية

رابطة العالم اإلسالمي، الفيصل، المنهاج، الحا، المجلة العربية، العربي، 

الخيرية، العالمية، الحرس الوطني، مجلة كلية الملك خالد،  ،المعيار، الهداية

ر اإلسالم، مجلة المسيرة العربية، مجلة العال م، البشائر، المجتمع، الخفجي، منا

إذاعة القرآن الكريم، مجلة كلية الحضارة، مجلة جامعة األمير عبد القادر، 

العصر، رسالة المسجد، األسمرية، مجلة جامعة األغواط، مجلة الدراسا  

والمقاال  في الصحف والمجال  ..[. اإلعالمية القيمية، مجلة جامعة مستغانم

 .م1111 -1996ر من ألف مقال وبحث ودراسة بين سنوا  الجزائرية أك 

 : الندوات والملتقيات –خامسا

. مائتي ملتقى وندوة ومؤتمرا علميا وفكريا وثقافيا وطنيا ومغاربيا ودوليا

وعضو محكم في .. والتدريس الصفي والدراسا  العليا.. واإلشراف والمناقشا 

 .   منصة المجال  الجزائرية الجامعية

 : العضوية العلمية –ا سادس

تجديد الخطاب الديني في زمن ]رئيس وحدتي بحث بجامعة باتنة عن 

[ م1119أثر الخطاب الديني على الفرد والمجتمع الجزائري ]و[ م1116العولمة 

المركز الوطني للبحث والدراسا  في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ]و

[ م1119راسا  واألبحا  بلندن عضوية مركز السراج للد][ م1999بالجزائر 

معجم ]ورئيس وحدة بحث حول  [.مقترذ لعضوية علماء فلسطين في الخارج]

، وعضو محكم في مجلة سراج [م1111-1119سير وتراجم وأعالم األوراس 

المحكمة بلندن، ومجلة الشهاب بوادي سوف بجامعة حمة األخضر، ومجلة 

 .غواط للدراسا  اإلعالمية واالتصالية، ومجلة جامعة األ1اإلحياء بجامعة باتنة 
 
 

 


