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مدخل إلى علم الدعوة
اإلسالمية

عيساويمحمود األستاذ الدكتور أحمد 
أستاذ الدعوةم واإلعالمم والفكر اإلسالمي المعاصر

كلية اإلسالمية 
-1 باتنة –الحاج لخضر جامعة 

عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العالمية

بسم الله الرحمن
الرحيم

* قال الله تعالى :

ومن أحسن قوال ممن دعمما إلى} 
اللممه وعمممل صممالحا وقممال إنممني من
المسمملمين * وال تسممتوي الحسممنة وال
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السمميئة ادفممع بممالتي هي أحسممن فممإذا
الممذي بينممك وبينممه عممداوة كأنممه ولي
حميم * وممما يلقاهمما إالّ الممذين صممبروا

  {وما يلقاها إالّ ذو حظ عظيم *
35 ..م 33 فصلت :] 
]

اإلهمممممممممممممممممممممممممداء
إلى نمممبي اللمممه آدم الداعيمممة األول .. وإلى أبي
األنبياء  إبراهيم خليل الله .. وإلى سممائر أنبيمماء اللممه

عليهم الصمالة و السممالم ..   
وإلى صاحب الرسالة الخاتمة محممد  صلى اللممه
عليه وسلمم   ..  وممممن بعممده كممل صممحابته والتممابعينم

وتابعيهمم بإحسان إلى يوم الدين ..
و إلى كممل دعمماة اإلسممالم .. دعمماة الخممير والممبر
واإلحسممان .. في كممل زممممان ومكممان وكيممان .. في

الشرق والغرب .. وفي الشمال والجنوب .
وإلى كل دعماة اإلسالم .. الذين صدقوا مما          

عماهمممدوا اللممه عليممه .. فمنهم من قضممى نحبممه ..
ومنهم من ينتظر ومما بدلوا تبديال .. 

.. وأصحاب الفضل            الكرام  وإلى مشايخنا 
علينمما .. الممذين أخمذنممما على أيممديهم العلم الشممرعي
وتربينممما في حلقممماتهم العلميمممة العامممممرة بمممالعلمم

والدعوة والخلق واألدب والظرف ..
إلى مشايخنا الكرام بمدينة دمشق العريقة ... )
الشيخ حسن حبنكة الميداني ، ومحممد عموض ، وعبدم
الكريم الرفاعمي ، ومحممد سمعيد رمضمان البوطممي
، وبشمممير المممرز ، ودرويمممش النقمماش ، وأبممو عمممادل
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شممميس ، وعبممدم الحميممد ياسممين ، وعلي أبممو بكممر ،
ومحممممد غمالمممب رجمممب ، ونممذير البصممري ، ووسممام

الجبان ... (..
وبجامعممةم األمممير عبممد القممادر للعلمموم اإلسممالمية
بقسممممنطينة ) الشمممميخ محممممد الغمممزالي ، ويوسممف

وأبممو المعمماطيوطممه جممابر العلممواني ، القرضمماوي ، 
حجمممممازي ، وعبمممدم الحليمم السمممميد ، وعبمممد المجيمممدم
النجممار ، ومحمممدم التممومي ، وعلي قريشممي  ، وعبممدم
الخالق بكممر ، ومحمد الهممواري ، ومحمممدم رضمممموان ،
ومحمممد فممؤاد العقلمممي ، وأبممو القاسمممم الغمالمممي ،
وعمممار طالبي ، ومحمممد الخمماروف ، وغممازي عنايممة،
وعبدم الرحمن عمممر الممماحي ، وعممزي عبممد المرحمن ،

وإلى( .. )  وصممممبحي التميمي ،  وأنس طبممممارة ...
أسممتاذنا ومشممرفنا في شممهادة الممدكتوراة بجامعممة
الجزائمممر  بكليمممة أصمممول المممدين األسمممتاذ المممدكتور

(  ..     إسماعيل يحي رضوان العداربه 

 
أهممممدي هممممذا

الكتاب
محمودالدكتور أحمد األستاذ                                                   

عيسماوي 
مقدمة الكتاب

قدمت إلى المعهد الوطني للتعليم العالي
م01/10/1994للعلومم اإلسالمية بمدينة باتنة يوم 

من جامعة " األمير عبد القادر للعلومم اإلسالمية "
بعد أن استغنت عنابقسنطينة للتدريس فيه ، 

جامعتنام األصلية ألسباب ليس مقام التفصيل فيها
تحت إدارةوعهدت إلي إدارة المعهد يومها اآلن ، 

األستاذ القدير والمحترم جدا الشيخ الشهيد ) محمد
- يرحمه الله ويسكنه فسيح جناته 1الطاهر حليس ( 

بعد م21/10/1994 الجمعة يمموم األعمى اإلرهمماب يد اغتالته 1
عنه الله رضي علي اإلمممام مسممجد من عائد وهو الفجر صممالة
باتنة ) مدينة كتمممابي في ترجمة له أفمممردت وقد ، باتنة بمدينة
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تدريس مادة " التفسير التحليلي " ، و" تفسير- 
آيات األحكام " ، و" تاريخ الدعوةم والدعاةم " ، فقبلت

المهمة بكل أريحية واستبشار وإقدام ، وقررت
يومها االلتزام بالمنهج الذي قررته " الندوةم الوطنية

األولى حول البرامج الجامعية الخاصة بالعلوم
 بجامعة األمير عبد القادرةاإلسالميةم " المنعقدم

م ، والذي دُعيت1989للعلومم اإلسالمية شهر اكتوبر 
 كوني كنت طالبا في قسمالحضور أشغاله

الدراسات العليا وعلى وشك إنجاز رسالة الماجستير
التي كان لها الكثير من القيمة واألهمية والمكانة

في ذلك الزمان العلمي والمعرفي واألخالقي
.جدا الجميل 

كبار العلماء والمشايخ - يومها - وحضر الندوة 
في العالموالدارسينم واألساتذة والباحثين 

اإلسالمي أمثال الشيوخ : )) محمد الغزالي ، يوسف
القرضاوي ، محمد سعيدم رمضان البوطي ، طه جابر

العلواني ، ومحي الدين عطية ، وجمال الدين
عطية ، وعبد الحليم السيد، ومحمدم أبو المعاطي أبو

النجا ، وعبدم المجيد النجار ، وفخري أبو صفية ،
ومحمدم كمال الدين إمام  ، ومحمدم التومي ، وعبدم
الحليمم عويس ، وعلي قريشي ، وعمار طالبي ،

ومحمدم الخاروف ، ومحمدم صادق حسن ، وعبدم
الخالق بكر ، ومحمدم الهواري ، ومحمدم الدسوقي،

ويوسف حسينوصبحي التميميم ، وسامي الكناني ، 
، وبشير بوجنانة ، والطيب برغوث ، وحسن كاتب ،

.. (( يرحمهم الله ويسكنهموأحمدم شرفي الرفاعي 
ر من بقي حيا . اعمأفي الله فسيح جناته ، ويطيل 

قسممما ذلك بعد صار ثم ، هكذا يُسمى وقتها وكان ( ، وأعالمها
الهيكلة بعد ثم ، واإلسمممممالمية االجتماعية العلممممموم كلية في

واالجتماعية اإلنسممانية العلمموم كلية في قسممما صممار الثانية
لعله أو ، يتبع لمن الثالثة الهيكلة بعد نمممدري وال ، واإلسمممالمية

. وتعالى سبحانه الله من رجاؤنا وهذا ، مستقلة كلية سيُصبح
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وحسنا فعلت إدارة الجامعة وفقها الله وسددم
 ، إذ كانت تضم العمالقة الكبار ممن كانوا2خطاها  

يُشكلون الضمانة األخالقية والقانونيةم للحقوق
على عتباتوالواجبات الشهيدةم والصريعة اليوم 

 أمثاليْ دعتْ، إذالقهر والجبروت والفساد اإلداري 
لحضور أشغال تلك الندوة ، التي استفدت منها أيَّما

أدبياتعلم وفكر وبيان واستفادةم ، ورأيت يومها 
 عليهمم– من المربين العظام وأخالق حوار األكابر

طلبةأمام األصاغر من أمثالي رحمات الله - 
 واستفدت وتأدبت وتربيتُ، فتعلمتالدراسات العليا 

لحوار والمناظرة ،ا  فقهُْتقَِذَحوتكونتم وتثقفتم و
 ليس بجديد على من تربى بين أحضانوهو فقه

المشايخ والحلقات العلمية والمسجدية العامرة ببالد
م .1975-1970الشام سنوات 

وبدأت تدريس الجذع المشترك للسنة الثانية
 الذي كان يضم التخصصاتقسم أصول الدين –

بحيويةالتالية : عقيدة ، كتاب وسنة ، دعوة وإعالم - 
ونشاط وإقبال وحبم وعمقم .. ، وللعلمم فإن هذه
المادة لم يُدرسها أحد من قبلي ، ألن المعهد لم

يكن به قسم ألصول الدين ، وُوظفت فيه بعد افتتاح
هذا التخصص فيه ، فكنت أول من دّرس هذه المادة

 فيُْتفَّلَومشتقاتها ألول مرة ، ولذلك الغرض فقد أ
تلك المفردات مذكرة قاربت الثمانمائة صفحة ،

سميتها ) دراسات وأبحاث في تاريخ الدعوةم والدعاة
( ، تيمنا واقتداء بالعناوينم التي كان قد أصدرها

الراحل المؤرخ الجزائري والمفكر والباحثم العالمي

المفكر المممدكتور األسمممتاذ إدارة تحت يومها الجامعة كمممانت 2
( يحفظه طممالبي ) عمممار جدا والخلوق والمحترم جدا الفاضل

إمممرة تحت الممدين أصممول قسم إدارة وكممانت ، ويرعمماه الله
) أحمد الممدكتور األسممتاذ : المرحمموم جدا المحترمين األساتذة
الممدكتور ( واألسممتاذ م2014 هممم1435 ت الرفمماعي شممرفي
الجزائر خسممرته ( الممذي برغوث ) الطيب جدا المحترم المفكر

المفكر المممدكتور واألسمممتاذ ، أمثاله من الكثمممير خسمممرت كما
) عمممار جممدا المحممترم ( واألسممتاذ كمماتب ) حسن جدا المحترم

.(  طسطاس
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تاألستاذ الدكتور الشيخ ) أبو القاسم سعد الله 
موسوعةالمؤلفات الشهيرة مثل : ( صاحب م 2013

) تاريخ الجزائر الثقافي ( والفائقة القيمة 
، وظللت.. ) دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر ( 

أُدرسها للجذعم المشترك طيلة سداسيينم منذ سنة
م تاريخ فرض نظام التكوين2008م حتى سنة 1994

، المسمى باللغةمن قبل الجهات الوصيةالقصير 
 ( ، الذي اختزل المادةL . M . D) الم األجنبيةم نظام 

السنوية في سداسي واحد ، وعاث في بقية علوم
وتشويها وتقليصامالشريعة قصا وتمزيقا واختصارا 

.. ، وبعدم أن كنا نقدم سابقا ) المختصرات (، صرناو
 ( الجائر بحقL . M . D) الم في حضرة هذا النظام 

العلوم الربانية الشرعية ، نقدم ) المعتصر من
المختصر ( ؟ فسعيت كي تبقى هذه المادة ، ولو

طولوتقرر بعد ، نقص نصفها ، والحمدم لله بقيت 
أنفي الندوات الجهوية والوطنية األخذ والرد 

  تُسمى ) مدخل إلى علم الدعوةم ( .
 المذكرة - في دار–وسبقم لي أن طبعتها 

م في جزأين2011الكتاب الحديث بالقاهرة سنة 
حين كان البرنامج سنويا ، وظل الطالب يدرسونها

م ، ولكن بعد حذف نصف مفردات2015إلى اليوم 
م ، قررت2012و 2011البرنامج ، ونفاذ طبعة 

اإلبقاء على مفردات البرنامج المطلوبة ، وبالتالي
فقد تقلص الكتاب وصار يقارب المائتي صفحة أو
أزيد بقليل ، وحرصت فيه أن يتلقى طالب السنة

األولى أصول ومنهج ومصطلحات علم الدعوةم
اإلسالميةم في السداسي الثاني ، بعد أن تلقوا على
يدي في السداسي األول ) مدخل إلى علوم اإلعالم

واالتصال ( ، كي أضمن تأسيسهم المعرفي
والمنهجي والتربوي واألخالقي . 

وقد ضم الفصول التالية :
 مقدمة : وفيها تناولتم عالقتي بالمادة ومفرداتها*

وما طرأ عليها منذ تدريس لها إلى اليوم .
* تمهيد : وفيه مهدت لقضايا الدعوةم األساسية .
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 - الفصممل األول ، وفيممه سممأقدم مممدخال تنظيريمما1
وتقعيمممديا لدراسمممة العمليمممة الدعويمممة ولمناهجهممما

وألركانها .
 - الفصممل الثمماني ، وفيممه سممأعرض ألركممان عمليممة2

االتصممال الدعويممة ، بممدءا بممركن الداعيممة ، فممركن
المدعوينم ، فركن الدعوة ، فركن تقنيممات وأسمماليب

.الدعوةم 
وفيه سأعرض لقضايا – الفصل الثالث ، 3

قضية االستخالفكاالستخالفم في الفكر اإلسالمي، 
      ونظام الحكم في اإلسالم .الكبرى ، 

لمهممام األنبيمماء - الفصممل الرابممع ، وفيممه سممأعرض 4
القصة القرآنية ودورهممادراسة ووظائفهم من خالل 

 عليهمم الصممالةفي فهم مناهج الدعوة عند أنبياء الله
والسالم .

لنظممام الحكم - الفصل الخممامس ، وفيممه سممأعرض 5
في اإلسالم .

لمنهج الممدعوة الفصل السادس ، وفيه سأعرض – 6
اإلسالميةم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
، ولمنهج صحابته الكرام رضمموان اللممه تعممالى عليهم

بشكل عام .
وقممد ألحقت بالمممذكرة ملحقمما مهممما لطممالب
العلم ، أممما األول فيتنمماول أخالقيممات طممالب العلم
والمعلم ، وممما كممان عليممه سمملف األمممة الصممالح في

بعممد ظهممور نابتممة الصممدود والنكممرانطلب العلم ، 
والتعممالمم من ِغلْمَممِة : الُفْرقممة والتفسمميق والتكفممير

ليتعلموام وليتأدبواوالتبديع وشق صف ووحدةم األمة ؟ 
وليتثقفوا .. وليعلموا الحممق ومنهج الطلب من زيممف
الغربممان الناعقممة في خرابممات النفمموس المسممكونة

والثمماني أبجممديات منهجيممة مفيممدةبممأوزار القمموم . 
وملحقا آخر يتعلممق بالجممانب المنهجيلطالب العلمم . 

والتقني والتربوي والتعليميم وتقنيممةم كتابممة المقممال
وتلخيص الكتاب ونحوه .

وفيما يتأمله صاحب هممذه الدراسممة من المممولى
تبارك وتعممالى أن يعينممه لتقممديمم طروحممات تقعيديممة
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جديممدةم ودقيقممة ، وصمميغ تنظيريممة صممائبة في مجممال
الدراسات الدعوية ، تكون بمثابة التأصيالت المنهجية
للدارسممينم والقممائمينم بالعمممل الممدعوي في العممالم

 إن شمماء اللممهعولمممة واألديمماناإلسالمي في قممرن ال
تعالى .

موضحا إلى أن هذه الرؤى واالجتهادات الفكرية
، وهذه المعالمم التنظيرية الدعوية دفعت إليها غمميرة
الكمماتب وحبممه وخوفممه وحدبممه على ممما حممل بشممباب
الحركة اإلسالمية في العالم اإلسالمي عموممما ، وممما
حل بشباب الحركة اإلسالميةم في الجزائممر خصوصمما ،
من تيه وتنكب لترسم معالم الطريق الدعوي النبوي
السممموي ، فكمممان أن حصمممدت منهم فتن التأويمممل
والقراءة الخاطئممة للنص المقممدس عشممرات األلمموف
من الهلكى والصرعى في عشر سنين حمراء عجاف

على2002-مم 1992هم 1423-مم 1412)  أتت   ،  ) م 
الحليمم فجعلته حيرانا .

ولئن خمممممدت فتن التممممأول والتطمممماول على
إشمممعاعات النص المقمممدس ألممممد معين ، وسمممكنتم
افتآتمممممات المفتئممممتين على دالالت وأحكممممام النص
المقممدس، العتبممارات ال عالقممة لهمما بممالفهم الوطيممد
واإلقتناعم والوسطية ، وترسمميخ القناعممات الصممحيحة
والصمممادقة حمممول توجيهاتمممه ومقرراتمممه وضممموابطه
الواضحة ، فإنها ستتحرك ثانية – ال محالة – إن تمموفر

لها مناخ ووقود ودوافع التحرك .
وإن لم يسارع إلى معالجتها الدعاة والمفكرون
والمصلحون اإلسممالميون ، سممينطلق جيممل جديممدم من
شباب الحركممة اإلسممالمية في القممرن القممادم يحمممل
نفس الجينممات المرضممية الممتي خلفتهمما لممه مورثممات
الجيمممل السمممابق ، وليتطممماول بغمممرور وصممملف على
قدسممية فهم النصمموص المقدسممة ، ويهممرف ويغممرف
منهمما قممدر فهمممه الضممنين ، وسممتنكب بهم الممدعوةم
اإلسالميةم أيّما نكبة، في الوقت الممذي سممتتقدمم فيممه
سممائر الممديانات في قممرن األديممان لتحتممل مواقعهمما ،
وترسممخ بقمموة مممواطىء األقممدام لهمما بين فراغممات
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وتعثرات الفكممر اإلسمممالمي ، وبين واقممع المسمملمين
المتردي . 

كمممما ألحقت بمممه ملحقممما آخمممر يتعمممرض ألهم
التوجيهات التربوية والمنهجية وطرق تلخيص الكتاب
وعرضممه ، ومنهج وأخالق ومواصممفات طممالب العلم ،

وصفات العالم الرشيد .
سائال – في األخير – المولى تبارك وتعممالى ، أن
يوفق كل من ساهم من قريب أو من بعيد في نقممل
أفكممماري والتعريمممف بهممما بين عاممممة المسممملمين
وخصوصممهم من الطلبممة والدارسممين، وأن يحشممرهم
جميعممممما في زممممممرة الثلمممممة األولين من النبممممميين
والصممديقين والشممهداء والصممالحين وحسممن أولئممك

رفيقا ..
وممما أود اإلشممارة إليممه ، ومن بمماب االعممتراف
بفضل أهممل الفضممل ، إلى أنممني اسممتفدت اسممتفادة
كممبرى من كتمماب الداعيممة اإلسممالمي الكبممير القيم
األستاذ الدكتور محمد أبو الفتح البيممانوني – يحفظممه
الله ويرعاه-  ] القواعد الشرعية ودورها في ترشمميدم
العمل اإلسالمي [ ، الصادر عن سلسلة كتمماب األمممة

  بدولة قطر .
والله من وراء القصد

وآخممر دعوانمما أن الحمممد للممه رب
العالمين

/ربيع اآلخر/24 جمعةباتنة ال                        
م13/02/2015هم  الموافق 1436

محمودالدكتور أحمد األستاذ         
عيساوي    
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* تمهيد:
الدعوةم إلى اللممه تعممالى ، وإلى دينممه اإلسمممالم ،
علم ، وفن ، وموهبة ، وتقانممة ، وتقمموى ، وإخالص .
علم لممه أصمموله وقواعممدهم وضمموابطه ، مؤسممس في
معالم التنزيل السماوي ، وفي تطبقات سمميرة نممبي
اإلسممالم محمممد عليممه الصممالة والسممالم في سممائر
مجممماالت الحيممماة . وفن لمممه خصائصمممه ومميزاتمممه
ومحدداتهم الخاصة به . وتقانممة أيضمما ، إذ الممدعوةم إلى
الله شمبكة معقدةم من الممارسات والعالقات التقنية
، المحكومممة بجملممة من األطممر والقواعممد الضممابطة
لصمميرورة العمليممةم الدعويممة سممننيا ومرحليمما وتقنيمما
ضمممن دوائممر التفاعممل اإلنسمماني الطبيعيممة الزمانيممة
والمكانية والكيانيمة . وهمممي تقمموى أيضمما ، إذ تممؤمن
حرارة التقموى وفاعليتها ودفء روحانيتها الوجدانيةم
أرضمممية األسممممس والقواعمممد الخلفيمممة والعقديمممةم
والنفسمية لنجاحها وقبولها من لدن رب العزة أوال ،
كما تضمممن النجمماح والتوفيممق للقممائمين بهمما ، أنبيمماء
كممانوا أم دعمماة من عممدول األمممة ثانيمما . وهي أيضمما
إخالص ، حيث يوفر ركن اإلخالص مناخا مالئما ونقيا
– مممع ركن التقمموى – لصمميانة سممير ونجمماحم وفاعليممةم
العمليممة الدعويممة ، بممدءا من القائمممم بالممدعوة أوال ،
ومرورا بوسائلها وأساليبها وتقنياتهام ومواردها ثانيا

، ووصوال إلى جمهور المدعوين المستقبلينم ثالثا .
وعلى ضممموء همممذه القمممراءة الشممماملة للعمليمممةم
الدعويممة يجممدر التنويممه والتنبيممهم – هنممما – إلى أهميممة
إعممادة قراءتهمما وتحليلهمما وفهمهمما وفممق مخممزون
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التراكمممات : العلميممةم والفكريممة والثقافيممة واألدبيمممة
األفقيمة والعموديممةم اإلنسمممانية ، المتاحممة اليمموم بين
يدي دراسمي الدعموة اإلسمالمية ، والقائمينم بها في
العالم في مطالع القممرن الواحممد والعشممرين ، بحيث
تصير عملية استكناهم وفهم أبعمماد ومجمماالت وطبيعممة
العملية الدعوية مجاال رحبا لتشابك وتعمماون مختلممف
النتاجات العلمية والفكرية للممدارس المسمملم ، الممذي
يعكممف بعمممق ودرايممة على تممذرير مختلممف كلياتهمما
وجزئياتها ، ليستطيع بدقممة وفاعليممة تحديممد أركانهمما
وقواعدها الرئيسمممة ، وضممبط كممل أبعادهمما التأثيريممة

الفاعلة ، منطلقا ووسيلةم وممارسة وغاية .
وعلى هذا األساس تكون الدعوةم إلى الله تعالى
وإلى دينه اإلسالم ، عبارة عن مجموعةم من العمليات
المعقدةم والمتشابكة والمتراكبممة الجمموانب واألبعمماد ،
تحكمها مستويات ثالثة ، ال يمكن للممدارس أو للقممائمم
بالعمممل الممدعوي أن يفهمممم كلياتهمما أو جزئياتهمما أو

تأثيراتها ، إالّ ضمن هذه المستويات الثالثة .
وهي مستوى العلم والتقانة بأبعاده وقواعممده ،
ومسممتوى الفن والموهبممةم بأبعمماده وقواعممدهم أيضمما ،
ومسممتوى الوجممدانيات الروحيممة بأبعمماده ومجاالتممه

الرحبة وقواعدهم . 
وكل مسممتوى من هممذه المسممتويات يعممد بمثابممة
ركن رئيس في العملية الدعوية ، ال يمكن بأيممة حممال
من األحمموال – على الممدارس أو القممائم بالممدعوةم –
تجاوزهم ، أو إهماله ، أو اإلعممراض عنممه ، مهممما كممانت

األسباب .
تقانممممة بكممممل تراكمممممات فالممممدعوة إذن علم و

المممدلول االصممطالحي لمصممطلحي العلم والتقانممة،
وهو المركن األول في العمليممة الدعويممة ، الممني يجب
على الممدارس المسمملم والقممائم بالعمممل الممدعوي أن

  3 يفقهمه فقها شموليا وتمكنيام .

آثرنمما اسممتعمال مصممطلح ركن - ونحن نممدرس العمليممة 3
الدعوية - قياسا على أركممان الحج األربعممة الرئيسممة ، الممتي
يجب توفرهمما وإتيانهمما ، والممتي يكممون بهمما الحج صممحيحا ،
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والمممدعوة فن وموهبممممة بكمممل أبعممماد ومعممماني
المممدلول االصممطالحي لمفهمموم الفمممن اإلسممالمي
الجميممل ، ولكممل المقومممات والمكونممات الفطريممة
والغريزيمممة للموهبمممة الممنوحمممةم من اللمممه ألنبيائممممه
ولدعاتهم ، وهي الركن الثاني في العمليممة الدعويممة ،
التي يجب على الدارس المسلم والقائم بالممدعوةم أن

يفقهه فقها موهبيا تمكنيا .
والدعوة تقممموى وإخالصم بكممل أبعمماد وفاعليممات
الحرارة الوجدانية والروحانيممة للمعمماني والمممدلوالت
الممتي تقممرب – إلى حمممد ممما – مصممطلحي التقممموى
واإلخالصم للعقل والوجممدان المسممملم ، وهي الممركن
الثممالث واألخممير في العمليممة الدعويممة ، والممتي يجب
على الدارس المسمملم والقممائم بالممدعوةم أن يفقههمما

4 روحيام ووجدانيا ونفسيا .

والدارس المتخصص والمتتبعم لما أنتجممه العقمممل
المسملم خمالل مسميرته الدعوية الطويلممة يمكنممه أن
يسجل جملة من المالحظات العلمية والمنهجية على
الكم النظممممري في علم المدعممممموة المممممدرس في
الجامعممممات والمعاهممممد اإلسممممممالمية ، أو من الكم
التجربي للحركات والهيئات والتنظيمات والجماعمماتم

اإلسالميةم ، وأهم هذه المالحظات مايلي :

وبنسيان ركن منها يبطل ، وهكذا العمليممة الدعويممة يجب أن
تتمموفر فيهمما هممذه األركممان الرئيسممة ، فبهمما تصمملح وتكممون

وبنسيان أو إسقاط ركن منها تفسد العملية كلها .     
جاء ترتيب هذه المستويات تيسيرا  للعرض المنهجي فقط 4

، حيث أن مسممتوى التقممموى واإلخالص المممرتب في المرتبممة
الثالثة ال  يعني أنه يقل أهمية عن المسممتويين األولين، هممذا
إن لم يكن أولهممما، فالمسممألة من بمماب العممرض المنهجي.
ولكمممل مسممتوى رئيس من هممذه المسممتويات مجموعممة من
العمليات الجزئيممة،الممتي تتضمممن أيضمما أركممان رئيسمممة فيهمما
سمميرد الحممديث عنهمما في عمليممة التقعيممد والتنظممير ألركممان
العملية الدعويممة : ) الداعيممة . الممدعوة ومناهجهمما . تقنياتهمما

وسائلها وأساليبها . المدعوين ( .    
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 – زهد المتقدمينم في تصممنيف المؤلفممات الدعويممة1
بنفس النسممممق والحجمم الممممذي تركمممموه في بمممماقي
العلوم ، كما كان حالهم مع علمم السياسة الشرعية .

 – الفهم التقليممدي للنشمماطات الدعويممة للسممملف2
الصممالح بمعممزل عن تراكمممات الحضممارة اإلنسممانية
وفتوحاتهمما : العلميممة والفكريممة واألدبيممة واإلعالميممةم
والمعلوماتيمممة واآلفاقيمممة والفضمممائية .. الحديثمممة

والمعاصرة .
 – االرتهممان الفكممري لجميممعم المكونممات : الزمانيممة3

والمكانية والكيانيممة لفهومممات المتقممدمين للتجممارب
والحكمم الدعويمممة ، بحيث تشمممكل لهم بوابمممات فهم
وفقه وولمموجم فريممدة ، ال يمكنهم تجاوزهمما أو تخطي
أحكامهمما وتوجيهاتهمما بممما يتناسمممب وروح العصممر
ومتطلباتهم ، وبما يالئمممم تطلعممات وآمممال المسمملمين

الملحة اآلنية والمستقبليةم .
 – قلة اهتمام العلماء المتقدمين بالتنظير للدعوةم ،4

واكتفممائهم بممارسممتها في واقممع النمماس من أمثممال
العلممماء الدعممماة ) الحسممن البصممري . عبممد اللممه بن
المبممارك . العممز بن عبممد السممالم . عبممد الممرحمن بن
الجمموزي . أحمممد بن تيميممة . سممراج البمماز . السممراج
البلقينيم . ابن تومرت ... ( ، وعدم تممركهم لمخممزون
تنظيري دعموي يرقى لمخزونهم الفقهي واألصولي
والمقاصممدي ، كممما هممو أمممر مخممزونهم الفكممري في
السياسة الشممرعية ، على الممرغم من كممون سمميرتهم
وحياتهمم تعد حقوال دعويمة مثمرة ، ومممدارس دعويممة
ثريممة  ومتجممددة تسممتلهم منهمما األجيممال اإلسممالمية

الالحقة الدروس والعبر .
 – غلبة طممابع االرتهممان الظمماهري للنص على كثممير5

من العلممماء الممدعاةم المحممدثينم المصممنفين في هممذا
العلم ، وإسرافهم الشديد في التضممييق لفهم أبعمماد
النص المقدس ) القرآن . السنة ( في جانبه الدعوي

.
 – غلبة طابع الدراسمات الدعوية التنظيرية الحركية6

الخاصة بتنظيم إسمممالمي معين ، تغلب عليممه سمممات
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بنمماء هيكلممة التنظيم الحممركي للجماعممة على حسمماب
الضوابط العلمية التنظيرية الدعوية الشاملة .

 – كثرة المؤلفات الدعوية التجربيممة الذاتيممة ، الممتي7
تنبممع من تمماريخ ومسممميرة داعيممة معين في قطممر
معين ، وبين جماعة معينة ، وفي ظممروف وعالقمممات
وزممممممان معين ، وفي مواجهممممة نظممممام معين على
حساب التنظير العلمي ألركان العملية الدعوية ، ألن
الدعموة – فيما نعلم – هي عمل وسمميرة ومنهج نممبي
الله محمد عليه الصالة والسالم مع صحابته الكممرام ،
وليست هي تجممارب الحركممات والمجموعممات الدينيممة
اإلسالميةم ، التي تستقي من األصل ، فعملها الديني
ال يعممدو أن يكممون سممموى محاكمماة للمنهج الممدعوي

النبوي ، وليست هي الدعوةم .
 – سطحية ومحدوديةم الكثير من الطروحات العلمية8

التنظيريممة الدعويممة ، وغلبممة منهج الوصممف والقص
والتأريخم والنقد عليها عند تناولها للتجممارب الدعويممة

     5أفقيا وعموديام . 
 – عدم إيالء العلماء الدعاة العنايممة الكافيممة لقممراءة9

 والنبمممويرآني الكمممريموتحليممملم وفهم النص القممم
الشريف من جانبه الدعوي البحت . 

- عمممدم إيالء العلمممماء المممدعاةم العنايمممة الكافيمممة10
واالهتمامم المعتبر لقراءة وتحليل قصص األنبيماء من
منظممور الدراسممات الدعويممة ، واالكتفممماء بالقمممراءة
القصصية والوعظية والتذكيرية لها في الوقت الممذي
برعت فيه المسيحية البتكار مختلف فنممون وتقنيممات
وطرق التبشير والدعوة إلى المسيحيةم ، على الرغم
من غممنى النص المقممدس ) قممرآن . سممنة ( باألسممس

عمممدا دراسمممة األسمممتاذ جمعمممة أمين ) الدعمممموة قواعممممد 5
وأصممول ( ، ودراسممة األسممتاذ عبممد الكممريم زيممدان ) أصممول
الدعمموة اإلسالمية ( والكتاب القيم للشيخ محمممد أبممو الفتح
البيممانوني ) المممدخل إلى علم الممدعوة ( ، وبعض الدراسممات

والمغممربواألبحاث الجامعيممة الجممادة األخممرى في المشممرق 
كدراسة الشيخ ) عبد الرحمن حسن حبنكة ( يحفظممهالعربي 

اللممه ويرعمماه واألسممتاذ الممدكتور المفكممر الشمميخ ) الطيب
.    برغوث ( يحفظه الله ويرعاه 
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والقواعمممد األصمممولية الدعويمممة المطلقمممة الصمممحة
والقداسة .

ومرورا بمبحثم النبوةم والرسالة الممذي يعممد شممكال من
أشممكال االسممتخالف ، ووصمموال إلى مبحث الخالفممة

وبعضونظام الحكم الذي هممو أيضمما شممكل آخممر لممه . 
التطبيقات الدعوية عن القواعد األصولية والفقهيمممة

.. في ترشيد العمل الدعوي 
 

الفصل األول
مدخل لدراسة مصطلح الدعوة

وعملية االتصال الدعوي
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* ماهية عملية االتصال الدعوي  :
تعد عملية االتصال الدعوي من أعقممد العمليمماتم
وأدقها في حقل الدراسات االتصالية، نظرا لتميزهمما
وتخصصممممها في فهم وترجمممممة وحمممممل الخطمممماب

السماوي المميز لعامة الناس وخاصتهم .
هممذا الخطمماب السممماوي المتممميز ، الممذي يجب
التعامممل معممه وفممق معممارج وكيفيممات وصمميغ روحيممةم
وعقليةم ووجدانيةم وسملوكيةم خاصة ، تنسمجم وفطرة
الله الصحيحة التي فطر الناس عليها ، فال يسمتطيع

غممدا – إالّ منٌ شممكِّل كيانممه التطابق معهمما – اليمموم أو
العقلي والممروحي والسمملوكي الفممردي واالجتممماعي
وفممق مسمممارب تلقي الحمممق وفهمممه ، وترجمتممه في
المممواقعين المممروحي والعملي ، الفمممردي والجمعيم

واالجتماعي . 
وقد ارتقت عملية االتصال الممدعوي خاصممة دون
غيرها من عمليات االتصال ، ودقت أبعادها نظرا لما
اختزلتممه في أركانهمما األربعممة الرئيسممة ] الداعيممة .
المممدعوةم . الممممدعوين . فنيمممات وأسممماليبم العممممل
المممدعوي [ من كم هائمممل من القضمممايا والمسمممائل
المميزة ، ذات الصلة الوطيدة برممموز ورسممائل وقيم
ومضامين التوجيه السماوي ، التي ال يمكن التهمماون
فيها ، فهما أو عرضا أو إلقماء أو تواصال أو تعبئمة أو

تأثيرا ، منطلقا وممارسمة ووسميلةم وغاية .
فهي تهمممدف – كعمليمممة اتصمممال بالجمممماهير –
باألسمماس تزويممد الجممماهير المسممتقبِلة بالرسممائل
والمضمممامين والقيم الربانيمممة السمممامية من جهمممة ،
ومحاولمممة تشمممكيل تصممموراتهم وقيمهم ووجمممدانهم
ورآهم من جهمممة ثانيمممة ، وتكممموين خلفيمممات اإلدراك
والتصممور السممليمم لممديهم حيممال األطممر المرجعيممة
المقدسمممة والقيم والتعممماليم السمممماوية النظريمممة
ومختلف ارتياداتها العملية الواقعية من جهة أخممرى،
وذلمممك من خالل تفممماعالت وتشمممابكات جملمممة  من
العمليممات الجزئيممة المنفصمملة – النفسممية والعقليممة
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والفكرية الذهنيممة والجماليممة – ضمممن إطممار العمليممة
الدعوية الكبرى لدى الداعية أو المدعوينم .

كما تهدف أيضا إلى حسن التعامممل التقممني مممع
سمممائر المنجمممزات والوسمممائل التقليديمممةم والحديثمممةم
الواسمعة االنتشار لبلورة تراكم تجربي دعمموي حيممال
الوسيلةم الدعوية وغيرها ، ومحاولممة تخصمميص أجممزاء
وأزمممان ومسمماحات منهمما خدمممة للرسممالة الدعويممة
السممامية بممما يتناسممب وثقافممات وقيم وتوجهممات
ودوافمممع ومسمممتويات .. الرسمممالة الدعويمممة للمممرقي

بالجماهير المدعوة .
وتممبرز صممعوبة عمليممةم االتصممال الممدعوي دون
غيرها من عمليات االتصال بالجماهير ، أن الجمهممور
المستقبل للرسممالة الدعويممة محمماط بممزخم كبممير من
الرسممائل األخممرى الممتي تشممغب عليممه صممفاء توجهممه
وتشمممغله عن التركممميز فيهممما واالنسمممياق ورائهممما ،
وبمقدارم ممما تشممغل تلممك الرسممائل الدعويممة الجانبيممة
الجهممة المسممتقبلة فهي تشممغل بقمموة أيضمما الجهممة
القائمة بعمليةم االتصال الدعوي ، ألنهمما تجممد نفسممها
مجبرة على بذل جهد فكري وثقممافي وعلمي وفممني
واتصممالي وإعالمي معتممبر النتقمماء أسممهل وأيسممر
وأقرب وأسرع الرسائل والمضامين الدعوية المؤثرة
والفعالممة في نفسمميات وعقممول وتصممورات جمهممور

المدعوينم الحقيقيينم والمرتقبين .
ذلممك أن الجهممة المسممتقبِلة للرسممالة الدعويممة
اإلسالميةم محاطممة بكم كبممير من الرسممائل الدعويممةم :
الدينية والسياسممية واالقتصممادية والتربويممة والفنيممةم
واإلعالميممة .. ممما يجعلهمما في حمميرة من أمرهمما في
لة واالسممتقرار والتفاعممل معهمما اختيار الجهة المرسممِ
إمكانيا وزمانيمما وكيانيمما،م ونبممذ الرسممائل والمضممامين

الدعوية األخرى .
ولذا فإن القائم بعمليةم االتصال الممدعوي فمممردا
كمممان أم مؤسسمممة أم هيئمممة يجب عليممه أن يكممون
حريصممما على جمممذب انتبممماهم الجمهمممور المسمممتقبل
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الحقيقي منممه والمممرتقب لرسممالته دون غيرهمما من
رسائل الدعاةم .

وال يسممتطيع القممائم بعمليممة االتصممال الممدعوي
التغلبم على الممزخم الممدعوي الكبممير الممذي تعج بممه
مختلمممف قنممموات االتصمممال الجمممماهيري العاديمممة
والتكنولوجيةم المباشرة وغممير المباشممرة، إالّ إذ أتقن
عمله الدعوي أيّما إتقان ، بدءا من مضمممون ونوعيممةم
الرسممالة الدعويممة ، المناسممبة لجمهممور المممدعوينم
الحقيقيينم والمرتقبين ، ومممرورا بالوسمميلة المممؤثرة
والفاعلةم التي تتكفل بحمل رممموز الرسممالة الدعويممة
وتبليغها لجمهور المدعوين بأيسممر وأسممرع الطممرق ،
وانتهممماء بدراسمممة أصمممناف الممممدعوين وظمممروفهم

ودوافعهم وميولهم المختلفة .
وحتى تحقممق الجهممة الداعيممة هممدفها في جممذب
الجمهور المدعوم إليها دون سممواها فممإن أول خطمموة
يجب أن تقوم بهمما في عمليممة االتصممال الممدعوي هي
وضع بُممؤرة اإلدراك الواعيممة للجممماهير المممدعوةم في
صميم الرسالة الدعوية ، وجممذب انتباههمما إليهمما دون
غيرها ، ولن يتممأتى لهمما ذلممك الجممذب الممواعي لبممؤرةم
إدراك الجماهير المدعوة لرسائلها ، إالّ إذا استجمعتم
كمممل العناصمممر األساسمممية الممممؤثرة في عمليتهممما
الدعويممة ، في نوعيممة الرسممالة الدعويممة أوال ، وفي
نوعية القائم بالعمممل الممدعوي ثانيمما ، وفي الوسمميلة
الفعالة والمؤثرة ثالثمما، وفي معرفممة مممواطن الممدفع
والجممذب في نفسمميات وظممروف وأوضمماع المممدعوين

رابعا .
وهذه العناصر الجذبيةم األساسممية يمكن إجمالهمما

فيما يلي :
 – تفهم خصمممائص وظمممروف وأوضممماع ونفسممميات1

وأحمممموال الجمهممممور المسممممتقبل الحقيقي منممممه
والمنتظر .

 – إدراك طبيعة ونوعية وخصائص الرسالة الدعويممة2
المتنوعةم ] المكتوبة . المسموعة . المرئية . الصامتة

. اإللكترونية . الملونة . العادية .. [ .

19



 – معرفة نوعيةم الوسمميلة الدعويممة المنتقمماةم ومممدى3
انسجامها مع مضممامين الرسممالة الدعويممة من جهممة ،
ومع القائم بعمليةم االتصال الدعوي من جهة أخرى ]

فردا . مجموعة . هيئة . مؤسسة . دولة .. [ .
 – فهم دوافمممع واتجاهمممات الممممدعوينم الحقيقيمممة4

وميمممولهمم الدقيقمممة في التوجمممه نحمممو الوسممميلة أم
المضمممون ]الفيلمممم أو الشممريط اإلسممالمي كتمماريخ
ومحاولممةم تمثيممل للماضممي التليممد بأزيائممه .. أو كقيم

روحية وتشريعية [ .
 – نوعية الوسمط الجغرافي والديمغرافي والكياني5

الذي ستوجه إليممه الرسممالة الدعويممةم ومممدى فاعليتممهم
في دفع أو كبح تأثيرات الرسالة الدعوية في جمهور

المدعوينم المرتقبين والحقيقيينم .            
وقممد شممغلت هممذه العمليممة في فممترة الصممحوةم
اإلسالميةم المعاصممرة بممال وجهممد وتفكممير الكثممير من
الدارسين والباحثينم اإلسالميينم ، كل حسب اهتمامه
وتخصصمممه ، فاتجمممه بعضمممهم نحمممو ركن الداعيمممة
العتبارات رآها ذات أهمية كبرى فيممه يتوقممف عليهمما
نجاح العملية الدعوية أو فشلها ، فيما اتجممه بعضممهم
لدراسممممة المممممدعوين وأصممممنافهم ومسممممتوياتهم
ودوافعهم وتوجهمماتهم وأجناسممهم وقيمهم .. ظنمما
منه العتبارات معينة أنها العنصممر الممرئيس في نجمماح
أو فشل العمليممة الدعويممة ، بينممما اتجممه فصمميل آخممر
لدراسة مضامين ومحتويات الرسالة الدعويممة معتممبرا
إياها معيارا للنجاحم أو الفشممل ، واتجممه فصمميل رابممع
لدراسمة الوسائل والتقنيات الدعويممة ظنمما منممه أنهمما
هي األهم في نجاح أو فشل العملية الدعويةم ، فيممما
اتجممه البعض اآلخممر لدراسممة كممل األركممان على قممدر

سواء .
والحقيقةم التي يجب الوقوف عليها اليوم بشأن
عمليةم االتصال الدعوي في قرن التسابق والتنممافس
الحممثيثم بين األديممان ، والممتي يجب أن نصممارح بهمما

قممرن العولمممة ووسممائطمأنفسنا كدعاةم مسلمين في 
 ، هي العجممز التقممنيالتواصممل االجتممماعي الخاطفة
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والوسمميليم لممدى الجهممات والمؤسسممات والهيئممات
اإلسالميةم القائمة بعملياتم االتصممال الممدعوي-م محليمما
وإقليميام وعالميام – إليصممال مضممامين ورسممائل وقيم
الدعوةم اإلسممالمية إلى جمهممور المممدعوين في عصممر

الوسميلة والتقنيات السريعة والحديثةم .
والمالحممظم على الدراسمممات واألبحمماث الدعويممة
التي أثرت – بال شمك وأضافت تراكما ثقافيا دعويا –
المكتبمممة اإلسمممالمية في القمممرنين الرابمممع عشمممر

والخامس عشر الهجريين ما يلي :
 – غلبة طابع الوصف والقص األدبي للمآثر الدعوية1

وللماضي اإلسالمي التليد .
 – غلبة طابع االنفعال والخطابية للماضممي فقممط ،2

دون التفاعل مع مجريات األحداث.
 – عدم إيالء الوسمميلة اإلعالميممة واالتصممالية العنايممة3

والدراسة الكافية لدى الدعاة اإلسالميين، مما أدى –
ولألسممف – إلى تعممثر المضمممون الممدعوي اإلسممالمي

الحنيف اليوم في عصر تقدم وانتشار الوسيلةم .
 – دراسممة مبمماحث الوسممائل التقليديممةم ] الخطبممة .4

المممدرس . المحاضمممرة . المنممماظرة . الفتممموى .. [
والحديثةم : ] الوسائل المكتوبة . المسموعة . المرئية
[ والمعاصممرة : ] إعالم آلي . بريممد إلكممتروني. نشممر
وإعالمم إلكمممتروني . معلوماتيمممة . أنمممترنيت [ ضممممن
مجاالت علميممة أخممرى بعيممدة كممل البعممد عن العمليممة
الدعويممة ، فتممدرس الخطبممة والممدرس والمحاضممرة
والمنمماظرة والفتمموى .. ضمممن علمموم متعممددةم ، كممما
تدرس الوسائل المكتوبةم والمسموعة والمرئية ضمن
علممموم اإلعالم واالتصمممال ، كمممما تمممدرس الوسممممائل
المعاصممرة من بريممد إلكممتروني ونشمممر إلكممتروني ،
ومعلوماتية ، واألنترنيتم ضمممن علمموم اإلعالم اآللي ،
والتي يجب أن تدرس ضمن علوم الممدعوةم اإلسممالمية

وتقنياتهام التأثيرية في الجماهير المدعوة .
وأمممام هممذه الوضممعية الممتي تواجههمما الممدعوة
اإلسالميةم محليا وإقليميا وعالميام اليوم وغدا، وأمممام
الزخم الهائممل من الوسممائل الحديثممةم المتدافعممة إلى
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عممالم االتصمماالت الواسممعة الممتي تسممخرها الممدعوات
األخممرى لخدمممة توجهاتهمما وزيممادة عممدد المؤمممنينم
والموالين والمتعطفينم معها، نحمماول أن نقممدم هممذه
القممراءة التحليليممةم الهادئممة مؤصمملين قممدر اإلمكممان
لمصطلح الممدعوة لغويمما ومعرفيمما ، ومؤصمملين كممذلك

ألركان العملية الدعوية .
فممما هي الممدعوةم لغممة واصممطالحا ؟ وممما هي

هي مناهج دراستها؟ خصائصها ومميزاتها ؟ وما

المبحث األول
وعملية الدعوةالعلم ومدخل لدراسة مصطلح 

االتصال الدعوي
* العلم لغة واصطالحا :

يجممدر بنمما قبممل ولمموج مبحثم الممدعوةم أن نعممرف
بالعلمم لغة واصطالحا ، فما هو العلم ؟ 

" العلم " في اللغمممةتشمممير ممممادة ) ع ، ل ، م ( 
):  . وأيضا( إدراك الشمممميء بحقيقتممممه ) :  على أنه

 فينممور يقذفممه اللهالعلم : )  و. ( اليقين والمعرفة
  6 .ة ( ، فينتج به ما تسعد به اإلنساني قلب من يحب
مجموعممة من)) على ( العلم مصطلح ) ويطلق  

، واألصول الكليممة المتكممون منهمما المسائل المتنوعة
الهيكممل العممام لكممل مممادة ، أو فن ؛ كعلمم الكونيممات

7.  (( .. وعلمم اآلثار، وعلمم الموسيقىم

فممالعلم إذن هممو : مجموعممة المسممائل والقضممايا
والحقائقم والمعارف والتجارب واألصول الكلية الممتي
يتكون منها الهيكل العام لمجممال علمي من العلممومم ،

له مصطلحاته ومناهجه الخاصة به .

انظر : الجيالني بن الحاج يحي وآخرون ، القاموس الجديد 6
للطالب : معجم عمممربي مدرسمممي ألمممف بمممائى ، المؤسسمممة

، صم   1991الوطنية للكتاب ، الجزائر ،  الطبعة السابعة ، 
696.    

    .696، ص  المصدر نفسه 7
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: لغة * الدعوة
دعمموة، دعمماء، يممدعو، : ] دعمما، اللغوية المادة تفيد

8: التالية [ المعاني داعي

، استنفر ، ابتهل ، صرخ ، صّوت ، أذّن ، : نادى  – دعا1
ليكونوا حزبه يدعو : } .. إنما تعالى . كقوله استصرخ

(مم 6) فمماطر: {  السممعير أصممحاب من عليه وكقوله ، 
األجر من له كممان هدى إلى دعا : ] من والسالم الصالة

، شممميئا  أجمممورهم من ينتقص ال ، تبعه من أجمممور مثل
من آثممام مثل اإلثم من عليه كممان ضمماللة إلى دعا ومن
:   القائل قول .  ومنها 9.. [  ذلك من ينقص ال تبعه

دعوته عند ***   فكنا   ٌعاتَرْشمممُم ُةَنِّسمممَواأل دعانا
  10 .  الجوابا

[ : .. و] الممدعاء االبتهممال ، األذان ، : المناداة  – دعاء2
واالبتهممال الخممير من عنده فيما تعالى الله إلى الرغبة

ربكم ادعمممموا : } تعممممالى قوله ومنه ، بالسممممؤال إليه
 .  (53:  ) األعراف{  الجهر ودون وخفية تضرعا

تممماء إلى تقلب ولمممذا ، للتمممأنيثم : ألفها  – دعممموى3
[ . ] دعوة فتصبح ، مربوطة

، مسممتنفر ، مستصممرخ ، مممؤذن ، : منممادي  – داعي4
طبيعة على تعممود ، زائممدة فيه : التمماء داعية و. مبتهل

تمممماج ، الزبيممممدي مرتضى : محمد انظر التوسع من لمزيد 8
، بمميروت ، الحيمماة مكتبة دار ، القمماموس جممواهر من العممروس

أو ( ، ) دعا  مادة ..136 ص  ،10 ج ، تاريخ دون ، طبعة دون
آبممادي للفيروز المحيط قاموس أو ، منظور البن العرب لسان

. غيرهم أو ،
) داود وأبو  (م ،2674)  والترمذي ،  (2674)  مسلم أخرجه 9

السنة في عاصم أبي ابن وراه  ( ،120 / 4)  وأحمد  ( ،4609
. 206 سننة في ماجة وابن ، 52 ص ، 1ج
فيها يمممدح الحمممداني فممراس ألبي قصمميدة من الممبيت هممذا 10

: مطلعها الحمداني الدولة سيف
.  جنابا وأمنعهم وأمرعهم     جارا الناس أعز ترنا ألم

ورواية ، م1873 بممميروت ، خالويه ابن رواية ، المممديوان انظر
: فؤاد عن . نقال م1900 بيروت ، قلفاط نخلة بقلم مشروحة

،16 عممدد ، الروائع ، البسممتاني أفممرام ، الشممرقية المطبعة  
 . 412 م،1981 ، الثامنة الطيعة ، بيروت
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في والصممارخ والمممؤذن المنممادي وهو ، دعوته ونوعيةم
رسمموله وتعممالى تبممارك المممولى سمممى وقد ، النمماس
[ في بممم] داعيا وسمملمم عليه الله صمملى محمد الكممريم

شممماهدا أرسممملناك إنا النمممبي أيها } يا : تعمممالى قوله
){  منيرا وسراجا بإذنه الله إلى وداعيا ونذيرا ومبشرا
 . (46  ،45:  األحزاب

على يممدل أحممدهما معنيممان له [ لفظ و] الداعية
تتممميز ذلك ومن ، نقيضه على يممدل والثمماني ، الخممير
فقد هنا ومن ، إليه يمممدعو ما بنوعية المممداعي دعممموة
: قوله في الخممير بممداعي الكممريم رسمموله الله وصف

) األحممزاب{ ..  منيرا وسراجا  بإذنه الله إلى } ..وداعيا
داعي سمعوا لما المؤمنينم الجن لسان وعلى  ، (46: 

{ به وآمنمممممموا الله داعي أجيبمممممموا قومنا : } يا الله
 . (31:  ) األحقاف

لسممان على تعممالى فقوله نقيضه على يدل ما أما
إلى  أدعمموكم مممالي قمموم : } ويا فرعممون آل مممؤمن
 . (41:  ) غافر{  النار إلى وتدعونني النجاة

ناداه ( إذا فالنا فالن ) دعا ويقال ، : النداء  – الدعوةم5
. به ُْتِحوص ناديته ( إذ الرجل و) دعوت ،
على والحث لألمر أو للشمميء الممدعاء : هي  – الدعوةم6

الشمماعر كقممول الطعممام إلى الممدعوةم ومنها ، قصممده
:   (  البكري العبد بن ) طرفة الجاهلي
***      ال        ىََلَفالج  نمممدعو ِتاةْشمممَالم في نُنح

     11.   ْرَِقِتَني فينا َبِاآلد ترى
أيضا معنيمممان [ لها : ] المممدعوةم المممدعوة  – معممماني7

دعمموة : } له تعممالى كقوله الخممير على دال أحممدهما
،(14:   ) الرعد{ الحق يممدعو  : } والله تعممالى وقوله  
مسممتقيم طريق إلى يشمماء من ويهدي السالم دار إلى
 .  (25:  ) يونس{ 

قوله في والشمممريعة المممدين بمعمممنى أيضا وهي
دعوتك نجب قممممريب أجل إلى أخرنا  } ربنا: تعممممالى

طرفة : ديوان  . انظر46 رقم الخامسة القصيدة من البيت 11
، الجاهلي العصر ، ضيف : شوقي عن نقال ( ، ) آلوارد طبعة ،

. 5 ص ، م1964 ، األولى الطبعة ، القاهرة ، المعارف دار
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(44:  ) إبمممراهيم{  الرسل ونتبعم  ، عليه قوله وفي  
أدعمموك : ] الممروم عظيم هرقل إلى والسممالم الصممالة
  12 [ . اإلسالم بدعاية

على تعممممممممالى كقوله نقيضه على دال وثانيهما
رب : } قمممال والسمممالم الصمممالة عليه يوسف لسمممان

: ) يوسف..{  إليه يمممممدعوننيم مما إلي أحب السمممممجن
والخزرج لألوس  والسالم الصالة عليه ولقوله  ، (33
: ] أبممممدعوى بعضا بعضممممهم لمناوشة اصممممطفوا لما

  13.  - [ أظهركم - أو  ظهرانيكم بين وأنا الجاهلية
[ ] دعا للفظ اللغوية المقاربممممممات هممممممذه ومن

تشممترك ٍمختلفةم ٍبمعممان ورد قد أنه نتممبين ومشممتقاته
االحتكاك إحداث عمليةم هو رئيس واحد معنى في كلها

أو القمممول بواسمممطة وإعالمهم ، بالنممماس واالتصمممال
وتنبيههمم ،تحسيسهم ومحاولةم معا، ثنيناال أو الفعل،

. لهم وإيصالها تبليغها المراد بالرسالة
: اصطالحا * الدعوة

: ما أشممهرها عديممدةم تعمماريف اإلسممالميةم للممدعوةم
: )) هي ( بقوله محمد سمميد ) محمد األستاذ إليه ذهب

مفهمموم توازي تكاد وهي ، بالعقيدة التبشيري الجانب
والتعريف باإلسممالم اإلعالم هي الممدعوة ألن ، اإلعالم

طبعة دون ، بيروت ، المعرفة دار ، النبوية السيرة ، كثير ابن 12
كتاب في البخاري . وأخرجه501 ص ،3 ج ، م1983 هم1404 ،

 ( .01)   المالحم
،6748)  صحيحه في مسلم أخرجه 13 (م  ، كثممير ابن:  وانظر  

دون ، القمماهرة ، الحممديث الكتمماب دار ، العظيم القرآن تفسير
. 74 ص  ،2 ج ، وتاريخ طبعة
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اإلعالم من جممممممممممممزء – رأيه حسب – وهي  ، 14((  به
15.  العقدي اإليديولوجيم الجانب فيه يتمثل اإلسالمي

( بقوله زيدان الكريم ) عبد األستاذ إليه ذهب وما
على نممزلت الممتي الخاتمة اإلسممالمية الرسممالة ) هي

ً وسممملم عليه الله صممملى محمد في الله عند من وحيممما
16 (( . خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه ال كتاب

َفُها وما : )) هي بقوله(  أمين جمعة)  األستاذ عرَّ
والشممريعة المطهممرة النبوية والسممنة الكممريم القممرآن

المؤمممنينم ومن رسمموله من الله طلب الممتي اإلسالميةم
17المتاحة((م .  الوسائل عبر كافة للناس تبليغها

، اإلسمممالم في اإلعالمية المسمممؤولية ، سممميد محمد سممميد 14
، األولى الطبعة ، الجزائر ، للكتمممممممممممماب الوطنية المؤسسة

من أهمها التعاريف التالية :   .45 ص ، م1986  ، هم1406
 - )) النشمممماط الفكمممممري والسمممملوكي المممذي يمارسممممه1

المؤمنممون بممدين أو بإيديولوجيممة معينمممة ، سمممواء أكانممموا
منظمين أو غممير منظمين بهمممدف كسمممب اآلخممرين ، ويغلب

عليها الجانب العقدي أو الكلي من رسالة الداعية (( . 
 - )) محاولممة التممأثير على شمممخصيات األفممراد والسممميطرة2

على سملوكهم ألغراض دينية بحتمممة بهمممدف انضمممامهم إلى
دين الداعية (( .

 - )) الجانب التبشيريم بالعقيدة (( .3
 - )) محاولة التأثير في المجتمع لحملممه على اتبمماع مممذهب4

معين أو دين ما (( . 
 - )) عملية إحياء لمجتمممع ممما ، لنقلممه من محيممط إلى آخممر5

أفضل منه (( .
 - )) الجهود التي يبذلها أصحاب األفكار الجديدة أو العقائد6

أو المذاهب لنشرها وتعميمها (( .
 - )) عملية إحياء األديان ، وحركية تبليغ الدين لفصمميل من7

الناس (( .  
، سمممعيد : هممممام  . وانظر45 ص ، نفسه السمممابق المرجع 15

دون الجزائمممر، ، باتنة الشمممهاب، دار ، الله إلى المممدعوة قواعد
 .10 ص ، وتاريخ طبعة

البليدة ، الكتاب قصر دار ، الدعوة أصول ، زيدان الكريم عبد 16
 ..17  ص ، تاريخ دون ، طبعة دون ، الجزائر ،
، الكتممماب قصر دار ، وأصمممول قواعد المممدعوة ، أمين جمعة 17

 .. 36 ص ، تاريخ دون ، طبعة دون ، الجزائر ، البليدة
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: ( بقوله جريشة )علي األسمممممممتاذ إليه ذهب وما
الله صمملى محمد تلقاها الممتي اإلسممالم تعمماليم )) هي

(( . إليها ويدعوهم للناس ليعلمها ربه من وسلمم عليه
18

) الطيب الجزائمممري الداعية األسمممتاذ عرفها وقد
، المنظم المنهجي الجهد : )) .. ذلك ( بقوله برغممموث
. – اإلسمممالم بحقيقة النممماس : - تعريف إلى الهمممادف

طريق على حيمماتهم في متمموازن جممذري تغيممير إحداث
تعممالى الله مرضاة ابتغاء ، االستخالفم بواجبات الوفاء

. اآلخرة عالم في الصالحين لعباده ادخره بما والفوز ،
 . ))19

لنا يتمممبين السمممابقة اتالتعريفممم اسمممتقراء ومن
التالية: بخصائصه اإلسالميةم الدعوة مصطلح

بمماآلخرين إنساني اتصال عمليةم اإلسالمية  – الدعوةم1
. إنسانية واجتماعيةم ثقافية وسمات أنماط بواسطة

الوسممممائل كافة تسممممتخدم اإلسممممالمية  – الممممدعوة2
. لها المتاحة الشرعية

نشممرها المممراد اإلسممالمية العقيممدةم  – مواضمميعها3
. مبه االتصال الممكن المدعوين لكافة وتعميمهام

، الكتمماب قصر دار ، وأسمماليبها الدعوة مناهج ، جريشة علي 18
 ..28 ص تاريخ، دون طبعة، دون ، الجزائر ، البليدة

في التعمماريف من جملة على برغمموث الطيب األستاذ اعتمد 19
لم ما ومنها اعتممممدناه ما منها والمراجع المصمممادر من العديد

فقط وأذكر ، فقط لممدينا تمموفره لعممدم دراسممتنا في نعتمممده
التعريف هذا الستخراج علينا بها تفرد التي والمراجع المصادر

 -2 .157 ص  ،15 ج ، الفتاوي مجموع ، تيمية  - ابن1:  هي
الرؤوف . عبد  - د3 .17 ص ، المرشدين هداية ، محفوظ علي

.36 ص المكي، عهممدها في اإلسممالمية الدعوة ، شلبي .  - د4 
 ،1 ج ، القرآن قصص في الدعوة معالم ، الديلمي الوهاب عبد
، ووسائلها أصولها اإلسالمية الدعوة ، . غلوش  - د5 .م 33 ص
عليه الله صلى النبي منهج ، برغوث الطيب:  انظر .م  10 ص

خالل منجزاتها على والمحافظة الممممدعوة حماية في وسمممملم
، واشممنطن اإلسممالمي، للفكر العالمي المعهد ، المكية الفترة
 .67 ص ، م1996 هم1416 ، األولى الطبعة
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مجاالتها من اإلنسممانية واإلرادة العقل تسممتبعد  – ال4
وحضممور لشممهود جاهممدة تسعى بل ، نشاطاتها وسائر
. الدعوية الطروحات كافة اإلنساني العقل

سمممعت وغيرها التعريفمممات همممذه أن تمممبين وقد
، الدعوةم  لمعنى العميق المصطلحي المضمون لتحديدم

هي والعملي النظممري الواقع في اإلسالمية الدعوةم إذ
ومحاولة به وإعالمم بممه، وتعريف بالممدين، تبشير عمليةم
العمليممممممممممممات من جملة حقيقتها في وهي ، تبليغهم

واألبعمممماد األركممممان ذات ، والمتشممممابكة المعقممممدةم
الداعية شممخص يختزلها الممتي واألهممداف والمنطلقات

.  ذجالنمو
  : تعريف لصياغة * محاولة

الممذي الشمممولي االتصممالي النشاط محصلة هيف
التغيمممير مرحلمممتي في اإلسمممالميون المممدعاة يمارسه
بهممدف ، والعممالمي المحلي الصممعيدينم على والبنمماء
تبممارك المممولى أنزلها التي ، اإلسالم برسالة التعريف
وذلك ، والسممالم الصممالة عليه محمد نبيه على وتعممالى

، الممكنة الحضممارية والتقنيمماتم الوسممائل مختلف عبر
منطلقا المقدسة المرجعية األطر على تأسيسا

.  وهدفا وأسلوبا ومنهجا وممارسةم
من المسممممتنبطم – التعريف هممممذا في والمتمعنم

اشممتماله يتممبين – الكممريم القممرآن في األنبيمماء دعوات
الممتي ، اإلسالمية الدعوةم ومميزات خصائص كافة على
: هي

الممدعاة خالله من يهممدف ، شمممولي اتصالي  – نشاط1
وتربوية وأخالقية دينية صمممالت إحمممداث اإلسمممالميون

مصممممداقا بمممماآلخرين..  ووجدانية وتثقيفية وتعليمية
لعلهم القمممممول لهم وصممممملنا } ولقد تعمممممالى لقوله

 . (51:  ) القصص{  يتذكرون
االتصممالي الجممانب معمما، وإعالمية اتصممالية  – عملية2

الجممانب أما لالتصممال، التقنية بممالجوانبم عالقة له فيها
بنوعية وطيمممممدةم عالقة فله فيها المممممدعوي اإلعالمي

الممتي الدينية والمحتويات الرسائل وطبيعة المضامين
. للمدعوين تبليغها الداعية يريد
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الطروحممممات تحمل ترشمممميدية تبشمممميرية  – عملية3
للكمممون والواقعية النظرية اإلسمممالمية والتصمممورات

. وللنظامم وللحياة ولإلنسان وللطبيعةم
وعلممماء دعمماة من المتخصصون بها يضطلع  – عملية4

االتصممال فنممون مهممروا ممن األمة وفقهمماء وشمميوخ
، المممدرس ، : ) الخطبة كمممم القديمة والدعاية واإلعالمم

، الصممحيفة ، الرسممالة ، التممأليف ، الحلقة الموعظممة،
، المحاضمممرة ، : ) النمممدوةم كمممم والحديثةم .. ( ، المجلة

: جهمممماز في المباشر غممممير الحممممديث ، المنمممماظرة
، االلكممتروني البريد ، األنممترنيت ، المذياع ، التلفزيون
المباشمممرة وغمممير المباشمممرة والرسمممائل األحممماديث

.. ( .  وباإلعالن وبالهاتف بالفاكس
مرحلة في وعموديام أفقيا ومسممتمرة دائمة  – عملية5

مرحلة وفي ، واإلرشمممماد والتوجيه والتوعيةم التغيممممير
والوجممدان العقل تشممكيل وإعممادة والبنمماء الصممياغة
. واجتماعيا فرديا المسلم والسلوك

نشر األساسممية ومضممامينها ورسممائلها  – موضمموعها6
. به البشري المجتمع وتعريف ، الصحيح اإلسالم

ومنظمممممات هيئممممات من بها القممممائمين  – تبممممني7
العمل ... وممارسممممتهم وشخصمممميات ومؤسسممممات

االتصممممالية التقانة وسممممائل مختلف عممممبر الممممدعوي
. المتطورة واإلعالميةم

المرجعية األطر وأصمممول كليمممات على  – تأسسمممها8
فهومات وعلى ، ( نبوية سنة ، كريم ) قرآن المقدسة

أجمعين عليهم تعالى  الله رضوان الصحابة وتطبيقات
الهجرية القممرون علممماء وممارسممات فهومات وعلى ،

بما – نهجهم على وسممممار تبعهم ومن ، األولى الثالثمة
الواقع وآممممال وتطلعمممات ومتطلبمممات وروح يتناسبم
المسلمة لألمة واإلمكاني والكياني والمكاني الزماني

. اليوم إلى اإلسالمية األمة ودعاةم وفقهاء عدول من –
مضممامين وانسممجام ، رسممائلها تممأثيرات  – تنمماغم9

جغرافيا خطابها مسممممممممممممتويات ورقي ، طروحاتها
المحلية واألصممعدة المجمماالت محتلف على وديمغرافيا
والعالمية. واإلقليميةم
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: الدعوية العملية دراسة ومناهج * اتجاهات
اإلسممالميةم الممدعوةم ومممميزات خصائص كانت وإذا

التحليليةم الرؤية على أساسا تنصب آنفا أوردناها كما
المنهجية المعالجة ضمممرورات فمممإن ، لها الشممممولية

المنمماهج ) أي عن التممالي الملح التساؤل لطرح تدفعنا
اتصممال كعملية الدعوية العملية وتحليلم لدراسة يصمملح

زاوية بلممممورة إلى خالله من ( متطلعين ؟ بمممماآلخرين
مختلف استبصار بقصد وذلك ، البحتة المنهجي البحث

أن خاللها من نسممتطيع التي الناجعة المنهجية المنافذ
اتصمممال كعملية المممدعوةم ومكونمممات تشمممكيالت نتفهم

المنمماهج عن للبحث سيقودنام السؤال وهذا ، باآلخرين
بمماآلخرين اتصممال كعمليةم  الممدعوة لدراسة المناسممبة

: اآلتية المنهجية االتجاهات وفق
عليهم الله أنبياء جسدها التي الربانية المناهج  :      * أوال

وأقممموامهم شمممعوبهمم دعممموة في والسمممالم الصمممالة
عليه الله صمملى الله رسممول منهج وخاتمتهام ، وأممهم
القصص كن الربمماني المنهج معممالم ونلتقطم ، وسمملم

. وسمملمم عليه الله صلى محمد نبينا سنة ومن القرآني
20

تحت وينضمموي ، االجتهادية البشممرية  المنمماهج  :     * ثانيا
اإلنسممان دعمموة منهج الثالثة الرئيسة المنمماهج هممذه

( ، السمممملوكي ، الوجممممداني ، ) العقلي باألسمممملوب
21 : وأشهرها

. الفكممري  – االتجاه2.  اإلعالمي االتصالي  – االتجاه1
. االجتماعيم  – االتجاه3

دار ، الله أنبيمماء عند الممدعوة منهج ، عيسمماوي : أحمد انظر 20
، م2012 هممم1433 ،األولى الطبعة ، ةقاهرال ، الحديث الكتاب

..7 ص دار ، والممدعاة الممدعوة تمماريخ في وأبحمماث  ودراسممات 
، م2012 هممم1433 ، األولى الطبعة القاهرة، ، الحديث الكتاب

 ..9 ص  ،2 ج
االتصممال عملية في البحث يةمنهج ، عيسمماوي : أحمد انظر 21

، األولى الطبعة ، ةقممماهرال ،الحمممديث الكتممماب دار ، المممدعوي
..89 ص ، م2012 هم1433 دار ، الممدعوة منمماهج إلى  ومدخل 
. م2015 هم1436 ، األولى الطبعة ، القاهرة ، الحديث الكتاب
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ومكونات ومميزات خصائص عن لمحات وسنقدم
من يمكننا الممتي ، العلمية االتجاهات هذه من اتجاه كل

باآلخرين اتصال كعمليةم الدعوية العملية دراسة خاللها
[ . المدعوين ] جمهور

:  اإلعالمي االتصالي  – االتجاه1
– وتطبيقيام نظريا – المنهجي االتجاه هذا يتأسس

: وهي ، الخمسة اإلعالمي االتصممال عمليةم أركان على
ولمن ؟ يقممول وسمميلة بأية ؟ يقممول ماذا ؟ يقول ) من
22( . ؟ تأثير وبأي ؟ يقول

النممبي شخص ( على ؟ يقول ) من ركن يدل حيث
أو المنظمة أو الهيئة أو ، الداعية والسالم الصالة عليه

والثمممموابت المنطلقممممات ذات ، الدعوية ةسممممالمؤس
وذات ، المعينة والتقنيمماتم الوسممائل وذات ، واألهداف
. المعينة والدينيةم الدعوية والمضامين الرسائل

مضمممممون ( على ؟ يقممممول ) ممممماذا ركن وينصب
النممبي يريد الممتي والدعويةم الدينية الرسممالة ومحتمموى

.    المدعوينم لجمهور إيصالها والسالم الصالة عليه
الوسممائل ؟( مختلف وسمميلة ) بأية ركن ويتنمماولم

واألسمممماليب والحديثة القديمة واإلعالميةم االتصممممالية
والسممالم الصالة عليه النبي يستخدمها التي والمناهجم

الدينية والمؤسسممات والمنظمممات والهيئات الدعاة أو
إلى الدعوية الدينية الرسمممائل وتوجيهم لنقل والدعويةم

. المدعوين جمهور
جمهممممممور ( إلى ؟ يقممممممول ) لمن ركن ويتوجهم

بكل وعالميا وإقليميام محليا الممممدعوين المسمممتقبلين
حيث ، والثقافية المادية ومسمممممتوياتهمم مكونممممماتهم

برسممالته  والسممالم الصممالة عليه النممبي إليهم يتوجه
والمؤسسممات والهيئممات الممدعاة سممائر وكممذلك الدينية

. الدينية والمنظمات

: مثال انظر اإلعالمي االتصال نظريات في التوسع من لمزيد 22
دار ، اإلعالم لنظريممات العلمية األسس ، رشممتي أحمد جيهممان

..18 ص ، م1975 ، األولى الطبعة ، القمماهرة ، العربي الفكر  
، الحممديث العصر في ونظرياته اإلعالم ، رشممتي أحمد جيهانو

.  م1970 ، األولى الطبعة ، القاهرة ، العربي الفكر دار
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ومراقبة ( دراسة ؟ تمممأثير ) بمممأي ركن ويتنممماول
العقدية والتغيمميرات الدينية التأثيرات محصلة وإحصاء

الصالة عليه الله نبي يحدثها التي والواقعية والروحية
المممدعوينم جمهممور .. في الممدعاة وسممائر  والسممالم

. والمرتقبين الحقيقيينم
ذات األركمممممان همممممذه من ركن كل أن والحقيقةم

بحاجة الدعوية العملية وفشل بنجمماح المباشرة الصلة
الدارسممين قبل من ومستفيضة معمقة دراسممات إلى

هممممذه مثل ألن اإلسممممالميين،م والممممدعاةم والبمممماحثينم
إسممممار من سممممتخرجنا والمعمقةم الهادئة القممممراءات
وشممكّلنا دأبنا الممتي – واالنفعالية العاطفية المحاوالت

المممممممدعاة تجيِّش من – وقراراتنا تصممممممموراتنا عليها
والجامعمممات والممممدارس المسممماجد في وتجنيمممدهمم

وضممعية إلى ، حماسممهم وإلهمماب ، اإلعالم ووسممائل
إلنجاحها الموضمموعية والتحليالتم ، لها الهادئة القراءة

لمعرفة التدبرية الرؤية وتأصمممممميل جهة من وتفعيلهام
. الدعوية العملية ومكونات حقيقة

أنه ( سممميتبين ؟ يقمممول ) من ركن في والمتعمنم
ومواهبهم ، الدعاة شخصيات بنوعيةم الصلة وطيد ركن

والعقليةم الجسممدية وقممدراتهم ، والمكتسممبة الفطرية
وتممممدبرهم فهمهم ومممممدى ، والعاطفية والنفسممممية

، المقدسة المرجعية لألطر والسوي السليم وفقههم
لآلفممماق وتطلعهم رؤاهم بسمممعة دقيقة صممملة له كما

كلب وإحمماطتهم ، الكممريم النص بها يشع الممتي الرحبة
اسممتوائهم وبمممدى التنزيل، لمعالمم المقاصدية األبعاد

منهمما، والتمكن ، إشممكاالتها وحل فهمها مفمماتيح على
صممحيحة المممدعوينم لجمهممور مجممددا تقممديمها بهممدف

. وعال جلَّ األول ومنزلها صاحبها لمراد ومطابقة
وانتقمماء تميمميز بفقه وطيممدةم صمملة له الركن وهذا

وتصمممنيف فمممرز وبفقه ، للمممدعاة الفكرية الممممواهب
اصمممطفاء وبفقه ، لهم الراسمممخة العلمية القمممدرات

لعمممممومم الممممدعوة تبليغم على القممممادرين المبشممممرين
. والمرتقبين الحقيقيين المدعوينم
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األطر بفقه صمملة ( فله ؟ يقممول ) ممماذا ركن أما
محمممممممممممممممدداتها فهم وبعميق ، المقدسة المرجعية

عبممادهم في الله لحقمموق الضممابطة الدينية وتوجيهاتها
وتبسمميطم توضمميح وبمممدى ، خالقهم في العباد وحقوقم
لجمهممممور ومضممممامينها رسممممائلها وتيسممممير وتوجيهم

. والمرتقبين الحقيقيين المدعوينم
الرسممائل بنوعية وطيممدةم صمملة له الممركن وهممذا

وجب الممتي التبشمميرية والدعوية الدينية والمضممامين
، فائقة وبعنايةم بدقة اختيارها حسن الداعية على

اإليجابية ثيرأالتمم لمفمماتيحم عميق فهم على فيؤسسممها
عممادات فهم في خلل أي ألن ، المممدعوينم جمهممور في

على سمملبا سينعكسم المدعوين ومعايير وقيم وتقاليدم
توجيه في توازنه ويفقمممده ، والداعية المممدعوةم نجممماح
وتصممبح ، المممدعوين لجمهممور المؤثرة الدعوية رسائله

.  فيهم والتأثير الجدوى عديمة رسائله مضامين
مضممامين ( على ؟ يقممول ) ممماذا ركن يركز وفيما
( يركز ؟ وسمميلةم ) بأية ركن فممإن ، الدعوية الرسممائل

وأشممياء الوسمميلةم عممالم من التمكممني المسممتوى على
وفاعليةم وسممرعة قممدرة وبمممدى ، المعاصممرة المدنية

لخدمة تفعيلها وحسن ، عليها السممميطرة من المممدعاة
. الدعوية الرسالة

لدراسة أساسا يتوجه ( الذي ؟ ) لمن ركن وكذلك
والمرتقممممبين الحقيقمممميينم – المممممدعوين جمهممممور

. الدينية للرسالة المستقبلين – والمجهولينم
تطممورا عممرفت الدراسممات هذه مثل أن والحقيقةم

العالم في لها أنشئت حيث ، المسلمين غير عند مذهال
ولجممان وأكاديميممات معاهد خلت قممرون منذ الغممربي

المتفممممرغين ، والدارسممممين البمممماحثين من متخصصة
ولهجممات ولغممات وأديممان ومعممايير وقيم حيمماة لدراسة

وأزيممماء وفنمممون وأعمممراف وتقاليدم وعمممادات وألسمممنة
. ودينيام وفكريا ثقافيا إليها التوجه المراد الشعوب

، الغمممير بدراسة وطيمممدةم صممملة له المممركن وهمممذا
ما سمملوكا ألن ، المخممالف اآلخر أحمموال أدق ومعرفة
بلد في مرفوضا يكممون قد ، ما إسالمي بلد في مقبوال
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قد ، ما إسممالمي بلد في مقبولة وكلمة ، آخر إسممالمي
يكممون . فممماذا آخر إسممالمي بلد في مسممتهجنة تكممون
قممرن في المسمملمين غير من للمدعوينم بالنسبة األمر

الوثنية واالتصمممممممممممماالت الثقافية والهيمنة العولمة
     ؟ المفتوحةم
التممأثيرات على ركزُ( ي ؟ تممأثير ) بممأي ركن فممإن

عقممممول في الداعية رسممممالة تتركها الممممتي الفاعلة
المممممدعوينم جممممماهير وواقع ونفسمممميات ووجممممدان

والمسممممممتوى والجنس السن حيث من المتنمممممموعينم
واألخالقي واالقتصمممممادي واالجتمممممماعي الثقمممممافي
.. والجغرافي

عند متميزة وأبحاثا دراسات الركن هذا عرف وقد
األبحمماث هممذه مثل تقممدم أفمماد حيث ، المسمملمين غممير
بثمموابت وحقيقية كبيرة معرفة تكوين إلى الغرب لدى

بخطاباتها المعنية األمم كل وأطر ومؤثرات ومتغيرات
.   المغايرة والدعائيةم الدعوية

االتصممالي منظممورال من الدعوية العملية ودراسة
الممممدعاة البمممماحثين من فريق إلى يحتمممماج اإلعالمي

بالدراسة ركن كل لتنمماول وتطبيقيا نظريا الموهوبين
23. حدة على

والمجتمع الجممماهيري االتصممال ، جممابر محمد : سامية انظر 23
، الجامعية المعرفة دار ، والتطممممممممبيق النظرية الحممممممممديث
207 و  ،180 ..م 175 ص ، تاريخ دون طبعة دون اإلسكندرية،

والتطبيقية العلمية األسس ، كحيل الوهمممماب عبدو.مممم 208 و
، وتاريخ طبعة دون ، القاهرة ، الكتب عالم ، اإلسالمي لإلعالم

..ممم 215 ص اإلسمممالمية المممدعوة ، شمممحاته الله  . وعبد229 
، القمماهرة ، للكتمماب العامة المصممرية الهيئة الممديني، واإلعالم
نظرات ، حسنة عبيد عمرو .م 33 ص ، م1986 ، الثانية الطبعة

الطبعة ، باتنة ، الشممهاب دار ، اإلسممالمي العمل مسمميرة في
 . 86  و85 ص ، م1985 ، األولى
على سممممبيل المثمممال فمممإن عبمممارة : ) اللمممه يعطيكمف

العافيممة ( المتداولممة في المشمممرق العممربي، معناهمما مثيمممر
ومسمتهجن في الجزائر حيث لفظ ) العافية ( مرادف للفممظ
) النمار ( ، وكذلك لفظ ) بممص ( بمعنى نظر المستعمل في
لهجة إخواننا المصريين يعممني لممدى الجزائممريين كلمممة نابيممة
تعني خروج الهممواء من السممممبيل، وفي موريتانيمما مثال فممإن
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ألن اإلعالم الغممربي قممد شمموه صممورة المسمملم
اليوم )) .. وشكك بدعوة المسمملم اليمموم ، واسممتطاع
أن يلتقممط من واقممع المسمملمين صممورا مشمموهة ،
قدمها على أنها هي اإلسممالم ، وأن هممؤالء هم دعمماة
اإلسممالم ، ليخممدمم أغراضممه ويممدلل عليهمما .. أين هي
الحكمممة الممتي هي ضممالة المممؤمن وهاجسممه الممدائم
ليكون في مستوى إسممالمه وعصممره ، والممتي قرنهمما
الله تعالى بالكتاب – القرآن – لضرورتها وأهميتهمما ؟
فممإذا افتقممدناها فقممد أقمنمما الجممدران النفسممية بين
الناس وبين الكتاب، قال تعالى : } وأنزل الله عليك

 ( .. والحكمة أهلية113الكتاب والحكمة { ) النساء : 
رفيعة المستوى ، ومنحة من الله ألهممل التقمموى من
خاصممة خلقممه ، يمكن أن تتحقممق باالكتسمماب والنظممر
والتدبر في كتاب الله تعالى وااللتزام بسممنة رسمموله
وطريقتممه في البيممان، إنممه الرسممول الممذي أمممر أن
يخمماطب النمماس على قممدر عقممولهمم ، وأخممذ النمماس
بأحكممام التشممريع شمميئا فشمميئا .. إنهمما الحكمممة في
عمليةم إبالغ دعوة الله تعالى ، واألخذ بيد النمماس إلى
الخير ، فهو الرحمة المهداة ، انظر الحكمة في قوله
لعائشة رضي الله عنها : ] لوال أن قومك حديثوم عهد
باإلسالمم لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم

24عليه السالم [ . (( . 

والحقيقةم أن دراسة العمليةم الدعوية من منظور
االتجممماه االتصمممالي اإلعالمي يحتممماجم إلى فريمممق من

الصهر ال يلتقي بزوج ابنته لألبمممد ، وإن تصممادفا في طريممق
أو في حفل أو في مكان جامع فوجمممب على الممزوج الصممهر
تغطية وجهمه والهمروب من وجه والمد زوجته ، وكذلك األمر
بالنسمبة للمرأة المتزوجة التي يحممرم عليهمما أن يراهمما والممد

وكعادة تقبيح القبالت بين الرجال في الهندزوجها لألبد و.. 
، فالعممادة عنممدهم أن السممالم باأليممدي ال بممالقبالت كممما هممو

 شائع عندنا ، فالقبالت عندهم بين الرجل وزوجته .
 

عمر عبيد حسنة ، نظرات في مسيرة العمممل اإلسممالمي ، 24
86 و 85م ، ص 1985دار الشهاب ، باتنة ، الطبعة األولى ، 

  .
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البمماحثينم والدارسممينم والممدعاةم الموهمموبينم نظريمما
وتطبيقيام لتناول كل ركن بالدراسة على 

: الفكري – االتجاه 2
من الدعوية العملية المنهجي االتجمماه هممذا يدرس

، الفن ، : ) الفكر هي رئيسة أركممممممممممان أربعة خالل
( . العلم ، النظام

العقممممدي ( المضمممممون ) الفكر بممممركن ونقصد
للعمليةم – اإليممممديولوجي – والفلسممممفي والتصمممموري

، التقممني ( المضمممون ) الفن بممركن . ونقصد الدعوية
بث بواسممطتها يتم الممتي الهندسممية االتصممال وطممرق

. الدعوية العملية ورسائل مضامين
النظام بركن ونقصد        تحديد )  الهيئات هوية ( 

. الدعوةم بشؤون القائمة والمؤسسات والمنظمات
التراكمات تفاعل ( مجموع ) العلم بركن ونقصد       

تسمماعد الممتي والعموديممة، األفقية الحضارية الخبراتية
.  الدعوية العملية وتقوية تفعيل على الداعية

يمممدرس ، بحت نظمممري فلسمممفي االتجممماه وهمممذا
كونها من أكثر ، مجردة نظرية دراسة الدعوية العملية
ليكممون يصلح ولكنه ، باآلخرين واتصال ممارسة عمليةم

مسمممبارية قنممموات لتشمممكيل ناجحة معيارية أرضمممية
المتخصصة للجممان وصممادقة كاشممفة وتقيمية تقويميةم
جمهممور في الدعوية العملية وتممأثيرات نتممائج بدراسة

.   المدعوينم
:  االجتماعي  – االتجاه3

االتصمممال عمليةم المنهجي االتجممماه همممذا يمممدرس
: ) الدعوة هي ، رئيسة أركان أربعة خالل من الدعوية

وتقنيمممات وفنيمممات وسمممائل ، الممممدعوينم ، الداعية ،
االتصمممممممممال عمليةم دراسة إن ( . ثم الدعوية العملية
، االجتماعية أبعادها فهم على أساسا تتوقف الدعوية

، الدعوي والموقف الدعوية، الرسالة مضمون من ًبدء
نفسمممية ثم ، الرسمممالة بهمممذه المحيطة الظمممروف أو
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المتحكمة االجتماعية والقيمم ، وشخصمميته المسممتقبل
           25.  المدعوم المجتمع في والسائدة

المعممرفي المسممتوى هو المنهجي االتجمماه وهممذا
النممماذج وسممائر ، األنبيمماء دعمموات كل لدراسة المالئمم
عهد من اإلسممالمي الممدعوي التاريخ حقل في الدعوية
الله صمملى الله رسممول مع األولى اإلسممالمية الممدعوةم

عليهم تعمممالى الله رضممموان وصمممحابته وسممملمم عليه
من أساسا مسممممتوحى  ألنه ، هممممذا يومنا إلى وتابعيهم

والسمممنة القمممرآني القصص في الممممذكورةم تجممماربهم
. اإلسالمي التاريخ ومن المطهرة النبوية

الممدعوي االتصممال عملية تقممديمم إلى وسنسممعى
:  اآلتية األربعة األركان وفق

. المنشودة اإلسالمية  – الدعوةم1
. النموذجي اإلسالمي  – الداعية2
. المدعوين  – جمهور3
.          الدعوة وتقنيات  – وسائل4

وفق – وتوفيقه الله بعممون – دراسممتنا مؤسسممين
مع التعامل في االجتماعية الدراسمممات منهج منظمممور
العملية أن معتممبرين ، االجتماعية والعمليمماتم الظواهر
. اجتماعيةم وظاهرة عملية صميمها في الدعوية

في اإلقنمماع أسمماليب من ، مصممطفى بممابكر : معتصم انظر 25
،95 عممدد قطر ، األمة كتمماب ، الكممريم القرآن أولى جمممادى  
النفس علم ، زيدان مصطفى  . ومحمد42 ..م 40 ص هم1424

دون ، الجزائر ، الجامعية المطبوعمممات ديممموان ، االجتمممماعي
..ممم 144 ص ، وتممماريخ طبعة ، مختمممار المممدين  .  ومحي165 

المطبوعممات ديمموان ، االجتممماعي النفس علم في محاضممرات
 . وعبد272 .. 261 ص ، وتاريخ طبعة دون ، الدزائر الجامعية،

االجتممماعي النفس علم في المرشد ، الهاشمي محمد الحميد
، وتمماريخ طبعة دون ، الجزائر ، الجامعية المطبوعممات ديمموان ،

والمجتممممع، العامة العالقمممات فن ، إممممام  . وإبمممراهيم27 ص
ص م،1986 ، األولى الطبعة ، القاهرة ، مصرية األنجلو مكتبة
204. 
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البشرية / المناهج ثانيا

الثاني المبحث
الدعوية العملية دراسة

38

واالتجاهات المناهج
الدعوة لدراسة الحديثة

 اإلسالمية

الحديثة واالتجاهات للمناهج توضيحي مخطط
اإلسالمية الدعوة لدراسة

  الدراسات     منهج
االتصالية
واإلعالميةم

؟ يقول  - من1
؟ يقول  - ماذا2
يقول وسيلة  - بأية3
؟
؟ يقول  - لمن4
؟ تأثير  - بأي5
؟ فعل ردة  - وبأي6

  الدراسات     منهج
الفكرية

  المنهج     مكونات
الفكري

 - الفكر) مجموعة1
( . األفكار

) التقنيات  - الفن2
( . والفنيات

) الهيأة  -النظام3
(. والمؤسسة

 - العلمم4
( والقيم ) النظريات

  الدراسات     منهج
االجتماعيةم

  العملية     مكونات
الدعوية

.  -الداعية1
.  - الدعوةم2
.  - المدعوينم3
 - التقنيات4

الدعوية. والوسائل

الرباني / المنهج أوال  
والرسل األنبياء منهج

ص محمد نبينا ومنهج  



وإخالصم وتقمموى، وفن، : علم، يةاإلسممالم الدعوةم
سممندرس االجتماعيةم الدراسممات اتجمماه خالل ومن ،  26

: وهي ، األربعة أركانها وفق الدعوية العملية حقيقة
: المنشودة اإلسالمية  -  الدعوة1

كل مواجهة على قممادرة تكممون الممتي الممدعوة هي
العولمة قممرن في اإللحادية الوثنيممات وأباطيل دعاوى

المممدعوةم وهي ، العمممالم على الغربية الوثنية والهيمنة
27:  التالية المقاصد تحقق التي

األربعة بأبعمماده المسمملم الفممرد وتشممكيل  – صممياغة1
، الوجداني العاطفي والبعد التصوري، العقلي ) البعد

( الحضاري اإلنجازي البعد ، االجتماعي السلوكي البعد
.
مؤسساته بكافة المسلم المجتمع وتشكيل  – صياغة2

، الصممممحة اإلعالم، التربيممممة، ، : ) األسممممرة وأجهزته
28.. ( .  األدب ، الفن ، الثقافة

االجتمممماعي المسممملم الكيمممان وتشمممكيل  – صمممياغة3
وأجهزته مؤسسممماته بكافة والسياسي واالقتصمممادي

. وهيئاته
وقيم وعالقمممات وسممملوك ووجمممدان عقل  – صممميانة4

الغممممممزو عوامل كل من المسمممممملم المجتمع وثقافة
)) .. أهم من . ألن الممممداخلي والتفممممتيتم الخممممارجي

يكممون أن مسمملم كل بها نطممالب الممتي دعوتنام مبممادىء
كل من متجممممردا ، الله إلى منقطعا ، مسمممملما حنيفيام
لفكممرة معارضة فكممرة كل عن بوجهه صممارفا ، عصبية

في جهمموده مواصال ، ذلك على مثابرا يظل وأن ، الحق
الممتي ، الزائغة والمنمماهجم المعوجة، الطرق عن االبتعاد

29.. (( .  سلطان من بها الله نّزل ما

، الله إلى الممدعوة قواعد ، سممعيد الممرحمن عبد : همام انظر 26
.94 .. 87 ص

ص ، وأسمماليبها الدعوة مناهج ، جريشة : علي انظر للتوسع 27
117 .. 

في اإلقنمماع أسمماليب من ، مصممطفى بممابكر : معتصم انظر 28
 .103 ص ،95 عدد قطر، ، األمة كتاب ، الكريم القرآن
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المسمملم والمجتمعم الفممرد مع الشممرعي التفاعل – 5
. وعالميا وإقليميام محليا والبناء التغيير مرحلتي في

يتناسبم بما المسمملمين غير ووجدان عقل  – تشكيل6
النبيلةم التحريرية ورسممالتها اإلسالميةم الدعوة وفاعليةم

.
محليا النبيلةم اإلسمممممممممممالم قيم نشر على  – العمل7

30 . وعالميا وإقليميام

  : المرجعية وأطرها اإلسالمية * الدعوة

من وأسممماليبها ومناهجها أسسها الدعوة تستقي
: التالية اإلسالميةم المصادر

: ] الممممأثور، تفاسممميره عمممبر الكمممريم  – القمممرآن1
[ وعلومه العلمي ،لغممممممويال الفقهي، المعقممممممول،

واستسممممبارم الكممممريم النص فهمل كبوابممممات وأحكامه
31.  المقدسة أحكامه

والعمليةم : القولية المطهممممممرة النبوية  – السممممممنة2
ومسمممانيدهام وسمممننها صمممحاحها عمممبر ، والتقريرية
لممارسممات صممحيح وفهم تممدبر .. كمفمماتيح وشروحها

. الدعوية وسلم عليه الله صلى الله رسول
، عليهم تعممالى الله رضمموان الصممحابة وعمل  – فهم3

عليهم الله رضمموان الراشممدين الخلفمماء رأسهم وعلى
.  أجمعين

أعالم من وتممابعيهمم التممابعين واجتهادات  – فهومات4
فاألمثل.  األمثل ، يلونهم الذين إلى المسلمين

. السننية وتعاقباته اإلسالمي التاريخ  – حركية5

السعودية الدار ، اإلسالم دعاة تذكرة ، المودودي األعلى أبو 29
،1 الطبعة ، الرياض ، والتوزيع للنشر ص ، م1985 هممم1405  

19 . 
قواعد المممممدعوة ، العزيز عبد أمين : جمعة انظر للتوسع 30

أسمماليب من ، مصممطفى بممابكر  . ومعتصم16 ص ، وأصممول
عبد  . وهمممام111  و110 ص ، الكممريم القممرآن في اإلقنمماع
 .24 .. 13 ص ، الله إلى الدعوة قواعد ، سعيد الرحمن

89 ص  و16 ص ، وأصول قواعد الدعوة ، أمين : جمعة انظر 31
 ..95. 
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المادية والخبراتية والعلمية المعرفية  – التراكممممات6
العممالم إليها توصل التي والعموديةم األفقية والمعنويةم

      32..  وخبرات ومعارف علومم من
المسمملم للداعيةم يمكن المتنوعةم المصممادر وبهذه

سمموي تصممور ومن ، للدعوة صحيح فهم من ينطلق أن
متكامل شمممممولي منطلق ومن ، اإلسممممالمي للممممدين
الله دعمموة لنشر ، واآلخرة الدنيا الحياة قضايا لمختلف

للرسممالة المسممتقبلينم وسممائر المممدعوينم جمهور بين
تكممون أن وتعممالى تبممارك المممولى أرادها كما الدعوية
على للحفاظ األساسية الدعوية الصيانة قواعد مراعيا

وهممذه ، االنحممراف عوامل كل من سليمام الدعوي بنائه
:  هي األساسية الدعوية القواعد

تقمموى على الدعوي البناء : إقامة األولى  – القاعدة1
. الله

.  الله في األخوة قاعدة : إرساء الثانية  – القاعدة2
بممالحق التواصي أسمماس : اعتممماد الثالثة  – القاعممدة3

. بالصبر والتواصي
الشممممورى قاعممممدة : اعتممممماد الرابعة  – القاعممممدة4

. والتشاور والمناصحة
والرحمة الرفق أساس : اعتماد الخامسة  – القاعدة5

. الظن وحسن
التطممموع قاعمممدة : اعتمممماد السادسة  – القاعمممدة6

. والبذل والعطاء
. الشرعية الثوابت سائر : التزام السابعة  – القاعدة7
اإلحاطة عامل تممموفر : ضمممرورة الثامنة  – القاعمممدة8

. والوعي واإلدراك
والتخطيط التنظيم مبدإ : اعتماد التاسعة  – القاعدة9

. التنفيذ بعد والمتابعةم
التممموازن عممماملي : مراعممماة العاشمممرة - القاعمممدةم10

  33.  والتكامل
: التشريعية المنظومة في الحكمي * موقعها

تسممتقبل اإلسممالمية الدعوة ، الغزالي : محمد انظر للتوسع 32
، األولى الطبعة الجزائممر، ، الهممدى دار ، عشر الخممامس قرنها
 .141 .. 137 ص  ، م1988 هم1408
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على الدعوية الدراسممات موضمموع يطممرح عنممدما
المنهجية مسممممتلزماته من يصممممبح ، البحث بسمممماط
: ) هل التممالي السؤال طرح أيضا والشرعية والعلميةم

واجب أو ، كفاية فرض أو ، عين فرض الله إلى الدعوةم
( . ؟ وحضارية اجتماعية ضرورة أو ؟ سنة أو ،

تقتضي السمممؤال همممذا على اإلجابة أن والحقيقةم
التكليفي الحكم ومسمممممتويات دوائر تحسس ، أوال منا
منا تقتضي كما ، اإلسممالميةم التشريعية المنظومة  في

الزمانية والعوامل الظممممممروف جملة مراعمممممماة أيضا
بالعمليةم المحيطة والواقعية والكيانيةم والمكانية

. وعالميا وإقليميام محليا الدعوية
نظمممرا عين فمممرض الدعوية العملية تكمممون فقد
الزمانية المناسممممبة والشممممروط لظممممروف لتمممموافرا
أو المسمممممممملم للداعية والواقعية والكيانيةم والمكانية

وقد اإلسممالمية، الدعوية والمنشممأةم والمؤسسة للهيأة
شممرط انتفاء عند لهم بالنسبة كفاية فرض إلى تتحول

المناسممبة، الظممروف من ظرف زوال أو الشروط، من
حالة في ومنممممدوبام ، ثالثة حالة في واجبا تصممممبح وقد

حالة في ومسممممتحبةم ، خامسة حالة في ونافلة ، رابعة
. أخرى

التكليفي الحكم ومسمممممممممممممتويات تتكيف فهي
عمماتق على ولتسممقط ، المكلفين لعمممومم الموضمموع

التكليفي الحكم مسمممتويات حسب  المكلفين المممدعاة
: التالية

دعويمممة.. + تممموقيت هيمممأة أو مؤسسة أو  – داعية1
+ كيمممممان مكانية جغرافية + رقعة مناسبم زمممممماني
+ ظممروف وتبشممير وهداية دعوة إلى بحاجة اجتماعي

.  عين     فرض     الدعوة=  معينة واقعية
.. + تممممموقيت دعوية هيمممممأة أو مؤسسة أو  – داعية2

+ أعلم أو أفقه داعية كوجمممود مناسب غمممير زمممماني
إلى بحاجة اجتمممماعي + كيمممان مكانية جغرافية رقعة

، الوفمماء دار ، الحممركي اإليممدز احممذروا ، يكن : فتحي انظر 33
 .121 .. 81 ص م،1991 ، الثانية الطبعة ، الجزائر ، المدية
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= معينة واقعية وتبشممممير+ ظممممروف وهداية دعمممموة
.   كفاية     فرض      الدعوةم

دعويمممة.. + تممموقيت هيمممأة أو مؤسسة أو  – داعية3
+ أعلم أو أفقه داعية كوجمممود مناسب غمممير زمممماني

إلى بحاجة اجتمممماعي + كيمممان مكانية جغرافية رقعة
  مندوبةم     الممدعوة=  معينة واقعية + ظروف فقط تذكير

.
دعويمممة.. + تممموقيت هيمممأة أو مؤسسة أو  – داعية4

+ أعلم أو أفقه داعية كوجمممود مناسب غمممير زمممماني
إلى بحاجة اجتمممماعي + كيمممان مكانية جغرافية رقعة
.   نافلة     الدعوةم=  حسنة واقعية + ظروف فقط تذكير

دعويمممة.. + تممموقيت هيمممأة أو مؤسسة أو  – داعية5
+ كيمممممان مكانية جغرافية + رقعة مناسبم زمممممماني
متردية واقعية + ظروف روحيام ومنهار ضال اجتماعي

ففسممممممقوا مترفيها أمرنا قرية نهلك أن أردنا } وإذا
: ) اإلسممراء{  تممدميرا فممدمرناها القممول عليها فق فيها

16) أو بياتا باسممنا فجاءها أهلكناها قرية من  } وكم 
  سننيةم     ضرورة     الدعوة =م  (3:  ) األعراف{  قائلون  هم

. حضارية
وإلى تعممالى الله إلى الدعوةم أن من الرغم وعلى

وشمممممماملة عامة فريضة عمومها في اإلسممممممالم دينه
: } ومن تعممممالى لقوله المسمممملمين كل على وواجبةم
وقممال صممالحا  وعمل  الله إلى دعا ممن قمموال أحسن

ّ (م 32:  ) فصلت{  المسلمين من إنني بالنسبة – أنها إال
بين مشمممروطيا ممممورا تممممورالمتخصصمممين-  للمممدعاة
الجتممممماع وتبعا ، التكليفي الحكم مسممممتويات مختلف

. انتفائها أو المعينة والشممروط والمالبسات الظروف
34  

: ومميزاتها * خصائصها
سممائر عن تميزها خصممائص اإلسممالميةم للممدعوة

:  أنها وهي ، خرىأال الدينية الدعوات

دار ، اإلسالمي العمل مسيرة في نظرات ، حسنة عبيد عمر 34
 . 80 ص ، م1985 هم1405 األولى، الطبعة ، باتنة ، الشهاب
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وأطرها ومصممممادرها أصممممولها في ربانية  – دعمممموة1
. وتعالى الله عند من وحي وهي ، المقدسة المرجعية

للكممممون ، وتصممممورها نظرتها في إيجابية  – دعمممموة2
على ان،سممولإلن وللنظممام وللحيمماةم وللطبيعةم وللوجود
أو ، الوجدانية الروحانية األديمممممممممان بقية من العكس

. األخرى المادية الوضعية الفلسفات
بين وتفاعالتها تعامالتها في ، مرنة واقعية  – دعمموة3

والجمعيمممممة،م ، : الفردية اإلنسممممماني الوجمممممود دوائر
.  اإلنسانية والعالميةم ، والجماهيرية

العقدية أسسمممممها وفي تعاليمها في  – وسمممممطية4
الممروح بين الحياتية العملية تطبيقاتها وفي النظريممة،
، والجماعة والفمممرد ، والوجمممدان والعقل ، والممممادة
.. والخارج والداخل

وممارسممماتها ووسمممائلهام منطلقاتها في  – أخالقية5
. الوسيلةم تبرر ال عندها والغاية ، وأهدافها وغاياتها

وطروحاتها مناهجها في ومتكاملة شممموليةم  – دعوة6
المممدار الله آتممماك فيما : } وابتغ معا والعملية النظرية
 (77:  ) القصص.. {  الدنيا من نصيبك   تنس وال اآلخرة

.
، وتوجهاتها تعاليمها في إنسمممانية عالمية  – دعممموة7

. وكيانا ومكانا زمانا
العبودية أشمممممممممكال كل من تحريرية  – دعممممممممموة8

35.  األفضل نحو تغييرية وتجديديةم ، واالسترقاق

 : * أنواعها
:  التالي أشهره ، عديدة أنواع الدعوي العمل

.  الخافتة السرية  – الدعوةم1
.  الجهرية العلنية  – الدعوةم2
.  المباشرة الشخصية  – الدعوةم3
.  المباشرة وغير المباشرة الجمعية  – الدعوةم4
.  الجماهيرية  – الدعوةم5

شممركة ، لإلسممالم العامة الخصممائص ، القرضمماوي يوسف 35
..مم 7 ص ، تمماريخ دون ، طبعة دون ، الجزائر ، الشممهاب  و50 

..مم 51 ..مم 95  و93  ..مم 114  و113  ..مم 142  و141   و168 
 . 245 .. 194  و193 .. 169
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.  انيةساإلن  – الدعوةم6
.  القولية  – الدعوةم7
.  العملية النموذجية  – الدعوةم8
.  المباشرة  – الدعوةم9

.  المباشرة غير - الدعوة10
.  األسرية - الدعوة11
. والوطنية القومية - الدعوة12

. الليليةم - الدعوة13 
.  النهارية - الدعوة14
.  المكتوبة  – الدعوةم15
.  المسموعة  – الدعوةم16
.  التلفزيونية المرئية  – الدعوةم17
االجتممماعيم التواصل وشبكات اإللكترونية - الدعوة18
 ..36

يمكن الممدعوةم لممركن المشممكلة المكونممات وبهممذه
ببعد ينطلق أن هيممأة أم كممان فممردا المسمملم للداعيةم

{ ) لقمان مشيك في } واقصد دعوي غائي مقاصدي
القداسة بين متنوعةم مرجعية أطر من ويعبّم (،18: 

له لتنممير النسممبية، البشرية والتجربة المطلقة الربانية
{ شمميء من الكتمماب في فرطنا } ما الممدعوي طريقه
بحسب ، منسجمة حكمية تأرجحات في ، (39:  ) األنعام

للعمليةم والواقعية والكيانية والمكانية الزمانية األطر
كل من نفر : } فلمموال تعممالى لقوله مصممداقا الدعوية،

ولينمممذروا المممدين في ليتفقهممموا طائفة منهم فرقة
: ) التوبة{ يحمممذرون لعلهم إليهم رجعممموا إذا قمممومهم

النبيلة والمممميزات السممامية الخصممائص  مممبرزا(123
قومنا : } يا تعممالى لقوله مصممداقا ، تعالى الله لدعوةم

الجممماهير دعمموة كتابه في الزبممير الله عبد الممدكتور قسم 36
جماهيرية ودعمموة سممرية ال جهرية دعوة ، قسمين إلى الدعوة

دعمممموة ، الممممرحمن عبد الزبممممير الله : عبد . انظر ، فردية ال
، األمة كتمماب ، التسممديد ووسممائل الخطمماب مكونممات الجماهير

،76 عممدد ، قطر  و45  و42  و41 ص  ، هممم1421 أول ربيع  
46. ، واالتصممال اإلعالم علمموم إلى مممدخل ، عيساوي  وأحمد 
ص م،2014 ، األولى الطبعة ، القمماهرة ، الحممديث الكتمماب دار
80.. 
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ذنممموبكم من لكم يغفر به وآمنممموا الله داعي أجيبممموا
الله داعي يجب ال *  ومن أليم عممممذاب من  ويجممممركم

أوليمممممماء دونه من له وليس األرض في  بمعحز فليس
 37 .  (31  ،30:  ) األحقاف{  مبين ضالل في أولئك

: الدعوي العمل نجاح في أساسية * قواعد
النجمماة سممبيل الله إلى : الممدعوةم األولى  – القاعممدة1

. واآلخرة الدنيا في
خير واحدا رجال بك الله يهدي : ألن الثانية  – القاعدة2

. النعم حمر من لك
وال المممدعوةم لمجمممرد يقع : األجر الثالثة  – القاعمممدة3

. االستجابة على يتوقف
رتبة إلى يصل أن الداعية : على الرابعة  – القاعمممدة4

. البالغ إلى يسعى وأن المبلغ
الجهد يقممدم أن الداعية : على الخامسة  – القاعممدة5

. الرباني المدد يطلب وهو البشري
والنممموذجم دعوته مرآة : الداعية السادسة  – القاعدة6

. عنها المعبر
قممدر على النمماس : خمماطبوا السممابعة  – القاعممدة7

. عقولهم
السممبيل وهو الله سممنة : االبتالء الثامنة  – القاعممدة8

. العقيدةم وفق النفس وصياغة الدعوة تمثل إلى
فليتخممير واسع الممدعوةم : مجممال التاسممعة  – القاعدة9

 لدعوتهم الداعية
عناصر من عنصر : المممزمن العاشمممرة - القاعمممدة10

. الدعوةم
، وقيممادة فن : الممدعوة عشممرة الحادية - القاعممدةم11

. والمتابعةم التخطيط على تقوم وهي
من أكيممدة صممورة : الدعوة عشرة الثانية - القاعدة12

. الجهاد صور
ال شممريفة سمملعة : الممدعوةم عشرة الثالثة - القاعدة13

. الدنيوية باألغراض تباع

، الله إلى الممدعوة قواعد ، سممعيد الممرحمن عبد : همام انظر 37
.   م1985 ، األولى الطبعة ، الجزائر ، باتنة ، الشهاب دار
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المممدعو على : التعممرف عشممرة الرابعة - القاعممدةم14
. كسبه في أساسي عامل

ومعرفة : المعاصمممرة عشمممرة الخامسة - القاعمممدة15
38 . الدعوةم نجاح أسباب من العامة البيئة

الثاني الفصل
الدعوية االتصال عملية أركان

األول المبحث
النموذجي اإلسالمي الداعية

:  * تمهيد
تعمممالى الله إلى يمممدعو السمممالم عليه آدم انطلق

أن وبعد ، األرض أقدامه وطئت أن منذ شمممريعته وإلى
ربه من آدم } فتلقى عليه فتمماب كلمات ربه من تلقى

: ) البقممرة{   الممرحيم التممواب هو إنه عليه فتاب كلمات
، الله إلى الممدعوة قواعد ، سممعيد الممرحمن عبد : همام انظر 38

.   م1985 ، األولى الطبعة ، الجزائر ، باتنة ، الشهاب دار
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من يلونهم الذين ثم ، وأحفاده أبناؤه بعدهم ومن  ، (36
الممذين ، مالسال الصممالة عليهم والمرسمملين األنبيمماء
الضالة، البشرية لهداية وتعالى تبارك المولى أرسلهم

لرسممالته والمتم الله لشممريعة المجممدد الممداعي فكممان
الصممالة عليه محمد الكممريم رسممولنا الخالدة اإلسالميةم
39.  والسالم

ورسممله الله أنبياء هم األوائل الدعاة فإن ، وعليهم
دعمموة وظيفتهم كممانت الذين ، والسالم الصالة عليهم
الممتي ، السممامية وشممريعته الخالدةم رسالته إلى الناس

رسوال أمة كل في بعثنا } ولقد : بقوله تعالى وصفها
ثم  ، (36:  ) النحل{  الطاغوت واجتنبوام الله اعبدوا أن

والصممحابة الحممواريين من تممابعيهم بعممدهمم من يممأتي
من المممدين يممموم إلى بإحسمممان وتمممابعيهم والتمممابعين

  40 . والمعلمين والخطباء واألئمة والعلماء الفقهاء
الداعية اإلمام ثقافة في والتصنيف الكتابة إن ثم

حممدودهم وضممبط ، والمعممرفي الثقممافي زاده وتحديد ،
العلمموم في النشممأة حممديثم علم ، والدنيام العليا العلمية

االتصالية و الدعوية الدراسات صميم وفي ، اإلسالميةم
الممدعوة قممدم قديما علما كونه من بالرغم ، واإلعالميةم

نشأ حيث ، خصوصا اإلسممالميةم والممدعوة عموما الدينية
وسمملمم عليه الله صمملى الرسممول وانتخمماب اختيممار منذ

الممذين ،  عليهم تعممالى  الله رضمموان الصممحابة للممدعاةم
إلى أو ، إسالمها أعلنتم التي القبائل مع يرسلهم كان

في أو ، إسمممممالمها في يطمع كمممممان المممممتي القبائل
الممالك وملمموك أمممراء إلى رسممله ورسمموم شخصيات
يختممار  والسممالم الصممالة عليه كممان حيث ، المجمماورة

اإلسممالم صممورة ليعكسمموا ، منهم والقممادرين األكفمماء
ويجممذبوهمم المدعوينم ويرغبوا ، الصحيحة والمسلمينم

 41.  اإلسالم في للدخولم

عاطف سميح . و280 ص  ،3 ج ، والنهاية البداية ، كثير ابن 39
دون ، بمميروت ، اللبنمماني الكتمماب دار ، الداعية صممفات ، الممزين
 .216  و159 ص ، وتاريخ طبعة

 .188 ص ، نفسه السابق المرجع 40
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العصر في الفن همممذا في التمممأليف سمممبق وقد
والعلمممماء والمصممملحينم المممدعاة من الكثمممير الحمممديث
في الغممزالي محمد الداعية رأسهم .. وعلى والفقهاء

( ، والمممممممدعاةم المممممممدعوة في دراسة الله ) مع كتابه
) ثقافة كتابه في القرضاوي يوسف الداعية والدكتورم

سمميد محمد سمميد الداعية الممدكتور واألستاذ ( ، الداعية
) المسممؤولية واالتصالي واإلعالمي الدعوي كتابه في

سممميحم الممدكتور واألسممتاذ ، ( اإلسممالم في اإلعالميةم
وغمميرهم ، ( الداعية ) صممفات كتابه في الزين عاطف
الكممريم وعبدم حبنكة، حسن الرحمن : عبد أمثال الكثير

ة،شممجري وعلي البيممانوني، الفتح أبو ومحمد زيممدان،
يكن، وفتحي المممممممودودي، األعلى وأبو أمين، وجمعةم
.. حسنة عبيد وعمر

: المسلم للداعية تعريف صياغة * محاولة
ثم ، والمرسممملين األنبيممماء دعممموة على وتأسيسا

: هو ، اصممطالحا المسمملم الداعية فممإن ، يلونهم الذين
وجسممديا ، وعقليام ، ووجممدانيا ، روحيام المؤهل اإلنسان

تعممالى الله لرسممالة والممدعوةم التبليغ بمهمة لالضطالع
حملهم بقصد ، واألمم والمجتمعمممممات األفمممممراد إلى

به جمماءت ما على والعمل ، تعاليمه اتبمماع على طواعية
، ومعممممامالتم ، وعبممممادات ، وتصممممورات ، : عقائد من

  42.  وآداب ، وأخالق
:  الداعية ومميزات * خصائص

خالله من يتمممممبين التعريف همممممذا في المتمعنو
: وهي المسلم، الداعية مواصفات

، بمميروت ، المعرفة دار ، النبوية السمميرة ، كثممير : ابن انظر 41
الله رسول بعث  .. كتاب494 ص ،3 ج ، هم1404 ، طبعة دون

السممير كتب من وغمميره ، اآلفمماق لملوك وسلم عليه الله صلى
حقمموق بتعريف والشممفا ، هشممام ابن وسيرة الحلبية كالسيرة

والمسمممانيد والسمممنن الصمممحاح كتب وكمممذلك..  المصمممطفى
.  واألعالم والرجال والطبقات

ص ، وأصممول قواعد الدعوة ، العزيز عبد أمين : جمعة انظر 42
14 .
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تقوى من والوجدانيم الروحي الكمال درجات  – بلوغ1
.. وإيمان وإخالصم

والتصمموري العقلي والكمممال الضممبط درجة  – بلمموغ2
، الفروعيات و .. بالكليات وإحاطة ووعيا وتدبرا فهما
نمممواحي مختلف في اإلنسممماني الفكر عطممماءات ومن
. والدنيوي الديني العلم

العملية واألخالقيةم السمملوكية القممدوة درجة  – بلمموغ3
حياته يصممملح المممذي هو )) .. المممداعي ألن ، المتمممميزة

يشممرع إن ما فإنه ، شمميء كل قبل الممدعوة هذه لصالح
ّ دعوته في واألنممموار الناقمممدة العيمممون إليه وترتفع إال

أتفه حياته في كممان فممإذا ، صمموب كل من الكاشممفة
هممممؤالء فممممإن ، وعقيدته دعوته مع يتنممممافى شمممميء

وال ، الضممجة عليه يثمميرون والمتطمموعينم المحاسممبينم
43.. (( .  عنها اإلقالع على يجبروه حتى به يزالون

 . الجسدية واالستطاعةم  – القدرة4
الممتي ، واإلعالم االتصممال وسممائل على  – السمميطرة5

بالمدعوين. االتصال من تمكنه
، عظيم عمل اإلسالم الله إلى الدعوةم فإن وهكذا

عممممموم من ودب هب من كل به يضممممطلع أن يمكن ال
داعية مسمملم كل كممون من الممرغم على – المسمملمين

وظممائف من ألنه – به وفقه علم من عنممده بما لإلسالمم
المموارثين العلممماء من وخلفممائهم الله أنبيمماء ومهممام
النبوة.  لميراث

على ينصب الداعية مصممطلح مممدلول فإن ، وعليهم
اوأخالقيمم اوإيمانيمم اووجدانيم اومعرفي اعلمي:  به القائم
. اوتربوي

:  الدعاة * أنواع
التشممممممريعية المنظومة في الله إلى الممممممدعاة

إلى الممدعوةم لكممون عائد التنمموع وهذا ، أنواع اإلسالميةم
يتنمموع بحيث ، المسمملمين عبادهم على إلهي تكليف الله

ومالبسمممات وظمممروف شمممروط بتممموافر عليهم الحكم

السعودية الدار ، اإلسالم دعاة تذكرة ، المودودي األعلى أبو 43
،1 الطبعة ، الرياض ، والتوزيع للنشر ص ، م1985 هممم1405  

36. 
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أو كفاية فرض ليصبح عين فرض يكون فقد ، التكليف
هو المتغممير الحكمي الممثراء وهممذا .. أو نافلة أو مندوبام
أصممناف تنمموع عملية في األسمماس الممدور ينيط الممذي

منها واحممدةم حالة أو بصفة الداعية يتصف فقد الدعاة،
دعويممممة، حالة من أكممممثر الداعية يكتسب وقد ، فقط
خالل من يشممكل وقد ، الممدعوي نشمماطه بحسب وذلك

أو بعضممها أو كلها األنممواع المكثف الممدعوي نشمماطه
، الدعوية نشممممماطاته في مختزلة فتجمممممدها ، أغلبها

وعربيا وإقليميام ووطنيا وجهويا محليا داعية فيكمممممون
.. وإسالميام وإفريقيا

إلى أساسا يخضع الممممدعاة تصممممنيف أن الحقيقة
يصممممنفون دعمممماة فثمة ، فقط تنظيمية منهجية أطر

التقسمميم بحسب وآخممرين ، الجغرافي التوزيع بحسب
، والممارسةم النشمماط بحسب ثالثة وفئة ، الديمغرافي

إلى األمر وهكذا ، والفاعليةم التأثير بحسب رابعة وفئة
الدعاة أنواع أهم فإن وعليه ، عديدةم أنواعا يصبحوا أن

: اآلتية األصناف
تتعمممممدى ال المممممذي الداعية وهو ، المحلي  – الداعية1

، المحلية الجغرافية دائرته حممممممممدود الدعوية تأثيراته
األحمممواز من جاورها وما ، وأهلها بلدته بدعوته فيمس
. وأهلها

تأثيراته تصل الممذي الداعية وهو ، الوطني  – الداعية2
.  فقط ووطنه قطره حدودم إلى الدعوية

تصل المممممممممممذي الداعية وهو ، اإلقليمي  – الداعية3
فتشمممممل قليميممممة،إال منطقته نطمممماق إلى تأثيراته

. المجاورة األقطار قطره إلى باإلضافة
يخممممترق الممممذي الداعية وهو العممممالمي،  – الداعية4

قطممره حممدودم الممديني وبتممأثيرهم الدعويممة، بنشمماطاته
كممثر وقد العالم، نطاق في ليعرف المجاورةم واألقطار

اإلعالمية الفمممورة بسمممبب العمممالمي الصمممنف همممذا
. المعاصر العالم في واالتصالية

كافة إلى يتوجه الممذي الداعية وهو العممام،  – الداعية5
أعمممممارهم اختالف على المجتمع وفئممممات شممممرائح
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وأجناسمممهمم ومسمممتوياتهمم ووظمممائفهم ومكمممانتهم
.. ولغاتهم

بفئة المتخصص الداعية وهو ، الخممممممماص  – الداعية6
مجممال في المتخصصممين كالممدعاةم ، النمماس من معينة

للمنحممرفين أو للجنود،م أو للنساء، أو لألطفال، الدعوةم
.. السجون في وللمجرمينم

يتخذ الممذي الداعية وهو المؤلممف، البمماحث  – الداعية7
، واألدبي والثقممممافي والمعممممرفي العلمي البحث من

، الله إلى الممممممدعوةم في طريقا فيه التممممممأليف ومن
 الجامعيين والباحثينم كالدارسينم

من يتخذ المممممممذي الداعية وهو ، اإلعالمي  – الداعية8
لتوجيه ووسمممميلةم منممممبرا، المختلفةم اإلعالم وسممممائل

. الدعوية رسائله
الفقه من يتخذ الممذي الداعية وهو الفقيه،  – الداعية9

. لدعوتهم خاصا مجاال الفقهية الرخص ومنح والفتوى
يتخذ الذي الداعية وهو المدرس، الخطيب - الداعية10
منهجا المسممممممممممممجدي وخطابه وتدريسه إمامته من

المسممجديين المممدعوينم خالله من يدعو دعويا وطريقا
. الناس عموم وكذلك

للعمل المتفمممرغ الداعية وهو ، المتفمممرغ - الداعية11
وممارسمماته نشمماطاته كل تقصر بحيث ، فقط الدعوي
. الدعوي العمل على الحياتية

يممممارس المممذي الداعية وهو ، المشمممارك - الداعية12
التعليميةم أو التربوية نشمماطاته سائر خالل من الدعوةم

أو التجارية أو التمثيلية أو الفنية أو األدبية أو
.  االجتماعية أو االقتصادية

في الممدعوي نشمماطه يمممارس أن للداعيةم ويمكن
داعية فيكممون كلهمما، الدعوية واألنواع المستويات هذه

نوعين أو نوع على نشاطه يقتصر أن ويمكن ، شموليام
وإمكاناته قدراته لمممدى تبعا وذلك ، األقسممام هممذه من

. ومواهبه
: الداعية * أدوات

دعوته في إليه يصبو ما يحقق أن للداعية يمكن ال
والصممفات المقومممات من جملة فيه تمموفرت  إذا إال ،
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على السممميطرة زممممام وامتلك والمكتسمممبة، الفطرية
جملة عصممره معطيات وفقه المقدسة المرجعية أطره

ممارسمماته خالل اإلسممالم بممأخالق وتحلى ، وتفصمميال
، لدعوتهم النجاح يضمن وبذلك ، كلها والحياتية الدعوية

44:  هي الرئيسة األدوات وهاته

فقه1   - بواباتها بكافة المرجعية األطر  
: وهي ، المنهجية ومداخلها

، : ] المممأثور تفاسمميره عممبر ، الكممريم – القممرآن 1
[ وعلومه العلمي ، لغمممممويال ، الفقهي ، المعقمممممول

المقدس الكريم النص مغاليق لعبور كبوابات وأحكامه
. المقدسة أحكامه واستسبارم

والعمليةم : القولية المطهممممممرة النبوية  – السممممممنة2
ومسمممانيدهام وسمممننها صمممحاحها عمممبر ، والتقريرية
لممارسممات صممحيح وفهم تممدبر .. كمفمماتيح وشروحها

الدعوية.  وسلم عليه الله صلى الله رسول
الخلفممماء رأسمممهم وعلى ، الصمممحابة وعمل  – فهم3

.    عليهم تعالى الله رضوان الراشدين
4– ثم أمةال أعالم من وتممابعيهم التممابعين اجتهادات  

فاألمثل.  األمثل ، يلونهم الذين
. السننية وتعاقباته اإلسالمي التاريخ  – حركية5
المادية والخبراتية والعلمية المعرفية  – التراكممممات6

العممالم إليها توصل التي والعموديةم األفقية والمعنويةم
والله النممار إلى يدعون أولئك } القرآني بالمبدإ عمال ،

للنمماس  آياته ويممبين بإذنه والمغفممرة الجنة إلى يممدعو
   45 .  (219:  ) البقرة{  يتذكرون   لعلهم

: الواقع  -  فقه2

 .144 ..91 ص ، الداعية ثقافة ، القرضاوي : يوسف انظر 44
..مم 167 ص ، الداعية صممفات ، الممزين عمماطف وسميح  197.  
. وفتحي75 ..م 71 ص ، وأصول قواعد الدعوة ، أمين وجمعة

 . ومعتصم124 ..م 105 ص ، والداعية الدعوة مشكالت ، يكن
ص الكممريم، القممرآن في اإلقنمماع أساليب من ، مصطفى بابكر
112 .. 115 . 

الخممامس قرنها تسممتقبل اإلسالمية الدعوة ، الغزالي محمد 45
 . 81 .. 55 ص ، عشر
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لكل الشممممممولية : الرؤية الواقع بفقه ونعمممممني
والديمغرافية ، : الجغرافية الواقعية المعطيممممممممممات

والتاريخية، والفلسفية، والفكرية، والرمزية، الرقمية
، واالتصممالية ، والتربوية واالقتصممادية، واالجتماعيممة،

عالقممات أطر تشممكل .. الممتي والسياسممية واإلعالميةم
. والعمممممالمي واإلقليمي المحلي البشمممممري المجتمعم
مراكز لكافة المواقع فقه علم الواقع فقه في ويدخل

الدينية المجتمعم قمموى ومختلف ، والتممأثير االستقطاب
..   واالقتصادية واالجتماعيةم والسياسيةم
أن الداعية على يفمممرض المممواقعي العلم وهمممذا

بحيث ، والتموقعم المواقع فقه مع التعامل يحسن
من المناسبم الخطممممممماب وتوجيه ، التموقع فن يتقن

من فئة تجمماه المممؤثرة وبالمنهجية المناسممبةم الزاوية
} قل القممرآني بالمبممدإ عمال سممواهم دون المممدعوين

اتبعن ومن أنا بصمميرة على الله إلى أدعو سممبيليم هذه
: ) يوسف{  المشمممممركين من أنا وما الله وسمممممبحان

الذين )) السلف ألن ، 46  المناسب الزمن وفي  ، (108
بذكاء الله مراد يعرفون واقعيين قديما اإلسالم حملوا

ملتاثة فطرة ال سليمة فطرة اإلسالم بدقة وينفذونهم ،
القاصممرة الثقافة أولوا ال األلباب أولوا يعيها وتعاليم ،

القديمة المممدنيات ورثة أحس . وقد البلهمماء واألحكممام
من أنبل وخلقم ، عقمممولهم من أذكى عقل أممممام أنهم

أن وأدركمموا ، برهم من أوسع بالشعوب وبر ، أخالقهم
جديممدةم صفحة العالم يرى فلكي تطوى، يوم صفحتهم

المممذين التالممممذة أولئك يخطها والعمممدل بالرحمة أمال
كمممذلك . فهل  وسممملم عليه الله صممملى محمد ربممماهم
التفكير إن ؟ هذا الناس يوم في اإلسالم إلى الداعون

أنجح الممذي هو النمماس شممؤون معالجة في الممواقعي
، الله دين في يممدخلون النمماس وجعل قممديما، اإلسممالم

قضمممايا عن شممميء فأبعد اليممموم مسممملمي معظم أما

قرنها تسممتقبل اإلسممالمية الممدعوة ، الغممزالي : محمد انظر 46
أصممول الواقع فقه ، بوعممود  . وأحمد142 ص ، عشر الخممامس
الحجة وذو القعدة ذو  ،74 رقم ، قطر ، األمة كتاب ، وضوابط

. هم1420
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األنظمممار ألفت أن . وأحب الشاملة المصيرية الشعوب
، اآلن اإلنسممانية صممبغ العممالمي الفكر في تغممير إلى

، التجريممبي بممالمنطق الحفمماوة التغممير هممذا أسمماس
من المممدعاة .. وعلى الفلسمممفي المنطق في والزهد
في الكممريم القممرآن أسمملوب يلزممموا أن وخلف سمملف
حلول بتقديمم أنفسهم يشغلوا وأن ، المعتقدات عرض

واألدبية المادية واألزمات المحدثة للمشكالت إسالمية
  47.. (( .  الطارئة

: المستوى العالي الحضاري  – الحس3
لممدى المسممتوى العممالي الحضمماري بالحس ونعني

والتحكمم السمميطرة قدرات امتالكه ، اإلسالمي الداعية
واألسمماليب والمنمماهجم والتقنيممات الوسممائل أهم في

الجن خلقت } وما القممرآني بالمبممدإ عمال المتطممورة
(56:  ) الممذاريات{  ليعبدون إال واإلنس   48، )) .. ألن  
فإنه ، وإخالصا صممدقا بدعوته آمن قد كممان إذا الممداعي

من النمماس مختلف من إليه يممريش بما صدرا يضيق لن
يسممتر أن يحمماول ولن ، واعتراضمماتهم نقممدهم سممهام
من سيسممتفيدم ولكنه ، أعماله في وجده إذا خطأ عنهم

إلصممالحه متطوعين يبذلونها التي وجهودهمم خدماتهم
49 (( . ..والمعاداة المعارضة بنية ولو أجر ما بدون

: والمكتسبةم الفطرية  – الصفات4
ووجدانيةم وجسممدية عقلية وقممدرات مممواهب من

ونسمممكي صمممالتي إن قل}  القمممرآني بالمبمممدإ عمال
أول وأنا أمرت بذلك العالمين رب لله ومماتي ومحياي

   50 . (164:  ) األنعام{  المسلمين

، الجزائر ، باتنة ، الشهاب دار ، داعية هموم ، الغزالي محمد 47
 . وفتحي130  و129 ص ، م1985 همممم1405 ، األولى الطبعة

، باتنة ، الشممهاب دار ، الدعوة طريق على المتساقطون ، يكن
 .124  و123 ص ، تاريخ دون ، طبعة دون ، الجزائر

 . 90 .. 88 ص ، وأصول قواعد الدعوة ، أمين جمعة 48
 .36 ص ، اإلسالم دعاة تذكرة ، المودودي األعلى أبو 49
 .  وانظر369 .. 333 ص ، الدعوة أصول ، زيدان الكريم عبد 50

دار ، المممدعاة حيممماة في النجممماة قممموارب ، يكن : فتحي أيضا
..95 ص ، تمماريخ دون ، طبعة دون ، الجزائر ، باتنة ، الشممهاب  

55



:  الواسعة الشمولية  – الثقافة5
مبممارك إليك أنزلنمماه }كتاب القرآني بالمبدإ عمال
(29:  ) ص{  األلبمماب أولمموا وليتممذكر آياته ليممدبروا  ،  
} أفال القممرآني بالمبممدإ عمال الغزيرو النممافع والعلمم

 (14:  ) محمد{  أقفالها قلوب على أم القرآن يتدبرون
ينتصر أن – له نريد أو – يريد الممذي )) .. الداعية ألن ،

، والفسمماد والتسمملط والهوى الجهل على معركته في
والهجمموم الدفاع في له الزمة شتى بأسلحة يتسلح أن

، اإليممممان سمممالح – ريب وال – األسممملحة همممذه . وأول
.. وثمماني ذخمميرة كل وتفشل ، سالح كل يبطل فبدونه

اإليمممان لمموازم من وهي ، : األخالق هو األسمملحة هذه
. خلقا أحسممنهم إيمانا المؤمنين وأكمل ، وثماره الحق

فهممذه ، الثقافة أو : العلم هو األسمملحة هممذه وثممالث
واألخالقية الرويحة العدة بجوار للداعيةم الفكرية العدة

وال علم عنممدهم يكن لم ومن ، وإنفمماق عطمماء الممدعوة
، يعطيه ال الشمميء وفاقد ، غمميره يعطي كيف ، ثقافة
والتجربة  ،51((  ؟ يمممزكي كيف النصممماب يملك لم ومن

كتبنا }  ولقد القممرآني بالمبممدإ عمال والعميقةم الثرية
عبممممادي يرثها األرض أن الممممذكر بعد من الزبممممور في

الذي )) .. الداعية ألن ،52  (105:  ) األنبياء { الصالحون
الممتي المجمماالت في العلم حقممائق اسممتخدامم يحسن

وعمممواطفهم النممماس أذهمممان إلى طريقه يجد ذكرناها
المثقفين نفس من كالمه . ويقع معبمممممممدا سمممممممهال
من هذا ولعل ، التأثير وحسن القبول موقع العصريين

في المرموقين الدعاة بعض نجاح وراء األسباب أظهر
53.. (( .  اليوم العربي عالمنا

:  العملية اإلسالمية  – األخالق6

117. 
 . 7  و6 ص ، الداعية ثقافة ، القرضاوي يوسف 51
..ممم 44 ص ، وأصمممول قواعد المممدعوة ، أمين جمعة 52  75.  

القممرآن في اإلقنمماع أسمماليب من ، مصممطفى بممابكر ومعتصم
 .115 .. 112  ص ، الكريم

 . 139 ص ، الداعية ثقافة ، القرضاوي يوسف 53
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{ ، القممرآن خلقه } كممان اإلسممالمي بالمبدإ عمال
بالمبممممدإ عمال والعزيمة الصممممبر خلق رأسممممها وعلى

وال الرسل من العزم أولوا صبر كما } فاصبر القرآني
(34:  ) األحقمماف{   لهم تستعجل   ، التفمماؤل وروح  

روح من ييممأس ال } إنه القممرآني بالمبممدإ عمال واألمل
(87:  ) يوسف{  الكممافرون القمموم إال الله  ، واألمانة  

القمموي اسممتأجرت من خممير } إن القرآني بالمبدإ عمال
(28:  ) القصص{  األمين  ، واإلخالص التقمموى وخلق  

الله اليعبممدو إال أمممروا } وما القممرآني بالمبممدإ عمال
(5:  ) البينة{  الممدين له مخلصين  ، النمماس ومخالطة  

} وإذا القممممرآني بالمبممممدإ عمال أذاهم على والصممممبر
(63:  ) الفرقممان{  سممالما قالوا الجاهلون خاطبهم  .  

العظيم القرآني بالمبدإ  عمال لهم الحقيقي والتواضع
األرض في علمموا يريممدون ال للممذين نجعلها الدار } تلك

(83:  ) القصص{  للمتقين والعاقبة فسممممادا وال  ،  
العظيم القممرآني بالمبممدإ عمال ، بهم والرحمة والرفق
غليظم فظا  كنت ولو لهم لنت  الله من رحمة } فبما
(159:  عممممران ) آل{  حولك من النفضممموا القلب  ،  

الله } إن القممرآني بالمبدإ عمال ، معهم واألناة والحلمم
 (128:  ) النحل{  محسنون هم والذين اتقوا الذين مع

 .54 
الحسن )) .. الخلق ألن الصالحة بالقدوة والتربية

باإلسممالم، النمماس يغممري الممذي هو الخيّر والسمملوك ،
نعيد .. فهل النفس وحظمموظ واألثممرة السمموط وليس

في وطرائقنا اإلسمممالمي العمل في سممملوكنا قمممراءة
جناحك } واخفض شمممعارنا فيكمممون الله إلى المممدعوة

55{ .. (( .  للمؤمنين

، الجزائر ، باتنة ، الشهاب دار ، المسلم خلق ، الغزالي محمد 54
أصول ، زيدان الكريم . وعبد م1986 هم1406 ، الثانية الطبعة
الداعية ثقافة ، القرضاوي  . ويوسف369 ..م 325 ص  الدعوة

.139  و7  و6 ص ،
ص ، اإلسالمي العمل مسيرة في نظرات ، حسنة عبيد عمر 55

37. 
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اإلعالمية التحمممممممديات  لحجم الشمممممممامل  – إدراكه7
 : اإلسالمي  الوجود تواجه التي والحضارية والثقافية

التممدفق سمميوالت حجم التحديات هذه رأس وعلى
العربية ألمتنا الموجه المعمممممادي الغمممممربي اإلعالمي

الحصص من الهائل الكم في والمتمثلة ، واإلسمممالمية
اإلعالميممة، والرسممائل والمضممامين والخطط والبرامج

من هائلة ترسانة عبر المسلم الفرد بقوة تهاجم التي
المسموعة والوسائل ، والمنظمات والهيئات األجهزة

الباطنية الحركممممات عن فضال والمرئيممممة، والمكتوبةم
56 .. والهدامة

آنفا عرضممناها التي – األساسية المقومات وبهذه
مكافحا – بحق – يكمممون أن اإلسمممالمي للداعية يمكن –

الوجممود وعن ، اإلسممالم عن حقيقيا ومممدافعا ومنافحا
الحضممارة وعن ، اإلسممالميةم الممدعوةم وعن ، اإلسممالمي

وإقليميام ووطنيا محليا العربية ولغتها اإلسمممممممممالميةم
وعالميام

الثاني المبحث
المدعوين جمهور

: * تمهيد

وهارالد مممارتين بيممتر : هممانس المثممال سممبيل على انظر 56
علي، عبمماس عممدنان الممدكتور ترجمة ، العولمة فخ ، شممومان
، المعرفة عمممالم سلسممملة ، زكي رممممزي : المممدكتور مراجعة
. م1998 اكتوبر  هم1419 اآلخرة جمادى ،238 رقم ، الكويت

والتطممبيق النظرية بين الدولي اإلعالم ، العويني علي محمدو
 .240 ص ، م1987  ،1 ط القاهرة، ، مصرية األنجلو مكتبة ،
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إليها الداعية يتوجه المممتي الجهة هم الممممدعوونم
الجهة هممذه تكممون وقد ، الدعوية ومضممامينه برسممالته

أو ، أمة أو ، مجتمعا أو ، جماعة أو ، فممممردا المممممدعوة
..  جمعاء اإلنسانية

السن حيث من متباينة عوالم المدعوينم وجمهور
حيث ومن ، والتربوية االجتماعيةم والتنشممممئة والجنس

والتربوي واالجتماعي واالقتصادي الثقافي المستوى
يشممكلون كونهم من الرغم وعلى والديني، واألخالقي

يتنوعممون أيضا فممإنهم ، بينهم فيما متمممايزة عمموالم
. متعددةم وشرائح متجانسة فئات إلى ويتوزعون

الصالة عليهم تعالى الله أنبياء دعوات حفلت وقد
واالهتمممامم الضمموء بتسممليط 57 درسممناها التي والسالم

وجنسممهم سممنهم حيث من المممدعوين بجمهممور  الجمماد
واالقتصادي االجتماعي حياتهم ومستوى ، وعقيدتهم

من ذلك وجدنا .. كما واألخالقي والتربوي والثقافي ،
الممدعوي  وسلم عليه الله صلى الله رسول منهج خالل

ونفسمميا وعقممديام فكريا المممدعوين بنوعية االهتمممام
..  وجغرافيا وسياسيام واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

متخصصة جهممات قيممام اليمموم العممالم شممهد وقد
وتدرسممهم المممدعوين، بجمهممور تهتم ومعاهد ولجممان

خالصممات بتقممديم تقوم ثم ، حياتهم مجاالت جميع في
حممتى ، بهم المعنية التبشمميرية الجهممات إلى دراساتها

الممدعاة طريق ينير علما المدعوينم جمهور معرفة صار
لرسممائلهم المسممتقبل الجمهممور بحقيقة ويبصممرهم ،

للمفاجآت متروكا عمال يعد ولم ، الدعوية ومضامينهم
؟ ينجح لم أم أنجح األقدار لتدخل أو ،

قد وسمملمم عليه الله صمملى الله رسول وجدنام ولذا
اإلنسممانية رأسها وعلى الناس فئات مختلف إلى توجه

أيها يا : } قل تعممالى الله قممول يوضممحه فيما جمعمماء
ملك له المممذي جميعام إليكم الله رسمممول إني النممماس

فمممآمنوا  ويميتم يحي هو إال إله ال واألرض السمممموات
وكلماتهم بالله يممؤمن الممذي األمي النممبي ورسوله بالله

 .  (158:  ) األعراف{  تهتدون لعلكمم واتبعوه
. سابق مرجع ، الله أنبياء عند الدعوة : منهج دراستنا انظر 57
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يبينه فيما لوحممدهمم المؤمممنينم فئة إلى توجه كما
وكونمموا  الله اتقمموا آمنمموا الذين أيها : } يا تعالى قوله

(119:  ) التوبة{  الصممادقين مع : } يا تعممالى  وقوله 
وافعلوا الله واعبدوا واسجدوا اركعوا آمنوا الذين أيها

(143:  ) البقممرة{  تفلحممون لعلكم الخممير توجه كما ،  
، األقممربين وعشمميرته قومه إلى  والسالم الصالة عليه
أمة كل في بعثنا : } ولقد تعمممالى قوله يوضمممحه فيما

: ) النحل{  الطمماغوت واجتنبمموام الله اعبممدوا أن رسمموال
بني إلى كتوجهه معينة دينية فئة إلى توجه كما  ، (36

إسممرائيل بممني } يا تعممالى قوله يبينه فيما إسممرائيل
(41:  ) البقممرة{   عليكمم أنعمت التي نعمتي اذكروا  ،  

فيما أقوامهم إلى تعالى الله أنبياء قبله من توجه كما
وآمنوا  الله داعي أجيبوا قومنا : } يا تعالى قوله يبينه

*  أليم عمممذاب من ويجمممركم ذنممموبكم من لكم يغفر به
األرض في بمعجز فليس  الله داعي يجب ال ومن

{ ممممبين ضمممالل في أولئك أوليممماء دونه من له وليس
. ( 31  ،30:  ) األحقاف
: المدعوين * أنواع

أصناف عنهم تتفرع رئيسة أنواع ثالثة المدعوونم
والكيممممان والجنس : السن حيث من مختلفةم وفئممممات

التممممممدين درجة حيث ومن ، والسياسي الجغممممممرافي
، وسمملوكيام نظريا الدينية والقيم بالتعمماليمم وااللممتزام

واالجتممماعي والفكممري الثقممافي المستوى حيث ومن
، والصمممدود التلقي فاعلية حيث ومن ، واالقتصمممادي

والمضامين الرسائل مع اإليجابي أو السلبي والتعامل
58:  هي الثالثة األنواع وهذه اإلسالميةم الدعوية

. السوية الفطر  – أصحاب1
. المدخونةم الفطر  – أصحاب2

في القممرآن منهج على تأسيسا التقسمميم هممذا إلى اهتممدينا 58
ومنهم ، لنفسه ظمممالم البشمممر: } .. فمنهم أنمممواع تقسممميم

الفضل هو ذلك الله بممإذن بممالخيرات  سممابق  ومنهم ، مقتصد
تقسيمات في الوقوع نتجنب ولكي  ( ،32:  { ) فاطر  الكبير

والضعف والقوة ، والفقر بالغنى تقسم التي المادية المناهج
..       والصغر والكبر ، والذل والجبروت ،
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الداخلية الكيدية واالسممممتكبار المنمممماوأة  – قمممموى3
.  الخارجية والتآمرية

تشممكلوا قد المممدعوون يكممون التقسمميم وبهممذا
النمماس الله فطر التي الفطرة مستويات وفق بوضوح

األنممواع هممذه من نمموع كل تحت ينضمموي بحيث ، عليها
السممموية الممممدعوةم والفئمممات األصمممناف من مجموعةم
.  الفطرة والفاسدة الفطرة والمدخونة الفطرة

: السوية الفطر  – أصحاب1
حيث من عديدةم أصناف النوع هذا من والمدعوون

السياسي والكيممممممممممممان ، والمكانة والجنس : السن
، الفكمممممري المسمممممتوى حيث ومن ، واالجتمممممماعي

الفمموارق .. ألن واالقتصممادي واالجتممماعي والثقافي،
والثقافية والعلميةم والسياسممممية واالجتماعيةم المادية
المنهجية في المدعوين بين التفريق معيار هي ليست

بين باألسمماس قممائم التفريق إذ ، اإلسالميةم التصنيفية
على اإلسممالمي التصممور بنية في المممدعوين جمهممور

رب لله الصحيح العقدي والوالء االنتماء وقواعد أسس
عليه محمد الكممريم رسمموله ذلك لنا بين كما العممالمين

الكثير علينام الكريم القرآن قص حيث  والسالم الصالة
فضمملوا الذين والنساء الرجال من المؤمنة النماذج من

واستحسمممنتم ، والرشممماد الهمممدى عمممالم إلى الجنممموحم
وآثمممرت ، والسمممكينة الرضممموان عمممالم إلى اإلخبمممات
من بمممالرغم السممموية الفطمممرة ظالل تحت االنضمممواء

كحممال ، بهم المحيطة الظممروف وأسن ، المناخ عفونة
القممرآن قممدمها التي ، المؤمنة فرعون الطاغية امرأة

المتحديةم – المؤمنة للمممممرأة مثل كمضممممرب الكممممريم
– بها المحيطة ظروفها وفسممماد ، واقعها لتناقضمممات

امممرأت آمنمموا للممذين مثال الله } وضرب الدين يوم إلى
الجنة في  عنمممدك بيتا لي ابن رب قمممالت إذ فرعمممون

الظالمين القوم من ونجني وعمله فرعون من ونجني
نوح الله نبيي امرأتي عكس على  ، (11:  ) التحريم{ 

النبممموة بيت ظالل في تعيشمممان كانتا اللمممتين ولممموط
الراشممدة والحيمماةم ، السوية بالفطرة المفعم ، الطاهر

المولى فقدمها النبوةم بيت مكانة أمانة خانتا .. لكنهما
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لمنهج للرافضمممين مثل كمضمممربي وتعمممالى تبمممارك
والرشاد الهدى مناخ توفر من بالرغم السوية الفطرة
كفممروا للممذين مثال الله } ضممرب تعممالى لقوله المالئمم
عبادنا من عبممدين تحت كانتا لمموط  ةوامممرأ نوح امرأت

شمممميئا الله من عنهما يغنيا فلم فخانتاهما صممممالحين
 . (10:  ) التحريم{  الداخلين مع النار ادخال وقيل

لرجل نموذجا أيضا الكممريم القرآن علينا قص كما
، السمموية الفطرة ظل في الطيبة الحياة مناخ له توفر
في الله منهج بغممير األرض بخشمماش التمتع آثر ولكنه

فانسممملخ آياتنا آتينممماه المممذي نبأ عليهم } واتل األرض
شممئنا الغمماوين*ولو من فكممان الشمميطان فتبعه منها

فمثله هممواه واتبع األرض إلى أخلد ولكنه بها لرفعنمماه
ذلك يلهث تتركه أو يلهث عليه تحمل إن الكلب كمثل
لعلهم القصص فاقصص كمممذبوا المممذين القممموم مثل

،175:  ) األعممراف{  يتفكممرون   176)  ، لنا قممدم كما  
وحثنام ، ونماذجه البشر عممالم عن األمثممال من الكثممير

: } وتلك قال حيث ، تدبرها في والتعمق تفهمها على
{ العممالمون إلى يعقلها وما للنمماس نضممربها األمثممال

 .   (43:  ) العنكبوت
الراقية الطبقة المدعوين من النوع هذا ويشكل 

، دعمموي نهضمموي مشروع ألي الصالحة والخميرة ، جدا
التجمعمممات من المتمممميز النممموع ذاهممم في يجتمعم حيث

والصمممفاء ، واإليمممماني العقمممدي  النقممماء: اإلنسمممانية
، الوجممداني والسمممو ، العقلي واالستبصارم ، التصوري

والقصد ، العمماطفي والهممدى ، السمملوكي واالهتممداء
. وغاية ووسيلةم وممارسةم : منطلقا الرباني

إلى المممدعوين من السمموي النمموع هممذا يحتاج كما
الخطمماب وأسمماليب مضممامين من ورفيعة راقية نوعية

وإلى ، المتجممدد والعصممري والثممابت األصمميل الممدعوي
فهم من المتمكممنين الممدعاة من ومتميزةم راقية نوعية

التشممممممممريعية المنظومة مقاصد وأعمق أدق وتحليلم
صممناعة على القممادرين وفروعياتها بكلياتها اإلسالميةم
المفعم وجمممدانهمم لرحابة يسمممتجيب دعممموي خطممماب
، القممرآن لمعمماني المتممدبر عقلهم وأصمماله ، باإليمممان
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على وحمممدبام وشممموقا حبا المحلق تصمممورهم ونفممماذةم
.        اإلسالم مستقبل
مقومممات المممدعوين من النمموع لهممذا تمموفر وإذا
فإنه والفاعممممل، السمممموي الممممدعوي التوجيهم وعوامل
، ناجحة دعوية استقطاب منارات أيضا بدوره سيشكل

.. ومؤثرة ومحللهم ومفصلة شارحة إرشادية وهوائيات
والجهممموي المحلي المممديمغرافي محيطه محمممور في

القممرآن مبممدإ على ، أيضا اإلقليمي ولربما ، والوطممني
 . (74:  ) الفرقان{  إماما للمتقين } واجعلنام  العظيم

في اليمموم الفطممرة السمموي النمموع هممذا ويتمموزع
مختلف ويضم ، األمم سائر وبين ، األرض بقاع مختلف

: السياسة عمممموالم في الفاعلة اإلسممممالميةم القمممموى
والفكر والعلم واإلعالمم والتجممارة واالقتصمماد والمممال
الفطرة السوي النوع هذا يشكل .. كما والفن واألدب

في والمسلمين اإلسالم عن الذائدة الحربة رأس أيضا
تعالى الله عناهم الذين وهم ، المعمورة أنحاء مختلف
أولمموا قبلكم من القممرون من كممان : }  فلمموال بقوله
ممن قليال إال األرض في الفسمممماد عن ينهممممون بقية

وكممانوا فيه أترفمموا ما ظلممموا الذين واتبع منهم أنجينا
   59  . (116:  ) هود{  مجرمين

: المدخونة الفطر  – أصحاب2
حيث من عديدةم أصناف النوع هذا من والمدعوون

ومن واالجتممماعي السياسي والكيممان والجنس السن
الممدين وتعمماليمم بشعائر وااللتزام التدين مستوى حيث

والثقافي الفكري المستوى حيث ومن ، وعمليا نظريا
المممدعوينم من النوع .. وهذا واالقتصادي واالجتماعي

إليه يتوجهممان اللذين والشر الخير تياري لتنازع خاضع
تممارة فيميد ، ووسممائلهمام ومضممامينهما رسائلهما عبر

ينصمماع وتممارة ، الخيرية التممدفق سمميول تممأثيرات تحت
من ينفلتم وبالتمممالي ، اإلبليسمممية ونممموازع لمممدواعي

من شمميء فطرته فيممداخل ميةالاإلسمم الخيرية ضوابط

: ظفر ترجمة ، الحج حقيقة ، خممممان الممممدين : وحيد انظر 59
، األولى الطبعة ، القمماهرة ، للنشر الصحوة دار ، خان اإلسالم

. م1978 هم1408
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من فيصمممبح القمممدر، المتبممماين الشممميطاني المممدخن
اإلسالم، تعاليم لبعض المطبقين المسلمين المؤمنينم

من أو ، اآلخر بعضمممها تطمممبيق عن المتكاسممملينم ومن
هممذا ويشممكل ، منه كثمميرة تطبيقية ألركممان التمماركين

سمممكان من المسممملمين معظم الممممدعوينم من النممموع
.   التوحيدم بشهادة الناطقين من المعمورةم

من النوع هذا عن أمثلة الكريم القرآن قص وقد 
اعبممدوا أن رسمموال أمة كل في بعثنا ولقد } المدعوينم

ومنهم الله هممدى من فمنهم  الطمماغوت واجتنبوام  الله
فممانظروا  األرض في  فسيروا  الضاللة عليه حقت من

هممداهم على تحممرص * إن المكممذبين  عاقبة  كان كيف
 .   (26  ،25:  ) النحل{   يضل من يهدي ال الله فإن

همممذا عن أمثلة النبوية السمممنة كتب لنا نقلت كما
في المشمماركين الصممحابة كبعض المدعوين، من النوع
بن وحسممان أثاثممة، بن مسممطح أمثممال من اإلفك حادثة
في تخلفمموا الممذين الثالثة مثل من أو األنصمماري، ثابت
حممنين، غممزوة في المرجفين كبعض أو العسرة، غزوة

: [ و كبشة أبي ابن سمممحر : ] بطل مقولة وأصمممحاب
العهد حممممممديثي [ من الله خيل الالت خيل غلبتم ] قد

  60.  قلوبهم المؤلفة فئة من باإلسالمم
العظمى الطبقة المدعوين من النوع هذا ويشكل

العقممدي الدخن فيه يجتمعم حيث ، اليوم المسلمين من
إلى ويفتقدم ، إيمانه أركممان من كثممير فسمماد جممراء من

ومعمماييرهم موازينه في اختالل نتيجة التصمموري الصفاء
، العقلي االستبصمممار فاعلية ويعمممدم ، الروحية وقيمه
عليه الواردة الوثنية والمرئيات المشاهد اختالط نتيجة

الوثمممني والثقمممافي اإلعالمي التمممدفق سممميوالت من
المسلمين جماهير وبخاصة ، كله العالم على المهيمنة

الوجداني السمو وفيوضات الصفاء حاالت يخسر كما ،
االهتممداء منممارات عن ويضل ، السمموية للنفس الغامرة

ص  ،3 ج و  ،304 ص  ،3 ج ، كثير البن النبوية السيرة انظر 60
635، الصممحاح كتب من وغمميره..   بعممدها  وما8  . ص4 ج و  

واألعالم والطبقات والسير والمستدركات والمسانيد والسنن
..     
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حممماالت بسمممبب ، االجتمممماعيم والعالئقيم السممملوكي
األنمممماط من عليه المممواردة واالنصمممياع االسمممتهواء

الوثنية واالجتماعيةم الثقافية واألخالق والسمممممملوكات
من وروحيام وعاطفيا وجممدانيا ويحممرم ، فيه المممؤثرة

القلبية والطمأنينةم العمماطفي والسممكن الهممدى مدارج
عن أشممرا أو جهال ويتيه ، السمموية للقلمموب العممامرة

وممارسةم : منطلقا السمممموي القصد وغايممممات دوافع
. وغاية ووسيلة
من الفطمممرة الممممدخون النممموع همممذا يحتممماج كما
من وحذرةم ورفيعة راقية نوعية إلى المدعوين جمهور

والهممادف، الحممذر الممدعوي الخطاب وأساليب مضامين
، السممملبي الفهم أو الخممماطىء للتأويل القابل وغمممير
، الحمممذرين المممدعاة من ومتمممميزة راقية نوعية وإلى

المريضة والشريحة النوعيةم هذه فهم من والمتمكنين
. وسلوكيا وعقديا ونفسيا روحيام

والمتمكممنين الحممذرين الدعاة إلى أيضا تحتاج كما
التشممممممممممممريعية المنظومة مقاصد وتحليلم فهم من

على القممادرين ، وفروعياتها كلياتها بسممائر اإلسالميةم
يسممتجيبم ، متمموازن إسممالمي دعمموي خطمماب صممناعة

وجممممدانهم في المعشممممعش الممممدخن لوسوسمممماتم
التممدبر ألصممالة الفاقد ولعقلهمم ، اإليمممان المضممطرب

ولممتيههم ، والسممنة القرآن لمعاني والعميقم الحقيقي
بمسممتقبل المحممدق للخطر وعيهمم وعدم ، الوثنية في

       . اإلسالم
المتسممربين – المدعوين من النوع لهذا توفر وإذا

والتعميةم التجهيل وعوامل قممموى بفعل اإلسمممالم من
، السمموي الممدعوي التوجيه وعوامل مقومات – الوثنية

تعممداد في – محالة ال – سمميزيد فإنه ، المممؤثر والفاعل
، الممممدعوين جمممماهير من السممموية الفطر أصمممحاب
وناجحةم جديدة توحيديةم والء مساحات بدورهم وسيشكل

بممؤر – شك بال – وسيوسع ، اإلسممالمية الممدعوةم لعممالم
المممديمغرافي محيطه في والممممؤثرة الهادية اإليممممان
العظيم القممرآن مبدإ على والوطني والجهوي المحلي
وعملمممموا آمنمممموا الممممذين يممممدخل  الله : } إن القائل
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والممذين األنهممار تحتها من تجممري جنممات  الصممالحات
مثوى والنار األنعام تأكل كما ويأكلون يتمتعونم كفروا

 .   (12:  ) محمد{    لهم
نيالمممدخوم المممدعوين من النمموع هممذا ويتمموزعم

موجممود وهو ، األرض بقمماع مختلف في اليمموم الفطرة
وغممممير اإلسممممالمية واألمم المجتمعممممات سممممائر بين

القممممموى من الكثمممممير ويضم ، والوثنية اإلسمممممالميةم
تيار في والعاملة ، اإلسالم على المحسوبة والطاقات

: عممممموالم في سممممملبا والفاعلة ، الوثنية الثقافمممممات
والتجممممارة والمممممال واالقتصمممماد واإلدارة السياسة
وذلك ، والفن واألدب والفكر والعلم واإلعالمم

الدينية واليقظة ، الدائمة الدعوية الصممحوة الفتقممماده
التضممليل غيابممات من بمموعي تنتشممله الممتي الراشممدة

البث سمميول من عليه والمتدفق ، فيه المتردي الوثني
في يوميا الوثمممني والثقمممافي واالتصمممالي اإلعالمي

التصممورية غيبوبته حمماالت وفي النممادرة وعيه حمماالت
.  الدائمة

رأس أيضا الفطرة المدخون النوع هذا يشكل كما
في والمسمملمين اإلسممالم صممدر في الموجهة الحربة
البالد بعض في وبخاصة ، المعمممممورة أنحمممماء مختلف

، اإلسمممالمي المممدين على المحسممموبة والمجتمعمممات
الفئة وهممذه.  واإلسممالميةم العربية الممدول من كممالكثير

والعلممممماء الممممدعاة عناية إلى وماسة أكيممممدة بحاجة
يتوجهمموا كي الشممريعة في والمتخصصممين والفقهمماء

ومنممماهج ووسمممائل أسممماليب بمختلف مباشمممرة إليها
إلى أيضا وسريعة ملحة بحاجة وهي ، الدعوي الخطاب

بهمممدف وممممؤثرة ومتمممميزةم هادفة دعوية سممميوالت
والفكرية التصمممورية الوثنيمممات رغمممام من انتشمممالها
 . والعالمية المحلية والعقديةم
بالعناية يحظى أن يجب المدعوينم من النوع وهذا

والعلمممماء المممدعاة جمهمممور  قبل من الكافية الدعوية
وفرضمممية مشروعية أهمها عديدة العتبارات والفقهاء

توسمميعم على والعمل ، التوحيد لعقيدةم التبليغمو الدعوةم
.    األرض في بالله اإليمان بؤر
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:  واالستكبار المناوأة  – قوى3
وهو ، المممدعوين جمهور من الثالث النوع هو هذا

المممممممممدعوين جمهممممممممور من ليس – الحقيقة في –
ورأس الكيدية القيممادة طليعة يشكل ألنه ، الحقيقيينم

الوجممود وعلى اإلسممالميةم الدعوة على التآمرية الحربة
التبليغ بمماب ومن ، المسمملمين سائر وعلى ، اإلسالمي

فاألمثل األمثل ثم ، األنبياء به  الله كلف الذي الدعوي
هممذا ألن ، الدعوية اإلسالم برسالة الدعاة إليهم يتوجه
مقارعة أدوار يتمموزع ، األشممداء المنمماوئينم من النمموع

تنمماغمم في وخارجيا داخليا اإلسالميةم والدعوة اإلسالم
.   تهديمي وانسجام
سمممائر المضمممللة قممموىال همممذه عن تفمممرع وقد

شممهدها الممتي والجمعيممة، الفردية الهدامة الحركممات
الشمميعة فممرق سممائر:  كممم والعممالمي اإلسالمي التاريخ

والدروزم والنصيرية واإلسماعيليةم كالجعفرية الباطنية
، والزرادشمممممممممممممممممممممتية ، والمانوية ، المزدكيةو ،

، والبوذية ، والبراهمية ، ةيوالشممنتو ، والكنفوشيسممية
والبهائية : البابية الضممالة الباطنية الغنوصممية والفرق

والصممممممهيونيةم ، والماسممممممونيةم أحمديةال والقاديانيةم
والليبيراليةم ، والوجودية ، والشمممممممممميوعيةم ، العالمية

حركممات وسممائر ، والالمعقممول ، والعبثيةم ، المتوحشة
)) .. ألن . العممالمي والتنصممير التبشممير ومؤسسممات

الممتي األحوال وفق أزياءه ويبدل يتطور قد االستعمارم
. قمموي وباطل ، ضعيف حق بقي ما باق ولكنه ، تالئمه
أشممكال على يطممرأ الممذي التغممير نعرف أن المهم ومن

. تممائب رجعة وال ، ضمممير صممحوة ليس إنه ، االسممتعمارم
من بعضممهم وحممذر ، السمميطرة على األقوياء تنازع إنه

يلجمممأون المسمممتعمرين جعل كله .. ذلك اآلخر البعض
بعد سلوبأب الشعوب يحتلوا أن ويفكرون ، الحيلة إلى
  61.. (( .  أسلوب انكشف أن

والمنمممممماوأةم والتممممممآمر الكيد قمممممموى توانتصب
اإلسالمية لدعوةما ناجزت الحديث العصر في واالستكبارم

مكتبة ، االقتصادية واألوضاع اإلسالم ، الغزالي : محمد انظر 61
 .105  و104 . ص تاريخ دون طبعة، دون ، الجزائر ، رحاب
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مممردوا ممن ، والمستشممرقين ، المسممتغربينك العممداء
، الممداخلي والتهممديم التفتين وفنون أساليب كل على

، العممممالمي والتممممآمر الكيد مخممممابر في وتشمممميطنوا
62ربهم.  طريق واألمة الدعاة على ليشوشوا

اسممتبعادم في دورها الكيدية القوى هذه لعبت وقد
مبيحة ، المبدعةم الدعوية الطاقات كل وشل وتعطيل ،

لتتعممرض بيضممتها ومسممتبيحة ، اإلسممالميةم األمة ساحة
األسممتاذ يقممول . 63  الممداخلي التهممديم أشممكال لكل

الكائمممدين وفئمممات أصمممناف مبينا قطب محمد الداعية

والمممدعوة الفكر في مراجعمممات ، حسمممنة عبيد : عمر انظر 62
ودون طبعة دون ، الجزائر قسممنطينة، ، الهممدى دار ، والحركة

قممذائف ، الغممزالي  . ومحمد46  و45  و33  و31 ص ، تمماريخ
هم1406 ، األولى الطبعة ، الجزائر ، باتنة ، الشهاب دار ، الحق

.مم 146 ص ، م1986 واألوضمماع اإلسممالم ، الغممزالي محمدو 
، تمماريخ دون ، طبعة دون ، الجزائر ، رحمماب مكتبة ، االقتصادية

.102 ص كتمماب ، وضوابط أصول الواقع فقه ، بوعود أحمد و 
،74 رقم ، قطر ، األمة . همممم1420 الحجة وذو القعمممدة ذو  

، الشممهاب دار المعاصممر، المسلم هموم ، القرضاوي يوسفو
، قطب  .. وسممميد142 . ص تممماريخ دون ، طبعة دون ، الجزائر
دون ، بمميروت ، الشممروق دار ، والرأسمممالية اإلسممالم معركة
 .      106  و105 ص ، تاريخ دون ، طبعة

في الممدعوة أدب من روائع ، النممدوي علي الحسن : أبو انظر63
هم1405 ، الثالثة الطبعة ، الكويت ، القلم دار ، والسنة القرآن

..58 ص ، الضممياع رحلة ، العظم : يوسف أيضا  . وانظر62  
، والتوزيع للنشر السممعودية الممدار ، المعاصر العممربي لإلعالم

..مم 65 ص ، م1981 هممم1401 ، الثانية الطبعة الريمماض  74.  
الطبعة الجزائممر، ، ريحانة دار ، الغرور حصاد ، الغزالي ومحمد
القرضاوي  . ويوسف40 .. 38 ص ، م2000 هم1420 ، األولى

، طبعة دون ، الجزائر ، الشهاب دار ، المعاصر المسلم هموم ،
، قطب  . ومحمد137  و136  و135  و134 . ص تمممماريخ دون

..مم 115 ص ، العشممرين القممرن جاهلية .مم 137  األعلى أبوو 
للنشر السممعودية الممدار ، اإلسممالم دعمماة تممذكرة المممودودي،

عبيد عمر و .19 ص هم،1405  ،1 الطبعة ، الرياض ، والتوزيع
 .51  و50 ص ، والحركة والدعوة الفكر في مراجعات ، حسنة

على جنت وكيف المسممتوردة الحلممول ، القرضمماوي ويوسف
، هممم1400 ، األولى الطبعة ، بمميروت ، الرسالة مؤسسة ، أمتنا

 . 257 ص
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فئممات فهم النمماس : )) .. أما والمسمملمين باإلسممالمم
: فهم المثقفممون فأما ، لإلسممالم عممداوتهمم في شتى

الصممممليبيةم وضممممعته الممممذي ، الخممممبيثم الكيد خالصة
المثقفممون . فهممؤالء اإلسممالم على للقضاء الصهيونية

الممتي الحكومة مدارس في االستعمار رباهم الذين هم
تؤدي ، معينة سياسة لتنفذ وبصره سمعه تحت أقامها

عن شمميئا يعرفممون ال المسلمين من أجيال تخريج إلى
في تحوم شبهات منها بدال ويعرفون ، اإلسالم حقيقة

والفنممانون الكتمماب . وأما الممدين هممذا حممول نفوسممهم
والسمممممممينيمائيون واإلذاعيمممممممون والقصاصمممممممون

اإلسممالم يكرهممون شك وال .. فهم إلخ والتلفزيونيممون
ويربحممون بها يقومممون الممتي التجارة ألن ؟.. يكرهونه

الفاحشة وإشمماعة األخالق إفسمماد تجممارة طريقها عن
  64.. (( .  المجتمع في

الداخلية الكيدية القمممممموى هممممممذه أن والحقيقةم
وتوجيهم توجه إلى بحاجة والمسلمين لإلسالم المناوئة
المؤسسممممات قبل من إليها يتوجه ، خمممماص دعمممموي

اإلسممالميةم الدعوية والمراكز والهيئممات والمنظمممات
على – الممممدعاة جهد يكفي ال حيث ، والعالميةم المحلية

المممادي زادهم قلة إلى باإلضممافة ، لوحممدهم – كثرته
. والوسائليم والتقني
والخارجيةم الداخلية والكيد المناوئة قمممموى إن ثم
والدعاةم المصلحين من الغفير الجمع جهود إلى بحاجة

والمراكز والمنظمممات والهيئممات والفقهمماء والعلممماء
اإلسممالمية الممدعوة تممؤتي حممتى اإلسممالمية الدعوية

وبطروحاته اإلسمممالمي بالمممدين تعمممرفهمو ثمارهممما،
والمضممللة المفلسممة، اإلنسممانية على والنبيلةم الخيرية

وتسمملك ، الضممال والهمموى العقل وتعممثرات بوثنيممات
عمممممموم إلى ثم إليهم وتصل ، السممممموي مسمممممارها
.   المدعوينم

 ..339 ص ، العشرين القرن جاهلية ، قطب : ومحمد انظر 64
المسمممملم هممممموم القرضمممماوي، : يوسف أيضا  . وانظر348

. ص تاريخ دون ، طبعة دون ، الجزائر ، الشهاب دار ، المعاصر
158 .. 169. 

69



: المدعوين * حقوق
والمرتقممبين الحقيقمميين – المممدعوينم لجمهممور
وعالميا- حقمموق وإقليميا ووطنيام محليا والمستقبلين

على أو المسمملم الداعية على وعديممدة أكيممدة شممرعية
واحترامها مراعاتها وعليه اإلسممالمية، الدعوية الهيممأة

وهممممممذه ، الدعوية ممارسممممممته خالل بدقة وتطبيقها
: هي الدعوية الحقوق

تعممالى الله أنزلها كما اإلسالم رسالة إلى  – دعوتهم1
و الصمممالة عليه محمد نبيه على الكمممريم القمممرآن في

الكرام الصحابة مع الكريم رسوله طبقها وكما السالم
.
وفي ، إرادتهم بكامل اإلسالم رسالة إلى  – دعوتهم2

. والوضوح الحرية من جو
االتصممال بوسممائل اإلسممالم رسممالة إلى  – دعمموتهم3

. المشروعة والتبليغم واإلعالمم
العممرض بأسمماليب اإلسممالم رسممالة إلى  – دعمموتهم4

الحجمممماج أسمممماليب وبمختلف والمممممرحلي المنهجي
الوجمممممممداني التجمممممممييشم أدوات وبمختلف العقلي،

والترهيب. بالترغيب
الحكمة بأسمماليب اإلسممالم رسممالة إلى  – دعمموتهم5

وثقممافتهم خصوصياتهم ومراعاة ، الحسنة والموعظة
.  ومعاييرهمم وقيمهم وتراثهم

ال العملية بالقممدوةم مالاإلسمم رسممالة إلى – دعمموتهم 6
65.  فقط القولية

الممممدعوينم أنمممواع اإلسمممالمي الداعية وعى وإذا
أمكنه المختلفممة، التأثيرية ومؤسسمماتهمم وأصممنافهم

الدعوية ومضممامينه برسممائله صممفوفهم ولمموج بالفعل
، البالغ حالة إلى نقلهم وأمكنه الممممؤثرة، اإلسمممالميةم

اإلسممممممممالم مع فالتعممممممممايش ، فالتقبل ، فالمعرفة
بعضممهم لنقل تمهيممدا ، تقممدير أقل على والمسمملمين

، المسممملمين جمهمممور كعامة اإلسمممالم حظممميرة إلى

في الممدعوة أدب من روائع ، الندوي علي الحسن : أبو انظر 65
، الثالثة الطبعة ، الكمممممويت ، القلم دار ، والسمممممنة القمممممرآن
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الممدعاة بجهممود ثم وفضممله تعممالى الله بعون وليصبحوام
.  اإلسالم دين إلى أقوامهم في محليينم دعاة إلى

  المدعوين     وأصناف     مستويات
   

       1– 

   
       2– 

       3 – 

      4– 
 

         5 –

         6 – 
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بحسب المدعوين جمهور
فطرتهم

الفطر أصحاب
المدخونة

الفطر أصحاب
السوية والكيد المناوأة قوى

الداخلي والتآمر
والكيد المناوأة قوى

الخارجي واالستكبار

بحسب المدعوين جمهور
أنماطهم

الملتزمات النساء فئة
والمتحلالت

المنكوبين المدعوين فئة
بالنكبات

مختلف من دين رجال
األديان

الطلبة فئة
الجامعيين

الطلبة فئات
والتالميذ

فئات
المساجين

األمن رجال

بحسب المدعوين جمهور
السكاني التعداد

البشريةأممممةمجتمعأسمممرةجماعةأفراد
واإلنسانية . . سياسية ضاغطة جماعة

. دينية مالية

بحسب المدعوين جمهور
واللسان اللغة

باللهجات مدعوين
العامية

باللغة مدعوين
الفصحى العربية

باللغات مدعوين
األجنبية

مدعوين
حقيقيين

مدعوين
مرتقبين

مدعوين
مستقبلين

مدعوين
محايدين مستواهم بحسب مدعوين

ومكانتهم

تمدنهم بحسب مدعوين
االجتماعي

بحسب مدعوين
المالي مستواهم

مستواهم . بحسب م
الثقافي

توجهاتهم باعتبار مدعوين
وميولهم



          7– 

          8 – 

الثالث المبحث
الدعوة وتقنيات وسائل

: * تمهيد
– الفنية والتقنيمماتم واألسمماليبم الوسممائل تشممكل

العملية في الممرئيس الرابع الركن – والمعنوية المادية
مختلف في المممممدقيق التحكم بواسمممممطة إذ ، الدعوية
اإلسمممممممممالمي الداعية يتمكن والفنية التقنية أدواتها

بين الممدعوي عمله في بمماهرا نجاحا يحقق أن األصمميل
. المدعوينم أصناف مختلف

أحسن هي } التي الدعوةم وسيلة ))  ماهي ولكن
لتممؤدي بها باالستمسمماك تعممالى الله تعبممدنام { والممتي

: تعممالى قممال ؟ التغييرية آثارها المممبين البالغ عمليةم
عممداوةم وبينه بينك الممذي فإذا أحسن هي بالتي } ادفع

اختيارنا بحسن إنه  ، (34:  ) فصلت{  حميمم ولي كأنه
من نغمميره لها اسممتعمالنام وحسن ، المناسممبةم للوسمميلة

مناصر صديق به فإذا لدودا عدوا كان أن فبعد ، الداخل
اإلعالم يمارسه الممذي الممداخل من التغيممير .. إنه ودود
الممتي الصممور أذهاننا في فيرسم مسمماء، صممباح علينام

ويأخممذنا ، يريممدها التي االهتمامات لنا ويصنع يختارها،
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و ظرفهم بحكم مدعوين
اآلني واقعهم  

منكوبين
بنكبات

 مصطافينمرضىزمنىمعاقين
رياضيين عابرين

مهنهم بحسب مدعوين جمهور
ووظائفهم

 وممرضين أطباء
وصيادلة

ومعلمين أساتذة
ومدرسين

ومحامين قضاة
حرة مهن أصحابومتعهدين مهندسين

وحرفيين
ومهنيين صناع

عاديين

عن عاطلين
العمل

المال أرباب
واألعمال

متقاعدين
ومتفرغين

 من متحولون
همدين دينهم



على قممدرة كل ونسمملب يحممددها، الممتي المواقع إلى
66.. (( .  والتلقي التبعية قدرة إال بالمثل المواجهة

مختلف ، الدعوية والتقنيممات بالوسممائل ونعممني
، الممدرس : ) الخطبممة، مثل القديمة الفنية الوسممائل
، الصممحيفة ، الرسممالة ، التممأليف ، الحلقة ، الموعظة

: مثل الحديثة الوسممائلو ( ، الكتاب المطوية، ، المجلة
غير والحوار الحديث ، المناظرة ، المحاضرة ، ) الندوةم
أو ، الممممممذياع أو ، التلفزيمممممون جهممممماز في المباشر

النشر أو ، االلكترونية الرسمممممممالة أو ، االنمممممممترنيت
البريد أو ، النقال الهاتف أو ، الفاكس أو ، االلكتروني
وغممير المباشممرة والرسممائل األحمماديث أو ، االلكتروني

.. ( . وباإلعالن وبالهاتف بالفاكس المباشرة
والحديثةم القديمة الفنية واألساليب الوسائل هذه

وأن ، بدقة يمهرها أن المسلم الداعية على يجب التي
، متناهية تأثيرية وبفاعليةم ، بسممممممممرعة معها يتعامل
إلى اإلسممالميةم الدعوية ومضممامينه رسائله تأثير ليصل
مهما واللسان القلم )).. دعاية ألن ، المدعوينم قلوب

يكممون . وقد اآلثممار ضممئيلة النتممائج قليلة فهي اتسعت
اسممتخدمتام إذا الغنمماء من شمميء الخطابة أو الكتابة في

نظام بإقامة يتعلقم األمر كان إذا ولكن ، محمود لغرض
أسممممباب الخطابة أو فالكتابة ، اجتممممماعي أو سياسي

قد . نعم للنجمماحم مباشممرة وسممائل وليست مسمماعدة،
يخطف جوا وخطبائها ، بصحفها القوية الدعاية تحدث
أو أياما ذلك يدوم وقد ومظاهره ، بألوانه الناس أبصار
يممزول أن يلبث ال الصممناعي الجو هممذا أن غممير ، أعواما

يميلممون فالممذين ذلك . ومع الممدخان غيمموم تممزول كما
، الدعايات هذه يؤثرون والثرثرة الجدل إلى بطبائعهم
في االنتصممار ويممرون واسممعة آممماال عليها ويعلقممونم

، التممماريخ توجيه في بعمممده ما له أممممرا كالمية معركة
الحق كممممان إذا .. وخصوصا الحمممموادث على والهيمنة

عندئذ . إنهم ويممدافعون يعتقممدون فيما ، هؤالء نصيب
ّ ، يدركون ال – لألسف – . وهممذا وحممده الكالم منطق إال

ص ، اإلسالمي العمل مسيرة في نظرات ، حسنة عبيد عمر 66
85 . 
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منذ دعمممماتهم إليه اتجه وما ، المسمممملمون فيه وقع ما
، األخممرى األديان أهل مناظرة أن يحسبون ، بعيد زمن

على يجممدي ، حمماد علمي نقمماش في عليهم واالنتصممار
. كثيرا اإلسالم

وهجر الصمممامت، العمل تمممرك إلى ذلك وجمممّرهم
المبشممرين أن حين على بفضممائله، المغممري المسمملك

عكس دعممايتهم في األول األسمماس جعلوا المسيحيينم
األعمممال ببعض االشممتغال من فجعلمموا ، االتجمماه هممذا

تمموحي ما بين . واختبممأوا الدائمة وظيفتهم اإلنسممانية
يقومممون واؤبد ثم النفمموس، في األعمممال هممذه إليه

المممممدارس فتحمممموا ثم . ومن لممممدينهم بممممدعايتهمم
تحقيق على وأشمممرفوا والمستشمممفيات، والمالجيء

. وسممماعدهمم ونظمممام بعناية والتبعيةم األصممملية غايتها
غممير بطريقة اختيروا أنهم طريقهم، في المضي على

طريقة عنممدنا، اإلسممالم دعمماة بها يخممار التي الطريقة
في والقاصممرين ، أجسممامهم في العمماجزين اختيممار

ال لإلسممالم الدعاية . إن أنفسممنا فلنراجع أال ،ثقافتهم
ّ لهمما، معممنى وحشد أمتممه، وتكمموين دولته إقامة بعد إال

ّ لخدمتممه، بنيه من النممابهين لن الكثممير الكالم فممإن وإال
ّ يكون 67. (( .  لغوا إال

عمممممالم في والنممممماجحم الممممممؤثر االنطالق وركن
وصممدق ودقة متانة في أساسا يممتركز الفنية التقنيات
لجمهممور الموجهة الدعوية الرسممالة مضمممون وأصممالة

إذ ، سممواء حد على والمرتقممبين الحقيقيين المدعوينم
من جملة الدعوية الرسمممممممممالة تتضممممممممممن أن يجب

بنيتها في األساسمممممية والمقوممممممات المواصمممممفات
، الهيكلي الصمموري شممكلها وفي  والعقديةم المعرفية

وسنسممعى ، لآلخممرين وإيصممالها نشممرها وسمميلة وفي
الدعوية الرسممممالة مقومممممات أهم لتقعيد جاهممممدين

.   الناجحة
الدعوية:  * الرسالة

اإلسمممالمي كفاحنا في الحق معمممالم من ، الغمممزالي محمد 67
تاريخ دون ، طبعة دون الجزائر، ، باتنة ، الشهاب دار ، الحديث

 . 250  و249 ص ،
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الناجحة الدعوية الرسممالة ومقومات عناصر وأهم
68:  يلي ما

في األسمماس الركن تشكل حيث ، الدعوية  – الفكرة1
تأسيسممماتها في ضمممبطا وتتطلب ، الدعوية الرسمممالة
بنيتها في أيضا مماثلة وتأسيسممات ، العقدية القاعدية

أسمملوب تممأثيرات وفي ، والبالغية والصمموتية اللغوية
الحقيقة هي هنا نعنيها المممممتي . والفكمممممرة خطابها
والتصممديق ِاالعتقاد ُالواجبة ِ،الصحة ُطلقةُالم ، الدينية

. ِوالتطبيقم
الرئيسة الدعوية الحقيقة أو الفكرة نوعية  – تأصيل2
بالعممدل يممأمر الله } إن ؟ روحية عقدية حقيقة أهي ،

الفحشمماء عن * وينهى القممربى ذي وإيتمماء واإلحسممان
90:  ) النحل{  تذكرون   لعلكم يعظكم والبغي والمنكر

)، } والمممذين ؟ شمممرعية سياسمممية حقيقة هي أم  
بينهم شورى وأمرهم الصالة وأقاموا لربهم استجابوا

(35:  ) الشمممورى  { ..  ، ؟ قانونية حقيقة هي أم  
أهممواءهم تتبع * وال أمرت كما واستقم فادع } فلذلك

ألعممدل * وأمممرت كتمماب من  الله أنممزل بما آمنت وقل
حجة ال أعمالكم ولكم أعمالنا لنا وربكم ربنا الله بينكمم
: ) الشورىالمصير{  وإليه بيننا يجمع  الله  وبينكم بيننا

اإلنسان }.. ووصينام ؟ اجتماعية حقيقة هي أم  ، (13
؟ اقتصادية حقيقة هي أم ، (م 13:  ) لقمان..{  بوالديه

الربا من بقي ام وذروا الله اتقوا آمنوا الذين أيها } يا
(277:  ) البقممرة{   مؤمنين كنتم إن  ، حقيقة هي أم  

) لقمممانمعروفا..{  الدنيا  في }.. وصاحبهما ؟ تربوية
 :14)  ، النممبي أيها }يا ؟ وأمنية عسممكرية حقيقة أم  

عشممرون منكم يكن إن القتممال على المؤمممنينم حممرض
ألفا يغلبمموام مائة منكم تكن وإن مائتين يغلبوا صابرون

( 66:  ) األنفال* {  يفقهون ال بأنهم كفمروا الذين من
المممذين أيها } يا ؟ سممملوكيةم أخالقية حقيقة هي أم ،

تستأنسمموا حممتى بيمموتكمم غممير بيوتا تممدخلوا ال آمنمموا

في اإلقنمماع أسمماليب من ، مصممطفى بممابكر : معتصم انظر 68
أولى جمممادى ،95 عممدد قطممر، ، األمة كتمماب ، الكممريم القرآن
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{ تممذكرون  لعلكمم لكم خممير ذلكم أهلها على وتسمملموا
(27:  ) النممور  ، آدم بني } يا ؟ جمالية حقيقة هي أم  
وال واشمممربوا وكلممموا مسمممجد كل عند زينتكم  خمممذوا

زينة  حممرم من * قل المسممرفين يحب ال إنه  تسممرفوا
هي قل الممرزق من والطيبممات لعبمماده أخممرج التي الله

) { .. القيامة يوم خالصة الدنيا الحياة في آمنوا للذين
،29:   األعراف   30)  ، إنا ؟ فنية جمالية حقيقة أم    {

  . (6:  ) الصافات{  الكواكب بزينة الدنيا السماء  زينا
مع ومرونتها وتكيفها الدعوية الفكمممممممممرة  – تقننة3

نظريا لها المفعلة االتصممممممممالية الفنية الوسمممممممميلةم
. ومستقبليام آنيا ، وجمعيا فرديا وتطبيقيا،م

والمممرحلي والمنهجي العلمي واإلعممداد  – التخطيط4
الدقيقة الواقعية المعطيات بحسب الدعوية .. للفكرة

مع أساسا والمتناسممبةم ، المممدعوةم لألنممواع والصممحيحة
: والسممممممممالم ةالصال عليه لقوله واتجاهاتها ميوالتها

يكذّب أن أتريدون ، عقولهم قدر على الناس ] خاطبوا
الدقيق التحليل إلى باالستنادم وذلك [ ، ؟ ورسوله الله

وثممموابت واتجاهمممات ميممموالت لواقع العميق والتمممدبر
بها الممواعي والخممروج ، المممدعوةم .. الجماهير ومصالح

بعض يمموهم التي ، الجاهزة المثالية القوالب دائرة من
مع العربية : ) الجماهير كشعارات بها أنفسهم الدعاة

شممرع ومع اإلسممالمي الحل مع الجممماهير أو ، اإلسممالم
أن أو ، وطروحمماتهم اإلسممالميينم مع األمة أن أو ، الله

مراقبة على االنكفمماء وعممدمم .. ( ، الشممريعة مع األمة
. أيضا الدعوي مستقبلها آفاق وترصد واقعها

تأثيراتها ومن ، الدعوية الفكممرة فاعلية من  – التأكد5
، أوجب فتركها وإال المممدعوة،م الجممماهير في اإليجابية

الممذين ، والمعارضممين المنمماوئين من ستجلبهم لما نظرا
في هو الممدعوي للعمل جديدةم تحديات في سيتسببون

. مواجهتها يستطيع وال ، عنها غنى
والمعرفية الثقافية المسممتويات حقيقة من  – التأكد6

مضمممون تتلقى الممتي المممدعوة للجممماهير والعلميةم
التصمممور وجممموه وفق وتسمممترجعها الدعوية الرسمممالة
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النفسي التممأثري و المصمملحي و والممواقعي المعممرفي
: التالية

كلياتها وتسممتعيد ، الدعوية الفكرة تستعرض  – حيث1
. واع عقلي تصور وفق جزئياتها من والكثير

شمممعورها ال وفق وتسمممتعيدهام ، تستعرضمممها  – حيث2
. الباطن وعقلها

إيحاءاتها وفق وتسمممممتعيدهام ، تستعرضمممممها  – حيث3
. واقعيا فيها ريةيالتأث

قيمها وفق وتسممممممممتعيدهام تستعرضممممممممها  – حيث4
وفنمممممون وتقاليدم عمممممادات من االجتماعيةم ومعاييرها

.. وأزياء
التربية نوعية وفق وتسممتعيدهام ، تستعرضممها  – حيث5

. عليها ونشأت درجت التي
ضمموء على وتقارنها وتستعيدهام ، تستعرضها  – حيث6

. وتصوراتها وثوابتها وقيمها معتقداتها وفاعليةم
تصممموراتها وفق وتسمممتعيدهام ، تستعرضمممها  – حيث7

. والمستقبليةم اآلنية
مردوديتها وفق وتسممممتعيدهام ، تستعرضممممها  – حيث8

والمستقبلية. اآلنية والعمليةم النظرية وعائديتها
الناجحة الدعوية الفكمممممرة تأصممممميل أهمية عنو

الكلمة : )) .. إن القرضمماوي يوسف يقممول والمممؤثرة
إال ورائهمما، من تجتممنى ثمممرة وال ، لها لممزوم ال العنيفة

الحمموار .. أما القلوب مودة وتغير المشاعر، تجرح أنها
أنه فاألغلب ، والتجريح ، واالتهام العنف، يصحبه الذي

إذا يخشى قد بل ، األنفس صممفاء ويعكر ، الممود يفسد
قممال ما نحو على أخممرى مممرة يعممود ال أن الممود ذهب

 : الشاعر
الزجاجة ***     مثل    ودها تنممافر إذا القلمموب إن
. يجبر ال كسرها
العبمممممممارات أو الجمل بعض اختيمممممممار حسن إن

ويفض مشمممكالت، يحل األحيمممان بعض في المناسمممبة
والعممماملين الممدعاة تمممدعو ضممرورة  وال.. اشمممتباكات

من الممتي العبممارات أو الكلمممات اتخمماذ إلى لإلسممالمم
وتنهي تجمع، وال تفرق وأن ، تبشر وال تنفر أن شأنها
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أنه أنس عن عليه المتفق الحممديث ففي ، التنفممير عن
تعسممروا وال : ] يسممروا قممال وسمملم عليه الله صمملى

69[ .. (( .  تنفروا وال وبشروا

:  الدعوي االتصال عملية * وظائف
الوظممائف من جملة الدعوي االتصال عمليةم تؤدي

يمكن ، اإلسمممالمي المممدعوي العمل حقل في الحيوية
:  يلي فيما إجمالها

والتعمممماليمم بممممالقيمم واإلعالم والتعريف  – اإلخبممممار1
. اإلسالمية السماوية

. اإلسالميةم السماوية التعاليمم لمضامين  – التعليمم2
. اإلسالمية السماوية والتعاليم بالقيم  – التذكير3
السممممماوية التعمممماليم ورسممممالة بحجج  – اإلقنمممماع4

. اإلسالميةم
.  اإلسالميةم السماوية التعاليمم أهمية على  – التأكيد5
. اإلسالميةم السماوية الرسالة تعاليمم عن  – الدفاع6
والمسممتمرة الدائمة الشمممولية اإلسممالمية  – التربية7

. المسلم للجمهور والتوجيهم
على المممتراكم اإلسممالمي الفكر لحركية  – التممأريخ8

.  اإلسالميةم السماوية التعاليمم
قد نكمممون الدعوي االتصال عملية وظيفة وبتبيان

الدراسممممممممات منظممممممممور من الدعوية العملية تتبعنام
جانبها في اهمممممممأبعاد لنا فتوضمممممممحت ، االجتماعيةم
في ممارسته للدعاةم يصلح الذي ، االعتيادي التبشيري

سائر أمام والنزيهة الشريفة الدعوية المنافسة أجواء
70.  والملل األديان

مجلة ، الجممدل وشممرائط الحمموار أدب ، القرضمماوي يوسف 69
 .41 ص ، م2003 سبتمبر هم1424 رجب  ،160 عدد ، العالمية

،69)   صممحيحه في البخمماري أخرجه والحممديث   6125، (م   
وأحمد  (م ،5890)  الكبرى في والنسائي  (م ،1734)  ومسلم

 ( .362  ،131/ 3)  المسند في
في الشمممرعية القواعد ، البيمممانوني الفتح أبو محمد انظر 70

عدد هم1422 األول ربيع األمة، كتاب ، اإلسالمي العمل ترشيد
بممممممابكر  .. ومعتصم152 ص  .. و12 ص  .. و94 ص ،82

كتمماب ، الكممريم القممرآن في اإلقنمماع أسمماليب من ، مصممطفى
 .70 .. 47 ص ، هم1424 أولى جمادى  ،95 عدد ، قطر ، األمة
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المبحث الرابع
دور القمواعممد الشمرعيمة في ترشميد العمل

 الدعوي
* تمهيد :

تشكل القواعد األصولية والفقهية أحد العوامممل
الرئيسة في نجاح وضبط وتأصمميل وفاعليممة العمليممة
الدعويممة ، وإذا دخممل المشممتغل بالعمممل الممدعوي في
حقل الممدعوةم دون إلمممام كمماف بهمما ، يصممبح نشمماطه
وعملهم الدعوي معرضا للخطممإ الفممادح ، الممذي تممترتب
عليممه نتممائج وخيمممة على مسمممتقبل الممدعوة والعمممل

الدعوي .
وألهمية هذه القواعد األصممولية والفقهيممة فقممد
قررنا أن نفرد لها مبحثا خاصمما ، نبممدؤه أوال بتأصمميل
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المعممنى اللغمموي واالصممطالحي لمفهمموم القاعممدة
األصولية والفقهية والشمرعية .

فمممما هي القاعمممدةم لغمممة ؟ ومممما هي القاعمممدة
األصولية والفقهية والشمرعية اصطالحا ؟

* القواعمد لغة : 
جمع قاعدة ، ومن معانيها اللغوية ) األسمماس (
، ومنه قوله تعممالى : } وإذ يرفممع إبممراهيم القواعمممد
من الممبيتم وإسمممماعيل ربنمما تقبممل منمممما إنممك أنت

 ( ، ومن معانيهمما127السمممميع العليم { ) البقممرة : 
أيضمما ) الضممابط ( ، وهممو األمممر الكلي ينطبممق على

71جزئيات . 

:* القاعدة اصطالحا 
فهي : ] قضمممية كليمممة منطبقمممة على جميمممعم

 ، وتطلممق على معممان تممرادف األصممل72جزئياتهمما [ 
والقممانون والمسممألة والضممابط والمقصممد .. وعليممهم
يتممبين لمن تتبممع ممموارد االسممتعماالت أن مصممطلح
القاعممدةم : هي الكليممة الممتي يسممهل تعممرف أحمموال

73الجزئيات منها . 

وتتعلق القاعدة بمختلف العلوم ، فهناك قواعممد
أصممولية وفقهيممة ونحويممة ، وهنمماك قواعممد شممرعية

وعقليةم وقانونية .. فلكل علم قواعده .
ومن التعريفات السابقة يمكننا تعريف القواعممد
الشرعية بأنها : ] أحكممام شممرعية كليممة تنطلممق على
أحكممام فرعيممة متنوعممة [ ، وهممو التعريممف القممريب
والمشمممابه لمممما وضمممعه أكمممثر العلمممماء المتقمممدمينم

والمتأخرين لمفهوم القواعد األصولية والفقهية . 

 .755 ، ص 2انظر : المعجم الوسيط ، ج  71
 .171انظر : التعريفات للجرجاني ، ص  72
محمممد أبممو الفتح البيممانوني ، القواعممد الشمممرعية 73

ودورها في ترشميد العمل اإلسممالمي ، كتاب األمة ،
همممم ، السمممنة الحاديمممة1422 ، ربيمممع أول 82عمممدد 

 43والعشرون ، ص 
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أما ممما ذهب إليممه األسممتاذ الممدكتور ) محمممدم أبممو
الفتح البيمممممانوني ( في كتابمممممه القيم ) القواعمممممد
الشرعية ودورها في ترشيدم العمممل اإلسممالمي ( من

وجممامع التوسعم والشمول في وضممع تعريممف شمممامل
مممانع للقواعممد الشممرعية ، بحيث تشمممل القواعممد
األصولية والفقهية والعقديممة والتعبديممة و التعامليممة
والخلقيةم و الدعويممة ، فهممو التعريممف األشمممل ، ولممو
ضممم قواعممد كممبرى من مثممل قولممه تعممالى : } إن

،114الحسمممنات يمممذهبن السممميئات { ) هممود :  (م   
وقوله تعالى : } إن مع العسر يسممرا { ) االنشممراح :

 ( ، وقوله عليه الصالة والسممالم : } إنممما األعمممال6
 ، وقولممه عليممه الصممالة والسممالم : } ال74بالنيممات { 

75ضرر وال ضرار { . 

وكقول األصمموليين : ] األمممر للوجمموبم ، والنهي
للتحمممريم [ ، و ] مممما ال يتم المممواجب إالّ بمممه فهمممو
واجب [ ، وقول الفقهاء : ] األمور بمقاصدها [ ، و :
] المشممقة تجلب التيسممير [ ، و ] العممادة محكمممة [ .
وقول بعض الممدعاة : ] نتعمماون فيممما اتفقنمما عليممه ،
ويعممذر بعضممنا بعضمما فيممما اختلفنمما فيممه [ ، وقممول

76بعضهم : ] نحن دعاة ال قضاة [ ، وهكذا .. 

* نماذج من القواعد الشرعية وتطبيقاتهمما في
: العمل الدعوي

هناك قواعد شرعية عديدة تصلح ضوابط ألمممور
الدعوةم اإلسالمية ، سواء من حيث أصولها ومناهجها

، أو من حيث أسلوبها ووسائلها .

،1متفممق عليممه ، صممحيح البخمماري ، كتمماب بممدء المموحي ) 74 (م 
 .3530وصحيح مسلم ، كتاب اإلمارة ، 

أخرجه الحاكم وصححه ، ووافقه الذهبي ، انظر المستدرك 75
 .57 ، ص 2، ج 

لمزيد من التوسممع انظممر : محمممد أبممممو الفتح البيممانوني ، 76
القواعمد الشمرعية ودورها في ترشميد العمممل اإلسممممالمي ،

هممم ، السممنة الحاديممة1422 ، ربيممع أول 82كتاب األمة ، عممدد 
 ...43والعشرون ، ص 
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وإن الدعوة اإلسالمية ال تكون سممليمة وصممحيحة
ومنتجممةم ، إالّ إذا تقيممدت بتلممك القواعممد الشممرعية ،
وانضبطت بتلك الضوابط ، ذلممك ألن أبممرز خصائصممها
أن تكممون على بصمميرة من اللممه ، وقممد قممال تعممالى :
} قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن
اتبعممني وسمممبحان اللممه وممما أنمما من المشمممركين {

 ( .  108) يوسف : 
وما ضعفت الدعوة اإلسالمية على مدى األيممام ،
وما تخبطت في طريقها ، إالّ بسبب بعممدها عن تلممك
البصيرة المنشودة ، ووقوعها في انحراف المنهج أو
قصمموره ، وخطممإ األسمملوب وضممعف الوسمميلة . وممما
أحوج الدعاة اليوم إلى تفهم تلك القواعد الشرعية ،
واالنضممباط بهمما ، ليقوممموا بممدعوتهمم حممق القيممام ،
فيصلح الله لهم أعمالهم ، ويغفر لهم ذنوبهم ، قال
الله تعالى : } يا أيها الذين آمنوا اتقوا اللممه وقولمموا
قوال سديدا * يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبمكم
ومن يطمع الله ورسممموله فقممد فمماز فمموزا عظيممما {

 ( . ولنذكر – اآلن- 71 ، 70) األحزاب : 
أهم هذه القواعد الشمرعية الدعويةم :

* أهم القواعد الشرعية في المجال الدعوي :
وأهم هذه القواعد الشممرعية الدعموية ما يلي :

 – قممول اللممه تعممالى : } قممالوا معممذرةم إلى ربكم1
 ( .164ولعلهمم يتقون { ) األعراف : 

 – قمممول اللمممه تعمممالى : } قمممل اللمممه ثم ذرهم في2
 ( .91خوضهم يلعبون { ) األنعام : 

 – قول اللممه تعممالى : } فال تقعممد بعممد الممذكرى مممع3
 ( .68القوم الظالمين { ) األنعام : 

 – قول اللممه تعممالى : } وإنمماّ وإيمماكم لعلى هممدى أو4
 ( .24في ضالل مبين { ) سبأ : 

 – قول الله تعالى : } مممما على الممذين يتقمممون من5
حسممابهمممم مممممن شمميء ولمكممممن ذكمممممرى لعملمهمممم

( .69يتقون  { ) األنعام : 
 – قول الله تعالى : } فذكر إنما أنت مذكر * لسممت6

 ( .22 ، 21عليهم بمسيطر { ) الغاشية : 
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 – قول الله تعالى : } وال تزر وازرة وزر أخرى { )7
 ( .18فاطر : 

 – قممول اللممه تعممالى : } إن مممع العسممر يسممرى {8
 ( .6) االنشراح : 

 – قول اللممه تعممالى : } وال تحسمممبن الممذين كفممروا9
معجممممزين في األرض وممأواهممممم النممممار ولبئممممس

 ( .57المصير  { ) النور : 
- قممول اللممه تعممالى : } وإن تصممبروا وتتقمموا ال10

 (.120يضركم كيدهم شيئا { ) آل عمران : 
- قول الله تعالى : } ال إكراه في الدين قممد تممبين11

( .256الرشد من الغي { ) البقرة : 
- قولممه صمملى اللممه عليممه وسمملم  : } يسممروا وال12

77 تعسروا وبشروا وال تنفروا { .

- قوله صلى الله عليه وسمملمم  : } إن اللممه رفيممق13
78 يحب الرفق في األمر كله { .

- قوله صلى الله عليممه وسمملم  : } المممؤمن مممرآة14
79 المؤمن { .

- قوله صلى الله عليه وسلم  : } ال يلدغ المممؤمن15
80 من جحر واحد مرتين { .

- قول عائشة رضي الله عنها : } ما خيّر رسمممول16
اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملم  بين أمممرين إالّ أخمممذ
أيسمرهما ممما لم يكن إثما فإن كممان إثممما كممان أبعممد

81 الناس منه { .

- قول الخليفةم الراشدي أبي بكممر الصممديق رضممي17
82 الله عنه  : )) أينقص الدين وأنا حي (( .

 .3262 ، ومسلم 67متفق عليه ، البخاري  77
 .4697 ، ومسلم 6415متفق عليه ، البخاري  78
 .4272أخرجه أبو داود في اآلداب ، رقم  79
 .5317 ، ومسلم 5668متفق عليه ، البخاري  80
 .4294 ، ومسلم 3296متفق عليه البخاري ،  81
هذا قول مشهور ألبي بكر أيام حروب الردة . 82
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- قممول الخليفممةم الراشممدي عمممر بن عبممد العزيممز18
رضممي اللممه عنممه : )) وإني أخشممى أن آخممذ النمماس

83 باإلسالمم جملة ، فيدفعوهم جملة (( .

84 - قول بعض الدعاة : )) نحن دعاة ال قضاة (( .19

- قممول بعضممهم : )) نتعمماون فيممما اتفقنمما عليممه ،20
85 ويعذرم بعضنا بعضا فيما اختلفنام فيه (( .

وغيرها من قواعد كثيرة وضوابط عديدةم مبثوثة
في كتاب الله عز وجل ، وفي سنة رسول الله صلى
الله عليه وسمملمم  ، ومن أعمممال السمملف الصممالح من
األممممة ، ثم المممذين يلمممونهم من العلمممماء والمممدعاة
الربانيين من سلف وخلف األمة ، ما تزخر بممه الكتب
الدعويممة واألدبيممة والتاريخيممة القديمممة والحديثممةم .
وسممنحاولم إجممراء بعض التطبيقممات على خمس من

هذه القواعد الشرعية في الجانب الدعوي . 
* تطبيقات دعوية على خمس قواعد شرعية :

 – قاعممممدة : } قممممالوا معممممذرة إلى ربكم ولعلهم1
 ( .164يتقون { ) األعراف : 

وردت هذه القاعدة الدعوية القرآنيممة في قصممة
أصحاب السبت من اليهود في سورة األعراف ، حيث
احتممالوا على الحكم الشممرعي في منعهم من الصمميد
يوم السبت ، فقامت طائفممة منهم بمموعظهم وإنكممار
منكممرهم ، فقممالت لهم طائفممة : } وإذ قممالت أممممة
منهمم لمممم تعظمممون قوممما اللممه مهلكهم أو معممذبهم

 ( ، فأجمممماب164عممممذابا شمممممديدا { )األعممممراف : 

 . وحلية94 و 93 ، ص 2انظر : الموافقات للشاطبي ، ج  83
 .281 ، ص 9األولياء ألبي نعيم ، ج 

هذا قول لألسممتاذ الشمميخ حسممن الهضمميبي - رحمممه اللممه - 84
المرشد الثاني لجماعة اإلخوان المسلمين .

في أصلها للتابعي الجليل الحسن البصري تهذه القاعدة  85
 الشيخ السيد رشمممميدهم ، ثم أحياها في العصر الحديث 110

- واسممتخدمها األسممتاذ الشمميخم 1936ت رضمما - رحمممه اللممه 
- ، نقال عن الشممميخم 1949ت حسمممن البنممما - رحممممه اللمممه 

األستاذ الممدكتور يوسممف القرضمماوي ، مجلممة اإلصممالح ، عممدد
هم .1404 ، شوال 77
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الواعظون : } قمالمموا معممذرة إلى ربممكمم ولعملهمم
 ( ، معللينم وعظهم لهم164يتمقممون { ) األعراف : 

إلى الله عممز وجممل بالقيممامم بعلتينم : األولى : اإلعذار
بواجب التذكير والنصيحة ، والثانية : رجاء اتعاظهم ،

86واتقائهم الله سبحانه وتعالى . 

فكانت قاعدة عامة للدعاةم تؤكممد أن الغممرض من
الدعوةم إلى الله تعالى ، والنصيحة لآلخرين في حممال

رؤيتهم على منكر أمران :
 – القيام بواجب األمر والنهي ، والتناصممح ، إعممذارا1

إلى الله عز وجل .
 – أداء حمممق الممممدعوين على المممدعاة ، وهمممو حمممق2

التذكير رجاء االتعاظ والتذكر .
فليس من الحكمممممة الفصممممل ممممما بين هممممذين
المقصدين على وجه ما ، إذا ضعف احتمممال أحممدهما
عند الداعي ، أهمل المقصد اآلخر ، بل على الممداعي
أن يقوم بواجبه في التذكير رجاء االستجابة ، وإبممراءً

لذمته ، والنتيجةم بيد الله عز وجل .
 – قاعدة : } وإن تصبروا وتتقوا ال يضممركم كيممدهم2

 ( .120شيئا { ) آل عمران : 
هذه القاعدة الدعوية القرآنية وردت في سممورة
آل عمممران ، حيث ينهى المممولى تبممارك وتعممالى كممل
المؤمنينم عن مواالة الكافرين ، واتخاذهم بطانة من
دون المؤمنين ، وفي هذا الصدد قممال تعممالى : } إن
تمسمسممممكم حسمممنة تسممممؤهم وإن تصمممبكم سمممميئة
يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقممموا ال يضركمممم كممميدهمم

120شيئا إن الله بما يعملون محيط { ) آل عمران : 
. )

فبينت هذه القاعدةم للدعاة عامممة أن النجمماة من
كيد األعداء منوطة بتحقيق شرطين أساسممين هممما :
الصبر والتقمموى ، وقممد تكممرر هممذا المعممنى في آيممات

 ، ولكن كثمميرا ممما يغفممل الممدعاة عن هممذه87عديممدة 
القاعدةم ، أو يقصروا في تحقيق هممذين الشممرطين ،

وردت قصممتهم في أغلب التفاسممير ، انظممر مثال : الجممامع 86
 .304 ، ص 7ألحكام القرآن للقرطبي ، ج 
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فيبتليهمم اللممه بالكيممدم واألذى من أعممدائهم ، وينفممذ
كيدهمم فيهم .

وليس الصممبر والتقمموى المشممروطان في هممذه
اآلية عبارة عن كلمات تقال ، أو أحوال تدعى، وإنممما
هي من عزائم األمور ، التي تتطلب جهادا ومجاهممدةم
في تحقيقهما ، والتي تعرف بآثارها ومظاهرهمما في

حياة المؤمن .
ولعل من أبرز مظاهر ] التقوى [ المطلوبة :

 – اإلخالص لله عز وجل في النية والقول والعمل .1
 – التزام طاعته سممبحانه وتعممالى ، وطاعممة رسمموله2

صلى الله عليممه وسمملمم ، باجتنمماب النممواهي والعمممل
باألوامر .

 – التواصي بين المؤمنين بالحق، وتبممادل النصمميحة3
والشورى فيما بينهم ، والتآمر بممالمعروف والتنمماهي

عن المنكر . 
 – إتقان العمل الصالح واالستمرار عليممه ، وتمموخي4

الحكمة فيه .
 – تحقيق وحدةم الصف بين العاملين، ونبممذ التفممرق5

والشقاق ، وال سيما عند مواجهة األعداء.
 – اللجمموء إلى اللممه سممبحانه وتعممالى، واإلكثممار من6

ذكره ، والتضرع إليه في السراء والضراء.
كما أن من أبرز مظاهمر ] الصبر [ المطلوب :

 – االستمرار في الجهاد والعمممل الحكيم ، والثبممات1
على التقوى والعمل الصالح .

 – البمممذل والتضمممحية في سمممبيل اللمممه ، والجهممماد2
بالنفس والمال والوقت ..

 – التعقل في العمل ، وعدمم التعجممل في النتممائج ،3
وضبط النفس .

 – عمممدم الركمممون إلى األعمممداء وتممموليهمم ، وإعالن4
الممبراءة منهم ، وتجنب الخضمموع والتنممازل عن أمممور

الدين من أجلهم .

 من90 من سممورة آل عمممران ، واآليممة 186انظممر اآليممة  87
سورة يوسف .
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 – التصممديق بوعممدم اللممه عممز وجممل ، والجممزم بممأن5
العاقبة للمتقينم .

 – تفممويض األمممر للممه سممبحانه وتعممالى ، وصممدق6
التوكل عليه .

وممما أحمموج المسمملمين اليمموم إلى تفهم هممذه
القاعممدة الدعويممة ، واالسممتنارةم بهمما في دعمموتهم ،

ومعالجةم عقباتهم ومشكالتهم .
 – قاعدة : } ال إكراه في الدين قد تبين الرشد من3

( .256الغي { ) البقرة : 
هذه القاعدة الدعوية قاعدة قرآنية تممبين أنممه ال
مجال لإلكراه أبدا في سبيل اعتناق العقيدة ، مممادام
كل من الرشد والغي أصبح واضحا بممما أوضممحه اللممه
ورسولهم من جهة ، ومادام الله قد أعطى كل إنسممان
العقممل الممذي يممميز بممه الرشممد والغي ، والهممدى من
الضاللة من جهة أخرى ، قال تعالى : } ال إكمراه في

 ( .256الدين قد تبين الرشد من الغي { ) البقرة : 
وقد اختلف المفسممرون في تفسممير هممذه اآليممة
كثيرا نظرا لظاهر معارضممتها مممع بعض آيممات الجهمماد
من جهممة ، ولممما ثبت من قتممال الرسممول صمملى اللممه
عليه وسلمم لمشركي العرب ، وأنه لم يرض منهم إال
اإلسالم ، فقال بعضهم بنسممخها وقممال آخممرون إنهمما
خاصممة بأهممل الكتمماب من دون المشممركين، وممما إلى

88ذلك من . 

ولكن الذي يجمممع بينهمما وبين النصمموص األخممرى
هو حمل لفظ ) الدين ( في هذه اآلية على االعتقمماد
والملة ، فهذا مما ال يكره عليممه أحممد ابتممداءً ، وحمممل
لفممظ الممدين في آيممات أخممرى على الخضمموع العممام
لنظام اإلسالم العممام ، وإن بقي المممرء على عقيممدةم

أخرى .
كما جممرى إقممرار أهمممل الذمممة على البقمماء على

عقائدهمم وأديانهم ، ما داموا قد خضعوا 

انظممر تفصمميال لممذلك في الجممامع ألحكممام القممرآن الكممريم 88
 .279 ، ص 3للقرطبي ، ج 
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بعقد الذمة لنظممام اإلسممالم العممام ، ودفعمموا الجزيممة
رمممزا لهممذا الخضمموع ، وذلممك مثممل قولممه تعممالى :
} وقاتلوهمم حتى ال تكمون فتنمة ويكمون الدين لله {

 ( ، وقوله تعالى : } وقماتلوهم حممتى193) البقرة : 
ال تكون فتنة ويكمممممون الديمن كله لله { ) األنفممال :

 ( ، وقولممه تعممالى : } هممو الممذي أرسمممل رسممموله39
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كممره

 ( .33المشركون { ) التوبة : 
وهمممذا التممموازن بين ضمممرورة الخضممموع لنظمممام
اإلسالم العام ، والمسالمة له من غير المسلمين من
جهة ، وبين عدم إكراه أحد على اعتناق الممدين الحممق
من جهمممة أخمممرى ، يعمممد مزيمممة من مزايممما النظمممام
اإلسمممالمي ، ومحسمممنا عظيمممما من محاسمممنه ، حيثم
يحقق للجميع حرية االعتقمماد من جهممة ، كممما يحقممق
للممدين علمموه وخضمموعم اآلخممرين لنظامممه من جهممة

أخرى .
وهذا ممما يمكن أن نطلممق عليممه اليمموم باصممطالح
العصر ] الشرعية الدوليممة الربانيممة [ ، الممتي يجب أن
تهيمن على الجميعم ، مع السممماح ببقمماء النمماس على
شممرائعهم الخاصممة بهم ، وال ضممير في مثممل هممذه
الهيمنممة العامممة للشممرعية الدوليممة الربانيممة ، ألنهمما
هيمنممة شممريعة الخممالق على المخلمموقينم ، وشممريعة
المعبودم الواحد على العباد ، خالفمما لممما يجممري اليمموم
من هيمنممة شممريعة قمموم معيممنينم على غمميرهم من

األقوام باسم الشرعية الدوليةم البشرية .
 – قاعدة : )) نحن دعاة ال قضاة (( .4

هذه القاعدةم مقولة ألحد كبار رجال الدعوة في
 ، جعلها صاحبها عنوانا لكتمماب لممه ،89العصر الحاضر 

كمممان لمممه أثمممر طيب في تصمممحيح بعض المفممماهيم
المعاصمممرة المممتي طمممرأت على بعض أبنممماء الحركمممة
اإلسمممالميةم ، وأفمممرزت اتجاهمممات دعويمممة متطرفمممة

هو األسممتاذ حسممن الهضمميبي- يرحمممه اللممه - ثمماني مرشممد 89
لجماعممة اإلخمموان المسمملمين في مصممر وغيرهمما من بلممدان

. العالم اإلسالمي
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وجماعمماتم عممرفت بجماعممات ] التكفممير والهجممرة [ .
فإن هذه القاعدة تؤكد على أن الممداعي ليس قاضمميا
على الناس يحاكمهم ويحكم عليهم ، وإنممما هممو همماد

ومرشد، ومبشمر ومنذر .
فليست وظيفتممه أن يصممنف النمماس إلى مسمملم
وكافر ، أو فاسق أو مبتدعم ، بقدر ما تكممون وظيفتممه
دعوة الكممافر إلى اإليمممان ، والفاسممق إلى الطاعممة ،

والمبتدع إلى االتباع .
أما الحكم على الناس بكفممر أو ردة أو فسممق أو
ابتممداع ، فهممو مممتروك إلى المتخصصممين من العلممماء
والمفتينم والقضاة، الذين ينظرون إلى المسممألة من
جميممعم جوانبهمما، ويلمممون بجميممع متطلباتهمما، ثمممم
يصدرون األحكام فيها . وأمثال هؤالء مجتهممدون في
أحكامهم ، لهم أجران عليها إذا أصابوا ، وأجممر واحممد
إذا أخطأوا ، وال يأثمون في أحكممامهم الخاطئممة ، إالّ
إذا قصروا فيها ، ولم يستفرغوا وسعهم في تحقيقم

متطلباتها . 

أممما غمميرهم من النمماس مهممما كممانت ألقممابهم
ومستوياتهمم ، فليس من شأنهم إصدار األحكام على
النممماس ، وإذا فعلممموا ذلمممك عرضممموا أنفسمممهم إلى

الخطر ، وباؤوا باإلثم على كل حال .
ولكم اتخذ بعض شباب الدعوة اإلسممالمية اليمموم
مثل هذا الموقف ، وتجرؤوا فيه على إصدار األحكام
على المسممملمين ، عمممامتهم وخاصمممتهم ، حممماكمهم
ومحكمممومهم ، ممممما جمممرهم إلى مواقمممف خاطئمممة ،
وتصممرفات شمماذة هنمما وهنمماك ، عممانت منهمما الممدعوة

ين . اإلسالميةم المعاصرة ، وقاست من ورائها األَمرَّ
وهذا يؤكد لنمما أهميممة هممذه القاعممدة ، وضممرورة
تعليمها والتذكير لها ، حتى ال يقممع في الخطممإ فيهمما
شباب الدعوةم كما وقممع بعضممهم . وقممد ظهممرت كتب
عديدةم ومفيدة في معالجة الخطممإ، تؤكممد صممحة هممذه
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القاعدةم ، وتنمماقش الشممبهات الممتي تثممار في أذهممان
90الناس حولها . 

 – قاعممدة : )) نتعمماون فيممما اتفقنمما عليممه ، ويعممذرم5
بعضنا بعضا فيما اختلفنام فيه ((.

هممذه القاعممدة الدعويممة تنسممب للشمميخ ] محمممد
م [ – يرحمه الله - ، وتبناها وأكد1936رشيد رضا ت 

م [ – يرحمه الله1949عليها األستاذ ] حسن البنا ت 
، وتحفممظم 91-، وتقبلهمما جمهممور الممدعاة تقبال حسممنا 

عليها بعضهم بسممبب إطالق اإلعممذار للمخممالف الممذي
قممد يوهمممه لفظهمما ، وصممار من الضممرورة الشممرعية
والدعويةم تقييدهام صراحة بقولنمما : ] .. ويعممذر بعضممنا
بعضا فيما اختلفنام فيه فيممما يجمموز فيممه االختالف [ ،
وعلى الممرغم من كونممه قيممدا ملحوظمما فيهمما ، وذلممك
بسبب ما يجري لها من فهم خاطىء من جهممة ، وممما
يترتب على تطبيقاتهمما من أخطمماء عمليممةم عنممد بعض
الدعاة من جهة أخرى . وتؤكد هذه القاعممدةم الدعويممة

أمرين أساسين هما :
 – ضرورة التعاون في المتفق عليه .1
 – ضرورة اإلعذار للمخالف في المسألة االجتهادية2
.

وإالّ فمممما يمنمممع المتفقين على أممممر مممما من
التعمماون على تحقيقممه ، أللهم إالّ األنانيممات القاتلممة
والضيقة، والعصبيات البغيضة ، وممما يمنممع المخممالف
من إعممذار غمميره في خالفممه في مسممألة اجتهاديممة ،
مادامت محل اجتهاد ورأي من جهة ، ومادام اإلعممذار

موقفا متبادال بين المختلفينم من جهة أخرى .

من ذلممك على سمممبيل المثممال ممما كتب األسمممتاذ حسمممن 90
الهضمميبي نحن دعمماة ال قضمماة ، وممما كتب المستشممار سممالم
البهنساوي الحكم وقضية تكفممير المسمملم ، وممما كتب صممالح
الصاوي التطرف الديني ، وما كتب عبد اللممه محمممد القممرني

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة ..
انظر مقالة األستاذ يوسف القرضاوي في مجلة اإلصالح ، 91

هم .1404 ، شوال 77عدد 
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فكممممما أن من القواعممممد الشممممرعية ) ال ينكممممر
المختلف فيه ( ، فإن من القواعدم الشممرعية األخممرى
أيضمما ) الخممروج من الخالف محبمموب ( ، وممما أحمموج
الدعاة اليوم إلى تفهم هذه القاعدة تفهما صممحيحا ،
وإلى تربية أجيالهم عليها ، وعلى إحسان تطبيقها .

المبحث الخامس
القواعد األصولية والفقهية

وأثرها في ترشيد العمل اإلسالمي
* تمهيد :

ثمممة تعريفممات عديممدةم وضممعها علممماء األصممول
للقاعدة األصولية والفقهيممة ، نجممدها مبثوثممة بكممثرة
في مصممنفات األصممول والفقممه القديمممة والحديثممةم ،
غممير أننمما أمممام الحشممد الكبممير لهممما فقممد استحسممنا
التعريف التالي للقاعممدة الفقهيممة ، فهي : )) الحكم
الشرعي الكلي الذي يتناول أحكاما فرعية متنوعة ((

، واستحسنا التعريف التممالي للقاعممدة األصممولية ، 92
الممتي : )) هي أصممل شممرعي كلي ، يسممتدل بممه على

93أحكام فرعية متنوعةم (( . 

ومن خالل هممذين التعممريفين سممننتقل الختيممارم
مجموعةم من القواعد األصولية والفقهية وتطبيقاتها

العملية في الجانب الدعوي .
* أوال – نماذج من القواعد األصولية : 

اخترنا بعضا من القواعد األصولية وأجرينمما على
خمس منهمما تطبيقممات في المجممال الممدعوي ، وهممذهم

القواعد هي :
 – ال مساغ لالجتهاد في مورد النص .1
 – االجتهاد ال ينقض بمثله .2
 – الزم المذهب ليس بمذهب .3
 – ال ينكر تغير األحكام بتغير األزمان .4
 – العبرة بعمومم اللفظ ال بخصوص السبب .5
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 – إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع .6
 – درء المفاسد أولى من جلب المصالح .7
 – إذا تعارضممت مفسممدتان روعي أعظمهممما ضممررا8

بارتكاب أخفهما .
 – ال عبرة للداللة في مقابلة التصريح .9

األصل براءة الذمة .   -10
وغيرهمما من القواعممد األصممولية الكثمميرة الممتي

تحفل بها كتب األصول .
* التطبيقات الدعوية على بعض هذه القواعد :

 – القاعدة األولى : )) ال مساغ لالجتهمماد في مممورد1
النص (( 

وهي من القواعممممد األصممممولية المشممممهورة ،
والمتفقم عليها بين العلماء ، ويريد العلماء بهمما أنممه :
إذا ثبت نص ما في قضية ، وكانت داللته على معنمماه
داللة صريحة واضحة كأن يكون مفسرا أو محكما في
اصممطالح األصمموليين ، فال يجمموز االجتهمماد في هممذه
القضية ، وال العدول عن داللة النص الوارد فيها إلى

معنى آخر .
)) ذلك ألن الحكم الشرعي حاصممل بممالنص ، فال
حاجممة لبممذل الوسممع في تحصمميله ، وألن االجتهمماد
ظممني ، والحكمم الحاصممل بممه حاصممل بظممني ، بخالف
الحاصممل بممالنص فإنممه يقيممني، وال يممترك اليقيممنيم

 94للظني (( .  
وال يقتصممممر حكم هممممذه القاعممممدةم على النص
الشرعي ، وإنممما يشمممل كممل نص صممريح واضممح ورد
في قضممية من القضممايا ، سممواء كممان نص دسممتور أو
قانون عام ، أو كان نص فرد في عقممد من العقممود ،
أو نص جماعة وقيادة في موضوع من الموضوعات .
فعنممممدما ينص الشممممارع مثال على تحممممريم لحم
الخنزير ، أو تحريم نكمماح المتعممة وممما إلى ذلممك ، فال
يجوز ألحد أن يجتهد في حكم هذه المسائل ، فيقول
فيهممما بخالف مممما جممماء النص بمممه ، ألن من شمممروط

لمزيد من التوسممع انظممر : أحمممد الزرقمما ، شممرح القواعممد 94
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االجتهاد المقبول شرعا أن يكون في محله ، ومحلممهم
عنممد عممدم وجممود النص ، أو عنممد ورود النص الظممني

المحتمل ألكثر من معنى .
ولممو سمممح لكممل إنسممان أن يجتهممد في مقابلممة
النصمموص ، لتعطممل العمممل بهمما ، وفقممدت النصمموص
مشمممروعيتها ومصمممداقيتها ، وضممماعت داللتهممما بين
النممماس . وفي همممذا الصمممدد قمممال تعمممالى محمممذرا
المسمممملمين من مخمممماطر الفوضممممى التشممممريعية :
} فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنممة

 ( ، كممما قممال63أو يصيبهم عممذاب أليم  { ) النممور : 
تعالى أيضمما : } وممما كمممان لممؤممممن وال ممؤمنمممة إذا
قضمى الله ورسموله أمممرا أن يكممون لهم الخمميرة من

 ( .36أمرهم  { ) األحزاب : 
ومن هنمما كممان على جميممع النمماس الرجمموع إلى
نصوص مرجعياتهم الشرعية واإلدارية ، والتقيممد بممما
ورد فيهمما ، والتحممرز من االجتهمماد وتأويممل النصمموص
الواردة في مثممل هممذه المممواطن ، حممتى لممو خممالفت
مثل هممذه النصمموص اجتهممادهم ، ممما داممموا ملممتزمين
بتلك المرجعيممة ، ومعممترفين بهمما ، وال يتعممارض هممذا
الوجوب عليهم في الطاعة والخضوع لهذه المرجعية

، مع بيان رأيهم

ووجهة نظرهم فيها ، ومحاورتهمم ومناقشتهم ، فإن
الحوار والمناقشة شيء ، وااللتزام والطاعة والتقيدم
بالنص شيء آخر . وال يخفى األثر الكبير لتفهم هممذه
القاعمممدة في سممملوك الكثمممير من أتبممماع المممدعوات
والعمماملينم في شممتى المؤسسممات المختلفممةم تجمماه
قياداتهم ومسؤوليهمم ، وفي تجلية مفهمموم الطاعممة
في المعمممروف لمممديهم ، حيث أسممميء فهممممه لمممدى
الكثيرين منهم ، فخرجمموا عن الطاعممة ، ووقعمموا في

المخالفة من حيث ال يشعرون .
 – القاعدة الثانية : )) االجتهاد ال ينقض بمثله (( 2

هذه القاعدة من القواعد األصولية المشممهورة ،
والمتفممق عليهمما بين العلممماء ، ويريممد العلممماء بهمما :
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االجتهاد في المسائل التي يجمموز فيهمما االجتهمماد ، ال
ينقض بمثله من اجتهاد آخر ، فلممو قضممى قمماض في
حادثة ما باجتهاده ، ثم تبممدل اجتهمماده فيهمما فقضممى
فيما رفممع إليممه من حادثممة جديممدةم مشممابهة بغممير ممما
قضى به سابقا ، فإن اجتهمماده األول ثممابت ال ينقض

بتغير ذلك االجتهاد. 
ذلك ألنه لو نقض االجتهاد األول بالثمماني ، لجمماز
أن ينقض الثمماني بالثممالث وهكممذا .. وألنممه ممما من
اجتهمماد إالّ ويجمموز أن يتغممير ، وذلممك يممؤدي إلى عممدم

االستقرار .
واستثنيم من ذلك حالممة صممدور القضمماء مخالفمما
لنص شرعي صممريح، والتأكممدم من الخطممإ في تطممبيق
الحادثة على الحكم الشرعي، فإنممه ينقض مثممل هممذا
القضممماء عمال بمممالنص الشمممرعي ، وتمممداركا للخطمممإ

الثابت، وما إلى ذلك من حاالت خاصة .
واسممتدل العلممماء على هممذه القاعممدةم بإجممماع
الصحابة رضوان الله عليهم على ذلممك ، وأن أبمما بكممر
رضي الله عنه حكم في مسائل خالفه فيها عمممر بن
الخطمماب رضممي اللممه عنممه ، ولم ينقض حكمممه ، وأن
عمر رضي الله عنه حكم في المسألة المشتركة في
الميراث بعدم المشمماركة ، ثم حكم فيهمما بالمشمماركة
بخالف ممما قضممى في نظيرهمما سممابقا ، ولم ينقض
قضاءه األول ، وقال : )) تلك على ما قضينا ، وهممذهم
على ممممما نقضممممي ، وقضممممى في الجممممد قضممممايا

  95مختلفةم .. (( . 
ويؤيممد هممذه القاعممدةم الممدليل العقلي المقتضممي
ضممرورة تحقيممق االسممتقرار في األحكممام والقضمماء ،
وسد باب الفوضى واالضطراب فيهمما ، حيث تتحقممق
بهذه القاعدةم الموازنة الصحيحة بين ضرورة الرجوع
إلى الحمممق في االجتهممماد من جهمممة ، وبين ضمممرورة

استقرار األحكام و األقضية من جهة أخرى .

.352انظممر : محمممد الممزحيلي ، القواعممد الفقهيممة ، ص  95  
بتصرف .
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ومن هنا : ال يصح ألحد ، فممردا كممان أو جماعممة ،
أن يخمممرج على حكم قضممماء سمممابق في قضمممية من
القضايا إذا ما صدر فيها قضاء من أهله ، بحجة تغممير
القضاء واالجتهاد فيهمما ، وإنممما على الجميممع العمممل
باالجتهاد الجديد والقضاء الثمماني فيممما يسممممتجد من
حوادث وقضايا، كما ال يصممح أن ينظممر إلى المسممائل
المقضي بها سممابقا بالقضمماء األول  على أنهمما خطممأ
يجب الرجوع عنه ، أو إثم وقع فيه صاحبه ، ذلممك ألن
االجتهمماد السممابق ولممو ثبت خطممؤه في نظممر صمماحبه
فيما بعد ، أو في نظر غيره إنما هممو خطممأ اجتهممادي
مأجور عليه صمماحبه من جهممة، وألن االجتهمماد الجديممد
المخالف للقضاء السابق صممواب اجتهممادي، ويحتممملم

الخطأ أيضا من جهة أخرى .
ومن هنا جمماء في الحممديث الشممريف : ] إذا حكم
الحاكمممم فاجتهممد فأصمماب فلممه أجمممران، وإذا اجتهممد

96 فأخطأ فله أجر [ .

وبفهم هذه القاعدةم يتمكن الممدعاة من التعامممل
السليم والمحكم مع الحوادث والمستجدات واألتباع ،
ويتمكنممون من توجيممه أتبمماعهم الوجهممة السممليمة ،
ويتمكنممون من التعامممل مممع سمممائر المممدعوين بدقممة
وانتظممممام ، ويتجنبممممون بفقههمممما من الوقمممموع في

الفوضى واالضطراب .
 – القاعدة الثالثة : )) ال ينكممر تغممير األحكممام بتغممير3

األزمان (( 
هذه القاعدة من القواعد األصولية المشممهورة ،
والمتفقم عليها بين العلماء ، ويريد العلممماء بهمما : أن
األحكام الشرعية المبنية على األعراف واألزمان ، ال
ينكر تغيرها إذا ما تغيرت تلك األعممراف السممابقة في
األزمان الالحقة .. وفي هذا الصدد يقول العالمة ابن
عابدين في رسالته ) نشممر العممرف ( : )) .. كثممير من
األحكام تختلف باختالف الزمممان ، لتغممير عممرف أهلممه

،1248أخرجه الترمذي في كتمماب األحكممام ، حممديث رقم  96  
5286وأخرجه النسائي في كتاب آداب القضاة ، حديث رقم 

.
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لحدوث ضرورة ، أو لفسمماد أهممل الزمممان ، بحيث لممو
بقي الحكم على ما كممان أوال للممزم المشممقة ، ولممزم
الضرر بالناس ، وخالف قواعد الشريعة المبنيممةم على
التخفيف والتيسممير ، ودفممع الضممر والفسمماد ، ولهممذا
ترى مشائخ المممذهب خممالفوا ممما نص عليممه المجتهممد
في مواضممع كثمميرة بناهمما على ممما كممان في زمنممه ،
لعلمهم بأنه لو كان في زمانهم لقال بما قممالوا بممه ،

97أخذا من قواعد مذهبه (( . 

والبد لفهم هذه القاعدةم فهما صحيحا من التنبه
إلى ضابط األحكام التي تتغممير بتغممير الزمممان ، وفي
هممذا يقممول األسممتاذ الممدكتور محمممد الممزحيلي : )) ..
اتفقت كلمة المذاهب على أن األحكممام الممتي تتبممدل
بتبدل الزمان وأخالق الناس، هي األحكام االجتهادية
الممتي بممنيت على القيمماس ودواعي المصمملحة ، فممإذا
أصممبحت ال تتالءم وأوضمماع الزمممان ومصمملحة النمماس
وجب تغييرهمما ، وإالّ كممانت عبثمما وضممررا ، والشممريعة
منزهة عن ذلك وال عبث فيها ، أما األحكام األساسية
التي جاءت الشمريعة لتأسيسها بنصوصممها األصمملية :
اآلممممرة والناهيمممة ، كحرممممة الظلم والمممزنى والربممما
وشممرب الخمممر والسممرقة ، وكوجمموب التراضممي في
العقممد ، ووجمموب قمممع الجممرائم وحمايممةم الحقمموق ،
فهذه ال تتبدل بتبدل الزمان ، بممل هي أصممول جمماءت
بها الشريعة إلصالح الزمممان واألجيممال ، لكن وسممائل
تحقيقهمما وأسمماليب تطبيقهمما قممد تتبممدل بمماختالف
األزمنممة والمحممدثاتم ، فوسمميلة حمايممة الحقمموق مثال
وهممو القضمماء ، كممانت محاكمممة تقمموم على أسمملوب
القاضي الفرد ، وقضاؤه على درجة واحدةم قطعيممة ،
فيمكن أن تتبمممدل إلى أسممملوب محكممممة الجماعمممة ،
وتعددم درجات االحتيمماط ، فالتبممدل في الحقيقممة في
مثل هذه األحكام ما هو إالّ تبممدل الوسممائل للوصممول

98إلى الحق ، والحق ثابت ال يتغير .. (( . 

 .125 ، ص 2انظر مجموعة رسائل ابن عابدين ، ج  97
 .314 و 313محمد الزحيلي ، القواعد الفقهية ، ص  98
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وخوفممما من تفهم القاعمممدة على غمممير معناهممما
الصحيح ، رأى بعض العلماء أن تقيد عبارتها بقممول :
) ال ينكر تغير األحكممام االجتهاديممة بتغممير األزمممان ( ،
ويحسن تقييدها أيضا بقممول األسممتاذ الممدكتورم محمممد
أبو الفتح البيانوني بقولممه : ) ال ينكممر تغممير األحكممام
المبنية على األعراف واألزمان بتغير األزمان ( دفعمما
للبس في ذلك من جهة ، ولتشمل القاعممدةم األحكممام
النصية المبنية على األعراف الزمنيممة أيضمما من جهممة

أخرى .
ولممو تفهم النمماس عامممة والممدعاة خاصممة هممذه
القاعدةم على حقيقتهمما لعلممموا على تغيممير كثممير من
آرائهم واجتهاداتهم الدعويممةم وغيرهمما ، الممتي قممامت
على مصمممالح زمنيمممة متطمممورةم ، أو أعمممراف محليمممة
متغمميرة ، مممما يحقممق للممدعوةم اإلسممالمية أصممالتها
ومعاصممرتها ، ويخممرج بهمما عن الجمممود في جممانب

المناهج البشرية ، واألساليب والوسائل المتغيرةم .
ولكم نجد في دعاة اليوم من يتمسك بمثل هذه
المتغيرات في المناهج واألسمماليب والوسممائل باسممم
المحافظممة واألصممالة ، ويتحممرج من الخممروج عليهمما
والتغيممير فيهمما تحرجممه من الخممروج على النصمموص
الشرعية الثابتة واألحكام القاطعة والمبادىء الالزمة

.
في الوقت الذي نجد فيه بعض النمماس يخرجممون
على الثوابت والمبادىء ، باسم المعاصرة والحداثة ،
وإذا روجعوا في ذلممك احتجمموا بمثممل هممذه القاعممدةم ،
وفهموهمما على غممير وجههمما ، ووضممعوها في غممير

محلها .
فال بممد من فهم دقيممق لهممذه القاعممدة، ومعرفممة
صمممحيحة بتطبيقاتهممما ، لتسممملم للمممدعوة اإلسمممالميةم
أصالتها، وتتحققم معاصممرتها . ومن هنمما قممال اإلمممام
القرافي في هذا الصدد : )) الجمود على المنقوالت
أبمممدا ضمممالل في المممدين ، وجهمممل بمقاصمممد علمممماء

 99المسلمين والسلف الماضين (( . 
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 – القاعدة الرابعة : )) درء المفاسد أولى من جلب4
المصالح ((

هذه القاعمدة من القواعد األصولية المشهورة ،
والمتفقم عليها بين العلماء ، ويريدون 

بها : أنه إذا تعارض درء المفاسد مع تحقيق المصالح
ُقممدم درء المفاسممد على جلب المصممالح،  ألن دفممع
المفسممدة مقممدم على جلب المصمملحة ، واسمممتدلوا

عليها بأدلة عديدة منها:
 – قولممممه تعممالى : } وال تسممبّوا الممذين يممدعون من1

دون الله فيسبّوا الله عدوا بغير علم   { 
 ( ، حيث نهى اللممه سممبحانه وتعممالى108) األنعممام : 

عن سممب الكفممار وآلهتهم مممع ممما فيممه من مصمملحة
تحقير دينهم وإهانتهم ، لما يتسبب عنه من مفسممدة

مقابلة سبهم الله عز وجل .
 – قولممه صمملى اللممه عليممه وسمملمم : ] إذا أمممرتكم2

بشميء فمأتمموا منه مما اسمتطعتمم ، وإذا نهيتكمم عن
 ، فإن اعتنمماء الشممارع بالمنهيممات100شميء فدعوه [ 

101أشد من اعتنائه بالمأمورات . 

 – وألن للمفاسد سريانا وتوسعا كالوباء والحريق ،3
فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها ، ولممو

ترتب على ذلك حرمان من منافع أو تأخير لها .
 – كما يدل لهذه القاعدةم منهج الشممارع في تدرجممه4

في بيممان األحكممام الشممرعية ، وعممدم إنزالهمما جملممة
واحمممدة ، على المممرغم من المصمممالح المترتبمممة على
التعجيل بها ، نظرا لما قد يترتب على ذلممك من جلب
مفاسممد من وراء ذلممك التعجيممل ، كممما صممرح بممذلك
حديثم عائشة رضي اللممه عنهمما ، فقممد روى البخمماري

الحديث متفق عليه ، انظر صحيح اإلممام البخاري ، كتمماب 100
 ، وصحيح اإلممام مسملم ،6744االعتصام بالله ، حديث رقم 
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عنها قولها في نزول القرآن الكممريم : ] إنممما نممممزل
أول مما نمزل منمه سمورة ممممن المفصممل فيهمما ذكمممر
الجنمة والنمار ، حممتى إذا ثمماب النمماس إلى اإلسمممالم ،
نمممزل الحمممالل والحمممرام ، ولمممو نمممزل أول شممميء ال
تشمربوا الخمر لقالوا : ال ندع الخمر أبممدا ، ولممو نممزل

102ال تزنوا لقالوا : ال ندع الزنا أبدا [ . 

وقممد فممرع الفقهمماء على هممذه القاعممدة أحكاممما
كثيرة ، وانبثقتم عنها فتاوى عديممدةم في موضمموعات

متنوعةم .
كممما يحتمماجم إليهمما الممدعاة كثمميرا في موازنمماتهم
الدعوية ، والسيما عند تعارض المصممالح والمفاسممدم ،
وعمممدم إمكممان الجمممع بين تحقيممق المصمملحة ودرء

المفسدة .. 
فكثممميرا مممما ينمممدفع بعض المممدعاةم إلى تحقيمممقم
مصلحة دعوية في اجتهادهم ، غافلين عن المفاسممدم
المترتبممة على ذلممك ، مممما يجعلهمم في نهايممة األمممر
نادمين على ما أقدموا عليه . فكم من مفسدة عامممة
ومنكرات كممبرى تممرتبت على إنكممار منكممر جممزئي ، أو

جلب مصلحة عاجلة .
ومن هنا كان من الضروري أن تترك الموازنممات
الدعوية الدقيقة في القضايا الكبرى الشممائكة ألهممل
العلم والفقه ، وأهل الحل والعقد في األمة ، الممذين
يحسممبون لكممل أمممر حسمممابه، وال تعميهم المصممالح
العاجلممة عن رؤيممة المفاسممد اآلجلممة، وال يممدفعهم

الحماس إلى حرق المراحل، واستعجال النتائج .
 – القاعدة الرابعة : )) ال عبرة للداللممة في مقابلممة5

التصريح (( 
هذه القاعدة من القواعد األصولية المشممهورة ،
والمتفقم عليها بين العلماء ، ويريد العلماء بهمما : أنممه
إذا دلت األحمموال والقممرائن على إرادة معممنى معين
يخالف ما صرح به ، قدم التصريح على الداللة ، ألنممه

 .4993أخرجه البخاري ، باب تأليف القرآن ، رقم  102
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أقوى ، وألن داللممة التصممريح يقينيممة ، وداللممة الحممال
103والقرائن ظنية، واليقين مقدم على الظن . 

وقد فممرع عنهمما الفقهمماء أحكاممما فرعيممة كثمميرة
تعممرف في محلهمما من كتب الفقممه والقواعممدم .. وأن
لهمممذه القاعمممدةم آثمممارا عمليمممة كثممميرة في مختلمممف

المجاالت ، إذا ما فهمت على وجهها الصحيح.
ومن الغفلة عن مثممل هممذه القواعممد وقممع بعض
الناس في أحكام خاطئة على بعض العلممماء والممدعاة
فنسبوهم إلى ما لم ينتسبوا إليه ، ولقبوهم بألقمماب
لم تخطممر على بممال ، عمال بداللممة بعض مممواقفهم
وأحوالهم واجتهاداتهم ، وتجاهلوا ماُ صرحوا بممه في
مواطن أخرى مما يدفع الظن والشك .. ولممو أنصممف
أمثممال هممؤالء لقممدموا داللممة التصممريح على داللممة
األحمموال والتصممرفات والقممرائن ، ولقممدموام حسمممن
الظن بالعلمممماء والمممدعاة على إسممماءة الظن فيهم ،
وحملوام حالهم على األحسن دائما ، وفي هذا الصممدد
قال تعالى : } وما لهم به علم  إن يتبعممون إالّ الظن

 (،28وإن الظن ال يغني من الحق شيئا { ) النجم : 
كممما قممال تعممالى : } يمما أيهمما الممذين آمنمموا اجتنبمممموا
كثممممميرا ممممممن الظمممممن إن بعض الظمممممن إثممممممم  {

 ( ، وجمماء في الحممديث الشممريف :12) الحجممرات : 
104] حسن الظن من حسن العبادة [ . 

* ثانيا – نماذج من القواعد الفقهية : 
اخترنا بعضا من القواعد الفقهيممة وأجرينمما على
خمس منهمما تطبيقممات في المجممال الممدعوي، وهممذه

القواعد هي :
 – من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه  .1
 – يغتفر في البقاء ما ال يغتفر في االبتداء .2
 – الميسور ال يسقط بالمعسورم .3
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 – إذا ضاق األمر اتسع .4
 – الضرورات تبيح المحظورات .5
 – الضرورات تقدر بقدرها .6
 – ال ينكر المختلف فيه .7
 – الخروج عن الخالف مستحبم .8
 – يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام .9

- المفضول قد يصير فاضال لمصمملحة راجحممة. إلى10
غير ذلك من القواعد الفقهية الكثيرة ..

 – القاعممدة األولى : )) من اسممتعجل الشمميء قبممل1
أوانه عوقب بحرمانه (( 

هذه القاعدة من القواعد الفقهيممة المشممهورة ،
والمتفقم عليها بين العلماء ، ويريد العلماء بهمما : أنممه
من كممان مسممتحقا لشمميء ، فتعجممل بالحصممول عليممه
قبل حلول أجله ، كان عقابه بالحرمان منه ، معاملممة

له بنقيض قصده .
ألنه باستعجالهم هممذا أقممدم على تحصمميله بسممبب
محظور ، وهذه القاعدة من باب السياسممة الشممرعية

في القمع وسد الذرائع .
ويستفاد من هذه القاعدة الفقهية في المجممال
الدعوي ، حيث تعالج ظاهرة االسممتعجال الممتي ابتلي
بهمما كثممير من الممدعاةم ، فممتراهم يتجمماوزونم المراحممل
الفطرية الدعويةم ، مخالفين بممذلك السممنن الربانيممة ،
اسممتعجاال منهم للنتممائج المرجمموة ، فتكممون النتيجممة

غالبا الخسران والندامة ..
وعندمام جمماء بعض الصممحابة رضمموان اللممه تعممالى
عليهم  رسمممول اللمممه صممملى اللمممه عليمممه وسممملمم
يسممتعجلون النصممر ، ويطلبممون الممدعاء منممه ، أنكممر
عليهم استعجالهمم ، فقد روى البخمماري عن أبي عبممد
الله خبّاب بن األرت رضي الله عنه : ] قال : شمممكونا
إلى رسمول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسمممد
بمردة لمممه في ظممل الكمممعبة ، قلنمما لممه : أال تستنصممر
لنمما ؟ أال تممدعو اللممه لنمما ؟ قممال : كممان الرجممل فيمن
قبلكم يحفممر لممه في األرض فيجعممل فيممه ، فيجمماء
بالمنشمار فيوضع على رأسمه ، فيشمق بمماثنتين وممما
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يصده ذلك عن دينمه ، ويمشمط بأمشممماط الحديممدم ممما
دون لحمه من عظمممم أو عصممب وممما يصممده ذلممك عن
دينه ، والله ليتمن هذا األمر حتى يسمممير الممراكممممب
من صنعمممماء إلى حضرممممموت ال يخممممماف إالّ اللممه أو

 105الذئب على غنمممه ، ولمكنمكمم تسمتعجلون [ . 
فما أحوج الدعاةم اليوم إلى تفهم المنهج النبوي
، واالستنارةم بهذه القاعدة الفقهيممة ، فقممد جمماء في
الحديث الشريف : ] وممما أعطي أحممدكم عطمماء خمميرا

106وأوسعم من الصبر [ . 

 – القاعدة الثانية : )) الميسور ال يسقط بالمعسور2
 )).

هذه القاعدة من القواعد الفقهيممة المشممهورة ،
والمتفقم عليها بين العلماء ، وهي من أشهر القواعد
المسممتنبطة من قولممه عليممه الصممالة والسممالم : ] إذا

 ، وهي107أمرتكم بمأممر فمأتموا منه ممما اسمممتطعتم [ 
من أهم األصول في الشريعة اإلسالمية ، ومعناهمما :
أن الممممأمور بمممه إذا لم يتيسمممر فعلمممه على الوجمممه
المطلوب ، بل تيسر فعممل بعضممه ، فال يسممقط فعممل
هذا البعض المتيسر بتعسر فعل البعض اآلخممر ، أي :
بعدم القدرة على فعل الكل ، بممل يجب فعممل القممدر

108المتيسر فعله . 

ومن هنا وجبم على من قدر أداء الصالة قاعدا ،
أو على جنبم ، أو باإليماء ، أن يصلي كممما يسممتطيع ،
وال تسقط عنه الصالة جميعهمما ، بسممبب تعممذر إتيممان

بعض أركانها ..
فقد جاء في الحديثم الشريف قوله عليه الصالة
والسممالم : ] عن عمممران بن حصممين قممممال : صممممملِّ

 .6943 ، ورقم 3612صحيح البخاري ، حديث رقم  105
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قائممما فممإن لم تسمممتطع فقاعممدا فممإن لم تسمممتطع
109فعلى جنب [ . 

وإن من القواعدم الفقهية الكبرى المتفق عليهمما
بين العلممماء ) المشممقة تجلبم التيسممير (، وهي تعممبر
عن خصيصممة من خصممائص الشممريعة اإلسممالمية ، أال

وهي : التيسير ورفع الحرج.
وإن مثممل هممذه القاعممدة ) الميسممور ال يسممقط
بالمعسور ( يمكن االستفادة منها في جميممع جمموانب
الحياة ، وال تقتصر على أحكام العبادات ... فإذا عجز
الممدعاة عن تحقيممق أمممر اللممه عممز وجممل في جميممع
جمموانب الحيمماة ، لضممعفهم أو لظممروف خاصممة بهم ،
وأمكنهم تطبيق أحكام اللممه في بعض الجمموانب دون
بعض ، فال يجممموز لهم أن يتوقفممموا عن تطمممبيق مممما
أمكنهم ، نظممرا لممما عجممزوا عنممه من إقامممة الممدين

كامال ، فما ال يدرك كله ، ال يترك جله .
وكثممميرا مممما فهم بعض المممدعاة خطمممأ مقولمممة
مشمهورة لبعض الدعاة وهي : ) خذوا اإلسالم جملممة
أو دعوه جملة ( ، فذهبوا إلى ترك الممكن والمتيسر
منممه ، وانتظممروا تطممبيق اإلسممالم كممامال ، أو وجهمموا
النقممد الشممديد والالذع إلى من اسممتطاع أن يطبممق
بعض الجمموانب دون بعض ، غممافلين عن مثممل هممذه

القاعدةم الفقهية .
فهناك فرق بين من يستطيع أخذ اإلسالم جملة
، وبين من لم يستطع ذلك مع اعتقاده بوجوب األخممذ
به جميعا ، وسعيهم إلى األخممذ بممه من جميممعم أطرافممه،
وبين من ظن أن بإمكانه أن يتخير من اإلسممالم بعض
جوانبه ويترك بعضها ، فيأخذ بشمميء ويممترك أشممياء ،
مشوها بذلك وحدة اإلسالم وكماله، وهممذا هممو الممذي
يممنزل عليممه قممول ) خممذوا اإلسممالم جملممة ، أو دعمموه

جملة (.

أخرجه البخاري والترمذي وأبو داود وغيرهم ، انظر صحيح 109
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ومن المتفممق عليممه أن وجمموب القيممام باألحكممام
الشرعية مقيد بالعلم بها أوال ، والقدرة عليها ثانيا ،
فمن جهل بعض األحكام الشرعية – وكان ممن يعممذر
مثله في الجهل – كان معذورا فيما قّصر فيممه ، ومن
علم بهمما ولكنممه عجممز عن القيممام بهمما بسممبب من
ر فيممه أيضمما . فال األسممباب ، كممان معممذورا فيممما قصممّ
تقام الحجة على أحد في ذلك إالّ بالعلمم والقدرةم معا

.
 – القاعدة الثالثة : )) ال ينكر المختلف فيه ، وإنممما3

ينكر المجمع عليه (( 
هذه القاعدة من القواعد الفقهيممة المشممهورة ،
والمتفقم عليها بين العلماء ، وهي من أشهر القواعد
الممتي امتألت بهمما كتب الفقممه واآلداب واالحتسمماب ،

حتى كادت تكون محل اتفاق بين العلماء .
وفي بيان معناها يقول األسممتاذ الممدكتور محمممد
الممزحيلي : )) .. المختلممف فيممه : هممو ممما يقممع بين
المممذهب الختالف األدلممة ، فال يجب إنكممار المختلممف
فيه ، ألنه يقوم على دليل ، وإن ما يجب إنكاره فعل
يخالف المجمع عليه ، ألنه ال دليل عليه ، وإن اإلنكممار
المنفي في القاعدة مراد به : اإلنكار لواجب فقممط ،
وهممو ال يكممون إالّ لممما أجمممع على تحريمممه ، وأممما ممما
اختلف في تحريمه ، فال يجب إنكمماره على الفاعممل ،
الحتمممال أنممه حينئممذم قلّممد من يممرى حلّممه ، أو جهممل

تحريمه (( .
وما أحوج الدعاة اليوم إلى فقه هممذه القاعممدة ،
وتطبيقها في منمماهجهم وأسمماليبهم ، فكم افممترقت
صفوف المسمملمين اليمموم من وراء اإلنكممار في بعض

المسائل االجتهادية ، واختلفت لذلك قلوبهم .
 – القاعدة الرابعة : )) الخروج عن الخالف مستحب4

 ))
هذه القاعدة من القواعد الفقهيممة المشممهورة ،
والمتفقم عليها بين العلماء ، وهي من أشهر القواعد
المكملممة للقاعممدةم السممابقة لهمما ) ال ينكممر المختلممف
فيه (، وتحقق توازنا في موقف المسلم من مسممائل
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الخالف واالجتهمماد ، وتسمممى عنممد المالكيممة بقاعممدة
) مراعاة الخالف ( .

ومعناهممممام : أن مراعمممماة الخالف العلمي أمممممر
محبوب مطلوب ، وذلممك احتياطمما في الممدين، وعونمما

على تحقيق الوحدةم وعدمم الفرقة .
وقد ذكر العلماء شروطا لمراعاة الخالف منها :

 – أن ال يوقع مراعاته في خالف آخر .1
 – أن ال يخالف سنة ثابتة صحيحة أو حسنة .2
 – أن يقوى مدركممه ، أي : دليلممه الممذي اسممتند إليممه3

110المجتهد . 

فإذا كان األمر المختلممف فيممه بين العلممماء ليس
محال لإلنكممار ، فممإن الممدعوةم فيممه بلطممف ورفممق إلى

الخروج من الخالف أمر مطلوب محبوب .
وفي هممذا الصممدد يقممول اإلمممام النممووي بعممد
تقريممره لقاعممدة عممدم اإلنكممار في المختلممف فيممه :
)) ولكنه إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخممروج من
الخالف ، فهو حسممن محبمموب منممدوب فعلممه برفممق ،
فممإن العلممماء متفقممون على الحث على الخممروج من
الخالف إذا لم يلزم منممه إخالل بسممنة ، أو وقمموع في

111خالف آخر (( . 

ومن هنا يظهممر الفممرق واضممحا بين اإلنكممار في
المختلف فيه ، وبين الممدعوة برفممق إلى الخممروج عن
الخالف ، فإن من يدعو اآلخر للخروج عن الخالف، ال
ينطلق معه من منطلق اعتبار القممول اآلخممر منكممرا ،
وإنممما ينطلممق في دعوتممه من منطلممق االحتيمماط في

الدين ، واتقاء الشبهات .
ولممو تنبممه الممدعاة إلى هممذا الفممرق ، وعملمموام
بالقاعممدتين معمما في حيمماتهم الدعويممة ، لتقمماربتم
القلمموب ، ولوحممدت الصممفوف ، وتالقى النمماس على
المتفق عليممه ، واألخممذ بمماألحوط من أحكممام الممدين .

.590انظممر القواعممد الفقهيممة لمحمممد الممزحيلي ، ص  110  
2وقواعد األحكام في مصالح األنام للعز بن عبد السالم ، ج 

 ..18، ص 
 .23 ، ص 2انظر شرح صحيح مسلم لإلمام النووي ، ج  111
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وإالّ فكم تفممرقت صممفوف المسمملمين ، وتباغضممت
قلوبهم من وراء إنكار في مختلف فيه، غممافلين عن

مثل هذه القواعد الدعوية ، والضوابط الفقهية .
وفي هذا المقام يقول الشيخ ) عبد الرحمن بن
معمر السنوسي ( في كتابه : ) مراعاة الخالف ( : ))
.. إن من المقاصممد العليمما والغايممات العظمى الممتي
يلتفتم إليهممما هاهنممما : تضمممييق هممموَّة االختالف بين
المسلمين ، وحسم أسممباب الفرقممة بينهم ، وتقليممل
مسائل االختالف بين المذاهب الفقهية ، فكثمميرا ممما
أحدثت هذه الخالفات شروخا في وحدةم المسمملمين ،
وخلفتم جراحات ال تؤسممى ، وفتنمما عظيمممة ، وعاهمما
التمماريخ وشممهد بهمما الواقممع ، وبقممدر ممما في اختالف
الفهمموم واألنظممار من خممير ونفممع ، وممما في تعممدد
المذاهب من ثراء وسممعة ، وفيممه من دواعي الفرقممة
وأسباب التشتت ما يأسممى لممه القلب ويحممزن ... وال
شك أن الخالف الفقهي في ذاتممه ال ينتهض إلحممداث
الفرقة ، وإنممما تسممبب الفرقممة عن ضمميق الصممدور ،

112واستحكامم الهوى ، والتعصب للرأي (( . 

 – القاعدة الرابعة : )) المفضول قممد يصممير فاضممال5
لمصلحة راجحة (( 

هذه القاعدة من القواعد الفقهيممة المشممهورة ،
والمتفقم عليها بين العلماء ، وهي من أشهر القواعد
بين بعضهم ، وقد صرح بها بهممذا اللفممظ اإلمممام ابن
تيميممة – يرحمممه اللممه – في أكممثر من موضممع ، وهي
أصل عقد الموازنات ، وترتيب األولويات ، وفي هممذا
المعنى يقول اإلمام ابن تيميممة : )) فالعمممل الواحممد
يكون فعله مستحبا تممارة ، وتركممه تممارة ، باعتبممار ممما
يممترجح من مصمملحة فعلممه وتركممه ، بحسممب األدلممة
الشرعية . والمسلمم قد يترك المستحب إذا كممان في

انظر: ناصممر الممدرويش ، قواعممد فقهيممة لترشمميد الممدعوة 112
م ،1991هم 1412اإلسالمية ، مكتبممة سمممرقند ، الريمماض ، ، 

 .. وممما بعممدها وعبممد الممرحمن بن معمممر السنوسممي ،57ص 
مراعاة الخالف ، مكتبممة الرشممد ، الريمماض ، الطبعممة األولى ،

 .34 و 33م . ص 2000هم 1420
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فعلممه فسمماد راجح على مصمملحته ، كممما تممرك النممبي
  بنمماء الممبيت على قواعممد صمملى اللممه عليممه وسمملمم 

إبراهيم ، وقال لعائشة رضي الله عنهمما : )) لمموال أن
الناس حديث عهدهم بكفر ، وليس عندي من النفقة
ممما يُقَمموِّي على بنائممه لكنت أدخلت فيممه من الحجممر
خمس أذرع ، ولجعلت لها بابا يدخل الناس منه وبابمما

113يخرجون منه (( (( . 

فترك النبي صلى اللممه عليممه وسمملم هممذا األمممر
الذي كان عندهم أفضل األمرين للمعارض الراجح وهو
حممدثان عهممد قممريش باإلسممالم ، لممما في ذلممك من
التنفممممير لهم ، فكممممانت المفسممممدة راجحممممة على

المصلحة .
ولذلك استحب األئمممة كاإلمممام أحمممد وغمميره أن
يدع اإلمام ما هو عنده أفضممل ، إذا كممان فيممه تممأليف
المأمومين ، مثل أن يكون عندهم فصل الوتر أفضممل ،
بأن يسلم في الشفع ، ثم يصلي ركعة المموتر ، وهممو
يؤم قوما ال يرون إالّ وصممل المموتر بالشممفع، فممإذا لم
يمكنمممه أن يتقمممدم إلى األفضمممل ، كمممانت المصممملحة
الحاصممملة بموافقتمممه لهم بوصمممل الممموتر ، أرجح من

مصلحة فصله مع كراهتهم للصالة خلفه .
وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة في البسممملة
أفضل ، أو الجهر بها ، وكان المممأمومون على خالف
رأيممه، ففعممل المفضممول عنممدهم لمصمملحة الموافقممة
والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضمميلة
كان جائزا حسممنا .. وكممذلك لممو فعممل خالف األفضممل
ألجممل بيممان السممنة وتعليمهمما لمن ال يعلمهمما ، كممان

حسنا.
إلى أن قال : )) .. فهذه األمور وإن كان أحممدها
أرجح من اآلخر ، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا
، وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحممة ،
كما يكون ترك الراجح أحيانا لمصلحة راجحممة ، وهممذا

أورد اإلمام ابن تيمية هذا الحممديث بلفممظ مقممارب ، وهممو 113
في صحيح مسمملم بهممذا اللفممظ ، انظممر كتمماب الحج ، حممديث

 . 2372رقم 
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واقع في عامة األعمال ، فممإن العمممل الممذي هممو في
جنسه أفضل ، قد يكون في مواطن غيره أفضل منه

 . ))114

وما أحوج الدعاة اليوم إلى فقه هممذه القاعممدة ،
وتطبيقهمما في كثممير من المواقممف تأليفمما للقلمموب ،
ودفعمما للفرقممة والبغضمماء ، في وقت تمسممك فيممه
بعضهم بما يراه في اجتهاده ، على الرغم من ظهور
النفرة منهم ، وافتراق القلوب والصفوف بسببهم .

115

الفصل الثالث
قضايا االستخالف في الفكر

اإلسالمي

قبلمكمممم  ممن  القممرون  أهلكنما  ولقد   {
لّمما ظلمموا وجماءتهمممم رسمممملهم بالبينممات وما
كانوا ليؤمنوا كذلك نجممزي القوم المجممرمين *

 .198 ... 195 ، ص 24انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ، ج  114
 .345 و 344 ، ص 22انظر مجموع فتاوى ابن تيمية ، ج  115
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ثمممم جعلنمماكم خالئممف في األرض من بعممدهم
             لننظر كيف تعملون {     

 ،13] يونس : 
14]

المبحث األول
قضية االستخالف الكبرى

وظيفة االستخالف . مقتضياتها .
أركانها . مظاهرها 

* تمهيد :
تُعد قضية االستخالفم في الفكممر اإلسممالمي من
أهم مرتكزات التصورات العقديممة لهممذا الممدين ، يجب

 فهمهممما بشمممكلها السممموي كمممماإليه  على المنتمينم
وضممحتها المرجعيممة اإلسممالمية المقدسممة ] الكتمماب
والسنة [ ، وكما وضحها رسول اإلسالم محمد صمملى
الله عليه وسلم للناس كافة ، وكما عرضممها صممحابته
الكرام رضوان الله تعممالى عليهم أجمعين على األمم
فمممآمنوا بهممما ، وهي من الواجبمممات المقدسمممة على
المشمتغلين بممالعلومم اإلسممالمية أن يعرفمموا دقائقهمما
وأبعادها ومعالمها وتفاصمميلها ، ألنهمما هي المنطلممق
السوي الذي يتأسمس عليه تطبيق هذا الممدين، وكممما
يجب على المدعوين المطلعين والمكتشفين لحقيقة
هممذا الممدين أن يأخممذوا نصمميبهم السمموي من الفهم
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والتعمممقم لهممذه القضممية ، نظممرا ألهميتهمما بالنسممبة
للراغبين في االنتساب لهذا الدين .

ويعمممد طرحهممما وتعلمهممما اليممموم من المهمممام
والضممرورات الدينيممةم والحضممارية من عممدة وجمموه،
بعضها ذاتي له عالقة وطيدةم بحقيقة ونوعيةم وأصالة
الممذات المؤمنممة الفرديممة والجمعيممة والجماهيريممة ،
وبعضممها اآلخممر لممه عالقممة قويممة بمماآلخر المممدعوم أو

المجاور أو الصديق أو المعادي ..
كمممما يجيء طرحهممما اليممموم والبشمممرية تتخطى
عتبممات القممرن العشممرين الميالدي ، وتضممع أقممدامها
على عتبات القرن الواحد والعشرين المفتتح لأللفية
الثالثممة الميالديممة، الممتي عجممزت عن تقممديم البممديل
الحضممماري، وعجمممزت عن إيجممماد المنافمممذ السممموية

لمعضالت البشرية الخاصة والعامة. 
ويكتسي طرحها اليمموم أهميممة كممبرى في عممالم
األفكممار والفلسممفات والتنظمميرات من جهممة، وفي
عممالم المسممتقبليات االستشممرافية من جهممة ثانيممة ،
وبعمممد أن وصممملت الفلسمممفات الماديمممة واإللحاديمممة
والوثنيةم ، والدينية أيضا ] اليهودية والمسمميحيةم [ إلى
مأزق التالشمي واالنهيممار ، والعجممز الكلي عن إيجمماد
الحلمممول واإلجابمممات المقنعمممة لمعضمممالت البشمممرية
] التصحر . الجفماف. السميدا . المجاعات . الحروب .
التلوث . االحتباس الحراري . المخممدرات . الجريمممة .
التفجممميرات النوويمممة . بقايممما النفايمممات النوويمممةم
والبيولوجيةم والجرثومية المدفونة في مختلممف بقمماع
المعمممورة .. [ ، وأعلنت بعضممها عن نهايممة التمماريخ
وتوقفه وعجزه النهممائي عنممد حممدود وإبممداعات وقيم

 ، فيممما أعلن116األنموذج الحضمماري الوثممني الغممربي 
بعضمممها اآلخمممر بصمممراحة عن الصمممدام المحتممممل
للحضارات واألديان السماوية التي سمميكون اإلسممالمم

 ، ووقممف117أخطرهمما على البشممرية بحسممب زعمممه 
بعضممها يناشممد ويجهممد عقلممه فيممما تبقى لديممه من

انظر كتاب الياباني األصل األمريكي الجنسية فرانسيس 116
فوكوياما ، نهاية التاريخ .
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إضافات فكريممة وثنيممة وضممعية ماديممة لمنهج الحداثممة
المتداعي ، وسماها قرن ما بعد الحداثة ، علّها تنقممذ
البشرية من مأزقها الذي وصلت إليه، بعد أن انتقلت
من عصور سيطرة الكنيسة المظلمة والثممورةم عليهمما
وإبعادهمممما عن حكم وتوجيممممهم الحيمممماة في القممممارة
المسيحية في نهاية القرن الثممامن عشممر ، والفصممل
بين الممدين والحيمماةم والدولممة ، مممرورا بتأليممه العقممل
وتمجيدهم وتحكيمهم في كل شمؤون الحياة في القممرن
التاسع عشر ، ثم الشك فيه والثورةم عليه في القرن
العشرين ، وتحريكه عن موقعه الذي تبوأه في عصممر
العقالنيةم المطلقة ، ليدخل في ظل الحداثة القائمممة
على األركممممان التاليممممة : ] التحممممملل . والتحمممممرر .

والتفمكيك . والتشمكيك [.
كممما يجيء طرحهمما اليمموم بهممدف عممرض تصممور
اإلسالم الصممحيح لغايممة وهممدف وجممود اإلنسممان على
هممذه األرض ، في المموقت الممذي عجممزت فيممه كممل
الفلسفات واألفكار الوضعية والدينيممة المحرفممة عن

توضيح وتجلية هذه القضية المهمة في الوجود . 
كما تكتسي أهميممة كممبرى لكونهمما سممتجيب على
كل األسممئلة واالنشممغاالت الفلسممفية الكممبرى، الممتي
يطرحها أي إنسان على نفسه ، مسلما كان أم غيره
. هممذه األسممئلة الممتي أدى فشممل اإلجابممة عنهمما في
األديمممان والفلسمممفات الوضمممعية األخمممرى النتشمممار
الخرافممات ، وشمميوع األباطيممل ، وسمميادةم التهممويم ،
ووجاهة التخريف ، وحدةم تممأثير األفكممار الباطلممة في
الفمممرد الغمممربي ، كمممما أدت أيضممما إلى الكثمممير من
األمممراض النفسممية والروحيممة والمعنويممة ، فكممثرت
ظاهرة االكتئاب والقلق والضممجر واالنتحممار والفممراغ
الممروحي والنفسممي ... وأدت إلى سمميادةم السممحرة

انظر كتاب اليهودي األصل األمريكي الجنسية صموئيل 117
بي هنتغتون ، اإلسالم والغرب آفاق الصدام، ترجمة مجدي

م .1995هم 1415شرشر ، مكتبة مدبولي ، الطبعة األولى ، 
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والمشعوذينم والشهوانيين والمتحللينم من كل القيم
118، حتى القيم البشرية العامة . 

كما يجيء طرحها لسد الفممراغ واألباطيممل الممتي
تروجهمما المسمميحية عن عقيممدةم الصمملب والفممداء ،
وتضممحية اللممه بابنممه عيسممى من أجممل تكفممير أخطمماء
البشممرية ، ويكفي أن تكممون مسمميحيا حممتى تقتممل
وتقممترف ممما شممئت من اآلثممام والجممرائم ، وتممذهبم
لتالقي ربا عطوفا ذبح ابنه من أجل أن يفدي خطايمما

البشرية كلها ماضيا وحاضرا ومسمتقبال .  
كما يجيء طرحها لإلجابة على األسئلة

المصيرية التي عجزت عن اإلجابة عنها سائر 
، وكممذلك كممل الفلسممفات األديممان السممابقة لإلسممالم

، هممذه األسممئلة الكممبرى إلى ما بعد الحداثممة الوضعية
والملحةم والطبيعيةم  الممتي يطرحهمما كممل إنسممان على
نفسممممه أو على غمممميره ممن يتوسمممممم فيممممه العلمم

] من أين أتيت ؟ ولماذا أتيت ؟ ومن أتى: والمعرفة 
بي ؟ وكيف أتى بي ؟ وألي غاية أتيت ؟ ومم أتيت ؟
وإلى أين سمممأنتهي ؟ وكيمممف سمممأنتهي ؟ ومممما همممو
مصيري بعد النهاية ؟ وهل من حياة وبعث آخر ؟ .. [

   .
وبناء على ما سبق ، فإن قضية االسممتخالفم في
الفكر اإلسالمي قضية مهمة ومصيرية وعليها يترتب
الكثير لهذا الدين وألتباعممهم ، كممما أنهمما قضممية مهمممة
ومصيرية بالنسمممبة للمممدعوينم للنظممر والتوسممم في
جماليات ومحاسمممن وربيممعم هممذا الممدين ، كممما يممترتب
عليهمما أيضمما صممواب وصممحة واسمممتقامة أخمممذ هممذا

الدين ، وربانية وسمنية التعامل معه وتطبيقه .
ولعممممل مفتتحهمممما ومأخممممذها العلمي الممممدقيق
والصحيح يتأسمس على طريقممة عرضممها في القممرآن
الكريم ، وعلى توسممم كبممار المفسممرين والمتممأولينم
المسمملمين فيهمما ، وهممو األمممر الممذي سممنعمدم إليممه

أدى الفراغ الروحي في الغرب إلى انتشار كممل األمممراض 118
األخالقية والروحية .. ، ودشن الغرب األلفية الثالثة بتقنينممه

لزواج األمثال .
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مستأنسممين بممما قدمممه صمماحب الظالل سمميد قطب ،
وعالمممةم المغممرب العممربي الشمميخ محمممد الطمماهر بن

عاشور -  يرحمهما  الله - .  
* قضية االستخالف في القرآن الكريم :

حظيت قضممية االسممتخالفم في القممرآن الكممريم
بمسمماحة بممارزة من اآلي الحكيم ، ولعممل أهم موضممع
عرضت فيممه بوضمموح بدايممة من رأس اآليممات الثالثين
األولى من سورة البقرة التي جاء فيها قوله تعالى :
} وإذ قمممال ربمممك للمالئكمممة إني جاعمممل في األرض
خليفة قالوا أتجعل فيهمما من يفسمممد فيهمما ويسمممفك
الدمماء ونحن نسمممبح بحمممدك ونقممدس لممك قممال إني
أعلم ممما ال تعلمممون * وعلم آدم األسمممماء كلهمما ثم
عرضهم على المالئكة فقال أنممبئوني بأسممماء هممؤالء
إن كنتمم صادقين * قالوا سمممبحانك ال علم لنمما إالّ ممما
علمتنممما إنمممك أنت العليمم الحكيم * قمممممال يمممممما آدم
أنبئهمممم بأسممممائهم فلممما أنبمممأهم بأسممممائهم قمممال
ألممم أقمل لكمممم إني أعلمممم غيب السمممموات واألرض

30وأعلمم مما تبدون وما كنتم تكتمون * { ) البقرة : 
 ..33 . ) 

ولعل صاحب الظالل يغنينام عن بممذل الجهممد في
تتبع هذه التفاصيل بعد اجتهاده السامق في توسمممم

119أبعادها الخفية . 

قال صاحب الظالل – يرحمه اللممه – في تفسممير
هذه اآليات : )) .. همما نحن أوالء – بعين البصمميرة في

امومضات االستشراف – في ساحة المأل األعلى ، وه
نحمن أوالء نسمع ونرى قصة البشرية األولى :

إذن فهي المشمميئة العليمما تريممد أن تسمملم لهممذا
الكائن الجديد في الوجود زمام هذه األرض ، وتطلممق
فيها يده ، وتكل إليه إبراز مشيئة الخالق في اإلبداع

، والتكوين ، والتحليل والتركيب ، والتحوير والتبديلم
وكشممف ممما في هممذه األرض من قمموى وطاقممات ،

سيد قطب ، في ظالل القرن ، دار الشروق ، بيروت ، 119
 .56 ، ص 1م ، ج 1980هم 1409الطبعة العاشرة ، 
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وكنوزم وخامات ، وتسخير هذا كله – بممإذن اللممه – في
المهمة الضخمة التي وكلها الله إليه .

إذن فقد ُوهب هذا الكائن الجديممدم من الطاقممات
الكامنة ، واالستعدادت المممذخورةم كفمماء ممما في هممذه
األرض من قوى وطاقممات ، وكنمموزم وخامممات ، ُووِهب

من القموى الخفية ما يحقق المشميئة اإللهية .
إذن فهنمماك وحممدة تناسممق بين النممواميس الممتي
تحكم األرض – وتحكم الكون كله – والنممواميس الممتي
تحكم هممذا المخلمموق وقممواه وطاقاتممه ، كي ال يقممع
التصادم بين هممذه النممواميس وتلممك ، وكي ال تتحطم

طاقمة اإلنسان على صخرة الكون الضخمة .
إذن فهي منزلة عظيمة منزلة هذا اإلنسممان في
نظمممام الوجمممود على همممذه األرض الفسممميحة، وهمممو

 . له التكريم الذي شاءه خالقه الكريم
هممذا كلممه بعض إيحممماء التعبممير العلمموي الجليممل
} إني جاعمممممل في األرض خليفمممممة { .. حين نتماله
اليوم بالحس اليقظ والبصيرة المفتوحة ، ورؤيممة ممما
تم في األرض على يممد هممذا الكممائن المسمممتخلف في

هذا الملك العريض .
قال المالئكة لممربهم : } قممالوا أتجعممل فيهمما من
يفسمد فيها ويسممفك الدمماء ونحن نسممممبح بحمممدك
ونقدس لك { ، يوحي قممول المالئكممة هممذا بأنممه كممان
لديهم من شواهد الحال ، أو من تجممارب سممابقة في
األرض أو من إلهمممام البصممميرة مممما يكشمممف لهم عن
شمميء من فطممرة هممذا المخلمموق ، أو من مقتضمميات
حياتممه على هممذه األرض ، وممما يجعلهم يعرفممون أو
يتوقعممون أنممه سيفسممد في األرض ، وأنممه سيسممفك
الممدماء .. – ثم هم بفطممرة المالئكممة البريئممة الممتي ال
تتصممور إالّ الخممير المطلممق ، وإالّ السمممالم الشممامل –
يرون التسبيحم بحمد اللممه والتقممديس لممه ، هممو وحممدةم
الغايممة المطلقممة للوجممودم ، وهممو وحممدةم العلممة األولى
للخلقم .. وهو متحقق بوجودهم هم ، يسبحون بحمممد
الله ويقدسمون له ، ويعبدونه وال يفترون عن عبادته

..
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لقد خفيت عليهم حكمة المشيئة العليا في بنمماء
هممذه األرض وعمارتهمما ، وفي تنميممة هممذه الحيمماة
وتنويعهمممام ، وفي تحقيمممقم إرادة الخمممالق ونممماموس
الوجممود في تطويرهمما وترقيتهمما وتعممديلها على يممد

خليفة الله في أرضه .
همذا الذي يفسمممد أحيانمما ، وقممد يسمممفك الممدماء

أحيانا ، ليتم من وراء هذا الشر الجزئي 
الظمماهر خمميرا أكممبر وأشمممل ، خممير النمممو الممدائم ،
والرقي الدائم . خير الحركممة الهادمممة البانيممة . خممير
المحاولممة الممتي ال تكممف ، والتطلممع الممذي ال يقممف ،

120 والتغيير والتطوير في هذا الملك الكبير .. (( .

ويضيف سيد قطب -  يرحمه الله  -  قائال : )) ..
عندئممذ جمماء القممرار من العليم بكممل شمميء ، والخبممير
بمصائر األمور : } قال إني أعلم ممما ال تعلمممون { ..
} وعلم آدم األسمماء كلها ثم عرضهم على المالئكممة
فقال أنبئوني بأسماء هؤالء إن كنتم صادقين* قالوا
سممبحانك ال علم لنمما إالّ ممما علمتنمما إنممك أنت العليمم
الحكيم * قممممال يممممما آدم أنبئهمممم بأسمممائهم فلممما
أنبمأهمم بأسمائهم قمممال ألممم أقمل لكمم إني أعلمممم
غيب السمموات واألرض وأعلم مممما تبممدون وممما كنتم

تكتمون { .
همممما نحن أوالء – بعين البصمممميرة في ومضممممات
االستشممراف – نشممهد ممما شممهده المالئكممة في المأل
األعلى .. ها نحن أوالء نشمهد طرفمما من ذلممك السممر
اإللهي العظيم الذي أودعه الله هذا الكائن البشري ،
وهو يسلمه مقاليد الخالفة .. سر القدرة على الرمز
باألسممماء للمسممميات .. سممر القممدرة على تسمممية
األشممخاص واألشممياء بأسممماء يجعلهمما – وهي ألفمماظ
منطوقممممة – رممممموزا لتلممممك األشممممخاص واألشممممياء
المحسوسة   أمامممه .. وهي قممدرة ذات قيمممة كممبرى
في حياة اإلنسان على هممذه األرض .. نممدرك قيمتهمما
حين نتصور الصعوبة الكبرى ، لو لم يمموهب اإلنسممان
القدرة على الرمز باألسماء  للمسممميات ، والمشممقة

. 57و 56 ، ص 1سيد قطب ، في ظالل القرن ، ج  120
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في التفمماهم والتعامممل ، حين يحتمماج كممل فممرد لكي
يتفمماهم مممع اآلخممرين على شمميء أن يستحضممر هممذا
الشيء بذاته أمامهم ليتفاهموا بشأنه .. الشأن شأن
نخلممة فال سممبيل إلى التفمماهم عليممه إالّ باستحضممار
جسم النخلة .. الشممأن شممأن الجبممل ، فال سممبيل إلى
التفاهم عليه إالّ بالذهاب إلى الجبل .. الشممأن شممأن
فممرد من النمماس فال سمممبيل إلى التفمماهم عليممه إالّ

بتحضير هذا الفرد من الناس ..
إنها مشمقة هائلة ال تتصور معهمما الحيمماة .. وإن
الحياة ما كانت لتمضي في طريقها لو لم يودع اللممه
هذا الكائن القدرة على الرمز باألسماء للمسممميات .
فأما المالئكة فال حاجة لهم بهذه الخاصممية ، ألنهمما ال
ضرورة لها في وظيفتهم ، ومن ثم لم تمموهب لهم .
فلممما علّم اللممه آدم هممذا السممر ، وعممرض عليهم ممما
عرض لم يعرفوا األسماء .. لم يعرفوا كيممف يضممعون
الرموز اللفظية لألشياء والشخوص .. وجهممروا أمممام
هممذا العجممز بتسممبيح ربهم ، واالعممتراف بعجممزهم ،
واإلقممرار بحممدود علمهم ، وهممو ممما علمهم .. وعممرف
آدم .. ثم كان هممذا التعقيب الممذي يممردهم إلى إدراك
حكمممة العليمم الحكيم : }  قمممال ألمممم أقمممل لكم إني
أعلمم غيب السموات واألرض وأعلمم مما تبممدون وممما

121كنتمم تكتمون { .. (( . 

وفي مسممألة تعليمم آدم األسممماء ، أهي بتعليمممهم
لبعض األسماء ، أم بمنحه القدرة على الترميز ، قال
اإلمام محمد الطمماهر بن عاشممور : )) .. والظمماهر أن
األسماء التي علمها آدم ، هي ألفاظ تدل على ذوات
األشياء ، التي يحتاج نوع اإلنسممان إلى التعبممير عنهمما
لحاجته إلى ندائها ، أو استحضارها ، أو إفادة حصول
بعضممها مممع بعض .. فهي إممما أسممماء الممذوات من
الموجودات من األعالم الشخصية ، وأسماء األجنمماس
من الحيوان والنبات والكواكب مممما يقممع عليممه نظممر
اإلنسممان ابتممداء مثممل جنممة وملممك وحممواء وإبليس

. 57 ، ص 1سيد قطب ، في ظالل القرن ، ج  121
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وشجرة وثمرة ، فما تعلمه هو المصممادر ال األفعممال ،
122ثم تعلم هو فيما بعد ، وأوجدم األفعال .. (( . 

وما يمكن استخالصه من تفسير هذه اآليات :
 – تكممريم رسممول اإلسممالم محمممد صمملى اللممه عليممه1

وسممملمم والجماعمممة المؤمنمممة بوقمممائع ومشممماهدات
الملكمموت األعلى في قصممة بدايممة الخلممق والخليقممةم
على األرض ، ومممما رافقهممما من حممموار واستشمممارةم

واختبارم وامتحان وتكريم ..
 – إبممراز المعممايير الممتي تقيم بهمما المالئكممة األمممور2

واألشياء ، وتميزها المطلق بالخيرية .
 – اعممتراض المالئكممة على وجممود آدم ، إنممما هممو3

اعممممتراض بممممالنظر إلى القيم المعياريممممة الخيريممممة
المطلقة ، وعدم تصورهم واقتناعهم بغممير المعممايير
الخيرية المطلقة المستحقة لمكانممة االسممتخالف في
األرض ، وكون االسمممتخالف يقمموم على الصممراع بين

المعيارين المتضادين الخير والشمر .
 – صدق فراسة المالئكة في آدم ، الذي سرعان ممما4

عصممى وهممو في الجنممة ، وعصمميان أبنائممه من بعممده
مباشمرة بجريمة قتل قابيل ألخيه هابيل .

 – منشمممممأ التفضمممميل بين آدم والمالئكممممة ال في5
الخيريمممة المطلقممة أو في الشمممرية المطلقممة ، بممل
التفضمميل نشمممأ من القممدرات الممنوحممةم آلدم عليممه
السممالم من علم وعقممل وفكممر وقممدرات مختلفممةم ..

وبها كان االستخالف . 
 – عجممز المالئكممة عن إدراك قيمممة آدم إالّ من خالل6

فشلها في اختبار الذكاء والقدرة العلمية أمام نجماح
آدم عليه السالم . 

الممدكتورةماألسممتاذة وقد عقدت الباحثة األستاذة 
) عائشة عبممد الممرحمن المشممهورة ببنت الشمماطىء (
يرحمهممما اللمممه  -  فصمممال جليال في كتابهممما القيم :
) القممرآن وقضممايا اإلنسممان ( جمماء فيممه عن قصممة

محمد الطاهر بن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير ، 122
هم1404الشركة التونسية للكتاب ، تونس ، الطبعة األولى، 
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استخالف آدم عليه السالم   ما يلي : )) .. تبدأ قصممة
اإلنسممممان على األرض بخلممممق آدم ، أبي البشممممرية
جمعاء ، فآدم في النص القرآني هممو اإلنسممان األول
الذي بدأ منممه طممور البشممرية . ففي مسمممتهل العهممد
المممدني نممزلت سممورة البقممرة ، وفيهمما ذكممر إلعالن
خالفة آدم في األرض ، واآليممات – ومنهمما آيممات خلممق
آدم – صممريحة في أنممه مسممبوق بممأنواع أخممرى غممير
بشرية ، منها هذه المالئكممة ، الممتي ال نممدري كنههمما ،
وال يممأذن لنمما العلم في أن نخمموض فيهمما ، وهي من
الميتافيزيقا التي ال تخضع لمجال إدراكممه وتجربتممه .
كذلك ال يأذن لنا الدين أن نقول فيها بأكثر مممما تاله

علينام كتاب ديننا .
ومنه نعرف أن المالئكة طممور سممابق على خلممق
آدم ، وقممد عاشممت في عالمهمما الممذي ال يحيممط بممه
إدراكنا ، خاضعة لنواميس غير التي يخضع لها جنسنا
اآلدمي ، تسييرها اإلرادة العليا على وجه التسممخير ،
فتأتمر بها في خضوع وإذعان ، دون أن تبتلى بحرية
إرادة واختيار، ودون أن تهيئها طبيعتها لعلم أو خلق
كسبي ، بل دون أن تممدرك ضممرورة ممما لوجممودم طممور
جديمممد من المخلوقمممات ليس لمممه مثمممل خضممموعها
وتواضعها وطهرها ، وهي المذعنةم للتسخير المطلق
، والكون قبل هذا يسير قبل هذا اآلدمي في سالم ،
والمالئكةم فيه رسل ربهم } ال يعصون الله ما أمرهم

ويفعلونم ما يؤمرون { .
ولنا أن نفممترض دون تعسممف أن المرحلممة الممتي
سممبقت وجممود آدم مباشممرة كممانت مؤذنممة بتحممول
وشمميك ، ظهممرت بادرتممه األولى حين تلقت المالئكممة
اإليممذان بخلممق آدم خليفممة في األرض، فبممدأت تفكممر
في العلمممل واألسمممباب ، على غمممير المعهمممود في
طبيعتها من اإلذعان والتسممليمم ، وقيامهمما بممأمر اللممه

دون تفكير أو مراجعة .
ويؤنسممنا في هممذا االفممتراض أن القممرآن على
كثرة ما تحدث عن المالئكممة ، كممان موقفهمما فيممه من

د الممذييممخالفممة آدم في األرض هممو الموقممف الوح
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مارست فيه المالئكة حممق السممؤال والجممدل ، وفيممما
عدا هذا الموقف يأتي حديث القرآن فيصممرفنا عمممدا

، ويمممذكرها رسمممال عن البحث في كنههممما وجوهرها
مسممخرين ال يعصممون اللممه ممما أمممرهم ويفعلممون ممما
يؤمرون ، حافين من حول العممرش ، يسممبحون بحمممد

ربهم ، ويسجدون لله وهم ال يستكبرون .
ولكن حين قال الله تعممالى : } إني جماعمممل في
األرض خمليفمممة { ، اسممتباحوا أن يسممألوه تعممالى :
} قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسمممفك الممدماء
ونحن نسمممبح بحمممدك ونقممدس لممك{، وقممد عممادت
المالئكية بعد كلمات من الله إلى مألوف وضعها  من
الطاعة واالمتثال واإلذعان ، لم يشذ عنها إالّ إبليمس
فبمماء باللعنممة : } وإذ قلنمما للمالئكممةم اسمممجدوا آلدم
فسممممجدوا إالّ إبليمممممس أبى واسمممممتكبر وكممممان من

الكافرين { .
لقد كممانت فتنممة إبليس أثممرا لوقممع النبممإ الجديممد
على الطممور السممابق آلدم ، والممذي لم يتهيممأ لغممير
الطاعة والتسمخير ... كما كان إصراره على المعصية
إيممذانا بالصممراع المحتممومم بين الخممير والشممر ، وبينمما
للهوة السحيقة الفاصلة بين عصر الطاعة المطلقممة
والتسخير التام ، وبين ما ينذر به االختيار من إمعممان

في التمرد ، وانحراف إلى الشر والضالل .
ليسممت واآلدميممة ليسممت مالئكيممة وال إبليسممية .

جبرية تسمليم وطاعممة وتسممخير ، وال هي محض شممر
وشممهوة وتمممرد وإصممرار على الضممالل  .. وإنممما هي
تحقيق للذات عن تميمميز ووعي وإرادة .. هي تجربممة
االبتالء ، يتعرض فيها آدم للغواية فيغوى ، ثم يؤرقه

ضميره وتحاسبهم النفس اللوامة ، فيندم ويتوب ..
ويمضي ليمارس خالفته في األرض ، فال تكممون
حياته كلها – من بممدء الخليقممة إلى آخممر وجمموده – إالّ
معركة متصلة بين الخير والشر ، يحتمممل فيهمما تبعممة
عملممه ومسممؤولية اختيمماره .. وعصمممة المالئكممة عن
إجبار ، دون خيرية البشر عن اختيار . وكممل خممير من
اإلنسان كسممبي، ال تحظى بممه المالئكممة المسممخرة ..
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وأي شر تنسخه التوبة ، ويفكر عنه حسمماب النفمممس
اللوامة .. 

همممذه هي اآلدميمممة السمممموية المممتي اسممممتحقت
الخالفممة في األرض . وحين يشممذ بعض أفرادهمما عن
هذه اآلدمية السوية .. فيقترف الشر شهوة ومتعممة ،
دون أن يردعممه ضمممير أو يؤرقممه قلممق ، فممإن هممذا
الشذوذ يخرج بمثل ذلك الشرير عن طبيعة اآلدميممة ،
ويمسممخه شمميطانا مريممدا من صممنف إبليس ، أصممل

الشر.
من هنا لم يكن فيما توقعت المالئكممة آلدم قبممل
أن يخلق من إفساد في األرض وسممفك الممدماء .. ممما
يسوغ حرمانه من الخالفة فيها ، دون المالئكممة الممتي

تسبح بحمد الله وتقدس له .
فاالبتالء يقتضي أن تكون أمام آدم شرور تغويه
لكي تمتحن طاقته وتصهر معدنممه . وأمانممة اإلنسممان
تعني أن يواجه التجربة ، ويخوضم المعركة بين الخممير

والشر ، ليكون خيره له، وشره عليه .
وهممو ممما خلممق ليعيش في أفممق المالئكممة الممتي
تسبح بحمد الخالق وتقممدس لممه ، وإنممما خلممق ليعيش
حياتممه على هممذه األرض ويمممارس خالفتممه فيهمما ..
والخير المحض ال يسوغ الخالفة ، إن كان جبريا بغير

123إرادة واختيارم .. (( . 

* تكريم آدم في الجنة واستخالفه في األرض :
ولعممل القضممية األخممرى المتفرعممة عن قضممية
االستخالفم هي قضية تكريم آدم وزوجه في الجنممة ،
ثم تزويده بالعديدم من األسرار الشممهودية و التجربيممة
كتجربة منع األكل من الشممجرة، وممما تممرتب عن ذلممك
المنع من حرية االختيار لدى آدم وما آل إليممه وضممعه
بعد األكل منها ومخالفتممه ألمممر ربممه ، ثم أخممذ العهممد
عليه بعد توبته ، وتطعيمهم بسر المعرفة ، وسر اللغة

والقدرةم على الترميز ، وحرية اإلرادة واالختيار .

عائشة عبد الرحمن ، القرآن وقضايا اإلنسممان ، دار العلم 123
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– يرحمممه ولعل عرض صاحب الظالل سيد قطب
الله – لها خير من عرض في سلسلة العارضين لهمما ،
وبعدم استعراضنا لقوله تعالى فيهمما في رأس اآليممات
الثالثين من سممورةم البقممرة ، نقتطممف منهمما قممول

124- :    يرحمه الله  صاحب الظالل -

ّ } وإذ قلنا  للمالئكة اسمجمدوا آلدم  فسمجدوا إال
إبليس أبى واسمتكبر وكمان من الكافرين * وقملنا يما
آدم اسكن أنت وزوجك الجنممة  وكال منهمما رغممدا حيث
شئتمام وال تقربا هذه الشمجرة فتكونمما من الظممالمين
* فأزلهما الشميطان عنها فمأخرجهما ممما كمانما فيه
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عمدو  ولكمممم في األرض
مسممممتقر ومتمممماع إلى حين * فتلقى آدم من ربمممممه
كلمممات فتمماب عليممه إنممه هممو التممواب الممرحيمم * قلنمما
اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم  مني هدى فمن تبع
هداي فال خموف عليهم وال همممم يحمزنمممون * والممذين
كفمروا وكمذبموا بآياتنا أولئك أصحاب النمار همم فيها

 ( . 39 .. 34خالدون * { ) البقرة : 
- في تفسممير  يرحمه الله  قال صاحب الظالل -

)) .. لقممد تحقممق التكممريم اإللهي في هممذه اآليممات :
، أعلى صوره لهذا المخلوق ، الذي يفسد في األرض

ويسفك الدماء ، ولكن وهب من األسممرار ممما يرفعممه
على المالئكة ، لقممد وهب سممر المعرفممة ، كممما وهب

سر اإلرادة المستقلة التي تختار الطريق .. 
إن ازدواجيممممة طبيعتممممه ، وقدرتممممه على تحكيمم
إرادته في شق طريقممه ، واضممطالعه بأمانممة الهدايممة
إلى الله تعالى بمحاولته الخاصة .. إن هذا كلممه بعض
أسرار تكريمه .. ولقممد سممجد المالئكممة امتثمماال لألمممر

125العلوي الجليل .. (( . 

  يرحمممه اللممه  - في وأضمماف صمماحب الظالل -
تفسير هذه اآليات قائال : )) .. بادر المالئكة بالسجود
أجمعين للممه تعممالى } إالّ إبليس أبى واسممتكبر وكممان
من الكافرين { ، وهنا تتبدى خليقة الشممر مجسمممة :

. ، بتصرف 57 ، ص 1سيد قطب ، في ظالل القرن ، ج  124
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عصمميان الجليممل سممبحانهم ، واالسممتكبار عن معرفممة
الفضممل ألهلممه ، والعممزة بمماإلثم ، واالسمممتغالقم عن

وإن كممممان إبليس ليس من جنس المالئكممممة الفهم .
المممذين } المممذين ال يعصممممون اللمممه مممممما أمممرهممممم
ويفعملمممون مممما يممؤمرون { ، بممل من جنس الجممان
المخلوقينم من النار ، فاآلن انكشف ميدان المعركممة
الخالدةم .. المعركممة بين خليفممة الشمممر في إبليمممس ،

وخليفةم الله في األرض .
المعركة الخالدة في ضمممير اإلنسممان ، المعركممة
التي ينتصر فيها الخير ، بمقدار ما يستعصم اإلنسان
بإرادته وعهممده مممع ربممه ، وينتصممر فيهمما بمقممدار ممما

يستسلم اإلنسان لشهوته ، ويبعدم عن ربه ..
ولقممد أبيحتم آلدم وحممواء كممل ثمممار الجنممة ، إالّ
شجرة ، شجرة واحدةم ، ربممما كممانت ترمممز للمحظممور
الذي ال بد منه في حياةم األرض ، فبغممير المحظممور ال
تنبت اإلرادة ، وال يتميز اإلنسان المريد من الحيمموان
المسممموق ، وال يمتحن صمممبر اإلنسمممان على الوفممماء
بالعهمممد والتقيمممد بالشمممرط . فممماإلرادة هي مفمممرق
الطريق ، والممذين يسممتمتعونم بال إرادة هم من عممالم

البهيمية ، ولو بدوا في شكل اآلدميين .
غير أن الشيطان عمل بجد } فأزلهما الشيطان
عنها فأخرجهما مما كمانما فيممه { ، وإنممك لتكمماد تلمح
الشمميطان وهممو يزحزحهممما ليخرجهممما من الجنممة ،
ويدفع بأقدامهما فتزل وتهوى .. عندئذ تمت التجربة
: نسممي آدم عهممده ، وضممعف أمممام الغوايممة ، وعندئممذ
حقت كلمممة اللممه تعممالى وصممرح قضمماؤه : }  وقلنمما
اهبطممموا بعضمممكم لبعض عممممدو  ولكممممم في األرض
مسمتقر ومتماع إلى حين  { .. وكممان هممذا إيممذانا من
الله تعالى بانطالق المعركة في مجالها المقدر لها ،

126بين الشيطان واإلنسان .. إلى آخر الزمان (( . 

ونهض آدم من عثرته بما ركب في فطرته ، وأدركته
رحمة ربه التي تدركه دائما عندما يثوب إليهمما ويلمموذم
بها .. } فتلقى آدم من ربه كلمات فتمماب عليه إنممه
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همو التمواب المرحميمم  {، وتمت كلمة الله األخمميرة ،
وعهدهم الدائم مع آدم وذريته ، عهممد االسممتخالف في
همممذه األرض ، وشمممرط فيهممما الفالح ، أو البممموار .
و} قلنا اهبطوا منها جميعا * فإما يأتينكم مني هدى

هممداي فال خمموف عليهم وال هم يحزنممون * فمن تبع
والذين كفروا وكذبوام بآياتنا أولئك أصممحاب النممار هم
فيهممما خالمممدون { ، وانتقلتم المعركمممة الخالمممدةم إلى
ميدانها األصيل ، وانطلقت من عقالها ما تهدأ لحظة
وما تفتر ، وعرف اإلنسممان في فجممر البشممرية كيممف
ينتصر إذا شاء االنتصار ، وكيف ينكسر إذا اختممار هممو

لنفسه االنكسار والخسار ..
إن التجربة المريرة والقاسية الممتي تعممرض لهمما
آدم وحواء في الجنة كممانت بمثابممة الممدرس الممتربوي
له ، وبمثابةم اإلعداد السلوكي .. كانت إيقاظا للقوى
المممذخورةم في كيانممه .. كممانت تممدريبا لممه على تالفي
الغواية ، وتذوق العاقبة ، وتجممرع الندامممة ، ومعرفممة
العدو ، وااللتجاءم بعد ذلك إلى الممالذ األمين عند الله

تعالى وفي جنابه األمين المكين .
إن قصة الشجرة المحرمة ، ووسوسة الشيطان
باللمممذات ، ونسممميان العهمممد ، ثم الصمممحوة من بعمممد
السممكرة ، والنممدم وطلب المغفممرة ، وكممل سممياقات
القصة ... : إنها هي هي تجربة البشرية المكرورة ..

لقد اقتضت رحمة الله تعالى بهممذا المخلمموقم أن
يهبممط إلى مقممر خالفتممه مممزودا بهممذه التجربممة الممتي
سيتعرض لها وألمثالهمما طممويال .. اسممتعدادا للمعركممة
الدائبة وموعظة وتحممذيرا .. وبعممد مممرة أخممرى فممأين
كان هذا الذي كان ؟ .. وممما الجنممة الممتي عمماش فيهمما
آدم ومعه زوجه حواء حينمما من الزمممان ؟ .. ومن هم
المالئكممة ؟ .. ومن هممو إبليس ؟ .. وكيممف قممال اللممه

تعالى لهم ؟.. وكيف أجابوهم ؟ ...
هذا وأمثاله في القرآن الكريم غيب ، من الغيب
الذي استأثر الله بعلمه ، وعلم بحكمتممه أن ال جممدوى
للبشممر في معرفممة كنهممه وطبيعتممهم ، فلم يهب لهم
القممدرة على إدراكممه واإلحاطممة بممه ، بمماألداة الممتي
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وهبهم إياهمما لخالفممة األرض ، وليس من مسممتلزمات
الخالفة أن نطلع على هذا الغيب ..

وبقمممدر مممما سمممخر اللمممه تعمممالى لإلنسمممان من
النواميس الكونية وعرفه بأسرارها ، بقممدر ممما حجب
عنه أسرار الغيب ، فيما ال جممدوى لممه في معرفتممه ..
وما يزال اإلنسان مثال على الرغم من كل ما فتح له
من األسرار الكونية يجهل ما وراء اللحظممة الحاضممرة
جهال مطبقا ، وال يملك بأي أداة من أدوات المعرفممة
المتاحة له أن يعممرف ممماذا سمميحدثم لممه بعممد لحظممة ،
وهل النفس والهواء الذي خرج من فمه عائد أم هممو
آخر أنفاسممه .. وهممذا مثممل من الغيب المحجمموب عن
البشممر ، ألنممه ال يممدخل في مقتضمميات الخالفممة ، بممل

ربما كان معوقا لها لو كشف لإلنسان عنه .
وهنالممك ألمموان أخممرى من مثممل هممذه األسممرار
المحجوبمممة عن اإلنسمممان ، في طي الغيب المممذي ال
يعلممممه إالّ اللمممه تعمممالى . ومن ثََم لَْم يُعمممدّ للعقمممل
البشمممري أن يخمموض فيممه ، ألنممه ال يملممك الوسمميلة
للوصول إلى شيء من أمممره ، وكممل جهممد يبممذل في
هذه المحاولة هو جهد ضائع ، ذاهب سدى ، بال ثمممرة

وال جدوى ..
وإذا كممان العقممل البشممري لم يمموهب الوسمميلة
لالطالع على هممذا الغيب المحجمموب ، فليس سممبيله
إذن أن يتبجح فينكمممر .. فاإلنكمممار حكم يحتممماج إلى
المعرفة .. والمعرفة هنا ليست من طبيعممة العقممل ،
وليست في طوق وسائله ، وال هي ضممرورية لممه في

وظيفته .
وإن االستسالم للوهم وللخرافة شديدم الضممرر ،
بممالغ الخطممورة . ولكن أضممر منممه وأخطممر التنكممر
للمجهول كله وإنكاره .. واستبعاد الغيب لمجرد عممدم
القمممدرة على اإلحاطممة بممه .. إنهمما تكمممون النكسمممة
واالرتكاسمممة إلى عمممالم الحيممموان المممذي يعيش في
المحسوس وحدهم ، وال ينفذ من أسواره إلى الوجممود

127الطليق .. (( . 
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* المقاصممد الكليممة لقصممة آدم – عليممه الصممالة
والسالم – في القرآن :

ولعلنام نختم همذه القضية بعرض للمقاصد الكلية
لقصة نبي الله آدم عليه الصالة والسممالم كممما وردت
في القرآن الكممريم ، مسمتأنسمممين بممما لخصممه فيهمما
صمماحب الظالل – يرحمممه اللممه - ، ومممما جمماء فيهمما

عليهقوله :  – آدم  قصة  إيحاءات  أبرز  إن   ..  ((
الصممالة والسممالم – كممما وردت في هممذه اآليممات هي
القيمممة الكممبرى الممتي يعطيهمما التصممور اإلسممالمي
لإلنسممان ولممدورهم في األرض ، ولمكانممه في نظممام
الوجود ، وللقيم التي يوزن بها ، ثم لحقيقة ارتباطه
بعهد الله ، وحقيقة هممذا العهممد الممذي قممامت خالفتممه

على أساسه ..
وتتبدىم تلك القيمة الكبرى التي يعطيها التصور
اإلسممالمي لإلنسممان في اإلعالن العلمموي الجليممل في
المإل األعلى الكريم ، أنه مخلمموق ليكممون خليفممة في
األرض ، كما تتبممدى في أمممر المالئكممة بالسممجود لممه،
وفي طممرد إبليس الممذي اسممتكبر وأبى ، وفي رعايممة

الله له أوال وأخيرا ..
ومن هذه النظرة لإلنسمان تنبثق جملة اعتبارات
ذات قيمممة كبمميرة في عممالم التصممور ، وفي عالمممم

الواقع على السمواء .
وأول  اعتبار من هذه االعتبارات هو أن اإلنسان
هو سيد هذه األرض ، ومن أجله خلق كل شيء فيهمما
– كما تقدم ذلك نصا - ، فهو إذن أعز وأكرم وأفضممل
وأغلى من كل شمميء مممادي ، ومن كممل قيمممة ماديممة
في هذه األرض جميعا ، وال يجمموز إذن أن يسممتعبدم أو
أن يستذل لقاء توفير قيمة ماديممة أو شمميء مممادي ..

 على أي مقممموم من مقومممماتيوال يجممموز أن يعتد
إنسانيته الكريمممة ، وال أن تهممدر أي قيمممة من قيمممه
لقاء تحقيق أي كسب مادي ، أو إنتاج أي شيء مادي

، أو تكثير أي عنصر مادي ... 
فهممذه الماديممات كلهمما مخلوقممة – أو مصممنوعة –
ألجله من أجممل تحقيممق إنسممانيته ، ومن أجممل تقريممر
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وجودهم اإلنساني . فال يجوز إذن أن يكممون ثمنهمما هممو
سلب قيمة من قيمممه اإلنسممانية، أو نقص مقمموم من

مقومات كرامته .. 
واالعتبارم الثاني هو أن دور اإلنسممان في األرض
هو الدور األول ، فهو الذي يغير ويبدل في أشممكالها
وفي ارتباطاتها ، وهو الذي يقود اتجاهاتها ورحالتها
، وليسممت وسممائل اإلنتمماج هي الممتي تقممود اإلنسممان
وراءها ذليال سلبيا كما تصوره المذاهب المادية الممتي
تحقر من دور اإلنسان وتصغر من قيمتممه ، بقممدر ممما

تعظم في دور اآللة وتكبر ..
إن النظرة القرآنية تجعل هذا اإلنسممان بخالفتممه
في األرض عممامال مهممما في نظممام الكممون، ملحوظمما
في هممممذا النظممممام . فخالفتممممه في األرض تتعلممممق
بارتباطممات شممتى مممع السممماوات ومممع الريمماح ومممع
األمطار ، ومع الشموس والكواكب ... وكلها ملحوظ
في تصممميمها وهندسممتها إمكممان قيممام الحيمماة على

األرض ، وإمكان قيام هذا اإلنسان بالخالفة ..
فأين هذا المكان الملحوظم من ذلك الدور الذليل
الصممغير الممذي تخصصممه لممه المممذاهب الماديممة ؟ وال
تسمح له أن يتعداهم .. وما من شممك أن كال من نظممرة
اإلسممالم هممذه ، ونظممرة الماديممة لإلنسممان تممؤثر في
طبيعممة النظممام الممذي تقيمممه هممذه وتلممك لإلنسممان ،
وطبيعممة احممترام المقومممات اإلنسممانية وإهممدارها ،

وطبيعة تكريم هذا اإلنسان وتحقيره ..
وليس ممما نممراه اليمموم في العممالم المممادي من
إهدار كممل حريممات اإلنسممان وحرماتممه ومقوماتممهم في
سبيل توفير اإلنتاج المادي وتكثيره ، إالّ أثرا من آثار
تلك النظرة إلى حقيقة اإلنسان ، وحقيقة دوره في

هذه األرض .
كممذلك ينشممأ عن نظممرة اإلسممالم الرفيعممة إلى
حقيقممة اإلنسممان ووظيفممة إعالء القيم األدبيممة في
وزنممه وتقممديره ، وإعالء قيمممة الفضممائل الخلقيممة ،
وتكبير قيم اإليمممان والصممالح واإلخالصم في حياتممه .
فهذه هي القيم التي يقوم عليها عهد استخالفه : }

126



فإما يأتينكم مني هدى فمن تبمع هممداي فمممال خممموف
عليهمممم وال همممم يحممزنمممون {  ، وهممذه القيم أعلى
وأكرم من جميع القيم المادية، - هذا مع أن مفهمموم
الخالفممة تحقيممقم هممذه القيم الماديممة ، ولكن بحيث ال
تصمممبح هي األصمممل وال هي تطغى على تلمممك القيم
العليا – ولهممذا وزنممه في توجيممه القلب البشممري إلى
الطهارة واالرتفاع والنظافممة في حياتممه ، بخالف ممما
توحيممه المممذاهب الماديممة من اسممتهزاء بكممل القيم

سممبيل الروحيممة ، وإهممدار لكممل القيم األدبيممة ، في
االهتمام المجرد باالنتاج والسلع ومطالب البطون ..

كالحيوان .
في التصممور اإلسممالمي إعالء من شممأن اإلرادة
في اإلنسان ، فهي مناط العهد مع الله ، وهي مناط
التكليف والجممزاء ... إنممه يملممك االرتفمماع على مقممام
المالئكممة بحفممظ عهممده مممع ربممه عن طريممق تحكيم
إرادته ، وعممدمم الخضمموع لشممهواته ، واالسممتعالء على
الغواية التي توجه إليه ، بينما يملك أن يشقي نفسه
ويهبممط من عليائممه ، بتغليبم الشممهوة على اإلرادة ،
والغواية على الهداية ، ونسمميان العهممد الممذي يرفعممه
إلى مواله ، وفي هذا مظهممر من مظمماهر التكممريم ال
شك فيه، يضاف إلى عناصممر التكممريم األخممرى . كممما
فيه تذكيرا دائما بمفرق الطريق بين طريق السعادة
والشممقاوة ، والرفعممة والهبمموط ، مقممام اإلنسممان

المريد ودرك الحيوان المسوق .
وفي أحداث المعركة التي تصممورها القصممة بين
اإلنسان والشيطان مذكر دائم بطبيعة المعركة ، إنها
عهد الله وغوايممة الشمميطان ، بين اإليمممان والكفممر ،
بين الحق والباطل ، بين الهدى والضالل .. واإلنسان
نفسه هو ميدان المعركممة . وهممو الكاسممب والخاسممر
فيها . وفي هذا إيحاء دائم له باليقظة ، وتوجيه دائم
له بأنه جندي في ميدان ، وأنه هو صاحب الغنيمممةم أو

السلب في هذا الميدان .
وأخمميرا ... تجيء فكممرة اإلسممالم عن الخطيئممة
والتوبة .. إن الخطيئة فردية ، والتوبممة فرديممة .. في
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تصممور واضممح بسمميط ، ال تعقيممدم فيممه وال غممموضم ..
ليسممت هنمماك خطيئممة مفروضممة على اإلنسممان قبممل
مولممدهم – كممما تقممول نظريممة الكنيسممة – وليس هنمماك
تكفممير الهمموتي ، كالممذي تقممول الكنيسممة أن عيسممى
عليممه السممالم ] ابن اللممه بممزعمهم [ قممام بممه بصمملبه
تخليصا منممه لبممني آدم من خطيئممة آدم .. كال خطيئممة
آدم كممانت خطيئتممهم الشخصممية ، والخالص منهمما كممان
بالتوبة المباشرة في يسر وبسمماطة .. وخطيئممة كممل
ولممد من أوالده خطيئممة كممذلك شخصممية ، والطريممق

مفتوحم للتوبة في يسر وبساطة .
تصور مريح وصريح ، يحمل كل إنسممان وزره ثم
يوحي إلى كل إنسان بالجهد والمحاولة وعدمم اليأس

والقنوطم } إن الله تواب رحيم  { ..
هممذا طممرف من إيحمماءات قصممة آدم – في هممذا
الموضممع – وهممو وحممدهم ثممروة هائلممة من التصممورات
والحقمممممائق القويممممممة ، وثمممممروة من اإليحممممماءات
والتوجيهات الكريمة ، وثروة من األسس التي يقمموم
عليها تصممور اجتممماعي وأوضمماع اجتماعيممة ، يحكمهمما

الخلق والخير والفضيلة ..
ومن هممذا الطممرف نسمممتطيع أن نممدرك أهميممة
القص القرآني في تركيز قواعد التصور اإلسممالمي ،
وإيضاح القيم التي يرتكممز عليهمما ، وهي القيم الممتي
تليق بعالَمٍ صادر عن الله ، متجه إلى الله ، صائر إلى

الله في نهاية المطاف ..
عقد االستخالف فيه قائم على تلقي الهدى من
الله ، والتقيد بمنهجه في الحيمماة ، ومفممرق الطريممق
فيه أن يسمع اإلنسان ويطيع لما يتلقاهم من الله ، أو

أن يسمع اإلنسان ويطيع لما يمليه 
عليه الشيطان ، وليس هناك طريق ثالث ..

.. إممما اللمه .. وإمما الشيطان .. الهمدى  إمما 
وإمما الضالل ..

وإماإمما الحمق .. وإمما الباطل ..  .. الفالح  إمما 
الخسران ..
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وهذه الحقيقة هي التي يعبر عنها القرآن كله ،
بوصفها الحقيقة األولى ، التي تقممموم عليهمما سائمممر
التصورات ، وسائر األوضاع في عالم اإلنسان .. (( .
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* عملية االستخالف ومميزات أركانها :
تتممممميز عمليممممةم االسمممممتخالف باحتوائهمممما على
األركممممممان الرئيسممممممة التاليمممممة : ] المسمممممتخلِف .
المسمتخلَف . قضية االستخالف . منهج االسممتخالف .
شممممروط االسممممتخالفم . مظمممماهر االسممممتخالف [ .
وسمممنتناول فيمممما تبقى – إن شممماء اللمممه – من
موضوعنا هذا كل ركن من هذه األركان على حدة . 

 – المسمتخلِف :1
المسممتخلِف هممو اللممه سممبحانهم وتعممالى ، الممذي
نصفه بما هو أهله له ، وبما وصف به نفسه سممبحانه
وتعممالى في كتابممه العزيممز ، ولعلنمما نسمموق ممما أورده
الشمميخ محمممد الغممزالي – يرحمممه اللممه – في كتابممه
الجليممل والقيمم ] عقيممد المسمملم [ قولممه في ربنمما

 : هممذا االسمممالله)) ..  العظيم الممرحمن الممرحيم :
الكريم ، علمم على الذات المقدسة ، التي نؤمن بها ،
ونعمل لها ، ونعرف أن منها حياتنا، وإليها مصيرنا .

: تبارك وتعالى ، أهل الحمد والمجدم ، وأهل الله
التقمموى والمغفممرة ، ال نحصممي عليممه ثنمماءً ، وال نبلممغ
حقممه توقمميرا وإجالال ، وقممد عممرف نفسممه سممبحانه
وتعالى بنفسه ، حيث يقول في محكم تنزيله : } هو
اللممه الممذي ال إلممه إالّ هممو عممالم الغيبم والشممهادة هممو
الرحممممن الرحيمممم * همممو اللممه المممذي ال إلمممه إالّ همممو
الملممك القممدوس السمممالم المممؤمن المهيمن العزيممز
الجبار المتكبر سمممبحان اللممه عممما يشممركمممون * همممو

مماءمالله الخمالممق البمممممارىء المصمور لممممممممه األس
الحسممنى يسمممممبح لمممه ممممما في السمممموات واألرض

، بتصرف . 61و  60 ، ص 1نفسه ، ج السابق المصدر  128

129



،مم 22وهمو العمزيمممز الحمكميممممم  { ) الحشممر :   23،  
24 . )) ) 129

وحسممبنام من هممذا تعريفمما لممه سممبحانه وتعممالى
الوارد على لسان نبيه وحبيبهم وخليلممهم إبممراهيم عليممه
الصالة والسالم قوله في ربه : } الذي خلقني فهمممو

وإذا مرضت يهدين * والذي همو يطعمني ويسمقين *
فهممو يشمممفين * والممذي يميتممني ثم يحمميين * والممذي
أطمممممع أن يغفممممر لي خطيئممممتي يمممموم الممممدين*{

..مم 78) الشمعراء :   ( ، الذي وصل إليه بعد جهممد82 
وبحثم وألي وتأمممل في ملكمموت السممموات واألرض ،
وقد امتدحهم ربه فقال : }  وكممذلك  نُمممري إبمممراهيم
مملمكموت السموات واألرض وليكون ممن الموقنميمممن
* فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلممما
أفل قال ال أحمممب اآلفلين * فلممما رأى القمممر بازغمما
قال هذا ربي فلما أفل قمال لئمممن لمممم يهممديني ربي
ألكونمممن من القممموم الضممالين  * فلممما رأى الشمممس
بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قمموم
إني بممريء مممما تشممركون*إني وجهت وجهي للممذي
فطمممر السمممموات واألرض حنيفمممما ومممما أنمممما من

130 ( . 80 .. 76المشركين  { )  األنعام : آية  

 – المسمتخلَف :2
إن نظرة نلقيها على مجموعم الكائنات المشممكلة
لدورةم الحياة في هذا الكون تممبين لنمما بوضمموح تفممرد
وتمايز هذا الكائن اإلنساني عنها ، هذا التمايز الممذي
اختزلت فيه كل مظاهر اإلبداع الرباني العظيم ، هذا
التفممرد جعممل اإلنسممان من أبممدع وأجمممل وأفضممل
وأحسمممممن المخلوقممممات الممممتي تعيش على هممممذه

المعمورةم ، في برها وبحرها وجوها .

محمد الغممزالي ، عقيممدة المسمملم ، دار الشممهاب ، باتنممة ، 129
 .11م، ص 1985هم 1405الجزائر ، الطبعة األولى ، 

لمزيد من التوسع انظر مقاالت اإلسالميين ، واإلبانة في 130
أصول الديانة لإلمممام أبي الحسممن األشممعري . وغيرهممما من

مصادر العقيدة .
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هذا التفرد جعل من اإلنسممان خاصممة صممنع اللممه
الممذي أتقن وأبممدع وأحسممن صممناعته على المنظممر
ً والمظهممر الجميممل الممذي هممو عليممه . ذكمماءً وفكممرا
وشعوراًم ووجداناًم وإحساسمماً وإرادةً وقمموةً وإبممداعاً ..
وقديما قال الشاعر مختزال كل مظاهر اإلبممداع هممذه
التي انطوت فيه ، والتي تممدل مباشممرة على عظمممة

الصانع :   
انطموىوتمزعم أنمك جمرم صغمير وفيك 

العمالمم األكمبر .
ومن مظاهر هممذا التمممايز اإلبممداعي العظيم في

هذا الكائن اإلنساني المظاهر التكريمية التالية:
 – التميز والتفرد في التكوين الجسدي :1

صنع اللممه تعممالى اإلنسممان في أحسممن تقممويم ،
وفضله على سائر المخلوقات ، وكرمه من 

الناحية الجسدية ، ورفع من طريقة عيشممه الماديممة ،
وميزها في طريقة طعامممه وشممرابه ولباسممه ونومممه
واغتسممماله وطهارتمممه ومشممميه وسمممكنه وسمممفره
وإقامته .. وجعله مدنيا واجتماعيا بطبعممه الغريممزي ،

وهداه للبناء والرقي الحضاري .. 
وقد أشاد المولى تبارك وتعالى على تممميز بممني
آدم عن غيره المخلوقات فقال : } يمما أيهمما اإلنسممان
ما غرك بربك الكريم  * الذي خلقك فسممواك فعممدلك

،6* في أي صورة ما شمماء ركبممك * { ) االنفطممار :   
،مم 7  ( ، كما قال تعالى : } .. لقد خلقنا اإلنسمممان8 

في أحسمن تقويمم  * ثمم رددنمماه أسممفل سممافلين *
،5 ، 4إالّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات * { ) التين : 

6. ) 
 – التميز والتفرد في التكوين العقلي :2

والميزة الثانية التي تفرد بها آدم عن غمميره من
المخلوقات هي العقل وسممر المعرفممة والعلمم ، وقممد
صرح المولى تبارك وتعالى بذلك ممتنا على بني آدم
في العديد من اآليممات القرآنيممة فقممال : } وعلمم آدم

 ( ، كممما امتن على31األسمممماء كلهمما  { ) البقممرة : 
نبيه سليمان عليه الصالة والسممالم فقممال : } علمنممام
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 ( ، وامتنانممه على16منطمممق الطمممير   { ) النمممل : 
نبييممه داوود وسممليمان عليهممما الصممالة والسممالم إذ
قال : } ولقد آتينما داوود وسمليمان علما  { ) النمل

 ( ، كمممما امتن على بمممني آدم بتعليمهم مممما ال15: 
يعلمممون فقممال : } علّمممم اإلنسمممان مممما لمممم يعلمم  {

 ( ، وقال أيضا : } الرحمن علممم القممرآن5) العلق : 
 ( ،2 ،م 1* خلق اإلنسان علمه البيان * { ) الرحمن : 

وبين له مناط وموضع التكريم هذا في قوله تعالى :
} ولقد كمرمنما بممني آدم وحملناهمم في البر والبحر
ورزقنمماهم من الطيبممات وفضمملناهم على كثممير ممن

 ( .. وهذا ما لم يؤتممه70خلقنام تفضيال { ) اإلسراء : 
أحدا من مخلوقاته .

 – تميز وتفرد في حرية االختيار :3
يتممميز اإلنسممان على سممائر المخلوقممات بنوعيممة
تكوينتممه وطبيعتممهم المغممايرة ، والقائمممة أساسمما على
حريممة اإلرادة والحريممة المسممؤولة ، ولممذا فممإن عممالم
المالئكية عالم خيّر بطبيعته ، وعالم اإلبليسية شممرير
بطبيعتهم ، وعالم الحيوانات غريممزي بطبيعتممه ، ولكن
عالم اإلنسممانية مجبممول على تشممكيلة وتكوينممةم هممذه
العوالم الثالثة ، ففيه شمميء من تكوينممة اإلبليسممية ،
وفيه شمميء من تكوينممة المالئكيممةم ، وفيممه شمميء من
تكوينة الحيوانية الغرائزيممة ، ويفصممل بينهممما ويقممرر
بالعقمممل المممميز ، والمهتممدي والمسممتنير بالشممرع

والوحي اإللهي .
وقد أثنى المممولى تبممارك وتعممالى على طبيعتممه
تلك في العديد من المواضع القرآنية فقال : } إنمممما
همممديناه السممممبيل إممممما شمممماكرا وإممممما كفممممورا {

 ( ، ومنهمما قولممه تعممالى : } وهممديناهم3) اإلنسممان : 
 ( ، وبنمماء على هممذا التمممايز10النجممدين { ) البلممد : 

بالحرية المسؤولة فقد تركت لممه حممتى حريممة اختيممار
عقيدتهم ودينمه ، وقد بيّن لممه المممولى تبممارك وتعممالى
ذلك في العديممدم من المواضممع القرآنيممة فقممال : } ال
إكممراه في الممدين قممد تممبين الرشممد من الغي ..  {

( ، وتوسعم في تلك الحرية على بقيممة255) البقرة : 
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المخلوقات األخرى ، فقممال اللممه تعممالى : } .. وقممل
الحممممق من ربكم فمن شمممماء فليممممؤمن ومن شمممماء

 (  . 28فليكفر  ..  { ) الكهف : 
 – تميز في القدرات واإلمكانات :4

إن قممدرات اإلنسممان غممير محممدودةم إذا قيسممت
بقممدرات المخلوقممات األخممرى ، ولقممد رزق المممولى
تبممارك وتعممالى اإلنسممان وزوده بقممدرات وطاقممات
وإمكانات هائلة دون سائر المخلوقات، بممل سممخر لممه
كل شيء في هاته الحياة الدنيا ، وقد صممرح المممولى
تبارك وتعالى بذلك التسخير والخلممق في العديممد من
المواضع القرآنية منها قوله تعالى : } هو الذي خلق

 (  ، وفي39لكم ما في األرض جميعا  { ) البقممرة : 
قوله تعممالى : } ألم تممروا أن اللممه سممخر لكم ممما في

 ( . وقولممه30السموات وما في األرض { ) لقمان : 
تعمممالى : } همممو أنشمممأكم من األرض واسمممتعمركم

131 ( . 61فيها  { ) هود : 

 – منهج وشروط االستخالف :3
والسممؤال الممذي يحممدد منهج وشممروط قضممية
االستخالفم ينطلق أساسا من الهدف الذي من أجلممه

تفرد اإلنسان وتميز عن بقية المخلوقات ؟
الحقيقممة أن هممذا التفممرد والتممميز يقتضممي أنممه
أوسممع من اآلخممرين مجمماال ومناطمما وميممدانا ، كممما
يقتضي ذلك أيضا أنممه أكممثر مسممؤولية من اآلخممرين ،
مما يستلزم عليه جملة من المسممؤوليات والتكمماليف

المتمثلةم في : 
 – حمممل األمانممة الثقيلممة دون سمممائر المخلوقممات ،1

الممتي عممبر عنهمما المممولى تبممارك وتعممالى في قولممه
الكممريم : } إنممممممما عرضممنا األمانمممة على السممموات
واألرض والجبال فممأبين أن يحملنهمما وأشممفقن منهمما
وحملهممما اإلنسمممان إنمممه كمممان ظلومممما جهممموال  {

 ( .36) األحزاب : 

للتوسع انظر : سعيد حوى ، الرسول ، دار الشهاب ، باتنة 131
،7 و 6 و 5م ، ص 1989، الجزائممممر ، الطبعممممة األولى ،   

بتصرف  .
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 – حمل المسممؤولية الثقيلممة ، والسممؤال عنهمما يمموم2
القيامة ، وقممد بينهمما المممولى تبممارك وتعممالى لممه في
العديممممد من المواضممممع القرآنيممممة ، منهمممما قولممممه :
} أيحسمب اإلنسمان أن يترك سممممدى  { ) القيامممة :

 ( ، ومنها قوله تعالى : } أفحسبتم أنما خلقناكمم36
 ( .115عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون  { ) المؤمنون : 

وكما بينته السنة النبوية المطهممرة أيضمما ، فقممد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل
: } هل تدري ما حممق اللممه على العبمماد ؟ قلت : اللممه
ورسولهم أعلم . قال : فإن حمق اللممه على العبممماد أن
يعبمممدوه ال  يشمركممموا بمممه شممميئا ، ثمممم قمممال : همممل
تمممدري مممما حمممق العبممماد على اللممه ؟ قلت : اللممه
ورسموله أعلم . قال : ال يعذبهم  { ) رواه مسلم ( ،
وفي قوله عليه الصممالة والسممالم : } ال تممزوال قممدما
عبد يمموم القيامممة حممتى يسممأل عن أربممع، عن عمممره
فيما أفنمماه ، وعن علمممه فيم فعممل بممه ، وعن مالممه
من أين اكتسمممبه وفيم أنفقممه ، وعن جسممممه فيممما
أبممماله { ) متفممق عليممه ( ، وشممرطه األسمماس في
االلتزام بعهد أبينا آدم عليه السالم الممذي أخممذه على
نفسه وعلى ذريته يوم أن خلقممه ربممه فقممال : } وإذ
أخممممذ ربممممك من بممممني آدم من ظهممممورهم ذريتهم
وأشممهدهم على أنفسممهم ألسممت بممربكم قممالوا بلى
شمممهدنا أن تقولمموا يممموم القيامممة إنممما كنمما عن هممذا
غافلين * أو تقولوا إنما أشمرك آباؤنمما من قبل وكنا
ذريممة من بعممدهم أفتهلكنمما بممما فعممل المبطلممون {

132 ( . 173 ، 172) األعراف : 

وعليهم فإن المستخلَف غير مالك أصيل ، بل هممو
مجرد مستخلَف عابر فقط . وليس من حقه التصرف
إالّ بما قدره وهيأهم ووجهه إليه المستخلِف . كما أنممه
ليس له الحق في عصمميان المالممك األصمملي ، ويشممق
رضوانه بالعصيان ، وقد بين الله تعالى له ذلك فقال
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: } ألم تر أن الله خلمق السموات واألرض بممالحق إن
يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد * وممما ذلممك على اللممه

،مم 19بعزيز *{ ) إبممراهيم :   ( ، وقولممممه تعممالى :20 
} أفمن  يخلمممممق كمن ال يخلمممممق أفال تمممممذكرون {

 ( . 17) النمل : 
 – وهممو مممأمور أن يتصممرف كممما يريممد المسممتخلِف3

األصلي ، ال كما يريد هو ، ألنمه ال يملك 
لنفسه ضرا وال نفعا ، وقد نبه المولى تبارك وتعالى
بني آدم فقال : } يممما بني آدم إممما يممأتينكم رسمممل
منكمم يقصمممون عليكمم آيمماتي فمن اتقى وأصمملح فال
خممموف عليهمم والهم يحمزنممممون * والمممذين كمذبمممموا
بمآيماتنما واسمممتكبروا عنهمما أولئممك أصممحاب النممار هم

 ( .35 ، 34فيها خالدون  { ) األعراف : 
ولئن عصممى فلممه نممار جهنم خالممدا فيهمما لقولممه
تعالى : } ولقد ذرأنمما لجهنم كثمميرا من الجن واإلنس
لهم قلمممموب ال يفقهممممون بهمممما ولهممممم أعممممين ال
يبصمرون بهما ولهمممم آذان ال يسممممعون بهممما أولئمممك
كاألنعممممام بمممل همممم أضممل أولئممك هم الغممافلون  {

 ( .178) األعراف : 
 – على اإلنسممان المسممتخلف أن يطيممع ويسممتجيبم4

ويخضع لما أمره به ربه ، وأال يتعدى الحدود المقررة
له ، وقد نبهه المولى تبارك وتعالى عن ذلك فقال :
} تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات
تجمري ممن تحتها األنهمار خمالدين فيها وذلك الفممموز
العظيمممم * ومن يعص اللممه ورسومممله ويتعممدم حممدودهم
يدخله نارا خالدا فيها وله عممذاب مهين  { ) النسمماء :

12 ، 13. ) 
إن المستخلف عليه الطاعة ، وعليه اتباع خالقه
وفممق سممنن وقواعممد وضممعها لممه خالقممه ليضمممن لممه

 133النجاة في الدنيا واآلخرة . 
 – قضية االستخالف وطرق معرفتها : 4
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ثمة طريقتان في الفكر اإلسمممالمي يمكن بهممما
معرفة قضممية االسممتخالف ، أولهممما نصممي مقممدس ،
نسممتقيه من كتمماب اللممه العظيم ومن سممنة رسمموله
الكريم محمد عليه الصالة وأفضل التسليم ، وثانيهما
عقلي منطقي ، وتأملي منهجي ، نسممتقيه بواسممطة
منمممماهج البحث واالستقصمممماء والتنقيبم والتحليممممل

واالستقراء ... العلمي .
وبواسطة العقل المهتممدي المتفاعممل مممع النص
الكمممريم يمكن للمسممملم أن يتمممبين معمممالم القضمممية
بوضوح وبيسر ويقين ، فقممد حفممز القممرآن الكريممممم
المسممملمين ليتوسممممموا ، وليتمممأملوام بعقمممولهم ، و
ببصممائرهم ملكمموت السممموات واألرض ليجممدوام دينهم
الحق ، ومعبودهمم الحق ، وخالقهم ورازقهم الحممق ،
وفي هذا الصدد قال تعالى : } وإلهكمم إلمه واحمد ال
إلمممه إالّ همممو المرحممممن المرحيمممم  * إن في خلمممق
السممموات واألرض واختالفم الليممل والنهممار والفلممك
التي تجري في البحمر بممما ينفممع النمماس ومممما أنمممزل
اللممه من السمممماء من ممممماء فمممأحيا بمممه األرض بعممد

وتصمممريف الريممماح والسمممحاب المسمممخر بين موتها
السماء واألرض آليممات لقمموم يعقلممون  { ) البقممرة :

164 ، 165  . ) 
وقممد تممرك لنمما األقممدمون تراثمما علميمما عظيممما
لمعرفممة قضممايانا العقديممة ، ولعممل منظومممة الشمميخ
التقي ، والعممالمم الفممذ ، سممملطان العلممماء ] العممز بن

هم [ من أفضل ممما قيممل ، نسمموق660عبد السالم ت 
أطرافا منها :  

إذا كنت تقممممرأ علممم الحممروف 
فشمممخصك لمموح بمممممه أسمممطر .

وتممثمممممممال ذلك أنمممممممممممممممموذج 
لكل المموجمممممممود لمممن يبصمممممر .

حممممروف معانيك ال تنجملمممممي 
لمممذي الجهمل كمممال وال تظهمممممر .

ا بأسمممممممرارها وممن يمممك ِغمممرًّ
فمعمروفهممما عنممده ممنمكمممممممممر .
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إذا كان جسمك جسما صغيرا
ففيممك انمطمموى العمالمم األكبمممر .

بهمافممممال ذرةٌ منممك إالّ غمممممممممدت
يممموزن الكممون بممل أكثممممممر .

وال قطمممممممممممرة منمك إالّ وفممممي
يمنابيمع أسممممرارها أبمحممممممممممر .

وكمممممممل الموجممممممود إذا قسمممته
إليمك فممممذاك همممممو األصغمممممر .

وممممما فيمه ممن َعممَرٍض حمماِضممٍر
يمممممزول وأنمت بممممممه جموهمممممممر .

فممأنت المموجممود وكممل المموجممود
134وما فممي وجمممودك ال يحصمر. 

ولعله ومن باب اإلشارة والتنبيه هنا نشممير بممأن
األديان السابقة لإلسالم ] اليهودية والمسيحية [ قممد
تعرضت لقضية االستخالف ، ولكنهمما جمماءت محشمموة
باألساطير واألباطيل والخرافات واألكاذيب ، التي ال
يمكن أن يؤمن بهمما عاقممل واحممد في الممدنيا ، كالممذي
ورد في سممفر التكمموين في اإلصممحاح األول ، وفي

 ،31 و 30 و 29 و 28 و 27 و 26 و 25الفقرات الم 
وفي سمممفر التكممموين في اإلصمممحاح الثممماني ، وفي

 ، وفي سفر التكوين وفي17 و 16 و 2الفقرات الم 
 . 5اإلصحاح الخامس وفي الفقرة رقم 

وكممذلك األمممر في األناجيممل ، والسممميمام إنجيممل
 وممما12روميما في اإلصحاح الخامس وفي الفقرات 

135بعدها . 
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 – مظاهمر االسمتخالف :5
حدد المولى تبممارك وتعممالى وقممائع االسمممتخالف
األرضي لبني آدم في مظهرين اثممنين ، هممما العبممادة
والعمممارة ، إذ حممدد لهم تلممك المهمممة النبيلممة في
العبممادة أوال بقولممه الكممريم : } ومممما خممملقت الجمممن

 ( ، وحدد لهم56واإلنمس إالّ ليعبدون { ) الذاريات : 
أيضممما مظاهرهممما التعميريمممة في التشمممييدم والبنممماء
فقمال : } هو أنشمأكم من األرض واستعمركمم فيهمما

 ( .61{ ) هود : 
فما هي العبمادة إذن ؟ وما هي العمارةم أيضا ؟

 – العبادة :1
العبممممادة لغمممممة هي : الطاعممممة ، والخضمممموع ،

 .136والتممذلل ، واإلذعمممان ، واالسمممتكانة ، واالنقيمماد 
يقول الفيروز آبادي : )) .. العبممادة : الطاعممة ، وهي
أبلغ من العبودية ، ألنها غاية التممذلل ، وال يسممتحقها

إالّ من له غاية اإلفضال ، وهو الله تعالى .. 
والعبممادةم ضربمممان : ضممرب بالتسممخير ، وضممرب
باالختيارم ، وهو النطق ، وهممو المممأمور بممه في قولممه

 ( ، وقممد21تعالى : }..اعبدوام ربكم  .. { ) البقممرة : 
ورد لفممظ العبممد والعبممادةم في القممرآن على ثالثين

137وجها .. (( . 

والمعنى االصطالحي للعبادةم ال يكاد يختلممف عن
المعنى اللغوي لها ، وقد عرفها شيخ اإلسالم اإلمام
ابن تيمية – يرحمه الله – بأنها : )) اسممم جممامع لكممل

لمزيد من التوسع انظر : العهد القديم ، والعهد الجديممد ، 136
المطبعة اليسوعية نور على نور ، باريس ، دون طبعة ، دون

( محمممد مرتضممى الزبيممدي ، تمماج العممروس من21تمماريخ. )
جواهر القاموس ، دار المعرفة ، بمميروت ، دون طبعممة ، دون

 .409 ، ص 2تاريخ ، ج 
 ، نقال8 ، ص 4الفيروز آبممادي ، بصممائر ذوي التميمميز ، ج  137

عن عبد الممرزاق السممامرائي ، نحن والحضممارة والشممهود ، ج
 . 101 ، ص 1
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ما يحبه الله ويرضاه من األقمموال واألعمممال الباطنممة
138والظاهرة (( . 

فصمممارت تشممممل العبمممادات البدنيمممة والماليمممة
والقلبيممة ، وال تسمممى العبممادةم عبممادة ، إالّ إذا تمموفر

فيها شرطان هما :
 – االلتزام بما شرعه الله ، ودعا إليه رسموله ، أمممر1

أو نهيممما ، أو تحليال أو تحريمممما ، وهمممذا همممو عنصمممر
الخضوع والطاعة لله سبحانه وتعالى .

 – االنبعاث من القلب ومن األعممماق ، لقولممه عليممه2
الصممالة والسممالم : } ثالث من كن فيممه وجممد حالوة
اإليممان ، من كان اللممه ورسمولمممه أحمممب إليمممه ممممما
سممواهما ، وأن يحمب الممممرء ال يحبممممه إالّ للممه ، وأن
يكممره أن يمرجمع في   الكفر كما يكره أن يقذف في

النار { .
فالعبممادة هي : عمليممةم تمموازن نفسممي وروحيم ،
وتوافممق اجتممماعي ، وتنممور عقلي وقلممبي ، وتممدريب
سمممملوكي ، وتحضممممير تربمممموي ، وتهممممذيب أخالقي
وحضمماري ، وخضمموع تنظيمي دنيمموي وأخممروي للممه
سبحانه وتعالى . وعلى هممذا فالعبممادةم فعممل ونشمماط
خضوعي فردي وجمعي للممه سممبحانه وتعممالى ، وهممو
عمل تنظيمي يصهر عالقممات الفممرد بربممه وبجماعتممهم
المؤمنمممة ، وهي أهم مظهمممر من مظممماهر قضمممية
االستخالفم الكبرى ، لقوله تعالى : } وما أرسلنا من
قبلممك من رسممول إالّ نمموحي إليممه أنممه ال إلممه إالّ أنممما

 ( ، ولقوله تعالى : } ولقد26فاعبدون { ) األنبياء : 
بعثنا في كمل أممة رسموال أن اعبمدوا اللممه واجتنبممموا

 ( ، ثم إن العبممادةم عمليممة36الطماغموت  { ) النمل : 
ضرورية ومهمة للفرد وللمجتمعم المسمملم من جميممع
النواحي ، وهي من فوق ذلك حق الله على عبادهم أن
يعبدوه ال يشركوا به شيئا ، كما ورد ذلك في الحديثم

النبوي آنفا .

نقال عن عبمممد المممرزاق السمممامرائي ، نحن والحضمممارة 138
 . وعن الشيخ يوسف القرضمماوي ،101 ، ص 1والشهود ، ج 

العبادة في اإلسالم . 
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ويطلمممق لفمممظ العبمممادة على معنممميينم اثمممنين ،
أحدهما عام ، واآلخر خاص . 

 – المعنى العام للعبادة : 1
ويشمل كل عمل مبمماح يفعلممه المسمملم ، يبتغي
به وجه الله تعالى ، فقممد نقممل إلينمما أن رسممول اللممه
صمملى اللممه عليممه وسمملمم كممان جالسمما في نفممر من
الصممحابة فمممر بهم رجممل ، فممذكر بعضممهم نشمماطه
وهمته في العمل ، وقالوا : يا رسممول اللممه لممو كممان
هذا في سبيل الله ؟ فقممال رسممول اللممه صمملى اللممه
عليه وسلمم : )) إن كممان خممممرج يسممممعى على ولممدهم
صغارا فهو فمي سمبيل الله ، وإن كمان خمرج يسمعى
على أبممموين شممميخين فهمممو في سممممبيل اللممه ، وإن
كمممان خمممرج يسمممعى على نفسمممه يعفهمما فهممو في
سمبيل الله ، وإن كان خممرج يسممعى ريمماء ومفمماخرة ،

139فهو في سمبيل الشميطان (( . 

وقممد اشممتكى بعض الصممحابة من فقممرهم ، وأن
األغنيممماء يشممماركونهم العبمممادة ، ويزيمممدون عليهم
بالصدقة ، فقد أخرج مسلم في صحيحه ، قممال بعض
الصممحابة : )) يمما رسممول اللممه ، ذهب أهممل الممدثور
باألجور ، يصلون كما نصلي ، ويصومون كما نصمموم ،
ويتصدقون بفضل أموالهم، فقممال صمملى اللممه عليممه
وسلمم : )) أليس قمد جعممل اللممه  لكمممم ممما تصممدقون
به ؟ إن بكل تسممبيحة صممدقة ، وكممل تكبمميرة صممدقة ،
وكممل تحميممدة صممدقة ، وكممل تهليلممة صممدقة ، وأمممر
بالمعروف صمدقمة ، ونهمممي عمممن المنكمممر صمدقمممة ،
وفي بضمع أحمدكمم صمدقمة ، قالوا يمما رسمممول اللممه،
أيأتي أحدنا شمهوته ، ويكون لمه فيها أجمر ؟ قممممال :
أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه وزر ؟ فكذلك

140إذا وضعها في الحالل ، كان له أجر (( (( . 

،56 ، ص 7أخرجه الطممبراني في المعجم األوسمممط ، ج  139  
 . والمنذري في الترغيمب والترهيمب ، ج6835رقم الحديث 

 ، ورجاله رجال الصحيح .335 ، ص 2
.212 ، ص 6 (( ، ج 20962مسممند اإلمممام أحمممد ، ))  140  

 ، الحممديث رقم151 ، ص 1والمعجم األوسط للطممبراني ، ج 
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 – المعنى الخاص للعبادة : 2
ويقصد بها العبادات الخاصة باإلسالم بكيفياتهمما
التوقيفيممة المخصوصممة ، المنقولممة عن النممبي صمملى
الله عليه وسلم قوال وعمال وفعال ، من صالة وصمميام
وزكمممماة وحج . وهي تقمممموم على النص المقممممدس

الصحيح .
فالعبادة تقوم على االتباع والحظر والتوقيممف ،
والحضارة والعمممارة تقمموم على االبتممداع واالبتكممارم ،
لكننمما – ولألسممف – فقممد عكسممنا األمممور ، فصممرنا
مبتدعين في العبادة التي ال يجوز فيها االبتممداع ولممو
بزيادة حرف أو حركة ، وصرنا مقلدين في الحضممارة
الممتي عمادهمما االبتكممار واالبتممداع . فال سمملمتم لنمما
العبادة ، وال انقادت إلينا الحضارة ، وحممدنام عن مبممدإ
} قمممل إن صمالتممي ونسمكي ومحيمماي ومممماتي للممه
رب العممالمي ال شممريك لممه وبممذلك أمممرت وأنمما أول

المسلمين  { .
 – العمارة :2

والمظهر الثاني من مظمماهر قضممية االسممتخالفم
في األرض العمارة لقوله تعالى : } هو أنشمأكم من

 ( . ويتطلبم61األرض واستعمركمم فيهمما  { ) هممود : 
تحقيممق هممذا المظهممر االسممتخالفي اإلحاطممة بسممائر
العلوم الدينية ، واإلجادةم في سائر العلمموم الكونيممة ،
بحسممممب مممممواهب وطاقممممات ومجهممممودات األمممممة

اإلسالميةم ، ويتطلب منها ذلك الشروط التالية : 
 – تنشمممئة الفمممرد على القيم الدينيمممة والعقديمممةم1

اإلسالميةم .
 – تربيمممة وتمممأطير وضمممبط األسمممر والجماعممماتم2

والمؤسسممممات والهيئممممات والمجتمممممع على القيم
اإلسالميةم .

 – تماسمممك وأصمممالة النظمممام السياسمممي الحممماكم3
والموجممه لألمممة والمتحكم في مقممدراتها وحاضممرها

ومستقبلها.

301 .
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 – االعتزاز بالماضي الحضاري التليممدم والنسممج على4
منواله .  

 – األخذ بكل أسباب التحضر المادية ، والتفتحم على5
ما عند األمم األخرى من فتوحات مدنية راشدة .

وبالعمارة الراشمدة تتحقق قضية االسمممتخالف ،
ويبني المسلمون حضممارة ومدنيممةم قائمممة على هممدى

من الله ورضوان .
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التشريع مصادر [ وسائر والسنة ] الكتاب االستخالف منهج
اإلسالمي

والتشريعي العقدي ] اإلطار االستخالف وضوابط شروط
[ واألخالقي

[ . العمارة ] العبادة االستخالف مظاهر  

هو المستخلِف
الله

قضية
االستخالف

هو المستخلَف
اإلنسـان المستخلَف ومواصفات مميزات

المكرم بالطاقات واإلمكانات
والقدرات الجسدية

وبتسخير الحيوان والنبات
والجماد والكون 

اللطيفين والمالئكة الجن عالمي بين وسطيته
الخفيفين

والمالئكية اإلبليسية عالمي بين وسطيته  
واإلبليسية المالئكية بتكوينته تميزه  

قضية االستخالف
في الفكر
اإلسالمي

وبتميزه بالروح وبالعقل وبسر المعرفة وبالقدرة
على الترميز باللغة وبحرية اإلرادة



الفصل الرابع
مهام األنبياءالقصص القرآني و 

ووظائفهم 

لقممد كمممان في قصصممهم عممبرة ألولي }
األلباب ما كان حديثا يفترى           ولكمممن
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كممل شمميء

وهدى ورحمة لقوم  يؤمنون{ 
] سو                                                        

 [111رة يوسف  : آية  
                                                   

المبحث األول
الدعوة اإلسالمية من القصص القرآني

 * تمهيد :
لم يترك المولى تبممارك وتعممالى البشممرية لتتيممه
على وجههمممما في األرض ، وتواجممممه عنت الحيمممماة
بفوضممى وتممداخل واضممطراب ، بممل تعهممدها سممبحانه
وتعالى بالعناية والرعاية ، وساق إليها من لدنممه كممل
وسائل الهدى والرشمماد ، إلى أن بلغت درجممة النضممج

العقلي والرشد الروحي والوعي الحضاري .
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وقد حفل تاريخ التجمعات البشممرية منممذ القممدم
بعمليات االتصال الدعوي السماوي بالعممالم األرضممي
بواسطة األفراد الذين اختارهم اللممه تعممالى ليكونمموا
وسائل وأدوات اتصمماله الممدعوي بالنمماس ، من أنبيمماء
ومرسمملين عليهمم الصممالة والسممالم  ، مكلفمما إيمماهم
بجملة من الوظائف والمهام الجسيمة ، التي تتمحورم
كلها حممول محممور واحممد ، هممو الممدعوةم إلى توحيممده ،

وعدمم اإلشراك أو الكفر أو اإللحاد به .
وقد اضممطلع أنبيمماء اللممه ورسممله عليهم الصممالة
والسالم  بجملة من المهام والوظائف الثقيلةم لقوله
تعالى : } إنمما سنلقي عليك قوال ثقيال { ) المزمل :

 ( ، وكُلفمموا بتبليغهمما في المجتمعممات الممتي بُعثمموا4
فيهمما . وباإلضممافة إلى وظيفتهم العقديممة التصممورية
الرئيسة ، التي لخصها المولى تبارك وتعالى بقوله :
}  قمل همذه سمبيلي أدعمو إلى اللمه على بصيرة أنما
ومن اتبعني وسمبحان الله ومما أنما من المشركين {

( ، فقدُ كلفمموا بتأديممة مهممام أخممرى :108) يوسف : 
اجتماعيممةم وتربويممة وتعليميممةم وتهذيبيممةم وتثقيفيممة

وأخالقية وسياسيةم .. 
ومن أجل تبليغم وتأدية هذه الوظممائف أو بعضممها
فقممد عممانى أنبيمماء اللممه معانمماة كبمميرة جممدا من قبممل
سدنة المعابد والمؤسسات الدينية التقليدية ، الممذين
دء التممبريري والتسممويغي كانوا ومازالوا يُشكِّلون الممرِّ
والممتزيفي للطغم الحاكمممة ، كممما عممانى أنبيمماء اللممه
معانمماة شممديدةم جممدا من قبممل الزعامممات السمملطوية
القائمة ، ومن سائر القوى المتحكمةم في المجتمممعم ،
باإلضافة إلى معانمماتهم النفسممية والذاتيممة الدائمممة ،
التي صور المولى تبارك وتعممالى أطرافمما منهمما عنممد
حديثه عن معاناة رسممول اإلسممالم محمممد صمملى اللممه
عليه وسلمم  بقولممه : }  فلعلممك باخممممع نفسممك على
آثممممارهم إن لم يؤمنمممموا بهمممذا الحمممديثم أسمممممفا {

 ( ، وقولممه تعالى : } وال يحزنك قولهم6) الكهف : 
إن العزة لمله جميعا هو السممميع العليمم  { ) يممونس :

65. ) 
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كممما أورد المممولى تبممارك وتعممالى أطرافمما بيِّنممة
ودقيقة وهادفة من وظممائفهم في قصصممه القممرآني
الكريم ، التي شخصت لنا بدقة ، وصورت لنا بوضوح
حلقممات مقتطعممة من تمماريخ البشممرية البائممد ، في
مختلمممف جوانبمممه الفرديمممة والجمعيمممة ، الفكريمممة
والوجدانيممممة ، السمممملوكية واألخالقيممممة ، التربويممممة
واالجتماعية ، لتبينم لنا – في  الوقت نفسه – معانمماة
أنبيمماء اللممه الشممديدة والدائمممة مممع أنفسممهم ، ومممع

مجتمعاتهمم الضالة .
ولم يكن الممممولى تبمممارك وتعمممالى يقصمممد من
تضمين كتابه الكممريم أطرافمما من قصصممهم الكممريم،
ونبذا من حكاياتهم وعالقتهمم بمجتمعمماتهمم ، وتمماريخ
وعممادات وتقاليممد مجتمعمماتهمم البائممدة ، ونبممذا من
ممارساتهم مع أنفسهم ومممع ربهم لغممرض التسمملية

لغممرض التشممويق الفممني والترفيممه القصصممي ، أو
واألدبي ، أو لغممرض الجممذب واإلثممارة الفنيممة – على
الرغم من احتفال قصصهم بمظاهر اإلثارة والجممذب
والفاعليةم والحيوية الحركية – كأغراض فنية مممؤثرة ،
تصور لنا بدقة وبخشوعم النهاية الحزينممة للمجتمعمماتم
الكافرة بربها ، وتحفز بقمموة عقولنمما وتثيرهمما – كممما
حفممزت عقممول فطنمماء العممرب – السممتيعابم نهايممة
مصارع األمم البائدةم الضالة ، بل كان قصده الممرئيس
سمممبحانه وتعمممالى تبليمممغ قواعمممد وأسمممس العمليمممةم
الدعويممة ، الممتي قممام بهمما أنبيمماؤهم عليهم الصممالة
والسالم  خير قيام ، وتشممخيص مقاصممدها وأهممدافها
الربانية النبيلة ، التي جسدها أنبيمماؤه عليهم الصممالة
والسممالم في أرضممية الواقممع خممير تجسمميد ، وتصمموير
مظاهرها ووسائلها وأسمماليبهام اإلعالميممةم واالتصممالية
الهادفة التي مارسها أنبياؤهم عليهمم الصالة والسممالم

في واقعهم الدعوي .
* مقاصد وحكم القصص القرآني :

ضمن المولى تبارك وتعالى كتابه الكريم الكثممير
من القصص لحكم ومقاصد عديدة أهمها :
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 – تشمممريف الجماعمممة المؤمنمممة بمممأطراف من علمم1
الغيب كانت يهود تتفمماخر على العممرب وسممائر األمم
بهمما ، وتخفيهمما فال يطلممع عليهمما أحممد ، } تلممك من
أنبممماء الغيب نوحيها إليك ممما كنت تعلمهممما أنت وال
قومك من  قبل هذا { ، فلم يعد ألهل الكتمماب – بعممد
جحمممودهمم – فضمممل على أحمممد بعمممد معرفمممة واطالع

141المسلمين لما عندهم . 

 – ربط حركة التشريعات السماوية ببعضها ، فصممار2
اشتمال القممرآن على قصممص األمم البائممدة من بمماب
معرفة تشممريعات من قبلهم كم } كممل الطعممام كممان
حال لبني إسرائيل إالّ ممما حممرم إسممرائيل على نفسممه
من   قبل أن تنزل التوراة { ، و كممم }  .. كتب عليكمم

142الصيام كما كتب على الذين من قبلكم   { . 

 – معرفممة النممواميس والسممنن اإللهيممة الحادثممة في3
تمماريخ األمم والشممعوب } فتلممك بيمموتهم خاويممة بممما
ظلموا {} وإذا أردنا أن نهلممك قريممة أمرنمما مترفيهمما
ففسمممقوا فيهممما فحمممق عليهممما القمممول فمممدمرناها

143تدميرا { . 

 – حصول العبرة واليقظة لنبهاء وعقالءم المشركين4
} فاقصص اقصممص لعلهم يتفكممرون {، } لقممد كممان
في قصصهم عبممممرة ألولي األلبمممماب { ، و } ولقممد
كتبنمما في الزبممور من بعمممد الذكمممر أن األرض يرثهمما

144عبادي    الصالحون  { . 

انظر : محمد الطاهر بن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير 141
ألولى ،ا، المؤسسممة الوطنيممة للكتمماب ، الجزائممر ، الطبعممة 

 ، بتصرف .65 و 64 ، ص 1م ، ج 1984
،65 ، ص 1ابن عاشممور ، تفسممير التحريممر والتنمموير ، ج  142  

بتصرف .
66 و 65 ، ص 1ابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير ، ج  143

، بتصرف .
،66  ، ص1ابن عاشممور ، تفسممير التحريممر والتنمموير ، ج  144  

بتصرف . 
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 – تبكيت العرب بإضافة القصممص القممرآني المحكي5
بأسلوبي التوصيف والمحاورةم الممذي لم يكن معهممودا

145عند بلغائهم . 

 – التمثيل بالمحسموس ، بعد تبلد شعور العرب عن6
االتعمماظ بممالمعقول } وسممكنتمم في مسمماكن الممذين

146ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم   { . 

 – تعويمممد المسممملمين على معرفمممة سمممعة العمممالم7
وعظمممة األمم واالعممتراف لهمما بمزاياهمما وفضمملها ،
ودفع عار الغرور الممذي قممد يلحممق بالمتممأخرين ، كممما

ه تعالى عن قوم عاد بقوله : } وقممالواموعظهم قول
147من أشد  منا قوة  { . 

 – رفع همة المسلمين لسيادة العالم وملئهم بممالخير8
148والسعادة ، وترك الركون لألدنى . 

 – معرفة قممممموة اللممه تعممالى وجبروتممه على عبمماده9
} فنممادى في الظلمات أن ال إلمممه إالّ أنت سمممبحانك
إني كنت من الظممالمين * فاسممتجبنا لممه ونجينمماهم من

149الغم وكذلك ننجي المؤمنين  { . 

 – معرفممة فوائممد المدنيممةم والتحضممر ، وتشممريعات10
وقوانين األممم البائدة وعاداتها ، من ذلك

معرفة حكم اسمترقاق اللص عنممد القبممط بمصممر في
قصة يوسمف عليه الصممالة والسممالم ، } قمممال معممماذ

150الله أن نمأخذ إالّ من وجدنا عندنا متاعه { . 

67و  66  ، ص1ابن عاشور ، تفسير التحرير والتنوير ، ج  145
، بتصرف . 

،67  ، ص1ابن عاشممور ، تفسممير التحريممر والتنمموير ، ج  146  
بتصرف . 

،67  ، ص1ابن عاشممور ، تفسممير التحريممر والتنمموير ، ج  147  
بتصرف . 

،67  ، ص1ابن عاشممور ، تفسممير التحريممر والتنمموير ، ج  148  
بتصرف . 

،67  ، ص1ابن عاشممور ، تفسممير التحريممر والتنمموير ، ج  149  
بتصرف . 

،67  ، ص1ابن عاشممور ، تفسممير التحريممر والتنمموير ، ج  150  
بتصرف . 
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 – المقاصد العقدية والتصورية والمعرفية . 11
 – المقاصمممد االجتماعيمممةم والنفسمممية والتربويمممة12

والتكوينية و التأطيرية . 
 – المقاصمممد اإلعالميمممة و االتصمممالية و الدعويمممة13

151والدعائيةم . 

* مقاصد تكرار القصة في القرآن الكريم :
تكممررت القصممة في القممرآن الكممريم العتبممارات

عديدةم أهمها :
 – المقاصممد التاريخيممة ، بحيثم تسممرد القصممة في1

مواضع متعددة فتذكر من جوانب وتترك أخرى لتذكر
في المرة القادمممة حممتى تكتمممل ، مممع مراعمماة حممال

152ونفسيات ومعارف ومشاعر المخاطبين . 

 – الهممدف الممتربوي ، ألن للقصممة القرآنيممة أهممداف2
تربويممة وتكوينيممةم وتأطيريممة فرديممة وجمعيممة ، تلقى
على المخمممماطبين في فممممترات متباعممممدةم مراعمممماة

153ألحوالهم ونفسياتهم . 

 – الهمممداف السياسمممية واالجتماعيمممةم واألخالقيمممة3
والنفسية الممتي تقتضمميها وضممعية كممل مرحلممة ، وممما
يجب أن يضاف إليها ، وما يجب أن ينسخ منها ، وممما
هي الجرعات التي تنضاف إليها ، ورحم اللممه العقمماد
إذ قال : )) .. إن الصور تختلف للمكان الواحد عنممدما
يتم التقاطهمما من زوايمما مختلفممة ، فصممورة القمماهرة
من الجمممو غمممير صمممورتها من جبمممل المقطم ، غمممير
صمممورتها من النيمممل، غمممير صمممورتها من األهمممرام ..

انظر : محمد الغزالي ، المحاور الخمسة للقرآن الكريم ، 151
..101دار الهدى ، الجزائممر ، دون طبعممة ، دون تمماريخ ، ص   

 . وسمنفصل الشمرح فيها أثناء دراستنا لقصص األنبيمماء114
ونفرق بين الدعاية والممدعوة واالتصممال واإلعالم ، باإلضممافة

في كتابنمما منهج الممدعوةإلى التوسممع في الجمموانب األخممرى 
.م 2012عند أنبياء الله ، دار الكتاب الحديث القاهرة 

انظر : محمد الغزالي ، المحاور الخمسة للقرآن الكريم ، 152
..101دار الهدى ، الجزائممر ، دون طبعممة ، دون تمماريخ ، ص   

114  . 
انظر : محمد الغزالي ، المحاور الخمسة للقرآن الكريم ، 153

 .  101دار الهدى ، الجزائر ، ص 
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القاهرة هي القاهرة ، وما يراد إبممرازه هنمما ممما يممراد
154إبرازه هناك .. (( . 

وقد عقد اإلمام محمد الطاهر بن عاشور مبحثممام
جليال عن مقاصد تكرار القصة في القممرآن جمماء فيممه
تعداد وذكر األسباب الممتي من أجلهمما تكممرر القصممص
القرآني ، لعلها مشابهة لما قدمممه المرحمموم الشمميخ
محمد الغزالي في كتابه ) المحاور الخمسممة للقممرآن

155الكريم ( ، مركزا على الجوانب البالغية . 

المبحث الثاني
وظائف ومهام األنبياء

لخص المممولى تبممارك وتعممالى وظيفممة ومهمممة
رسله وأنبيائه بقوله : } قمل هذه سمبيلي أدعممو إلى
الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحانم الله وما أنا

 ( ، فجعل سممبحانه108من المشركين  { ) يوسف : 

انظر : محمد الغزالي ، المحاور الخمسة للقرآن الكريم ، 154
 .  101دار الهدى ، الجزائر ، ص 

محمد الطاهر بن عاشممور ، تفسممير التحريممر والتنمموير ، ج 155
 . 69 و 68 ، ص 1
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وتعالى مهام ووظائف األنبياء مقتصرة على الممدعوةم
إلى دينه ، وإلى توحيده ، وضمن هذا اإلطار العقممدي
التصمموري الكبممير ينضمموي سممائر عملهم التشممريعي
والمممممروحي واألخالقي والمممممتربوي واالجتمممممماعي

والسياسي والقيادي والثقافي والحضاري ..
وقد عممرض المممولى تبممارك وتعممالى لمثممل هاتممه
المهمممام والوظمممائف في القمممرآن الكمممريم ، فقمممال
سممبحانه وتعممالى في معممرض التنبيممه إلى وظيفممة
األنبيمماء الروحيممة والدينيممة واألخالقيممة : } وإذ نممادى
ربك موسمى أن ائت القوم الظالمين * قوم فرعممون
أال يتقون .. قال فرعممون وممما رب العممالمينم * قمممال
رب السموات واألرض وما بينهما إن كنتم موقممنين *
قال لمن حوله أال تستمعون * قال ربكم ورب آبائكم

 : الشعراء   (  }   .. ،م 11  ،م 10األولين  ،م 23   24،  
 ( ، فوظيفممة األنبيمماء الدينيممةم والروحيممة تممدفعهم25

للتعريف بالله الخالق ، الله الموجد ، الله المسبب ..
، الله الذي بيدهم كل شيء .

 – الوظيفة الدينيةم الروحية :1
ولعل الوظيفة الدينيممة والروحيممة هي الوظيفممة
األساسية بين سممائر مهممامهم ووظممائفهم األخممرى ،
ألن كمممل نشممماطهم ينصمممب على إصمممالح العقائمممد
والتصورات واألفكار والقناعات ... وقد عبر المممولى
تبممارك وتعممالى عن هاتممه الوظيفممة مممرارا فقممال :
} قمممال أفممرأيتم ممما كنتم تعبممدون أنتم وآباؤكمممم
األقمدمون * فإنهم عدو لي إالّ رب العممالمينم * الممذي
خلقني فهو يهديمن * والمذي همو يطعمني ويسمقين
* وإذا مرضمممت فهمممو يشمممفين * والممذي يميتممني ثم
يحين * والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين
* رب هب لي حكما وألحقني بالصممالحين * واجعلممني
من ورثممة جنممة النعيم * واغفممر ألبي إنمممه كمممان من
الضالين * وال تخممزني يمموم يبعثممون * يمموم ال ينفمممممع
مممممال وال بنمممون * إالّ من أتى اللمممه بقلب سممممليم *
وأزلفت الجنممة للمتقين * وبممرزت الجحيمممم للغمماوين

 ( .91 ... 75* { )الشعراء : 
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 – الوظيفة السياسية والقيادية :2
وباإلضممممافة إلى اضممممطالعهم عليهم الصممممالة
والسالم بالوظيفة الدينية والروحية فهم مضطلعون
أيضا بالوظيفة السياسية والقياديممة ، بهممدف توطيممد
دعائم دن الله في األرض ، وقد عممبر المممولى تبممارك
وتعممالى عن وظيفتهم هممذه بقولممه : } إنمما أرسمملناك
شمماهدا ومبشممرا ونممذيرا * لتؤمنمموا باللممه ورسمموله
وتعزروهم وتوقروه وتسبحوهم بكرة وأصيال * إن الممذين
يبايعونكم إنما يبايعون الله يد الله فمموق أيممديهم فمن
نكث فإنممما ينكث على نفسممه ومن أوفى بممما عاهممد

 ،9 ،م 8عليه الله فسنؤتيهم أجرا عظيما  { ) الفتح : 
10. ) 

فوظيفممة األنبيمماء السياسممية والقياديممة تممأتي
لتوضمميح المسممار السياسممي السممليم الممذي يجب أن
تكمممون عليمممه األمم ، ويتضمممح مممموقفهم السياسمممي
التوحيديم الخالص لله تعممالى بوقمموفهم القمماطع في
وجممه قمموى البغي واالسممتكبارم السياسممية والقانونيممةم
واإلداريممة والماليممةم وغيرهمما .. المحليممة واإلقليميممةم

والعالميةم الباغية .
وقممد صممور القممرآن الكممريم هاتممه المهمممة في
العديد من المواضع القرآنية نذكر منهمما موقممف نممبي
اللممه موسممى عليممه الصممالة والسممالم من فرعممون
وهامان وقارون ، ومن طغيانهما العمماتي في األرض
فقممال : } ولقممد أرسممملنا موسمممى بآياتنمما وسممملطان
مبين * إلى فرعون وهاممان وقمارون فقالوا سماحر
كمذاب * فلما جاءهم بممالحق من عنممدنا قممالوا اقتلمموا
أبنمماء الممذين آمنممموا واسمممتحيوا نسممماءهم ومممما كيممد
الكمممافرين إالّ في ضممالل * وقمممال فمرعمممون ذروني
أقتل موسمى وليدع ربه إني أخمممماف أن يبممدل دينكم
أو أن يظهمممر في األرض الفسممماد * وقمممال موسمممى
إني عذت بربي وربكم من كل متكممبر ال يممؤمن بيمموم
الحساب * .. قال فرعممون ممما أريكم إالّ ممما أرى وممما
أهديكم إالّ سبيل الرشاد * .. وقال فرعون يا هامممان
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 .. (23ابن لي صرحا لعلي أبلغ األسباب  { ) غافر : 
.

 – الوظيفة االجتماعية :3
الدين اإلسالمي دين اجتماعي بطبيعتهم وبتنزيله
وبمقاصدهم وبتشريعه وبتعاليمهم العقدية والعملية معا
، هذه هي حقيقته وتكوينه ومقصده ، وهي الحقيقة
التي يسممتطيع أن يصممل إليهمما كممل من درس وتعمممق
في منظومته التشريعية بكلياتهمما وفروعياتهمما ، كممما
يسممتطيع أن يممدركها بعمممق كممل من آمن بتعاليمممهم
وطبقها في حياته . ولعل أهم ممما  يممميز هممذا الممدين
عن غيره من األديان هذا الجانب االجتممماعي المهم ،
ويؤهلممه بجممدارة لينظم ويوجممه ويحكم سممائر شممؤون
الفممرد والجماعممة والمجتمممع ، ويجممد لهم اإلجابممات
المقنعة والراشممدة لمختلممف تسمماؤالتهم وتطلعمماتهم

وأمانيهم في الحياة .
والممدارس لتعمماليم اإلسممالم في القممرآن الكممريم
والسمممنة النبويمممة يتمممبين روحانيتهممممام االجتماعيمممة
الدافئة ، ويستطيع اكتشاف عنايتهما الدقيقة بالفرد
والجماعممةم والمجتمممع ، واهتمامهممما المتممميز برسممم
الصورة المثلى والمتوازنة للعالقممة الراشممدة بينهممما
في سياق تناغم اهتدائي مع المولى تبارك وتعالى .
وهي الحقيقة الممتي اختلجت في صممدور الكثممير
من الصممحابة في العهممد المكي ، وظلمموا مترقممبين
تبلورها مع نزول التعاليم ، فلما رأوا التعمماليمم تممترى
مؤكممدةم على العنايممة بممالفرد والجماعممة والمجتمممع ،
حريصممة على العالقممة النوعيممة والمتممميزة بينهممما
استماتوا في سممبيل نصممرته والممدفاع عنممه ، ونشممره

بين الناس .
وقد نقلت لنا المصممادر اإلسممالمية أن الصممحابي
الجليل ) عثمان بن مظعممون ( رضممي اللممه عنممه ظممل
وفياًّ لكلمة اإليمان التي نطق بها أمممام رسممول اللممه
صلى الله عليممه وسمملمم طيلممة سممت سممنين من عمممر
الدعوةم اإلسالميةم ،  ولكن أعماقه كممانت تعتلج باحثممة
عممما يثلج صممدره من الناحيممة االجتماعيممةم في تلممك
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التعمماليم المنزلممة ، إلى أن نممزل قولممه تعممالى : } إن
اللممه يأممممر بمممالعدل واإلحسممان وإيتممماء ذي القممربى
وينهى عن الفحشمماء والمنكممر والبغي يعظكم لعلكمم

 ( ، فلممما نممزلت اآليممة قممال :90تذكرون { ) النحل : 
] اآلن استقر اإليمممان في قلممبي ، وقلت في قممرارة
نفسي إن دينا جاء لينظم الحياة االجتماعية هممو دين
من عند الله ال من عند محمد ، فالله الذي يأمر بثالثة
، وينهى مقممممابلهن عن ثالثممممة في حيمممماة األفممممراد
والجماعممةم هممو رب حقيقي ، وتعاليمممه هي تعمماليمم
حقيقيمممة ليسمممت من صمممنع محممممد عليمممه الصمممالة

والسالم [ .
وإذا تأملنا في اآلية التي كانت سممببا في تعمممق
واستقرار اإليمممان في صممدر هممذا الصممحابي الجليممل
لوجممدناها آيممة اجتماعيممةم صممرفة بممموازين ومنمماهج
وأدوات البحث االجتممممممماعي بمختلممممممف فروعممممممه
وتخصصاته : العام والسياسي والثقافي واالقتصادي

واألخالقي والتربوي والبيئي .. 
ولذا فقد حرصت التعاليمم اإلسممالمية منممذ العهممد
المكي على إيالء البعد االجتممماعيم قيمتممه الحقيقيممة
تقديرا منها ألهميته في نجممماح الدعممموة بين األفممراد
والجماعات ، وتقديسمما منهمما للبعممدم االجتممماعيم لهممذا

156الفرد المكرم . 

 – الوظيفة التاريخية السننية :4
قضمممت السمممنن اإللهيمممة أن يضمممطلع األنبيممماء
بالوظيفة التاريخية السننية ، مثنيام عليهم في العديد
من المواضع القرآنية تواصلهم التاريخي لنقل دعوة
الله للناس ، فقال : } ألمممر تلك آيات الكتاب الحكيم
* أكممان للنمماس عجبمما أن أوحينمما إلى رجمممل منهم أن
أنمذر الناس وبشمر المذين آمنموا أن لهم قمدم صممدق
عند ربهم قمال الكمافمرون إن همذا لسماحر مبين { )

 ( ، ومؤكممدا تواصمملهم وراء بعضممهم2،مم 1يممونس : 

لمزيممد من التوسممع انظممر: محمممد التممومي ، المجتمممع 156
اإلنسمماني في القممرآن الكممريم ، الممدار التونسممية للنشممر،

م .  1988هم 1407تونس ، الطبعة األولى ، 
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فقال : } كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلهمما
أمم لتتلمموا عليهم الممذي أوحينممام إليممك { ) الرعممد :

 ( ، كما بين أيضا سبحانه وتعالى اضطالعهم بهممما32
فقممال : }ألم يممأتكم نبممأ الممذين من قبلكم قمموم نمموح
وعمماد وثمممود والممذين من بعممدهم ال يعلمهم إالّ اللممه
جاءتهم رسملهم بالبينات فردوا أيديهم إلى أفواههم
وقالوا إنا كفرنا بما أرسملتم به وإنمما لفي شممك مممما

 ( ، فممأين هي9تممدعوننا إليممه مممريب  { )إبممراهيم : 
معرفتنا بمهمة األنبياء السننية التاريخية لمموال إخبممار
القممرآن عن أقمموام نمموح وعمماد وثمممود ، والممذين من

بعدهمم الذين ال يعلمهم إالّ الله .
 – الوظيفة الثقافية :5

حرص نبينا محمد صلى الله عليممه وسمملمم  ومن 
قبلممه سممائر األنبيمماء والمرسمملين على وضممع لبنممات
وأسممس ثقافيممة للفممرد والمجتمممع المسمملم ، تكممون
بمثابة القيم والسمات واألنماط ألتباعهم ، يسمميرون
عليها فرديا وجمعيام واجتماعيا ، تنمماولتم كممل شممؤون
الحياة ، وقممد حفممل القممرآن الكممريم والسممنة النبويممة
بهاته القيم الثقافية التي قدمها األنبياء ألقمموامهم ،
وقد أخبرنا عن بعضها المولى تبارك وتعالى فقممال :
} يما بمني آدم خمممذوا زينتكم عنممد كممل مسممجد وكلمموا
واشممربوا وال تسممرفوا إنممه ال يحب المسممرفين * قممل
من حرم زينة الله التي أخممرج لعبممادهم والطيبممات من
المرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خمالصة
يموم القيامة كممذلك نفصممل اآليممات لقمموم يعلمممون {

 ( .31) األعراف : 
كما تدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في
تصحيح الكثير من المفاهيم الثقافية الخاطئة فقممال
عليممه الصممالة والسممالم  وهممو يرسممي معممالم القيم
الثقافية اإلسالمية الصممحيحة : } ال يممدخل الجنممة من

رسول الله : كان في قلبه ذرة ممن كبممر ، فقالوا يا
إن أحدنا يحب أن يكممون ثوبممه نظيفمما ونعلممهم جديممدا ،
فقال عليه الصمالة والسممالم : إن اللممه جميمممل يحب
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الجمممال ، ولكن الكممبر هممو : بطممر الحممق ، وغمممط
الناس { ) رواه الشيخان ( .

كما أن القرآن الكريم حافل بمواطن الجماليات
واإلبممداعيات والروحانيممات الرائعممة ، وزاخممر أيضمما
بمواقع الفن والجمال واإلبداع الكمموني ، الممذي أواله
عناية كبرى ليكون مثار تطلممع وجممذب للمتوسمممين ،
فقمممد ورد في القمممرآن مفمممردات الزينمممة والبهجمممة
والجمممال والطيب والرائحممة الزكيممة والحب والخممير
والسممرور ، قممال تعممالى : } إنمما زينمما السممماء بزينممة

 ( ، كممما قممال مثنيمما على6الكواكمب { ) الصممافات : 
تمكن عبممدهم داوود في عممالم الفنممون والصممناعات :
} يعملون لممه ممما يشممماء ممن محمممماريب وتمماثيمممل
وجفممان كالجواب وقممدور راسمميات اعملمموا آل داوود

 ( .12شممكرا وقليل من عبادي الشمكور  { ) سبأ : 
وهكذا تكون وتبقى ظاهرة النبمموةم واألنبيمماء من
أخص وأدق وأميز وأفرد .. حاالت االستخالف اإللهي

لبعض من عباده ليكونوا أنبياءه رسله في األرض .
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الفصل الخامس
نظام الحكم في اإلسالم

نظام الحكم في اإلسالم
* تمهيد :

حظي مبحث نظممام الحكم في اإلسممالم بنصمميب
وافر من إسممهامات الدارسممين والبمماحثين والفقهمماء
ممن تخصصوا في دراسة مباحث السياسة الشممرعية
اإلسالميةم ، كما نال الموضوع ذاته اهتماما كبمميرا من
قبممل الدارسممين والبمماحثين القممانونيين واإلداريين
والسياسمممميينم من شممممتى المممممذاهب والمممممدارس

واالتجاهات .
وقد عملت فيه أقالم وأفكار الباحثين باإلنصاف
والموضممموعيةم والحيمممادم تمممارة ، وبالتشمممويه والغض
واالنتقاصم تارة أخممرى ، بعممد إلغمماء مصممطفى كمممال

م .1924أتاتورك نظام الخالفة اإلسالمية سنة 
وبممرزت إلى السمماحة الفكريممة السياسممية في
مطممالع العقممد الثممالث من القممرن العشممرين كتابممات
عديدةم في مجممال مبحثم نظممام الحكم في اإلسممالم ،
تممراوحت بين مؤيممد ومتحمسم لبقمماء وشممرعية نظممام
الخالفمممة ، وإلى معمممارض ومتحمسم لمممزوال نظمممام
الخالفة ، وإلى دارس متعقممل حيممال هممذه المسممألة ،
وأن لب المشممكلة فيهمما ليس التسمممية – الخالفممة - ،

156



بل في مضمون وحقيقة المهمة الشممرعية المنوطممة
بها .

وكممان من بين أهم الرممموز الفكريممة ممن تبنمموا
فكممرة عممدم مشممروعية نظممام الخالفممة في اإلسممالم
الشمميخ األزهممري ) علي عبممد المرزاق ( ، الممذي تقممدم
ببحث لنيممل شممهادة دكتمموراة الدولممة في القممانون

م ، تحت عنوان1925الدولي بجامعة السوربون سنة 
157) اإلسالم ونظام الحكم ( . 

وامتألت الصحف والمجالت – العربية والمصممرية
خصوصا – بالمقاالت والدراسممات واألبحمماث والممردود
حول مبحثم الخالفة اإلسالمية، إلى أن نضجت فكممرة
عقممد ملتقى عن الخالفممة اإلسممالمية بالقمماهرة في

م ، وحضره1926األسبوعم الثاني من شهر ماي سنة 
مختلف علماء العالم اإلسالمي ، تدارسوا فيممه واقممع
ومستقبل نظام الخالفة اإلسممالمية ، ولكن جهممودهم
لم تسمممفر على شممميء ، وانفض ممممؤتمرهم دون أي

نتيجة . 
وانقسممم المسمملمون المسممتعمرون يومهمما إلى ثالث
فئات ، فئممة يشممدها الحممنين إلى إعممادة إحيمماء نظممام
الخالفممة في أي بقعممة من العممالم اإلسممالمي ، وفئممة
قبلت واستسمممملمت لألمممممر االسممممتعماري الواقممممع

ت قمموى االسممتكبارأوالمفممروض عليهمما ، وفئممة مممال
عنهمما – وسارت في ركابهمما ، وتبنت المهمممة بالنيابة

بعممد منحهمما هياكممل االسممتقالل الشممكالني لهمما في
منتصمممممف القمممممرن الماضمممممي – في بالد العمممممرب

158والمسلمينم . 

انظر : محمد سمميد كيالني ، ملحممق كتمماب الملممل والنحممل 157
اإلمممام الشهرسممتاني ، دار صممعب ، بمميروت ، دون طبعممة ،

 .. تنمماول قضممية الشمميخ علي73 ، ص 2م ج 1986هم 1406
عبممد الممرازق وأخيممة شمميخ األزهممر مصممطفى عبممد الممرازق ،
وقضممية الممدكتور منصممور فهمي ، وقاسممم أمين وكتابممه عن

م ، وكتمماب في الشممعر1928تحريممر المممرأة الصممادر سممنة 
م ..1926الجاهلي لطه حسين الصادر سنة 

،مم 295انظر : مسألة الخالفة ، جريدة النجمماح ، عممدد  158  24
 . وبرقيممة2م ، ص 1926 ممماي 07هممم الموافممق 1344شوال 
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وصارت الدعوة – منذ سقوط الخالفممة العثمانيممة
م – باتجمماه الجممماهير اإلسممالمية إلحيمماء1924سممنة 

نظام الخالفة اإلسمالمية في بالد العممرب المسمملمين
، ضربا من ضروب الرجعية والتخلف والظالمية اليوم

بممل أضممحت جريمممة شممنيعة يحاربهمما قممانون الممدول
العربية واإلسالميةم ويمنعهام بقموة ، ويعاقب الممداعين

إليها بمنتهى القسوة ..

هم1344 شوال 30 ،م 296أهمل تبسمة ، جريدة النجاح ، عدد 
 . حضممر الشمميخ العممربي2م ، ص 1926 ممماي 14الموافممق  

19..مم 13التبسي ملتقى الخالفممة اإلسممالمية بالقمماهرة أيممام 
م ، وأرسممل رسممالة إلى أهممل تبسممة يحثهم فيهمما1926ماي 

على المشاركة في ملتقى الخالفة بأي شكل من األشممكال ،
ولو بالبرقيممات . وقممد جمماء ملتقى الخالفممة الممذي عقممد تحت
إشراف علماء األزهممر ، ورقابممة الملممك ) فممؤاد األول ( ملممك

المسمملمين . مصممر، الممذي كممان يطمح بقمموة ليسمممى خليفة
السيما بعد سلسلة اإلجراءات التي دشنها ) مصطفى كمممال
أتاتورك ( ضد الخالفة اإلسالمية العثمانية . حيث ألغى نظام

م ، وأبقى على الخالفة . ثم1922 نوفمبر 01السلطنة يوم 
اكتمموبر20أعلمممن بعممدها قيممام الجمهوريممة التركيممة يمموم 

م1934مارس 02م ، ليلغي نظام الخالفة نهائيا يمموم 1923
. مما اضطر المسلمين إلى عقد ملتقى الخالفة بالقمماهرة ،
والذي حضره الشيخ العربي عنممدما كممان في سممنته األخمميرة
طالبا في األزهر . وقد أرسل أهل تبسة لمدير تحرير جريدة
النجمماح بقسممنطينة برقيممة لغممرض المشمماركة في أشممغال
ملتقى الخالفممة . وقممد عنممونت جريممدة النجمماح البرقيممة تحت
عنوان : ) حوادث داخلية : مسألة الخالفة . وجاء في تقيمها

لم يبق للموعد المضممروب الجتممماع مممؤتمر الخالفممة مايلي :
بالقمماهرة إال سممبعة أيممام ، وقمممد تعممذرت مشمماركة الشممعب
الجزائممري الفعليممة بهممذا المممؤتمر، وتعينت النظريممة الثانيممة
التي ألمع إليها حضممرة األسممتاذ الشمميخ ) الحممافظي (، وهي
االقتصار على االبراق إلى أسمماتذة جزائممريين محممرزين على
الشهادة العالمية بمماألزهر الشممريف . وذلممك بعممد أن توافينمما
برقيات من مختلممف األنحمماء بممالقطر الجزائممري . وقممد كممان
الظن أن تتحرك األمة نحممو هممذه الحركممة الدينيممة الخالصممة ،
ولكن العممزائم لم تكن ماضممية لحممد أن اعتممبر هممذا المممؤتمر
كاجتماع بسمميط . وهممذا تلخيص مممدير تحريممر جريممدة النجمماح
لبرقية أهل تبسة قبممل نشممرها : ) ولتمثيممل مسمملمي تبسممة
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ومن هنمما يتطلب منمما إعممادة النظممر في هممذه
المسألة ، وتشكيل التصورات الصحيحة عنها، وتنبيممهم
الطلبمممة المسممملمين الدارسمممين للعلممموم اإلسمممالمية
ألهميتها في تشممكيل تصمموراتهم وقناعمماتهم الدينيممة

منبهين إلى منهجيممة تعاملنمما مممع هممذا والدعويممة ،
المبحثم المهم ، المممذي سمممنأخذه ونقدممممهم من بممماب
الدراسممممات الدعويممممة ، وليس من منهج دراسممممات

السياسة الشرعية .   
قبل أن نتناول مبحث نظام الحكم في اإلسممالم
يحسممن بنمما أن نتطممرق بإيجمماز لوضممع األمممة العربيممة
السياسي واالجتماعي في العصر الجاهلي ، لمعرفة
نظام الحكم السائد آنذاك من جهة، وكيف فهم  نبينا

طبيعة قومه وبمميئتهم ، محمد صلى الله عليه وسلمم 
ثم كيف تدرج بهم عليه الصالة والسالم شيئا فشمميئا
حتى أوصلهم لالستماتة في سممبيل اإلسممالم ، وبنمماء
دولة ومجتمع اإلسالم واإليمان ، ثم تركهم من بعممده
ليقيممموا صممرح الحضممارة العربيممة اإلسممالمية ، علّنمما

ممماي الجمماري بالقمماهرة13في المؤتمر الممذي سممينعقد يمموم 
ألجممل تعين الخليفممة ، ونحن نممترك لكم تمممام الحريممة في

. اإلمضاء : مسلمو تبسة (. وهممذا العمل لمصلحة المسلمين
نص برقية أهل تبسة الموقعة باسمهم بعد تقممديم أدبي من

م : عبممد الحفيممظ1926ممماي04 تبسممة يمموم مدير التحريممر 
مممدير جريممدة النجمماح بقسممنطينةم . نممرغب منكم بإلحمماح أن
تبممادروا باسممتعمال كممل الوسممائل الناجعممة لتمثيممل مسمملمي

ماي الجاري بالقاهرة13تبسة في المؤتمر الذي سيعقد يوم
ألجل تعيين الخليفة ونحن نترك لكم تمام الحرية في العمل

راجممع : لمصمملحة المسمملمين . اإلمضمماء : مسمملمو تبسممة ( .
،مم 295مسممألة الخالفممة ، جريممدة النجمماح ، عممدد   شمموال24 

، الموجمممودة2م ، ص 1926 مممماي 07همممم الموافمممق 1344
: برقية أهل تبسة ، جريممدةأيضا راجع  وبأرشيف قسنطينة .

،مم 296النجاح ، عدد   ممماي14هم الموافممق  1344 شوال 30 
.2م ، ص 1926 عبممد اللممه التممل ، األفعى اليهوديممة في و 

معاقل اإلسالم ، دار قصر الكتمماب ، البليممدة ، الجزائممر ، دون
 ..23طبعة ، دون تاريخ ، ص 

159



نستفيد من تجربته الدعوية في إعممادة صممياغة دولممة
159اإلسالم . 

* نظام الحكم في العصر الجاهلي :
تشممممير معظم المصممممادر التاريخيممممةم والدينيممممة

 التي تناولتم حياةم العممرب في الجاهليممة160اإلسالميةم 
إلى أنهم كانوا ممموزعين إلى قسمممين اثممنين ، البممدوم
والحضممر ، وأن البممدو هم القسممم الغممالب واألكممثر
عددا ، من حيث الكثافة السكانية والرقعة الجغرافية

.
والبمممدوم ال يحمممترفون الحمممرف ، وال يشمممتغلون
بالزراعممة وال بالصممناعة وال بالتجممارةم وال بالمالحممةم ،
وإنما يعيشممون على ممما تنتجممه ماشمميتهم ، وعلى ممما
يجدونممه جمماهزا من الطبيعممة ، وإذا أعيمماهم الممرزق
التجأوا إلى السلب والنهب واإلغارة على غيرهم من
القبائل الضعيفة أو الغافلة، فيسلبونها ما تقع عليممه

أيديهم من مال وماشية ونساء وأطفال ومتاعم .

سممنتناول هممذا المبحث من منظممور الدراسممات الدعويممة ، 159
وليس من منظممور الدراسمممات الشممرعية ، وللتيسممير على
طالبنا من مشقة الرجمموع إلى مصممادر األقممدمين كالسياسممة
الشرعية البن تيمية واألحكام السملطانية لإلمام الممماوردي ،
نشير إلى أن األستاذ الدكتور الشيخ وهبة الزحيلي – حفظممه
الله – قمد عقمد بممابمما مهممما ومفصممال ومبسمممطا عن نظمممام
الحكم في اإلسمالم في موسمموعته الفقهيممة الجليلممة الفقممه

 .. اسمممتقرأ661اإلسالمي وأدلته ، في الجزء السادس ، ص 
فيهمما كممل مصممادر وكتابممات األقممدمين ، وقممدمها لنمما سممهلة
ميسرة لمن أراد الرجوع إليها لدراسممة السياسممة الشممرعية ،
وسماها ] سلطة التنفيممذ العليمما – اإلمامممة [ . انظممر : وهبممة
الممزحيلي ، الفقممه اإلسممالمي وأدلتممه ، دار الفكممر ، دمشممق ،

 .. 661 ، ص 6م ، ج 1991هم 1412الطبعة األولى ، 
انظممر مثال : ابن األثممير ، الكماممممل فمممي التمماريخ ، دار 160

 ، ص1هممم ، ج 1408المعرفممة ، بمميروت ، الطبعممة الثالثممة ، 
 .. وابن44 ، ص 1 .. وابن كثممير ، البدايممة والنهايممة ، ج 22

كثير ، السميرة النبوية ، دار المعرفة، بيروت ، الطبعة الثانية
 .. وأحممممممد أمين ، فجمممممر16 ، ص 1م ، ج 1982هم 1402، 

اإلسالم ، دار الكتمماب العممربي ، بمميروت ، الطبعممة العاشممرة ،
 ..9م ، ص 1969
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وليس للبممدوي نفسممية وخلممق يؤهلممه للعمممل
بالزراعمممة أو بالصمممناعة أو بالتجمممارة أو بالمالحمممة،
ونفسية هذه تركيبتها يستحيل عليها أن تقبل نظاما
صارما وسلطة غير سلطة القبيلةم والعشمميرة وهيبممة

شيوخها ، ورابطة لدم واآلصرة الترابية .
وعليممهم فقممد كممان البممدوي يممؤمن إيمانمما جازممما
بسلطان القبيلة وشيوخها عليه ، كما كان كل أفممراد
القبيلة مثله ال يعترفون بسمملطان أحممد عليهم ، عممدا
سلطان شمميوخ القبيلممة ، هممذا النظممام البممدوي الممذي
جعممل منهم إخمموة متضممامنين متحممدين على أشممد ممما
يكون التضامن واالتحاد ، ينصممرون أخمماهم ظالممما أو

، ويسعى بذمتهمم أدناهم ، وهم يممد على من مظلوما
سواهم ، وكما قممال فيهم شمماعرهم واصممفا لحمتهم

العصبية تلك بقوله :
في النائبات علىال يسألون أخاهم حين يندبهم 

ما قال برهانا .
فممما يممربطهم هممو المموالء والطاعممة والخضمموع
لسمملطان القبيلممة ، وممما كممان يشممدهم إلى القبيلممةم
اللحمة والعصبية القبليةم ، وعليه فإن وطنية البممدوي
هي وطنية قبلية عشممائرية ضمميقة ، وليسممت وطنيممة
شممعبيةم أو مجتمعيممةم كبمميرة ومتمدنممة واسممعة. وعليممهم
فإن البدوي تربطه العصبية وال تربطممه رابطممة القيم
والمبادىء الكممبرى ، أللهم إالّ بعض مكممارم األخالق ،
التي بقيت فيهم راسخة صممافية من عهممود إبممراهيم
وإسماعيلم األولى لم تتشمموه ، كممالمروءة والشممهامة
والنجدة والكرم والشجاعة والحلم واإلقدام والصدق

والوفاء ..
هؤالء هم البدو الممذين كممانت تممربطهم العصممبية
القبليممة وحممدها ، وسممكان الحضممر الممذين لم يكونمموا
يختلفممون عنهم طبيعممة وفكممرا مبممدأ في السياسممة
ونظام الحكم ، وإنما اختلفمموا عنهم في اتخمماذ بعض
مظممممماهر االسمممممتقرار السياسمممممي واالجتمممممماعي
واالقتصادي والتجاري ، وفي اتخاذ بعض المؤسسات
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السمملطوية ، كممدار النممدوةم ، ودار الحممرب ، وسممقاية
161الحجيجم ورفادتهم ، وحفظ مفاتيح الكعبة .. 

وأهل الحضر أقممل من حيث الكثافممة السممكانية ،
ومن حيثم التوزع الجغرافي ، إالّ أنهمم يتممميزون عن
أهل البادية بكونهم كانوا أهل زراعة وصناعة وتجارة
، وهم من حيث المعيشة والمسممتوى الحيمماتي أرقى
بكثير من البممدو – إالّ اللغممة والبيممان فقممد كممان البممدو
أفصمممح العمممرب – اجتماعيمممام وسياسممميام واقتصممماديا
ومعيشيام وثقافيا ، وقد اسسوا قبيل مجيء اإلسممالم
عممدة إمممارات متمدنممة ، كممالممك الجنمموب في اليمن
كسمممبأ وحمممير وحضممرموت ، وكإمممارة الغساسممنة
الغسانيين في جنوبي الشممام الممتي كممانت عاصمممتها
بصممرى الشممام ، وكإمممارة المنمماذرة اللخممميين في
جنوبي العراق التي كانت عاصمتها الحمميرة ، وكممذلك

إمارة مكة والمدينةم والطائف ، وبعض الحصون 
وقد كانت إمارة اللخميينم المنمماذرة في جنمموبي
العراق إمارة عربيممة تابعممة لإلمبراطوريممة الفارسممية،
أوجدتها بغممرض حمايممة جنوبهمما من غمممارات القبائممل

اليهودية في تبمموك و العربية عليها ، كما كانت إمارة
. والغساسنة في جنوبي 162خيبر وبالقرب من يثرب 

الشام تقوم بنفس المهمة ، باإلضافة إلى حمايتهممما
لحمممدودم اإلمبراطوريمممتين من المجابهمممة المباشممممرة
بينهممما ، فقممد كممانت إمممارة الغساسممنة والمنمماذرةم
تتناجزان القتال دفاعا عن حممدود أسمميادهما الفممرس

والروم .
وقد تطلع الروم والفممرس للسمميطرة على قلب
الجزيرة العربية ، فتمكن الفرس من السمميطرة على
اليمن والبحمممرين ُوعممممان بواسمممطة أتبممماعهم من

 .. وانظممر منممير56 ، ص 1انظممر سمميرة ابن كثممير ، ج  161
شممفيق ، اإلسممالم وتحممديات االنحطمماط المعاصممر ، الزهممراء

م ، ص1993لإلعالم العممربي، القمماهرة ، الطبعممة الثالثممة ، 
56  .. 

 ، ص1انظر : جواد علي ، تاريخ العرب قبل اإلسممالم ، ج  162
 ..8 ، ص 1 .. وفيليب حتي ، تاريخ العرب ، ج 148
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اليمنمميين ، كممما حمماول الممروم السمميطرة على يممثرب
ومكمممة ، ولكنهم لم يفلحممموا لقممموة النظمممام القبلي

فيهما .
وقد كان لهاتين اإلمارتين دور المجابهممة األولى
مممع طالئممع قمموات الفتح اإلسممالمي الزاحفممة باتجمماه
الشممام والعممراق ، فقممد قاتممل المنمماذرة والغساسممنةم
جنممممود الفتح اإلسممممالمي قبيممممل تممممدخل قمممموات
اإلمبراطوريتين في القتال في القادسممية وأجنممادين

163واليرموك . 

وملخصم حيمماةم ونظممام الحكم عنممد العممرب قبممل
اإلسالم كالتالي :

 – نظمممام قبلي وعشممممائري تتحكمم فيمممه القبيلمممة1
وشيوخها ، وتسممير كممل أممموره في السمملم والحممرب

والصلح ..
 – نظممام إمممارات وإقطاعممات صممغيرة ، تعتمممد على2

سيطرة القبيلة ، أو على تحالف مجموعة قبائممل في
حكم منطقممة ، أو في السمميطرة على مجموعممة من
القبائل المتواجدة في مسمماحة معينممة، مثممل إمممارات

التخوم العربية .
 – نظام إمارتي مكة ويثرب ، الذي كممان مزيجمما من3

164النظام الملكي واإلقطاعي والقبلي . 

وعليهم فلم يعرف العرب قبل اإلسمالم أي شممكل
من أشكال الدولة أو الجمهوريممة أو اإلمبراطوريممة أو

الخالفة .
* نظام حكم المرحلممة االنتقاليممة من الجاهليممة

إلى اإلسالم : 
عرض رسول الله صلى الله عليممه وسمملمم الممدين
اإلسممالمي على العممرب في الجزيممرة العربيممة وهم
يعيشمممون على نظمممام النممممط القبلي والعشمممائري
سياسيام ، وواجممه عليممه الصممالة والسممالم عنتمما كبمميرا

انظر : محمد بن عمر الواقدي ، فتوح الشام ، دار مكتبممة 163
 ..21م، ص 1972الحياة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 ، بتصرف68 ..م 17انظر : أحمد أمين ، فجر اإلسالم ، ص  164
.
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أمممام ثمموابت العقليممة العربيممة البدويممة ، الممتي كممانت
تممؤمن إيمانمما مطلقمما بالعصممبية القبليممة اجتماعيممام

165وسياسيا ونفسيا وتربويا وأخالقيا . 

وقد حمماول عليممه الصممالة والسممالم خالل دعوتممه
في طورهممممممما المكي إلى تغيمممممممير التصمممممممورات
والمعتقدات ، وتصحيح المفاهيم واألنفس والعقممول

عليممه واألفكممار والقلمموب والعواطممف ، ولم يتعممرض
الصممالة والسممالم إلى أي جممانب من جمموانب حيمماة

العرب األخرى ، مؤكدا فقط على كلمة
التوحيدم ، التي على أساسها يتحدد الوالء واالنتممماء ،
كما يتحددم باإليمممان بهمما مصممير ومسممير حيمماة الفممرد
والجماعةم والمجتمع ، قابال بالواقع السياسي القممائم

آنذاك .
وقمممد حممماول عليمممه الصمممالة والسمممالم تهمممديم
التصورات العقدية والسياسممية والروحيممة والنفسممية
الجاهليممة القائمممة على اللحمممة العصممبية والدمويممة
للقبيلمممة ، وعلى همممدم أواصمممر الوحمممدة الدمويمممة
والجنسممية والعرقيممة ، وعلى نبممذ وتممرك التفاضممل
باألحسممماب واألنسممماب ، واالفتخمممار بشمممرف ومجمممد

القبيلة الغابر ، وتراثها التليدم .
وكان يوضح عليه الصالة والسالم  لكل من يريممد
االنتماء لهذا الدين إلى تحديد وإفراد الوالء لله وحده
ال شريك له ، وليس ألي شيء سواه ، وقد صممور لنمما
القرآن الكريم ذلك في العديد من المواضع القرآنيممة
هذا الركن العقدي الرئيس ، منها قوله تعممالى : } ال
تجمد قمومما يؤمنون بالله واليممومم اآلخممر يمموادون من
حاد اللممه ورسممموله ولممو كممانوا آبمماءهم أو ابنمماءهم أو
إخممموانهم أو عشمممميرتهم أولئمممك كتب في قلوبهممممم
اإليمان وأيدهم بروح منه ويدخلهمم جنممات تجممري من
تحتها األنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وروضممموا

 .. وصممفي الممرحمن55 ، ص 2انظر : سيرة ابن كثير ، ج  165
المباركفوري ، الرحيممق المختمموم ، دار الشممهاب ، الجزائممر ،

 .87ص 
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عنمممه أولئمممك حمممزب اللمممه أال إن حمممزب اللمممه هم
 ( .22المفلحون { ) المجادلة : 

وقد أثنى المولى تبارك وتعالى على رسوله        
محمد عليممه الصممالة والسممالم وعلى صممحابته الكممرام
رضوان الله  عليهم من المهمماجرين واألنصممار الممذين
رضمموا بممأن يحتضممنوا هممذا الممدين الجديممد ، ويحممموام
إخمموانهم المهمماجرين الفممارين بممدينهم في مممدينتهمم
الخالممدةم يممثرب ، والدفممماع عنممه بكممل ممما يملكممون ،
ومقاسمةم إخوانهم المهاجرين كممل المرافممق والمتممعم
واألموال ، بعد أن اجتهد رسول الله صلى اللممه عليممه
وسمملم طيلممة ثالث عشممرة سممنة في أمممر الممدعوة
وتصممحيح التصممورات والمفمماهيمم ، فقممال فيهم رب
العزة : } للفقمممراء المهاجريمممن الممذين أخرجممموا من

ديمارهم وأموالهم يبتغمون فضال 
من الله ورضوانمما وينصرون الله ورسممولمممه أولئمممك
همم الصمادقمون * والمذين يبوؤوا الدار واإليممان من
قبلهم يحبممممون من هاجممممر إليهم وال يجممممدون في
صدورهم حماجة مممما أوتمموا ويممؤثرون على أنفسممهم
ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شممح نفسممه فأولئممك

166.  ( 9 ، 8هم المفلحون { ) الحشر : 

ومكث رسول الله صلى الله عليه وسمملمم  يممدعو
إلى دين اإلسمممممالم دون الحمممممديث على األوضممممماع
السياسية القائمة ، أو حتى اإلشارة إلى نوع النظام
السياسممي القممائم ، أو الممذي سمميقيمه بعممد نجمماح
وانتصمممار المممدعوةم اإلسمممالمية ، إلى أن انتقمممل إلى
المدينممة المنممورة وبممدأ في إرسممماء دعممائم المجتمممع
والدولةم والكيان المسلم وفق سممنن التممدرج اإللهي .
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لمزيد من التوسع انظر : محمد أحمد جاد المولى ، محمد 166
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ولم يكن عليه الصالة والسالم يطلب من العرب
خالل الممدعوةم المكيممة غممير كلمممة التوحيممد الخالصممة ،
وكممممان يقممممول لهم : } اعطمممموني – الكلمممممتين –
الشهادتين تدين لكم الروم والعجمم والعرب { ) رواه
البخاري ومسلمم ( ، وكان عليه الصالة والسممالم يعلم
أن عقولهم ومداركهم ال تستطيع استيعاب أكبر مما
ترى من مشاهدات تلك الوقائع ، ولممذلك فقممد شممكك
بعض المنممافقين في تلميحممهم الواضممح عليممه الصممالة
والسممالم غممداة االسممتعداد للممدفاع عن المدينممة في
غزوة األحممزاب أثنمماء حفممر الخنممدق ، بقيممام وتوسممع
الدولة اإلسمالمية ، وهممو يقممول ألصممحابه لممما طلبمموا
منه مساعدتهم على بعض الصخور القاسممية ، فقممال

 ضممربةهعليه الصالة والسالم : } بسم الله – ثم ضرب
– وقال : الله أكممبر ، أعطيت مفمماتيح الشممام ، واللممه
إني ألنظممر قصممورها الحمممر الشاسممعة ، ثم ضممرب
الثانية فقطع آخر، فقال : الله أكبر ، أعطيت فارس
، واللممه إني ألبصممر قصممر المممدائن األبيض اآلن ، ثم
ضرب الثالثة ، فقال : بسمم الله، فقطع بقية الحجر
، فقال : اللممه أكممبر ، أعطيت مفاتيمممح اليمن ، واللممه
إني ألبصمممر أبممواب صنعمممماء من مكممماني  { ) رواه

 ( ، فقممال ذلممك56 ، ص 2النسممائي في سممننه ، ج 
الرجممل المنممافق : ] إننمما ال نمأممممن على أنفسمممنا من

168الغائط ، ومحمدم يعدنا قصور كسرى وفارس [ . 

وعندمام انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى المدينمممة المنمممورةم وكمممون الكيمممان اإلسمممالمي –
المستقل والموجدم – السياسي واالجتماعي أسس له

بالخطوات التالية التي سنتناولها إن شاء الله. 
* نظام الحكم في عهد رسول الله صمملى اللممه

عليه وسلم : 

 . وسيرة ابن كثير ،42 ، ص 2انظر سيرة ابن هشام ، ج  167
 ...22 ، ص 2ج 

صممفي الممرحمن المبمماركفوري ، الرحيممق المختمممموم ، دار 168
..355الشممهاب ، الجزائممر ، دون طبعممة ، دون تمماريخ ، ص   

 .. 234 ، ص 3وسيرة ابن كثير ، ج 
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واجه الرسول صلى الله عليه وسلم عندم هجرته
إلى المدينممة تركيبممة اجتماعيممةم وعقديممة وسياسمميةم

موزعة على الشكل التالي :
 – صممممحابته من المهمممماجرين والمؤمممممنين األولين1

األبرار ووضعهم االجتماعي واالقتصادي .
 – األنصممار من قبيلممتي األوس والخممزرج ، اللممتين2

حملتمما على عاتقهممما نصممرة همممذا الممدين وحمايممة
إخوانهم المهاجرين في حالتي الدفاع والهجوم . 

 – بعض البطون اليثربية من األوس والخممزرج ممن3
لم يلتحق بركب الدعوةم اإلسالميةم بعد .

 – فصيل المنافقين الذين قممارب عممددهمم – حسممب4
كتب السنة – المائتين أو يزيدون – وما يشممكلونه من
تحد ديممني وعقممدي واجتممماعي ... جديممد في الكيممان
المسمملم ، بحكم ازدواجيممة معمماييرهم وشخصممياتهم ،
وصعوبة التعامل معهم } وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا
آمنمما وإذا خلمموا إلى شممياطينهم قممالوا إنمما معكم إنما

 ( ، وخصوصمممية13نحن مسمممتهزؤن  { ) البقمممرة : 
التعامل معهم وحساسيته البالغة .

 – القبائممل اليهوديممة الغنيممة والقويممة والمتماسممكةم5
والمحصنة جغرافيا وماليا وصناعيام وزراعيا وسياسيا
من بني النضير وبني قينقاع وبممني قريظممة بممالقرب

من المدينة ، وإخوانهم في خيبر وتبوك وفدك .
 – كفمممار قمممريش ، أعمممداء اإلسمممالم والمسممملمينم6

التقليديين ، وأعداء الله ورسوله والمؤمنين ، الممذين
كمممانوا  يشمممكلون قممموة إقليميمممة كمممبرى لتهديمممد

المسلمين .
 – األعراب من القبائل العربيممة البدويممة المحيطين7

بالمدينةم ، وكثيرهم منافق مخمادع ، مرد على النفاق
والخداعم ، والغلظة وعدم الوفاء ، ومرد على التربص
لهممذا الممدين } األعممراب أشممممد كفممرا ونفاقمما .. {

 ( } قمممالت األعمممراب آمنممما قمممل لمممم98) التوبممة : 
 ( ،14تمؤمنموا ولكمن قمولموا أسملمنا { ) الحجرات : 

من أمثال ) عكل وعرينة وعضل والقارة ( الغادرتين
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ممن كان يؤمن اليوم ويكون في صممف المسمملمين ،
169ويكفر غدا ويصبح في صف الكافرين . 

 – اإلمبراطوريتن الكبيرتين الفارسية والرومانيممة ،8
اللتين كانتا تستشممعران الخطممر الممداهم عليهممما من

يثرب مع صاحب هذا الدين الجديد .
 – إمارتي الغساسنة والمناذرةم ، اللتين أوكل لهممما9

مناجزة أصحاب هذا الممدين الجديممد والقضمماء عليهم ،
واللممتينم نبهتمما الممروم والفممرس من الخطممر الممداهم

عليهما من يثرب .
وبالرغم من اختالف وتفرق وتناحر تلممك القمموى
فيما بينها ، إالّ أنهمما كممانت جميعهمما تستشممعر خطممرا
واحممدا يهممددها جميعممام ، والمتمثممل في هممذا الممدين

القادم من يثرب ، والذي كان 
سيحرمها من امتيازاتها ونفوذها.

ولم يكن رسممول اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملمم
يواجه هذه التركيبة المعقدةم لوحدها ، بل واجه عليممه
الصممالة والسممالم العديممد من األزمممات االقتصممادية
والغذائيمممةم واالجتماعيمممة ، وبعضم أشمممكال الحصمممار
الغذائي واالقتصادي ، وواجه مخلفات وآثممار اإلنهمماك
االقتصممادي الباديممة عليممه وعلى أصممحابه الفقممراء
المعممدمين ، وتممأثيرات الدعايممة اإلعالميممة المعاديممة ،

التي عملت على تشويه دعوته السممحة .
وقممد جابممه عليممه الصممالة والسممالم كممل هممذه
المعضممالت مسممتعينام باللممه الواحممد القهممار أوال ، ثم
بعزيمممة وصممبر وجلممدم منممه عليممه الصممالة والسممالم ،
وبمؤازرةم من صحابته الكرام ، الذين كممانوا يقممدمون
أنفسمممهم لفدائمممه وللتضممحيةم في سمممبيل الممدعوةم

اإلسمالمية .
وفي ظل تلك األوضاع المعقدةم بدأ عليه الصالة
والسالم بإرساء دعائم المجتمممع والدولممة المسمملمة ،
فوضع األسس والركممائز األساسممية األولى ، بحسممب

انظر سيرته عليه الصالة والسالم مع أعراب المدينممة في 169
كتب السيرة ، وفي أسباب نممزول سممورتي األنفممال والتوبممة

واألحزاب والفتح ..
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أهميتهمما وأولويتهممام وضممرورياتها الملحممة ، وعالجهمما
عليه الصالة والسالم بعمق وبجذريةم ، مؤسسا عملممه
ذلك على اإلخالص لله رب العالمين ، فأسس الدولممة
المسلمة الفتية ، التي ظلت ترفرف بنورها ، وبدأها

بالخطوات التالية:
 – المؤاخاة بين المسلمين من المهاجرين واألنصار1

، فآخى بينهم عليممه الصممالة والسممالم وسممموى بينهم
روحيام ونفسيا ووجدانيام واجتماعيا وماليا .

 – أنشأ المسممجد الجممامع ، الممذي سمميكون المنطلممق2
األول لبناء الدولة المسلمة ومركز قيادتها .

 – وضممممع أول لبنممممة لدسممممتور وحممممدة وتمممآخ بين3
المسلمين ، وهو ميثاق شممرف وميثمماق عمممل ، أذاب
فيه كل نزوات ورواسب الجاهلية العمياء ، مما عرف
بصحيفة أنس ، والتي مثلت العنصممر األول في قيممام
الكيممان السياسممي اإلسممالمي على المموالء للوحممدة
الدينية والعقدية ، واالنتممماء الممروحي والعقممدي على

170االنتماء للعصبية القبلية الموروث عن الجاهلية . 

 – كتب معاهممدة حسممن الجمموار بينممه وبين القبائممل4
اليهودية المجاورة ، ضمن فيها عليه الصالة والسالم

171حقوق الطرفين اليهودي واإلسممالمي . 

 – حاول معالجة المشاكل االجتماعيممة واالقتصممادية5
ألصممحابه بنظممام المشمماركة الواسممع بين المهمماجرين

واألنصار .
وإذا أردنمممما أن نقيّم نظممممام الحكم في عصممممر
الرسول صلى الله عليه وسلمم  أمكننا أن نجملممه في

المقومات الرئيسمة التالية :  
لمزيد من التوسع انظر : محمد أحمد جماد المولى ، محمد 170

المثممل الكامممل ، المكتبممة األمويممة ، دمشممق، دون طبعممة ،
 .. وصممممفي الممممرحمن المبمممماركفوري ،312م ، ص 1972

الرحيمممق المختممموم ، دار الشممهاب ، الجزائممر ، دون طبعممة ،
.500 ، ص 1دون تمماريخ ، ص  . وسمميرة ابن هشممام ، ج  ..م   

 ...319 ، ص 2وسيرة ابن كثير ، ج 
انظر : محمد حميممد اللممه ، مجموعممة الوثممائق السمياسمممية 171

للعهد النبمموي والخالفممة الراشممدة ، دار النفممائس ، بمميروت ،
 ..55م ، ص 1983هم 1403الطبعة الرابعة ، 
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 – هدم رسول الله صلى الله عليه وسلم  باإلسممالم1
كل دعائم وأسممس النظممام القبلي الجمماهلي، القممائم
والؤهم على  العصبية الدموية والطاعة لشيوخ القبيلة

، والفناء في سملطة وهيمنةم القبيلة .
 أمرتهم أمري بمنعرج اللوى فلم

يسمتبينوا الرشمد إالّ في ضحى الغد
وما أنا إالّ منُ غزية إن غموت 

وإن ترشدُ غزية أرشممد
 – هدم عليه الصالة والسالم باإلسالم كل مقومممات2

النظام القبلي التي كانت قائمة في نفسيات وواقع
العرب في مختلف مجاالت حياتهم .

 – جعممل عليممه الصممالة والسممالم القممرآن والسممنة3
مصمممدرا التشمممريعات ، ومصمممدرا لكمممل السممملطات،
ومرجعية للحكم والسلطة في جميعم نواحي الحيمماة ،
وبهما وضع األسس العامة للكيان المسلم السياسي

واالجتماعي .
 – جعممل عليممه الصممالة والسممالم  المسمملمين وحممدةم4

سياسممية قائمممة بممذاتها ، تخضممع لألطممر المرجعيممة
المقدسمممة من الممموحي اإللهي الممممنزل على محممممد
صمملى اللممه عليممه وسمملمم  ، كممما أخضممعهم لتوجيهممه
وقيادتممه عليممه الصممالة والسممالم ، وأهم دعممائم قيممام
الدولة المسلمة التي أرساها عليممه الصممالة والسممالم

هي :
 – العدالممة السياسممية واالجتماعيممة المطلقممة وفممق1

األطر المرجعية المقدسةم من الكتاب والسنة.
 – المساواة واألخوة المطلقممة بين المسمملمين في2

جميعم نواحي الحياة وفق الكتاب والسنة .
 – أسممس عليممه الصممالة والسممالم لمبممدإ الشمممورى3

كمقوم أساس لنظام الحكم في اإلسالم .
 – ضممممن الحريمممات والحقممموق األساسمممية للفمممرد4

المسمملم في نطمماق الكيممان السياسممي واالجتممماعيم
اإلسالمي وفق ما نص عليها القرآن الكممريم والسممنة

النبوية المطهرة . 
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 – ضمن الحرية الفكرية والعقلية والعقديمة ، وكممل5
أشمكال الحريمات والحقوق الفطريمة 

والمكتسبة للفرد المسلم وغير المسلم الممذي يعيش
في ظل نظام الكيان اإلسالمي .

 – أقمّر صممحابته من بعممدهم نظممام الخالفممة كوسممميلة6
وطريقة لحكم المسملمين .

 – ترك لالجتهاد ألصممحابه – بعممد أن علمهم وربمماهم7
وأدبهم معممه – تحديممدم مواصممفات المممؤهلين لخالفممة
المسلمين ، والتي هي : ] اإلسالم ، العقل ، البلوغ ،
التقمممموى ، سممممالمة الحممممواس ، النجممممدة ، العلم ،

172االجتهماد [ . 

وهكممذا وجممد المسمملمون أنفسممهم غممداة وفمماة
رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحاقممه بممالرفيق

هممممم األعلى ممممزودين بالمبممممادىء11األعلى سممممنة 
واألسممس العامممة الممتي يقمموم عليهمما صممرح الكيممان
السياسي اإلسمالمي ، ولذا لم يجدوا عنتمما في إيجمماد
صيغة الخالفة التي بويع بها الخليفة الراشممدي األول
أبو بكر الصديق رضي اللممه عنممه  ومن بعممده الخلفمماء

الراشمدون رضي الله عنهم أجمعين .
وبعدم هذه اإلطاللة الدعويةم على صيرورة تدرجممه
عليه الصالة والسالم بالمسلمين إلقامة صرح الدولة
المسلمة يجدر بنمما أن ننطلممق لدراسممة أركممان نظممام
الخالفمممة في اإلسمممالم ، فمممما هي الخالفمممة لغمممة
واصطالحا ؟ وماهي أركانها ومقوماتهمما ومواصممفات
الخلفيممة ؟ وشممروط إقامتممه ؟ وممماهي آراء الفممرق

اإلسالميةم فيها ؟ 
* نظام الخالفة اإلسالمية :

اإلمامة العظمى أو الخالفة أو إمممارة المؤمممنينم
كلها تؤدي معنى واحدا ، وتممدل على وظيفممة واحممدةم
هي السمملطة الحكوميممة العليمما . وقممد عرفهمما علممماء

انظر مثال : مصطفى الرافعي ، اإلسالم نظممام إنسمماني ، 172
20م ، ص 1978دار مكتبة الحياة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

 ..
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اإلسالم بتعاريف متقاربة في ألفاظهمما ، متحممدة في
معانيها تقريبا .

والخالفة في اللغة من فعل : ) خلممف ، يخلممف ،
خليفممة ، خالفممة .. ( بمعممنى بقي بعممده ، أو جمماء من

 ، أما الخالفة في المعممنى173 بعدهم ، أو صار خلفا له .
االصطالحي فهي:

قال الدهلوي : )) الخالفة : هي الرياسة العامممة
في التصممدي إلقامممة الممدين بإحيمماء العلمموم الدينيممة ،
وإقامة أركان اإلسالمم ، والقيام بالجهاد ، وما يتعلممقم
بمممه من تمممرتيب الجيممموش والفمممروض للمقاتلمممة،
وإعطممائهم من الفيء ، والقيممامم بالقضمماء ، وإقامممة
الحدود ، ورفع المظالم ، واألمممر بممالمعروف والنهي
عن المنكر نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم . ((

. وقال سعد التفتازاني : )) الخالفة : رئاسة عامة174
في أمر الدين والدنيا ، خالفممة عن النممبي صمملى اللممه

 وقممال الممماوردي : )) اإلمامممة :175عليه وسمملمم  (( . 
موضوعة لخالفة النبوة في حراسممة الممدين وسياسممةم

176الدنيا (( . 

وحددم ابن خلدون بطريقة أخرى وظيفة اإلمامممة
فقممال : )) هي حمممل الكافممة على مقتضممى النظممر
الشرعي في مصالحهم األخروية والدنيويممة الراجعممة
إليها : إذ أن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى
اعتبارها بمصممالح اآلخممرة . فهي ) أي الخالفممة ( في

 .136 ، ص 3الفيروز آبادي ، قاموس المحيط ، ج  173
انظر : إكليل الكرامة في تبيان مقاصد اإلمماممممة لصممديق 174

 ، نقال عن : وهبممممة الممزحيلي ، الفقمممه23حسممن خممان ، ص 
اإلسممالمي  وأدلتممه ، دار الفكممر ، دمشممق ، الطبعممة األولى ،

 . 661 ، ص 6م ، ج 1991هم 1412
انظر : شرح العقائد النسفية ، الخالفة لرشمميد رضمما ، ص 175

 ، نقال عن : وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسممالمي وأدلتممه ، ج10
 .661 ، ص 6
 ، نقال عن الزحيلي ،3، ص للماوردي األحكام السلطانية  176
 .662 ، ص 6ج 
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الحقيقممة : خالفممة عن صمماحب الشممرع في حراسممة
177الدين وسياسةم الدنيا به . (( . 

ويتممبينم من هممذه التعمماريف أن سمملطة الخليفممة
تتنمماول أمممور الممدين ، وسياسممة الممدنيا على أسمماس
شرائع اإلسالم وتعاليمه ، ألن هذه التعاليمم تستهدف
تحقيق مصالح الناس في عالمي الدنيا واآلخممرة ، أي
أن العنصممر العقممدي واإلنسمماني أو األخالقي يسممير
جنبا إلى حنب مع العنصر المادي ، ويتآزر العنصممران
إلقاممممة المجتممممع الفاضمممل ، المسمممتقر المرفمممه ،
المتمكن في األرض ، المممذي يقيم العمممزة والسممميادة
الفعلية بين جناحيهم ، وتتعاضد فيه الهداية اإللهية مع
اإلرادة البشرية والقوى العقلية عن طريممق اإلجممماع

والقياس .
وبهذا تغاير الخالفة أساسا السلطات السياسممية
الحالية الممتي تسممير على هممدي القمموانين الوضممعية ،
القاصممرة على تنظيم العالقممات االجتماعيممةم ، وتقممر
واقع المجتمعم ولو عممارض الممدين والفضمميلة أحيانمما .

178

وهي اسمممتنابة شمممرعية شمممورية ، تجعمممل من
الخليفممة ومجلس الشممورى مممؤهال لحمممل األمممة على

 . وهي179ممارسممة الحيمماة وفممق مقتضمميات الشممرع 
أيضا ) الخالفممة ( : نيابممة في حراسممة الممدين ورعايممة

180شؤون الدنيا وفق الشرع . 

* خصائص ومميزات هذه التعاريف :
تجمع التعمماريف على أن الخالفممة هي مسممؤوليةم
ورئاسممة شممورية شممرعية للنيابممة عن حكم وتوجيممهم
المسلمين ، بالنيابة عن رسول الله صلى اللممه عليممه

662 ، ص 6ن خلدون ، المقدمة ، نقال عن الزحيلي ، ج با 177
.

 .662 ، ص 6وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، ج  178
محمممود الخالممدي ) دكتممور ( ، نظممام الحكم في اإلسممالم ، 179

هم1411مؤسسمممة اإلسممراء ، قسممنطينة ، الطبعممة األولى، 
 .225م ، ص 1991

 .228الخالدي ، نظام الحكم في اإلسالم ، ص  180
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وسلمم . وهدفها الحفاظ على تطبيق شممرع اللممه في
األرض ، وحمل الناس على ممارسة شممؤون حيمماتهم

وفق الشريعة اإلسالمية ومقتضياتها .
كممما تجمممع أيضمما على أن الخليفممة ليس بحمماكم
مطلق ، أو مالك مستبد ، أو مغتصب حق بل هو نائب
صممالح تقي نقي ، تختمماره األمممة اإلسممالمية طواعيممة
لينوبهمما بالطريقممة الشممورية الشممرعية للسممهر على
تطبيق شرع اللممه في الحيمماة ، وليحمممل النمماس على
تطبيق مقتضيات الشرع في ممارسماتهم الحياتية .

كممما تجمممع أيضمما على أن منصممب الخالفممة هممو
منصممب اسمممتخالفي عممارض غممير دائم ، وغممير محممدد
بوقت أو فممترة رئاسممية معينممة ، بممل هممو مقيممد بقيممد
الشرع ، وهممو مقممدار ومممدى صممالح الخليفممة وورعممه
وتقممواه ونجاحممه في تطممبيق شمممرع اللممه ، ثم في

قدرته على حمل العامة على تطبيق شمرع الله .
كما تجمع التعاريف السابقة أيضا على أنه مممتى
تخلى الخليفة، أو تقمماعس ، أو جبن، أو تراجممع ، عن
تطبيق شرع الله ، وحمل الرعيممة على تطبيقهمما في
سممائر شممؤون حيمماتهم ، تنحممل منممه بيعممة النمماس
مباشرة ، وال يصبح خليفةم ، بل يُراجع في أمره حتى
يقر بخطئه ، ثم يكون للمسلمين شأن آخر معه ، إما

بتركه ، وإما بتثبيته ، وإما بعزله ..
كما تجمع التعمماريف أيضمما على أن الخليفممة في
منصب الخالفة يقوم بإحيمماء ونشممر وتطممبيق الشممرع
في جميع شؤون الدولة المختلفة. ويصممبح نائبمما عن
األمة التي بايعتممه لينوبهمما في حفممظ وتطممبيق شممرع
اللممممه ، وليحملهمم على ذلممممك بشممممتى األسمممماليب

والوسائل الشرعية .
كما هو نممائب عن رسممول اللممه صمملى اللممه عليممه
وسمملمم  ليقمموم بمقامممه في حفممظ الشممريعة وفي
تطبيقها ، وعليه فممإن منصممب الخالفممة والخليفممةم ذو

خطر ومهابة عظيمة في حياةم المسلمين .
والخليفمممةم في اللغمممة : من فعمممل : ) خلمممف ،
واسمممتخلف ، وخلّمممف ( ، يقمممال : ) اسمممتخلف فالن
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فالنا (  أي خلّفه من بعدهم ليكون بدله وعوضمما عنممه ،
ومنه قوله تعالى : } وقال موسى ألخيممه اخملفممممني

 ( ، والخليفممةم ممن142في قممومي { ) األعممراف : 
يستخلف ممن قبله ، والجمع منه خالئممف ، وخلفمماء .

181

والخليفةم في المعنى االصطالحي هو : المتولي
ألمر المسمملمين في رئاسممتهم لتطممبيقم شممرع اللممه ،
وحملهمم عليه ، وفق شمممروط ومقتضمميات الشمممرع .

182

* حكم إقامة الدولة في اإلسالم :
بالرغم من أن إيجاد الدولة أمممر يوجبممه العقممل ،
ويحتمهم الواقممع ، وتفرضممه طبممائع النمماس واألحممداث
والحياةم ، إالّ أن المسلمين مجمعينم إممما وجوبمما وإممما
جمموازا على أهميممة إقامممة اإلمامممة والخالفممة بينهم ،
وقد قال اإلمام ابن تيميممة : )) .. يجب أنُ يعممرف أن

والية أمر الناس من 
أعظم واجبات الدين ، بل ال قيام للدين إالّ بها ، فإن
بني آدم ال تتم مصلحتهم إالّ باالجتماع لحاجة بعضهم
إلى بعض ، وال بد لهم عند االجتماع من رأس ، حممتى
قال النبي صلى الله عليه وسمملمم : } إذا خممرج ثالثممة

183في سمفر فليؤمروا أحدهمم  { . (( . 

وقد ذهب المسلمون إلى فرق ثالثة في مسممألة
الخالفممة من قائممل بوجوبهمما ، ومن قائممل بجوازهمما ،
ومن قائل بوجوبها على اللممه ، ولكممل أدلتممه وحججممهم
النقليممة والعقليممةم ، ولعلهمما من مبمماحث السياسممة

184الشرعية ، ال من مباحث الدعوة . 

 .882 ، ص 1ابن منظور ، لسان العرب ، ج  181
 . وعبممد137 ، ص 1ابن تيمية ، منهاج السنة النبويممة ، ج  182

الكريم زيدان ، أصول الدعوة اإلسالمية، دار قصممر الكتمماب ،
 .  204الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 

 ، ص6انظر : وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، ج  183
 .663 و 662

عقد اإلمام القرطبي في تفسيره الجليل أحكام القرآن ، 184
وفي تفسممير قولممه تعممالى : } وإذ قممال ربممك للمالئكممة إني
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* مشروعية وحجية نصب الخليفة :
إن واليمممة أممممر المسممملمين من أعظم واجبمممات
الدين ، وال قيام للدين إالّ بها ، ونصب الخليفةم الممذي
يتممولى خالفممة المسمملمين وإدارة شممؤون النمماس من
فرائض هذا الدين ، وقد دلت على فرضيتها ووجوبهام
اآليمممات البينمممات من القمممرآن الكمممريم ، والسمممنة
واألحاديثم النبوية المطهممرة، واإلجممماع ، والقيمماس ،

وطبيعة أحكام الشريعة ، وأمثلة ذلك ما يلي :
 – من القرآن الكريم : 1

قولممه تعممالى : } وإذ قممال ربممك للمالئكممةم إني
29جمماعل في األرض خليفة * قالموا .. { ) البقرة : 

( ، وقوله تعالى أيضا : } وأطيعموا الله ورسموله وال
تنمازعموا فتفشملموا وتمممذهب ريحمكمممم واصمممبروا إن

 ( ، وقوله تعممالى47الله ممع الصابرين  {) األنفال : 
أيضا : } وأطيعوا الله والرسمول فممإن تمموليتمم فإنممما

.12على رسمممولنا البالغ المممبين { ) التغممابن :  (م   
وغيرها من اآليات القرآنية الكثير .

 – من السنة القولية : 2
قولممه عليممه الصممالة والسممالم : } من مممات ولم
تكن في رقبتممه بيعممة إلمممممام ممممات ميتمممة جاهليممة –
وفي روايمممة أخمممرى- ممممات على شمممعبة من شممممعب
النفاق { ، وقوله عليممه الصممالة والسممالم : } لتنقضم
عممرى اإلسممالمم عممروة عممروة، وأولهمما نقضمما الحكم ،
وآخرها الصممالة  { . وغيرهممما من األحمماديث النبويممة

الكثيرة جدا . 
 – من السنة العملية :  فقد ثبت عنممه عليممه الصممالة3

والسالم أنه أقام دولة اإلسالم في المدينة المنورة ،

جاعل في األرض  خليفة * .. { وما بعممدها من رأس الثالثين
من سورة البقممرة فصممال كبمميرا عن الخالفممة واإلمامممة يمكن
الرجمموع إليممه . لمزيممد من التوسممع انظممر : أبممو عبممد اللممه

...مم 264 ، ص 1القرطممبي ، أحكمممام القممممرآن ، ج   272.  
،6وانظر : وهبة الزحيلي ، الفقممه اإلسممممالمي وأدلتممه ، ج   

. 683 ...  662ص 
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ودافع عنها هو وصحابته الكرام رضمموان اللممه تعممالى
185عليهم . 

 – من اإلجمممماع : 4
وفي هذا يجمممع علممماء المسمملمين على وجمموب
نصب الخليفة باإلجماع، فقممد أورد اإلمممام الممماوردي
الشافعي ، وأبو يعلى الحنبلي بأن : )) عقممد اإلمامممة

 ، ثم186لمن يقوم بهمما في األمممة واجب باإلجممماع (( 
يفصل فيممه ابن خلممدون بقولممه : )) إن نصممب اإلمممام

وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة واجب، فقد عرف
والتابعينم ، ألن أصحاب رسول الله صمملى اللممه عليممه
وسمملم عنممد وفاتممه بممادروا إلى بيعممة أبي بكممر، وإلى
تسليم النظر إليه في أمورهم ، وكذا في كممل عصممر
من األعصار ، واستقر ذلممك إجماعمما داال على وجمموب

187نصب اإلمام (( . 

وقد تناول اإلمام ابن حزم اإلجماع على وجمموب
اإلمامة فقال : )) .. لم يخالف في هذا إالّ فرقممة من
الخمموارج هي النجممدات ، فممإنهم قممالوا : )) ال يلممزم
الناس فرض اإلمام ، وإنما عليهم أن يتعمماطوا الحممق
بينهم (( ، وهذه فرقة ما نرى بقي منهم أحد (( ، ثم
استأنف يستدل على وجمموب نصممب الخليفممةم إجماعمما
فقممال : )) .. إن اإلسممالم يمموجبم التممأمير في أقممل
االجتماعات ، فكيف بأكثرها ، فقد جاء في الحديثم :
} ال يحممل لثالثمممة يكمونمممون بفمممالة من األرض إالّ أن
يمؤممروا أحمدهمم – وفي روايممة في سممنن أبي داوود

انظر : محمد أحمد جماد المولى ، محمد المثل الكماممممل ، 185
 ..312م ، ص 1972المكتبة األموية ، دمشق ، دون طبعة ، 

وصممفي الممرحمن المبمماركفوري ، الرحيممق المختممموم ، دار
الشهاب ، الجزائر ، دون طبعممة ، دون تمماريخ ، ص  . وسمميرة

 ، ص2 .. وسمميرة ابن كثممير ، ج 500 ، ص 1ابن هشممام ، ج 
 ... ومحمد حميد الله ، مجموعة الوثمائمممممق السمياسمممية319

للعهد النبوي والخالفممة الراشممدة ، دار النفممائس ،  بمميروت ،
 .. 55م ، ص 1983هم 1403الطبعة الرابعة ، 

 . وابن يعلى3انظر : الماوردي ، األحكام السلطانية ، ص  186
 .4الحنبلي ، األحكام السلطانية ، ص 

 .191 ، ص 1انظر : ابن خلدون ، المقدمة ، ج  187
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– إذا خرج ثالثة في سفر فليممؤمروا أحممدهم  { . (( .
188

 – طبيعة الشريعة اإلسالمية : 5
ذلك أن كثيرا من أحكام الشممرع يحتمماج تنفيممذها
إلى قوة وسلطان ، كالجهاد والزكاة وإقامممة الحممدود

وفرض العقوبات وتعميم النظام ..
 – فطرية االجتماع وطبيعة ميل اإلنسان إلى حيمماةم6

وعيشم العمران .
* شروط أهل الحل والعقد :

حمممدد فقهممماء اإلسممممالم شممممروط ومواصمممفات
الخليفمممة ، وذلمممك من خالل اسمممتقرائهم للنمممماذج
الراشدية األربعة ، ورؤوا أن هاته الشممروط أساسممية
يجب توفرها في الشممخص المممراد انتخابممه للخالفممة ،
وذلك عن طريق مشاورة أهل الحل والعقدم ، وهم :

* عند اإلمام الماوردي :
حمممدد اإلممممام المممماوردي في كتابمممه األحكمممام
السلطانية الشروط الممواجب توفرهمما لنصممب وتوليممة

الخليفة من قبل أهل الحل والعقدم .
فمن هم أهمممممل الحمممممل والعقمممممد ؟ ومممممماهي
شروطهم ؟ وكم هو عممددهم ؟ وهم  الجممامعون لممما

يلي :
 – العدالممة الجامعممة لشممروطه ، وهي الملكممة الممتي1

تحممممل صممماحبها على مالزممممة اإليممممان والتقممموى
والمروءة والشهامة ، واالمتثال للشرعيات واجتنممابم

المنهيات .
 – العلم الممذي يتوصممل بممه إلى معرفممة من يسممتحق2

اإلمامة على الشروط المعتبرة فيها .
 – الممرأي والحكمممة المؤديممان إلى اختيممار من هممو3

األصلح لإلمامة ، واألعرف بتدبير مصالح األنام .
 – وال يهم في كثرة العدد أو قلته ، ولكن المهم أن4

يكون عممددهم خمسممة أو سممتة ، أو يزيممدون أو جمعمما
غفمميرا من المسمملمين ، ألن الممذين بممايعوا الصممديق

 ، ص2انظر : ابن حزم ، الفصممل في الملممل والنحممل ، ج  188
87 
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كانوا خمسة ، والذين شكلوا مجلس شورى عمر بعممد
 189وفاته كانوا ستة . 

* شروط اإلمام – الخليفة - :
حممدد اإلمممام الغممزالي عشممرة شممروط أساسممية
لنصب الخليفممةم ، سممت منهمما صممفات خلقيممة ، وأربممع

منها كسبية ، وهي :
 – أن يكون ذا والية تامة ، بأن يكون مسلما ، حرا ،1

ذكرا ، بالغا ، عاقال .
 – العدالممة الجامعممة لشممروطه ، وهي الملكممة الممتي2

تحممممل صممماحبها على مالزممممة اإليممممان والتقممموى
والمروءة والشهامة ، واالمتثال للشرعيات واجتنممابم

المنهيات .
 – العلم الممذي يتوصممل بممه إلى المعرفممة واالجتهمماد3

للفصل في األمور .
 – الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار األصلح لألمة4
.
 – الكفاية الجسدية ، كسمممالمة الحممواس ، وبخاصممة5

السمع والبصر واللسان ، واشترط غيرهم كمال كممل
الحواس لديه ، وقوته الجسدية وتحملهم المتميز .

 –اشترط بعضهم النسب لقريش . 6
 – النجدةم والجرأة والحميةم .7

وأضممماف بعضمممهم بعض الصمممفات المسمممتحب
وجودها في خليفةم المسلمين ، وهي :

 – أن يحب لغيره ما يحبه لنفسه .1
 – أن يكون متعطشا لنصيحة العلماء ، سامعا لهم ،2

عامال بما يشيرون به .
 – أن يصممرف همممه وجهممدهم ووقتممه إلى تصممريف3

وقضاء مصالح البالد والعباد .
 – أن يترك الممترف والملممذات ، والتلممذذم بالشممهوات4

في المأكل والملبسم وغيره ..

لمزيد من التوسع انظر : وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي 189
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 – أن يضطلع بأمور الخالفة وإمامة المسلمين على5
أنها فرصة نادرة تقربممه إلى اللممه تعممالى ، يعبممد اللممه

من خاللها . 
 – أن يتحلى بممالرفق والحلمم والسممماحة واللين من6

190غير تفريط وال إفراط في حق وحدود الله . 

والمالحظ على هاته المواصفات كلها أنها تجعل
من منصممب الخالفممة منصممبا نوعيممما ومتممميزا ، قممد ال
يتنافس عليه إالّ القلة القليلممة جممدا من األمممة ، ممن
تشهد لهم األمة بتوافر تلك الخصال تصورا واعتقادا

وممارسةم وحياةم وشعورام ودعوة ..
ويتولى الخليفة منصب الخالفممة وفممق إجممراءات
شرعية تتحددم في ] أهممل الحممل والعقممد، والشممورى،
والبيعةم [ . فما هي الشورى لغة واصطالحا ؟ وماهي

البيعة لغة واصطالحا ؟
* إجراءات تولي الخليفة منصب الخالفة :

لكي يتولى الخليفةم منصبه ال بد ألهل الحممل من
خمميرة المسمملمين ووجهممائهم – علممما وتقى وورعمما
وفضال وطهممارة وسممابقة في الممدين – ممن ينوبممون

 ،191عن األمممممة في اختيممممار خليفممممة المسمممملمين 
فيجتمعونم ويتشاورون ويختارون الخليفة المناسمممبم

الجامع للشروط . وذلك عبر الشورى والبيعة .
 – الشورى :1

الشورى لغة مشتقة من فعممل ) شممار ، يشممور ،
شممورا ( ، ويقممال :ُ شممرت العسممل أي : اسممتخرجته ،
فالشورة هي : االستخراج واالستنتاج ، بناء على ممما

 192يشوره النحل من العسل . 
والشممورى اصممطالحا لهمما تعمماريف عديممدةم ننقممل

منها التالي :

لمزيد من التوسع انظر : وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي 190
 .698 ... 689 ، ص 6وأدلته ، ج 

 .29الماوردي ، األحكام السلطانية ، ص  191
 ..379 ، ص 2ابن منظور ، لسان العرب ، ج  192
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 – االجتمممماع على األممممر ، ليستشمممير كمممل واحمممد1
193صاحبه ، ويستخرج ما عندهم . 

194 – األمر الذي يتشاور فيه . 2

195 – استخراج الرأي بمراجعة البعض إلى البعض . 3

 – عرض األمر على الخيرة حتى يعلم المممراد منممه .4
196 

وما يستخلصم من هممذه التعريفممات السممابقة من
عممامتهم أن الشورى هي : اجتماع الناس خاصتهم أو

أو اإلثنين معا على أمر ذي بال السممتخالص الصممواب
منه ، والخروج بقرار صائب فيه . 

* مشروعية الشورى :
والشممورى مبممدأ أساسممي من مبممادىء السياسممة
الشرعية اإلسالمية ، وهو يستمد مشروعيته وحجيتممهم
من القرآن الكريم ، ومن سممنة رسممولنام محمممد عليممه
الصالة والسالم القولية والعمليممةم والتقريريممة ، ومن
إجماع الصحابة والتابعين والمسلمين جيال بعد جيل .

 – من القرآن الكريم :1
قوله تعالى : } فبما رحمممممة من الله لنمت لهم
ولممممو كنت فظمما غليممظ القلب النفضمموا من حولممك
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في األمر فإذا
عزمت فتوكممل على اللممه إن اللممه يحب المتمموكلينم {

 (، ومن قولمممه تعمممالى أيضممما :159) آل عممممران : 
} والذين اسمتجابوا لربهم وأقمماموا الصممالة وأمممرهم
شمورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون { ) الشممورى :

38. ) 
 – من السنة النبوية المطهرة :2

 . 298 ، ص 1ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج  193
محمود شممكري األلوسممي ، تفسممير روح المعماني ، طبعممة 194

 .46 ، ص 25المنيرية ، القاهرة ، ج 
الراغب األصممفهاني ، غممريب القممرآن ، نقال عن خالممدي ، 195

 .242نظام الحكم في اإلسالم ، ص 
 .165 ، ص 4ابن العربي ، أحكام القرآن ، ج  196
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ما روي عن أبي هريرة رضممي اللممه عنممه قولممه :
197] ما رأيت أحدا أكثر مشورة ألصحابه من النممبي [ 

وقد شاور النبي صلى الله عليه وسمملم صممحابته في
كثمممير من القضمممايا ، االجتماعيمممة كحادثمممة اإلفمممك ،
والسياسمميةم كالمعاهممدات والعالقممات ، والعسممكرية

198كمواقع القتال في بدر وأحد والخندق .. 

 – من اإلجماع :3
ومن اإلجممماع ، إجممماع الصممحابة رضمموان اللممه
عليهم ، فقممد تشمماور الصممحابة في أمممر تعمميين أول
خليفة للمسلمينم ، كما شماور أبو بكر الصديق رضممي
الله عنه  الصممحابة في قتممال المرتممدين ، وفي جمممع
المصحف ، وشاور عمر بن الخطاب رضممي اللممه عنممه
أيضا في كثير من القضايا التي اعترضته في خالفته
، وكذلك سائر الخلفمماء الراشممدين ، وكممذلك الخليفممة
الراشدي الخامس عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه

 .199

فالشورى واجبممة والزمممة وفريضممة على خليفممة
المسلمين ، وليست هي من باب النممدب أو الفضمميلة
لوضمموح قولممه سممبحانهم وتعممالى : } وشماورهمممم في
األمممممممر { ، فالمشممماورةم الزممممة وفمممرض عين على
الحمماكم المسمملم ، ومن تركهمما وجب عزلممه . وذهب
بعض الفقهاء إلى أن الشورى تكممون عامممة في كممل
األمممور ، وذهب البعض اآلخممر إلى أنهمما قاصممرة على

بعض األمور التي ال نص فيها . 

 .213 ، ص 4سنن الترمذي ، ج  197
انظر سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشمماورته 198

ألصحابه .
انظر : عماد الدين خليل ، االنقالب اإلسالمي في خالفممة 199

عمر بن عبد العزيز ، دار المعرفة ، بيروت، الطبعممة األولى ،
م .1973
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ومهما يكن من أمر ، فإن الشورى مبدأ أساسي
من مبادىء اإلسالم ، ومن فروض السياسة الشرعية

200فيه . 

 – البيعة : في اللغمة مشمتقة من مصدر المبايعممة :2
أي من الطاعة ، يقممال : ) تبممايعوا على األمممر ( : أي
تطاوعوا عليه ( ، وهي بمعنى المعاقدة ، فقممد قممال
رسول الله صلى الله عليه وسلم  لألنصممار في بيعممة
العقبة األولى والثانية : } أال تبايعوني على اإلسممالم
{ بمعممنى : ) أال تطيعمموني على اإلسممالمم ( . فالبيعممة
لغممة هي : الطاعممة واالسممتكانةم والركممون والنصممرة

 201والحميةم لألمر المبايع عليه . 
والبيعةم اصطالحا :

هي العهممممد على الطاعممممة وعممممدمم المنازعممممة
والنكوصم فيما يكلفه به في حالة المنشممط والمكممره

 . وقد ورد لفظ البيعة في القرآن الكريم مممرارا ،202
قمممال تعمممالى : } إن اللمممه اشمممترى من المؤممممنين
أنفسممهم وأممموالهم بممأن لهم الجنممة يقمماتلون في
سمبيل الله فيقتلمون ويقتلممون وعدا عليه حقما في
التمموراة واإلنجيمممل والقمممرآن ومن أوفى بعهممده من
الله فاسمتبشمروا ببيعكم الذي بممايعتم بممه وذلممك هممو

 ( ، وفي قولممممه112الفمممموز العظيم { ) التوبممممة : 
يبايعمممون اللممه { تعممالى : } إن الممذين يبايعونممكم إنما

 ( ، وفي قوله تعالى : } لقد رضي الله10) الفتح : 
الشجرة فعلم ما في عن المؤمنين إذ يبايعونكم تحت

قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبمما {
 ( .28) الفتح : 

انظر : عبد الفتاح الخالممدي ، نظممام الحكم في اإلسممالم ، 200
 ..154ص 

انظر : عبد الفتاح الخالممدي ، نظممام الحكم في اإلسممالم ، 201
100 و 99ص 

عبممد الكممريم الخطيب ، الخالفممة واإلمامممة ، دار الفكممر 202
 .. 27م ، ص 1963العربي ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 
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فالبيعممة في المصممطلح القممرآني هي الطاعممة ،
والعهد على السمع والطاعة في المنشط والمكره .
وقد وردت في السنة أحاديث كثيرة عن رسممول
الله صلى الله عليه وسلمم ، منها حديثممه لوفممد يممثرب
من األنصار الذين جمممماؤوا لمبايعتهم في بيعة العقبممة
الثانية قولممه عليممه الصممالة والسممالم : } أبمممايمعمممكم
على أن تمنعونممني مممما تمنعممون عنمممه نسمماءكمممم
وأبنماءكمم  ، فأخذ الممبراء بن معممرور بيممده ثم قممال :
نعم ، والذي بعثك بالحق نبيا لنمنعنك مما نمنممع منممه

203أزرنا ، فبايعنا رسول الله .. { . 

فالبيعة في السنة النبويممة المطهممرة هي العهممد
على الطاعة . وقد ذمت السنة النبوية كممل من مممات
وليس في رقبتمممه بيعممة إلمممام عممادل ، وحثت على
وجمموب الوفمماء بهمما ، وقممد بممايع المسمملمون األوائممل
رسممول اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملم  في المنشممط

204والمكره ، وعلى أال ينازعوا األمر أهله . 

وأياًّ كان شكل المبايعممة ، فإنهمما واجبممة وملزمممة
في عنممق من تعاهممد عليهمما ، وواجبممهم الوفمماء بهمما .
وهكذا فإن اجتماع أهممل الحممل والعقممد للتشمماورم في
اختيار الشخص المناسممبم لخالفممة المسمملمين يشممكل
الخطمموة األولى لممذلك األمممر العظيم من أمممور قيممام
اإلسممالم واسممتمراره قويمما عزيممزا مرهمموب الجممانب ،
فإذا ما تم لهم اختيار الشممخص المناسممبم ، يبممادرون

إلى مبايعته وفق الطريقة المالئمة لهم .
* وظائف اإلمام وواجباته :

حممدد الفقهمماء واجبممات اإلمممام – الخليفممة – أو
وظائفه في عشرة أمور أساسممية ، يمكن أن تتفممرع
عنها عممدة اختصاصممات أخممرى حسممب تغممير الظممروف
واألوضمماع والتطممورات الحادثممة ، ويمكن تقسممميمها

205إلى وظائف دينية ووظائف سياسية . 

 .84 ، ص 2انظر : سيرة ابن هشام ، ج  203
 .85 ، ص 2انظر : سيرة ابن هشام ، ج  204
 ، ص6انظر : وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، ج  205

699 . 
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* الوظائف الدينية :
والوظائف الدينية تتمثل في أربعة أمور هي :

 – حفظ الدين وحمايممة شممرائعه وأحكامممه وحممدودهم1
ومعاقبة مخالفيه .

 – جهاد أعداء اإلسالم بشروطه الشرعية . 2
 – جبايممة األممموال والمسممتحقات من فيء وزكمماة3

وصدقات ومكوس .
 – القيم على إحيمماء شممعائر الممدين من أذان وصممالة4

 206وإقامة الجمعات واألعيادم والصيام والحج .. 

* الوظائف السياسية :
ويمكن للخليفممةم أن يجمممع السمملطة السياسممية
التنفيذيمممة والسممملطة القضمممائية ، أمممما الوظمممائف

السمياسمية للخليفةم فهي أمور ستة :
 – المحافظممممة على األمن والنظممممام العممممام في1

الدولة .
 – الدفاع عن الدولة لمواجهة األعداء .2
 – اإلشممراف على األمممور العامممة بنفسممه ، وتصممفح3

األحوال وحراسة األمة والملة .
 – إقامة العدل بين الناس بتنفيذ األحكام القضممائية4

وإقامة الحدود وصيانة الحرمات .
 – إدارة أموال األمة وترشيد إنفاقه .5
 – تعيين الموظفين األمناء الكفيئين لخدمة األمممة .6

207

وله على المسلمين حق الطاعة في غير معصية
، وحممق النصممرة ممما لم يتغممير حالممه عن الشممريعة .
وتنتهي واليته إما بالموت ، وإما بخلعه لنفسه ، وإما

208بعزله لتغير حاله ، وإما لضعف واعتالل صحته . 

 ، ص6انظر : وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، ج  206
699 ... 701. 

 ، ص6انظر : وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، ج  207
701 ... 703. 

 ، ص6انظر : وهبة الزحيلي ، الفقه اإلسالمي وأدلته ، ج  208
 . وقد لخص الشيخ وهبة الزحيلي قضايا أخرى709 ...م 703

في السياسة الشرعية من مصممادر األقممدمين كحكم الخممروج
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* الخالفممة الراشممدة ومممبررات اختيممار الخلفمماء
الراشدين :

وبعدم أن جلنا في موضوع الخالفة نود اآلن إلقاء
بعض اإلشارات واألضواء التطبيقية عن الوضع العام
الذي أهّل الخليفة الراشدي أبممو بكممر الصممديق رضممي
الله عنه  للبروز والفوز لما رشحه له صحابة رسممول
اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملم ، ومن بعممده الخلفمماء

الراشدون رضي الله عنهم أجمعين. 
* خالفة الصممديق واسممتخالفه عمممر رضممي اللممه

عنهما :
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلمم بعممد أن
ترك المسلمين مجتمعا واحدا ، وكيانا سياسيا موحدا
، فحصممل جممدال وحمموار بين الصممحابة رضمموان اللممه
عليهممم  ممن كان قد استفاق من هول صدمة وفمماة
رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حسممم األمممر
وفممق ممما أوردتممه كتب السممير والمغممازي والتمماريخ
اإلسالمي في سمقيفة بممني سممماعدةم  . ُوحسممم فيممه
األمر ألبي بكممر الصممديق رضممي اللممه عنممه العتبممارات

209أهمها : 

 – سمممبقه في اإلسمممالم ، وحسمممن إسممالمه ودينممه1
ومروءته .

 – كونه أول صدِّيق في اإلسالم ، فهممو صممدِّيق اللممه2
ورسولهم ، وصاحبه في الكثير من المواقع.

 – مواقفممه الحاسمممة في تمماريخ الممدعوةم اإلسممالمية3
في طوريها المكي والمدني على حد سواء.

على الحاكم ، والرضممى بممه ، وحكم صممالحية سمملطاته ، حكم
مؤازرته ، وهيئته الشورية ...

انظممر كتب السممير والمغممازي والتمماريخ اإلسممالمي فهي 209
قضية فيها أشممهر من نممار على علم . وانظممر : عبممد الكممريم
الخطيب ، الخالفة واإلمامة ، دار الفكر العممربي ، القمماهرة ،

 . ومحمممممد209هممممم ، ص 1383م  1963الطبعممممة أألولى ، 
يوسممف موسممى ، نظممام الحكم في اإلسممالم ، دار الكمماتب
العممربي للطباعممة والنشممر ، القمماهرة ، الطبعممة الثانيممة ،

 98 .. 91م ، ص 1963هم 1383
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 – بالؤهم ووفممممماؤهم وإخالصمممممه وبذلمممممه لإلسمممممالم4
وللمسلمين ولرسممول اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملمم

ماديا ومعنويا . 
 – إمامته للناس وتوليهم لكثممير من المهممام الجسممام5

في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 – فضله ، وحكمته ، وحلمهم وشممدتهم معمما ، وعلمممه ،6

210وتقواهم ، وورعه ، وكبر سنه ، وقرشيته . 

وقممد افتتح عهممد خالفتممه الراشممدة ببيممان الثقممة
والتفمماهمم الممذي خمماطب فيممه الجمهممور المسمملم في
مسجد رسول الله صلى اللممه عليممه وسمملمم ، موضممحا
فيممه خممط مسمميره ، ومممما جمماء فيممه قولممه : ] أيهمما
النمماس : قممد وليت عليكم ولسممت بخمميركم ، فممإن
أحسنت فأعينوني، وإن صدفت فقوممموني ، الصممدق
أمانممة والكممذب خيانممة، والضممعيف فيكم قمموي عنممدي
حتى آخذ له الحق ، والقوي فيكم ضممعيف حممتى آخممذ
الحق منممه إن شمماء اللممه .. أطيعمموني ممما أطعت اللممه
ورسولهم ، فإذا عصمميت اللممه فال طاعممة لي عليكمم [ .

211

وكانت خالفته في الناس مثاال يقتممدى ، ومنممارا
يهتدى ، وقدوة تحتذى ، ومسارا هادياُ يعمل به ، إلى
أن توفاه الله تعممالى ، ودفن بجممانب حبيبممهم وصمماحبه
وصهره رسول الله صلى الله عليه وسمملمم  ، وخلفممه
من بعده الفاروق عمر رضممي اللممه عنممه فكممان مثلممه
وأشد ، وخلفهمام ذو النورين عثمان بن عفممان رضممي
الله عنممه فظهممرت في عهممد عمممر وفي عهممده أيضمما
كثير من المتغيرات في الصحابة والتممابعين،م وتبممدلتم
األوضمممماع االجتماعيممممة واالقتصممممادية والثقافيممممة
والسياسممية واألمنيممة ، ونشممطت الممدعوات الهدامممة
السمممرية ، الممتي كممان يقمموم بهمما اليهممود والنصممارى

 .209انظر : عبد الكريم الخطيب ، الخالفة واإلمامة ، ص  210
 ..91ومحمد يوسف موسى ، نظام الحكم في اإلسالم ، ص 

98. 
ابن قتيبمممة المممدينوري ، الخالفمممة واإلماممممة ، دار العلم 211

 .22للماليين ، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 
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والمجمموس ، إلى أن تمكن األعممداء المندسمممون من
خملمممط األمممور في عهممد عثمممان وعلي رضممي اللممه

عنهما .
وقمممد خضمممع اختيمممار كمممل خليفمممة من الخلفممماء
الراشمممدين إلى جملمممة من المعطيمممات ، ال بمممد من
معرفتهمما واإلحاطممة بهمما ، فمماختلفت طريقممة اختيممار
عمر ، الذي عهد له الصديق بالخالفة من بعده، بعهممد
أن مهممر لممه بيممده كتابمما جمماء فيممه : ] إني اسممتعملت
عليكمم عمممر بن الخطمماب ، فممإن بمممرَّ ةعممدل ، فممذلك
علمي به ورأيي فيممه ، وإن جممار وبممدّل ، فال علم لي

أردت، ولكممل امممرىء ممما اكتسممب ، بممالغيب ، والخمميَر
212وسيعلمم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون [ . 

ولم يكتف أبو بكر الصديق رضي الله عنه  بممذلك
الكتاب ، بل تحامل على نفسه ، وقد أرهقه المرض،
وهدَّ كيانه ، وأشرف على الناس ، وقال متسائال : ))
أترضون بمن أستخلف عنكمم ، فإني واللممه ممما آلمموت
وجهة الرأي ، وال وليت ذا قرابممة ، وإني وليتم عليكمم
عمر بن الخطاب ، فاسمعوا لممه وأطيعمموا ، فقممالوا :

213سمعنام وأطعنا . (( . 

والمالحظ على استخالف أبي بكر الصديق لعمممر
رضي الله عنهما المالحظات التالية:

 – أن أبا بكر علّق خالفة عمر رضي الله عنهما على1
رضى وقبول الناس لها .

 – أنمه لمم ينتخبم أحمدا من أبنائممه أو أقربائممه ، بممل2
انتخب لهم شخصا آخر ، أجمع النمماس على تقممديره ،
وعلى طاعتممه واحترامممه ، لممما امتمماز بممه من عظيم

الصفات .
* استخالف عمر لعثمان رضي الله عنهما :

 .85 ، ص 2انظر : سيرة ابن هشام ، ج  212
انظر : عبد الكريمم الخطيب ، الخمالفممة واإلممامممممة ، ص 213

 . ومحممممد يوسممممف موسمممى ، نظمممممام الحكمممممم فممممي270
 . وابن  قتيبة الدينوري ، الخالفة واإلمامة99اإلسممالم ، ص 

 .24، دار العلم للماليين ، دون طبعة ، دون تاريخ ، ص 
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ولما طعن الفاروق عمر بن الخطاب رضي اللممه
عنه  بيد أبي لؤلؤةم الفارسي المجوسممي ، دعمما عمممر
الفاروق رضي الله عنممه البقيممة الباقيممة من العشممرة
المبشرين بالجنة من صحابة رسول اللممه صمملى اللممه
عليممه وسمملمم  ، وخطب فيهم قممائال : ] إني نظممرت
فوجممدتكم رؤسمماء النمماس وقممادتهم ، وال يكممون هممذا
األمممر إالّ فيكم ، وقممد قبض رسممول اللممه وهممو عنكم
راض ، إني ال أخمماف النمماس إذا اسممتقمتمم ، ولكممني
أخاف عليكمم اختالفكمم فيما بينكمم ، فيختلف الناس ،
فممإذا مت فتشمماوروا ثالثممة أيممام ، وليصمملِّ بالنمماس
صهيب ، وال يأتين اليوم الرابع إالّ وعليكمم أمير منكم
، وليحضر عبد الله بن عمر مشيرا ، وال شيء لممه من
األمممر ، وطلحممة شممريككم في األمممر، فممإن قممدم في

214األيام الثالثة فأحضروه أمركم [ . 

ثم توجممه عمممر بحديثممه إلى المقممداد بن األسممود
رضممي اللممه عنممه فقممال : )) .. إذا وضممعتموني في
حفرتي فاجمع هؤالء الرهممط في بيت حممتى يختمماروا
رجال منهم ، وأدخلهم جميعام وطلحة معهم إذا قممدم ،
وأحضر عبد الله بن عمممر ، وال شمميء لممه من األمممر ،
وقم على رؤوسهم ، فإن اجتمعم خمسة ورضوا رجال
وأبى واحد ، فاشدخ رأسه بالسيف ، وإن اتفق أربعة
فرضوا رجال منهم وأبى إثنممان ، فاضممرب رأسمميهما ،
فإن رضي ثالثة رجال وأبى ثالثة رجال منهم ، فحكموا

اللممه بن عمممر ، فممأي الفممريقين حكم فليختمماروام عبد
رجال منهم ، فإن لم يختاروا بحكم عبد الله بن عمممر،
فكونمموا مممع الممذين فيهم عبممدم الممرحمن بن عمموف ،

عليه الناس . (( واقتلوا الباقين إن رغبوا عما اجتمع
 .215

انظممر : محمممد يوسمممف موسممى ، نظممممام الحكممممم فمممي 214
..مم 99اإلسممالم ، ص   . وابن  قتيبة الدينوري، الخالفممة104 
 .28واإلمامة ، ص 

انظممر : محمممد يوسمممف موسممى ، نظممممام الحكممممم فمممي 215
..مم 99اإلسممالم ، ص   . وابن  قتيبة الدينوري، الخالفممة104 
 28واإلمامة ، ص 
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والمالحممظ على بيممان وصممية مجلس الشممورى
الذي ضم الستة الكبار من الصحابة المبشرين بالجنة

مايلي :
 – إلقاء المسؤولية على مجلس شورى يضممم كبممار1

الصممحابة ، وهم : ] علي بن أبي طممالب ، عثمممان بن
عفان ، عبد الرحمن بن عوف ، سعد بن أبي وقاص ،

الزبير بن العوام ، طلحة بن عبيد الله [ .
 – تجنب طريقة االستخالف أو العهد أو الوصية .2
 – تممرك األمممور شممورى بين المسمملمين في حالممة3

الخالف بين الكبار .
والحممق أن خالفممة عثمممان للمسممملمينم لم تكن
كخالفممممة الشممممميخين رضممممي اللممممه عنهم أجمعين

العتبارات عديدةم ، أهمها :
 – إبعمماد المهمماجرين األولين واألنصممار من شممؤون1

الدولة .
 – إسمممناد المناصممب العليمما لممذي القممربى ممن ال2

تتمموفر فيهم شممروط التوليممة من بممني أميممة ومن
طلقائهم .

 – انتشار مكر وكيدم الحركات الهدامة، من مجوسية3
وثنويةم ومزدكية وزرادشتيةم ويهودية ومسيحية ..

كممل هممذه األسمممباب مجتمعممة وغيرهمما أدت إلى
حصممول الفتنممة بين المسمملمين مفضممية إلى مقتممل
عثمان نفسه وتوليةم علي ، الذي حمماول إعممادة إحيمماء
النممموذجم الراشممدي ، ولكنممه فشممل رضممي اللممه عنممه

العتبارات عديدة، كلفته حياته .
*زوال الخالفة الراشدة :

وقممممد اجتمعتم جملممممة من العوامممممل الذاتيممممة
والموضمموعية الداخليممةم والخارجيممة لتقممويضم منمممارة

216النموذجم الراشدي ، وتحولتم إلى ملك عضوض . 

انظر : محمد يوسف موسى ، نظام الحكم في اإلسممالم ، 216
 .113ص 
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الفصل السادس

رؤية عامة حول سيرة محمد عليه 
معالم دعوية هاديةو مالصالة والسال

بةمن منهج الصحا

المبحث األول
عليه الصالةرؤية عامة حول سيرة محمد 

موالسال
إن سيرة محمممد صمملى اللممه عليممه وسمملم سممجل
ثبت ورصين ودقيممق لكممل حقممائق المموحي المعصمموم
الممذي أوحمماه اللممه تعممالى لممه ، وطلب منممه تطبيقممه
وتعليمه وتبليغهم للناس . فهي سمميرة جامعممة شمماملة
ومفصلة لكل ما ورد مجمال في القرآن ، ومبينة لكل
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ممما اقتضممب فيممه ، وشممارحة لكممل ممما لممه صمملة بهممذا
الدين ، الذي ارتضاه اللممه لعبممادهم ليتعبممدوه في هممذه

األرض .
فسيرة محمممد صمملى اللممه عليممه وسمملم  دسممتور
نظري وعملي لإلسالمم ولتطبيقاته العملية ألن النبي
محمممدا صمملى اللممه عليممه وسمملمم  لم يكن من صممناع
الكالم ، وال من رواد البالغمممة - وإن كمممان قمممد أوتي
جوامع الكلم صلى الله عليممه وسمملم - ممن  يبتغممون
الريادة والسيادة في عالم اللغة واألدب، ولكن كالمه
صلى الله عليه وسلمم كان رسممالة حممق وبممر ، ومنهج
سالمة وخير، إن حديثهم صلى الله عليه وسلمم  تعاليمم
اللممه وتوجيهاتممهم لعبممادهم ، ومنطقممه مبممادىء اإلسممالم
وقيمه الفاضلة ، وكان يبتغي بها فقط هداية النمماس
، وتعمممريفهم بتعممماليمم ربهم ، وتعبيمممدهم لخمممالقهم

العظيم الذي له عليهم حق العبادةم والطاعة .
فسمميرة محمممد صمملى اللممه عليممه وسمملم  عقائممد
وعبادات ومعامالت وأخالق وآداب ونظممام حيمماة، ألن
محمدا لم يكن فيلسوفا أو حكيما ، أو مفكممرا أريبمما ،
بل كان نبيا رسوال ، ففي سمميرته القوليممة والعمليممةم
والتقريريممة منهج اإلسممالم ، وطريممق القممربى إلى
طاعممة اللممه تعممالى ، وسممبيل الحممق األوحممد لمعرفممة

الخالق جل وعال وواجباتهم وحقوقه على عبادهم .
ولذلك فإن سيرة محمد صلى اللممه عليممه وسمملم
منهج مسمممتقيم ، وديممموان عظيم ، وسمممجل جمممامع
وشامل لكل ما له صلة باإلرث السماوي المعصمموم ،
هذا اإلرث العظيم الذي راض به العرب األميين طيلة
ربع من الجهاد الدعوي واإليماني ، حممتى صممنع منهم
رؤوسام مؤمنممة موحممدة لربهمما، بعممد أن كممانوا أباديممد ،
وشمممكل منهم قلوبممما مخبتمممة ، بعمممد أن ران عليهممما
العصيان والضالل ، وصاغ منهم أنفسا طيعة متذللممةم
لربهممما العظيم، بعمممد أن كمممانوا عبيمممدام لشمممهواتهم

وللشيطان والهوى .
فسمميرة محمممد صمملى اللممه عليممه وسمملم   منهج
متكامل لكل جمموانب الحيمماة ، وطريممق وحيممد وأمثممل
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للنجاةم عكف فيه محمد صلى الله عليممه وسمملم  خالل
ربممع قممرن من الممزمن الممدعوي على صممنع طالئممع
قياديممة ، ونخب رياديممة ، تحسممن قيممادة الجماعممات
والمجتمعات واألمم ، وتحسن قيادة الممدنيا بكاملهمما ،
وتحسن تطويع زعامات الكفر والطغيان ، الممذي ران

بثقله قرونا طويلة على كاهل البشرية المتعبة .
لقد مكث محمد صلى الله عليه وسلم طيلة ربع
قممرن يعمممل على هدايممة البشممرية ، وتحويلهمما من
الجاهلية المنحرفة الضالة التي حممادت بهمما عن منهج
ربها قرونا طويلة ، ولذا فإن سيرة محمد صلى اللممه
عليمممه وسممملمم  هي : المنهج ، وهي الطريمممق ، وهي
المصممدر والمنبممعم والمعين ، الممذي نأخممذ منممه - نحن
المسلمين - تجاربنا ومناهجنا وطريقنا عندما نتصدى
للعمل الدعوي الذي خطه لنا نبينا محمممد صمملى اللممه

عليه وسلمم .
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المبحث الثاني
معالم دعوية هادية من منهج الصحابة

* قممراءة تحليليممة لمنهج الصممحابة في العمممل
الدعوي :

إن أنبياء الله صناعة إلهية عالية المستوى ، وإن
محمدا صلى اللممه عليممه وسمملم صممناعة إلهيممة فريممدة
ونموذجية ال مثيممل لهمما ، وإن الصممحابة رضمموان اللممه
عليهم صناعة نبوية عالمية ، وإنتمماج رفيممع الطممراز .
صنعهم محمد صلى الله عليه وسلمم طيلة ربممع قممرن
من التربية والتكمموين والتممأطير ، واإلعممداد النفسممي

والروحي والعاطفي .
أقام المربي الكبير صلى الله عليه وسلمم  طيلة
ربممع قممرن على صممناعة ذلممك النممموذج الفريممد من
األفراد الرجال والنساء والشممباب والشمميوخ ، والممذي
بقوامهم تشكلت الجماعممة المسمملمة النموذجيممةم في
األرض . وبهم تشمممممكلت التركيبمممممة االجتماعيمممممةم
والسياسمميةم والتربويممة واألخالقيممة والتشممريعية في

إطار الحيز الجغرافي .
أقام المربي الكبير محمد صلى الله عليه وسلمم
طيلممة ربممع قممرن يحممول القيم السممماوية النظريممة
المجممردة إلى واقممع عملي متحممرك ، مفعمم بممالقيم

والمثل العال التطبيقية .
أقام المربي الكبير صلى الله عليممه وسمملمم على
صممناعة جيممل متكامممل ، تلتقي فيممه شممبكة العالقممات
الروحية والعاطفية واألخالقيممة بعممالم المممادة ضمممن
نسق منسجم في العهدين المكي والمممدني . ضممامنا
لممه من المواصممفات والمقومممات الفريممدة الممتي لم

تجتمعم في أي جماعة ، أو أتباع نبي قط .
فموسى عليه الصالة والسالم لم يحالفه القممدر
لوجمموده في أمممة منحرفممة في انتخمماب سممبعين رجال
طمماهرا نقيمما من أتباعممه يتقممدمم بهم لمواجهممة ربممه
والدعاء واالستغاثةم بهم } وإذ قال موسى لقومه يمما
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قوم لم تؤذونني وأنتمم تعلمون أني رسول الله فلما
زاغممموا أزاغ اللمممه قلممموبهم واللمممه ال يهمممدي القممموم

 ( . 5الفاسقين { ) الصف : 
وإن عيسى لم يحالفه القدر اإللهي لوجودهم في
أمممة منحرفممة من أن يممترك خلفمماء أنقيمماء يفدونممه
بأرواحهم كما فدى أصممحاب رسممول اللممه صمملى اللممه
عليه وسمملمم رسمممول اللممه بأنفسمممهم ومهجهم } وإذ
قال عيسى بن مممريم يمما بممني إسممرائيل إني رسممول
الله إليكم مصدقا لما بين يممدي من التمموراة ومبشممرا
برسممول يممأتي من بعممدي اسمممه أحمممد فلممما جمماءهم

 ( .6بالبينات قالوا هذا سحر مبين { ) الصف : 
واألمثلة على فداء الصحابة لرسممول اللممه صمملى
اللممه عليممه وسمملمم بأنفسممهم الكثممير مممما تحفممل بممه
مصادر السيرة النبوية المطهرة وغيرهمما من مصممادر
التمماريخ واألعالم والرجممال والمغممازي والفتوحممات ..
فخممبيب بن عممدي رضممي اللممه عنممه عنممدمام تقممدم بممه
القرشيون للقتل صبرا سممألوهم هممذا السممؤال : أتحب
أن محمدا اآلن مكانممك ، نضممرب عنقممه ، وأنت سممالم
في أهلك ؟ فما كان منه رضي الله عنممه - ورمح أبي
سفيان موجه إلى بطنه - إالّ أن قال : والله ممما أحب
أن محمدا صلى الله عليه وسلم اآلن في مكانه الذي
هو فيه ، تصيبه شوكة تؤذيه ، وإني جالس في أهلي
. قممال أبممو سممفيان : ممما رأيت من النمماس أحممدا يحب
أحممدا كممما يحب أصممحاب محمممد محمممدا ، وقتممل ذلممك
الصحابي المموفي المحب لربممه ولرسمموله ، وهممو اآلن

يمرح في رحاب الجنان ، ويسبح في ملكوت ربه .
وإن بطرس الناسك أحممد حممواريي عيسممى عليممه
الصالة والسالم ، وقممد صممحب عيسممى زمنمما طممويال ،
وعندمام تعرض هذا النبي الكريم لالضممطهاد ، وشممرع
خصممومه من اليهممود والرومممان يقمماومون تعاليمممه
بغضمممب ، وصمممدرت األواممممر للشمممرطة بمصمممادرة
النصرانية واعتقممال أتباعهمما ، وتعممرض عيسممى عليممه
السالم لحممرج شممديدم ، في هممذه اآلونممة ألقي القبض
على بطرس الناسك ، وسئل : هل تعرف عيسممى بن
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مريم ؟ قال : ال ، وأنكممر عممدةم مممرات أن ليس لممه بممه
217صلة ، لقد آثر النجاة بنفسه . 

إن حقممائق التمماريخ اإلسممالمي وحمموادث السمميرة
المطهرة تبين بجالء تضحية أصحاب محمد بأنفسممهم
في سبيل بقائممه ونجاتممه وحياتممهم ، بممدءا من الصممدام
األول في العهد المكي ، ثم بممالغزوات الجهاديممة في
العهد المدني ، وانتهاء بوفاته عليه الصممالة والسممالم
التي لم يهضمها ، ولم يستوعبهام حتى كبار الصممحابة
من أمثال الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه .
لقد عكممف محمممد صمملى اللممه عليممه وسمملمم على
إعداد ذلك الجيل الطاهر ، الذي طالممما لم يوفممق من
سبقه من األنبياء على إعداده بنفس العدد والكيفيممة
واإليجابيمممة والفاعليمممةم الحركيمممة والجهاديمممة .. ألن
صناعة الرجال من أدق المهن ، ومن أصممعب الحممرف
في األرض ، وقممد تكممون صممناعة األشممياء واألدوات
والعمممران وغيرهمما من المنجممزات الماديممة - مهممما
بذختم - من األمور السهلة والمتناولةم ، ولكن صناعة
الرجال ، وصياغتهم الروحية والعاطفيممة والوجدانيممة
والسممملوكية واإلنجازيمممة هي من أعسمممر الصمممناعات
وأشقها ، فال يستطيعها إالّ من كان أكممثر من أتباعممه
روحا، وأوسممع أفقمما ، وأرحب صممدرا ، وأبعممد نظممرا ،
وأدق فهما ، وأصلب عودا ، وأجلد صبرا، وأقدر حلما

وحكمة ورشدا .
إن صمممناعة الرجمممال تتطلب طمممرازا رفيعممما من

المربين ، ولفيفام فذا من المكونين ، وجيشا 
كممامال من المممؤطرين الكفيممئينم . والصممانع القممدوة

القائد ال بد لممه - عند الصناعة - أن يكون 
جامعا لكل ما عنممد المصممنوعين . وهكممذا كممان محمممد

صلى الله عليه وسلمم .
إن الدارس المحايد للسيرة النبوية وآلثارها في
الصحابة رضوان الله تعممالى عليهم لمميرى العديممد من
القيم النبيلة التي نقله محمد عن ربه ، وغرسها في

انظممر : محمممد الغممزالي ، علممل وأدويممة ، دار الشممهاب ، 217
 ، بتصرف .127 .. 118الجزائر ، دون طبعة وتاريخ ، ص 
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أصممحابه ، وجعلهمم بهمما تعمماليم إلهيممة تتحممرك على
األرض .

إن روح محمد صلى الله عليه وسلم ، وعواطف
محمممد ، وشخصمميةم محمممد ، ورجولممةم محمممد، وجهمماد
محمد ، وحلم وأناة وحركية وفاعلية وطهممارة ونقمماء
محمممد صمملى اللممه عليممه وسمملمم بعممد أن تمموفي بقيت
متحركة نشيطة في أصحابه ، والسبب بسمميط جممدا ،
ألنمممه غمممرس محممممدم ، وزرع محممممد ، ونبتم محممممد ،

وصناعة محمد صلى الله عليه وسلم .
إن حب اللممه تعممالى ، وحب الجهمماد في سممبيلهم ،
وحب لقائه ، وحب جنته ، وحب حالله وطيبه ، وبغض
حرامه وخبيثه ، قيم غرسها محمممد صمملى اللممه عليممه
وسمملم في أصممحابه ، فأكسممبهم مسممتوى رفيعمما من
االسممممتعالء ، ومنحهمم طاقممممة كممممبرى ، مكنتهم من

االندفاع نحو عالم الشهادة المقدس .
هكممذا كممان زرع محمممد صمملى اللممه عليممه وسمملمم
وغرسممه ، جيممل فريممد وعظيم ، روحمما وأفقمما وقيممما
وإدراكا وخلقام ووفاء . إنه جيل الصحابة رضوان اللممه

218تعالى عليهمم . 

* دور الصحابة في صناعة حركية التاريخ :
إن الحممديث عن صممناعة جيممل لحركيممة التمماريخ ،
وتمممرك بصمممماتهم القيميمممة واألخالقيمممةم والفكريمممة
والتصورية والعملية فيه ، تعممني الكثممير لهممذا الجيممل
المتميز ، الذي استطاع تجمماوز عقبممة التيممه السممابقة
والراهنة له ، وبنمماء الممذات المؤمنممة الفاعلممة ، الممتي
تخطت عتبممات االرتكاسممة الحيوانيممة ، وتمموجهت نحممو
البناء الحضاري الفاعل . تسممتدعي هممذه الخصوصممية
المتميزة دراسة أبجممديات ومفممردات عوامممل الممرقي
الحضاري التي قفزت به نحو النهضة في عقدين من

الزمن الدعوي الفاعل . 
ولنمما أن نتسمماءل هنمما عن األبجممديات الحضممارية
التي امتلكها هذا الجيممل ؟ والكيفيممة الممتي صمماغ بهمما

انظممر : محمممد الغممزالي ، علممل وأدويممة ، دار الشممهاب ، 218
  ، بتصرف .127 .. 118الجزائر ، دون طبعة وتاريخ ، ص 
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منهج حياتمممه ؟ وأدواتمممه المممتي تخطى بهممما عتبمممات
االرتكاسمممة الجاهليمممة ؟ وأدوات ووسمممائل الصمممعود

المؤهلة له ؟ 
إن تحكم جيمممل في تسممميير حركيمممة التممماريخ ،
وتحويل مسار الحضارة اإلنسانية باتجمماه آخممر ، غممير
االتجاه الذي كانت سممائرة فيممه تممدل على تمكنممه من

مجموعةم من المعطيات ، أهمها:
 - فهمه لحقيقة وطبيعة وكنه الوجود الرسالي في1

الحياة ، وإدراكه لدورهم الحضاري المنوط به .
 - فهمه لموقعه ولمكانتهم في المنظومممة الكونيممة ،2

وإدراكه لمهامه الجسيمة فيها .
 - فهمممه ألطممره المقدسممة ، ولمحدداتممه الحضممارية3

والثقافية فهما جيدا وسليمام .
 - إدراكه لألبعاد الجغرافية والديمغرافيممة والكيانيممة4

واإلمكانية المحيطة به .     
وقممد تمموفرت هممذه المعطيممات الحضممارية لجيممل
الصممحابة رضمموان اللممه تعممالى عليهم ، حيثم عمممل
الرسول صلى الله عليممه وسمملمم خالل ربممع قممرن من
الجهممماد الفكمممري والتصممموري والعقمممدي والمممروحي
والوجمممدانيم واألخالقي أن يصمممهر إرادات ومشممماعر
وأخالق وقيم بضممممع آالف من الرجممممال ومثلهن من
النسممماء والشمممباب واألطفمممال والشممميوخ في أكمممبر
وأعظم عملية تصنييع حضارية لألمممة المسمملمة ، في
أرقى شكل من أشكالها االجتماعيممة والكيانيممةم الممتي

ارتضاها الله لعباده في األرض.
إن جيل الصحابة كان له الفضممل في العديممد من
القضممايا الحضممارية ، فكممان لممه الفضممل في الحفمماظ
على الممموروث النبمموي والممموروث اإللهي ، ونقلممه

للبشرية التائهة . 
دور الصحابة الجهادي والدعوي :* 

أحسممن محمممد صمملى اللممه عليممه وسمملم غراسممة
غرسه عندما انتقى ذلممك الجيممل الفريممد من صممحابته
رضمموان اللممه عليهم ، وكممان على درجممة عاليممة من
الفهم واإلحسمماس المرهممف في انتقمماء األصممحاب
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األخيممار ، المممؤهلين لحمممل أمانممة الرسممالة والمموحي
اإللهي للناس .

أدرك رسول اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملمم منممذ
الوهلة قيمممة المموحي اإللهي ، وقيمممة األوعيممة الممتي
يجب أن تحملمممه وتنقلمممه للنممماس ، ومن خالل تلمممك
المعرفة الصائبة والثاقبة كان يتخير رجال المهمممات
وينمموطهم بحمممل المسممؤوليات الرسممالية ، ومن هنمما
فقد خضع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لعمليممة
تربية وتكوين وتأطير مستمرة ، تمرسوا خاللهمما في
مدرسمممة النبممموة ، األممممر المممذي أهلهم لالضمممطالع
بالموروث النبوي ، ولذا فقد حممافظوا عليممه ونقلمموهم
لألمم التائهة خير نقل، وبلغمموه خممير تبليممغ ، فكممانوا

بحق خير سفراء للوحي المقدس .
وإن نظمممرة عمممابرة على المجهمممودات الدعويمممةم
المبذولممة في العهممد المكي تممبين لنمما بجالء نوعيممة
الجهود التي بذلها الرسممول صمملى اللممه عليممه وسمملم
وصحابته الكرام رضوان الله تعممالى عليهم أجمعين .
وإن الوعود التي تقممدم بهمما رسممول اللممه صمملى اللممه
عليممه وسمملمم لهم مقابممل إيمممانهم لم تكن لتتعممدى
الثواب بالجنة ونيل رضوان الله تعالى ، والعيش في
كنممف رغممد اإلسممالمم وسممماحتهم ، والخممروج من جممور
األديان وقهرها وجبروتها ، وهي وعود في حقيقتها
غيبيةم غممير مرئيممة ، ثم تممدرج معهم بممالوعودم الماديممة
الواقعيممممة من المكين في األرض ، والنصممممرة على
األعداء، ووراثة الروم وفممارس ، وتبليممغ رسممالة اللممه

في األرض .
وقد تحمل الصممحابة رضمموان اللممه تعممالى عليهم
العنت األكممبر في سممبيل تبليممغم داعي اللممه للممدوائر
القريممة والمحيطممة بهم . وقممد أوذوا أذى عظيممما ،
مسهم في صممميم حيمماتهم ، وفي أعممز ممما يملكممون،
وتحملوه بكل روح إيمانية ، وصبروا على كل مكارهه
. وإذا لم يثمن جهممممد الصممممحابة في شمممميء ، وثمن
جهدهم الدعوي فقط لكفاهم ذلممك شممرفا وعممزا في
الدنيا واآلخرة . فهذا الجهد هو الذي جعلهمم مدرسممة
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مرموقممممة في الممممدعوة والتبليممممغم ألدق الرسمممماالت
وأفضمملها على األرض ، وبممه اسممتحقوا التخليممد في

صفحات التاريخ ، ونالوا به رضوان الله .
إن األلم والفقممر والغربممة والجمموعم واالضممطهاد
والقمع والحرمان والتضحية والتنكيلم والتعذيب الذي
لحممق بمعظمهم خالل اضممطالعهم بالعمممل الممدعوي
ليكشف لنا عن طراز رفيع من الناس ، أدركوا لعالم
القيم وللخطمماب الربمماني قممدره ومكانتممه ، وعلممموام
مقابله الحضاري الدنيوي ، ثم عائدهم األخروي ، وبناء

على ذلك التقييمم قدموا ما علمناه ، وما لم نعلم .
لقد توفي رسول اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملم
ومازالت جيوب عديدة من الجزيرة العربية لم ينتشممر
فيها اإلسالم بعد ، كما أن جيوبمما أخممرى سممرت إليهمما
عدوى الردة والتراجع والنكوصم عن عقيدةم التوحيدم ،
وبدأ المد اإلسالمي يخبوم في بعض الجيمموب الضممحلة
الممتي لم يتمكن منهمما بعممد ، فممما كممان منهم إالّ أن
دفعوا األرواح رخيصممة في سممبيل العممودةم المشممرقة

لعقيدة التوحيد في األرض .
قدموا للدعوة الربانية القلب والروح والعاطفممة
والعقل والجسد والمال واألهل ومتع الحياةم الدنيا ..
قدموا لها كممل صممغير وكبممير ، فسممقوها من دمممائهم
الطاهرة ، ورووها بممأرواحهم الزكيممة ، فعممزت بهم ،
وعزوا بها ، وأزهممرت بهم ، وأزهممروا بهمما في الممدنيا

واآلخرة .
لذا يعد جيل الصحابة أعظم جيممل صمماحب أنبيمماء
اللممه ، وأعظم جيممل حافممظ على األمانممة ، ونقلهمما
بصدق إلى األجيال التي لم تر النبي صلى الله عليممه
وسمملم . فهم الممذين حولمموا اإلسممالم من دين محلي
إلى دين إقليمي ، وعلى سممواعدهمم تحممول إلى دين
عالمي ، ثم إلى دين إنساني ، فممارتقوا إلى تعاليمممه
الربانيممة وصمماغوها في الواقممع بأبعادهمما المحليممةم
واإلقليميممة والعالميممةم واإلنسممانية . هم الممذين نقلمموا
تعاليمه إلى أصقاع الدنيا كلها بعممد جهمماد دام ومريممر

مع سدنة الكفر والطغيان .
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إن تمماريخهم الممدعوي السمملمي مشممرق مزهممر ،
وتمماريخهم الجهممادي مشممرق مزهممر ، زرعمموا الخممير
واألزهممار حيث ذهبمموا ، وتركمموا اآلثممار الحسممان حيث
حلوا . أمنهم محمد صلى الله عليممه وسمملمم على إرث
السماء من الوحي المقممدس ، فكممانوا خممير مممؤتمن ،
ثم إنهم صممدقوا مممع أنفسممهم ، ومممع ربهم ، ومممع
دعمموتهم ، ومممع نممبيهم .. فصممدق اللممه فيهم وعممدهم ،
وهمماهي بقايمما المؤمممنينم المطمماردين في مشممارق
األرض ومغاربهممما تنظمممر إلى ذكريممماتهم العطمممرة
فتستلهم منها الشعلة النورانية المقدسة من الصين

إلى األندلس .
ففي كل صممقع أو مكممان أو بلممد ، أو تحت ظالل
األسوار والمدن أثر لدمائهم ، وأثر ألقممدامهم ، وأثممر
لسيوفهم ، وفي كل مصر أثر وبقايمما لرفمماتهم . في
أرمينيممة وأذربيجممان المسمملمة رفممات ) حذيفممة بن
اليمان ( ، وتحتم أسمموار القسممطنطينية رفممات ) أبممو
أيممموب األنصممماري ( ، وفي فمممارس والهنمممد ومصمممر
والعراق والمغرب والشممام واليمن والممروم .. رفممات
اآلالف من جثث الصممحابة الطمماهرة الكممرام ، الممذين
حملوا الهداية للنمماس ، والرحمممة والعممدل ، وقوضمموا

ممالك الظلم والطغيان .
* دور الصحابة الفكري والعقدي :

انكب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسمملمم
على الوحي يتلقفونه بقلوبهمم وصدورهم وأرواحهم
قبمممل أن تلهج بمممه ألسمممنتهم ، انكبممموا على اآليمممات
النممازالت يحفظونهمما ويطبقونهمما ويعملممونم بهمما ،
ويحولونهام حياةم مثالية نموذجيممة في األرض ، فعممزوا

بها وعزت بهم .
ولست أزعم وما زعم قبلي ، ولن يممزعم بعممدي
أحمممد أن الصمممحابة أنبيممماء معصمممومون ممممبرأون من
الخطإ ، كما ال أزعم أنهم في الفضل سممواء ، فلكممل
صحابي قدره ومكانته ومنزلته عندم الله وعندم رسممول
الله صلى الله عليه وسلمم ، وإنما الذي أزعمه وأقره
وأذهب إليه على أنهم صناعة نبوية وسممماويةم راقيممة
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وعاليةم المستوى ، وعالمية الطراز ، لم يسممبق لنممبي
أن أنتج مثممل هممذا العممدد الضممخم منهم ، وكممّون بهم

جماعة ودولة مسلمة موحدة .
إن الصممحابة حفظمموا اإلسممالم حفظمما أمينمما ،
ونقلمموه إلى النمماس نقال أمينمما ، لم يبممدلوا فيممه ولم
يغمميروا ، ولم يؤولمموه ولم يفسممروه بهممواهم ، ولم
يحرفمموه ، ولم يممنزلوه من شممهواتهم ، بممل كممانوا
يممنزلون هم وعقممولهم وقلمموبهم وشممهواتهم ، وكممل

شيء فيهم إليه . وهكذا حموه وحفظوه.
إن حاخامات اليهود حرفوا اليهوديممة ، وأضممافوا
لكالم الله الذي أنزلممه على موسممى وهممارون ، وعلى
يوشع بن نون وعلى أنبياء بممني إسممرائيل الكثممير من
تممأويالتهم وتفسمميراتهم ، وأدخلمموام فيممه الكثممير من
تعليممماتهمم الممتي ممما أنممزل اللممه بهمما من سمملطان ،
فحرممموا وحللمموا ، وأضممافوا ثم أزالمموا ، ولم يكونمموا
أمنمماء على وحي اللممه تعممالى ، بممل قممذفوا أنبيمماءهم
وشممتموهمم ، ثم زيفمموا حقممائقهم ، وحملمموهم في
أعين النمماس خالل الحقب التاريخيممة بصممور وحقممائق
مشمموهة ، ال تليممق بقممدرهم ومكممانتهم الممتي هي من

صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى .
ثم إن علممماء النصممارى كممانوا أسمموأ حمماال من
حاخامات اليهود ، فأولئممك حرفمموا في الفممروع وفي
الجزئيمممات ، أمممما أوالء فقمممد حرفممموا في األصمممول
والعقائممد والثمموابتم ، ولم يكونمموا أمنمماء على تممراث
عيسى عليه السالم ، فتركوا من جراء جريمتهم تلك
اإلنسانية تخبط في ظالم ، وتتيه في عمى دامس .

أما أصحاب محمد صمملى اللممه عليممه وسمملمم فقممد
حفظوا الوحي كما هو عن ظهر قلب ، وانكبمموا على
سنته صلى الله عليه وسلمم يحفظونها حفظ التالميذم
النجباء ، ويطبقونهمما تطممبيق األبنمماء األوفيمماء. فجمماء
عنهم تممراث وعلم النبمموة صممافيا طمماهرا نقيمما ، ال
انقطاع فيه وال غموض ، كممما أنزلممه رب محمممد على

محمد وصحبه .
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فعنهم رضوان اللممه تعممالى عليهم انتقممل تممراث
النبمموة والسممماء كممما هممو في التصممورات والعقائممدم ،
وفي البحث عن الخالق والتدبر في الكون والطبيعممة
واألنفس والوجممممودم والحيمممماة . وعنهمم انتقممممل علم
النبمموة والسممماء في العبممادات والصمملوات واألدعيممة
واألذكممممار والصمممميام والمناسممممك والحج والعمممممرة
واالعتكاف . وعنهمم انتقل تراث النبوة والسممماء في
المعممممامالت االجتماعيممممةم والتربويممممة واالقتصممممادية
والسياسيةم والحربية والسلميةم والقانونيممةم واإلداريممة
والقضممائية . وعنهم انتقممل تممراث النبمموة في القيم
والمثل العال ، واألخالق واآلداب والفنون والجممممال .
وعنهمم صار إلينا اإلسالمم نظام فكر واعتقاد وعقل .
وعنهمم صار إلينا اإلسالم منظومة تعبديممة نقيممة كممما
أرادها رب السممماء لنمما أن نعبممدهم . وعنهم صمار إلينمما
اإلسالم منظومة تشريعية متكاملة في شتى مجاالت
الحيمماة . وعنهم صممار اإلسممالم دينمما عالميمما شممامال ،
وليس خاصا بأمممة العممرب وحممدهمم ، ولممذا قممال فيهم
الله تعالى : } محمد رسول الله والذين معممه أشممداء

219 ( . 29على الكفار رحماء بينهم { ) الفتح : 

* دورهم التربوي األخالقي واالجتماعي :
عاش أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسمملمم
جاهليتهمم ضمن إطار قيم المجتمعم الجاهلي، وعندما
انضموا إلى صحبة رسول الله صلى الله عليه وسمملمم
عكفمموا خالل صممحبته على تطممبيق القيم االجتماعيممة
اإلسالميةم ، وما كان يأمرهم به رسول الله صلى الله
عليممه وسمملمم من ممارسممات وسمملوكاتم وتصممرفات
ومواقف ، وبذلك صاروا سجال وكتابمما خاصمما عن قيم
رسمممول اللمممه صممملى اللمممه عليمممه وسممملم التربويمممة
واألخالقيةم واالجتماعية . وقد نقلمموا عنممه صمملى اللممه
عليه وسلم كل القيم والمعارف والحقائقم والتعاليمم
والتوجيهمممات التربويمممة المممتي وجههم إليهممما أثنممماء

صحبته .
، ص  219 ، علل وأدوية  الغزالي  : محمد  ..م 118انظر   127، 

 بتصرف .
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ففي كل موقممف من مواقفممه صمملى اللممه عليممه
وسلمم سجل متكامل ومتشابك من القيم االجتماعيممةم
والتربوية واألخالقية . فصحبتهم له أهلتهم ليصممبحوا
المصممدر األسمماس لقيمممه صمملى اللممه عليممه وسمملم
االجتماعيممةم وغيرهمما . فمنممه أخممذوا الحممزم والعممزم
والرفق واللين واليسر والسماحة والشدة والمممروءة
والوفاء والكرم والترفع والتعالي عن حطام الدنيا .

وعمل جيل الصحابة رضمموان اللممه تعممالى عليهمم
أجمعين على تحويل تلممك القيم التربويممة واألخالقيممةم
واالجتماعية من إطارها وبعدها النظري إلى واقعهمما
العملي التطبيقي . ونقلمموا تلممك القيم إلى أسممرهم
وأبنممائهم ومحيطهمم االجتممماعي والسياسممي الممذي
تعاملوا معه في حياته وبعممدم وفاتممه صمملى اللممه عليممه

وسلمم .
* دورهم التعليمي والتثقيفي :

ترك رسول الله صلى الله عليممه وسمملم موروثمما
فقهيا وأصوليا وعقممديا واجتماعيمما وجهاديمما وفكريمما
وتربويا وتثقيفيام وحضاريا ضخما ، في مناحي الحياة
المختلفةم ، وترك تراثا ضخما في العقائدم والتصورات
واألصمممول ، وفي العبمممادات والمناسمممك والطاعمممات
والقربممات واألذكممار ، وفي المعممامالت االجتماعيممةم
واالقتصمممادية والماليمممة والتجاريمممة وغيرهممما ، بحيث
قمماربت أحاديثممه قرابممة المليممون حممديث شممريف ،
واصممممطلح الفقهمممماء واألصمممموليون  والمحممممدثون
والدارسون على تسمية تركة النبي وميراثممه النبمموي
بالسنة النبوية المطهممرة ، الممتي تعتممبر سممجال نظريمما
وعمليا وتطبيقيا وواقعيا لإلسممالم ، وللمموحي اإللهي
المعصوم ، والذي حفممل الصممحابة بممه حفظمما وجمعممام

وتطبيقام وتدوينا وتعليمام وتثقيفام ونقال للناس .
ولوال جيل الصحابة األوفياء لضاع تراث السممماء
الذي نزل على محمد صلى اللممه عليممه وسمملم ، فقممد
كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أكممثر أمانممة
وحفظا ، وأكثر شعورا بالمسؤولية العظيمة الملقمماة
على عاتقهم ، وكانوا على العكس من أتباع موسمممى
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وأنبياء بني إسرائيل ، ومن أتباع عيسى عليه السالم
، الذين تنكروا لتراث أنبيائهم إبان الحمالت القمعيممة

األولى التي تعرضوا لها .
ومن باب ذكر فضل الصحابة كجيل صحب النبي
صلى الله عليه وسلمم فإليهم يرجع الفضل في عممدم
كتمممانهم للمموحي ولتعاليمممهم عن النمماس ، كممما فعممل
الرهبان واألحبارم ، بممل عملمموا جهممدهم تعليمم النمماس
الوحي السماوي والتراث النبمموي معمما ، وكونمموا جيال
من التمممابعينم األوفيممماء لهمممذا المممتراث العظيم من
األتقيمماء النبهمماء الُخلّص ، الممذين حملمموا لممواء العلم
والمعرفة بعد وفمماة صممحابة رسممول اللممه صمملى اللممه
عليممه وسمملمم . وقممد امتألت األمصممار اإلسممالمية بهم
وشكلوام مدارس فقهية وعلميةم وأصولية في الحديث
والفقمممه والتفسمممير والسمممير والمغمممازي والعقائمممد
والتاريخم . وقممد تفممرعت تلممك المممدارس حممتى عممادت
بمقدار المدن المهمة التي قام أصحاب رسممول اللممه
صلى الله عليممه وسمملمم بإنشممائها ، أو الممتي اتخممذوهام
موطنمما لهم ، أو الممتي بناهمما التممابعون من بعممدهم .
فصارت عنممدنام مممدارس للتفسممير في مكممة والمدينممةم
والبصرة والكوفة ودمشق ، ثم صارت مدرسة للفقه
في البصمممرة والكوفمممة وبغمممداد ومصمممر ، ومدرسمممةم

للحديثم في سائر المدن ..
وما كان ذاك ليكممون لمموال حممرص جيممل الصممحابة
على تكوين تالميذ وأتباع لهم في عصر ومصممر ، ولم
يكونوا يراعون في تلمممذتهمم تلممك غممير اإلخالص للممه
تعالى ، والوفمماء لممتراث السممماء المممنزل على محمممد
صلى اللممه عليممه وسمملمم . ولممذلك كممان تالمممذتهم من
أبناء األمم المفتوحةم ، ومن العبيد والموالي والخممدمم
والتمممابعين . ولم يمممأبهوا إلى ذلمممك لحرصمممهم على
تطمممبيق تعممماليم اإلسمممالم في العمممدل والمسممماواة
واإلنصمماف ، وأورثمموا الصممالحين منهم علم السممماء

الذي ورثوه عن محمد صلى الله عليه وسلم .
وصمممار جمهمممور القمممراء والمحمممدثين والمممرواة
والمفسرين والفقهاء والمتكلمينم وغيرهم من أبنمماء
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األمم المفتوحممة ، وصممار كممل جيممل التممابعين الممذي
انتهى إليه علم رسول اللممه صمملى اللممه عليممه وسمملمم

220إلى الموالي من أبناء األمم المفتوحة . 

* نموذجيتهم الفذة بين البشرية والقرآنية :
لست أزعم أن الصحابة في مرتبة األنبياء ، وهم
معصومون عن الوقمموع في األخطمماء، وممما زعم أحممد
من قبلنا بعصمتهم التامة ، وبعدم بشريتهم ، ولست
أزعم أن الصممحابة متسمماوون عنممد اللممه ، من حيث
السممابقة إلى اإلسممالم ، ومن حيث ممميزان الخممدمات
والمجهودات الجبارةم التي قدموها لقيام هممذا الممدين

ونصرته .
لقد وقف فصيل من المسلمين - هممداهم اللممه -
حيممال مجموعممة من الصممحابة يلعنممونهمم ويسممبونهمم
ويشمموهونهم ، ووقممف فصمميل آخممر - هممداهم اللممه -
حيال مجموعة من الصحابة يمجممدونهمم ويعظمممونهمم
ويحترمونهمم ويرفعممونهم على غمميرهم من الصممحابة
الكرام ، حتى غالى البعض في الذهاب بعيدا إلى حد

عصمتهم المشابهة لعصمة األنبياء والمرسلين .
ال نزعم كل هذا وذاك ، وال نذهب هممذا المممذهب
وال ذاك ، ولكننام نقممول فيهم ممما قالممه رسممول صمملى
اللممه عليممه وسمملم : ] اللممه ، اللممه في أصممحابي ، ال
تتخذوهم غرضا بعممدي ، فمن أحبهم فبحممبي أحبهم ،
ومن أبغضممهم فببغضممي أبغضممهم ، ومن آذاهم فقممد
آذاني ، ومن آذاني فقمممد آذى اللمممه ، ومن آذى اللمممه
فيوشممك أن يأخممذه [ ) حممديث صممحيح رواه السممتة
بألفاظ مختلفة (، ونقممول فيهم قولممه عليممه الصممالة
والسالم : ] أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمم
[ ) حممديثم صممحيح رواه السممتة بألفمماظ مختلفممة ( .
ونقول فيهم ما قالممه اللممه تعممالى : } محمممدم رسممول
الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم  { )

 ( . ومن هذا المنطلق اإلسالمي السممامق29الفتح : 
نطرح السؤال التالي : 

  ، بتصرف .127 .. 118انظر : محمد الغزالي ، ص  220
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كيف وفق الصحابة بين بشممريتهم ونممموذجيتهمم
ومثمماليتهمم ؟ وكيممف اسممتطاعوا صممناعة األطروحممة

النموذجيةم بين الجبلة البشرية والمثالية القرآنية ؟
إن طرح هذه المسألة مهم جدا والسيمام إذا كان
ذلك الجيل الحركي التغييري الفاعممل اسممتطاع صممنع
نموذج مثالي في ظرف قياسي ، واسممتطاع توسمميع
رقعممة ذلممك النممموذجم جغرافيمما وديمغرافيمما وسياسمميام
واجتماعيا ، واستطاعم خلق نماذج مثالية كثيرة العممدد

تكفي لصناعة عمليةم التغيير المنتظرة .
ثم إن طمممرح همممذه المسمممألة يكمممون من بممماب
استلهام قواعممد وأسممس وظممروف صممناعة وتشممكيل
ذلممك الجيممل ، وإعممادة طرحهمما ثانيممة بهممدف خلممق
الظروف المواتية إلعادة تشكيل ذلك الجيل التغييري
المنتظمممر . فبعمممد تعمممثر جيمممل الصمممحابة لضممممان
االسمممتمرارية الراشمممدية ، وتكمممرار عمليمممة التعمممثر
الموروثة حتى يوم الناس هذا ، وبخاصة عنممد صممياغة
أبجديات مشروع النهضة المتجدد . ونحن نعلم أنه قد
اجتمع لجيممل الصممحابة شخصممية فممذة متممميزة عملتم
بشمممكل دائم على صمممهر مشممماعرهم وعمممواطفهم
وإراداتهم وأهدافهم في بوتقممة واحممدة ، ونفسمميات

مخبتة راغبة في التغيير .
* الخالصة المنهجية لعمل الصحابه الدعوي :

وبعدم فهممذا جيممل الصممحابة الكممرام رضمموان اللممه
عليهم ، المممذي جممممع اإلرادة الفاعلمممة ، والقابليمممة
الصادقة للحق ، واالندفاع القوي للتضحية في سبيل
عمممزة اإلسمممالم ، مسمممجال بمممذلك بصممممات الحضمممارة
اإلسممالمية النمميرة في صممفحات التمماريخ المشممرقة ،
حممتى صممار الجيممل الممذي تقتممدي بممه سممائر الحركممات
اإلصالحية في كل عصر ومصر ، وتقتدي بممه األجيممال
الربانية المتطلعممة لجنممة عرضممها كعممرض السممماوات

واألرض التي أعدها الله للمتقين .    
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الفصل السابع 
فصل التوجيهات التربوية

 قال رسمول الله صلى الله عليه وسلم :     
} أدبني ربي فأحسن تأديبي{                      
حديث شريف

خاصة باالمتحانات توجيهات تربوية
* تنبيه :

أي بني الطالب .. أي بنيتي الطالبة :
هذه الورقة المقدمممة إليممك هي حصمميلة تجممارب
طويلة في حقل التربية والتعليمم بمختلممف مراحلممه ،
دامت ألكثر من عقدين تربويين ، وهي خالصة دقيقة
وعلميمممة وعمليمممة واعيمممة ، استخلصمممتها من خالل
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عمليممات التقممييمم والتقممويم المنهجيممة والمعرفيممة
لالمتحاناتم .

وحتى ال يتكرر منك نفس الخطإ نقدم لممك هممذه
الخالصة العلمية والعمليةم ، التي يجب عليك أن تلتزم
بهمما في االمتحانممات ، كي ال تضممل ، وال تممزل ، وال

تفشل ، وال ترسب بإذن الله تبارك وتعالى . 
واعلمم أنك لو اتبعتها بدقة ستكون من الناجحينم
- بممإذن اللممه - ، وهي نافعممة لممك في سممائر حياتممك
العلمية والعمليةم ، وفي سائر مواد الدراسة الجامعيةم

. وهي كالتالي :
* التوجيهات العامة :

 - بادر إلى التحضير وإلى القممراءة المبكممرة للمممواد1
أوال بأول ، وال تراكم عليك المادة العلميممة لتفاجئممك
االمتحانمممات بغتمممة فترتبمممك في التحضمممير ، وتفقمممدم
صوابك وسداد أمرك ، وال تعتمد على ممما يقدمممه لممك
األساتذةم في المممذكرة ، فممذلك غيض من فيض ، بممل
توسمممع - وهمممو األصمممل - بمممالرجوع إلى المصمممادر

والمراجع ما أمكنك ذلك ..
 - بممادر إلى الحضممور المبكممر لقاعممة االمتحممان ، وال2

تتمممأخر ، وكن أول المممداخلين إلى القاعمممة ، وتجنبم
التأخر ، واحترم مواعيد االمتحان بدقة .

 - اعتقد أن االمتحان وسمميلةم نبيلممة وشممرعية لغايممة3
نبيلة مثلها ، وهو كممذلك ، تجنب فيممه الغش والخممداع
والتممدليسم والممتزوير ألنممه ورد في الحممديث الشمريف
} .. من غش - غشممنا - فليس منمما .{، وألن الطممالب
الغشاش سيفشممل في حياتممه العمليممةم في المجتمممع

مستقبال ألنه خاوي المحتوى.   
 - أحضر معك قلمين أو أكثر سمماعة االمتحممان ، وال4

تكن - كما يفعممل الكثممير من الفاشمملينم - كسمماع إلى
الهيجاء بغير سالح .

 - ال يعنيك شممأن المراقممبين وأحمموالهم وأشممكالهم5
وعددهمم .. واعلم أن الرقيب الحقيقي هو الله الذي

يعلمم خائنة األعين وما تخفي الصدور .
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 - حافممممظ على رباطممممة جأشممممك ، وعلى هممممدوء6
أعصممابك ، وعلى اطمئنممان نفسممك ، وعلى رزانتممك

األدبية .
 - تجنب إحضمممار الممممذكرات الجامعيمممةم أو الكتب أو7

الدفاتر المعنية بيوم االمتحممان درءا لكممل الشممبهات ،
ودفعا لكثير من المظان ألنه - كممما ورد في الحممديثم
الشريف - } من حمام حمول الحمى أوشمممك أن  يقممع

فيه { .
 - اعلم أن إدارة الكليممة وأسمماتذتها ينظممرون إليممك8

نظرة تفاؤل بمسممتقبل زاهممر لممك وللمموطن وللعلمم ،
فال تخيب ظنهم فيمممك ، وأعنهم وأعن نفسمممك على
أداء هممذه المهمممة النبيلممة بالحسممنى ، وإالّ عرضممت
نفسك  لطائلة المساءلة القانونيممة الرادعممة ، حسممب
ما ينص عليه القانون الممداخلي للجامعممةم الممذي ينظم

سائر العمليات التربوية واإلدارية .
 -اسممتنفذم كممل المموقت المخصممص لالمتحممان ، وال9

تتسرع في الخروج من قاعة االمتحان حممتى ال تنممدم
على الوقت الذي أضعته .

* التوجيهات المنهجية :
 - اكتب اإلجابممة على أوراق االمتحممان بخممط واضممح1

ومقروء .
 - املء المعلومات الخاصة بورقة االمتحممان ، من :2

اسم ولقب وقسم وسنة ومادة ..
 - عممدم التسممرع في اإلجابممة - كممما يفعممل البعض3

ويمزق األوراق - وتممروى في اإلجابممة ممما أمكن ، ألن
في التممممأني النجمممماح ، وفي التعجممممل االضممممطراب

والفشل .
 - افهم السمممؤال فهمممما جيمممدا ودقيقممما ، ثم أجب4

عليه ، وانتبه لألسئلةم اإلجبارية واالختياريةم .
 - تعامل مع السؤال بدقة ومباشممرة ، وبموضمموعيةم5

علميةم ، وتجرد من ذاتيتك وعواطفك .
 - استثمر كممل المعلومممات الممتي بحوزتممك ، واجعممل6

المواد والمعلومات المختلفةم التي تحصلت عليها من
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كافة البرنامج الدراسممي ، ومن مطالعاتممك الخارجيممة
في تقديم أفضل إجابة .

 - تجنب كتابممة األسممئلة على أوراق اإلجابممة - كممما7
يفعممل الكثممير من الفاشمملين - واكتممف برقمهمما أو

 .. [ .3 ، س 2 ، س 1رمزها : ] س 
ْم الجواب برقم8  - افصل بين األسئلة بفاصل ، ورقِّ

 ، .. [ . وال تخلممممممممط بين األسممممممممئلة2 ، ج 1: ] ج 
واألجوبة .

* التوجيهات المنهجية الخاصة :
 - استعمل عالمات التنقيطم بدقة : ] نقطة ، فاصلة1

، إشممارة اسممتفهام ، إشممارة تعجب ، نقطممتين، ثالث
نقاط ، أقواس .. [ .

 - اسمممتعمل عالممممات المممترقيم بدقمممة : ] األرقمممام2
الكبممميرة والصمممغيرة ، الحمممروف األبجديمممة العاديمممة
والمشممممكلة ، مثممممل : أ ، أَ ، أً ..  األرقممممام العاديممممة

 .. [ .1ً ، 1َ ، 1والمشكلة ، مثل : 
 - تجنب األخطممماء اإلمالئيمممة والنحويمممةم والصمممرفية3

واألسلوبية ، وغريب الكالم وحوشيهم .
 - راع موقمممع الفكمممرة والفقمممرة ، وراع بمممدايتها4

ونهايتها ، واالنتقال من فقرة إلى أخرى .
 - تجنب التكممرار واإلعممادة من دون فائممدة ، وتجنب5

اإلطناب الممل ، واإليجاز المخل ، وَعبِّر بما يقتضمميه
المقام بدقة وبموضوعية . 

 - تجنب المممممديباجات المنمقمممممة ، والمقمممممدمات6
المطولة ، واإلكثار من الصممالة على النممبي واألدعيممة
واألذكممار الممتي يمأل بهمما الطالب بدايممة صممفحاتهم ،
وتجنبم أيضا عبارات التزلف والتقرب والتودد والثناء
على األسممتاذ ، أو على المممادة ، وغيرهمما ، مممما درج

عليه الطلبة الفاشلون والوصوليون ..
 - التأكممد والتثبت من حفممظ اآليممات الكريمممة ، ثم7

كتابتها بين قوسين ، وتجنب كتابممة معناهمما مطلقمما ،
كما يفعل البعض فيقولون في معنى اآلية .

 - التأكمممد من األحممماديث النبويمممة ، وكتابتهممما بين8
قوسممين أيضمما ، مممع عممدم التشممدد في ذكممر الممرواة،
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والسند ، مكتفيا بذكر الصحابي إن أمكن ، والمصممدر
إن أمكن .

 - تجنب الخممروج عن الموضمموع المطلمموب، وتجنب9
إطالة عنصر على حساب عنصر آخر.

- تجنب ركاكمممة األسممملوب ، وسمممطحية العمممرض ،10
وبسمماطة التحليممل ، وهشاشممة الفهم ، وعممدم الدقممة
في النتائج ، وتجنب أيضا أساليب المبالغممة والتصممنع
والتصنيعم اللفظي المليئة بفنون والبيممان والبممديعم ..

وغيرها .
- استخدم المنهجية العلميةم الممتي تحصمملت عليهمما11

خالل دراستك وأنت تتعامل مع األسئلة.
- تجنب األسلوب الخطابي والمموعظي واإلرشممادي12

والتبشمميري والممدعوي .. واعلمم أنممك بصممدد مناقشممة
قضممية علميممة ومعرفيممة ، ولممو كممانت في الممدعوةم
واإلرشاد والفقه، فعليك أن تتعامل معها بموضوعية

علميةم ، متجنبا بذلك كل أشكال الوعظ والخطابية .
أي بني الطالب .. أي بنيتي الطالبة :*خاتمة :

اعتمممد على اللممه في سممائر أعمالممك ، واعتممبر
العلم عطاء من اللممه ، وجهممد وبممذا وتضممحية عظيمممة
يبذلها الطممالب ليكتسممب بهمما العلم ، وأن من اعتمممد
على علمه َضلَّ ، ومن اعتمممد على جهممده كَمملَّ ، ومن
اعتمد على نفسه زلَّ .. ومن اعتمد على الله وحدهم ،

ال َضلَّ ، وال كَلَّ ، وال زلَّ .
والله أعلى وأعلم                                                           

ومن وراء                                                       
يهدي السبيل .هو القصد .. و
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منهجية تلخيص الكتاب وطرق عرض
الدواعي والمبررات  

عمممرف مسمممتوى التكممموين والتمممأطير والبحث
والتأليف .. في الجامعة الجزائرية في العقممد األخممير
من القمممرن العشمممرين والعقمممد الثممماني من القمممرن

-1410م / 2000-1990الخمممامس عشمممر الهجمممري ] 
هم [ تراجعا خطيرا في مسممتوى أدائهمما العلمي1422

والتمممأطيري والتكويمممني والبحمممثي .. وذلمممك عائمممد
العتبارات علمية وفكرية وثقافية وتربويممة وأخالقيممة

 ثموسياسية واجتماعيةم .. ال يسمح المقممام ببحثهمما .
بعممد فممرض نظممامفي اآلونممة األخمميرة ازداد انهيممارا 

Lالتكمموين القصممير ]   .  M  .  D  2007 [ سممنوات-
م .2015

كمممما شمممهدت تمممدنيا علميممما وفكريممما وثقافيممما
وتنويريممما .. في مسمممتويات الممممؤطرين والقمممائمين
عليهمما ، مممما أثممر سمملبا على مردوديتهمما ومكانتهمما
وموقعهمما وإنتاجيتهمما العلميممة والفكريممة والثقافيممة
واالجتماعية والتنويرية والسياسية .. وجعلهمما مجممرد
هياكممل مؤسسممة سمملبية ، تقمموم بممدور روتيممني في
الكيان الجزائري المريض ، متناسية عن قصد - بفعل
النوعيممةم المترديممة للقممائمين عليهمما عمومممام - دورهمما

الحضاري الريادي ..   
وقد تجلت مظمماهر ضممعفها وتراجممع مسممتوياتها
ودورهمما - بحيث صممارت في وضممع المنفعممل المتممأثر
بتفاعالتم األحممداث الوطنيممة واإلقليميممةم والعالميممة ،
ك - في وليس في وضممع الُمَفعِِّل والُموجممهم والُمحممرِّ
الكم الهزيل من إنتاجها العلمي والفكري والثقافي،
حممتى أنهمما بمماتت تصممنف - حيث مردوديتهمما العلميممةم
والفكريمممة والثقافيمممة والتنويريمممة - في الممممراتب
األخمممميرة بين الجممممامعالت العربيممممة واإلسممممالميةم
والعالمثالثيممةم ، بممالرغم من تمتعهمما بهممامش حسمماب
وأرقام مقبول من حيث اإلمكانات الماديممة والماليممة
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المرصممودة لهمما في الميزانيممة العامممة للدولممةم قياسمما
ببعض المممدول العربيمممة كمصمممر وسمممورية والعمممراق

واألردن ولبنان وتونس وليبيام .
واعتقادي - وبعد دراسة ميدانية وإحصائية ثريممة
في شمممؤون البحث العلمي والفكمممري والثقمممافي ..

 أن مشمممكلة221م - 2015-1987الجمممامعي لسمممنوات 
الجامعة الجزائرية - وإن كان متعدد الجمموانب أيضمما -
يكمن - أوال وأخيرا - في تراجع نسبة وحجم ونوعيممةم
وفاعليمممة المقروئيمممة لمممدى الجمممامعيينم على وجمممه
الخصوص من : أساتذة محاضرين وأسممماتذة مطبقين
وطلبة باحثين وطلبة صممفيين ، حيثم خلصممت النتممائج

 بذلك المستقاة من الدراسة السابقة ، وكما شهدت
التجربممة العقديممة ، أيضمما أن معظمهم بقي يعمماني

ويراوح من المشاكل التالية :
 - قدم المعلومات وعدمم تجددها .1
 - عدم مواكبة الجديدم الصادر في العالمين العممربي2

واإلسالميم والعالمثالثي .
 - اسممتحالة اللحمماق بالمسممتوى العلمي الممذي عليممه3

الجامعات األوربية ، فضممال عن التفكممير باللحمماق بممما
وصلت إليه الجامعات األمريكية أو اآلسيوية .

 - التأخر الخطير في احترام مواعيممد وآجممال إتمممام4
الرسائل العلمية .

 - ضعف إنتاجية ومردودية األستاذ الجامعي تدريسا5
وتأليفمما وإنتاجمما على المسممتوى المحلي واإلقليمي

والعربي واإلسالمي والعالمثالثيم على أقل تقدير .
 - عدم جدية اإلطار الجامعي الجزائممري في عمليممةم6

اإلنتمماج الثقممافي والفكممري والعلمي والبحممثي، وفي
انظر دراستنا المنشورة بجريدة البيممان عن دور الجامعممة 221

الجزائرية في عمليممة التنميممة والبنمممماء : أحممممد عيسممماوي ،
دور الجامعات الجزائرية في عملية التنميمة والبنممماء ، مجلممة

/فيفري/25هم 1415/رجب/23 ،م 44البيان ، قسنطينة ، عدد 
 . والحلقة الثانية عدد13 و 12م ، الحلقة األولى ، ص 1995

 .13 و 12م ، ص 1995/مارس/03هم 1415/شعبان/01 ،م 45
وأُعيد نشرها في مجلة البالغ الكويتية .
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عمليممممة إنتمممماج : ] الكتب ، الممممدوريات ، األبحمممماث ،
الدراسات ، المقاالت ، المشاركات العلمية المختلفة

من ملتقيات وندوات وحوارات ومناظرات .. [ . 
 - االستعراضممات الوهميممة والشممكلية و المظاهريممة7

الخادعة عبر الملتقياتم والنممدوات واأليممام الدراسممية
التي يغلب عليها طابع االرتجال والتسرع والضحالة ،
وغياب األصالة العلمية ، والمباهاة الفارغة ، وتبديممدم
أممموال األمممة - ومئممات الماليينم المرصممودة لممذلك
النشاط األجوف - وراء شممكليات ال تسمممن وال تغممني
من جمموع ) محافممظ للمشمماركين ، إقامممات فارهممة ،
نقل بالطائرات ، حفالت أكل باذخة ، رحالت سياحيةم

. ) ..
والحقيقمممةم أن السمممبب المممرئيس - بمممالرغم من
إقراري بفاعلية وتأثير األسباب األخرى بقوة - يكمن
في ضعف وقلة وتراجممع القممراءة العلميممة والفكريممة
والثقافية .. لدى الباحثم واألستاذ والطالب الجامعي
، واكتفمماؤه بثقافممة المشمماهدة والسممماع ، وبثقافممة
االسترخاء والتمدد،م التي تتكرم بهمما بعض الملتقيممات
الجوفاء، والتي ال يقممدم فيهمما أي طممرح علمي قيم ،
أو التي تقدمها الصحف الجزائريممة اليوميممة السمميارة
واألسبوعية والشهرية ، أو مممما يتلقفممه بعض قصممار
وضعاف اإلرادات من سممادتهم الدارسممين والبمماحثين
الجممامعيينم الجممادين ويعيممدون تقديمممه على أنممه من
ابتكممارهم العلمي الرفيممع .. أو مممما يقتنصممه بعض
الجامعيينم الفاشلينم ممن درجوا على تتبممع الحصممص
والبرامج الفضائية العربية والعالميةم .. والذين صاروا
يشمممكلون شمممريحة تأطيريمممة كبممميرة في الجامعمممة
الجزائرية ممن يعتمدون منهج السماع والمشمماهدة ،
حتى درجت في أدبياتهم العلمية والمنهجية ألفمماظ :
) شمماهدت ، سمممعت ، اسممتمعتم ، انتبهت ، قيممل لي،
ُحكي إلي .. ( ، وغممممابت من مفممممردات قاموسممممهم
العلمي : ) قرأت ، كتبت ، حققت ، علقت ، نقممدت ،

فكرت ، تمعنتم ، تمليت ( . 
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وعلى المممرغم من إيمممماني المطلمممق وقنممماعتي
الراسممخة بالتممأثيرات السمملبية الممتي أحممدثتها ثقافممة
المشاهدة والشاشمات الفضائية العربية واإلسالميةم ،
إالّ أنني مازلت أعتممبر أن الممداء كممل الممداء كممامن أوال
وأخيرا في قلة وضعف وتراجع فاعلية القممراءة لممدى

أصناف الجامعيين الجزائريين .
وإن كنمما كبمماحثين ال نسممتطيع إنقمماذ الجامعممة
الجزائرية مما هي فيه من تردي وانحطاط وتراجع ..
وهممذا هممو الواقممع والحممال ، غممير أنممه من الممواجب
المقدس علينام أن ننقذ أنفسنا كباحثين،م وذلك برفممع
نسبة وحجمم ونوعيةم وفاعلية المقروئيممة لممدينا ولممدى
طلبتنا ومن هم تحت توجيهنمما، بعممد أن قضممت عليهمما
الشاشممات الفضممائية وغممير الفضممائية ، وتكنولوجيممام
اإلعالم اآللي ، واإلعالميممماء ، واألنمممترنيت ، والنشمممر
اإللكممتروني.. وذلممك ال يكممون وال يتممأتى ، إالّ بتكممثيف
وتنويمممعم وتفعيمممل عمليمممةم القمممراءة لمممدينا جميعمممام
كمشتغلينم بالعمممل العلمي والفكممري والثقممافي في

الجامعة الجزائرية .
ولذا فأنا أقترح صيغة جديدة بديلة في الحصممص
التطبيقة بديلة عن العروض واألبحاث الفارغة، التي
تعطى للطلبة من قبل األسمماتذة المطبقين ، بهممدف
ملء الفراغ السقيم في الحصة التطبيقيةم وشممغلهمم
طيلة السنة ، وتتمثلم هذه الصيغة البديلة في قممراءة
أهم الكتب أو المصادر أو المراجممع أو بعض الفصممول
والمبمماحث والمقمماالت المهمممة المتعلقممة بالمممادة
المطبقة ، ولتكن نصوصا تراثية أو رسممائل مختصممرة
من أهم المصممادر ، أو فصمموال مهمممة في كتمماب ، أو
قممراءة كتمماب رئيس ومهم بعينممه ، بطممرق القممراءة
المختلفمممممةم ، كقمممممراءة ) متن رسمممممالة أبي زيمممممد
القيرواني ( في تطبيق مادة فقه العبادة في السممنة
األولى ، وشرح فصممول من ) متن خليممل ( في فقممه
المعمممامالت واألسمممرة في السمممنة األولى والثانيمممةم
والثالثممة ، و ) سمميرة ابن هشممام ( في مممادة السمميرة
النبويممة ، و ) قطممر النممدى وبممل الصممدى ( في اللغممة
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العربيمممة لطلبمممة السمممنة األولى والثانيمممة ، وكتممماب
) جمممواهر البالغمممة وجمممواهر األدب ( للسممميد أحممممد
الهاشمي لطلبة السنة الثالثة والرابعة ، وفصول من
) االعتصممام والموافقممات للشمماطبي ( لطلبممة السممنة

الثالثة والرابعة .. 
وذلممك لتحقيممق جملممة من المكاسممب العلميممة
والفكريممة والثقافيممة والتربويممة والمنهجيممة.. لممدى

الجامعيينم عموما ، وهي :
 - اكتساب معارف وحقائقم علمية جديممدةم ، وتكمموين1

التراكم المعرفي والعلميم .
 - اكتساب رؤى ونظرات جديدةم حممول موضمموع من2

المواضيع .
 - معرفممة طريقممة ومنهج الكمماتب في التعامممل مممع3

القضممايا والمسممائل ، وكيفيممةم تناولممه لهمما : وصممفا
وتأريخا وتحليال ونقدا وتقييما وتقويما ..

 - تعميق روح الفهم والتحليل والتمحيصم والنقممد ،4
والخروج من دائرة التآكل الثقافي واجترار الذات .

 - ترسيخ وسمميلة البحث الوحيممدة واألساسممية لممدى5
الباحث .

 - تثقيمممف النفس على أخالق طلب العلم والصمممبر6
في طلبممممه ، واكتسمممماب ثقافممممة البحث والبمممماحثم

الحقيقيةم .     
 - العمل على تكوين المشمماريع المسممتقبليةم لجيممل7

من الطلبممة البمماحثين المتمرسممين بثقافممة القممراءة
والبحثم والتحليل والنقد والتأليف .

 - اكتساب اللغممة العلميممةم في التخصممص ، والتمكن8
من مصممطلحات العلم ، والتمهممر فيهمما فهممما وكتابممة

ونقاشا .
* منهجية التلخيصم :

يجب أن يتبممممع الطممممالب في تلخيص الكتمممماب
الخطوات التالية : 

 - الوصف العام للكتاب من الناحية الشكلية ، بحيث1
يعممرض لحجمممه ، ولونممه ، وطبعتممه ، وتاريخممه ، ودار
طباعتممه وتخصصممها ، ولنوعيممةم طبعتممه ، أهي طبعممة
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محققة ، أم هي غير محققة ، أم هي طبعة تجارية ،
أم هي طبعة مصورة .. ولعنوانه ، وخطوطه .

 - التعريف الموجز بمؤلفه وعصره إن أمكنك ذلك ،2
وهل له خصوصيات .

 - عرض عنوان الكتاب والتركيز على طبيته ونوعية3
تخصه ودالالتممه العلميممة والواقعيممة ، وهممل حمماز على
قصممب السممبق العلمي ، أم أنممه مسممبوق علميممام أو
منهجيا ، بحيث وجد من عرض لمثل مضمونه ، أم أنه

ابتكار جديدم في حقل المعرفة العلمية .
 - الوصف العام لمقدمة الناشر ، ولمقدمة الكمماتب4

وتقديمم ما فيهما من أفكار .
 - الوصف العام ألبممواب وفصممول الكتمماب ، ولمنهج5

الكاتب ، ولطريقته وللغتهم ولمصطلحاته.   
 - تلخيص فصممموله فصمممال فصمممال ، بحيث يتنممماولم6

التلخيصم أهم األفكار والقضايا الواردة فيه، وإذا لزم
األمممر اكتفى الطممالب بممذكر مثممل واحممد ، أو أنممموذج

واحد مشابه لغيره تجنبا للتكرار .
 - ربط الفصول الملخصة بفقممرة إنشممائية تذكيريممة7

من الطممالب بهممدف الحفمماظ على التسلسممل العلمي
والمعرفي للكتاب الملخص .

 - ضممممرورة الحفمممماظ ممممما أمكن على أهم جمممممل8
ومصممطلحات ومفمماهيمم وتصممورات الكمماتب األصمملي،
ضمممانا لألمانممة العلميممة من جهممة ، وتجنبمما لمخمماطر

التحريف والتزييف .
 - االجتهاد - ما أمكن - للحفاظ على أسلوب ومنهج9

الكممماتب ، وعمممدم االسمممتغراق في إبمممراز األسممملوب
الشخصممي الممذي يلغي جهممد المؤلممف ، بحيث ينصممب

الملخص نفسه كمؤلف ثان له .
- االسممتعانة - قممدر اإلمكممان - بالثقافممة التراكميممة10

األفقية والعمودية من خارج الكتاب الملخص ، بهدف
تزكيتممه وإثرائممه ، كممالرجوع مثال إلى بعض المعمماجم
والمصادر األصيلة ، التي لم يستطع المؤلف الرجوع

إليها لسبب ما .
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- تصحيح بعض األخطاء المطبعية الممتي قممد يغفممل11
عنها المصححون أثناء عمليةم المراجعة والطباعة.

- التعليممممقم على بعض القضممممايا الممممتي عرضممممها12
الكاتب ، والتي تبمدو للطالب - حسب مستواه 

العلمي الصممفي - أن المؤلممف قممد خممالف فيهمما بعض
المتعممارف عليممه علميممام مممما قممرأه أو سمممعه من

األساتذةم أو الباحثينم األكفاء .
- االحتفاظ بنفس النتائج التي خممرج بهمما المؤلممف13

في نهاية بحثه .
- العمممل على تممذييل التلخيص ببعض المالحظممات14

النقدية .
* أنواع التلخيص :

وينقسمم التلخيصم إلى ثالثة أنواع ، هي :
:) التقليص (  - التلخيص الحرفي التطابقي 1

وفي هذا النوع من التالخيصم يلتزم الطالب قدر
اإلمكمممان اخمممتزال كم المعمممارف والحقمممائق واآلراء
واألفكار .. الممواردة في الكتمماب الملخص دون زيممادة
أو نقصان ، أو تصرف بالحذف واإلضممافة والتعممديل ،
كما يلتزم بالحفاظ على لغة وأسلوب الكاتب أيضا .

 - التلخيص بالتصرف :2
وفي هممذا النمموع من التالخيصم ينطلممق الطممالب
إلى اخممتزال كم المعممارف والحقممائق والمعلومممات
واآلراء واألفكمممار ... المممواردة في الكتممماب الملخص
بأسلوبهم الخاص ، فيتصممرف في مضمممونه بمماالختزال
والدمج الممذي يممراه مناسممبا ، وهممذا المسممتوى يكممون
للطلبممة البمماحثين في مسممتوى الدراسممات العليمما ،

والذين يهيؤن ليصبحوا باحثين حقيقيينم .
 - عرض الكتاب :3

وأسلوب التلخيص العرضي العام هممذا هممو أرقى
أسمماليب التلخيصم وأدقهمما وأفيممدها ، وهممو للبمماحثينم
المتمرسممين في القممراءة والكتابممة والبحثم ، وفيممه
ُيختزل الكتاب في اربممع أو خمس صممفحات ، ويُنشممر
عمممادة في الصمممحف والمجالتم الثقافيمممة والفكريمممة

المتخصصة والعامة.
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ملحمممق اهتدائممممي

 * أخالق طالب العلم
أود في خاتمة هذا الكتاب أن أقدم لطلبممة العلمم
الحقيقمميين مواصممفات طممالب العلمم الحقيقي، كممما
مررنمما بهمما وتعلمناهممام وطبقناهمما ونحن طلبممة علمم
شممرعي في مسمماجد وجوامممع ومعاهممد بالد الشممام

م ، علي يممد1975-1971هممم / 1395-1391سممنوات 
العلممممماء والشمممميوخ األجالء ، والعلمم علمممممان ، علم
األبممدان ، وعلم األديممان ، وألن العلم نممور من اللممه
يضممممفيه على طممممالب العلم الصممممادق المنشممممغل
والمشممتغل بممه ، فيرزقممه اللممه تعممالى بلمموغ إحممدى
درجات المعرفممة ، وأهمهمما معرفممة نفسممه ، وعظمممة
خالقممه ، مممدبر األكمموان والموجمموداتم والمخلوقممات ،
وبالتالي يستحق رضى ربه عليه، وعندئذم تصير الدنيا
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منزال ، والبدن مركبا ، واألعمال سعيا إلى المقصد ،
وال أعظم من مقصد رضى الله تعالى ، واللقاء بممه ،
ففيه العلم كله ، وإن كان ال يعرف قدر هذا المعراج
إالّ القلة من طلبة العلم الصادقين . وهممذهم الصممفات

العشر هي :
 – تقديم طهارة النفس عن رذائل األخالق ومذمومم1

األوصمماف ، إذ العلم عبممادة القلب ، وصممالة السممر ،
وقربة الباطن إلى الله تعالى القائل : } إنما يخشى
الله من عباده العلممماء { ، فممالعلم طهممارة للبمماطن ،

وثمرته التقوى والخشية الحقيقية من الله تعالى .
 – تقليل االشتغال بالدنيا وعالئقها ، واالبتعادم قممدر2

اإلمكان عن األهل واألوطان، حتى ال ينشممغل طممالب
العلم بهممما عن طلبمممه العلمم ، ألن ] العلم ال يعطيمممك
بعضه حتى تعطيه كلك [ ، وقال الشافعي رحمه الله

:
تغرب عن األوطان في طلب العمال      واسفر

ففي األسفار خمس فوائد
تفريج هم ، واكتساب معيشة ، وعلمم     وآداب ،

وصحبة ماجممممد .
 – أن ال يتكممبر على العلم ، وال يتممأمر على المعلم ،3

بممل يلقي إليممه زمممام أمممره بالكليممة في كممل إجمممال
وتفصيل ، ويتواضع لمعلمهم ويطلب الثواب بخدمتممه ،
والشمممرف بصمممحبته والتتلممممذ على يديمممه ، ويمممذعن
لنصيحته إذعان المممريض الجاهممل للطممبيب المشممفق
الحاذق . وقد قال اإلمام علي رضي الله عنممه : ] إن
من حق العالم أن ال تكثر عليه بالسممؤال ، وال تعنفممه
في الجواب ، وال تلّج عليه إذا كسل ، وال تأخذ بثوبممه
إذا نهض ، وال تفشي له سرا ، وال تغتابن أحدا عنده،
وال تطلبن عثرته ، وإن زل قبلت معذرته ، وعليك أن
تمموقره وتعظمممه للممه تعممالى مممادام يحفممظ أمممر اللممه
تعمممالى ، وال تجلس أماممممه ، وإن كمممانت لمممك حاجمممة

سبقتم القوم إلى خدمته [ .
 – تمممرك االشمممتغال بمسمممائل االختالف ، واألخمممذ4

بمسممائل االتفمماق ، لعظم خطممر الخالف على عقممل
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ونفسية طالب العلم المريد ، وهذا أسمماس عممام في
طلب علومم الدنيا والدين .

 – أن ال يدع فنا من العلوم المحمودةم ، وال نوعا من5
أنواعه إالّ وينظر فيه نظممرا، يطلممع بممه على مقصممده
وغايتهم ، ثم إن ساعدهم العمر طلب التبحر فيممه ، وإالّ
اشتغل باألهم منه واستوفاه، وأخذ أطرافا من غريه
، ألن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض ، وقممديما

قال الناظم :
والعممممر عن تحصممميل كمممل علمممممم        يقصمممر

فابمممدأ منه باألهم .
 – عدم الخوض في فنون العلم دفعممة واحممدة ، بممل6

يراعي الترتيب ، ويبتدىء باألهم فالمهم، فإن العمر
ال يتسع ألخذ كممل العلممومم ، فعليممه أن يكتفي بمماألهم
فالمهم، وأحسنها ما نفعه - ونفعمم أمته - في دنيمماه

وآخرته .   
 – أن ال ينتقل إلى فن من العلمموم حممتى يسممتوفي7

الفن الذي قبله ، فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضممروريا ،
وبعضممها طريممق لبعض ، وطممالب العلم الموفممق من
راعى ذلك الترتيب والتدرجم والتمهد ، مصداقا لقولممه
تعالى : } الذين آتيناهم الكتاب يتلونهم حق تالوتهم { ،
أي ال يجمماوزن فنمما حممتى يتقنمموه ويحكممموه علممما

وعمال . 
 – أن يعرف السبب الذي به يدرك أشممرف العلمموم ،8

إلرادة شيئين هما : شممرف الثمممرة ، وقمموة الممدليل ،
ووثاقته ، كعلمم الدين وعلم الطب . فإن ثمممرة األول
الحياة األبدية ، وثمرة الثاني الحياة الفانيممة ، وهكممذا
تكون علمموم الطب والحسمماب أشممرف لدقممة ووثاقممة

أدلتها كعلم الدين .
 – أن يكون قصد المتعلم في الحال تحليممة باطنممه ،9

وتجميلممه بالفضممائل ، والقممرب من اللممه تعممالى، وال
يقصد به المال والجاه ..

- أن يعلم نسبة العلوم إلى المقصممد ، كيممما يممؤثر10
الرفيع القممريب السممهل ، على البعيممد ، والمهم على

غيره .
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وبعدم رحلة طلب العلم الطويلة والشاقة ، يصممل
طممالب العلم المخلصم الصممادق إلى أن يكممون ضمممن

أحد أربعة أحوال ، هي :
 – حممال االسممتفادة من العلم ، فيكممون مكتسممبا ،1

وهذا هو حال الطلب واالكتساب .
 – حال االدخار ، فيكون به غنيا عن السؤال ، وهممذا2

هو حال الغني عن السؤال.
 – حال إنفاق على نفسه ، فيكون به منتفعا ، وهذا3

حممال االستبصممار والتفكممر المحض ، والتمتممع بلممذة
التوسمم .

 – حال بذل لغيره ، فيكون به سخيا متفضال ، وهممو4
أشرف األحوال التي يصمملها طممالب العلم، وهممذا هممو

حال التبصير والتعميقم ، وهو أشرف األحوال . 
وفي هذا الصدد قال أبو حامد الغزالي في بمماب
العلم : )) .. فمن علم وعمل وعلّم، فهو الذي يدعى
عظيممما في ملكمموت السممماوات ، فإنممه كالشمممس
تضمميء لغيرهمما ، وهي مضمميئة لنفسممها ، وكالمسممك
الذي يطيب غيره وهو طيب . والممذي يعلم وال يعمممل
به كالدفتر الذي يفيممد غمميره وهممو خممال عن العممالم ،
وكالمسممن الممذي يشممحذ غمميره وال يقطممع ، وكمماإلبرة
الممتي تكسممو غيرهمما وهي عاريممة ، وذبالممة المصممباح

تضيء لغيرها وهي تحترق :
وممما هممو إالّ ذبممممممالة وقممدت       تضمميء للنمماس

وهي تحترق . (( .
* أخالق المعلم المرشد :

ولما تكدرت صورة المرشممدين في هممذا الزمممان
العكر ، وصممار بعضممهم يسممب بعضمما ، وبعضممهم يلعن
بعضا ، وبعضهم يفسق بعضا ، وبعضهم يبدّعم بعضمما ،
وصار - لألسف - بعضهم يكفر بعضا ، حممتى األممموات
منهم لم يسلموا من هذه األمراض النفسية واآلفات
القلبيمممة ، صمممار البمممد من رسمممم معمممالم اإلرشممماد
والتعليم ، فأممممما أخالق وصممممفات المعلمم المرشممممد

الصادق والحقيقي ، فهي :
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 – الشممفقة على المتعلمينم ، وأن يجممريهم مجممرى1
بنيه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ] إنممما
أنا لكم مثل الوالد لولدهم [ ، فهو يقصد إنقمماذهم من
االنحممراف والزيممغ في الممدنيا ، ضمممانا لهم من النممار

في اآلخرة .
فممالمعلم الصممادق والمرشممد المخلص المتأسممي
برسول الله صلى الله عليه وسلمم فهممو كممما يسممعى
ببنيه للسممعادتين ، فهممو يسممعى بتالميممذهم إلى حسممن
ثوابي الدنيا واآلخرة ، ولذلك فالمرشد الصادق طيب
ومخلصم وودودم ، يسعى بنفسه وبغيره لحسممن ثممواب
الدنيا واآلخرة ، عمال بقوله تعممالى : } األخالء يومئممذم
بعضممهم لبعض عممدو إالّ المتقين {، ويخممرج عن هممذا

طالبو الرئاسة ، والدنيا، والمجد ، والرياء .
 – االقتداء بصاحب الشممريعة عليممه الصممالة وأفضممل2

التسليمم ، فال يطلب أجرا ، وال شكرا ، إالّ إرضاء اللممه
تعممالى ، والقممربى منممه ، كممما يسممعد بكمممال تالميممذهم
ورقيهم العلمي والمعرفي ، ويسعد أيضمما بممتزكيتهم

وتهذيبهم وحسن خلقهم .
 – النصيحة الشاملة للمتعلم ، فهو كما ينصح أبناءه3

الذين هم صلبه ، فصفته الثالثة تممدعوه لنصمميحتهم ،
من ذلممممك أن يمنعهم من التصممممدي لرتبممممة قبممممل
استحقاقها ، أو التشمماغل بممالعلم الخفي قبممل العلمم
الجلي ، وواجب عليمممه تحمممذيرهم ونهيهم إن وفمممق
أحدهم إلى درجممة االسممتواء في بعض علمموم الممدين ،

فيتخذها مطية للطمع في الدنيا ، 
فتركها أنفع له من الوقوع في المعصية ، وتنممبيههمم
إلى أن المقصد من طلب العلم هو القربى من اللممه
تعالى ، ويقبح له مذام المخالفة ، فليس ممما يصمملحه

العالم الفاجر بأكثر مما يفسده .
وعليمممه مثال أن يصمممرفه عن طلب علم الخالف
في الفقه ، والجدال في الكالم والفتمماوى ، وإجممراء
الخصممومات واألحكممام ، وقممد قيممل من المممأثورات :
] تعلمنمما العلم لغممير اللممه، فممأبى العلم أن يكممون إالّ

لله [ .
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 – التربية والتأديبم بالتلميحم ال بالتصريح ، وهي من4
دقممائق صممناعة التعليمم أن يزجممر المتعلمم عن سمموء
الخلمممق بطريمممق التعمممريض مممما أمكن ، وال يصمممرح ،
وبطريق الرحمة ، ال بطريق التمموبيخم ، فممإن التصممريح
يهتممك حجمماب الهيبممة ، ويممورث الجممرأة على الهجمموم
بمممممالخالف ، ويهيج الحمممممرص على طلب الممنممممموعم
والخالف ، وقصة آدم وحواء في الجنة صريحة . وممما
ذكممرت القصممة لتكممون سمممرا ، بممل لتتنبممهم بهمما على
سبيل العبرة ، وألن التعريض يميل النفوس الفاضلة
واألذهممان الذكيممة إلى اسممتنباطم معانيممه ، فيفيممده

التفطن لما غمض عليه .
 – احترام سائر العلمموم ، وعممدم تقممبيحم علم آخممر ال5

يشتغل به ، كما يقبح معلم اللغة علمم الفقممه ، وعلمم
التفسير والحممديث ، على أنهممما محض نقممل وحفممظ
وسماعم ، فيقول : وهو شأن العجائز الحفممظ . وكممما
يصممنع معلم الكالم مممع علم الفقممه ، فهممذه صممفات

مذمومة للمعلمينم يجب تجنبها .
 – مراعمماة قممدرات المتعلم ، وأن يقتصممر بممالمتعلم6

على قدر فهمه ، فال يلقي إليممه ممما ال يبلغممه عقلممه ،
فينفره أو يخلط عليه عقلممه . ويقتممدي بسمميد الخلممق
محمممد عليممه الصممالة وأفضممل التسممليم حين قممال :
] نحن معاشر األنبياء أمرنا أن ننزل النمماس منممازلهم
ونكلمهمم على قدر عقممولهم [، وقولممه عليممه الصممالة
والسممالم : ] ممما أحممد يحممدث قوممما بحممديث ال تبلغممهم
عقولهم إالّ كان فتنة على بعضهم [ . وقممول اإلمممام
علي رضي اللممه عنممه وهممو يشممير إلى صممدره : )) إن
هاهنا لعلومام جمممة لممو وجممدت لهمما حملممة (( . وقممول
عيسى عليه الصممالة والسممالم : ] ال تعلقمموا الجممواهر
في أعناق الخنازير ، فإن الحكمة خير من الجوهرة ،

ومن كرهها فهو شر من الخنازير [ .
 – المرحليممة والتممدرجم والتبسمميطم ، واالنتقممال من7

المحسوس والملممموس إلى المجممرد والمعقممول، مممع
تحسممميس طمممالب العلم بمكانتمممه وقمممدره في فهم
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العلوم ، ولكن على التدرج وبالمراحل ، ألن أشممدهم
فرحا وأضعفهم عقال ، هو أفرحهم بكمال عقله .

 – العمممل بممما يعلم ، فال يكممذب قولممه فعلممه ، ألن8
العمل يُدرك بالبصممائر واألبصممار، فممإذا خممالف العمممل
العلم منع الرشد ، وكل من أمر ولم يفعممل لم يُقبممل
منه ، فمثل المعلم المرشممد مثممل الظممل من العممود ،
ومتى استوى الظممل والعممود أعمموج ، لقولممه تعممالى :
} أتممأمرون النمماس بممالبر وتنسممون أنفسممكم وأنتم
تتلممون الكتمماب أفال تعقلممون { ، وقممال رسممول اللممه
صلى الله عليه وسلمم : ] من سن سنة سمميئة فعليممه
وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامممة ، دون أن
تنقص من أوزارهم شيئا [ ، وقال اإلمام علي رضممي
اللممه عنممه : )) قصممم ظهممري رجالن : عممالم متهتممك ،
وجاهل متنسممك (( ، فالجاهممل يغممر النمماس بتنسممكه ،

والعالمم يغرهم بتهتكه ، وقديما قال الشاعر :
ال تنممه عن خلق وتأتي مثله    عممممممار عليممك إذا

فعلت عظيم . 
والله                                                            

أعلى وأعلمم
 

مسممممرد المصممادر والمراجممع
مسرد المصادر :

*  القرآن الكريم وتفاسمميره : ) تفسممير التحريممر والتنمموير ،
تفسير في ظالل القرآن ، أحكام القرآن للقرطبي ، أحكممام
القرآن البن عربي ، إعراب القرآن الكريم للنحاس ، تفسير

آيات األحكام للصابوني ، الكشاف للزمخشري ( . 
*  مصممادر تخممريج الحممديث النبمموي الشممريف ) الصممحاح .

السنن . المسانيد . المستدركات . الجوامع الصحيحة .. ( .
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 ، دار المعرفة ، بمميروت ، دونالسيرة النبوية*  ابن هشام ، 
طبعة ، دون تاريخ .

 ، دار المعرفممة ، بمميروت ، دونالسمميرة النبوية*  ابن كثير ، 
م .1981هم . 1401طبعة ، 

تممارج العممروس من جممواهر*  محمممد مرتضممى الزبيممدي ، 
 ، دار العلم للماليين ، بمميروت ، دون طبعممة ، دونالقمماموس

تاريخ .  
 ، دار الكتمماب العممربي ،الكامممل في التمماريخ- ابن األثممير ، 

م .1979بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
 ، دار العلم للماليينالخالفة واإلمامة- ابن قتيبة الدينوري ، 

، بيروت ، دون طبعة ، دون تاريخ .
 ، دار الفكراإلبانة عن أصول الديانة- أبو الحسن األشعري ، 

م .1975، دمشق ، الطبعة األولى ، 
مقممماالت اإلسمممالميين واختالف- أبمممو الحسمممن األشمممعري ، 

 ، مكتبممة النهضممة المصممرية ، القمماهرة ، الطبعممةالمصمملين
م .1954األولى ، 

الفرق بين الفرق وبيان-  أبو منصور عبد القاهر البغدادي ، 
 ، دار العلم للماليين ، بمميروت ، دونالفرقممة الناجيممة منهم

طبعة ، دون تاريخ .
السياسممة الشممرعية في إصممالح الممراعي- أحمممد بن تيميممة ، 

 ، دار العلم للماليين ، بممميروت ، دون طبعمممة ، دونوالرعية
تاريخ .

 ، دارالفصممل في الملممل واألهممواء والنحل- علي بن حممزم ، 
م .1986هم 1407صعب ،بيروت ، دون طبعة ، 

 ، دار صعب ،الملل والنحل- أبو الفتح محمد الشهرستاني ، 
م .1986هم 1407بيروت ، دون طبعة ، 

 ، لجنممة البيممان العممربي ،المقدمة- عبد الرحمن بن خلدون ، 
م .1958القاهرة ، الطبعة األولى ، 
 ، المكتبممة التجاريممةتاريخ الخلفاء- عبد الرحمن السيوطي ، 

م.1952الكبرى ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 
 ، دار العلمتمماريخ األمم والملمموك- محمد بن جرير الطبري ، 

للماليين ، بيروت ، دون طبعة ، دون تاريخ.
 ، تحقيق عبممد الممرحمنفضائح الباطنية- أبو حامد الغزالي ، 

م .1964بدوي ، دار المعارف ، القاهرة ، دون طبعة ، 
تبصممرة الحكممام في أصممول- إبراهيم بن فرحون اليعمممري ، 

 ، المطبعممة البهيممة ، القمماهرة ،األقضممية ومنمماهج األحكممام
هم .1347الطبعة األولى ، 

اإلحكممام في- شممهاب الممدين أحمممد بن إدريس القممرافي ، 
 ،تميمميز الفتمماوي عن األحكممام وتصممرفات القاضممي واإلمممام
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تحقيممق عبممد الفتمماح أبوغممدة ، المكتب اإلسممالمي ، بمميروت ،
دون طبعة وتاريخ .

 ، دار العلم للماليين ، بمميروت ،البدايممة والنهاية- ابن كثير ، 
دون طبعة ، دون تاريخ .

 ، دار العلم للماليين ، بمميروت ،قصص األنبيمماءابن كثير ،   
دون طبعة ، دون تاريخ .

 ، دارإعالم الموقعين عن رب العالمينابن قيم الجوزية ،   
الجيل ، بيروت ، دون طبعة ، دون تاريخ .

األحكممام السمملطانية- أبو الحسن علي بن محمد الماوردي ، 
 ، دار المعممارف ، القمماهرة ، دون طبعممة ،والواليممات الدينية

دون تاريخ .
 ،األحكممام السمملطانية- أبو يعلى محمد بن الحسين الفممراء ، 

مطبعممة مصممطفى الحلممبي ، القمماهرة ، الطبعممة الثانيممة ،
م .1966

 مسرد المراجع :
 ، دار الكتمماب العممربي ، بمميروت ، فجر اإلسالم- أحمد أمين ،

م .1969الطبعة العاشرة ، 
 ، دار الكتاب العربي ، بمميروت ،ضحى اإلسالم- أحمد أمين ، 

الطبعة العاشرة ، دون تاريخ .
 ، دار الكتاب العممربي ، بمميروت ،ظهر اإلسالم- أحمد أمين ، 

م .1969الطبعة الخامسة ، 
 ، مكتبممةزعممماء اإلصممالح في العصممر الحممديث- أحمممد أمين ، 

م .1971النهضة المصرية ، القاهرة ، الطبعة الثالثة ، 
 ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعممةالدين والدولة- محمد البهي ، 

م .1971األولى ، 
 ،اإلسالم في الواقممع اإليممديولوجي المعاصر- محمد البهي ، 

م .1970دار الفكر ، بيروت ، الطبعة األولى ، 
 ، مكتبممة الشممركةالدين والحضارة اإلنسممانية- محمد البهي ، 

الجزائرية ، الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ.
 ، دار الفكممر ،الفكممر اإلسممالمي في تطمموره- محمد البهي ، 

م .1971دمشق ، الطبعة األولى ، 
 ، دار الفكممر ، دمشممق ،غيوم تحجب اإلسالم- محمد البهي ، 
م .1973الطبعة األولى ، 

مجموعممة الوثممائق- محمممد حميممد الممدين الحيممدر آبممادي ، 
 ، مطبعممة لجنممةالسياسية للعهممد النبمموي والخالفممة الراشممدة

م1956التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة الطبعة الثالثة ، 
.

 ، دار ممموفماإلسممالم ونظممام الحكم- علي عبممد الممرازق ، 
للطباعة والنشر ، الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ.
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 ، مكتبممة النهضممة النظم اإلسممالمية- حسن إبممراهيم حسممن ،
م .1970المصرية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، 

 ،إسهام المسمملمين في الحضممارة اإلنسممانية- حيدر بامات ، 
دار المعرفة الجامعيممة ، اإلسممكندرية ، الطبعممة األولى ، دون

تاريخ .
دور الصمممادق في إماممممة- عبمممد الحسمممين محممممد علي ، 

 ، مطممابع وزارة اإلرشمماد اإلسممالمي ، طهممران،المسمملمين
م 1981هم 1401الطبعة األولى ، 

 ،أزممة العقممل المسمملم- عبد الحمممدي أحممد أبمو سممليمان ، 
الدار العالمية للكتاب اإلسالمي ، القاهرة ، الطبعة الثانيممة ،

1992هم 1412
 ، دار البعث ،تجديممد الفكممر اإلسممالمي- حسممن الممترابي ، 

قسنطينة ، الجزائر ، الطبعة األولى ، دون تاريخ.
 ، تعليممق الممدكتورتمماريخ التمممدن اإلسممالمي- جرجي زيدان ، 

حسممين مممؤنس ، دار الهالل ، القمماهرة ، دون طبعممة ، دون
تاريخ .

 ، دار العلم دراسممات في حضممارة اإلسممالم- همماملتون جب ،
م .1979للماليين ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 

أسس في مفهوم الحضممارة- سليمان عبد الدايم الخطيب ، 
 ، ديوان المطبوعممات الجامعيممة ، الجزائممر ، دونفي اإلسالم

طبعة ، دون تاريخ .
 ، دار الفكر العربيالخالفة واإلمامة- عبد الكريم الخطيب ، 
م .1963، بيروت ، دون طبعة ، 

 ، دار إحيمماء الممتراثقصممص األنبيمماءعبد الوهاب النجار ،    
العربي ، بيروت ، دون طبعة ، دون تاريخ .

 ، مؤسمممةنظمممام الحكم في اإلسمممالم- محممممود الخالمممدي ، 
اإلسممراء ، قسممنطينة ، الجزائممر ، الطبعممة األولى الخاصممة

م . 1991هم 1410بالجزائر ، 
 ، دار العلمالقممرآن وقضممايا اإلسممان- عائشة عبد الممرحمن ، 

م .1978للماليين ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، 
 ، دار الشممروق ،مممذاهب فكريممة معاصممرة- محمممد قطب ، 

م .1987هم 1407بيروت ، الطبعة األولى ، 
 ، دار الشممروق ،اإلسالم ومشممكالت الحضممارة- سيد قطب ، 

م.1983هم 1403بيروت ، الطبعة الثامنة ، 
 ، دار الشممروق ،في التمماريخ فكممرة ومنهج- سمميد قطب ، 

م .1983هم 1403بيروت ، الطبعة الخامسة ، 
 ، دار الشممروق ، السممالم العممالمي واإلسممالم- سمميد قطب ،

م .1980هم 1400بيروت ، الطبعة الخامسة ، 
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 ، دار الشممروق ، بمميروت ،معممالم في الطريق- سيد قطب ، 
م .1968الطبعة الخامسة ، 

 ، دار الفكممر ، دمشممق ،شممروط النهضة- مالممك بن نممبي ، 
م .1969الطبعة الثالثة ، 

 ، دارنظممام الحكم في اإلسممالم- محمممد يوسممف موسممى ، 
الكاتب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ، الطبعة الثانيممة ،

1963هم 1383
 ، دار العلم للماليين ، بمميروت ،المعتزلة- زهدي جممار اللممه ، 

م .1986الطبعة األولى ، 
 ،إسالمية المعرفة- باحثو المعهد العالمي للفكراإلسالمي ، 

مطبعة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي واشممنطن ، الطبعممة
م .1986األولى ، 

 ، طبعممةمنهج في التعامل مع المصطلحاتمحمد عمارة ،  -
المعهممد العممالمي للفكممر اإلسممالمي ، واشممنطن، الطبعممة

م.1989األولى ، 
 ،إشممكالية التحمميز في المصممطلح- عبد الوهمماب المسمميري ، 

طبعة المعهد العالمي للفكر اإلسالمي ، واشممنطن ، الطبعممة
1996األولى ، 

 ، دارالصراع الفكري في البالد المستعمرة- مالك بن نبي ، 
م .1979الفكر ، دمشق ، الطبعة الثالثة ، 

 ، دار الفكر العربيأصول اإلعالم اإلسالمي- ابراهيم إمام ، 
م .1985هم 1405، بيروت ، الطبعة األولى ، 

 . دارموازين اإلعمالم في القممرآن الكممريم- عز الدين بليق . 
هم1403الفتح للطباعممة والنشممر . بمميروت ، الطبعممة األولى، 

م  1983
 ، محاضرات مرقونممةمحاضرات في اإلعالم- علي قريشي ، 

لطلبة الدراسات العليا ، جامعممة األمممير عبممد القممادر للعلمموم
هم .1408-1407اإلسالمية ، قسنطينة ، عامي 

 ،المسممؤولية اإلعالميممة في اإلسممالم- سمميد محمممد سمميد ، 
المؤسسممة الوطنيممة للكتمماب ، الجزائممر ، الطبعممة األولى ،

م .1986
 ،األسس العلمية لنظريممات اإلعممممالم- جيهان أحمد رشتي ، 

م . 1975دار الفكر العربي ، القاهرة ، دون طبعة ، 
اإلعالم ونظرياتمممه في العصمممر- جيهمممان أحممممد رشمممتي ، 

 ، دار الفكرالعمممربي ، القممماهرة ، الطبعمممة األولى،الحمممديث
م. 1971

 ، داراإلعالم في صمممدر اإلسمممالم- عبمممد اللطيمممف حممممزة ، 
م.1971الفكرالعربي ، القاهرة ، الطبعة األولى ، 
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 ،دراسات في علم االجتماع الثقمافمي- محمد حافظ دياب ، 
-1977محاضرات قسممم اللغممة العربيممة بجامعممة عنابممة، عممام 

م .1978
 ، دارمع الله - دراسة في الدعوة والممدعاة- محمد الغزالي ، 

هم .1396م 1976الكتب الحديثة ، بيروت ، الطبعة الرابعة ، 
 ، دار الشهاب ، الجزائممر ، دونعلل وأدوية- محمد الغزالي ، 

طبعة ، دون تاريخ .
الدعوة اإلسالمية تستقبل قرنها الخممامس- محمد الغزالي ، 

، دار الشهاب ، الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ .عشر 
السممنة النبويممة بين أهممل الفقممه وأهممل- محمممد الغممزالي ، 

هم1408 ، دار الشممهاب ، الجزائممر ، الطبعممة األولى ، الحديث
م .1989

 ، دار الفكر العربيالفقه اإلسالمي وأدلته- وهبة الزحيلي ، 
م .1985هم 1405، دمشق ، الطبعة األولى ، 

 ، الممدارالمجتمممع اإلنسمماني في القممرآن- محمممد التممومي ، 
التونسمممية للنشمممر والتوزيمممع ، تمممونس ، الطبعمممة األولى ،

م .1987
 ،كممبرى اليقينيممات الكونية- محمد سعيد رمضممان البمموطي ، 

م .1979هم 1399دار الفكر ، دمشق ، الطبعة العاشرة ، 
 ، مكتبممة رحمماب ،منمماهج الممدعوة وأسمماليبها- علي جريشة ، 

م .1989الجزائر ، الطبعة الثانية ، 
، دار الشممهاب ، الجزائممر ،دعمماة ال جبمماة - علي جريشممة ، 
م .1989الطبعة الثانية ، 

 ، دار مكتبممةاإلسممالم نظممام إنسمماني- مصممطفى الممرافعي ، 
م .1978الحياة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، 

، دار مكتبممةاإلسممالم انطالق ال جمممود - مصطفى الرافعي ، 
الحياة ، بيروت ، دون طبعة ، دون تاريخ .

 ،الدعوة إلى الله قواعممد وأصممول- جمعة أمين عبد العزيز ، 
دار الصديقية للنشر ، الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ .

نظممرات في واقممع الممدعوة- مصممطفى محمممد الطحممان ، 
 ، دار الصديقية للنشر والتوزيممع ، الجزائممر ، الطبعممةوالدعاة

م .1990األولى ، 
 ، دار الصممديقية للنشممر ،دعمماة ال قضمماة- حسن الهضمميبي ، 

الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ .
 ، دار الشممممهاب ،ثقافممممة الداعية- يوسممممف القرضمممماوي ، 
م .1984هم 1404الجزائر ، الطبعة األولى ، 
الصمممحوة اإلسمممالمية بين الجحمممود- يوسمممف القرضممماوي ، 

هم1403 ، دار رحمماب ، الجزائممر ، الطبعممة األولى ، والتطرف
م .1983
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الصممحوة اإلسممالمية وهممموم المموطن- يوسممف القرضمماوي ، 
 ، ، دار رحاب ، الجزائر ، الطبعممة األولى ،العربي واإلسالمي

م .1988هم 1407
 ، دار الشهاب ،من أجل صحوة راشدة- يوسف القرضاوي ، 

الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ .
أولويمممات الحركمممة اإلسمممالمية في- يوسمممف القرضممماوي ، 

 ، دار الشهاب ، الجزائممر ، دون طبعممة، دونالمرحلة القادمة
تاريخ .

 ، دارأصمممول المممدعوة اإلسمممالمية- عبمممد الكمممريم زيمممدان ، 
الصديقية للنشر ، الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ.

 ، دار الفكمممر ،المدخل إلى علم الدعوة- عبد الكريم زيدان ، 
م .1997هم 1417دمشق ، الطبعة األولى ، 

القواعد الشممرعية ودورهمما في- محمد أبو الفتح البيانوني ، 
،82 ، كتمماب األمممة ، قطممر ، رقم ترشيد العمممل اإلسممالمي  

هم . 1422
المممدخل إلى علم الممدعوة- محمممد أبممو الفتح البيممانوني ، 

هم1418 ، دار الفكممر ، دمشممق ، الطبعممة األولى ، اإلسممالمية
م .1998

 ، دار الشهاب ،قوارب النجاة في حياة الدعاة- فتحي يكن ، 
الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ .

 ، دار الشمممهاب ،مشمممكالت المممدعوة والداعية- فتحي يكن ، 
الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ .

 ، دار الشمممهاب ،المتسممماقطون على الطريق- فتحي يكن ، 
الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ .

أسمممس في التصمممور- محممممد عبمممد القمممادر أبمممو فمممارس ، 
 ، دار الشهاب ، الجزائر ، دون طبعة ، دون تاريخ .اإلسالمي

لمحة موجزة عن السيرة الذاتية لألستاذ الدكتور
أحمد محمود عيساوي

Aissaoui Ahmed Mahmoud P. Dr.
هم ..1441هم - 1377م / 2020م- 1957

d.aisawi.ahmed@gmail.com

00213667324013

233

mailto:d.aisawi.ahmed@gmail.com00213667324013


أوال – التخصص العلمي العام: 
أصمممول المممدين - والمممدقيق: المممدعوةم واإلعالم
وقضممايا الفكممر والتمماريخ اإلسممالمي. بكالوريممة آداب

م ثانوية مالممك بن نممبي تبسممة،  ليسممانس1977سنة 
م جامعممة عنابممة. شممهادة1984آداب ولغممة عربيممة 

م الدعوة وأصول الدين جامعة1989الدراسات العليا 
األمممير عبممد القممادر للعلمموم اإلسممالمية قسممنطينة،

م جامعة األمممير1993ماجستير في الدعوة واإلعالم 
عبممد القممادر للعلمموم اإلسممالمية، دكتمموراة دولممة في

م كليممة2002أصول الدين: الدعوة والفكر اإلسالمي 
الشريعة جامعة الجزائر.

ثانيا – المسار التعليمي:م 
- أسممتاذ بممالتعليمم الثممانوي وبممدار المعلمين سممنوات

م بمدينة تبسة.1982-1992
- أستاذ بجامعة األمير عبد القممادر للعلمموم اإلسممالميةم

م. 1993-1992بقسنطينة 
- أستاذ بكلية العلوم اإلنسانية و االجتماعيةم والعلممومم

م..2020-1994اإلسالميةم جامعة باتنة  
ثالثا– اإلنتاج العلمي والمؤلفات: 

 – اإلعالن من منظور إسالمي كتاب سلسممة األمممة،1
12 (م 2000هم 1420، جمادى األولى 71قطر، رقم 

x  18 187- ص).
 –العالمممة الشمميخ الطيب باشمما، مطبعممة الرغايممة،2

.(47- ص 12x  18 (م 2003الجزائر، 
 – مدينممة تبسممة وأعالمهمما طبعممة دار البالغ دمشممق3

- صx  18 24 (م 2005والجزائر األولى والثانيممة، 
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x 24 (م 2013. وطبعة الجزائر عن دار البالغ، (211
.. (410- ص 18
 – الخطاب اإلسالمي المعاصر تأليف جماعي وزارة4

x 24 (م 2005الشممؤون الدينيممة واألوقمماف، قطممر 
.  ص(50، منها مخصص لي 730- ص 18
 – منارات من شهاب البصائر، مطبعة الوليممد، وادي5

.(502- ص x  18 24 (م 2006سوف، الجزائر 
 – شاعر الثورة الجزائرية الثائر، طبعممة دار الهممدى،6

.(128- ص 12x  18 (م 2008عين مليلة، الجزائر، 
 – منهج الدعوةم عنممد األنبيمماء، دار الكتمماب الحممديث،7

.(209- ص x  18 24 (م 2012القاهرة، 
 – دراسات وأبحاث في تاريخ الممدعوة والممدعاة، دار8

القاهرة،  الحديث،  )ج 2012الكتاب  –م 1م   24x 18-
.(214- ص x  18 24 – 2، )ج (510ص 

– أعالم اإلصممالح اإلسممالمي، دار الكتمماب الحممديث،9
. وطبعممة(710- ص x  18 24 (م، 2012القمماهرة، 

- صx  18 24 –م 1م )ج 2013الجزائر عن دار البالغ، 
.(220- ص x  18 24 – 2، )ج (390

 – تيارات فكريممة معاصممرة، دار الكتمماب الحممديث،10 
.(510- ص x  18 24 (م 2012القاهرة، 

 – منهجيممة البحث في عمليممة االتصممال الممدعوي11
.(216- ص x  18 24 (م 2012القاهرة 

- آثار الشيخ العممربي التبسممي طبعممة الجزائممر عن12
ج (.م  (410- ص x  18 24-م 1 ج(م 2013دار البالغ، 

2 24 x  18 300- ص).
- التغيممممير بممممالقراءة وزارة الشممممؤون الدينيممممة13

م2014، الكويت، 77واألوقاف، سلسلة روافد، رقم 
) 12 x  18 160- ص) .

- مدخل إلى علوم اإلسالم واالتصممال، دار الكتمماب14
.(273- ص x  18 24 (م 2014الحديث،  القاهرة، 

- مممدخل إلى تمماريخ الجزائممر الحممديث، دار الكتمماب15
. (150- ص x  18 24 (م 2015الحديث، القاهرة، 
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– منهجيمممة البحث في العلمممومم اإلسمممالمية، دار16 
(م 2016الكتاب الحممديث، القمماهرة، كتمماب جممماعي، 

24 x  18 ص(102، منها مخصص لي 559- ص .
 – مدخل إلى مناهج الدعوة،م دار الكتمماب الحممديث،17

..(234- ص x  18 24 (م 2015القاهرة، 
- مركزية اإلنسان والوحدةم في فكممر المجممدد عبممد18

ألمانيا  نور  دار  ياسين  -x  18 24 (م 2016السالم 
..(140ص 
- الدافعيمممة للقمممراءة، دار نمممور، بمممرلين ألمانيممما،19

.(251- ص x  18 24 (م 2016
- مممدخل إلى علم الممدعوةم اإلسممالمية، دار الكتمماب20

.(251- ص x  18 24 (م 2016الحديث، القاهرة، 
- المممدعوةم اإلسمممالمية في قمممرن التكنولوجيممماتم21

24 (م 2016العولمية، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 
x  18 256- ص).

- اإلعالم الجديممد وتممداعياتم الموجممة اإللكترونيممة22
(م 2017المعاصممرة، دار الكتمماب الحممديث، القمماهرة، 

24 x  18 251- ص).
- الدافعية للقراءة، دار الكتاب الحديث، القمماهرة،23

.(205- ص x  18 24 (م 2017
- مممدخل إلى منمماهج البحث الممدعوي، دار الكتمماب24

(م2018هم 1439الحممديث، القمماهرة، الطبعممة األولى
24 x  18 325- ص).
- حاجممة الممدعاة لعلم المقاصممد وفقممه الواقممع،25

هم1439سلسمملة كتمماب األمممة بقطممر جمممادى األولى 
.(208- ص x  18 24( ، 180م، رقم 2018فبراير 

- الحركممممات التجديديممممةم واإلصممممالحية الحديثممممة26
والمعاصمممرة في العمممالم اإلسمممالمي، بمممدار الكتممماب

-x  18 24( هم 1440م 2019الحديث بالقاهرة سنة 
.(608ص 
- مممدخل إلى فقممه منمماهج الممدعوة اإلسممالمية، دار27

- صx  18 24( م 2019هم 1441الفجر، قسنطينة، 
174) .
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- المدرسممة التقليديممة السمملفية الالمذهبيممة، دار28
سمممامي للطباعمممة والنشمممر، وادي سممموف، الطبعمممة

.  (100- ص x  18 24( م 2020هم 1441األولى، 
- المممدخل الوجمميز إلى الفكممر اإلسممالمي الحممديث29

هم1441والمعاصممر، دار الكتمماب الحممديث، القمماهرة، 
..(290- ص x  18 24( م 2019

- رؤى استراتيجية لتجفيممف منممابع اإلرهمماب، معممد30
للنشر برابطة العالم اإلسالمي.

- المدخل الوجيز لفقه األقليات غير المسلمة في31
العالم اإلسالمي، معد للطبع.

- المدخل الوجيز للمجتمممع اإلنسمماني في القممرآن32
الكريم، معد للطبع.

- المدخل الوجيز لتاريخ الصحافة الجزائريممة، معممد33
للطبع.

، معد للطبع.2019- مذكرات السجين رقم 34
- دممموع باكيممات على نهممر بممردى الحممزين، سمميرة35

ذاتية، معد للطبع.
- مممممدخل إلى البحث العلمي وكتابممممة الرسممممائل36

والبحوث العلمية، معد للطبع.
- من أعالم المممدعوة اإلسمممالميةم بمممالجزائر، معمممد37

للطبع.
- معهممد عبممد الحميممد بن بمماديس بقسممنطينة تحت38

إدارة الشيخ العربي التبسي. مخطوط معد للطبع.
- الشيخ عبد الحميد بن باديس كما تصوره جريممدة39

البصائر وكتابها. مخطوط معد للطبع.
- األمثال الشعبية الجزائرية دراسة سوسيوثقافية40

مقارنة بأمثال بالد الشام. مخطوط معد للطبع.
- شخصمممميات وأعالم مممممرْت بعاصمممممة األوراس.41

 أجزاء.4مخطوط معد للطبع 
- معجم تممراجم وسممير أعالم األوراس. مخطمموط42

 أجزاء.5معد للطبع 
- مفهممموم الوحمممدة اإلسمممالمية عنمممد المفكمممرين43

المغاربة. مخطوط معد للطبع.
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- مكانممة عممالم األفكممار في الهممدي النبمموي. معممد44
للطبع.

- المدخل إلى مناهج البحث العلمي وكيفيةم كتابممة45
الرسائل العلمية، معد للطبع. 

رابعا – االنتاج الفكري والثقافي:
أكثر من مائة وستينم مقممال ودراسممة وبحث في
المجالت العربية والوطنية التاليممة: ]األحمديممة، آفمماق
الثقافة والتراث، الوعي اإلسممالمي، البالغ، التقمموى،
رابطممة العممالم اإلسممالمي، الفيصممل، المنهمماج، الحج،
المجلة العربية، العربي، المعيممار، الهدايممة ، الخيريممة،
العالمية، الحرس الوطني، مجلممة كليممة الملممك خالممد،
العالِم، البشممائر، المجتمممع، الخفجي، منممار اإلسممالم،
مجلة المسيرة العربية، مجلة إذاعممة القممرآن الكممريم،
مجلة كلية الحضارة، مجلة جامعة األمير عبممد القممادر،
العصممر، رسممالة المسممجد، األسمممرية، مجلممة جامعممة
األغواط، مجلة الدراسممات اإلعالميممة القيميممة، مجلممة
جامعممممة مسممممتغانم..[. والمقمممماالت في الصممممحف
والمجالت الجزائريمممة أكمممثر من ألمممف مقمممال وبحث

م.2020- 1986ودراسة بين سنوات 
خامسا– الندوات والملتقيات: 

مممائتي ملتقى ونممدوةم ومممؤتمرا علميمما وفكريمما
وثقافيمممما وطنيمممما ومغاربيممممام ودوليمممما. واإلشممممراف
والمناقشات.. والتدريسم الصفي والدراسات العليا..
وعضو محكم في منصة المجالت الجزائرية الجامعية.

سادسا – العضوية العلمية:م 
رئيس وحممدتي بحث بجامعممة باتنممة عن ]تجديممدم

م[ و]أثممر2006الخطمماب الممديني في زمن العولمممة 
الخطمماب الممديني على الفممرد والمجتمممعم الجزائممري

م[ و]المركممز الوطممني للبحثم والدراسممات في2008
الحركمممة الوطنيمممة وثمممورة أول نوفممممبر بمممالجزائر

م[ ] عضوية مركز السراج للدراسات واألبحاث1999
م[ ] مقترح لعضوية علماء فلسطين في2018بلندن 

 ورئيسم وحمممدةم بحث حمممول ]معجمم سممميرالخمممارج[.
م[، وعضممممو2222-2019وتممممراجم وأعالم األوراس 
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محكم في مجلممة سممراج المحكمممة بلنممدن، ومجلممة
الشهاب بوادي سوف بجامعة حمممة األخضممر، ومجلممة

، ومجلممة جامعممة األغممواط1اإلحيمماء بجامعممة باتنممة 
للدراسات اإلعالمية واالتصالية.
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