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 يَا أَيُّهَا الَّرِيهَ آمَنُىا اسْتَجِيبُىا لِلَّهِ وَلِلرَّسُىلِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُىا أَنَّ اللَّهَ}

 وَاتَّقُىا فِتْنَةً لَا تُصِيبَهَّ الَّرِيهَ ظَلَمُىا مِنْكُمْ*يَحُىلُ بَيْهَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَوَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 

 (42-42)األنفاؿ: {خَاصَّةً وَاعْلَمُىا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ب

 

 ىداءإ
 

خكتي التربية الصالحة القكيمة... إلى كالدمٌ   الحبيبيف حفظيما اهلل، لبذليما كؿ الجيد في تربيتي كا 

لى زكجي الغالي، كبناتي الحبيبات؛ لتحمميـ انشغالي عنيـ كتقصيرم  أثناء إتماـ دراستي  تجاىيـكا 
 الجامعية... 

 إلى ركح خالي الطاىرة كالد زكجي الدكتكر عمر يكسؼ سكيؾ رحمو اهلل...

لى أـ زكجي العزيزة كالتي كاف ليا الفضؿ عمٌى بعد اهلل تعالى في  عمى إكماؿ دراستي  تشجيعيكا 
 الجامعية...

لى إخكتي محمكد كحافظ كحسف كخميؿ، كأخكاتي دعاء كسممى كنا  ريماف كأسماء؛كا 

 لبذليـ الجيد في مساندتي طكاؿ فترة كتابتي ليذا البحث... 

لى أىمي كأحبتي...  كا 

لى المسمميف كالمسممات في كؿ مكاف   ...كزمافكا 

 أىدم ىذا الجيد المتكاضع...

 اهلل عز كجؿ التكفيؽ كالقىبكؿ كالسداد...مف راجيةن 

 

 الباحثة
 أمل أحمد شراب
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 شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف سيدنا محمد كعمى آلو 

حسبي أف أتقدـ بالشكر إلى كؿ مف  ،كصحبو أجمعيف، كبعد أف مفَّ اهلل عميّْ بإكماؿ ىذه الدراسة
الجامعة بكؿ الشكر كالتقدير إلى مدَّ يد العكف كالمساعدة في إتماـ ىذا العمؿ المتكاضع كلذا أتقدـ 

 ؛ لتسييميا إكماؿ الدراسة العميا لطبلب كطالبات الكميات الشرعية...صرح العمـ كالعمؿ اإلسبلمية

كأشكر مكتبة الجامعة اإلسبلمية لتكفيرىا الخدمات المتميزة لطمبة الدراسات العميا كما 
 كتكفيرىا الكتب البلزمة لكتابة البحكث العممية...

مشرفي كأستاذم الفاضؿ الدكتكر يحيى عمي الدجني كذلؾ لبذلو كما أتقدـ بالشكر كالتقدير ل
رشادم كمتابعتي كالصبر عميٌ  حتى استكل عمى أثناء عممي في كتابة البحث،  الجيد في تكجييي كا 

 سكقو...

كأتقدـ بالشكر كالتقدير ألستاذم الكريميف المذاف تفضبل بقبكؿ مناقشة ىذه الرسالة، كىما 
أحمد جابر العمصي رئيس قسـ العقيدة كالمذاىب المعاصرة في كمية أصكؿ الديف  فضيمة الدكتكر

 ليما مني جزيؿ الشكر... عماد الديف عبد اهلل الشنطي كالدكتكر

نائب مدير عاـ اإلشراؼ كالتدريب حماد عبد الفتاح كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لمدكتكر خميؿ 
 التدقيؽ المغكم لرسالتي... في كزارة التربية كالتعميـ؛ لتكرمو ب كالمناىج

الذيف رافقتنا خاصة قسـ العقيدة  عامة كفي كأشكر أساتذتي األفاضؿ في كمية أصكؿ الديف
 نصائحيـ طكاؿ فترة الماجستير...

كما كأشكر زكجي العزيز كرفيؽ دربي حساـ لتييئتو الظركؼ كاألجكاء المناسبة أثناء كتابتي 
 فمو مني جزيؿ الشكر... ،لمبحث

 مني جميعان كؿ الشكر كالتقدير...ليـ 

 الباحثة
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 ةالمقدم

إف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستيديو كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا، مف 
، ك أشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال مرشدان  ييده اهلل فبل مضؿ لو، كمف يضمؿ فمف تجد لو كليان 

بمغ الرسالة كأدل األمانة كنصح األمة كتركيا  ،عبده كرسكلو  شريؾ لو، كأشيد أف محمدان 
 عمى المحجة البيضاء ليميا كنيارىا ال يزيغ عنيا إال ىالؾ.

 :اوأسباب اختيارى الدراسةأىمية 
، مبشريف كمنذريف، مبمغيف لقد كاف مف سنة اهلل في خمقو، أف بعث منيـ أنبياء كرسبلن 

تعالى، مرشديف الناس إلى طريؽ الخير كالحؽ المبيف، قاؿ  رساالت ربيـ، داعيف إلى تكحيد اهلل 
اْلَحقّْ }َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة َفَبَعَث المَُّو النَِّبيّْيَن ُمَبشِّْريَن َوُمْنِذِريَن َوَأْنَزَل َمَعُيُم اْلِكتَاَب بِ  :تعالى

َتَمَف ِفيِو ِإَّلَّ الَِّذيَن ُأوُتوُه ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُيُم اْلَبيَّْناُت ِلَيْحُكَم َبْيَن النَّاِس ِفيَما اْخَتَمُفوا ِفيِو َوَما اخْ 
َيَشاُء ِإَلى َبْغًيا َبْيَنُيْم َفَيَدى المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِلَما اْخَتَمُفوا ِفيِو ِمَن اْلَحقّْ ِبِإْذِنِو َوالمَُّو َيْيِدي َمْن 

 . (213)البقرة:ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{

 -ف ىداىـ يدعكف إلى اهلل ك ف ليـ كلدعكاىـ، متبعك فكاف ليؤالء الرسؿ كاألنبياء أتباع مصدق
لى تكحيده كاتباع أكامره كنكاىيو، حممكا عمى عاتقيـ ىَـّ  -تعالى  تبميغ الرسالة كتأدية األمانة. كا 

مف العمـ  ـنعمة اهلل التي أنعميا عميي استبدلكا، شرذمة قميمكفىؤالء األتباع بيف ككاف مف 
مف  كانسمخ بعض آخر ،عف التذكير بآيات اهلل أقمعالدعكة ك  فترؾ بعضيـكاليداية بما ىك دكنيا، 

َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبأَ }  :فكاف مثمو كمثؿ مف قاؿ تعالى فيو ،ىذه النعمة كىذه الدعكة بكؿ جيؿ كجحكد
 (.571)األعراف:الشَّْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن{ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفاْنَسَمَخ ِمْنَيا َفَأْتَبَعوُ 

فأصبح بعد انسبلخو عف عقيدة الحؽ يدعك إلى الباطؿ كالضبلؿ كيغكم كيشكه صكرة      
 يكتفي باإلقبلع عف الدعكة لمحؽ. أكالحؽ، 

أعطاىـ اهلل العمـ  ان أناسفتجد ، األنبياء كالرسؿ التساقط ظاىرة متكررة عبر التاريخ مع أتباعك 
-إلى العقيدة الصحيحة القكيمة ، ثـ  كالعمؿ، كرزقيـ اليداية، ككانكا قدكة كمثبلن أعمى، دعاةن 

، األمر الذم يستمـز مف لما ىك أدنى منيافانحازكا النعمة  تمكـك  ،ترككا ىذا الخير -عينةكألسباب م
بلميـ في تحميؿ ىذه الحالة؛ لمكقكؼ عمى الباحثيف، كالدعاة الغيكريف عمى كاقع األمة أف يسيمكا بأق

 أسبابيا كمف ثـ سبؿ معالجتيا، كىك ما يعكس أىمية ىذه الدراسة.
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 :سبب اختياري ليذا الموضوعويرجع 
مف دعاة الحؽ كأصحاب العمؿ  عددمف تردم  ،في كاقعنا اإلسبلمي اليكـ ما نراه متكرران  -1

عمى الحؽ، فمعمنا بيذه الدراسة نقؼ االنقبلب ك  نحراؼاإلسبلمي المخمص إلى ىاكية اال
عمى األسباب الحقيقية ليذه الظاىرة، لنضع المنيجية الصحيحة لمكقاية منيا كعبلجيا مف 

 خبلؿ العقيدة اإلسبلمية، عقيدة التكحيد كالحؽ المبيف.
 عدـ كجكد أم دراسة عممية متخصصة تعنى بدراسة ىذا المكضكع في حدكد عمـ الباحثة. -2

 في ىذه الظاىرة: أىداف الدراسة
  .. بياف خطر ىذه الظاىرة عمى العقيدة بالدرجة األكلى بسبب تشكيو المتساقطيف ليذه العقيدة1
 خطر ىذه الظاىرة عمى الدعكة كالعمؿ اإلسبلمي. إظيار. 2
 .اإلسبلميعمى العمؿ اإلسبلمي كعمى المجتمع  كجكدىا. تكضيح اآلثار المترتبة مف 3
 جية لظاىرة التساقط في العمؿ اإلسبلمي.    الحمكؿ العبل اقتراح. 4

 منيج الدراسة:
الظاىرة مف حيث أشكاليا  فقمت بكصؼ ،المنيج الكصفي التحميمي الدراسة هفي ىذ اتبعت
األسباب التي أدت إلى حدكثيا،  مف ثـ تحميميا لمكقكؼ عمىالنماذج عمييا، ك  استحضاركصكرىا ك 
 الكقاية منيا.سبؿ عبلجيا ك  كمف ثـ

 الدراسة: عممي في
تخريج اآليات القرآنية بذكر اسـ السكرة كرقـ اآلية، كتمييز اآليات القرآنية بكضعيا بيف  -1

 ، كتكثيقيا في متف الرسالة.}   {ىبلليف بيذا الشكؿ 

تخريج األحاديث النبكية الشريفة بعزكىا إلى مظانيا، كنقؿ حكـ العمماء عمييا، كتمييز  -2
 عو بيف ىبلليف بيذا الشكؿ )    (.الحديث النبكم الشريؼ بكض

تكثيؽ الكتاب كامبلن عند أكؿ اقتباس منو، كذلؾ بذكر اسـ الكتاب، اسـ المؤلؼ، اسـ  -3
المحقؽ، رقـ الجزء، رقـ الصفحة، رقـ الطبعة، دار النشر، بمد النشر، تاريخ النشر، كفي حالة عدـ 

 يخ.تار  دكفرقـ الطبعة أك دكف كجكد دار النشر أك رقـ الطبعة أك تاريخيا، أكتب دكف دار النشر أك 



  ح

 

بعد ذلؾ، يككف التكثيؽ بذكر اسـ الكتاب، كرقـ الصفحة نفسو في حالة االقتباس مف الكتاب  -4
ذا كاف االقتباس مف الكتاب  بعده مباشرة، أكتب: السابؽ، كرقـ الصفحة . نفسو فقط،  كا 

 ـ.ك إذا زاد اسـ الكتاب عف ثبلث كممات، أختصر االسـ بشكؿ مفي -5

 ف كتاب، أذكر اسـ المؤلؼ لمتمييز.ألكثر منفسو في حالة كجكد االسـ  -6

كثؽ في أضع النص بيف عبلمتي تنصيص بيذا الشكؿ "   "، ك أفي حالة االقتباس النصي،  -7
عبلمات تنصيص كييشار في أضع الحاشية دكف لفظ انظر، أما في حالة االقتباس بالمعنى، فبل 

 الحاشية بمفظ انظر. 

 صمي، أضع مكانو ثبلث نقاط.في حالة االقتباس النصي، كترؾ شيء مف النص األ -8

كفي حالة رجكع الباحثة إلى مرجع دكف أف تقتبس منو شيئان، كىذا المرجع يتضمف معمكمات  -9
 إلييا بمفظ راجع. يشارمكسعة حكؿ نقطة معينة 

في حالة االقتباس مف المجبلت كالصحؼ كالدكريات يككف التكثيؽ بذكر عنكاف المقاؿ،  -11
ذا تكرر  كاتب المقاؿ، الصحيفة أك المجمة أك الدكرية، البمد، العدد، السنة، التاريخ، الصفحة، كا 

أك المجمة أك الدكرية أكتفي بذكر عنكاف المقاؿ، اسـ الصحيفة أك نفسيا االقتباس مف الصحيفة 
 لمجمة أك الدكرية، رقـ الصفحة.ا

حيف االقتباس مف مكاقع الشبكة العنكبكتية )اإلنترنت(، يككف التكثيؽ بذكر كممة البحث، يـك  -11
ذا تكرر  كتاريخ البحث ، اسـ المكقع الذم تـ االقتباس منو، ثـ اسـ المقاؿ أك عنكاف البحث، كا 

 .نفسو السابقة كأكتب التاريخ السابؽذكر البيانات ذاتو أفي اليـك  نفسو االقتباس مف المكقع

لمصحابة الذيف كردت أسماؤىـ في الدراسة مف غير المبشريف بالجنة أك نساء قمت بالترجمة  -12

 بالرجكع إلى كتب الرجاؿ كالتراجـ.كذلؾ  ،النبي 

 ، بالرجكع إلى كتب الفرؽ.الدراسةقمت بالترجمة لمفرؽ كالجماعات الكاردة في  -13

س لآليات القرآنية، كقد رتبتيا حسب كركدىا في المصحؼ الشريؼ، الفيارس: تـ كضع فيار  -14
 .المترجـ ليا مرتبة ترتيبان ىجائيان لؤلعبلـ  كاألحاديث النبكية الشريفة، كفيرسو 

 لدراسات السابقة:ا
ت عمى كتيب فلـ أقؼ عمى دراسة عممية تتناكؿ ىذه الظاىرة بالبحث كالبياف، كلكنني كق

عمى -فيو  حدث(، يت، كيؼ كلماذا؟ف )المتساقطكف عمى طريؽ الدعكةلؤلستاذ فتحي يكف، بعنكا



  خ

 

بعض األسباب  مبينان كيذكر نماذج مف زمف النبكة،  ،كفي خطكط رئيسية عف ىذه الظاىرة -عجالة
 التي تؤدم لحصكؿ ىذه الظاىرة.

        مكزعة عمى النحك اآلتي:إلى: مقدمة كتمييد، كثبلثة فصكؿ، كخاتمة  الدراسةقد قسمت ك 
، كالدراسات اكمنيج الباحثة فيي ،يا، كأىدافاأسباب اختيارىك  دراسة: تشتمؿ عمى أىمية ال المقدمة
 .لدراسةكخطة ا السابقة،
 مفيوم العمل اإلسالمي والتساقط.  -التمييد

 .مفيـك العمؿ اإلسبلمي -أكالن   
 مفيـك التساقط في العمؿ اإلسبلمي. -ثانيان   

 أسباب ظاىرة التساقط في العمل اإلسالمي : -الفصل األول

 كيتككف مف مبحثيف:

 :األسباب الداخمية -المبحث األول   

 يتككف مف ثبلثة مطالب:ك 
 األسباب المتعمقة بالفرد. -المطمب األكؿ
 األسباب المتعمقة بالمحيط االجتماعي. -المطمب الثاني
 ة.األسباب المتعمقة بالجماعة اإلسبلمي -المطمب الثالث

 :األسباب الخارجية -المبحث الثاني   

 يتككف مف ثبلثة مطالب:ك 
 االستعمار العسكرم. -المطمب األكؿ
 األنظمة الحاكمة. -المطمب الثاني
 الغزك الفكرم. -المطمب الثالث

 ظاىرة التساقط في العمل اإلسالمي أشكاليا وأصنافيا: -الفصل الثاني

 يتككف مف ثبلثة مباحث:ك 
 :أشكال ظاىرة التساقط -المبحث األول

 كيتككف مف مطمبيف:
 التساقط عمى مستكل األفراد.-المطمب األكؿ        
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 التساقط عمى مستكل الجماعات. -المطمب الثاني        
 :أصناف التساقط -المبحث الثاني

 كيتككف مف ثبلثة مطالب:
 التساقط العقائدم. -المطمب األكؿ        
 التساقط الفكرم. -المطمب الثاني        
 التساقط السمككي.  -المطمب الثالث        

 :نماذج لمتساقط عبر التاريخ اإلسالمي -المبحث الثالث

 كيتككف مف ثبلثة مطالب:
 نماذج لظاىرة التساقط مف أتباع الرسؿ عمييـ السبلـ. -المطمب األكؿ        
 نماذج مف عصر النبكة . -المطمب الثاني        
 التساقط في الكاقع المعاصر. -المطمب الثالث        

 آثار ظاىرة التساقط وعالجيا في ضوء العقيدة: -الفصل الثالث

 كيتككف مف مبحثيف:   

 :    آثار ظاىرة التساقط -المبحث األول    

 :مطمبيفكيتككف مف 
 آثارىا عمى العقيدة. -المطمب األكؿ        
 .رىا عمى العمؿ اإلسبلميآثا -المطمب الثاني        

 :دور العقيدة في معالجة ظاىرة التساقط -المبحث الثاني    

 كيتككف مف خمسة مطالب:

 التمسؾ بالكتاب كالسنة. -المطمب األكؿ       

 التربية العقائدية.  -المطمب الثاني       

 لزـك العمؿ اإلسبلمي. -المطمب الثالث       

 تصحيح المفاىيـ كالتصكرات في ضكء العقيدة اإلسبلمية. -المطمب الرابع       

 االعتداؿ كالكسطية.      -المطمب الخامس       

إلييا الباحثة خبلؿ ىذه الدراسة، كأىـ التكصيات  خمصتالخاتمة: كفييا النتائج التي 



  ذ

 

 .لدراسةالتي تخدـ غرض ا
 الفيارس العامة:

 فيرس المصادر كالمراجع.
 نية.فيرس اآليات القرآ

 فيرس األحاديث النبكية.
 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.

 فيرس المكضكعات.
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 التمييد
 مفيوم العمل اإلسالمي والتساقط

  

 .مفيوم العمل اإلسالمي -أوَّلً 
 .مفيوم التساقط في العمل اإلسالمي -ثانياً 
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 مفيوم العمل اإلسالمي والمقصود منو في الدراسة: -أوَّلً 
َوَما َخَمْقُت  {:تعالى، قاؿ لعبادتو ى اإلنساف كجعمو خميفتو في األرضلقد أرسؿ اهلل  تعال 

بما أمر اهلل تعالى بو مف  كالقياـ، األرض كأمره بعمارة ،(25الذاريات: )}ٱْلِجنَّ َوٱإِلنَس ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدونِ 
األمر بالمعركؼ كالنيي عف  -كي تتحقؽ الخبلفة كالعمارة -كاجبات التعاليـ كسنف، كمف أىـ 

ْوَن َعِن ٱْلُمْنَكِر ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِبٱْلَمْعُروِف َوَتْنيَ  { قاؿ تعالى: المنكر
ْنُيُم ٱْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُىُم ٱْلَفا آؿ )}ِسُقونَ َوُتْؤِمُنوَن ِبٱلمَِّو َوَلْو آَمَن َأْىُل ٱْلِكتَاِب َلَكاَن َخْيرًا لَُّيْم مّْ

 .(111عمراف:

قررررال  ذكررررر لنررررا أن نبرررررّي ا  عػػػػف قتػػػػادة، قػػػػاؿ:  هاإلمػػػػاـ الطبػػػػرم فػػػػي تفسػػػػير  أخػػػػرج  
ررررًة َنرررررْحُن  :ذات يررررومو وىررررو مسررررند ظيررررره إلرررررى الكعبررررة ررررُل َيررررْوَم الِقرررررياَمِة َسررررْبعيَن ُأمَّ )َنرررررْحُن ُنَكمّْ

حيػػػػػػػدة  معاكيػػػػػػػة بػػػػػػػف عػػػػػػػفكقػػػػػػػد ركل الترمػػػػػػػذم الحػػػػػػػديث فػػػػػػػي سػػػػػػػننو قػػػػػػػاؿ:  ،(1)(آخُرىرررررررا وَخْيُرىرررررررا

ػػػػػًمعى النَّبًػػػػػيَّ  (2)القشػػػػيرم رررررٍة ُأْخِرَجرررررْت { :يىقيػػػػػكؿي ًفػػػػي قىٍكًلػػػػػًو تىعىػػػػػالىى أىنَّػػػػػوي سى ُكْنرررررُتْم َخْيرررررَر ُأمَّ
 .(3)(ِإنَُّكْم َتِتمُّوَن َسْبِعيَن ُأمًَّة َأْنُتْم َخْيُرَىا َوَأْكَرُمَيا َعَمى المَّوِ ) :َقالَ  }ِلمنَّاسِ 

فإنػػػػو يعنػػػػػي: تػػػػأمركف بػاإليػػػػػماف بػػػػػاهلل كرسػػػػكلو، كالعمػػػػؿ  {}تَررررْأُمُروَن ِبررررٱْلَمْعُروفِ كأمػػػػا قكلػػػػو: 
يعنػػػػػي: كتنيػػػػكف عػػػػف الشػػػػرؾ بػػػػػاهلل، كتكػػػػذيب رسػػػػكلو، كعػػػػف  {َوَتْنَيررررْوَن َعررررِن ٱْلُمْنَكرررررِ }بشػػػػرائعو،  

  .(4) العمؿ بػما نيى عنو

كحتى نصؿ إلى الخيرية المذككرة البد أف تتحقؽ فينا ىذه الشركط، فبل نكتفي بككننا مؤمنيف 
الدكر الفعاؿ في مجتمعنا في ذكاتنا، نعمؿ بما شرع اهلل كنترؾ ما نيى عنو، بؿ يجب أف يككف لنا 

                                                

جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم، حققو كخرج أحاديثو محمد شاكر، راجع  (1)
 ـ. 2000-ىػ1420،مكتبة ابف تيمية، القاىرة، 1، ط7/105أحاديثو أحمد شاكر، 

ىك معاكية بف حيدة بف معاكية بف قشير بف صعصعة القشيرم، مف أىؿ البصرة، غزا خراساف كمات بيا، كىك جد  (2)
أسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الديف ابف األثير الجزرم، تحقيؽ عمي معكض، عادؿ عبد بيز بف حكيـ)انظر: 

في تمييز الصحابة، أبك الفضؿ أحمد  ، دكف رقـ طبعة، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، اإلصابة5/200كد، المكج
 ، دكف رقـ طبعة، دكف تاريخ(6/112بف عمي بف حجر العسقبلني، 

الجامع الصحيح، ألبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم، تحقيؽ د. بشار عكاد معركؼ، أخرجو الترمذم في سننو،  (3)
ـ. كقاؿ: ىذا 1996، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، لبناف، 1، ط5/104(، 3001، رقـ)4كتاب تفسير القرآف، باب

حديث حسف،)كقد ركل غير كاحد ىذا الحديث عف بيز بف حكيـ نحك ىذا كلـ يذكركا فيو } كنتـ خير أمة أخرجت 
 لمناس{(.

 .7/105، جامع البياف (4)
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بنشر تعاليمو بيف أفراد المجتمع كمو حتى تتحقؽ العبكدية الكاممة هلل عز كجؿ، كتتحقؽ اإلسبلمي 
 (1) .شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل

ىذا التصكر كاف كاجبان عمى األمة النيكض بإسبلميا فرادل كجماعات، المنطمؽ ك كمف ىذا 
الدعكة كترسيخ مبادئ اإلسبلـ في كؿ نكاحي الحياة السياسية كاالقتصادية كالتشريعية  لمقياـ بدكر

 .كاالجتماعية، فكانت الحاجة لمعمؿ اإلسبلمي

ـ كرجاالت األمة اإلسبلمية كعمماؤىا يجاىدكف 1942"فمنذ أف سقطت الخبلفة العثمانية سنة 
يـ أف إقامة الخبلفة كنصب اإلمامة في األمة إلعادة الخبلفة اإلسبلمية إلى حياة المسمميف، ال لعمم

حسب، كلكف إلدراكيـ أيضان أف حاؿ األمة ال يمكف أف يستتب كيمتئـ بدكف قيادة فأمر يكجبو الديف 
 (2)".عامة تجمع تمؾ األمة، عمى اختبلؼ أجناسيا كألكانيا، كأكطانيا

كىذه الدعكة إلى إقامػة الخبلفػة اإلسػبلمية، كتطبيػؽ أحكاميػا، إمػا أف تكػكف فػي صػكرة فرديػة، 
كػػأف يػػدعك شػػخص أك عػػالـ مػػف عممػػاء األمػػة عػػف طريػػؽ الكتػػب كالمقػػاالت كالخطػػب دكف أف يكػػكف 

، كىػك كاجػب ما يمكف أف نطمؽ عميو العمؿ الفػردمليذه الدعكة سند جماعي أك تنظيـ حركي، كىذا 
مسمـ كمسممة في كؿ زماف، أك أف تكػكف الػدعكة فػي صػكرة عمػؿ جمػاعي، كىػك مػا يطمػؽ عمى كؿ 

العمػػؿ الجمػػاعي المػػنظـ ىػػك اآلخػػر كاجػػب بػػؿ ضػػركرم  كىػػذا النػػكع مػػفعميػػو الحركػػات اإلسػػبلمية، 
رررررررتُ  {:قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى إلقامػػػػػػػة ىػػػػػػػذه الخبلفػػػػػػػة الراشػػػػػػػدة نَّ َىرررررررُرِذِه ُأمَّ رررررررًة َواِحرررررررَدًة َوَأَنرررررررْا َربُُّكرررررررْم َواِ  ُكْم ُأمَّ

 (3) .(24المؤمنكف:) } َفٱتَُّقونِ 

كمفيكـ الحركة اإلسبلمية كما يحدده الدكتكر يكسؼ القرضاكم ىك: "ذلؾ العمؿ الشعبي  
كؿ الحياة بأكامره كنكاىيو،  ،كتكجيو الحياة ،الجماعي المنظـ لمعكدة باإلسبلـ إلى قيامة المجتمع

 (4)".كتشريعاتو كتكصياتو

العمؿ الفردم يتضمف  جزءان ىامان مف العمؿ اإلسبلمي، كالذميمكف ليذا التعريؼ أف يككف ك 

                                                

، بدكف رقـ طبعة، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية، 334-333مشيكر، انظر: طريؽ الدعكة، مصطفى (1)
 ، دكف رقـ الطبعة، دار الشركؽ، دكف تاريخ.6-5سيد قطب، ـ، معالـ في الطريؽ،1995-ىػ1415مصر،

-ىػ1408، دار الكفاء، مصر،1،ط257الطريؽ إلى جماعة المسمميف، حسيف بف محمد بف عمي جابر،  (2)
 ـ.1987

 .6، معالـ في الطريؽ، 483، طريؽ الدعكة، 257،السابؽانظر:  (3)
، مكتبة كىبة، 1، ط31( عامان في الدعكة كالتربية كالجياد، د.يكسؼ القرضاكم،70اإلخكاف المسممكف ) (4)

 ـ.1999-ىػ1420مصر،
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 .فالتساقط يحدث لؤلفراد، كيحدث لمجماعات أك بعض أفراد جماعات العمؿ المنظـ ،كالجماعي

، كنشأتو كأىميتو عمى الساحة عف العمؿ اإلسبلمي (1)كقد كتب الكثير مف الباحثيف
، لكف لـ نجد عمى جميع األصعدة بمعنى الجيكد الدعكية لدييـاإلسبلمية، ككاف العمؿ اإلسبلمي 

 .عرؼ العمؿ اإلسبلمي بتعريؼ عمميمنيـ مف 

كالذم يجمع فيو بيف جانبي الدعكة  -الدكتكر يحيى الدجني كبحسب تعريؼ الدعكة كما يقرره
"ىي الجيكد المبذكلة مف الدعاة لتفعيؿ حركة اإلسبلـ في حياة الناس كفؽ  :، قاؿلنظرم كالعمميا

 (2) ".ىدم النبكة

 خبلليا: تمؾ المنظكمة المتكاممة التي يعمؿ بأنو العمؿ اإلسبلمي تعريؼ كمف ىنا فيمكف
قامة الخبلاألفراد كالجماعات  ، كفؽ ىدم فة اإلسبلميةبيدؼ إحياء تعاليـ اإلسبلـ في حياة الناس كا 

  النبكة.

الدعكة كالعمؿ اإلسبلمي، عمى أساس أف العمؿ اإلسبلمي  مفيكـ فنككف بذلؾ قد كفقنا بيف
 .يةفي األصؿ إلقامة الخبلفة اإلسبلمىك دعكة 

 مفيوم التساقط في العمل اإلسالمي: -ثانياً 
 تحديد المعنى المغكملكي نقؼ عمى مفيكـ التساقط في العمؿ اإلسبلمي، البد لنا مف 

 .لمتساقط  كاالصطبلحي

 لغة:معنى التساقط  -1

 معافو متعددة مف أىميا: ظة التساقط مف مادة سقط، كىي ذاتلف
 ،يقاؿ ىذا الفعؿ مسقطة مف عيكف الناس، كىك أف يأتي ما ال ينبغي :َّل يميق إتيان ما -أ

ذا لـ يمحؽ اإلنساف ممحؽ الكراـ يقاؿ ساقط كقع كسقط، كأسقاط  في ميكاةو، يقاؿككؿ مف كقع  ،كا 

                                                

، دكف رقـ طبعة، دكف دار نشر، 3-1الصاكم،  انظر: الثكابت كالمتغيرات في العمؿ اإلسبلمي، د.صبلح (1)
ثة، الدكحة، ، مطابع الدكحة الحدي1، ط14-13ـ، نظرات في مسيرة العمؿ اإلسبلمي، عمر عبيد حسنة، 1900
، مؤسسة الرسالة، 1، ط6-5أبجديات التصكر الحركي لمعمؿ اإلسبلمي، فتحي يكف، ـ، 1985-ىػ1405قطر، 

، دار السبلـ، حمب، 1، ط13-11كس في العمؿ اإلسبلمي، سعيد حكل، ـ، در 1981-ىػ1401بيركت، لبناف، 
 ـ.1981-ىػ1401سكريا، 

-ىػ1428، مكتبة آفاؽ، غزة، 2، ط6الدعكة إلى اهلل أصكليا ككسائميا كأساليبيا، د.يحيى عمي الدجني،  (2)
 ـ.2007
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  .(2)مف ال ييعد في ًخيار الفتياف :كالسٍَّقطي ، (1)الناس أكباشيـ

كالسقطة العثرة كالزلة، كالساقطة كالسقيطة الناقص العقؿ، كيقاؿ فبلف  والخطأ: التعثر -ب 
 .(3)أخطأإذا كأسقط كسقط في كبلمو كبكبلمو سقكطان  ،قميؿ السقاط إذا كاف قميؿ العثار

السقطة الكقعة الشديدة، سقط يسقط سقكطان فيك ساقط كسىقكط،  :الوقوع الشديد واإللقاء -ت
 .(4)كتساقط عمى الشيء أم ألقى نفسو عميو، كأسقطو ىك

 .(5)سقط الكلد مف بطف أمو خرج كال يقاؿ كقع الخروج: -ث

 .(6)انييارهبمعنى تساقط الرجؿ يقاؿ  اَّلنييار: -ج

ميبلن، كتساقط ؿ: تسٌقطت الخبر كتبقَّطتو إذا أخذتو شيئان بعد شيء قميبلن قيقا :التتابع -ح
 كتابىع ،أىٍسقىطو :كًسقاطان  ،ميساقىطىةن كساقىطىوي  .تىتىبىع سيقكطيوي  :ءي كتسىقىطى الشيالشيء تتابع سقكطو، 

 .(7)إٍسقاطىو

أف ىذا األمر ك الزلؿ، كيظير مف المعاني المغكية، ارتباط معنى التساقط باالنتكاس كالتعثر ك 
 .حتى يصؿ إلى درجة االنييار في ىذا االنتكاس كاالستمرار فيو التتابع قد يحصؿ لممتساقط عبر

لو مف ارتباط مع  ا، لماَّلنسالخالبد مف عرض معنى  معنى التساقط اصطبلحان  كقبؿ بياف
 .لتكرر ذكره في الكتاب كالسنة داالن عمى ىذا المعنىىذا المفيكـ ك 

َءاَتْيَناُه َءاَياِتَنا َفٱْنَسَمَخ ِمْنَيا َفَأْتَبَعُو ٱلشَّْيَطاُن َفَكاَن ِمَن ُل َعَمْيِيْم َنَبَأ ٱلَِّذي َوٱتْ  } تعالى:يقكؿ 

                                                

 8مراجعة محمد عمي النجار،انظر: تيذيب المغة، أبك منصكر محمد األزىرم، تحقيؽ عبد العظيـ محمكد،  (1)
، دكف رقـ طبعة، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، دكف تاريخ، لساف العرب، جماؿ الديف محمد بف 390-392/

، دكف رقـ طبعة، دار المعارؼ، 2039-3/2037منظكر، تحقيؽ عبد اهلل الكبير، محمد حسب اهلل، ىاشـ الشاذلي،
ر القامكس، محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني الزبيدم، تحقيؽ عبد السبلـ ـ، تاج العركس مف جكاى 1900القاىرة، 
 ـ.1994-ىػ1415، التراث العربي، الككيت، 2، ط365-358-19/355ىاركف، 

 .19/358، تاج العركسانظر:  (2)
 .363-19/355، تاج العركس،3/2038لساف العرب،  ، 391-8/390انظر: تيذيب المغة، (3)
 . 365-19/364، تاج العركس، 3/2037ب، انظر: لساف العر ( 4)
 .19/355، تاج العركسانظر:  (5)
، يـك الجمعة، (6) مكقع  2010-3-5معجـ الغني، د. عبد الغني أبك العـز

 http://lexicons.sakhr.com/openme.aspx?fileurl=/html/3084571.htm lعجيب
 .364-19/356، تاج العركس، 3/2037لساف العرب، ،8/391تيذيب المغة،  :انظر (7)
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م أ ،أم مف معرفة اهلل تعالى)فانسمخ منيا( " ، يقكؿ اإلماـ القرطبي:(172)األعراؼ: { ٱْلَغاِوينَ 
انسمخت الحية مف جمدىا أم خرجت  :؛ يقاؿالخركج :كاالنسبلخ...نزع منو العمـ الذم كاف يعممو

 (1)".أم انسمخت اآليات منو ،ىذا مف المقمكب :كقيؿ .منو

كأما قكلو:)فانسمخ منيا(، فإنو يعني: خرج مف اآليات التي كاف اهلل  يقكؿ اإلماـ الطبرم:"ك 
 .(2)"آتاىا إياه، فتبرَّأ منيا

 كأقكاؿ المفسريف تشير إلى بعض المعاني المغكية لمفظة االنسبلخ كالتي منيا:

مىخى  النزع: -أ مىخىت المرأىة ًدٍرعىيا :يقاؿ ،(نىزىعى ) .سى ٍتو ،سى ككؿ شيء يفمؽ  ،كىك مىجاز .ًإذىا نىزىعى
 (3).عف قشر، فقد انسمخ

ال يبقى معو  سمخ اهلل النيار مف الميؿ أم استمو، فانسمخ أم خرج منو خركجان  :الخروج -ب
 .(4)خرجنا منو كصرنا في آخر يكمو بمعنىشيءه مف ضكئو، كسمخنا الشير 

 .(5)اإلىاب أم كشط عنوسمخ السمخ اسـ ما سمخ عف الشاة، ك  الكشط: -ت

يك بذلؾ ف، عنولثكب اإلسبلـ  ان نازع كأليا،  ان عف دعكتو تارك ان المتساقط خارجلما كاف ك 
منتكس كمتعثر في طريقو، كبذلؾ يتضح الترابط بيف معنى التساقط كمعنى االنسبلخ المذككر في 

  .مف سكرة األعراؼآنية اآلية القر 

 المعنى اَّلصطالحي لمتساقط: -2

لـ تقؼ الباحثة عمى تعريؼ اصطبلحي لمتساقط، كفي ضكء المعاني المغكية السابقة 
يمكف  -كبحسب تقدير الباحثة-لممصطمح كما تـ تحديده لمفيكـ العمؿ اإلسبلمي سابقان، فإنو 

تعريؼ التساقط في العمؿ اإلسبلمي بأنو: االنسبلخ الكمي أك الجزئي لمفرد أك الجماعة عف اإلسبلـ 
 .أك فكريان أك سمككيان عقديان 

ة مف صاحبيا، كتعثر لو في فاالنسبلخ مف الدعكة اإلسبلمية، ىك انتكاس في حد ذاتو كمزلٌ 

                                                

الجامع ألحكاـ القرآف كالمبيف لما تضمنو السنة كآم الفرقاف، أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر القرطبي، تحقيؽ  (1)
 ـ.2006-ىػ1427، مؤسسة الرسالة، لبناف، 1، ط9/386عبد المحسف التركي،  عبد اهلل بف

 . 261-13/260جامع البياف،  (2)
 .3/2062، لساف العرب، 7/270تاج العركس،  انظر: (3)
 .2063-3/2062لساف العرب،  ، 7/271انظر: تاج العركس،  (4)
 .3/2062، لساف العرب، 271-7/270انظر: تاج العركس،  (5)
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     .طريؽ حياتو، كىذا ارتباط بيف المعنى المغكم كاالصطبلحي ليذا المفيكـ

الدعكة كاإلسبلـ دكف عكدة أف التساقط قد يككف كميان بترؾ كيبلحظ مف التعريؼ السابؽ  
 مخالفان ما ال يميؽ، ببأف يأتي  المسمـأف يحدث ىذا التساقط في سمكؾ ، كقد يككف جزئيان بلمحؽ

ة دكف ترؾ اإلسبلـ، ترؾ الدعك ي كتجدهإلى الطريؽ القكيـ، عكدتو مع إمكانية  ،الشريعة اإلسبلمية
المشارككف فيو عمى حد  كما يتعرض لو األفراد تعرض لمتساقط جماعات العمؿ اإلسبلميتكقد 
 .سكاء

كظاىرة التساقط ظاىرة خطيرة ليا آثار سمبية عمى العقيدة كعمى المجتمع اإلسبلمي، يقكؿ 
عمى ط ظاىرة التساق ":الداعية فتحي يكف في معرض حديثو عف التساقط في الحركة اإلسبلمية

دراسة بعمؽ كتجرد الدعكة ظاىرة عامة كخطيرة كمتكررة كىي لذلؾ تستدعى التأمؿ كالطريؽ 
كالذم يتتبع ، ة التي تقؼ كراءىايكمكضكعية لمعرفة أسبابيا كمسبباتيا كالستكشاؼ العكامؿ الحقيق

العالـ اإلسبلمي يمر بأسماء كثيرة بمغ بعضيا  دتاريخ الحركة اإلسبلمية في كؿ قطر كعمى امتدا
 (1)."مف حياة الدعكة بشكؿ أك بآخر ىثـ لـ يمبث أف اختف ،كليةؤ شأكان في مجاؿ العمؿ كالمس

أسباب ىذه الظاىرة كنتائجيا عمى العقيدة كالمجتمع  عفكىذا غيض مف فيض، فالكبلـ 
أف نكفؽ في  أسأؿ اهلل العمي القديرف ،سنناقشو خبلؿ ىذه الدراسة في محموكالعمؿ اإلسبلمي 

براز نتائجيا عمى  ،، كتكضيح أشكاليايافي عرض رسالتنا ىذه لمجتمع المسمـ كالدعكة اد ك الفر كا 
، ياأك الحد من ،مناسبة لعبلج ىذه الظاىرة، حتى نستطيع الكصكؿ إلى حمكؿ بشكؿ عاـ اإلسبلمية

 .كاهلل كلي التكفيؽ

 

 

 

 

 

 

  
                                                

 ـ.1984-ىػ1404، مؤسسة الرسالة، لبناف، 1، ط5المتساقطكف عمى طريؽ الدعكة كيؼ كلماذا؟، فتحي يكف، (1)
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 الفصل األول 
 أسباب ظاىرة التساقط في العمل اإلسالمي

 
 وفيو مبحثان:

 
 .األسباب الداخمية لمتساقط  -المبحث األول

 
 . األسباب الخارجية لمتساقط -الثانيالمبحث 
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 ولالمبحث األ 
 األسباب الداخمية

 ثالثة مطالب: وفيو
 

  األسباب المتعمقة بالفرد. -المطمب األول
 

 األسباب المتعمقة بالمحيط اَّلجتماعي. -المطمب الثاني
 

 األسباب المتعمقة بالجماعة اإلسالمية. -المطمب الثالث
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 المبحث األول
 األسباب الداخمية لمتساقط

 ا، بؿ إنيعمى النفس البشرية ة، كشاقةكطكيم ةإلعادة الخبلفة اإلسبلمية كعر  الطريؽإف 
عمييا بجنة عرضيا السماكات كاألرض، كما  نتيي بالصابرت اكاالبتبلءات، لكنيبالمكاره  ةمحفكف

ُحفَّْت اْلَجنَُّة ِباْلَمَكارِِه َوُحفَّْت )قاؿ:  أف النبي  (1)في الحديث النبكم عف أنس بف مالؾ
 (3).(2) (النَّاُر ِبالشََّيَواتِ 

، سنة مف السنف المسمـ، كعمى كجو الخصكص الداعيةبؿ إف االبتبلء في حياة اإلنساف 
َأَحِسَب ٱلنَّاُس َأن ُيْتَرُكۤوْا َأن َيُقوُلۤوْا  * اۤلرمۤ } ، يقكؿ تعالى:(4)الككنية، التي أجراىا اهلل عمى عباده

 {َيْعَمَمنَّ ٱلمَُّو ٱلَِّذيَن َصَدُقوْا َوَلَيْعَمَمنَّ ٱْلَكاِذِبينَ َوَلَقْد َفَتنَّا ٱلَِّذيَن ِمن َقْبِمِيْم َفمَ * آَمنَّا َوُىْم ََّل ُيْفَتُنونَ 
 .(3-1)العنكبكت:

كثيرة، منيا ما يتعمؽ  كتؤدم بو إلى التساقطالداعية طريؽ لذلؾ كانت العقبات التي تكاجو 
كؿ ىذا  عة التي يرتبط بيا الداعية،الجما و االجتماعي، أكمحيطبتعمؽ لو  ام ا، كمنيبشخصو
ما  ىكمف األسباب الداخمية التي تؤدم بالداعية إلى االنتكاس كالسقكط في عممو الدعكم ك  كغيرىا

 التالية:تعالى في المطالب سنفصمو بعكف اهلل 

 األسباب المتعمقة بالفرد: -المطمب األول
 الثباتنو مف الذاتية التي تمكٌ  تحمي بمجمكعة مف الصفات، أف يدعكةالبد لمعامؿ في ميداف ال
ذا اختم ،كتحمؿ تبعات طريؽ الدعكة ا كانت سببان في بعضيفي الداعية ىذه الصفات أك  تكا 

                                                

عشر سنيف،  ىك أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ بف زيد بف حراـ األنصارم الخزرجي، خدـ النبي  (1)
ككاف يتسمى بو كيفتخر بذلؾ كىك أحد المكثريف مف الركاية عنو، خرج مع النبي إلى بدر كىك غبلـ يخدمو، تكفي 

، 296-1/294سنة إحدل كتسعيف كقيؿ غير ذلؾ، ككاف عمره مائة سنة كقيؿ غير ذلؾ.)انظر: أسد الغابة، 
 (.72-1/71اإلصابة، 

لصحيح، اإلماـ مسمـ بف الحجاج النيسابكرم، كتاب الجنة كصفة نعيميا أخرجو مسمـ في صحيحو، الجامع ا (2)
دكف رقـ طبعة، دار الجيؿ كدار اآلفاؽ الجديدة، بيركت، لبناف، ، 8/142(، 7308كأىميا، باب  صفة الجنة، رقـ)

 دكف تاريخ.
 .212-211انظر: الطريؽ إلى جماعة المسمميف،  (3)
، دار الفرقاف، عماف، 1، ط16-15ات، د. محمد عبد القادر أبك فارس، انظر: االبتبلء كالمحف في الدعك  (4)

 ـ.1986 -ىػ1407
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 ىذه األسباب:تساقطو كانحرافو عف ميداف الدعكة، كمف أىـ 

 ضعف الوازع الديني: -أوَّلً 
 ما يصدر منو الزلؿقم إف المؤمف الذم يخاؼ اهلل عز كجؿ، كيضع نصب عينيو مراقبتو لو،

سره ك جيره، في قكلو كعممو، فيك يتقي اهلل في كؿ ما يصدر  ألنو يراعي حدكد اهلل في كاالنحراؼ؛
يعرؼ اإلماـ القرطبي التقكل بأنيا: إذ منو، فالتقكل كقاية لممؤمف مف الزالت، كتبعد عنو الميمكات، 

 .(1)ؾ عنو""مراعاة حدكد اهلل تعالى أمران كنييان، كاالتصاؼ بما أمرؾ أف تتصؼ بو، كالتنزه عما نيا

، ألنو القدكة ةاإلسبلمي كالعامؿ في الدعكةكأجدر الناس بيذه التقكل ىك الداعي إلى اهلل، 
 كي يحرصكالخكؼ مف مراقبة اهلل يجب أف يككف مبلزمان لو في دعكتو، لجماىير األمة كأفرادىا، 

كمف ثـ  ،في حدكد اهللأما إذا افتقر الداعية إلى التقكل، فإنو سيقع كاستمرارىا،  اـ األعماؿعمى تم
َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَياَنُو َعَمى َتْقَوى ِمَن المَِّو {تساقطو ككقكعو في فخ الشيطاف، يقكؿ تعالى: يسيؿ 

ْيِدي َوِرْضَواٍن َخْيٌر َأْم َمْن َأسََّس ُبْنَياَنُو َعَمى َشَفا ُجُرٍف َىاٍر َفاْنَياَر ِبِو ِفي َناِر َجَينََّم َوالمَُّو ََّل يَ 
 .(119التكبة:)}اْلَقْوَم الظَّاِلِمينَ 

ِإنَّ الَّرررررِذيَن اتََّقرررررْوا ِإَذا َمسَّرررررُيْم َطررررراٌِِف ِمرررررَن الشَّرررررْيَطاِن تَرررررَذكَُّروا َفرررررِإَذا ُىرررررْم {كقػػػػػاؿ تعػػػػػالى: 
ف السػػػقكط كالتػػػأثر اـ أمػػػاف لممسػػػمـ مػػفيػػػذه اآليػػة تبػػػيف أف التقػػػكل صػػمٌ  (و411األعػػراؼ:)}ُمْبِصرررُرونَ 

تسرع بالمؤمف إلى تصحيح مسػاره كتقػكيـ اعكجاجػو إذا مػا اعتػراه الضػعؼ ، فيي بكساكس الشيطاف
 البشرم، كأثر عميو الشيطاف في بعض المكاطف.

 عدم اإلخالص   تعالى: -ثانياً 
بؿ كفي كؿ ما نقكـ بو مف أعماؿ،  اهلل عز كجؿ، مرضاة يغايتنا في طريؽ الدعكة، ىإف 

َوُأِمْرُت   *  ُقْل ِإنّْۤي ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد ٱلمََّو ُمْخِمصًا لَُّو ٱلدّْينَ  { :يقكؿ تعالى كذلؾ،فالكاجب أف تككف 
َل ٱْلُمْسِمِمينَ  عمؿ حبط ال( فإذا اشتركت في غايتنا ىذه غايات أخرل، 12-11)الزمر: }أَلْن َأُكوَن َأوَّ

فعمى الداعية أف يتجرد خبلؿ عممو كدعكتو هلل عز كجؿ دكف أف يشرؾ في ذلؾ في الدنيا كاآلخرة، 
َربِّْو َفْمَيْعَمْل َعَماًل َصاِلحًا َوََّل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّْو  َفَمن َكاَن َيْرُجوْا ِلَقآءَ  {يقكؿ تعالى:  ،(2)ان أحد
 .(111)الكيؼ:}َأَحَداً 

ابتمي بشيء ، فمف ل بنفسو أف يصيبو الرياء، فيشرؾ في عممو غير اهلل تعالىالداعية ينأإف 

                                                

 .19/417الجامع ألحكاـ القرآف،  (1)
 .157-155انظر: طريؽ الدعكة،  (2)
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، مما يكقعو (1)عف نيجيا تجده في نياية الطريؽ، حائدان عنيا كمنحرفان مف ىذا، كلـ يعالج نفسو، 
، لذا عمى الداعية أف يراقب نفسو كيتعيدىا بالمتابعة كالتربية، فإف أصابيا طائؼ مف في التساقط

 الرياء استغفر كجدد عيده مع اهلل ليبقى مف المخمصيف، كال يحبط عممو.

 : قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل عف النبي (2)أبك ىريرة مكفي ىذا المعنى يرك 
أشرك فيو َمعي  و َمْن َعِمل َعَمالً عن الشّْركِ أنا أْغنى الشُّركاء )يقكؿ: قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى: 

 .(3)(غيري تركتُو وِشْرَكوُ 

مف  كقؿٌ  ،ال ساحؿ لو الذمكالنيات فذلؾ البحر  اإلرادات فيكأما الشرؾ يقكؿ ابف القيـ: "
غير التقرب إليو كطمب الجزاء منو فقد أشرؾ  فمف أراد بعممو غير كجو اهلل كنكل شيئان  ،ينجك منو

رادتو في رادتو كنيتو يكاإلخبلص أف يخمص هلل ف ،نيتو كا  الحنيفية ممة  ىيكىذه  ،أفعالو كأقكالو كا 
 :كما قاؿ تعالى ،حقيقة اإلسبلـ يكى ،التي أمر اهلل بيا عباده كميـ كال يقبؿ مف أحد غيرىا إبراىيـ

 يكى (82آؿ عمراف:)}ْساَلِم ِديًنا َفَمْن ُيْقَبَل ِمْنُو َوُىَو ِفي اْْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرينَ َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِ {
 (4)".التي مف رغب عنيا فيك مف أسفو السفياء  إبراىيـممة 

 عدم وضوح الرؤية: -ثالثاً 
ىك التمكيف لديف اهلل في األرض، كتطبيؽ أحكامو مف  اإلسبلمي لمعمؿإف اليدؼ الرئيس 

فرعية،  ان فمك حاد الداعي عف ىذا اليدؼ أك اجتزأ منو أىدافخبلؿ إرجاع الخبلفة اإلسبلمية الغراء، 

                                                

ـ، 2004 -ىػ1424، دار السبلـ، 2، ط496-2/495انظر: سمسمة مدرسة الدعاة، عبد اهلل ناصح عمكاف،  (1)
، دكف رقـ طبعة، 117-115المرشد األميف إلى مكعظة المؤمنيف مف إحياء عمـك الديف، أبك حامد محمد الغزالي، 

 دار الفكر، لبناف، دكف تاريخ.
بف عبد اهلل بف نصر بف األزد، اختمؼ في اسمو كثيران كلكف كؿ ما في أبك ىريرة الدكسي مف دكس بف عدثاف  (2)

ىذه األسماء مف التعبيد غيرىا اإلسبلـ، فصار اسمو عبد الرحمف كقيؿ عبد اهلل بف صخر الدكسي، كني بأب ىريرة 
فظ مف ركل الصحابة حديثان عنو، كىك أح لمعمـ، ككاف أكثر ليرة حمميا في كمو، أسمـ عاـ خيبر كالـز النبي 

-6/313الحديث في عصره، تكفي سنة سبع كخمسيف كىك ابف ثماف كسبعيف كقيؿ غير ذلؾ.)انظر: أسد الغابة: 
 (.204-7/202، اإلصابة: 316

(، 7666أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب مف أشرؾ في عممو غير اهلل، حديث رقـ) (3)
8/223. 
، دكف 146-145الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي، شمس الديف محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية،  (4)

 رقـ طبعة، مكتبة اإليماف، القاىرة، دكف تاريخ.



13 

 

 (1)كبنى عمييا دعكتو، خشي عميو مف الزلؿ كاالنحراؼ عف الغاية السامية ليذه الدعكة.

مثبلن عمى العبادة كالذكر كاألمر بالمعركؼ كالنيي  كنعني باالجتزاء ىنا، أف يعمؿ الداعي
جكانب الركحية بالعف المنكر، كييمؿ أمر التشريع كالحكـ، أك أف ييتـ باألمكر الفكرية دكف اكتراث 

الربانية، فحتى نقيـ دكلتنا اإلسبلمية عمى األسس السميمة البد لنا مف االىتماـ بيذه الجكانب كافة، 
 (2)االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية، فاإلسبلـ كؿ متكامؿ.الفكرية كالركحانية ك 

كضكح األىداؼ كالسير فإف البد أف يككف ىذا كاضحان لمعامؿ في الحقؿ اإلسبلمي، لذا 
شباب الدعكة اإلسبلمية مف  لو مف الزلؿ كالتساقط، لكننا نجد بعضحسب أبعادىا المرسكمة، كقاية 

يبدأ طريقو في الدعكة غير مكترث ليذه األىداؼ، بؿ قد تككف أىدافو شخصية دنيكية، أك حتى 
، كىذا يعرضيـ لبلنتكاس في خضـ عمميـ الدعكم، أخركية لكف دكف سير عمى منيجية سميمة

 ليـ غاية.جيكدىـ تذىب أدراج الرياح، فبل تصيب ىدفان، كال تحقؽ  فخاصة حينما يرك 

األمر الذم  ،كالمسؤكليات المترتبة عمى دعكتو التبعاتكما ينبغي لمداعية أف يعي جيدان حجـ 
يمثؿ دافعان قكيان لمسالكيف لكي يكاجيكا المخاطر الكاقعة كالتحديات المتكقعة، بخبلؼ غيرىـ كىك ما 

كمسؤكليات، فيقؼ اء يظير جميان فيمف التحؽ بالعمؿ اإلسبلمي دكف أف يعمـ ما ينتظره مف أعب
نفسو أماـ  الفرد منيـ يجد، فقد (3)أماميا عاجزان، كيحاكؿ التخمص منيا بشتى الكسائؿ كالمبررات

كالسجف أك المبلحقة مف األعداء، أك الحككمات الجائرة، فبل تطيؽ  ،عقبات صعبة ال تطيقيا نفسو
 ىذه التبعات فيتساقط أماميا. ـنفسو الصمكد أما

يمانو بما يدعو إليو:عدم ثق -رابعاً   ة الداعية وا 
مع الثقة الكاممة إف مف صفات الداعية الثابت عمى الطريؽ، اإليماف بما يدعك إليو كبحرارة، 

ال تعرض إلى التيو كالضياع، لذلؾ البد لمسائر  أف ما يدعك إليو ىك المكصؿ لو إلى بر النجاة، كا 
ريؽ السائر فييا كمف سبلمتيا حتى تككف ثقتو طريؽ الدعكة كالعمؿ اإلسبلمي، أف يتأكد مف الط في

 (4)في محميا، كحتى يحافظ عمى مسيرتو دكف تردم أك انحراؼ.

في رسكؿ اهلل صمكات اهلل كسبلمو عميو األسكة الحسنة فقد كاف ثباتو مثاالن احتذل بو كلنا 
يؿي ٍبفي عىقً دعكتو كيد الكائديف، كال تكذيب الحاقديف، فعف ب يثني إيمانوصحابتو مف بعده، فما كاف 

                                                

 .161انظر: طريؽ الدعكة،  (1)
 .90-84عاما في الدعكة..، 70، كراجع: اإلخكاف المسممكف 165-163انظر: السابؽ،  (2)
 .81المتساقطكف، انظر: (3)
 .113-112، الدعكة إلى اهلل،  87انظر: طريؽ الدعكة، (4)
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ِفي ِديِنَنا  : ِإنَّ اْبَن َأِخيَك ُيْؤِذيَناْت ُقَرْيٌش ِإَلى َأِبي َطاِلٍبو َفَقاُلواَجاءَ ): ، قىاؿى (1)أىًبي طىاًلبو 
ِتِني ِبمُ  ِْ َقاَل: َيا اْبَن و فَ َحمٍَّدو َفَذَىْبُتو َفَأَتْيُتُو ِبوِ َوِفي َمْسِجِدَناو َفاْنَيُو َعْن َأَذاَناو َفَقاَل: َيا ُعَقْيُلو ا

: َفَحمََّق ي َناِديِيْم َوِفي َمْسِجِدِىْمو َفاْنَتِو َعْن َذِلَكو َقالَ و ِإنَّ َبِني َعمَّْك َيْزُعُموَن َأنََّك ُتْؤِذيِيْم فِ َأِخي
َأَتَرْوَن َىِذِه الشَّْمَس ؟ َقاُلوا : َنَعْم و َقاَل : َما َأَنا ": َبَصَرُه ِإَلى السََّماِءو َفَقالَ  َرُسوُل اِ  

: َما َكَذَبَنا اْبُن َأِخي و َقاَل: َفَقاَل َأُبو َطاِلبٍ "َبَأْقَدِر َعَمى َأْن َأَدَع َلُكْم َذِلَك َأْن َتشتِعُموا ِلي ِمْنَيا ِبُشْعَمةٍ 
 .(2)(َفاْرِجُعوا

عند  ، كضعؼ إيمانو بفكرتو فإنو سرعاف ما يتخمى عنياأما إذا اىتزت ثقة الداعية بدعكتو
 أمٍّ مف مراحؿ الضعؼ التي قد تعتريو.

 الجيل: -اً خامس
إف مف أبرز الصفات التي يجب أف يتحمى بيا الداعية في ميداف الدعكة صفة العمـ، فميمة 

بنفسو في التعمـ الداعية تجاه نفسو تكاد تككف أعظـ مف ميمتو تجاه المجتمع، فبلبد لو مف البدء 
ة مف يمكفيـ اإلسبلـ فيمان صحيحان، بالرجكع إلى منابعو األص، كتحصيؿ العمـ الشرعي البلـز

، لتصبح لديو القدرة عمى التأصيؿ اإلسبلمية كغيرىا مف العمكـ كالمعارؼكالسيرة  الكتاب كالسنة
 (3)صحيحان.الشرعي لممسائؿ التي يتعرض إلييا، كالقدرة عمى فيـ الكاقع فيمان 

 التي تؤدم بو إلى الجيؿ زالؽكلكف عندما يحصؿ العكس فإف ىذا اإلنساف سيقع في م
 ، منيا:متعددةيتخذ صكران الجيؿ  عممان بأف ىذاالتساقط، 

 قمة الزاد من العموم الشرعية:  -1

كصكرتو البدء بالدعكة دكف كفاية في التحصيؿ العممي فيضطرب الداعية في دعكتو، كال 
                                                

، تأخر إسبلمو إلى عاـ الفتح ىك عقيؿ بف أبي طالب بف عبد مناؼ القرشي الياشمي، ابف عـ رسكؿ اهلل  (1)
في أكؿ خبلفة كقيؿ عاـ الحديبية، كاف أسر يـك بدر ففداه عمو العباس، كشيد مؤتة، مات في خبلفة معاكية كقيؿ 

 (.4/255، اإلصابة، 4/61يزيد قبؿ الحرة.)انظر: أسد الغابة، 
إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة، شياب الديف أحمد بف أبي بكر البكصيرم، تحقيؽ دار المشكاة  (2)

أبي طالب،  إلى لمبحث العممي بإشراؼ ياسر بف إبراىيـ، كتاب عبلمات النبكة، باب مشي قريش في أمره 
-ىػ1420، دار الكطف لمنشر، الرياض، السعكدية، 1، ط7/28(، قاؿ ىذا إسناد ركاتو ثقات، 6333حديث رقـ)

 ـ.1999
، مؤسسة الرسالة، بيركت، 3، ط20انظر: نحك كعي حركي إسبلمي، مشكبلت الدعكة كالداعية، فتحي يكف،  (1)

 ـ.1974-ىػ1394لبناف، 
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إفادة المدعكيف مف حكلو، فبلبد لمداعية المسمـ أف يككف كاألرض النقية التي قبمت الماء ع يستطي
فأنبتت الكؤل كالعشب، حتى يفيد كيستفيد، فبل يتكقع مف جاىؿ تعميـ الناس كدعكتيـ بأم حاؿ مف 

 } ٱلَِّذيَن َيْعَمُموَن َوٱلَِّذيَن ََّل َيْعَمُموَن ِإنََّما َيَتَذكَُّر ُأْوُلوْا ٱأَلْلَبابِ ُقْل َىْل َيْسَتِوي   { :، يقكؿ تعالىاألحكاؿ
ًف النًَّبيّْ (1)األشعرم أىًبي ميكسى، كفي الحديث النبكم عف (9)الزمر: َمَثُل َما ): ، عى

اْلَكِثيِرو َأَصاَب َأْرًضاو َفَكاَن ِمْنَيا َنِقيٌَّة َقِبَمِت اْلَماَء َبَعثَِني اُ  ِبِو ِمَن اْلُيَدى َواْلِعْمِمو َكَمَثِل اْلَغْيِث 
ِرُبوا َوَسَقْوا َفَأْنَبَتِت اْلَكأَل َواْلُعْشَب اْلَكِثيَر َوَكاَن ِمْنَيا َأَجاِدُب َأْمَسَكِت اْلَماَء َفَنَفَع اُ  ِبَيا النَّاَس َفشَ 

ُأْخَرىو ِإنََّما ِىَي ِقيَعاٌن ََّل ُتْمِسُك َماًءو َوََّل َتْنبُت َكأَلو َفَذِلَك َمَثُل َمْن َوَزَرُعوا َوَأَصاَبْت ِمْنَيا َطاَِِفًة 
َلْم َيْقَبْل ُىَدى َفِقَو ِفي ِديِن اِ  َوَنَفَعُو َما َبَعثَِني اُ  ِبِوو َفَعِمَم َوَعمََّم َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا وَ 

 .(2) (ْرِسْمُت ِبوِ اِ  الَِّذي أُ 

لما جاء بو  قاؿ القرطبي كغيره ضرب النبي  يقكؿ ابف حجر في شرح ىذا الحديث: "
ككذا كاف حاؿ الناس قبؿ  ،بالغيث العاـ الذم يأتي الناس في حاؿ حاجتيـ إليو مف الديف مثبلن 

السامعيف لو و ثـ شب ،البمد الميت فكذا عمكـ الديف تحيي القمب الميت يفكما أف الغيث يحي ،مبعثو
فيك بمنزلة األرض الطيبة  ،فمنيـ العالـ العامؿ المعمـ ،باألرض المختمفة التي ينزؿ بيا الغيث

كمنيـ الجامع لمعمـ المستغرؽ لزمانو فيو غير أنو  ،فنفعت غيرىا كأنبتت ،شربت فانتفعت في نفسيا
بمنزلة األرض التي يستقر فييا الماء  فيك ،لـ يعمؿ بنكافمو أك لـ يتفقو فيما جمع لكنو أداه لغيره

كمنيـ مف يسمع العمـ فبل يحفظو كال يعمؿ بو كال ينقمو لغيره فيك بمنزلة األرض ...فينتفع الناس بو
 .(3)"السبخة أك الممساء التي ال تقبؿ الماء أك تفسده عمى غيرىا

ىي التي يقؿ زادىا مف العمـك ك الطائفة الثالثة في الحديث، ىي كىذه الطائفة المذمكمة 
فيسيؿ كقكع ىذه كال تحرص عميو الشرعية مع ككنيا تسمع العمـ كلكنيا ال تحفظو كال تؤديو، 

 الطائفة في األخطاء الشرعية، لجيميا بيا، فيسيؿ تساقطيا كتركيا لممجاؿ الدعكم. 

                                                

، أسمـ قديمان بمكة ثـ رجع إلى يـ بف الجماىر بف األشعر، صاحب رسكؿ اهلل ىك عبد اهلل بف قيس بف سم (1)
عمى بعض اليمف كعدف، كاف أحد الحكميف في صفيف  ببلد قكمو، قدـ المدينة بعد فتح خيبر، استعممو النبي 

 (.120-4/119، اإلصابة، 3/364ثـ اعتزؿ، تكفي سنة اثنتيف كأربعيف كقيؿ غير ذلؾ.)انظر: أسد الغابة، 
محمد كسننو كأيامو،  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل أخرجو البخارم في صحيحو،  (2)

بف إسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم، تحقيؽ محمد زىير بف ناصر الناصر، كتاب العمـ، باب فضؿ مف عمـ كعمـ، 
 ىػ.1422، دار طكؽ النجاة، 1، ط1/27(، 79حديث رقـ)

فتح البارم بشرح صحيح البخارم، أبك الفضؿ أحمد بف حجر العسقبلني، تحقيؽ عبد العزيز بف باز، كتاب  (3)
 ، دكف رقـ طبعة، دار المعرفة، بيركت، لبناف، دكف تاريخ.1/176(،79العمـ، باب فضؿ مف عمـ كعمـ، رقـ)
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 الدعوة وفقو الواقع:الجيل بفقو  -2

، كيدعك إلى اهلل عمى بصيرة، لدعكة كأساليبيا كمناىجياكفقو الدعكة أف يعرؼ الداعية طرؽ ا
ُقْل َىُرِذِه َسِبيِمۤي َأْدُعو ِإَلُى  }يدعك؟ ككيؼ يدعك؟، يقكؿ تعالى:  لى أم شيءمف يدعك؟ كا  فيعرؼ 

، كفقو  (1)(118)يكسؼ:{ ِو َوَمآ َأَنْا ِمَن ٱْلُمْشِرِكينَ ٱلمَِّو َعَمُى َبِصيَرٍة َأَنْا َوَمِن ٱتََّبَعِني َوُسْبَحاَن ٱلمَّ 
ف  مكاناتو االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية، كا  الكاقع أف يعرؼ طبيعة المجتمع الذم يعيشو كا 

 طأقراءة الكاقع قراءة غير صحيحة تؤدم بالداعية كالفرد في العمؿ اإلسبلمي إلى سمكؾ الطريؽ الخ
في دعكتو كتعرضو لمزلؿ بسيكلو، فقد يعترم ىذا اإلنساف اليأس مف عدـ نجاح دعكتو، أك عدـ 

صادؽ أميف، يقكؿ د. .(2)تقبؿ الناس ليا، فينحرؼ كيتساقط، أك يتطرؼ كيتعصب عمى غير حؽ
الحديث عف كصيتو لكؿ داعية: " كذلؾ الكعي كالفقو الصحيح كالتمييز حيف يككف في معرض 
ى بينة، كبدكف مثؿ ىذه الشركط الصعبة تغدك الجماعة اإلسبلمية مأكل لمضعفاء كتفقد الداعية عم

 .(3)صبلبتيا، كيحرميا اهلل نصره"
 الجيل بفقو األولويات: -3

كضع كؿ شيء في مرتبتو بالعدؿ، مف يعرؼ الدكتكر يكسؼ القرضاكم فقو األكلكيات بأنو: "
ى فاألىكلى، بناءن عمى معايير شرعية صحيحة ييدم إلييا نكر األحكاـ كالقيـ كاألعماؿ، ثـ يقدّْـ األىكل

 عمى فبل يقدـ غير الميـ عمى الميـ، كال الميـ عمى األىـ، كال المرجكح الكحي، كنكر العقؿ،...،
ر ما حقو التأخير،  الراجح، كال المفضكؿ عمى الفاضؿ، أك األفضؿ، بؿ يقدـ ما حقو التقديـ، كييؤخّْ
كال ييكبّْر الصغير، كال يييكّْف الخطير، بؿ يكضع كؿ شيء في مكضعو بالقسطاس المستقيـ، ببل 

َأَّلَّ َتْطَغْوْا ِفي  * َمآَء َرَفَعَيا َوَوَضَع ٱْلِميزَانَ َوٱلسَّ  }طغياف كال إخسار، كما قاؿ تعالى: 
 .(4)("9 - 7)الرحمف: { َوَأِقيُموْا ٱْلَوْزَن ِبٱْلِقْسِط َوََّل ُتْخِسُروْا ٱْلِميزَانَ  * ٱْلِميزَانِ 

جماىير المسمميف أك يحدث مف  إلى أف االضطراب في ىذا الفقو ال ضاكمالقر  ثـ يشير
نما يحدث لممتدينيف أيضا لفقداف العمـ الصحيح كالعقؿ الراجح الذم يميز  المنحرفيف منيـ فقط، كا 

                                                

، مكتبة كىبة، 4، ط80لقرضاكم، انظر: فقو األكلكيات دراسة جديدة في ضكء الكتاب كالسنة، د. يكسؼ ا (1)
  ـ .2000-ىػ1421القاىرة، مصر،

 .119-118انظر: الدعكة إلى اهلل، (2)
، دكف رقـ طبعة، دكف دار نشر، 53الدعكة اإلسبلمية فريضة شرعية كضركرة بشرية، د. صادؽ أميف،  (3)

 ـ.1978
 .9فقو األكلكيات، (4)
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بيذا الفيـ الصحيح كالذم يميز بو بيف الفاضؿ  ، كىذا يعني أف الداعي إف لـ يتحؿٌ (1)األحكاؿ بيف
، ثـ يسيؿ عميو المكاف، سيضيع مع قمة فيمو الديفكالمفضكؿ كاختبلفيما باختبلؼ الزماف ك 

 السقكط مع ىذا التضييع.

كيؼ يتعامؿ (2)في سنتو الشريفة، فيا ىك يعمـ معاذان  كىذا الفقو أشار إليو النبي 
ىـ إلى اإلسبلـ فاألكلكية األكلى ىي إقرارىـ بالتكحيد، ثـ تتابع مع أىؿ الكتاب في اليمف كيدعك 

ًلميعىاًذ ٍبًف  قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى (3)عىٍف اٍبًف عىبَّاسو األمكر حسب أكلكيتيا في الدعكة، ف
بىؿو ًحيفى بىعىثىوي ًإلىى اٍليىمىفً  َتُيْم َفاْدُعُيْم ِإَلى َأْن َيْشَيُدوا  وِإنََّك َستَْأِتي َقْوًما ِمْن َأْىِل اْلِكتَابِ ) :جى ِْ َفِإَذا ِج

َفِإْن ُىْم َطاُعوا َلَك ِبَذِلَك َفَأْخِبْرُىْم َأنَّ المََّو َقْد َفَرَض  وَأْن ََّل ِإَلَو ِإَّلَّ المَُّو َوَأنَّ ُمَحمًَّدا َرُسوُل المَّوِ 
ْن ُىْم َطاُعوا َلَك ِبَذِلَك َفَأْخِبْرُىْم َأنَّ المََّو َقْد َفَرَض َعَمْيِيْم َفإِ  وَعَمْيِيْم َخْمَس َصَمَواٍت ِفي ُكلّْ َيْوٍم َوَلْيَمةٍ 

ِِِيمْ  َِِم َأْمَواِلِيمْ  وَصَدَقًة ُتْؤَخُذ ِمْن َأْغِنَياِِِيْم َفُتَردُّ َعَمى ُفَقرَا َواتَِّق  وَفِإْن ُىْم َطاُعوا َلَك ِبَذِلَك َفِإيَّاَك َوَكرَا
 .(4)(َفِإنَُّو َلْيَس َبْيَنُو َوَبْيَن المَِّو ِحَجابٌ َدْعَوَة اْلَمْظُموِم 

 

 

 

 

 

                                                

 .15-14،فقو األكلكياتانظر:  (1)
ىك معاذ بف جبؿ بف عمرك بف أكس بف جشـ األنصارم الخزرجي، كىك أحد السبعة الذيف شيدكا العقبة مف  (2)

، كاف خير شباب قكمو، كأعمـ الناس بالحبلؿ كالحراـ، األنصار، كشيد بدران كأحد كالمشاىد كميا مع رسكؿ اهلل 
سنة كقيؿ غير ذلؾ.)انظر: أسد الغابة، تكفي في طاعكف عمكاس سنة ثماني عشر ككاف عمره ثمانيان كثبلثيف 

 (.107-6/106، اإلصابة، 5/187
، ىك عبد اهلل بف العباس بف عبد المطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي، ابف عـ رسكؿ اهلل  (3)

حبر أف يفقو في الديف كيعمـ التأكيؿ، ككاف يسمى  كلد كبنك ىاشـ بالشعب قبؿ اليجرة بثبلث، دعا لو النبي 
، اإلصابة، 293-3/291األمة، تكفي سنة ثماف كستيف بالطائؼ كىك ابف سبعيف سنة.)انظر: أسد الغابة، 

4/90.) 
أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الجمعة، باب بعث أبي مكسى كمعاذو إلى اليمف قبؿ حجة الكداع،  (4)

 .5/162(، 4347رقـ)
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 أمراض القموب: -سادساً 
النعماف  لقد بيف اإلسبلـ أىمية القمب بكصفو السبب الرئيس في صبلح الفرد أك فساده، فعف

نَّ ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَمَحْت ): يقكؿ النبي قاؿ سمعت  (1)بف بشير َصَمَح َأََّل َواِ 
َذا َفَسَدْت َفَسَد اْلَجَسُد ُكمُُّو َأََّل َوِىَي اْلَقْمبُ  في ىذا الحديث إلى  يشير النبي ف و(2)(اْلَجَسُد ُكمُُّو َواِ 

لى  نو يصيبو الصبلح كالفساد، كأنيما يؤثراف في الجسد كمو، يقكؿ شيخ أأمر خطير كىك القمب، كا 
مرض القمب ىك نكع فساد يحصؿ لو، يفسد بو تصكره ف تيمية في تفسيره لمرض القمب: "اإلسبلـ اب

رادتو، فتصكره بالشبيات التي تعرض لو حتى ال  يرل الحؽ، أك يراه عمى خبلؼ ما ىك عميو، كا 
رادتو بحيث يبغ  .(3)ض الحؽ النافع كيحب الباطؿ الضار"كا 

كغيره، فإف لـ يحذر عمى سبلمة قمبو مف حيف إلى  ان ككنو بشر لكمرض القمب يحصؿ لمداعية 
، فمرض آخر، كتعيده بالحفاظ عميو مف أدرانو، انحدر بو مرض القمب إلى الياكية كالعياذ باهلل

لى ذلؾ يشير ابف تيمية  ،مثمما يتحمميا القمب القكم االبتبلءاتفبل يتحمؿ  صاحبوالقمب يضعؼ  كا 
 .(4)يض بجعؿ قكتو ضعيفة ال تطيؽ ما يطيقو القكم"فيقكؿ: "كالمرض في الجممة يضعؼ المر 

 داعية، كتعرض مسيرتو إلى الخطر متعددة منيا:لمكأمراض القمكب التي تعرض 
، كىك مف نتاج (5)كىك خمؽ مذمكـ كىك" تمني زكاؿ نعمة المحسكد إلى الحاسد" الحسد: -1

في  كقد نيانا النبي  ـ،الحقد كىك إضمار العداكة في القمب إلى حيف سماح الفرصة لبلنتقا
أبي  كالبغض مف نتاج الحسد فكاف مرتبطان بو في النيي، فعف ،غير مكضع عف التحاسد كالتباغض

َوََّل  ََّل َتَحاَسُدوا َوََّل َتَناَجُشوا َوََّل َتَباَغُضوا َوََّل َتَداَبُروا):  رسكؿ اهلل قاؿ :قاؿ ىريرة 

                                                

ىك النعماف بف بشير بف ثعمبة بف سعد بف خبلس بف الخزرج األكبر األنصارم الخزرجي، ىك أكؿ مكلكد  (1)
إلى المدينة، لو كألبكيو صحبة، كاف جكادان شجاعان شاعران، قتمو أىؿ حمص سنة  لؤلنصار بعد ىجرة النبي 

 (6/240، اإلصابة، 5/310أربع كستيف لميجرة.)انظر:أسد الغابة، 
 .5/50(، 4178و مسمـ في صحيحو، كتاب المساقاة، باب أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات، رقـ)أخرج (2)
، دار القمـ، 1، ط14أمراض القمكب كشفاؤىا، تقي الديف أحمد بف تيمية، شرحو كقدـ لو د. محمكد مطرجي،  (3)

 ـ.1986-ىػ1406لبناف، 
 .15السابؽ، (4)
، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، 1، ط117إبراىيـ األبيارم، التعريفات، عمي بف محمد الجرجاني، تحقيؽ  (5)

 ىػ.1405
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كقد ذـ القرآف الكريـ ىذا الخمؽ كأمر  و(1)(َوُكوُنوا ِعَباَد المَِّو ِإْخَواًناَيِبْع َأَحُدُكْم َعَمى َبْيِع َأِخيِو 
-1الفمؽ:)}َحَسدَ َوِمن َشرّْ َحاِسٍد ِإَذا  ...ُقْل َأُعوُذ ِبَربّْ ٱْلَفَمقِ  { :لىالمسمميف بالتعكذ منو، قاؿ تعا

2).(2)  

يتعرض ف فقد يحسد اإلنساف أخاه المسمـ عمى نشاطو في الدعكة، أك محبة الناس لو، أك أ
قمبو كصدره الحقد كالحسد عميو، ككؿ ىذا يبرأ منو أحد زمبلئو في الدعكة، فيكغر في لخصكمة مع 

كالذم يراجع نفسو مف حيف لو نصب عينيو، الداعية المخمص هلل تعالى كالذم يضع مراقبة اهلل 
 آلخر فيطيرىا مما فييا مف شكائب.

كىك خمؽ باطني تصدر عنو أعماؿ ظاىرة ىي ثمرتو، مثؿ إظيار الترفع عمى  ر:الكبْ  -2
محبة التعظيـ كالتبجيؿ، كغير ذلؾ مف مظاىر الزىك بالنفس الناس، أك التباىي بالعمـ كالمعرفة، 
ٍبًد اهلًل ٍبًف عفعف ى  في الحديث النبكم النبي  منوحذر كاالفتخار بيا، كىك خمؽ مذمكـ 

مىٍسعيكدو 
(3)  أًف النًَّبي  :(4))َّل َيْدُخُل الَجنََّة َمْن َكاَن ِفي َقمِبِو ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر(قاؿ ،
 مفعندىـ مف مزايا العمـ كالثقافة، كالخطابة كحسف الكبلـ أكثر  لماليذه اآلفة،  عرضةه كالدعاة 

غيرىـ مف عامة الناس، فيككف سببان النحدارىـ كتساقطيـ في شرؾ الشيطاف كغيو، فميحذر منو 
 (5)الدعاة كالمرشدكف حذر غيرىـ مف الناس منو بؿ أكثر.

كىك أف يمبس اإلنساف عمى نفسو الحقائؽ، كيرييا األمكر عمى خبلؼ ما ىي " الغرور: -3
 .(6)العميا بما ال تستحقو، كىك يحسب أنو يحسف صنعان" ألرفع، كالمنزلةعميو، كيعطييا مف المقاـ ا

كداء الغركر مف اآلفات التي تفتؾ بالداعية كتحبط عممو، كتمحك ثكابو، كتسقطو مف عمى طريؽ 
الدعكة، لذلؾ يجب عمى العامؿ في الحقؿ اإلسبلمي، كالداعي إلى اهلل أف يطير قمبو مف ىذا 

                                                

أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو كاحتقاره كدمو كعرضو  (1)
 .8/10(، 6706كمالو، حديث)

 .31، أمراض القمكب،536-2/535انظر: سمسمة مدرسة الدعاة،  (2)
عبد اهلل بف مسعكد بف غافؿ بف حبيب بف مخزـك بف تميـ اليذلي ، كاف إسبلمو بمكة قديمان، كىك أكؿ مف ىك  (3)

، ىاجر اليجرتيف جميعان كصمى القبمتيف، كشيد بدران كالخندؽ كبيعة جير بالقرآف بمكة بعد رسكؿ اهلل 
ه بضعان كستيف سنة.)انظر: أسد الغابة، الرضكاف، كسائر المشاىد، تكفي بالمدينة سنة اثنتيف كثبلثيف، ككاف عمر 

3/381.) 
 .1/65(، 275أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف، باب تحريـ الكبر كبيانو، رقـ) (4)
 .528-2/525انظر: سمسمة مدرسة الدعاة، (5)
 .2/520 السابؽ، (6)
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تكاضعان، كأف ال يعطي نفسيا أكبر مف حقيا كال يغتر  الداء، فيجب عميو أف يككف أكثر الناس
ُيَأيَُّيا ٱلنَّاُس } ، يقكؿ تعالى:(1)بنفسو، فاهلل كحده تعالى ىك صاحب الفضؿ كالمف باليداية كالصبلح

 .(2:)فاطر{ََّل َيُغرَّنَُّكْم ِبٱلمَِّو ٱْلَغُرورُ ِإنَّ َوْعَد ٱلمَِّو َحقّّ َفاَل َتُغرَّنَُّكُم ٱْلَحَياُة ٱلدُّْنَيا وَ 
كأمراض أخرل يطكؿ بنا المقاـ بذكرىا، كالعجب، كاألثرة كاألنانية، كحب الجاه كحب 

، كميا تكدم بصاحبيا إف لـ يتخمص منيا إلى ىاكية التساقط كالخركج عف درب الدعكة (2)الماؿ
 كاإلصبلح.

 :حب الدنيا واتباع اليوى -سابعاً 
فتنة الدنيا؛ ألنيا البكابة لكؿ  كأعظـ ىذه الفتف يتعرض الداعية لمحف عظيمة كفتف كبيرة

يخاؼ عمى أمتو الدنيا كزىرتيا أكثر مما يخاؼ عمييـ الفقر،  ، كقد كاف النبي الفتف الباقية

الَبْحَرْين يأتي بعَث أبا ُعَبْيدَة بَن الجرَّاح إلى  َأنَّ رسوَل المَِّو  (3)عمرك بفى عٍكؼو  فعف

 و(4)عمييم العالَء بَن اْلَحْضَرِميّْ  و وأمَّرصاََلح أىَل البحرين وكان النبيُّ  بِجزيتياو
فَقِدم أبو عبيدة بماٍل من البْحرينو فسمعِت األنصاُر بُقدوم أبي ُعبيدَةو َفواَفْوا صالَة الفجر مع 

حين  انصرَفو َفَتعرَّضوا لوو َفَتَبسََّم رسوُل ا   و فممَّا صمىَّ رسوُل ا  رسوِل ا  
و : َأجْل يا رسوَل ا فقالوا (ُأُظنُُّكْم سمعُتم أنَّ أبا ُعَبْيدَة َقِدم بشيٍء من البحرين ؟)رآىمو ثم قال : 

ْبَسط الدُّنيا أْن تُ  ىا  َما اْلفْقَر أْخشى عميكمو ولكني أخشو فو أْبِشُروا وأمُّْموا ما َيُسرُُّكمْ ): فقال
 .(5)("عميكم كما ُبِسَطْت عمى من كان قبمكمو َفَتناَفُسوىا كما َتنافسوىا وُتْيِمَكُكْم كما أْىَمَكْتُيمْ 

كتحذيرىـ مف فيؤالء األنصار، كمف تكجو إلييـ النبي صمكات اهلل كسبلمو عميو بالحديث 

                                                

 .97- 94انظر: المتساقطكف،  (1)
انظر: نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ، إعداد مجمكعة مف المختصيف بإشراؼ صالح بف عبد اهلل  (2)

، دار الكسيمة لمنشر، جدة، السعكدية، 1، ط3779-9/3771بف حميد كعبد الرحمف بف محمد بف ممكح، 
، 132-1/128محمد نكح،  ، آفات عمى الطريؽ د.السيد114-112المرشد األميف، الغزالي، ـ، 1998-ىػ1418

 ـ.1992-ق1413، دار الكفاء لمنشر، المنصكرة، مصر، 8، ط102-104/ 4
، سكف المدينة كال ىك عمرك بف عكؼ األنصارم، حميؼ بني عامر بف لؤم، شيد بدران مع رسكؿ اهلل  (3)

 (.5/9، اإلصابة، 4/246عقب لو، مات في خبلفة عمر فصمى عميو.)انظر: أسد الغابة، 
ىك العبلء بف عبد اهلل بف عباد بف مالؾ بف الخزرج، مف حضرمكت، حميؼ حرب بف أمية، يقاؿ أنو مجاب  (4)

البحريف، كتكفي في خبلفة عمر سنة أربع عشرة كقيؿ غير ذلؾ.)انظر: أسد الغابة،  الدعكة، كاله النبي 
 (4/259، اإلصابة، 4/71
 .8/212(، 7614أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الزىد كالرقائؽ، باب حدثنا قتيبة بف سعيد، حديث رقـ) (5)
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تفتح ذراعييا لنا بكؿ ما فييا مف متع زائمة، فإف لـ  ىيىـ الصحابة الكراـ، فكيؼ بنا اليكـ ك  الدنيا
سيقع في  -ال محالة-فإنو يكف الداعية عمى قدر عاؿ مف االستعداد الكقائي ضد ىذه المتع

وُة ٱلدُّنْ }، يقكؿ تعالى: (1)ممذاتيا، كيحيد عف الطريؽ القكيـ َيا َلِعٌب َوَلْيٌو َوِزيَنٌة ٱْعَمُمۤوْا َأنََّما ٱْلَحيَُ
ِل َوٱأَلْولَُِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب ٱْلُكفَّاَر َنَباُتُو ُثمَّ َيِييجُ  َفَترَُُه ُمْصَفرًّا ثُمَّ  َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِفي ٱأَلْموَُ

وُة ٱلدُّْنَيآ ِإَّلَّ َمتَُُع ٱْلُغُرورِ َيُكوُن ُحطَُمًا َوِفي ٱْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة مَّْن ٱلمَّ  ٌن َوَما ٱْلَحيَُ  {ِو َوِرْضوَُ
 .(41)الحديد:

أعقب التحريض عمى الصدقات كاإًلنفاًؽ باإًلشارة "يقكؿ الطاىر بف عاشكر في ىذه اآلية: 
ليـ  إلى دحض سبب الشح أنو الحرص عمى استبقاء الماؿ إًلٍنفىاقىو في لذائذ الحياة الدنيا، فضيرب

، ألف التعمؽ بيا يعكؽ مثؿي الحياة الدنيا بحاؿو محقَّرة عمى أنيا زائمة تحقيران لحاصميا كتزىيدان فييا
كأشير إلى أنيا ينبغي أف تتخذ الحياة كسيمة لمنعيـ الدائـ في اآلخرة، ككقاية مف  ...عف الفبلح

ؾ أعقب مثؿ الحياة الدنيا العذاب الشديد، كما عدا ذلؾ مف أحكاؿ الحياة فيك متاع قميؿ، كلذل
 (2)".{في اْلخرة عذاب}باإًلخبار عف اآلخرة بقكلو: 

فنجد مف الدعاة اليكـ مف كاف غارقان في ميداف الدعكة كمجتيدان فييا، حتى إذا فتحت لو الدنيا 
أبكابيا، انكب عمييا كعمى ممذاتيا، كاتبع ىكاه كأخمد إلى األرض، كنسي أمر الدعكة كلـ يعد ييتـ 

 .(3)إال بجمع الماؿ كتحصيمو
كالتعمؽ بيا: الخكؼ عمى الرزؽ، كراىية المكت، حب الماؿ  (4)كمف مظاىر حب الدنيا

 كاإلسراؼ. كالجاه، البذخ
"ليذا يجب عمى رجؿ الدعكة الصادؽ مع اهلل كالذم باع نفسو كمالو  يقكؿ مصطفى مشيكر:

خطاىا دكف أف يقع فييا، كمف حقو عمى هلل أف يككف في يقظة تامة، كأف يقتحـ ىذه العقبة كيت
إخكانو أف يأخذكا بيده كيشدكا مف أزره، فالدعكة في حاجة إلى كؿ جيد كطاقة، كالحقؿ خصب 

 .(5)"(28)األعراؼ: {َواْلَبَمُد الطَّيُّْب َيْخُرُج َنَباُتُو ِبِإْذِن َربّْوِ }كالحمد هلل، 
 التطرف والغمو: -ثامناً 

َوَكَذِلَك  } ، كىك منيج مميز لمشريعة اإلسبلمية، يقكؿ تعالى:كسطيإف منيج اإلسبلـ منيج 

                                                

 .18انظر:  مشكبلت الدعكة كالداعية،  (1)
 ـ.1984، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، 1، ط401-27/400التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، (2)
 .550-2/549انظر: سمسمة مدرسة الدعاة،  (3)
 .42-2/41انظر: آفات عمى الطريؽ،  (4)
 .57طريؽ الدعكة،  (5)
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، كقد دعت النصكص الشرعية كميا (123)البقرة: { ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاسِ  َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا
 (1)، كحذرت مف التطرؼ كالغمك.إلى االعتداؿ

والُغُموَّ في الدّْيِن فإّنما َىَمَك َمْن كاَن إياكْم )قاؿ:  أف النبي   فعف ابف عباس
 (2).(َقْبَمكْم بالُغُمّو في الدّْينِ 

في ىذا الحديث أف الغمك في الديف ميمكة، "فالذيف يحممكف أنفسيـ  فقد أكضح النبي 
فكؽ ما تطيؽ كال يقبمكف التكسط في شيء، كيصركف عمى الغمك في كؿ شيء، ىؤالء معرضكف 

يمانية"   .(3)بشكؿ أك بآخر النتكاسات نفسية كا 

د اهلل ، فعف عبكيكضح النبي صمى اهلل عميو في غير مكضع ىبلؾ ىذه الطائفة مف الناس

 .(4)و قاليا ثالثًا(َىَمَك الُمَتَنطُّْعونَ )أنو قاؿ:  عف النبي بف مسعكد 

، (5)يقكؿ النككم: "المتنطعكف أم المتعمقكف الغالكف المجاكزكف الحدكد في أقكاليـ كأفعاليـ"
كمما ىك ، (6)يقكؿ د. القرضاكم: "المتنطعكف: المتعمقكف المتشددكف في غير مكضع التشديد"ك 

جدير بالذكر أف الناس مختمفكف في قدراتيـ عمى التحمؿ، فمنيـ مف يحمؿ نفسو عمى العزائـ دكف 
مبث أف يالتدرج في ذلؾ، فتراه في كسط الطريؽ قد انيزمت إيمانياتو مف كثرة التشديد ثـ ما 

ه  يشدد تساقط، كىذا ما يحصؿ مع الدعاة الجدد أك غيرىـ ممف لو باع طكيؿ في الدعكة، تجدي
، س عمى عقبيو مف كثرة ما حمؿ نفسوالناس منو كمف دعكتو، كينتكفينفر  عمى نفسو كعمى غيره،

 فيذا فيو الضرر البالغ عمى الدعكة كالداعية عمى حد سكاء.

                                                

، دار الكفاء، القاىرة، 3، ط28انظر: الصحكة اإلسبلمية بيف الجحكد كالتطرؼ، د. يكسؼ القرضاكم،  (1)
 ـ.1994-ىػ1415مصر،

أخرجو ابف ماجو في سننو، سنف ابف ماجو، الحافظ أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، تحقيؽ محمد فؤاد عبد  (2)
، دكف رقـ طبعة، دار إحياء الكتب 2/1008(، 3029الباقي، كتاب المناسؾ، باب قدر حصى الرمي، حديث رقـ)

مى شرط مسمـ، )انظر: سمسمة األحاديث العربية، القاىرة، مصر، دكف تاريخ طبعة، قاؿ األلباني: صحيح ع
، دكف رقـ طبعة، مكتبة المعارؼ، 3/278الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، محمد ناصر الديف األلباني، 

 ـ(.1995-ق1415الرياض، السعكدية، 
 .88المتساقطكف،  (3)
 .8/58(، 6955أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب العمـ، باب ىمؾ المتنطعكف، حديث رقـ) (4)
صحيح مسمـ بشرح النككم، محي الديف بف شرؼ النككم، كتاب العمـ، باب النيي عف اتباع متشابو القرآف،  (5)

 ىػ.1392، دار إحياء التراث العربي، بيركت لبناف، 2، ط16/220(، 2670رقـ)
 .75فقو األكلكيات،  (6)
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؛ ألنيـ لـ يتبعكا مف الناس ـكقد يصؿ التطرؼ بالبعض مف الدعاة إلى تكفير مف حكلي
كثير مف األفراد إلى االنسبلخ عف الطريؽ القكيـ كتككيف جماعات تكفيرية دل بأ، كىذا ما منيجو

 .(1) حائدة عف الطريؽ الصحيح في الدعكة

 :التفريط في األحكام الشرعية -تاسعاً 
راؼ بعض الدعاة عف منيج الكسطية بحيث تجدىـ يفرطكف في كثير مف العبادات، حإف ان

ما يككف في حياة الداعية االجتماعية  بعضيا، كمف ذلؾكيتمادكف في تضييع األحكاـ الشرعية أك 
مف تساىؿ في الزيارات المختمطة كالمصافحة مع النساء كالرجاؿ، أك تساىؿ في الحياة الكظيفية 

في الفرائض الدينية كترؾ الصبلة أك  التفريط، أك مف قبكؿ لمرشكة أك التعامؿ بالربا بدعكل الضركرة
األمر الذم يفقدىـ خمؽ القدكة الحسنة مف جية، كاحتراـ  ،صكرالمف  عدـ إحقاؽ الزكاة، كغير ذلؾ

َأتَْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرّْ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم }قاؿ تعالى:  ،(2)النفس كاآلخريف مف جية أخرل
 .(22البقرة:) {َتْتُموَن اْلِكتَاَب َأَفاَل َتْعِقُمونَ 

أف ال يعممكا بما  ،كىـ أصحاب العمـ ،ية ينكر عمى أىؿ الكتابإف اهلل تعالى في ىذه اآل 
أف يصبح التفريط ، كلكف تكمف المشكمة في عاـ فيمف سار عمى نيجيـيأمركف الناس بو، كىذا 

كال يكترث  عاديان بحقو، كال يبالي بصدكر صغائر الذنكب منو، ديدنان لمداعية بحيث يراه أمران 
 اإلسبلـ.، كتعاليـ بتكجييات النبي 

ِإيَّاُكْم َوُمَحقَّرَاِت الذُُّنوِب َكَقْوٍم َنَزُلوا ) :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى (3)سىٍيًؿ ٍبًف سىٍعدو  فعف
نَّ ُمَحقَّرَاِت الذُُّنوِب َمَتى  ُيْؤَخذْ  ِفي َبْطِن َواٍد َفَجاَء َذا ِبُعوٍد َوَجاَء َذا ِبُعوٍد َحتَّى َأْنَضُجوا ُخْبَزَتُيْم َواِ 

 .(4)(ِبَيا َصاِحُبَيا ُتْيِمْكوُ 

                                                

 57انظر: الصحكة اإلسبلمية بيف الجحكد كالتطرؼ،  (1)
، أضكاء عمى طريؽ الدعكة إلى اإلسبلـ، د.محمد أماف الجامي، راجع الكتاب عبد 93تساقطكف، انظر: الم (2)

 ـ.1984 -ىػ1404، دكف رقـ طبعة، شركة العبيكاف لمنشر كالطباعة، السعكدية، 218-217الرحمف الفريكائي، 
سمو حزنان فسماه النبي ىك سيؿ بف سعد بف مالؾ بف خالد بف ثعمبة بف الخزرج األنصارم الساعدم، كاف ا (3)
  سيبلن، شيد قضاء النبي  في المتبلعنيف كأنو فرؽ بينيما، طاؿ عمره كتكفي سنة ثماف كثمانيف، كىك

 (.2/575ابف ست كتسعيف كقيؿ غير ذلؾ.)انظر: أسد الغابة: 
كمجمكعة، مسند سيؿ بف  أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده، مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، تحقيؽ شعيب األرنؤكط (4)

ـ، قاؿ 2001-ىػ1421، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، 1، ط37/467(، 22808سعد الساعدم، حديث رقـ)
 (.7/276األلباني: إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف.)انظر: السمسمة الصحيحة، 
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كأف يحمؿ نفسو عمى  ،ىذه الصغائر كمف تكرارىا ارتكاب لذلؾ يجدر بالداعية أف يحذر مف
 .كلو أف يأخذ بالرخص مف غير تفريطالعزائـ مف غير تطرؼ أك غمك، 

 اَّلجتماعي: محيطاألسباب المتعمقة بال -المطمب الثاني
ممثبلن باألقارب كالجيراف كاألصحاب، يؤثر عميو تأثيران كبيران، إف المحيط االجتماعي لمداعية 

إذ لو القدرة الكبيرة عمى تغيير حياتو الدعكية نحك األفضؿ، أك االنتكاس بيا إلى األسكأ، كىك ما 
 يمكف تكضيحو في النقطتيف اآلتيتيف:

 المحيط العاِمي: -أوَّلً 
الزكجة كاألكالد، كتتشعب إلى بقية ك  باألـ كاألب دائرة كاسعة تبدأ كىي األقاربكيراد بو 

، فالداعية في بداية حياتو الدعكية كفي ريعاف الشباب، يخكض غمار األقارب مف جية األـ كاألب
الدعكة بكؿ حماس كاندفاع، لكنو قد يجد أكؿ العقبات العائمية متمثمة في خكؼ األب كاألـ عميو مف 

، -بكصفيـ-تزمتان كتشددان في الديف عدهؿ الدعكم برمتو، ك تبعات العمؿ الدعكم، أك رفض العم
حماستو، كتكقؼ عف فتجد ىذا الشاب المندفع مع إلحاح األب كاألـ قد حبطت عزيمتو كخارت 

تأثير إلى  لنبي كقد أشار ا، (1)العمؿ الدعكم أك انقمب حالو بالكمية تحت تأثير ضغط األبكيف
 تكجييو دينيان كسمككيان. ، بحيث يبمغ حداألبكيف عمى األبناء

ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَمى اْلِفْطَرِة َفَأَبَواُه ): قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿعف أبي ىريرة  
َساِنِو َكَمَثِل اْلَبِييَمِة ُتْنَتُج اْلَبِييَمَة َىْل َتَرى ِفيَيا َجْدَعاءَ  رَاِنِو َأْو ُيَمجّْ َداِنِو َأْو ُيَنصّْ فاألبكيف  و(2)(ُيَيوّْ

فإذا كاف اإلبف عمى طريؽ الخير كالرشاد ، (3)ليما بالغ األثر في تغيير حياة األبناء سمبان أك إيجابان 
يمانو. ككاف األبكاف عمى غير ىذه الطريؽ، فبل تستبعد محاربتيما لو لمنيؿ  مف عزيمتو كا 

 شباب أكثر، كالذم كاف مف (4)قصة الصحابي الجميؿ مصعب بف عميركمف ذلؾ 

                                                

 .2/611انظر: سمسمة مدرسة الدعاة،  (1)
 .2/95(، 1385ئز، باب إذا أسمـ الصبي فمات، حديث رقـ)أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الجنا (2)
، 2، ط2/679انظر: منيج اإلسبلـ في تزكية النفس، د.أنس احمد كرزكف،  (3)  ـ.1997-ىػ1418، دار ابف حـز
مصعب بف عمير بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف عبد الدار بف قصي بف كبلب العبدرم، أحد السابقيف إلى ىك  (4)

في دار األرقـ، ككتـ إسبلمو خكفان مف أمو كقكمو، عمـ أىمو فأكثقكه فمـ يزؿ  يمان كالنبي اإلسبلـ، أسمـ قد
محبكسان إلى أف ىرب مع مف ىاجر إلى الحبشة، ثـ رجع إلى مكة فياجر إلى المدينة كشيد بدران ثـ شيد أحدان كمعو 

 (.6/101المكاء فاستشيد.)انظر: اإلصابة، 



42 

 

، حتى بكافة الكسائؿ ىذه الدعكة الجديدةإسبلمو حاكلت أمو ثنيو عف  أظيرفمما  ماالن كترفان، مكة
، فما كاف منو إال الثبات عمى دعكتو (1)كصؿ بيا األمر إلى التعذيب بالحبس كمنع الطعاـ

 فمنا فيو القدكة الحسنة كالمثؿ األعمى.  ،كاإلصرار عمى إسبلمو
فإف لـ يحسف االختيار كاف كباالن عميو كعمى  ،بعد اختيار شريؾ الحياة ذلؾ يحصؿ معو كقد
، (2)حياتو الدعكية بعد الزكاج انتكستكىك منعطؼ كبير في حياة الدعاة، فكـ مف داعية ، دعكتو

عف عبد اهلل بف كرسكلو،  أمر بو اهلل كفؽ ماكالفيصؿ ىنا ىك اختيار الشريؾ ككقع في فساد كبير، 
اِلَحةُ  َوَخْيرُ  والدُّْنَيا َمتَاعٌ ) :قاؿ سكؿ اهلل أف ر  (3)عمرك  .(4)(َمتَاِع الدُّْنَيا اْلَمْرَأُة الصَّ

إذا َخَطَب إليكم من َتْرَضْوَن دينو َوُخُمَقُو ) :: قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ  عف أبي ىريرةك 
ُجوُه إَّل تفعموا تكْن فتنٌة ف  .(5)(األرِض وفساٌد عريٌض  يَفَزوّْ

أم إف لـ تزكجكا مف ترضكف دينو كخمقو كترغبكا في في شرح ىذا الحديث: " المباركفكرمقاؿ 
كذلؾ ألنكـ  ؛أم ذك عرض أم كبير ،كفساد عريض ، تكف فتنة،مجرد الحسب كالجماؿ أك الماؿ

إف لـ تزكجكىا إال مف ذم ماؿ أك جاه ربما يبقى أكثر نسائكـ ببل أزكاج كأكثر رجالكـ ببل نساء 
كربما يمحؽ األكلياء عار فتييج الفتف كالفساد كيترتب عميو قطع النسب كقمة  بالزناالفتتاف فيكثر ا

  .(6)"الصبلح كالعفة
 الزكجة ، فقد تظؿسقكطإلى ىاكية ال فإف ىذا يؤدمفإف كاف االختيار عمى غير ىذا المنيج 

كالمعنكية، حتى تثنيو عف طريؽ تطالبو باالستقرار كالعناية باألكالد كتطالبو بحقكقيا المادية 

                                                

(1)  ، ، دكف رقـ طبعة، دار ابف خمدكف، االسكندرية، مصر، 69في الرحمف المباركفكرم، صانظر: الرحيؽ المختـك
 دكف تاريخ، لـ أقؼ عمى حكـ ليذه الركاية.

 .49انظر مشكبلت الدعكة كالداعية،  (2)
ىك عبد اهلل بف عمرك بف العاص بف كائؿ بف ىاشـ القرشي السيمي، أسمـ قبؿ أبيو، ككاف فاضبلن كعالمان، قرأ  (3)
قرآف كالكتب المتقدمة، شيد مع أبيو فتح الشاـ كاليرمكؾ كصفيف، تكفي سنة ثبلث كستيف بمصر كقيؿ غير ال

 (3/345ذلؾ.)انظر: أسد الغابة، 
 .4/178(، 3716أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الرضاع، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، حديث رقـ) (4)
(، 1084أخرجو الترمذم في سننو، كتاب النكاح، باب ما جاء إذا جاءكـ مف ترضكف دينو فزكجكه، حديث رقـ) (5)
 ، قاؿ أبك عيسى: حديث حسف غريب.2/380
محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرم، مراجعة كتصحيح عبد تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم،  (6)

، 2، ط4/204(، 1090نكاح، باب ما جاء في مف ترضكف دينو كخمقو، حديث)الكىاب عبد المطيؼ، أبكاب ال
 ـ.1963-ىػ1383المكتبة السمفية، المدينة المنكرة، 
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في نياية يثنييا  ك، أك قد يقؼ الزكج في طريؽ زكجتو كيرفض قياميا بكاجب الدعكة (1)دعكتو
 عف متابعة الطريؽ.األمر 

أما األكالد فقد يككف دافع  الخكؼ عمييـ كعمى مستقبميـ سببان لتقاعس الداعية عف دعكتو، 
ر قكت عيالو كتمبية متطمباتيـ، كليس معنى ىذا أف ال يقـك فيتركيا الىثان كراء جمع الماؿ لتكفي

 .لكف دكف ترؾ كاجب الدعكةك  بؿ يفعؿ ،ية بتكفير الحياة الكريمة ألسرتوالداع

يترتب عمى سكء اختيار أحد الزكجيف لآلخر مف فساد المحضف  ىذا باإلضافة إلى ما
ألبناء، كىك ما قد يمثؿ فتنةن أك عائقان التربكم األساس لؤلبناء، كىك ما قد يؤدم إلى انحراؼ بعض ا

 يعيؽ الداعية عف عممو.

 الجيران واألصحاب: -ثانياً 
، فأحكاليـ دعكتو عميو كعمىثر كىـ الدائرة الثانية المحيطة بالداعية، كقد يككف ليـ بالغ األ

 ،عميولمداعية تدفعو محبتو لمخكؼ محب  سمبي أك مف ىكالجيراف  فمف في تبايف،تجاه الداعية 
يثنيو عف مما  ،فتجده يعكؼ عمى تخكيؼ الداعية كالضغط عميو لترؾ الدعكة كالخمكد إلى األرض

 العمؿ كالتضحية مف أجؿ دعكتو.

 دعكتو، قاؿ تعالى:فيستيزئ كيسخر مف ، يجد في شخص الداعية العدك المدكدكصنؼ آخر 
 و(11األنعاـ:){اُنوا ِبِو َيْسَتْيِزُِونَ ِذيَن َسِخُروا ِمْنُيْم َما كَ َوَلَقِد اْسُتْيِزَئ ِبُرُسٍل ِمْن َقْبِمَك َفَحاَق ِبالَّ }

كمف الدعاة  ،بالدعكة الصادقة كصاحبيا الممزك  االستيزاء كالغمزكىذا ديدف المستخفيف بالدعكات 
، كال يككف إيمانو بتمؾ القكة التي تمكنو مف الصبر عمى ىذا ىذا األذل كاالبتبلء يطيؽمف ال 
 .(2)فيسقط في طريؽ دعكتو األذل،

كىناؾ صنؼ مف الجيراف كاألصحاب يتصيد لمداعية الزالت كاليفكات، فيككف عميو كالجبلد، 
كيبدأ بشف اليجكـ عميو كاتيامو ألقؿ الغمطات، كىذا يؤثر عمى الداعية سمبان إف لـ يحصف نفسو 

 .(3)ضد ىذه اليجمات الشرسة

 كأسببان في انحرافو عف الطريؽ،  فإف ذلؾ قد يككف اختيار جمسائو إف الداعية إذا لـ يحسف

                                                

 -ىػ1406، دار الكثائؽ، الككيت، 1، ط70انظر: نظرات في كاقع الدعكة كالدعاة، مصطفى الطحاف،  (1)
 ـ.1986

 .1/617. سمسمة مدرسة الدعاة،47انظر: االبتبلء كالمحف،  (2)
 .70. نظرات في كاقع الدعكة، 618-617 /1 ،سمسمة مدرسة الدعاةانظر:  (3)
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ما رأيت أكثر أذل لممؤمف مف مخالطة مف ال تقاعسو عف الدعكة، يقكؿ اإلماـ ابف الجكزم: "
 .(2()1)"فإف لـ يتشبو بيـ كلـ يسرؽ منيـ فتر عف عممو، يصمح، فإف الطبع يسرؽ

الرَُّجُل َعَمى ِديِن َخِميِمِوو َفمَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ): قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة 
 .(3)(ُيَخاِللُ 

 األسباب المتعمقة بالجماعة اإلسالمية: -المطمب الثالث
إف الجماعة اإلسبلمية حامية لمفرد مف التساقط، لكف في بعض األحياف تصدر مف الجماعة 

 ية:لحدث عنيا في النقاط التاأخطاء تؤدم بالفرد المنتمي إلييا إلى التساقط، سنت

 ضعف الجانب التربوي: -أوَّلً 
إف مف كاجب الجماعة اإلسبلمية، أف تيتـ بالتربية كالتككيف ألفرادىا، كأف تيتـ بالنكعية أكثر 

ىذا مف شأنو أف يجعؿ ك مف الكمية، كال تغمب الجانب السياسي كالتنظيمي عمى الجانب التربكم، 
عمى عكس مف ييتـ مف الجماعات بالعدد كالكـ دكف االىتماـ بالتككيف مف قاعدتيا قكية كمتينة، 

التخمي عف جماعتو عند أم ، فأفراد ىذه الجماعات يسيؿ عمى أحدىـ (4)القكم كالتربية القكيمة
 محؾ، أك التخمي عف الدعكة بالكمية.

ف ىذه التربية يجب أف تقكـ عمى جانب مف الشمكؿ كالتكامؿ فتشمؿ  لعقدية، التربية ا :كا 
عداد الفرد لمديف ك التربية الجسمية، ك التربية االجتماعية، ك التربية الركحية كالخمقية، ك  التربية العقمية، كا 

 (5).كالدنيا، حتى يككف نافعان لنفسو كأمتو

 

                                                

، مؤسسة الكتب 5، ط138صيد الخاطر، أبك الفرج جماؿ الديف بف الجكزم، تيذيب كتعميؽ أسامة السيد،  (1)
 ـ.1996-ىػ1417الثقافية، بيركت، لبناف،

 .408-1/407انظر: منيج اإلسبلـ في تزكية النفس،  (2)
، قاؿ الترمذم: ىذا حديث حسف 4/187(، 2378، حديث رقـ)45أخرجو الترمذم في سننو، كتاب الزىد، باب (3)

 غريب.
، دكف رقـ طبعة، مؤسسة الرسالة، بيركت، 256انظر: الحؿ اإلسبلمي فريضة كضركرة، د.يكسؼ القرضاكم،  (4)

 .583، طريؽ الدعكة، 53ـ، المتساقطكف، 1974-ىػ1394لبناف، 
، دار 1، ط401-399انظر: التربية السياسية عند جماعة اإلخكاف المسمميف، عثماف عبد المعز رسبلف،  (5)

 .213عامان في الدعكة،  70التكزيع كالنشر اإلسبلمية، مصر، دكف تاريخ، اإلخكاف المسممكف 
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 العقديةاألسكة الحسنة، فقد تعيد الرعيؿ األكؿ مف المسمميف بالتربية  كلنا في رسكؿ اهلل 
ف دار األرقـ كانت مف أكبر الشكاىد كاألخبلقية، قبؿ ا لخكض في أم عمؿ تنظيمي أك سياسي، كا 

 ، مع الحفاظ عمى المكازنة بيف ىذه الجكانب دكف أف يطغى جانب عمى اآلخر.(1)عمى ذلؾ

كمما ىك جدير بالذكر أف منطؽ اعتبار بعض األشخاص فكؽ التربية، أك بدكف حاجة إلى 
كىذا المنطؽ ىك الذم يتسبب في إسقاط ىؤالء األشخاص أك التربية، منطؽ مرفكض بالكمية، 

، (2)، فيذا التفكير مناقض لئلسبلـ فيك يفرض عمى المؤمف دكاـ المتابعة كالتنمية اإليمانيةتساقطيـ
ك فعف ،فالثبات بيد اهلل تعالى كحده ٍبدى المًَّو ٍبفى عىٍمرو  ِإنَّ ): يىقيكؿي  أىنَّوي سىًمعى رىسيكؿى المًَّو   عى

 .(3)(َشاءُ ُقُموَب َبِني آَدَم ُكمََّيا َبْيَن ِإْصَبَعْيِن ِمْن َأَصاِبِع الرَّْحَمِن َعزَّ َوَجلَّ َكَقْمٍب َواِحٍد ُيَصرُّْف َكْيَف يَ 

ما انحبلؿ  عميناك  أف نعرؼ أف أم تغيير نريده في المجتمع يبدأ باألفراد، فإما نيكض كقكة، كا 
عف المنياج شيئان ، فتتخمى شيئان فنفكس األفرادكضعؼ، كذلؾ عندما يفقد اإليماف سيطرتو عمى 

 رادىا،، كىذا كمو تتحكـ فيو الجماعة المسممة كبيدىا أف تحدث ىذا التغيير مف خبلؿ أف(4)القكيـ
بسيكلة، ال يتعرض لمزلؿ كؿ ىذا مف شأنو أف ينشأ داعيةن صمبان كالذيف ىـ جزء مف المجتمع، 

مف  محنةفتجده ثابتان في المممات، عمى عكس مف كانت تربيتو ىشة فإنو يتعرض لمتساقط عند أم 
 .لمحفا

 وضع األفراد في المكان غير المناسب: -ثانياً 
يصمح لو، مف شأنو أف ينجح العمؿ كيؤتي بثماره بصكرة جيدة، إف شغؿ الفرد المكاف الذم 

لكف ما يحصؿ أحيانان ىك كضع الفرد في مكاف غير مناسب الختصاصو، أك أف يككف الفرد غير 
 العامميف.يضيع جيد ك كؼء لممكاف المتكاجد فيو، فيفسد العمؿ، 

ة األصمح فاألصمح، إف المنيج اإلسبلمي يطالب بكضع الفرد في المكاف المناسب، كتكلي
أف يتكلى كؿ أمر مف األمكر مف ىك أنسب لو كأقدر عميو، ب ،كالتطبيؽ الحؽ لمشريعة اإلسبلمية

كؿ األمكر كيفتي في كؿ شيء، فيك في فاالختصاص مطمكب، كلكؿ فف رجالو، أما الذم يعرؼ 

                                                

(1)  ،  .70انظر: الرحيؽ المختـك
 ، بتصرؼ.55انظر: المتساقطكف،  (2)
، قاؿ األلباني: 11/130(، 6569أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده، مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص، حديث) (3)

 (.4/261صحيح.)انظر:السمسمة الصحيحة، 
 .196انظر: التربية السياسية،  (4)
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َفاْسأَُلوا َأْىَل الذّْْكِر }: كيقكؿ(و 29)الفرقاف:{َفاْسَأْل ِبِو َخِبيرًا}، يقكؿ تعالى: (1)الحقيقة ال يعرؼ شيئان 
 .(23)النحؿ:{ِإْن ُكْنُتْم ََّل َتْعَمُمونَ 

يقكؿ د. يكسؼ القرضاكم: "ليس كؿ أعضاء الحركة اإلسبلمية قادريف عمى نشر الدعكة 
بالمساف أك القمـ، فإف مكاىب الناس تختمؼ، كقدراتيـ تتنكع، كال عجب أف تجد كثيريف قادريف عمى 

االجتماعي، غير قادريف عمى العمؿ الفكرم، فمف الخير أف يشغؿ ىؤالء بما يناسب العمؿ 
 (2)استعدادىـ كخبراتيـ، بدؿ أف يترككا في فراغ، فيممكا أك يفتركا، أك ينقطعكا".

ف كضع األفراد في غير أماكنيـ المناسبة، يع كىك الذم حذرنا منو  ،يعان لؤلمانةيتض دكا 

 ٍيرىةى فو  .ِإَذا ُضيَّْعْت اأْلََماَنُة َفاْنَتِظْر السَّاَعةَ ) :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى عىٍف أىًبي ىيرى
  (3)(.ِإَذا ُأْسِنَد اأْلَْمُر ِإَلى َغْيِر َأْىِمِو َفاْنَتِظْر السَّاَعةَ  :َقالَ  ؟َكْيَف ِإَضاَعُتَيا َيا َرُسوَل المَّوِ  :َقالَ 

كالمراد مف األمر جنس األمكر التي تتعمؽ بالديف كالخبلفة كالسمطنة كاإلمارة قاؿ العيني: "
أسند األمر أم فكض المناصب إلى غير مستحقييا كتفكيض  :كقاؿ الكرماني ،كالقضاء كاإلفتاء

 (4)."القضاء إلى غير العالـ باألحكاـ كما ىك في زماننا

ب أف يمتـز بيا أصحاب القرار، كالتي فاختيار الشخص لممكاف المناسب مف األمانة التي يج
، كمف شأنيا أف تككف حصانة محاباةيجب أف تخضع لمعايير عممية دقيقة، دكف مجامبلت أك 

 لمفرد مف التساقط أك الزلؿ لككنو راسخان في عممو متخصصان فيما يقكـ بو.

 تراكم العمل بيد فِة محدودة: -ثالثاً 
الذيف تـ إقصاؤىـ عف العمؿ كعدـ تؤثر سمبان في نفسية األفراد، مف المشكبلت التي  ىيك 

في المجاؿ الدعكم، فتبرد ىمتو، كتخكر عزيمتو،  منيـ بعدـ أىميتوفيحس الفرد  ،تكظيؼ قدراتيـ
، ككذلؾ الذيف تـ تحميميـ مف التكاليؼ أكثر مف طاقتيـ، األمر الذم يؤدم بيـ كيتساقط بسيكلة
 إلى االنقطاع.

                                                

، العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، 1، ط44 انظر: اإلخكاف المسممكف كالدكلة اإلسبلمية، أ.السيد يكسؼ، (1)
 .253-252ـ، الحؿ اإلسبلمي، 1997

 .222: الحؿ اإلسبلمي (2)
 .8/104(، 6496أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الرقاؽ، باب رفع األمانة، حديث) (3)
محمكد عمر، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، بدر الديف محمكد العيني، ضبط كتصحيح عبد اهلل  (4)

 ـ.2001 -ىػ1421، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1، ط23/128
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جماعة اإلسبلمية أف تكظؼ كؿ أفرادىا بحسب طاقاتيـ كقدراتيـ، كال تستييف بأم فرد فبلبد لم
 .(1)أيان كاف حجمو، ككؿ فرد يجب أف يشعر بالمسؤكلية، كأنو فرد منتج كفعاؿ؛ حتى ال يركف

، بما ينفعيـ يقكؿ د. يكسؼ القرضاكم: "يجب أف تحاكؿ الحركة مؿء الفراغ عند أفرادىا
كتيـ معيـ، كأف تشغؿ كؿ فئة بما يناسبيا، كلتحذر مف طكؿ الفراغ فإنو ممؿ كينفع بالتالي حر 

 (2)كقاتؿ، كال يؤدم إال إلى اليأس كاالنقطاع، أك الميؿ كاالنحراؼ".

 :عدم متابعة األفراد -رابعاً 
في  -كما ذكرنا-إف مف ميمات الجماعة، رعاية األفراد كاالىتماـ بيـ، كتكظيؼ الجميع 

، لكف ال يقؼ دكرىا عند ىذا الحد، فمف كاجبيا أيضان متابعة األفراد كبر شأنيـ أك المكاف المناسب
ال لك كقع الفرد في أزمة نفسيةلو يا، فذلؾ يشعر الفرد باىتماـ الجماعة بو كاحتضانصغر أك  ،، كا 
 سيتخمى ىك بالتاليكلـ يجد أحدان مف جماعتو ييتـ بو كىك في ىذه األزمة،  ،أك اجتماعية ،مادية

 .(3)عنيا، كربما عف كؿ الدعكة، كيسمؾ غير طريقيا

ىذه المسؤكلية، فمف الصفات التي يجب أف يتصؼ بيا مف كالقادة في الجماعة عمييـ عبء 
القائد متابعة األفراد كمباشرة األمكر بنفسو، فيذا يقكم الصمة بيف القائد كاألفراد، كيزيد مف الثقة 

يثبت قدـ الفرد عمى طريؽ الدعكة، كيمزمو بنيج الجماعة المتبادلة بينيـ، كىذا مف شأنو أف 
 (4).باستمرارية

طَّابً كعف  ـي ثيَـّ أىمىٍرتيوي قاؿأنو   عيمىرى ٍبفى اٍلخى ٍف أىٍعمى ٍيرى مى ـٍ خى مىٍيكي : " أىرىأىٍيتيـٍ ًإًف اٍستىٍعمىٍمتي عى
" : ، قىاؿى ـٍ مىيَّ ؟ " قىاليكا: نىعى ٍيتي مىا عى ـٍ ال ًباٍلعىٍدًؿ، أىفىقىضى ا أىمىٍرتيوي أى ًمًو أىعىًمؿى ًبمى تَّى أىٍنظيرى ًفي عىمى  (5)".ال، حى

كىذه المتابعة تككف أيضان مف قبؿ األفراد فيما بينيـ، غير مقتصرة عمى القائد أك المسئكليف 
في الجماعة، فإف العبلقة بيف المجمكعة المسممة البد أف تككف قكية كمتماسكة، حتى ال ينخمع 

                                                

 .64-63، المتساقطكف، 257انظر: الحؿ اإلسبلمي،  (1)
 .257الحؿ اإلسبلمي،  (2)
 .65انظر: المتساقطكف،  (3)
 -ىػ1402، مكتبة الرسالة الحديثة، عماف، األردف، 1، ط67انظر: فصكؿ في اإلمرة كاألمير، سعيد حكل،  (4)

 .252ـ، الحؿ اإلسبلمي، 1982
 -اليندم البرىاف فكرم، تحقيؽ، بكرم حياني كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ، عبلء الديف عمي التقي  (5)

، مؤسسة الرسالة، 5، ط5/768(، 14328رة، باب الترغيب في اإلمارة، رقـ)صفكة السقا، كتاب الخبلفة مع اإلما
 ـ، لـ أقؼ عمى حكـ لمركاية.1985-ىػ1405
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اًف ٍبًف بىًشيرو بسيكلة، فعف  الفرد منيا  فيَمَثُل اْلُمْؤِمِنيَن ) قىاؿى :  بيالنَّ عىًف   النٍُّعمى
َساُِِر اْلَجَسِد ِبالسََّيِر  لوُ  َتَعاُطِفِيْمَ َمَثُل اْلَجَسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُو ُعْضٌو َتَداَعىوَ  َترَاُحِمِيمْ َتَوادِّْىْم و 
 .(1)(َواْلُحمَّى

المحيطة بالفرد، ال يخففيا إال التضامف معو مف قبؿ إخكانو في الجماعة إف قسكة الظركؼ 
 كىذا يزيد مف ثباتو عمى الدعكة، كالتزاـ طريقيا القكيـ.

ف تجربة المؤاخاة في المدينة المنكرة عمى التكافؿ االجتماعي  األمثمة، ىي مف أكبر (2)كا 
 المنشكد بيف أفراد الجماعة المسممة.

كىك معنى مف المعاني العميقة في بناء  ،كانت تدريبان عمميان عمى التكافؿإف ىذه المؤاخاة "
القادركف يكفمكف غير القادريف عمى أساس األخكة في اهلل مف جانب كعمى  ،الجماعة اإلسبلمية

 (3)".أساس التصرؼ في ماؿ اهلل بما يرضي اهلل مف جانب آخر

اإلسبلـ النصيحة كالتقكيـ ىي صفة الزمة بؿ إف األمر امتد لما ىك أبعد مف ذلؾ، فقد جعؿ 
عىًف اٍبًف عيمىرى ف بيف أفراد المجتمع اإلسبلمي كالجماعة اإلسبلمية،

(4)  قىاؿى لىنىا رىسيكؿي  :قىاؿى
ِِمَِّة ُقْمَنا: ِلَمْن َيا َرُسوَل المَِّو؟ َقاَل: ِلمَِّو َوِلَرُسوِلِو َوِلِكتَاِبِو  :الدّْيُن النَِّصيَحُة. َقالَ ) :المَّوً  َوأَل

ذا غاب أك  و(5)(اْلُمْسِمِميَن َوَعامَِّتِيمْ  األمر الذم بتحققو يستقيـ حاؿ الفرد كالجماعة المسممة، كا 
 تباطأ عنو أصحابو، انحؿ عقد الجماعة أك تراجع بناؤىا.

 :عدم أىمية القيادة -خامساً 

خبلصيا، يؤدم إلى نجاح العمؿ  إف ثقة الفرد في الجماعة اإلسبلمية في كفاءة القيادة كا 

                                                

أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ،  (1)
 .8/20(، 6751حديث)

انظر: الركض األنؼ في شرح السيرة النبكية البف ىشاـ، عبد الرحمف السييمي، تحقيؽ عبد الرحمف الككيؿ،  (2)
 ـ.1990-ىػ1410، دكف رقـ طبعة، مكتبة ابف تيمية، القاىرة، مصر، 4/244
 .1992-ىػ1412، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، 10، ط2/69منيج التربية اإلسبلمية، محمد قطب،  (3)
ك عبد اهلل بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم، أسمـ مع أبيو كىك صغير، لـ يشيد بدران لصغر سنو، اختمؼ ى (4)

فأكثر، تكفي  ، ركل عف النبي في شيكده أحدان، أكؿ مشاىده الخندؽ، كاف كثير االتباع آلثار النبي 
 سنة ثبلث كسبعيف كىك ابف ست كثمانيف كقيؿ غير ذلؾ.

 .1/21(، 57الديف النصيحة..، رقـ) في صحيحو، كتاب اإليماف، باب قكؿ النبي  أخرجو البخارم (5)
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، فالقيادة في الجماعة بمثابة الرأس لمجسد تحدد األىداؼ كتتجمع عندىا كاستمراريتوالدعكم 
لقيادة المعمكمات، فإف لـ تمتمؾ القيادة الكفاءة الفكرية كالعممية كالسياسية كالتنظيمية التي تؤىميا 

الجماعة، زالت تمؾ الثقة المتبادلة بينيا كبيف األفراد، مما يؤدم إلى انسبلخيـ عف ىذه الجماعة 
 .(1)كعف الدعكة بالكمية

، ، كاإلخبلص في القكؿ كالعمؿإف القيادة يجب أف تتمتع باألخبلؽ الحسنة كالفضائؿ الكريمة
تطمعاتيـ تجاه القادة عمى أنيـ أناس يقتربكف  كأف تككف قدكة يحتذل بيا؛ ألف األفراد دائمان ما تككف

، مثميـ في ذلؾ مثؿ قادة األمة مف األنبياء (2)خبلصمف الكماؿ في األخبلؽ كالفضائؿ كاإل
َِِك الَِّذيَن َىَدى المَُّو َفِبُيَداُىُم اْقَتِدهْ }كالصالحيف، يقكؿ تعالى:  ، فإف غابت تمؾ  (91األنعاـ:) {ُأوَل

الثقة الممنكحة لمقيادة، كبالتالي سيؿ عمى الفرد االنسبلخ عف الجماعة كعف اىتزت تمؾ القدكة، 
 الدعكة بأسرىا.

فراد كثباتيـ، ىك الحـز كمما يجب أف تتصؼ بو القيادة الحكيمة كالذم يؤدم إلى تماسؾ األ
، دكف حمكؿ مطركحة أك (3)كسرعة حسـ األمكر، حتى ال تتراكـ المشكبلت أماـ الجماعة اإلسبلمية

 مممكسة مما يضعؼ الثقة بالقيادة، كالجماعة ككؿ.

 الصراعات الداخمية:  -سادساً 
ىك كحدة الصؼ، ككحدة الكممة، كقكة الرابطة بيف  إف مف أىـ مميزات الجماعة اإلسبلمية

أفرادىا، كلكف في بعض األحياف قد تقع في بعض الجماعات اإلسبلمية اختبلؼ الكممة، كتمزؽ 
تخمي ، حتى يصؿ االختبلؼ إلى حد (4)رادىا، فتختمؼ االتجاىات كاآلراءاألكاصر فيما بيف أف

 األفراد عف الجماعة كعف الدعكة إلى اهلل معان.

لقد حذرنا القػرآف الكػريـ مػف التنػازع، ألف ذلػؾ يػذىب مػف قػكة المسػمميف كمنعػتيـ، قػاؿ تعػالى: 
ررراِبِرينَ َوَأِطيُعررروا المَّرررَو َوَرُسررروَلُو َوََّل َتَنررراَزُعوا }  {َفَتْفَشرررُموا َوتَرررْذَىَب ِريُحُكرررْم َواْصرررِبُروا ِإنَّ المَّرررَو َمرررَع الصَّ

(، كممػػػا ىػػػك معمػػػـك أف العمػػػؿ الجمػػػاعي اإلسػػػبلمي كاجػػػب لنصػػػرة الػػػدعكة اإلسػػػبلمية، 25)األنفػػػاؿ:
 يقػكؿ كتحرير األرض اإلسبلمية، فبلبد لمعامميف فيو مػف االرتبػاط فيمػا بيػنيـ بربػاط األخػكة اإليمانيػة

                                                

، 318-317انظر: في فقو اإلصبلح كالتجديد عند اإلماـ حسف البنا، ركف الثقة، د.عمي عبد الحميـ محمكد،  (1)
 .74المتساقطكف، ، 485طريؽ الدعكة، ـ، 1999-ىػ1420اإلسبلمية، مصر، دكف رقـ طبعة، دار التكزيع كالنشر 

 .77-76، المتساقطكفانظر:  (2)
 .46انظر: فصكؿ في اإلمرة،  (3)
 .246-245انظر: الحؿ اإلسبلمي،  (4)
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ػٍف ك  ،(2)الصػؼ: {ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُموَن ِفري َسرِبيِمِو َصرفِّا َكرَأنَُّيْم ُبْنَيراٌن َمْرُصروٌص }تعػالى:  عى

كىػذا  و(2()1)(اْلُمْؤِمُن ِلْمُمْؤِمِن َكاْلُبْنَياِن َيُشدُّ َبْعُضُو َبْعًضرا) :قىاؿى   النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ميكسىى 
 زٌؿ أك أخطأ.مف شأنو أف يحمي الفرد مف الزلؿ كالتساقط فيجد مف يكجيو إذا 

 التمزق بين الجماعات اإلسالمية: -سابعاً 
َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو } يقكؿ تعالى: ،كاقعيةإف كحدة العمؿ اإلسبلمي كاجب شرعي كضركرة 

ىك التشرذـ كلكف ما نشيده في الساحة اإلسبلمية اليكـ (و 113آؿ عمراف:) { َجِميًعا َوََّل َتَفرَُّقوا
العمؿ اإلسبلمي، كالذم يؤدم بالفرد في أم جماعة جماعات كاالنقساـ، كاالختبلؼ المذمكـ بيف 

لبلضطراب بيف ىذه المدارس الدعكية المختمفة، كالتي في الحقيقة ما يجمعيا أكثر مما يفرقيا كلكف 
 .(3)الشيطاف نزغ بينيـ

غرابة أف تجد مف بيف أفراد المجتمع اإلسبلمي أك الجماعات اإلسبلمية المختمفة مف  لذا ال
 يؤثر القعكد كالسمبية في العمؿ الدعكم عمى دكامة الفرقة كالتناحر كالتنافر الحاصؿ بينيا.

يقكؿ األستاذ عبد اهلل ناصح عمكاف: "ال شؾ أف ليذا العامؿ في تبايف الجماعات اإلسبلمية 
األثر االجتماعي األكبر في اختبلؼ كممة المسمميف، كتشتيت كحدتيـ، كما أف لو األثر  كتمزقيا،

مميف لئلسبلـ عف مسيرتيـ في طريؽ الدعكة، كعف اىتماميـ بشؤكف االعظيـ في قعكد كثير مف الع
 (4)المسمميف كعف بناء العز المستقبمي ألمة اإلسبلـ".

 

 

 

 

 

  

                                                

، حديث) (1)  .3/129(، 2446أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المظالـ، باب نصر المظمـك
 .201-200عامان مف الدعكة،  70انظر: اإلخكاف المسمكف  (2)
 .567الدعكة،  انظر: طريؽ (3)
 .629عقبات في طريؽ الدعاة،  (4)
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 المبحث الثاني
 األسباب الخارجية لمتساقط في العمل اإلسالمي

أنظمة حاكمة، ك، عامةجكاء فكرية كسياسية أ يحيط الداعية مفاألسباب الخارجية بما تتعمؽ 
كنحك ذلؾ  استعمار يسيطر عمى الكسائؿ السياسية كالتعميمية، أك يتدخؿ فييا، كبيف غزك فكرمك 

 مما قد يؤثر سمبان عمى الشخصية اإلسبلمية لمداعية.

جية، كالمكائد المحاكة مف كقد يضطر مكرىان لبلبتعاد عف طريؽ الدعكة بسبب الضغكط الخار 
تمؾ المكائد، كذكر  إلىنبية الدخيمة، كقد نبو المكلى عز كجؿ في كتابو الحكيـ القكل المحمية كاألج

 المحاكالت الحثيثة ألىؿ الكتاب كالمشركيف، لثني المسمميف عف دينيـ.
(، 417)البقرة: {َوََّل َيزَاُلوَن ُيَقاِتُموَنُكْم َحتَّى َيُردُّوُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتَطاُعوا}يقكؿ تعالى: 

َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكتَاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسِيْم }يقكؿ تعالى: ك 
يحذر تعالى عباده " يقكؿ ابف كثير في تفسيره لآلية:ك ، (119)البقرة: {ِمْن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُيُم اْلَحقُّ 

سمكؾ طىرىائؽ الكفار مف أىؿ الكتاب، كيعمميـ بعداكتيـ ليـ في الباطف كالظاىر كما  المؤمنيف عف
ىـ مشتممكف عميو مف الحسد لممؤمنيف، مع عمميـ بفضميـ كفضؿ نبييـ. كيأمر عباده المؤمنيف 

 .(1)"بالصفح كالعفك كاالحتماؿ، حتى يأتي أمر اهلل مف النصر كالفتح

ذف اهلل سيكضح تمؾ المكائد كالمؤامرات التي تحاؾ ضد كما سنتناكلو في ىذا المبحث بإ
فريسة ليا كغيره مف شرائح المجتمع  تسببت في جعؿ بعض الدعاةالشخصية المسممة، كالتي 

 ، كىك ما يمكف بيانو في المطالب الثبلثة التالية:اإلسبلمي األخرل

 اَّلستعمار العسكري: -المطمب األول
مػػدار سػػنيف الضػػعؼ أشػػكاالن مػػف القػػكل االسػػتعمارية، مػػف بلمي عمػػى لقػػد كاجػػو العػػالـ اإلسػػ 

الشرؽ كمػف الغػرب، أثػرت فيػو سػمبان، ككػاف ىػدفيا الػرئيس ميمػا اختمفػت أشػكاليا، ىػك القضػاء عمػى 
َوَلررْن َتْرَضررى َعْنررَك اْلَيُيرروُد َوََّل النََّصرراَرى }، قػػاؿ تعػػالى: اإلسػػبلـ، كالحقػػد الػػدائـ عميػػو كعمػػى المسػػمميف

، فخػػػػػػكفيـ مػػػػػػػف المػػػػػػد اإلسػػػػػػبلمي عمػػػػػػػى حسػػػػػػاب نفػػػػػػػكذىـ (2)(141البقػػػػػػػرة:){َتتَِّبرررررررَع ِممَّررررررَتُيمْ َحتَّررررررى 

                                                

، دار طيبة لمنشر، 2، ط1/382تفسير القرآف العظيـ، إسماعيؿ ابف كثير الدمشقي، تحقيؽ سامي سبلمة،  (1)
 ـ.1999-ىػ1420

، دار السبلـ، 1، ط136انظر: التمكيف لؤلمة اإلسبلمية في ضكء القرآف الكريـ، محمد السيد محمد يكسؼ،  (2)
 ـ.1997-ىػ 1418ر، مص
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 يجمات المتكررة لمعالـ اإلسبلمي كالعربي.؛ أدل إلى تمؾ الالسياسي كاالقتصادم()العالمي

يقكؿ الدكتكر صادؽ الدجاني: "ال يزاؿ الكطف العربي كجزء مف العالـ اإلسبلمي، يكاجو 
حكاـ قبضتيا عمى مقدراتو، كىي محاكالت مستمرة منذ لالغربية محاكالت القكل  مييمنة عميو، كا 

قركف استيدفت العالـ اإلسبلمي كمو؛ لما فيو مف ثركات، كلما يمثمو مف ثقؿ حضارم، كلما يتميز 
 .(1)بو مكقعو مف أىمية"

ف األىداؼ في تحقيؽ ىذا اليدؼ الرئيس كغيره م الممكنة كقد استخدـ االستعمار كؿ الكسائؿ
ل، فاستباح كؿ المحرمات كىدـ المساجد كالكنائس، كسيطر عمى كؿ كسائؿ التعميـ كاإلعبلـ، األخر 
منذ أف بدأ سيطرتو عمى العالـ اإلسبلمي عمى غزك العقؿ اإلسبلمي مف خبلؿ ثبلث قكل فعمؿ 
 .(2)ىي المدرسة كالثقافة كالصحافة ،كبرل

المسمميف عامة كعمى الدعاة خاصة، لما يمقاه  كؿ ذلؾ كاف لو األثر الكبير عمى أبناء
 ، كتحمؿ تبعاتو.الداعية مف الصعكبة في مكاجية مكائد االستعمار

إف القكل االستعمارية الصميبية كالييكدية، سيطرت عمى العالـ اإلسبلمي كالشخصية 
مية، اإلسبلمية مف خبلؿ كسائؿ مباشرة كغير مباشرة، كميا تيدؼ إلى زعزعة الشخصية اإلسبل

 ، كىك ما يمكف إجمالو في النقطتيف اآلتيتيف:كتسعى لسمخيا مف اليكية العربية كاإلسبلمية

 الوساِل المباشرة: -أوَّلً 
مخططاتيـ في السيطرة عمى العالـ  تحقيؽ في كالصياينة لقد تعاكف الصميبيكف مع الييكد

ده الكامؿ لمكقكؼ بجانب استعدايـ كالقضاء عمى اإلسبلـ كالمسمميف، كأبدل كؿ مناإلسبلمي، 
َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُيْم }، قاؿ تعالى: الصؼ اآلخر بغية تحقيؽ ىذه الميمة، فالعدك كاليدؼ كاحد

فالييكد يحسنكف انتياز الفرص كاستغبلليا، فانتيزكا فرصة ابتعاد  ،(73نفاؿ:األ) {َأْوِلَياُء َبْعضٍ 
، ثـ استغمكا ستعماريةركىـ لخدمة مصالحيـ االعف دينيـ بسبب اضطياد الكنيسة، فسخٌ  األكركبييف

فرصة غياب المسمميف عف دينيـ، فانقضكا عمييـ مف كؿ جانب بالتعاكف مع الصميبيف، فحققكا 

                                                

، منتدل الفكر العربي، 1، ط131الصحكة اإلسبلمية كىمـك الكطف العربي، تحرير كتقديـ د.سعد الديف إبراىيـ،  (1)
 ـ.1988عماف، األردف، 

، دكف رقـ طبعة، 3، شبيات التغريب في غزك الفكر اإلسبلمي، أنكر الجندم، 136-135انظر: السابؽ،  (2)
 ـ.1978 -ىػ 1398ريا، المكتب اإلسبلمي، سك 
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 .(1)بذلؾ غاياتيـ المنشكدة

بلد اإلسبلمية، كفيما يمي بياف لبعض الخطط االستعمارية التي قاـ بيا المستعمركف في الب 
 شخصية المسمـ كالسيما الداعية: اىتزاز كاضطراب كالتي كاف ليا األثر البالغ في

عامميف عمى تنصير أبناء كميمات المستشرقيف ال، تذليؿ ميمات المبشريف بالنصرانية-1
لنا  الذم أفرزاألمر ، (2)لحاد كالكفر بكؿ القيـ الدينيةأك إخراجيـ مف اإلسبلـ إلى اإل ،المسمميف

 كثيران مف دعاة التغريب الذيف قامكا إلى جكار أعداء اإلسبلـ بالنيؿ مف فكر األمة كعقيدتيا.

يقكؿ األستاذ أنكر الجندم: "قد استطاع النفكذ االستعمارم أف يحتكم عددان كبيرٌا مف أبناء 
ي ىذا تو المتخصصة فالمسمميف كالعرب ليذا المخطط ممف عمميـ في معاىد اإلرساليات كجامعا

معيد الدراسات الشرقية كغيره، ممف استقدميـ إلى الغرب حيف تتممذكا عمى الشأف أمثاؿ 
المستشرقيف كأساتذة مدرسة العمكـ االجتماعية...كيستبطنيا جميعان النفكذ التممكدم الييكدم 
الصييكني الذم استطاع في السنكات السبعيف األخيرة أف يحتكم الفكر الغربي األكركبي، كأف 

 .(3)يسيطر عميو"

لغاء الحكـ اإلسبلمي نيائيان  ،فصؿ الديف عف الدكلة كسائر األمكر السياسية-4  .(4)كا 

مف القضايا الظاىرة لكؿ مف  كغيرىا ،افتتاح المدارس كالمعاىد كالجامعات العممانية-3
كالباكستاف، الجزائر كالمغرب كاليند ك، عاصر االستعمار في أم قطر دخمو مف األقطار اإلسبلمية

، مثؿ مدارس "البلييؾ" ككمية البنات في القاىرة، كالجامعة كمصر كسكرية كالسكداف كغيرىا
(5).األمريكية بفركعيا المنتشرة في معظـ الببلد اإلسبلمية

 

يقكؿ األستاذ عبد الرحمف الميداني: "كفي مقدمة أىداؼ التعميـ الذم تؤسس الدكلة  
ستعمارية، تربية عمى تكجيو مناىجيا كبرامجيا بسمطة إدارتيا اال ك تشرؼأاالستعمارية مؤسساتو، 

                                                

، 85-81، رؤية إسبلمية ألحكاؿ العالـ المعاصر، محمد قطب، 138-137انظر: التمكيف لؤلمة اإلسبلمية،  (1)
 ـ. 1991-ىػ1411، مكتبة السنة، القاىرة، مصر، 1ط
القمـ،  ، دار8، ط181، عبد الرحمف حبنكة الميداني، ستشراؽ االستعمارأجنحة المكر الثبلثة التبشير اال (2)

 ـ.2000 -ىػ1420دمشؽ، سكريا، 
 .4-3شبيات التغريب،  (3)
 .181أجنحة المكر،  (4)
، غزك في الصميـ، دراسة كاعية لمغزك الفكرم كالنفسي كالسمككي، عبد الرحمف حبنكة 181انظر: السابؽ،  (5)

 ـ. 1990 -ىػ1410، دار القمـ، دمشؽ، سكريا، 3، ط30-29الميداني، 
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كشعبان، كتنسمخ عف كالئيا  جياؿ مف أبناء المسمميف تديف بالكالء كالطاعة لممستعمريف حككمةن أ
لئلسبلـ، ككالئيا ألمتيا اإلسبلمية، كتقتبس المفاىيـ كالعادات الغربية، ككؿ أنكاع السمكؾ التي يأتي 

ركف، كتتقبؿ لمجتمعاتيا األنظمة التي تزينيا ليا الدكائر االستعمارية، أك تفرضيا بيا المستعم
  .(1)عمييا، إلى غير ذلؾ مف أىداؼ فرعية"

ى إلغائو كاتخاذ مختمؼ الكسائؿ التي تفضي إل، ط عمى التعميـ اإلسبلمي التقميدمالضغ-2
 .(2)نيائيا

كنشر  ،ية بمختمؼ الكسائؿكتقطيع ركابطيا االجتماع ،إفساد أخبلؽ الشعكب المسممة-2
د كغير ذلؾ مف المفاس ،كتعكد البطالة كالكسؿ ،كاإلىماؿ الكظيفي ،كالخيانة ،بكالكذ، الرشكة

 .(3)األخبلقية الفردية كاالجتماعية

ثـ في أيدم  ،بلد في أيدم النصارل الكطنييفكضع السمطات اإلدارية الفعالة في الب-5
نييف كمبلحدة كماسكنييف ثـ في أيدم ذيكليـ مف مستغربيف عمما ،لطائفية غير اإلسبلميةاألقميات ا
، كمساعدة ىؤالء عمى تعمـ العمكـ التي تميزىـ كتؤىميـ الحتبلؿ أرفع المناصب العممية كأشباىيـ

 .(4)كالعممية في الببلد مع حرماف أبناء المسمميف مف ذلؾ

 ،كالنعرات القكمية كالمذىبية كالحزبية ،بيف المسمميف كغيرىـات الطائفية إثارة الفتف كالنعر -7
كتمكيف الطكائؼ غير المسممة مف  ،كتبديد قكاىـ جميعان  ،اذ ذلؾ ذريعة لمضغط عمى المسمميفالتخ

ة ضمف شعكب األمة ميكاصطناع فرؽ منحرفة عم ،القكة كالمعرفة كالماؿ في الببلدمكاطف 
 .(5)اإلسبلمية

عبلـ، كالصحافة، لمتأثير عمى الرأم العاـ بما يحقؽ أىدافيا كسائؿ اإلالسيطرة عمى -8
يقكؿ المختمفة المتأثرة بالفكر الغربي، بيدؼ تغريب المسمميف، كتكظيؼ الطاقات ، (6)التخريبية

العبلمة أبك الحسف الندكم: "فينالؾ شباف مسممكف ككتاب بارعكف يتكلكف تحرير الصحؼ 
كالمجبلت التي تصدرىا الحككمات األجنبية، لنشر دعاياتيا في ببلد المسمميف، كالتأثير عمى 

                                                

 .30، الصميـغزك في  (1)
 33-32، كانظر: غزك في الصميـ، 182أجنحة المكر،  (2)
 .182أجنحة المكر،  (3)
 .183السابؽ،  (4)
 .183السابؽ،  (5)
 ، بتصرؼ.184السابؽ،  (6)
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 أديب، كيقكؿ: "فيكتب (1)عقميتيـ كنفسيتيـ، كتمكيو الحقائؽ بمقدرة المأجكريف مف المسمميف أنفسيـ"
أك صحافي اليـك كتابان حماسيان في سيرة بطؿ مف أبطاؿ الجياد اإلسبلمي، أك مجدد مف مجددم 

أك ثناءن عمى خائف مف خكنة  اإلسبلـ، كال يجؼ مداد مقالتو أك كتابو ذلؾ حتى يكتب بقممو تقريظان 
، (2)تناقضان" األمة، أك صنيعة مف صنائع األجانب لمصمحة سياسية كمنفعة مالية، كال يرل في ذلؾ

لتخريب كتشكيو  لوكالتي ال تألكا جيدان في مد يد العكف  ،لمغرب االستعمارم مأجكرةفيذه أصكات 
 صكرة اإلسبلـ كالمسمميف كبث الفتف بينيـ.

، كربط المصالح التجارية كالثقافية مف المتعمميف كالعسكرييف كالتجارشراء العمبلء -9
بالقطاع  ـبالقطاع العاـ أ سكاء أكاف ذلؾ فيما يسمى، كالعسكرية كغيرىا بتحقيؽ أىدافيـ

ضعاؼ فيك يجند ما يفعمو االحتبلؿ الصييكني العسكرم في فمسطيف،  كمف ذلؾ، (3)الخاص
ف كاف قميبلن، ،مف أبناء الكطفالنفكس  إذ مف مو األثر الكبير في تخريب الصؼ المسمـ، ف كىذا كا 

 ة الشباب الفمسطيني كضمو قيران إلى الصؼ اإلسرائيمي،أشنع الكسائؿ بغية تجنيد خير  لكازمو اتباع
فيتصيد ليذا اإلنساف الزالت كاليفكات أك يكقعو في مكيدة كفخ دكف أف يشعر، ثـ ييدده بفضح أمره 

كمف ثـ أماـ أىمو كالمجتمع مف حكلو، فيتعاكف ىذا الشخص مع االحتبلؿ خكفان مف الفضيحة، 
 االستعمارية.تكظيفو لخدمة أىدافو كمصالحو 

محاربة الدعاة كزجيـ في سجكف االحتبلؿ، كالضغط عمييـ بشتى كسائؿ التعذيب -11
 (4)كمحاكالت التشيير بيـ، أك تعذيب ذكييـ في سبيؿ ثنييـ عف طريؽ دعكتيـ.

في الببلد الكاقعة  -كال يزاؿ-أىـ الخطط االستعمارية التي استخدميا االستعمار سابقان  تمؾ
كالتي أدت إلى تككيف جيؿ منسمخ عف اإلسبلـ كالكالء لو، انسبلخان جزئيان أك كميان، تحت االحتبلؿ، 

مف تكالب  كقد حذرنا النبي  عف المفاىيـ اإلسبلمية الصحيحة،ك مرتدان عف عقيدتو اإلسبلمية 
األمـ عمينا نحف المسمميف في أكثر مف مكضع كنبينا لخططيـ االستعمارية االستعبادية بصكرة 

ٍكلىى رىسيكًؿ اهللً  (5)ثىٍكبىافى  كغير مباشرة في أحاديثو النبكية، فعف مباشرة قىاؿى  :قىاؿى   مى
                                                

  .مصر ، دكف رقـ طبعة، مكتبة اإليماف،220 أبك الحسف الندكم، ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف، (1)
 .221السابؽ،   (2)
 .184السابؽ،  (3)
 ـ.2003-ىػ1423، دكف دار نشر، 5، ط36-35انظر: كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرم، د.صالح الرقب،  (4)
، صحابي ىك ثكباف بف بجدد كقيؿ ابف جحدر، كىك مف حمير مف اليمف كقيؿ مف السراة، مكلى رسكؿ اهلل  (5)

تحكؿ إلى الرممة ثـ حمص كمات بيا سنة أربع كخمسيف ، ثـ ف مات أمشيكر، اشتراه ثـ اعتقو، فخدمو إلى 
 (.1/112، اإلصابة، 1/480لميجرة.)انظر: أسد الغابة، 
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 :َفَقاَل َقاِِلٌ  وُيوِشُك اأُلَمُم َأْن َتَداَعى َعَمْيُكْم َكَما َتَداَعى اأَلَكَمُة ِإَلى َقْصَعِتَيا) --رىسيكؿي المًَّو 
َوَلَيْنزَِعنَّ المَُّو ِمْن  وَبْل َأْنُتْم َيْوَمٍِِذ َكِثيٌر َوَلِكنَُّكْم ُغثَاٌء َكُغثَاِء السَّْيلِ  :َقالَ  ؟َوِمْن ِقمٍَّة َنْحُن َيْوَمِِذٍ 

ُكُم اْلَمَياَبَة ِمْنُكمْ  ُصُدور َوَما  وَيا َرُسوَل المَّوِ  :َفَقاَل َقاِِلٌ  وُقُموِبُكُم اْلَوَىنَ  يَوَلَيْقِذَفنَّ المَُّو فِ  وَعُدوّْ
 .(1)(ُحبُّ الدُّْنَيا َوَكرَاِىَيُة اْلَمْوتِ  :الَ قَ  ؟اْلَوَىنُ 

َلَتتَِّبُعنَّ َسَنَن َمْن َقْبَمُكْم ِشْبرًا ِبِشْبٍر َوِذرَاًعا ) :قىاؿى  أىفَّ النًَّبيَّ (2)عىٍف أىًبي سىًعيدو ك   
 و(3)(َفَمنْ  :َقالَ  وُقْمَنا َيا َرُسوَل المَِّو اْلَيُيوَد َوالنََّصاَرى وِبِذرَاٍع َحتَّى َلْو َسَمُكوا ُجْحَر َضبٍّ َلَسَمْكُتُموهُ 

كىذا كناية عف شدة  ،كذراع ممتبس بذراع ،بشبر ممتبس بشبر تباعان التتبعف سنف مف قبمكـ أم "
لشدة ضيقو  ؛ككجو التخصيص بجحر الضب ...المكافقة ليـ في المخالفات كالمعاصي ال في الكفر

لك دخمكا في مثؿ ىذا الضيؽ الردمء  ،كرداءتو كمع ذلؾ فإنيـ القتفائيـ آثارىـ كاتباعيـ طرائقيـ
  .(4)"لكافقكىـ

كىذه الكسائؿ مف شأنيا أف تؤثر عمى الداعية، فتبعده عف دعكتو كميان أك جزئيان فيك أحد 
 المستيدفيف مف ىذه الكسائؿ، كقد يككف المستيدؼ األكؿ.

 الوساِل غير المباشرة: -ثانياً 
إف كجكد االستعمار في أم مف الببلد اإلسبلمية، كسمبو لخيرات الببلد، كتخريبو لمببلد 
اقتصاديان كاجتماعيان كسياسيان، دكف حراؾ مف المسمميف، كدكف مكاجية صارمة مف المجاىديف، 

ار غير المباشرة لبلستعمار، كضعؼ ككىف مف المسمميف، يؤدم إلى اليزيمة النفسية، كىك مف اآلث
يضعؼ  -ليس بالضركرة انتصاران عسكريان  -فكجكده في الببلد اإلسبلمية، أك خركجو منيا منتصران 

 .ثقة المسمميف بإسبلميـ، كىذا خطأ فييـ طبعان ال في اإلسبلـ ذاتو، فالكىف كالخكر منيـ

عمى الببلد اإلسبلمية،  كيقكؿ األستاذ عبد الرحمف الميداني بعد أف ذكر بعض نتائج الغز  

                                                

محمد محيي الديف ، تحقيؽ سميماف بف األشعث أبك داكد السجستانيأخرجو أبك داكد في سننو، سنف أبي داكد،  (1)
، دكف رقـ طبعة، 2/514(، 4297حديث رقـ) كتاب المبلحـ، باب في تداعي األمـ عمى اإلسبلـ،عبد الحميد، 

 (.648-2/647دار الفكر، دكف تاريخ. قاؿ األلباني: الحديث بمجمكع طرقو صحيح.)انظر: السمسمة الصحيحة، 
 ىك سعد بف مالؾ بف سناف بف ثعمبة بف الخزرج األنصارم الخدرم، كاف مف الحفاظ لحديث رسكؿ اهلل  (2)

ؿ مشاىده الخندؽ، كاف مف الفضبلء العقبلء، تكفي سنة أربع كسبعيف كدفف في المكثريف في الركاية عنو، أك 
 (.3/85، اإلصابة، 2/452البقيع.)انظر: أسد الغابة، 

 .4/169(، 3456أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب األنبياء، باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ، حديث رقـ) (3)
 .61-16/60(، 3456ا ذكر عف بني إسرائيؿ، حديث رقـ)عمدة القارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب م (4)
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كالتي منيا تمقييـ الضربات المتتالية كالتي عممت عمى إخراجيـ مف دينيـ كأخبلقيـ اإلسبلمية، 
، الضعيفة صكران مف اليأس كالقنكط كمف شأف ىذه الضربات المتتاليات أف ترسـ في النفكس"يقكؿ: 

، كلكف ىجر عامة المسمميف األمؿ كالرغبة بالتنافس كالتحدم كترسـ في النفكس القكية صكران مف
  .(1)"إلسبلميـ أضعؼ نفكسيـ

كمف نتائج ىذه اليزيمة النفسية، اتباع المغمكب لمغالب في كؿ مذاىبو كطرقو، كىذا ما ذكره 
ف المغمكب إ ابف خمدكف في مقدمتو في أف المغمكب مكلع باتباع الغالب ألسباب ذكرىا كالتالي: "

كالسبب في ذلؾ أف ، في شعاره كزيو كنحمتو كسائر أحكالو كعكائده، مكلع أبدان باالقتداء بالغالب
النفس أبدان تعتقد الكماؿ فيمف غمبيا كانقادت إليو: إما لنظره بالكماؿ بما كقر عندىا مف تعظيمو، أك 

غالطت بذلؾ كاتصؿ لما تغالط بو مف أف انقيادىا ليس لغمب طبيعي إنما ىك لكماؿ الغالب، فإذا 
فانتحمت جميع مذاىب الغالب كتشبيت بو، كذلؾ ىك االقتداء، أك لما تراه، كاهلل  ليا حصؿ اعتقادان 

 .(2)"أعمـ

 الغزو الفكري: -المطمب الثاني
 تعريفو: -1

ىك: "تغيير أحكاؿ المسمميف السياسية كالثقافية كاالجتماعية كاالقتصادية، عف طريؽ استعمار 
القمكب كالعقكؿ، كتبديؿ األفكار كالقيـ كالعقائد، فيصبح المغزك فكريان خاضعان بشكؿ تاـ لقادة الغزك 

 .(3)كجنكده"

ية في تغيير بعد أف عرؼ الغرب الصميبي كالصييكنية العالمية، فشؿ الخطة العسكر 
ف كانت أثرت كلكف تأثيرىا لـ يكف بالشكؿ المطمكب عندىـ،  الشخصية اإلسبلمية كطمسيا، كا 

عمدكا لتغيير الخطة العسكرية بأخرل فكرية، قد يككف ليا األثر األكبر في تحديد أىدافيـ المرجكة، 
  .، فمجأ الغرب لما يسمى بالغزك الفكرم(4)كىذا ما حصؿ بالفعؿ

 

                                                

 .754أجنحة المكر،  (1)
 ، دكف رقـ طبعة، دار الفكر، دكف تاريخ.147مقدمة ابف خمدكف، عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي،  (2)
ؽ، مصر، ، دار الشرك 1، ط182، كانظر: كاقعنا المعاصر، محمد قطب، 39 كاقعنا المعاصر، صالح الرقب، (3)

 ـ.1997 -ىػ1418
 .36-35، صالح الرقب ،، كاقعنا المعاصر140-139انظر: التمكيف لؤلمة اإلسبلمية،  (4)
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كرم أىداؼ متعددة، أىـ ىذه األىداؼ القضاء عمى اإلسبلـ جممة كتفصيبلن، كلمغزك الف
كتشكيو صكرتو في نفكس المسمميف، فتقؿ الثقة بيذا الديف، كيعتزلو المسممكف كما اعتزؿ النصارل 

 (1)دينيـ.

كما كيتخذ الغزك الفكرم أشكاالن مختمفة، عمد إلييا الغزاة، كتفننكا فييا، مف ىذه األشكاؿ: 
كالتغريب، كمف شأف ىذه الصكر مف الغزك الفكرم أف تيز  االستشراؽك التبشير أك التنصير 

، كتجعميا في اضطراب شعري، كتؤثر في عقيدتو كأخبلقو كعاداتو كتقاليده دكف أف شخصية الداعية
 يؤدم إلى  تساقطو جزئيان أك كميان، فيذه الصكر أثرت عمى الثقافة المعرفية كالتي ىي مف عكامؿ
تككيف الشخصية، كىي "التي يكتسبيا الفرد مف مصادر عديدة مثؿ الكتب كالمجبلت كالجرائد، ككذا 

 (2)مشاىداتو مثؿ السينما كالتمفاز كاإلذاعة المسمكعة..."

"كىذه األجيزة كالكسائؿ تستطيع تحكير الشخصية حسب ما يغمب عمييا مف معتقدات 
الشخصية كأرجحتيا، كىذا كحده خطر عمى الشخصية كثقافات كبيئات، أك أقؿ ما تفعمو اىتزاز 

 .(3)اإلسبلمية"

لخطكرة أشكاؿ الغزك الفكرم عمى الداعية؛ سنعرض كؿ كاحدة منيا عمى حدة كنبيف دكرىا ك 
 في تشكيو الفكر اإلسبلمي لدل الدعاة، كالتأثير عمى فاعميتيـ في الدعكة.

 : تنصيرال -أوَّلً 
 تعريفو: -1

ة كمحاكلة دفع الناس لمدخكؿ فييا بشتى الكسائؿ المشركعة كغير "ىك الدعكة إلى النصراني
 .(4)المشركعة"

كىك"التنصير الرامي إلى زعزعة العقيدة اإلسبلمية في قمكب كنفكس المسمميف كتشكيكيـ 
 .(5)فييا، كبالتالي إخراجيـ مف اإلسبلـ"

                                                

 .141-140، التمكيف لؤلمة اإلسبلمية، 40 محمد قطب، ،كاقعنا المعاصرانظر:  (1)
 ـ.1995 -ىػ1415، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، مصر، 1، ط127زيف الديف،  عمـ نفس الدعكة، د.محمد (2)
 .128السابؽ:  (3)
، مكتبة الصحابة، اإلمارات، 1، ط35احذركا األساليب الحديثة في مكاجية اإلسبلـ، د.سعد الديف السيد صالح،  (4)

 ـ.1998 -ىػ1419مكتبة التابعيف، مصر، 
 .45، الرقب صالح ،كاقعنا المعاصر (5)
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التبشير يككف مطمقان ف أل ،كيطمؽ عميو التبشير لكف األصح أف يطمؽ عميو مصطمح التنصير
، يقكؿ األستاذ عبد الرحمف (1)، كاستخدـ مصطمح التبشير لتعارؼ أىمو النصارل عميوفي الخير
، كلكف كاقع حاؿ في المغة اإلخبار بما ىك خير، أك تبميغ ما ىك خير كأصؿ التبشيرالميداني: "

آخر غير معناه المغكم ، جعمت التبشير يحمؿ معنىن ف الصميبييف كأىدافيـ مف التبشيرالمبشري
  .(2)"األصمي

كمف الكاضح أف اليدؼ مف ىذا األسمكب ليس فقط تنصير المسمميف بدخكليـ النصرانية، 
نما ىك زعزعة الشخصية المسممة كتشكيكيا في دينيا، كىذا مف أخبث الكسائؿ، يقكؿ القس  كا 

فقط، كلكف أقصى ما نو ليس غرض التبشير التنصير إصمكئيؿ زكيمر قطب التبشير الصميبي: "
 .(3)يجب عمى المبشر عممو، ىك تفريغ القمب المسمـ مف اإليماف باهلل"

كلقد استخدـ المبشركف كسائؿ متعددة لتحقيؽ أىدافيـ، بعضيا كاضح كصريح في خدمة  
 ، كالبعض اآلخر ممتكو ، مف بناء لمكنائس كتكزيع لؤلناجيؿ، كدعكة لمنصرانية صراحةن النصرانية

، كاستخدمكا خدمكا الطب كالخدمات االجتماعية، كرعاية الطمبة، كالمكتبات كالصحافةفاست، كخفي
 .(4)، كالمدارس التبشيريةالنكادم كالجمعيات الخيرية، كالمؤتمرات

ففي الكاقع كىذه مف أخطر الكسائؿ التي اتبعيا المبشركف في طريؽ تحقيؽ أىدافيـ الخبيثة،  
بناء المسمميف المتحمميف مف دينيـ عقيدةن كسمككان كأخبلقان، ىذا إف ىذه المدارس تنشئ أجياالن مف أ

ما تشيده الببلد اإلسبلمية حتى اآلف، كحتى في بمدنا المحتؿ فمسطيف كفي قطاع غزة بالتحديد، 
في إرساؿ أبنائو لمتعمـ في ىذه  -كلك لمحظة-الفمسطينية المسممة مف ال يتكانىنجد مف العائبلت 

ؤلخطار التي تحدؽ بيـ؛ بدافع ككف ىذه المدارس ذات تعميـ قكم في العمـك المدارس، دكف كعي ل
 كالمغات المختمفة.

فنجد أف ىذا الجيؿ متحمؿ مف األخبلؽ اإلسبلمية، متبع لمغرب في كؿ ما يفرزه مف أفكار 
، كتظير ىذه األىداؼ مف أقكاؿ بعض المبشريف المؤسسيف ليذه (5)كمذاىب، كعادات كتقاليد

                                                

 ، الحاشية.45، صالح الرقب ،انظر: كاقعنا المعاصر (1)
 .53أجنحة المكر،  (2)
 .27غزك في الصميـ،  (3)
 .58، احذركا األساليب الحديثة، 53انظر أجنحة المكر،  (4)
 .25-24انظر: غزك في الصميـ،  (5)
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 .(1)المدارس

فقد تظاىركا بالعمـ كاإلحساف إلى ...عمى أف المبشريف استغمكا العمـ النبيؿ ستاران لغاياتيـ"
، كلكنيـ في الحقيقة يريدكف ىـ كمف استخدميـ أف يصمكا مف طريؽ ىذا الناس كتظاىركا بالديف

  .(2)النشاط البرمء في ظاىره، إلى استعباد الشرؽ كاستغبللو سياسيان كاقتصاديان"

ا أنيـ تظاىركا باالىتماـ بمشكبلت الشباب، لجذبيـ تدريجيان لمبادئيـ كأفكارىـ، أك كم
 (3)تكجيييـ مباشرة لؤلفكار النصرانية.

مف أف الداعية في مكاجية خطر كبير،  ترل الباحثةكمف خبلؿ ىذا العرض لكسائؿ التبشير، 
كالمبادئ الغربية لو، فإف لـ يكف حذران ، كمعتقده سميمان دكف تسرب الشككؾ الحفاظ عمى دينو أجؿ

تجاه ما يدكر مف حكلو مف مكائد صميبية، سيقع في شركيا، فيتزعزع اإليماف في قمبو كتحكؿ مف 
 داعية لئلسبلـ، إلى داعية لمنصرانية دكف أف يشعر.

يقكؿ القس زكيمر في خطبة خطيرة لو مخاطبان المبشريف: "إنكـ أعددتـ شبابان في ديار 
ميف ال يعرؼ الصمة باهلل، كال يريد أف يعرفيا، كأخرجتـ المسمـ مف اإلسبلـ، كلـ تدخمكه في المسم

المسيحية، كبالتالي جاء النشء اإلسبلمي طبقان لما أراده لو االستعمار، ال ييتـ بالعظائـ، كيحب 
ذا جمع الراحة كالكسؿ، كال يصرؼ ىمو في دنياه إال الشيكات، فإذا تعمـ فممشيكات،  الماؿ كا 

ف تبكأ أسمى المراكز فممشيكات، ففي سبيؿ الشيكات يجكد بكؿ شيء، إف ميمتكـ ا  فممشيكات، ك 
تمت عمى أكمؿ الكجكه، كانتييتـ إلى خير النتائج، كباركتكـ المسيحية، كرضي عنكـ االستعمار، 

 .(4)فاستمركا في أداء رسالتكـ، فقد أصبحتـ بفضؿ جيادكـ المبارؾ مكضع بركات الرب"

نذر ىذا الخطاب بالخطر الشديد المحيط بأبناء األمة، كيكقظ القمكب كالعقكؿ لتمؾ المكائد يك 
 المحاكة ضده، ليتنبو كيتسمح بالعقيدة الصحيحة كاألخبلؽ اإلسبلمية القكيمة. 

 اَّلستشراق: -ثانياً 
 تعريفو: -1

                                                

شريف التي ترمي إلى إخضاع الشرؽ لبلستعمار انظر: التبشير كاالستعمار في الببلد العربية، عرض لجيكد المب (1)
 ـ. 1986، دكف رقـ طبعة، المكتبة العصرية، لبناف، 66الغربي، د.مصطفى الخالدم، د.عمر فركخ، 

 .77السابؽ،  (2)
 .76انظر: السابؽ،  (3)
 .28-27غزك في الصميـ،  (4)
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عقمية االستشراؽ ىك "حركة دراسة العمكـ كاآلداب كالحضارة اإلسبلمية، بيدؼ معرفة 
، ك"ىي الدراسات التي يقكـ بيا غير (1)المسمميف كأفكارىـ كاتجاىيـ كأسباب تقدميـ كقكتيـ"

المسمميف مف ييكد كنصارل كنحكىـ لمديف اإلسبلمي كعمكـ المسمميف، كتاريخيـ، كلغاتيـ، 
 .(2)كأكضاعيـ السياسية كالثقافية كاالجتماعية"

، عمد أىدافو الخبيثة لممجتمعات اإلسبلمية كبانتلما فضح أمر التبشير كحركة التنصير 
الغزك لتغيير الخطة مرة أخرل فاتخذ مف االستشراؽ كسيمة أخرل لتحقيؽ أىدافو، فسار التبشير 

 كاالستشراؽ في اتجاه كاحد لتحقيؽ أىداؼ االستعمار الفكرم.

لح كىذه الدراسات االستشراقية كانت في المرتبة األكلى لصالح التبشير، كخدمة مصا
لقاء االستعمار في الببلد العربية اإلسبلمية ، ككاف اليدؼ الرئيس لدراساتيـ التشكيؾ في اإلسبلـ، كا 

 (3).الشبيات حكؿ مفاىيمو كتعاليمو

لقد بدأ االستشراؽ خطكاتو األكلى باتجاه العقؿ األكركبي ليحكؿ بينو كبيف اعتناؽ 
العقؿ األكركبي، كال عمى حمايتو مف  لكف في الكاقع لـ يقتصر جيدىـ عمى مخاطبةاإلسبلـ...

نما تجاكزت إلى محاكلة إلغاء النسؽ الفكرم اإلسبلمي، كمحاكلة تشكيؿ العقؿ  اعتناؽ اإلسبلـ، كا 
نجاب تبلمذة مف أبناء العالـ اإلسبلمي لممارسة ىذا الدكرالمسمـ  .(4)، كفؽ النسؽ األكركبي، كا 

ؽ، كاحدة كيخطئ مف يحاكؿ التفريؽ بينيا، لذلؾ فإف أىداؼ االستعمار كالتبشير كاالستشرا
 (5)يسعى لتحقيؽ خطط اآلخر. فكؿّّ 

دينية، بدأىا الرىباف الذيف يحممكف الحقد عمى اإلسبلـ، فأرادكا  :االستشراؽ متعددة دكافعك 
ثارة الشبيات كالشككؾ في مصادر التشريع اإلسبلمي،  االنتقاص مف اإلسبلـ كتشكيو صكرتو كا 

أخرل استعمارية تكشؼ مكاطف القكة في العالـ اإلسبلمي لمنفاذ مف خبللو استعماريان،  دكافعك 
لغرض الدراسة المكضكعية لعمكـ الشرؽ  كسياسية كأخرل اقتصادية تجارية، كقميؿ منيا عممية

                                                

 .58احذركا األساليب الحديثة،  (1)
 .58 ،صالح الرقب ،كاقعنا المعاصر (2)
، مراجعات في الفكر كالدعكة كالحركة، د.عمر عبيد حسنة، 54-53، أجنحة  المكر الثبلثة، 58انظر: السابؽ:  (3)

 ـ.1991 -ىػ1412، المعيد العالمي لمفكر اإلسبلمي، فرجينيا، الكاليات المتحدة األمريكية، 1، ط19-22
 بتصرؼ يسير. 25مراجعات في الفكر،  (4)
 .71-70، صالح الرقب ،، كاقعنا المعاصر146، التمكيف لؤلمة اإلسبلمية، 25السابؽ،  :انظر (5)
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 (1)كحضارتو.

كمما ىك جدير بالذكر أنو كاف لمييكد دكر بارز في حركة االستشراؽ، لخدمة مصالح 
ية العالمية بالطبع، فاحتمكا المراكز الثقافية العالية في المعاىد الغربية التي تيتـ بالدراسات الييكد

 .(2)االستشراقية، بغية التأثير في تكجييا كحركتيا العممية

كقد تنكعت كتطكرت أساليب المستشرقيف في تحقيؽ أىدافيـ المرجكة، كلكنيـ اىتمكا في 
لؤلمة اإلسبلمية، كفؽ خطة مدركسة، فخاضكا كؿ المياديف التي مف المقاـ األكؿ بالتشكيؿ الثقافي 

شأنيا أف تثبت كجية نظرىـ كآرائيـ، فاالستشراؽ استطاع أف يممي عمى كثير منا كجية نظره في 
 (3)مكضكعات شتى.

كمف المياديف التي خاضيا االستشراؽ بيدؼ زعزعة ثقة المسمـ بدينو، كتشكيو صكرتو في 
، كالتشكيؾ في السنة كالفقو ح في القرآف كالتشكيؾ في نبكة سيدنا محمد ، منيا القدنظره

، كالتشكيؾ في اإلسبلمي، كالتشكيؾ في التراث اإلسبلمي كتاريخ كأدب المسمميف كفي المغة العربية
حياء القكميات كالنعرات الجاىمية كالفرؽ كالجماعات الضالة.  (4)مكانة المرأة كمنزلتيا في اإلسبلـ، كا 

فقد حكليـ االستشراؽ إلى أناس ال يحممكف مف ا كاف لو األثر البالغ في أبناء المسمميف، مم
كما كاف لو األثر في إنتاج إسبلميـ إال االسـ، يقمدكف الغرب في عاداتو كتقاليده كثقافتو كفكره، 

يف أكثر مف دعاة لمتغريب مف أبناء األمة، كالذيف كانكا في دعكتيـ لبلمتثاؿ لممناىج الغربية غربي
حياء لؤلفكار اليدامة، كصرؼ  الغرب أنفسيـ، إلى غير ذلؾ مف اآلثار مف قتؿ لمغة العربية كا 
المسمميف عف العمكـ التجريبية كالذم كاف سببان في تأخرىـ الحضارم، كالقعكد عف الجياد في سبيؿ 

 (5)هلل، لما أدخمكه مف تشكيو لمفيـك الجياد كالقتاؿ في سبيؿ اهلل.

الشرؽ األدنى مجتمعو كثقافتو: "إننا في كؿ بمد  حد المستشرقيف الصرحاء في كتابيقكؿ أ
إسبلمي دخمناه، نبشنا األرض لنستخرج حضارات ما قبؿ اإلسبلـ، كلسنا نطمع بطبيعة الحاؿ أف 
يرتد المسمـ إلى عقائد ما قبؿ اإلسبلـ، كلكف يكفينا تذبذب كالئو بيف اإلسبلـ كبيف تمؾ 

                                                

 .133-127انظر: أجنحة المكر،  (1)
 .88انظر: احذركا األساليب الحديثة،  (2)
 26-25انظر: مراجعات في الفكر،  (3)
 .69-66، صالح الرقب ،انظر: كاقعنا المعاصر (4)
 .106-95انظر: احذركا األساليب الحديثة،  (5)
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 .(1)الحضارات"

كاتبع المستشرقكف كسائؿ متعددة لمكصكؿ إلى ىذه النتائج كاآلثار، ال تختمؼ عف تمؾ التي 
، فاستخدمكا المدارس كالمعاىد كالجامعات التي تخصصت في دراسة استخدميا التبشير كاالستعمار

 الشرؽ كحضاراتو، كبثكا فييا سمكميـ، كعقدكا المؤتمرات كالندكات، كاستخدمكا المجبلت كالصحؼ
لبياف نتائج دراساتيـ، كألفكا الكتب كالمكسكعات التي تعبر عف كجية نظرىـ حكؿ العالـ اإلسبلمي، 

فتحكلكا عف إسبلميـ كالتي تبناىا فيما بعد بعض أبناء المسمميف الذيف ليثكا كراء ىذه الدراسات 
 (2)جزئيان أك كميان.

المنشأة في ببلد المسمميف سقطت معظـ الجامعات يقكؿ األستاذ عبد الرحمف الميداني: "
، كغدت خططيا كمناىجيا كتكجيياتيا ؽ كالتبشير كالدكائر االستعماريةتحت األيدم الخفية لبلستشرا

تخضع بطريؽ غير مباشر لما تفرضو كتمميو ىذه األيدم الخفية، كغدت الكنيسة الغربية تفخر بأف 
تخدـ أغراضيا في ببلد المسمميف ، كبأف  العمكـ اإلسبلمية كالعمكـ العربية تدرس عمى طريقتيا التي

 .(3)"المشرفيف عمى تدريس ىذه العمـك مف تبلمذة أبنائيا

كىذا حصؿ لكثير مف الدعاة ممف تخرج مف األزىر الشريؼ، أك مف غيره مف المعاىد 
اإلسبلمية في الببلد العربية، ثـ ما لبث أف تأثر بتمؾ الدراسات، كحاد عف الطريؽ القكيـ، كأصبح 

 (4)ينعؽ بأفكار الغرب المستشرقيف كأنو كاحد منيـ.

فػػػانظر أخػػػي القػػػارئ إلػػػى حجػػػـ ىػػػذه الجيػػػكد كاألمػػػكاؿ التػػػي ينفقيػػػا ىػػػؤالء الغػػػزاة مػػػف الييػػػكد 
كالنصارل لمحاربة ىػذا الػديف، ممػا يػدؿ عمػى خػكفيـ الشػديد مػف عػكدة اإلسػبلـ لقيػادة العػالـ، كاعمػـ 

ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيْنِفقُروَن َأْمرَواَلُيْم ِلَيُصردُّوا َعرْن َسرِبيِل }الى: أنو الحؽ مف اهلل تبارؾ كتعالى، يقكؿ تع
المَّررررررِو َفَسررررررُيْنِفُقوَنَيا ثُررررررمَّ َتُكرررررروُن َعَمررررررْيِيْم َحْسررررررَرًة ثُررررررمَّ ُيْغَمُبرررررروَن َوالَّررررررِذيَن َكَفررررررُروا ِإَلررررررى َجَيررررررنََّم 

 (.35األنفاؿ:){ُيْحَشُرونَ 

كيبيف المكلى في ىذه اآلية أف ىؤالء المشركيف ليذه اآلية: "يقكؿ الشيخ الشعراكم في تفسيره 
قد كفركا باهلل كصرفكا الماؿ ليصدكا عف سبيؿ اهلل فمـ يتحقؽ ليـ ما أرادكا كلـ يأت ذلؾ األمر 
بأدنى نتيجة ، ككأف الحؽ يغرم الكافر بأف يتمادل في اإلنفاؽ ضد اإليماف ، فيخسر الكافر مالو 

                                                

 .188 محمد قطب، كاقعنا المعاصر، (1)
 .136-134انظر: أجنحة المكر،  (2)
 . 153السابؽ،  (3)
 .41-39انظر: احذركا األساليب الحديثة،  (4)



28 

 

 .(1)"ألف اهلل يغمبو مف بعد ذلؾكيتجرع آالـ الحسرة؛ 

 التغريب: -ثالثاً 
 تعريفو: -1

كىك"حركة كاممة، ليا نظميا كأىدافيا كدعائميا، كليا قادتيا الذيف يقكمكف باإلشراؼ عمييا، 
تستيدؼ احتكاء الشخصية اإلسبلمية الفكرية، كمحك مقكماتيا الذاتية، كتدمير فكرىا، كتسميـ ينابيع 

 .(2)الثقافة فييا"

اعتمدت خطة التغريب عمى تغيير أحكاؿ المسمميف كميا في كافة الجكانب االجتماعية لقد 
كالثقافية، كلكف عمى المدل البعيد، مستخدمة في ذلؾ العبارات المطيفة التي تدغدغ العكاطؼ، مثؿ 

لحضارة، إلغراء بعض أبناء المسمميف المتعطشيف لكؿ جديد كحديث ميما كاف المدنية كالتقدـ كا
 . (3)كأيان كاف مصدره شكمو

"كىكذا جرت حركة التغريب كفؽ مخطط منظـ لتدمير القيـ األساسية لمفكر اإلسبلمي 
بمحاكالت متعددة، تستيدؼ احتكاء الفكر اإلسبلمي، كحمؿ المسمميف عمى قبكؿ ذىنية غريبة 

بعد انتقاصيا الشديد بمحاكالت تزييؼ التاريخ، كتشكيو مبادئ  عنيـ، كالتفريط في ذاتيتيـ كذىنيتيـ
 .(4)اإلسبلـ"

لقد اىتمت حركة التغريب بإرساؿ الشباف المسمميف إلى الغرب لتمقي ىناؾ التعميـ البلـز 
لتحقيؽ الخطة التغريبية، فأخذكا العمـ كالفساد معان، فعادكا كجركا مجتمعاتيـ إلى الفساد الغربي 

  (5)الخمقي.كاالنحبلؿ 

اتخذ التغريب كسائؿ عدة مف أجؿ جعؿ المسمـ غربيان في حياتو االجتماعية كالثقافية، منيا 
، ككانت ليذه الكسائؿ األثر البالغ في معارضة القيـ األخبلقية كالدينية، (6)العممانية كالقكمية كالمرأة

سقاط دكر الحضارة اإلسبلمية في ا شاعة ركح الكشؼ كاإلباحية، كا  لتاريخ العالمي إسقاطان كامبلن، كا 

                                                

، دكف 8/4694عمر ىاشـ،  تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، راجع األصؿ كخرج األحاديث د.أحمد (1)
، مصر، دكف تاريخ.  رقـ طبعة، مطابع أخبار اليـك

 .4شبيات التغريب،  (2)
 .75-74، ، صالح الرقبانظر: كاقعنا المعاصر (3)
 .6شبيات التغريب،  (4)
 195 محمد قطب، انظر: كاقعنا المعاصر، (5)
 .80، صالح الرقب ،انظر: كاقعنا المعاصر (6)
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ثارة دعكات جديدة كالبيائية ، كتمزيؽ كحدة الفكر العربي اإلسبلمي بعزؿ األخبلؽ (2)كالقاديانية (1)كا 
ثارة عشرات الدعاكل اإللحادية كاإلباحية.كالسياسة  ،عف التربية، كالديف عف األدب   (3)عف الدكلة، كا 

ب، كالشعارات الحضارية الكاذبة فمنيـ مف كاف مف ككقع العديد مف الدعاة في شرؾ التغري
أئمة المساجد فما إف ابتعث إلى الغرب األكركبي حتى عاد بأفكار تحررية إلحادية إباحية، مثؿ 
الدعكة لتحرر المرأة ، كاالختبلط كالسفكر، ككصؼ لمممتزميف بأنيـ رجعيكف كمتخمفكف عف ركب 

 (4)الحضارة.

غربية كالشرقية المنحرفة عف اإلسبلـ في كاقع المسمميف، كتغمغميا كىكذا فإف تسمؿ األفكار ال"
، مف العمؿ كاألمراض التي أصابت المسمميف ت بعض الدعاة كبعض أبناء الدعكةحتى مسٌ 

" كذلؾ ألف الشعائر التي بني عمييا اإلسبلـ انقطعت في كاقع الممارسة البشرية عف "، (5)اليـك
 .(6)لحياة المختمفة، فمـ تعد تمدىا بالرم البلـز مف التقكل كاليقيف"أىدافيا، كلـ تمتد إلى مياديف ا

فكاف نتيجة تسمؿ ىذه األفكار أف تخمى معظـ المسمميف عف التطبيقات اإلسبلمية، كانتشر 
الجيؿ بالمفاىيـ كالتعاليـ الصحيحة، كأصبح الجرم كراء الشيكات كالمنافع كالمادة ىي أكبر غايات 

 (7)المسمـ.

ما تقدـ فإف الغزك الفكرم يمثؿ خطران حقيقٌيان عمى العمؿ اإلسبلمي كالعامميف فيو  كفي ضكء

                                                

ل الفرؽ الباطنية الخبيثة اليدامة التي احتضنتيا الصييكنية، كىي كريثة البابية التي تمتد إلى البيائية: إحد (1)
الشيخية كالتي كاف زعيميا أحد أئمة اإلمامية، زعيـ البيائية ىك بياء اهلل حسيف بف عمي المازندراني كالذم حكؿ 

اره تحارب كؿ األدياف، دعا إلى السبلـ العالمي الحج مف مكة إلى مزارات بيائية في إسرائيؿ، كاختمؽ شريعة مف أفك
فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا، د.غالب  ككحدة األدياف ككميا دعاكل مزعكمة.)انظر:

 (.ـ1997-ىػ1418، دار البينة لمنشر، مصر، 3، ط520-1/519بف عمي عكاجي، 
كالتي احتضنيا االحتبلؿ اإلنجميزم في اليند؛ لنصرة مطامعيـ فييا في  القاديانية: إحدل الفرؽ الباطنية الخبيثة (2)

أكاخر القرف التاسع عشر الميبلدم، تغمغمت في نفكس المسمميف عمى حيف غفمة منيـ، تزعميا غبلـ أحمد القادياني 
دىا التناسخ كالذم زعـ أنو نبي مرسؿ كألؼ كتبان زعـ أنيا كحي مف السماء فييا نبكءات غيبية، مف أىـ عقائ

 (.605-2/602، فرؽ معاصرة تنتسب لئلسبلـكالحمكؿ كالتشبيو.)انظر: 
 .6-4انظر: شبيات التغريب،  (3)
 .195محمد قطب، انظر: كاقعنا المعاصر،  (4)
، دار النحكم لمنشر كالتكزيع، السعكدية، 2، ط248كاقع المسمميف أمراض كعبلج، د. عدناف رضا النحكم،  (5)

 ـ.1995 -ىػ1416
 .251-250السابؽ،  (6)
 .754انظر: أجنحة المكر،  (7)
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 كذلؾ مف ناحيتيف:
سمككيان،  ـتقكيض ما يقكـ بو الدعاة مف جيكد البناء كالتربية لمجيؿ، سكاء فكريان أ -األولى
س، خاصة إذا سمبان عمى بعض الدعاة مف حيث خمؽ حالة مف اإلحباط كاليأينعكس  قد األمر الذم

 نجحت جيكد الغزاة فكريان كانحسرت الدعكة اإلسبلمية.
إف كسائؿ الغزك الفكرم تستيدؼ حتى الدعاة أنفسيـ كذلؾ عبر األساليب المباشرة،  -الثانية

كمف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر تكفير المنح الدراسية لطمبة العمـ في الدكؿ الغربية 
غسيؿ الدماغ كمف ثـ التساقط كما حدث مع الشيخ رفاعة عممية النصرانية، كىذا ما يعرضيـ ل

 ما سيتـ تكضيحو.ك، الطيطاكم

 األنظمة الحاكمة: -المطمب الثالث
، أف تعطي الشباب المسمـ كالدعاة إف الكاجب عمى األنظمة الحاكمة في الببلد اإلسبلمية

، لكف (1)في المدارس كالجامعاتالحرية في نشر الدعكة اإلسبلمية، كاالىتماـ بالتعميـ اإلسبلمي 
معظـ األنظمة الحاكمة في ببلدنا اليكـ، تككف عكنان لؤلعداء عمى فالذم يحصؿ ىك العكس تمامان، 

أبناء الحركات اإلسبلمية كعمى الدعاة، لعمميا التاـ بالخطر الذم يحدؽ بيا جراء إحيائيـ لمشريعة 
دىـ، فيذا مف شأنو زعزعة كراسي الحكاـ، اإلسبلمية، كدعكتيـ لتطبيؽ الحكـ اإلسبلمي في ببل

عبلف الثكرة عمييا.  كا 

فاتبعت ىذه األنظمة العديد مف الكسائؿ الظالمة التي أدت بكثير مف الدعاة، إلى الفرار مف 
 نان إلى محاربة الدعكة مع ىؤالء الظممة، كمف ىذه الكسائؿ:اكاجب الدعكة، بؿ أحي

 اَّلضطياد والتعذيب: -أوَّلً 
نظمة الرسمية الحاكمة مختمؼ كسائؿ التعذيب كاالضطياد الجسدم كالمعنكم ضد مارست األ

أبناء الدعكة اإلسبلمية كقادة العمؿ اإلسبلمي؛ بيدؼ ثنييـ عف جادة الطريؽ، حيث تعاممت معيـ 
 بعدائية مفرطة.

يقكؿ مصطفى الطحاف: "كيكاجو الداعية في كؿ األحياف عقبات شديدة مف األنظمة، التي 
تو ظممان كعدكانان عدكىا األكؿ، فحاربتو في رزقو كحاربتو في حركتو كتنقبلتو، كحاربتو في فكره اعتبر 

كقممو، كحاربتو في نفسو كأىمو، كأعدت الزنازيف مف أجمو، كاستكردت خبرات التعذيب النفسي 

                                                

 .256احذركا األساليب الحديثة، انظر:  (1)
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 .(1)ألجمو..." كالجسدم

السجكف، الحتكاء لقد جيزت الحككمات اإلسبلمية، كمنذ زمف، المعتقبلت السياسية، ك 
المعارضيف ليا مف إسبلمييف كغيرىـ، فيي ال تؤمف بحرية الرأم، كال الحرية الفكرية في الصحافة 
ككسائؿ اإلعبلـ، كلكنيا لك عممت ما في يد ىؤالء مف قكة فكرية كعممية، لتكاتفت الجيكد في بناء 

عادة نيضتيا.  األمة كا 

مية، أف انتشرت الشيكعية، كالتي لـ تجد ليا ككاف مف نتائج االضطياد عمى الحركات اإلسبل
مكانان في ببلدنا إال عندما انحسر عمؿ الحركات اإلسبلمية، ككاف مف النتائج الشعكر بالكبت الذم 
أصاب العديد مف الدعاة كالشباب المسمـ، بسبب ىذا االضطياد المستمر عميو، فأنتج ىذا الكبت 

  (2)ني منيا الصؼ اإلسبلمي حتى يكمنا ىذا.الحركات اإلسبلمية المتشددة كالتي يعا

لى  باإلضافة إلى ترؾ كثير مف الدعاة الدعكة إلى اهلل رغبة في السبلمة مف بطش الحكاـ، كا 
كالغمك مف جماعات إسبلمية أخرل بسبب ىذا االضطياد، مما أدل إلى تطرؼ الجانب ذلؾ نرل 

 ضربيا مف قبؿ الحككمات بحجة الحرب عمى اإلرىاب.

 :مالياً  الحركات اإلسالمية محاصرة -ثانياً 
مف كؿ حدب كصكب،  عمى الدعـ المالي بينما تحصؿ المؤسسات التبشيرية كاالستشراقية

نيا تقؼ مكقؼ المستجدم مف أيدم إفإف الحركات اإلسبلمية تعاني مف قمة المكارد المالية، حتى 
 المحسنيف.

 ؤسسات اإلسبلمية التي تحاكؿ أف تقؼ فينجد الميقكؿ األستاذ عبد الرحمف الميداني: "
، كما نجد الباحثيف صؼ الدفاع عف اإلسبلـ كالمسمميف، كالدعكة الصادقة إلى صراط اهلل

، في حالة عنو كعف األمة اإلسبلمية الكبرل اإلسبلمييف الذيف نذركا حياتيـ لنشر اإلسبلـ كالدفاع
، كالمعمكمات الضركرية ، كحجب الخبرات الفنيةى ليا مف معاناة الفقر المدقع، كالحرماف الشديديرث

 .(3)"عنيـ

لمتكلي عف كاجب الدعكة، كالتخمي عنيا ألجؿ السعي كراء الماؿ  كىذا قد يدفع بعض الدعاة
 انتقامان لحالو.بدأ بضرب الدعكة كرجاالتيا يفنقـ عمى دعكتو لفقره كعازتو، ألنو ، أك لتحصيمو

                                                

 .70نظرات في كاقع الدعكة، (1)
 .254انظر: احذركا األساليب الحديثة،  (2)
 .485أجنحة المكر،  (3)
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 التعاون مع الغزو الفكري: -ثالثاً 

لقد حرص االحتبلؿ كالغزك العسكرم قبؿ خركجو مف الببلد اإلسبلمية، عمى تنصيب الحكاـ 
كالقادة كالزعامات العممانية في ىذه الببلد، كالتي تضمف لو تحقيؽ مصالحو فييا حتى بعد خركجو 

عمميات  منيا، كحصؿ ذلؾ بالفعؿ، فكانت تمؾ القيادات عكنان لمغزاة فكريان، عمى أبناء أمتيـ، فسيمكا
التبشير كاالستشراؽ، كحرصكا عمى تنمية حركة التغريب، كاستيراد الفكر الغربي بسمبياتو إلى 

 ، مما كاف فيو الخطر الكبير عمى أبناء المسمميف كدعاتيـ.ةببلدىـ اإلسبلمي

فيذه التبعية ىي تبعية أنظمتنا الحاكمة لمغرب األكركبي، كالتي تتجمى في كافة مناحي 
)العسكرية كاالقتصادية كالسياسية تجبلب الخبراء األجانب في كافة المجاالتفاس ،الحياة

ىؤالء مع كجكد الكفاءات اإلسبلمية، يكلد القير لدل الشباب المسمـ، ثـ تحكـ  ،(1)كاالجتماعية(
مف الخبراء الغرب في السياسة الداخمية لمدكؿ، كنظـ تعميميا كفرض المناىج التربكية الغربية  القمة

 المسمميف.عمى أبناء المسمميف، كؿ ذلؾ مف شأنو أف يترؾ األثر السمبي عمى الجيؿ الجديد مف 

تمؾ كانت أىـ األسباب التي تؤدم إلى تساقط الدعاة كالسائريف عمى طريؽ الدعكة، فيي 
ة تتعمؽ بالفرد كمقاكمتو لممحف كاجتماعية  تتعمؽ بمف حكلو مف أشخاص في البيت كالعمؿ، فردي

كاألخرل خارجية، يبذؿ فييا أعداء اإلسبلـ الغالي كالنفيس لتشكيو معالـ اإلسبلـ، كتخريب الجيؿ 
تؤثر عمى الجديد مف أبناء المسمميف، كىذه األسباب إما أف تقعد الدعاة عف دعكتيـ بالكمية أك أنيا 

فكرىـ اإلسبلمي فتشكىو، كتخرب مبلمحو في أذىانيـ، كقد تؤدم أحيانان النسبلخيـ عف اإلسبلـ 
 بالكمية.

 

 

 

 

 

  

                                                

-ىػ 1410، دكف دار النشر، 1، ط164-161انظر: التبعية كاالستعباد المعاصر، فتحي عمي الفاضمي،  (1)
 ـ.1990
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 الفصل الثاني
 ظاىرة التساقط أشكاليا وأصنافيا 

 
 

 مباحث: ةوفيو ثالث
 

 أشكال ظاىرة التساقط. -المبحث األول
 

 أصناف ظاىرة التساقط. -المبحث الثاني
 

 نماذج لمتساقط عبر التاريخ اإلسالمي. -المبحث الثالث
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 المبحث األول
 طأشكال ظاىرة التساق

 مطمبين:وفيو  
 

 التساقط عمى مستوى األفراد.-المطمب األول
 

 التساقط عمى مستوى الجماعات. -المطمب الثاني
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 المبحث األول
 أشكال ظاىرة التساقط

بغية تنطمؽ الدعكة اإلسبلمية في الساحة اإلسبلمية إما مف خبلؿ األفراد أك الجماعات، 
قامة الدكلة اإلسبلمية، ككؿه يسعى بكافة الكسائؿ إلى تعميؽ الفكر اإلسبلمي في إصبلح الفرد ك  ا 

 المجتمعات كالدكؿ اإلسبلمية.

الصحيحة، فيحيد عف  الدعكة كطرقيا كلكف قد يحدث أف يخالؼ الفرد أك الجماعة لكاـز
  .المنيج القرآني كالنبكم في الدعكة إلى اهلل، فيزؿ عف الطريؽ

َق ِبُكْم َعْن َسِبيِمِو } قاؿ تعالى:  َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوََّل َتتَِّبُعوا السُُّبَل َفَتَفرَّ
اُكْم ِبِو َلَعمَُّكْم َتتَُّقونَ  ينيى سبحانو في ىذه اآليات عف التفرؽ حيث ، (123األنعاـ:){َذِلُكْم َوصَّ

كاالختبلؼ، كال يككف ذلؾ إال باتباع الرأم كاليكل كمخالفة الجماعة، فيذه سبؿ الشيطاف، فمف 
 (1)يقؼ عمى طريؽ منيا حادت بو عف الصراط المستقيـ.

خر عمى مستكل ف مف التساقط، التساقط عمى مستكل األفراد كاآليكىك ما أظير لدينا شكم
 الجماعات.

 التساقط عمى مستوى األفراد: -المطمب األول
كىي الرغبة في العمؿ عمى طريؽ الدعكة،  في سيرهيتحمى الداعية بصفات كمظاىر يجب أف 

مف أجؿ إقامة دكلة إسبلمية تحتكـ لشرع اهلل كتحكـ بو، كأف يقطع الصمة بينو كبيف أعداء اهلل كمف 
، كأف يككف مؤىبلن تأىيبلن عمميان (2)و صفات بعينيا، منيا الجياد في سبيؿ اهلليكالييـ، كأف تجتمع في

َفَمْوََّل َنَفَر ِمْن ُكلّْ ِفْرَقٍة ِمْنُيْم َطاَِِفٌة }كفكريان مناسبان مع التربية اإليمانية القرآنية، قاؿ تعالى: 
 (3)(.122التكبة:){َرَجُعوا ِإَلْيِيْم َلَعمَُّيْم َيْحَذُرونَ ِلَيَتَفقَُّيوا ِفي الدّْيِن َوِلُيْنِذُروا َقْوَمُيْم ِإَذا 

بالقكة لمكاجية الضغكط  مدهمف الزلؿ، ك  حماية الداعيةالصفات مف شأنيا  كلما كانت تمؾ
إما عقائديان أك فكريان  يؤدم إلى تساقطو منيا مٍّ أفقداف  فإف ،تثنيو عف أداء كاجبو دقي المحيطة الت
 أك سمككيان.

                                                

 .3/365انظر: تفسير ابف كثير،  (1)
 ـ.1992-ىػ1412، مكتبة كىبة، القاىرة، مصر، 4، ط32انظر: جند اهلل ثقافةن كأخبلقان، سعيد حكل،  (2)
-ىػ1423، دار المكتبي، دمشؽ، سكريا، 1، ط71انظر: حقائؽ عف الفكر اإلسبلمي، د.عبد المطيؼ فرفكر،  (3)

 ـ.2002



25 

 

لظكاىر، كيتمتع ناس مف يعبد اهلل عمى حرؼ كما ذكر القرآف الكريـ، تجده ينبير بافمف ال
َوِمَن }بالنفعية المادية، فإذا زالت ىذه كتمؾ انقمب عمى كجيو، فخسر الدنيا كاآلخرة، قاؿ تعالى: 

ْن َأَصاَبْتُو ِفْتَنٌة اْنَقَمَب َعَمى َوْجِيِو النَّاِس َمْن َيْعُبُد المََّو َعَمى َحْرٍف َفِإْن َأَصاَبُو َخْيٌر اْطَمَأنَّ ِبِو  َواِ 
 (.11الحج:){َخِسَر الدُّْنَيا َواْْلِخَرَة َذِلَك ُىَو اْلُخْسرَاُن اْلُمِبينُ 

فيذا المذككر ربط األمكر الدنيكية باألمكر األخركية، فربط عبادتو بالنفع الدنيكم، فإذا زاؿ 
ألنو لـ  ؛عمى كجيو، فخسر الدنيا كنفعيا كخسر اآلخرةكانقمب  النفع الدنيكم أعرض عف العبادة

كىذا ينطبؽ عمى كؿ مف دخؿ ميداف الدعكة ألغراض دنيكية كانبياران بالمظاىر، فإذا ، (1)يعمؿ ليا
 زالت انقمب عمى عقبيو كتساقط.

 يقكؿ الميداني: "قد أثبتت التجارب اإلنسانية أف االنتماءات العاطفية أك النفعية أك القائمة
عمى االنبيار بالظكاىر، أك اإلعجاب ببعض األشكاؿ كالصكر، قابمة لمتحكؿ كالتغير كاالرتداد 

  .(2)بسرعة، بخبلؼ االنتماءات القائمة عمى قاعدة إيمانية راسخة ثابتة، ذات عناصر فكرية حؽ"

عة أك حركة إسبلمية، كقد يككف مستقبلن، كاألخير معرضه جمايتساقط الفرد كىك جزء مف  كقد
فقد يظف الفرد أنو عمى حؽ في كثير لمتساقط بشكؿ أكبر كأكسع فالجماعة حامية لمفرد بطبعيا، 

نو عمى صكاب فيعرض اإلسبلـ الذم فيمو ىك أ، كىك يحسب ويعجب برأي ، كمف ثـمف األمكر
 عمى أنو اإلسبلـ الحؽ.

"كيخطئ كثير مف الدعاة إلى اإلسبلـ يـك يعرضكف اإلسبلـ المطيؼ فرفكر:  يقكؿ د.عبد
كلنبييـ كصحابة  الذم فيمكه عمى أنو ىك اإلسبلـ الحؽ كىـ يتنكركف ألمتيـ العربية المسممة

 .(3)نبييـ..."

لذا البد لمفرد أف ينكر ذاتو في طريؽ الدعكة، كالبد لو مف التضحية بالماؿ كالنفس كالجيد 
 (4)قت، كىذا كمو يكصمو لمعمؿ الجماعي القادر عمى تحقيؽ أىداؼ الدعكة المرجكة.كالك 

 

                                                

 .17/212انظر: التحرير كالتنكير،  (1)
، دار القمـ، دمشؽ، 1، ط1/34ظاىرة النفاؽ كخبائث المنافقيف في التاريخ، عبد الرحمف حبنكة الميداني،  (2)

 ـ.1993-ىػ1414سكريا، 
 .82حقائؽ عف الفكر اإلسبلمي،  (3)
 .32انظر: دركس في العمؿ اإلسبلمي،  (4)
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 ت:التساقط عمى مستوى الجماعا -المطمب الثاني
فإف ، في العالـ كمو ان إف األصؿ في المسمميف أف يككنكا جماعة كاحدة كحزبان مسممان كاحد

تكاجدان مبنيان عمى التكامؿ كالتنكع الذم يثرم  تكاجد الجماعات المختمفة يجب أف يككفتعذر ذلؾ ف
 .الساحة اإلسبلمية

"لكف منذ سقكط الخبلفة اإلسبلمية حتى اآلف لـ يستطع المؤمنكف باإلسبلـ أف يشكمكا جماعة 
كاحدة ليا قيادة كاحدة في القطر الكاحد، فضبلن عف أف تككف ليـ جماعة كاحدة في عامة األقطار، 

تجمعات عمى أساس التصكؼ ، كتجمعات تقـك عمى أساس العمـ، كتجمعات كلذلؾ نجد في القطر 
 .(1)تقكـ عمى أساس عمؿ الخير، كتجمعات تقـك عمى أسس فكرية أك سياسية خاصة"

في ىذه الكثرة ىك التفرؽ كالتشرذـ، كزعـ كؿ جماعة أنيا عمى الحؽ، كالتنكر كأما عف حاليـ 
عمميا بالكامؿ، ككظفت الدعكة لنصرة فبلف كعبلف كما لما عند غيرىا مف الخير بؿ كأحيانا رد 

 (2).عادت لنصرة الحؽ المجرد، كلبلستعمار العالمي دكر كبير في ىذا

ال تنضبط بالضكابط المطمكبة  ياما نمبث أف نسمع عف نشأة جماعة إسبلمية جديدة، لكن لذا
مي كالذم كاف البد أف لنصرة الحؽ المجرد مما يؤدم إلى تيافتيا كتساقطيا عف الصؼ اإلسبل

ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِمِو َصفِّا َكَأنَُّيْم ُبْنَياٌن }لقكلو تعالى:  يككف كالبنياف المرصكص
الشخصية البعيدة عف اليدؼ الحقيقي  ةكالرغب ميكلفاتباع كؿ جماعة ل(و 4الصؼ:){َمْرُصوٌص 

 الثٌ ثَ ): قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  فعف أنس بف مالؾ  ،كاليبلؾلمدعكة، يؤدم إلى التساقط 
عْ مُ  حّّ بعو وشُ متَّ  وىً كات: ىَ يمَ مُ  تعالى في  الّموِ  يةُ شْ نجيات: خَ مُ  الثٌ ثَ و و وِ فسِ نَ بِ  رءِ المَ  جابُ طاعو وا 

 .(3)(نىصد في الفقر والغِ والقَ  بوضَ ضا والغَ في الرّْ  دلُ النيةو والعَ الّسّر والعَ 

كفي المجمؿ فإف تناحر الجماعات اإلسبلمية يؤدم لتساقط بعػض منيػا؛ لعػدـ كضػكح الرؤيػة 
فػػػي الػػػدعكة، يقػػػكؿ تعػػػالى:  خاطئػػػةكغيػػػاب اليػػػدؼ الػػػرئيس لمػػػدعكة اإلسػػػبلمية، أك اسػػػتخداـ أسػػػاليب 

َواْصررررررِبُروا ِإنَّ المَّررررررَو َمررررررَع َوَأِطيُعرررررروا المَّررررررَو َوَرُسرررررروَلُو َوََّل َتَنرررررراَزُعوا َفَتْفَشررررررُموا َوتَررررررْذَىَب ِريُحُكررررررْم }
اِبِرينَ   .(25األنفاؿ:){الصَّ

                                                

 .17دركس في العمؿ اإلسبلمي،  (1)
 .22دركس في العمؿ اإلسبلمي،  ،83انظر: حقائؽ عف الفكر اإلسبلمي،  (2)
، قاؿ الشيخ األلباني: الحديث بمجمكع طرقو حسف عمى أقؿ الدرجات 4/412(، 1802السمسمة الصحيحة، رقـ) (3)

 إف شاء اهلل.
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ككاف مف الكاجب عمى الجماعات اإلسبلمية حتى تظؿ صامدة عمى طريؽ الحؽ، تقبؿ ما 
عند غيرىا مف الحؽ كترؾ السمبيات، كالمجكء إلى الحكار الدائـ بينيا، لبلنطبلؽ مف األمكر المتفؽ 

 (1).الدعكة كتطبيؽ األحكاـ اإلسبلمية بطريقة كسطية متكازنةعمييا كالتعاكف فيما بينيا عمى 

كما سيتـ بيانو في الصفحات القادمة عند -كتساقط الجماعات إما أف يككف عقائديان أك فكريان 
كمما يجب بيانو أنو كحتى الجماعة اإلسبلمية التي تحمؿ  -الحديث عف التساقط الفكرم كالعقائدم

ي صفكفيا انشقاقات كانييارات لبعض صفكفيا، فتتككف جماعة صفات حزب اهلل الحؽ، يحصؿ ف
 أخرل مف أفرادىا عمى منيجية أخرل مختمفة عف منيجية الجماعة األـ.

َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَن } ،يمكف أف يككف كمو عمى درجة كاحدةيقكؿ سعيد حكل: "إف حزب اهلل ال 
كلذلؾ فشيء عادم و (11المجادلة:){َدَرَجاٍت َوالمَُّو ِبَما َتْعَمُموَن َخِبيرٌ آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْمَم 

أف يككف بعض الناس مرشحيف إلعطاء الرأم في شؤكف، كآخركف مرشحيف إلعطاء الرأم في 
 .(2)"شؤكف أخرل

د ال يعجب البعض فيظف أنو مستبعد مف العمؿ في الجماعة فينشؽ عف الجماعة كلكف ىذا ق
 عمييا، كأحيانا محرضان عمى العمؿ ضدىا.ساخطان 

كىناؾ صكرة أخرل لمتساقط الجماعي كالذم قد يقؼ مف كرائو أعداء اإلسبلـ، حيث تندس 
فئة معينة داخؿ الصؼ مع ما ليا مف عناصر التأثير ثـ ترتد عمى أعقابيا؛ بغية إخراج أعداد مف 

اؼ، كىك ما ذكره القرآف الكريـ في كصؼ أبناء الجماعة المسممة المقصكدة بيذا المكف مف االستيد
َوَقاَلْت َطاَِِفٌة ِمْن َأْىِل }، قاؿ تعالى: ممارسات الييكد ضد جماعة المسمميف في عيد الرسكؿ 

آؿ ){اْلِكتَاِب آِمُنوا ِبالَِّذي ُأْنِزَل َعَمى الَِّذيَن آَمُنوا َوْجَو النََّياِر َواْكُفُروا آِخَرُه َلَعمَُّيْم َيْرِجُعونَ 
  .(3)"ىذه مكيدة أرادكىا ليمبسكا عمى الضعفاء مف الناس أمرىـ"(و يقول ابن كثير: 74عمراف:

 ،كلمجماعة اإلسبلمية الحؽ صفات يضمف تكافرىا التقميؿ مف ظاىرة التساقط بيف صفكفيا
مف سنة رسكؿ اهلل صمى عميو كسمـ  كىي مستقاة منيا ما يتعمؽ بالقيادة كاألخرل تتعمؽ باألفراد

 كصحابتو الكراـ.

  

                                                

 .45انظر: جند اهلل،  (1)
 .128ي، دركس في العمؿ اإلسبلم (2)
 .2/69تفسير ابف كثير،  (3)
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 المبحث الثاني
 التساقطظاىرة أصناف 

 ثالثة مطالب: وفيو
 

 التساقط العقاِدي. -المطمب األول        
 

 التساقط الفكري. -المطمب الثاني        
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 المبحث الثاني
 اقطرررررالتسظاىرة ناف رررأص

إف الدعكة اإلسبلمية كاضحة المعالـ، كتحقيؽ أىدافيا مطمب لكؿ مف يعمؿ في ساحة العمؿ 
اإلسبلمي، كمف المفترض أف تككف ىذه األىداؼ ثابتة ككاضحة لكؿ مف يعمؿ عمى طريؽ الدعكة، 
 كلكف الذم حصؿ ىك االنحراؼ عف ىذه األىداؼ أك عف الكسائؿ كاألساليب المتبعة، بغية

 تحقيقيا.

، الذم يؤدم بدكره إلى التساقط، انحراؼ عف مصادر كىناؾ تفاكت في مدل ىذا االنحراؼ
كنشأة الفرؽ، كىك األخطر؛ ألنو يؤدم في معظـ  العقدمالتمقي األساسية كالذم يؤدم إلى التساقط 

ركحي األحياف إلى الخركج مف الممة، كتعصب مذىبي كجمكد يؤدم إلى التساقط الفكرم، كقمة زاد 
 يعمؿ في دائرة الدعكة كالعمؿ اإلسبلمي. لذا ينبغي التحذير منو، يؤدم إلى تساقط سمككي عمميك 

 :عنو في المطالب اآلتية كىذه األصناؼ الثبلثة ىك ما سيتـ الحديث

 التساقط العقدي: -المطمب األول
عمييا  يقكـ تحتكيو مف مفاىيـ كقكاعد كأصكؿ تعد مف أىـ األسس التي اإف العقيدة بكؿ م

لذا البد أف تككف سميمة ، كثبات ىذا اإليماف أماـ كؿ التحديات كالفتف التي تجابيو ،إيماف الفرد
مف خبلؿ تحديد مفيـك العقيدة كالمعالـ العقدية لؤلمة، كااللتزاـ نقية مف كؿ الشكائب، كىذا يككف 

 بيا دكف ميؿ عنيا.

 مفيوم العقيدة: -أوَّلً 
 :العقيدة لغةً  -5

 ما يمسؾ :العيٍقدىةي ك كاإلبراـ، مدار ىذه المفظة عمى اإلحكاـ ك مف مادة عقد، العقيدة في المغة 
قىٍدتي ك  ،كيكثقو الحبؿ قٍَّدتييىااليميف ك  عى براموالنكاح كغيره إحكامو ك  عيٍقدىةي ك  ،بالتشديد تككيد عى العىًقيدىةي  ، ك ا 

ًقيدىةه حسنة سالمة مف الشؾّْ  كلو ،ما يديف اإلنساف بو  (1).عى

 

                                                

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي، أحمد بف محمد بف عمي ، 3031/ 4انظر: لساف العرب،  (1)
 ، دكف رقـ طبعة، المكتبة العصرية، دكف تاريخ.218المقرم الفيكمي، تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد، 
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 العقيدة اصطالحًا: -2

لمغكية تدكر حكؿ المعاني ا ككميا متقاربة، (1)العقيدة تباينت كممة العمماء في تعريؼ
كقد عرؼ ، (2)بأنيا: "ما يقصد بيا االعتقاد نفسو دكف العمؿ"كقد عرفيا الجرجاني لممصطمح، 

ال فيك فاسد" ، فإف كاف مطابقان لمكاقع فيك صحيح، كا  ، (3)السفاريني االعتقاد بأنو حكـ الذىف الجاـز
"األمكر التي تصدؽ بيا النفكس، كتطمئف إلييا القمكب، كتككف يقينان عند  كالعقائد في اإلسبلـ ىي:

كأصكؿ العقائد حددىا حديث جبريؿ كالذم ركاه  ،(4)مازجيا ريب، كال يخالطيا شؾ"أصحابيا، ال ي

يَماِن؟ َفَقاَل:  سأل جبريل  وفيو أن النبي ،  عمر بف الخطاب َأْن ُتْؤِمَن )َعِن اإلِْ
َِِكِتوو َوُكُتِبوو َوُرُسِموو َواْلَيْوِم اْْلِخِرو َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِرو  ، كىي ما سنذكره في (5)(َخْيرِه َوَشرّْهبا و َوَماَل

      المعالـ العقدية التالية.

 المعالم العقدية لألمة: -ثانياً 
متـز بيذه المعالـ كال لمعقيدة اإلسبلمية معالـ محددة، البد لكؿ فرد أك جماعة إسبلمية أف ت

الحؽ، كيكقع في  تحيد عنيا، كأم خمؿ في تصكر إحداىا يعتبر انحرافان عف العقيدة اإلسبلمية
 :(6)التساقط العقدم كالذم ىك أخطر أنكاع التساقط، كالمعالـ العقدية بشكؿ عاـ ىي

اإليماف باهلل تعالى عمى الكجو الذم جاء في الكتاب كالسنة المطيرة ببل تشبيو كال تعطيؿ  -1
 تكحيدان كتنزييان كامميف.

، كآلو كصحبو الخاتمة، كأف  اإليماف بالنبكات كالرساالت السماكية كبرسالة نبينا محمد -4
 شريعتو ناسخة لمشرائع األخرل إلى يـك الديف.

 عمى الكجو الذم جاء في الكتاب كالسنة. كالقضاء كالقدر باليـك اآلخرك اإليماف بالمبلئكة  -3

                                                

، دكف دار 5، ط3رح أصكؿ العقيدة اإلسبلمية، د.نسيـ شحدة ياسيف، لمكقكؼ عمى مزيد مف التعريفات انظر: ش (1)
 ـ.2008-ىػ1429نشر، غزة، فمسطيف، 

 .196، التعريفات (2)
، شمس الديف محمد بف لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (3)

 ـ.1982-ق1402فقيف، دمشؽ، سكريا، ، مؤسسة الخا2، ط1/60أحمد السفاريني، 
 ـ.1996-ىػ1416، دار النفائس، األردف، 5، ط82نحك ثقافة إسبلمية أصيمة، عمر سميماف أشقر،  (4)
(، 102باب معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر كعبلمة الساعة، رقـ)أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب اإليماف،  (5)
1/28. 
 ، بتصرؼ.16انظر: حقائؽ عف الفكر اإلسبلمي،  (6)
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 ف أمر اهلل بمكاالتيـ عمكمان.مكاالة مى  -2

 كرسكلو.الجياد في سبيؿ اهلل ضد الحربييف مف الكفار حتى يخضعكا لحكـ اهلل  -2

 رتضاه لنا سبحانو كتعالى كأمر بو.إقامة الحاكمية هلل عز كجؿ في األرض عمى الكجو الذم ا -5

آَمَن }كمف النصكص القرآنية التي تحدد ىذه المعالـ كاألصكؿ االعتقادية قكلو تعالى: 
ُق َبْيَن َأَحٍد الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيِو ِمْن َربِّْو َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلّّ آَمَن  َِِكِتِو َوُكتُِبِو َوُرُسِمِو ََّل ُنَفرّْ ِبالمَِّو َوَماَل

َلْيَك اْلَمِصيرُ  ِإنَّا ُكلَّ }: كقكلو تعالى(، 482)البقرة:{ِمْن ُرُسِمِو َوَقاُلوا َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفرَاَنَك َربََّنا َواِ 
ْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق ل}: تعالى كقكلو(، 29)سكرة القمر:{َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدرٍ 

َِِكِة َواْلِكتَاِب َوالنَِّبيّْينَ   (.177البقرة:){َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اْْلِخِر َواْلَماَل

يؤدم بصاحب ىذا االنحراؼ إلى انحراؼ في ىذه المعالـ عف النيج اإلليي، لذلؾ فإف أم 
التساقط بؿ كالخركج مف ممة اإلسبلـ، كيحصؿ ذلؾ عندما ينحرؼ اإلنساف أكالن عف مصادر التمقي 
األصيمة، الكتاب كالسنة النبكية، كجعؿ العقؿ تابعان لمشرع كليس العكس، مما أدل إلى حصكؿ 

 (1)في األمة كفرقتيا. العقديةاالختبلفات 

 ى التساقط العقدي:أمثمة عم -ثالثاً 
"إف العقيدة في اإلسبلـ كحدة متشابكة مترابطة، إذا ىدـ أصؿ مف أصكليا خرج صاحبيا مف 

مف اإلسبلـ، فإف آمف  يا، فميس بالضركرة أف تيدـ كؿ أصكليا حتى يخرج ىادم(2)دائرة اإلسبلـ"
رج مف فقد خ  مف أصكؿ العقيدة اإلسبلمية باألنبياء عمييـ السبلـ أك أمٍّ باهلل تعالى كلـ يؤمف 

ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبالمَِّو َوُرُسِمِو َوُيِريُدوَن َأْن ُيَفرُّْقوا َبْيَن المَِّو َوُرُسِمِو َوَيُقوُلوَن }الممة، قاؿ تعالى: 
َِِك ُىُم اْلَكاِفُروَن َحقِّا َوَأْعَتْدَنا  *َسِبياًل  ُنْؤِمُن ِبَبْعٍض َوَنْكُفُر ِبَبْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن َيتَِّخُذوا َبْيَن َذِلكَ  ُأوَل

 (.121-121النساء:){ِلْمَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِييًنا

كأم رد لنصكص الكتاب كالسنة، بدعكل تقديـ العقؿ عمى النقؿ يعد خركجان عف المنيج 
اإلسبلمي، كاختمطت عندىـ  القكيـ في اإلسبلـ، لذلؾ تساقط العديد مف دعاة المسمميف عبر التاريخ

مستقمة عف جماعة المسمميف األصيمة،  ان أمكر العقيدة، كككنكا بيذه األفكار المختمطة منيجان كفرق
 كمنيا:

 

                                                

 .38-37انظر: نحك ثقافة إسبلمية،  (1)
 .88السابؽ،  (2)
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 :(1)المعتزلة -1

استدالليـ عمى مسائؿ االعتقاد، فضمكا لقد كضع المعتزلة العقؿ في المرتبة األكلى في  
كأضمكا، كنصبكه حكمان في معرفة المحكـ كالمتشابو، فقد ردكا النصكص الصريحة المحكمة في قدرة 

َوََّل َيْظِمُم َربَُّك }اهلل تعالى عمى خمقو، كأف ما شاء لـ يكف، بما تشابو عندىـ مف قكلو تعالى: 
ٍم ِلْمَعِبيدِ َومَ }(، كقكلو تعالى: 29الكيؼ:){َأَحًدا كذلؾ بعدما أخرجكا تمؾ  ،(25)فصمت:{ا َربَُّك ِبَظالَّ

ردكا  ، كما أنيـتشابو بما استخرجكه منيا مف تأكيبلت كتحريفاتمالنصكص المحكمة إلى قسـ ال
النصكص المحكمة في إثبات الشفاعة لعصاة المكحديف كخركجيـ مف النار بما تشابو عندىـ مف 

ًَِة َوَأَحاَطْت (و وقولو: }28المدثر:{)ْنَفُعُيْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعينَ َفَما تَ }قكلو تعالى:  َبَمى َمْن َكَسَب َسيّْ
َِِك َأْصَحاُب النَّاِر ُىْم ِفيَيا َخاِلُدونَ   .(2)(81البقرة:){ِبِو َخِطيَُِتُو َفُأوَل

نفسو مف كقد كاف ليـ خبط كاضطراب في تكحيد اهلل عز كجؿ، فقد نفكا ما كصؼ اهلل بو 
، كاستبدلكا الصفات الثابتة صفات الكماؿ كالجبلؿ؛ خكفان مف التشبيو كالتمثيؿ فكقعكا في التعطيؿ

بصفات يتنزه اهلل عف االتصاؼ بيا، كزعمكا أنيا ىي الحؽ كأنيا ىي التكحيد كىك في الحقيقة إلحاد 
 (3)ى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران.يؤدم إلى إنكار كجكد اهلل تعالى، فيي مبنية عمى النفي كالتجريد، تعال

لقد لبس عمييـ الشيطاف كخمطكا األمكر، كأكثركا التخبط في مسائؿ العقيدة كالمسائؿ الغيبية، 
ي الكتاب كالسنة، ال العقؿ المجرد، كما كانت مكاقفيـ تمؾ مف ما ثبت ف الكالتي ال سبيؿ لمعرفتيا إ

 (4) تدخؿ بمدان إال أفسدتو.المسائؿ إال تأثران بكتب فبلسفة اليكناف التي ال

 

                                                

المعتزلة: فرقة ظيرت في اإلسبلـ في القرف الثاني اليجرم، بزعامة كاصؿ بف عطاء، لما اعتزؿ مجمس الحسف  (1)
فرؽ كثيرة إال أنو يجمعيـ إطار عاـ كىك  البصرم عند اختبلفو معو في مسألة مرتكب الكبيرة، كقد تفرقت إلى

االعتقاد باألصكؿ الخمسة، التكحيد، كالعدؿ، كالكعد كالكعيد، كالمنزلة بيف المنزلتيف، كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف 
المنكر، كافترقت المعتزلة إلى فرؽ كثيرة كصمت إلى عشريف كمنيا فرؽ انتسبت إلى اإلسبلـ كىي ليست منو. 

، 24بيف الفرؽ، عبد القاىر بف طاىر البغدادم االسفراييني، تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد،  )انظر: الفرؽ
 (.1019-2/1017ـ، فرؽ معاصرة، 1995-ق1416دكف رقـ طبعة، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، 

عبد الرؤكؼ سعد، انظر: أعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية، تحقيؽ طو  (2)
 ـ.1973دار الجيؿ، بيركت، ، دكف رقـ طبعة، 2/295
 .1027-2/1026انظر: فرؽ معاصرة،  (3)
 .87-86، نحك ثقافة إسبلمية، 1031-1030انظر: السابؽ،  (4)
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  :(1)اإلسالم فالسفة -4

إقحاـ  كاكحاكلحمؿ ىؤالء الفبلسفة الكثير مف األفكار الغريبة عمى الفكر كالعقيدة اإلسبلمية، 
قضايا الفمسفة اليكنانية عمى العقيدة، كاعتبركا الفمسفة مف األمكر الكاجب تعمميا فيي تثبت مسائؿ 
العقيدة، كلكف الحقيقة أف الفمسفة تعتمد في تصكراتيا عمى اآلراء العقمية البشرية القاصرة، كما 

 (2)تعتمد عمى مصطمحات غامضة كقضايا ذىنية مجردة صعبة الفيـ.

الفبلسفة االحتكاـ إلى الشرع، كضمكا في مسائؿ العقيدة، كلـز مف أقكاليـ لكاـز  لقد رفض
نكار الصفات الثبكتية هلل تعالى ككصفو بالسمكب المحض، كليذا  فاسدة منيا: القكؿ بقدـ العالـ، كا 

، فيك ، كمف المكاـز الفاسدة إنكار عمـ اهلل تعالى بالجزئيات(3)قالكا: الكاحد ال يصدر عنو إال كاحد
يعمـ الكميات فقط ألف الجزئيات في تجدد كتغير كلك عمميا اهلل لمزمو التجدد كالتغير، كىذا تكذيب 

َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب ََّل َيْعَمُمَيا ِإَّلَّ ُىَو َوَيْعَمُم َما ِفي }، يقكؿ تعالى: (4)لصريح القرآف كصحيح العقؿ
ْن َوَرَقٍة ِإَّلَّ َيْعَمُمَيا َوََّل َحبٍَّة ِفي ُظُمَماِت اأْلَْرِض َوََّل َرْطٍب َوََّل َياِبٍس ِإَّلَّ ِفي اْلَبرّْ َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط مِ 

 (.94المؤمنكف:){َعاِلِم اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َفَتَعاَلى َعمَّا ُيْشِرُكونَ }: كيقكؿ (و29األنعاـ:){ِكتَاٍب ُمِبينٍ 

النبكات، فميست النبكة عندىـ ىبة مف اهلل تعالى بؿ ىي أمر مكتسب  فسدت عقيدتيـ فيكما 
أنكرت الفبلسفة بعث األجساد كرد األركاح إلى "كما  ،(5)تستعد لو النفكس بالرياضة كالمجاىدة

األبداف ككجكد جنة كنار جسمانييف كزعمكا أف تمؾ أمثمة ضربت لعكاـ الناس ليفيمكا الثكاب 
 قد ضمكا كاف أىؿ الكبلـ مف المعتزلة  ذا، كا  العقدم، كفي ذلؾ قمة التساقط (6)"كالعقاب الركحانييف

مف كتب  ضبلليـ حيث أخذكاأمعنكا في قد الفبلسفة  فإفمف خمط في أمكر العقيدة،  هفيما أحدثك 

                                                

ان ىـ أكؿ مف حاكلكا التكفيؽ بيف الفمسفة كالديف مف المسمميف، كذلؾ الىتماميـ بكتب الفمسفة اليكنانية كخصكص (1)
فمسفة أرسطك، فقد فتنكا بيا إلى حد اإليماف بيا أكثر مف اإليماف بدينيـ، كعمى رأس ىؤالء الفبلسفة الكندم كتبعو 

، دكف 1، ط58-57الفارابي كابف سينا كغيرىما. )انظر: جكانب مف الفمسفة اليكنانية كاإلسبلمية، د.صالح الرقب، 
 ـ(.2003-ىػ1423دار نشر، 

 .87-86، نحك ثقافة إسبلمية، 56انظر: السابؽ،  (2)
، دكف رقـ طبعة، دار المعرفة، 214انظر: الرد عمى المنطقييف، أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني،  (3)

 بيركت، لبناف، دكف تاريخ.
-ىػ1421، دار الفكر، بيركت، لبناف، 1، ط45انظر: تمبيس إبميس، أبك الفرج عبد الرحمف بف الجكزم،  (4)

 ـ.2001
 .277انظر: الرد عمى المنطقييف،  (5)
 .45تمبيس إبميس،  (6)
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 اليكناف، كساركا عمى دربيـ في اإللحاد. فبلسفة

األمـ الكافرة بيا، فميس كؿ ما قد رفض المسممكف الفمسفة اليكنانية، ليس لمجرد اشتغاؿ ل
اشتغمت بو تمؾ األمـ نرفضو، بؿ لما لزمتو مف لكاـز باطمة كفاسدة كألسباب أخرل شرعية 

 (1)كعقمية.

كقد لبس إبميس عمى أقكاـ مف أىؿ ممتنا فدخؿ عمييـ مف باب  يقكؿ اإلماـ ابف الجكزم: "
ككنيـ حكماء قد صدرت منيـ أفعاؿ كأقكاؿ فأراىـ أف الصكاب اتباع الفبلسفة ل ،قكة ذكائيـ كفطنتيـ

كقد حكى ليؤالء المتأخريف في أمتنا أف أكلئؾ الحكماء  ...دلت عمى نياية الذكاء ككماؿ الفطنة
فصدقكا فيما حكي ليـ عنيـ  ،كيعتقدكنيا نكاميس كحيبلن  ،كيدفعكف الشرائع ،كانكا ينكركف الصانع
كخمعكا ربقة  ،كاستيانكا بحدكد الشرع ،كا المحذكراتكالبس ،كأىممكا الصمكات ،كرفضكا شعار الديف

  (2)".اإلسبلـ

 التساقط الفكري: -المطمب الثاني
 : الفكربتعريف ال -أوَّلً 

 الفكر لغًة: -1

، (3)تأمؿ فيو، كمثمو فكر فيو، كالفكر إجياد الخاطر في الشيء في الشيء يفًكر ًفكران  رفكي 
عماؿ العقؿ في األمكر الستيضاحيا، كىذا سيظير في تعريفنا لمفكر  يعني أف التفكير ىك التأمؿ كا 

 . اصطبلحان 
 الفكر اصطالحًا: -2

ترتيب أمكر في الذىف " ىك، أك (4)الفكر ىك: " ترتيب أمكر معمكمة لمتأدم إلى مجيكؿ"
إعماؿ العقؿ في المعمـك لمكصكؿ إلى ، أك ىك "(5)"أك ظنان  يتكصؿ بيا إلى مطمكب يككف عممان 

                                                

 .72-68انظر: جكانب مف الفمسفة،  (1)
 .46تمبس إبميس،  (2)
، دكف رقـ طبعة، 7/358، ك دائرة معارؼ القرف العشريف، محمد فريد كجدم، 5/3451كانظر: لساف العرب،  (3)

 دار الفكر، بيركت، لبناف، دكف تاريخ. 
 .217التعريفات،  (4)
 .284المصباح المنير،  (5)
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 .(1)"معرفة مجيكؿ

 الفكر اإلسالمي: -ثانياً 
الفكر كالتفكير مف طبائع اإلنساف كمزاياه التي يمتاز بيا عف كثير مف المخمكقات، كينشأ "

الفكر مف تفاعؿ العقؿ اإلنساني مع البيئة المحيطة، بما فييا مف أشياء...، كالفكر اإلنساني كأم 
بشرم معرض لمصكاب كالخطأ، كقد يضؿ طريقو، كقد يصيب ىدفو، كاحتماالت الخطأ أكثر جيد 

مف احتماالت الصكاب، ألف اإلنساف بطبعو ضعيؼ يعتريو النسياف كقد يخضع ألنكاع الشيكات 
 .(2)"كاألىكاء كالمغريات

اإلنساني لذلؾ كاف البد لو مف مرشد في فكره كي ال يضؿ فيو، ككاف اإلسبلـ حاميان لمفكر 
ف ما يسمى الفكر اإلسبلمي، كيمكف كتككٌ  ،مف الزلؿ عمى مر التاريخ منذ بعثة سيدنا محمد 

أف نعرفو بأنو: "مجمكعة الشركح التي عمقت عمى التشريع اإلسبلمي في نصكصو كمقكالتو، 
ممزكجة بذلؾ التشريع امتزاج الفرع بأصمو، غير منفكة عنو بحيث تمثؿ فيـ جميرة عمماء 

فيك الفكر الذم أتى نتيجة تفاعؿ المسمميف عبر العصكر مع ، (3)سمميف ليذا التشريع مع أدلتيـ"الم
، كعمـ األخبلؽ، كعمـ ؿ الديفاإلسبلـ؛ كالفقو، كعمـ أصكؿ الفقو، كعمـ أصكؿ الحديث، كعمـ أصك 

 .التربية، كعمـ التفسير

ىـ عف طريؽ الصكاب، ، فجنحكا بفكر الفكر اإلسبلميكلكف مف المسمميف مف حادكا عف  
 فتضؿ ىدفيا المنشكد.كىذا ىك التساقط الفكرم، كالذم يعترم فكر اإلنساف أك الجماعة اإلسبلمية، 

أكثرىا منحرؼ ضاؿ بيف إفراط كتفريط، أك غمك كفرؽ  في التاريخ اإلسبلمي نحؿفظيرت 
يككف مصدره اإلسبلـ لذا البد لمفكر أف ، اإلسبلمي الكسطكانحبلؿ، حتى كادت تختفي معالـ الفكر 

 .(4)الحنيؼ فقط دكف غيره، بنصكصو كشركحو كبمفاىيمو

 

                                                

، دكف رقـ 2/698المعجـ الكسيط، إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات كمجمكعة، تحقيؽ مجمع المغة العربية،  (1)
 طبعة، دار الدعكة لمنشر، دكف تاريخ.

ر، عماف، األردف، ، دار الفك7، ط10دراسات في الفكر العربي اإلسبلمي، إبراىيـ زيد الكيبلني كمجمكعة،  (2)
 ـ.1997-ق1418

 .81حقائؽ عف الفكر اإلسبلمي،  (3)
 .81، 33-32انظر: السابؽ،  (4)
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 أمثمة عمى التساقط الفكري: -ثالثاً 
 دعاة تحرير المرأة: -1

التجديد في الفكر اإلسبلمي؛ مكاكبة لمعصر الحديث كما منيج  الدعاة لقد انتيج بعض
المعاصر كالمفيكـ اإلسبلمي  مفيكـ التجديديحصؿ فيو مف تغيرات، لكف الذم حصؿ ىك خمط بيف 

األصيؿ، فأثار ذلؾ ارتباكان في الدعكة اإلسبلمية المعاصرة، كالتجديد المعاصر في االصطبلح 
الفكرم الحضارم األكركبي الجديد، يعني تطكيع الديف بما يتبلءـ مع الكاقع الجديد لئلنساف، 

عاد ة صياغة معالـ الديف، كربما أصكلو كتقريب داللتو بما يتناسب مع النزكع كاليكل اإلنساني، كا 
 (1)كثكابتو الكبرل، كىذا ما ال يتكافؽ مع المفيـك اإلسبلمي لمتجديد.

  :أسس ةفالتجديد في الفكر والدين يقوم عمى ثالث

 بيف الناس، كحمميـ عمى العمؿ بيا. إحياء ما انطمس مف معالـ السنف كنشرىا - أ
قمع البدع كالمحدثات، كتنقية اإلسبلـ مما عمؽ عميو مف شكائب، كالعكدة بو لما كاف   - ب

 .عميو زمف النبي 
تنزيؿ األحكاـ الشرعية عمى ما يجد مف كقائع كأحداث، كفيميا فيمان مكضكعيان عمميان   - ت

 (2)عمى ضكء المستجدات في عصرنا، كمعالجتيا معالجة نابعة مف ىدم الكحي.

ٍيرىةى ي عىٍف أىبً ف :سيكًؿ اهلًل رى  فيما أعمـ عف ىيرى ِإنَّ اَ  َيْبَعُث ِلَيِذِه اأُلمَِّة َعَمى ) ، قىاؿى
مفعكؿ يبعث )ليا( ، كفي عكف المعبكد قكلو:")مف يجدد( (3)(رَْأِس ُكلّْ ِمَِِة َسَنٍة َمْن ُيَجدُّْد َلَيا ِديَنَيا

أم يبيف السنة مف البدعة كيكثر العمـ كينصر أىمو كيكسر أىؿ البدعة  ،(أم ليذه األمة )دينيا
 .(4)"كمعنى التجديد إحياء ما اندرس مف العمؿ بالكتاب كالسنة كاألمر بمقتضاىما كيذليـ...

لكف ما يحصؿ أحيانان مف بعض العامميف في الدعكة محاكلة التجديد في الديف دكف ضكابط 

                                                

، مركز الدراسات اإلسبلمية، 1، ط174انظر: جذكر االنحراؼ في الفكر اإلسبلمي الحديث، جماؿ سمطاف،  (1)
 ـ.1991-ىػ1412برمنجياـ، بريطانيا، 

 ىػ.1424، دار ابف الجكزم، 1، ط18-16ي، د.عدناف محمد أمامة، انظر: التجديد في الفكر اإلسبلم (2)
. قاؿ أبك داكد: 2/512(، 4291أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب المبلحـ، باب ما يذكر في قرف المئة، رقـ) (3)

عبد الرحمف بف شريح لـ يجز بو شراحيؿ. قاؿ األلباني: السند صحيح، رجالو ثقات.)انظر: السمسمة الصحيحة، 
2/148.) 
عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، محمد شمس الحؽ العظيـ أبادم، كتاب المبلحـ، باب ما يذكر في قرف  (4)

 ىػ.1415، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 2، ط11/260(، 4291المئة، رقـ)
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 فنجده في النياية تساقط مخمفان كراءه دينان جديدان بعيدان عف الديف الحؽ.كقكاعد تحكـ ىذا التجديد، 

تخبط فييا بعض دعاة التجديد ىي قضية المرأة، كدعكل تحريرىا مما مف أىـ القضايا التي 
مف الضكابط حرركىا  بعد أفيقع عمييا مف ظمـ في بعض المجتمعات، لكنيـ ضمكا الطريؽ 

 الشرعية األصيمة.

تحرير مثؿ ا الشعارات الخداعة، كالتي انبيرت بيا المرأة كالرجؿ عمى حد سكاء، يكقتفظيرت 
كالتي كانت كليدة االستعمار الغربي كالتغريب، الذم كاف مف أىدافو تخريب المرأة، حقكؽ المرأة، 

بكضعيا الحالي -فكقع ىنا الضرر الكبير لٌما جعمت المرأة األكركبيةالفكر اإلسبلمي النقي، 
أنمكذجان حضاريان يحتذل بو، أدل بعدىا إلى عممية التغريب الكبرل لممرأة  -ا كقيمياكسمككي
  (1)المسممة.

ككاف مما ساعد ىذه األفكار عمى الرسكخ في الفكر الجديد لؤلمة؛ أنيا بدأت ضئيمة كخفية، 
صدرت عف مصمحيف تربكا تربية عممية إسبلمية، فأعطيت بعض الشرعية، لكنيا اتسعت عندما 

 (2)سمـ الراية مف لـ يتأسس دينيان، فاتسع االنحراؼ يكمان بعد يكـ، مما صعب مف عبلجو.ت

بما  هر اانبيك عند ابتعاث الشيخ رفاعة الطيطاكم إلى باريس، في الظيكر قد بدأ ىذا الفكر 
فبذر بذرة  تحرير  كخاصة مكضكع االختبلط بيف الرجاؿ كالنساء، رأل مف عادات كتقاليد غربية،

عاد ىك اآلخر مف باريس إلى مصر،  الذم، (3)المرأة كالتي أخذت في التكسع عمى يد قاسـ أميف
يحمؿ معو فكرتو الجديدة كالتي سطرىا في كتابيو "تحرير المرأة" كالذم يرل البعض أنو مف تأليؼ 

كالتي كاف قاسـ قميؿ  ،الشرعيةألنو امتؤل بالمناقشات لؤلقكاؿ الفقيية كاألدلة  ؛أستاذه محمد عبده
"المرأة الجديدة"، كالذم أكد فيو عمى تمؾ األفكار اإلصبلحية المجددة  البضاعة منيا، ككتابو الثاني

 (4)في الفكر اإلسبلمي العاـ كفكر المرأة خاصة، كذلؾ مف كجية نظره.

مة الخاصة ككاف ممف حمؿ ىذا المكاء ىدل شعراكم، فكاف ليا باع في نشر األفكار المنح
  (5)بقضايا المرأة، فاحتضنتيا دكائر الماسكنية كالتغريب كالييكدية العالمية.

                                                

 .541، التجديد في الفكر، 124انظر: جذكر االنحراؼ،  (1)
 .125-124انظر: جذكر االنحراؼ،  (2)
 .541انظر: التجديد في الفكر،  (3)
، دار ماجد عسيرم، 1، ط92-1/91انظر: أعبلـ كأقزاـ في ميزاف اإلسبلـ، د.سيد بف حسيف العفاني،  (4)

 ـ.2004-ىػ1424السعكدية، 
 .1/93انظر: السابؽ،  (5)
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كانت خبلصة أفكار المجدديف في ىذا المجاؿ، الثكرة عمى الحجاب كالتشكيؾ في ك 
الدعكة إلى االختبلط ك حمؿ المرأة المسممة عمى تقميد المرأة الغربية في كؿ أمكرىا، ك مشركعيتو، 
الدعكة إلى المساكاة بيف الرجؿ كالمرأة في كؿ الجكانب في الحقكؽ كالعمؿ ك رات ليا، كطرح المبر 

 (1)تقييد الطبلؽ كمنع تعدد الزكجات.ك كالشيادة كالميراث، 

كىذا ىك التجديد في الفكر الذم نادل بو دعاة التحرير، كىك تجديد منحؿ مف الضكابط 
كلكنيا محاكلة لخمع ربقة اإلسبلـ مف  ،األصيؿالشرعية كالذم ال يحمؿ أم عكدة بالناس لدينيـ 

 يف، كىدـ لمبقية الباقية منو.عنؽ المسمم

 : (2)التكفير واليجرة -2

بعض العامميف لئلسبلـ، عندما يغيب  -أحيانان -إف التسمط كاإلرىاب الفكرم الذم يقع فيو 
إلى لكف مف  اإليماني كما يقتضيو مف خفض الجناح كليف الجانب، يؤدمالبعد عف ساحة العمؿ 

 التشرذـ كالذم قد يؤدم بدكره إلى التساقط بسبب ىذا االنحراؼ في الفكر.

، (3)إف ىناؾ "مف الدعاة الجيمة مف ينفر الناس مف اإلسبلـ بسكء تصكرىـ كتصكيرىـ لو"
فيك يرل أنو المسمـ الكحيد، أك أف جماعتو ىي الجماعة الكحيدة التي تمتثؿ ألحكاـ اإلسبلـ، كأف 

ف الناس ليس مسممان، فيك يعيش عمى الحؽ المحض كغيره يعيش عمى الباطؿ المحض، غيره م
 كىذا قمة التعسؼ الفكرم كالذم يؤدم إلى تساقط ىذا الفرد أك ىذه الجماعة.

، كالذم حذرنا منو تعالى عندما عاب (4)كىذا منبعو الغمك في الديف، كالذم سبؽ الحديث عنو
ُقْل َيا َأْىَل اْلِكتَاِب ََّل َتْغُموا ِفي ِديِنُكْم َغْيَر اْلَحقّْ }: ، قاؿ تعالىعمى أىؿ الكتاب غمكىـ في دينيـ

 (.77المائدة:){َوََّل َتتَِّبُعوا َأْىَواَء َقْوٍم َقْد َضمُّوا ِمْن َقْبُل َوَأَضمُّوا َكِثيرًا َوَضمُّوا َعْن َسَواِء السَِّبيلِ 

                                                

 .93-1/91،أعبلـ كأقزاـانظر:  (1)
جماعة التكفير كاليجرة امتداد لفكر الخكارج القديـ، أطمقكا عمى أنفسيـ جماعة المسمميف ظنان منيـ أنيـ عمى  (2)

الحؽ المطمؽ دكف غيرىـ، أسسيا شكرم مصطفى، كالذم نمت أفكاره خبلؿ فترة حبسو في الزنازيف المصرية منذ 
ا المنتظر، كبايعو أتباعو أميران لممؤمنيف كقائدان ـ، كاعتبر نفسو مصمح األمة كميديي1971ـ إلى العاـ 1965عاـ 

ـ بتيمة اغتياؿ الدكتكر محمد الذىبي كزير األكقاؼ كقتيا، كلقد عد بعض أىؿ 1978لجماعة المسمميف، أعدـ سنة
ف نشأ ذلؾ عف انحرافيا الفكرم  االختصاص جماعة التكفير كاليجرة عمى أنيا فرقة؛ كذلؾ النحرافيا العقدم، كا 

، مكتبة آفاؽ، 2، ط400-399انظر: الفرؽ القديمة كالمعاصرة في التاريخ اإلسبلمي، د.محمد حسف بخيت، أكالن.)
 ـ.(2003-ىػ1424غزة، فمسطيف، 

 ـ.2003-ىػ1424، دار الشركؽ، مصر، 5، ط49تراثنا الفكرم في ميزاف الشرع كالعقؿ، محمد الغزالي،  (3)
 مف البحث. 21انظر: صفحة  (4)
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ىذه الجماعة بفكرىا عف المسار  انحرفتكمثاؿ ىذا الغمك جماعة التكفير كاليجرة، فقد 
أفراد ىذه الجماعة مف فقو اإلسبلـ كأصكلو، الصحيح لمديف، ككاف السبب الرئيسي في ذلؾ قمة زاد 

ساط الببلد ك كبعدما كقع عمييـ االضطياد مف الحككمات، كانتشار مكجة مف الكفر العاـر في أ
خرج الفكر التكفيرم ليصبغ معالـ  ة؛ لذاالحال هلمعالجة ىذدكف حراؾ مف األئمة كالكعاظ اإلسبلمية 

 (1)فكر ىذه الجماعة.

إف حقيقة منيج جماعة التكفير كاليجرة قائـ عمى الثقة كاالعتزاز بالنفس، األمر الذم أدل 
بيـ إلى الزعـ بإمكانية التمقي مف القرآف مباشرة دكف االستعانة بآراء عمماء المسمميف، مع التقميؿ 

ا ىلعمماء لؤلحاديث النبكية، كرد أقكاؿ كتفسيرات العمماء في شتى أمكر الديف كاعتبار مف قيمة فيـ ا
التي نقميا فقياء كمحدثي مف المغك الذم ال فائدة منو، باإلضافة إلى رد أقكاؿ الصحابة الكراـ 

، األمة؛ زاعميف أنيا تحكؿ بيف الفيـ الحقيقي لمقرآف الكريـ، فانطبؽ عمييـ قكؿ المصطفى 

َيْخُرُج ِفي َىِذِه اأْلُمَِّة َوَلْم َيُقْل ) :يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  قاؿ:  أبي سعيد الخدرمفعف 
َيْمُرُقوَن  ِمْنَيا َقْوٌم َتْحِقُروَن َصاَلَتُكْم َمَع َصاَلِتِيْم َفَيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن ََّل ُيَجاِوُز ُحُموَقُيْم َأْو َحَناِجَرُىمْ 

 (3).(2)...(دّْيِن ُمُروَق السَّْيِم ِمْن الرَِّميَّةِ ِمْن ال
بنى أفراد الجماعة فكرىـ عمى مجمكعة مف األفكار كالمبادئ التي تتبلقى مع الفكر لقد 

الخارجي، كالذم يدكر حكؿ ككف اإلسبلـ جممة مف األحكاـ كالفرائض كالذم يقصر أك يترؾ إحداىا 
بلـ، كتتكالى أفكارىـ عمى ىذا المبدأ المحفكؼ بالغمك كالتسمط ال يعتبر مسممان كيخرج مف دائرة اإلس

حتى يصؿ بيـ إلى تكفير المجتمع المسمـ بأسره، ألنيـ لـ يشيدكا منو تطبيقان كامبلن لؤلحكاـ 
 .(4)اإلسبلمية

، فنجد األكساطزالت تنمك في ال إف ىذه األفكار   اتجماعبعض الخركج  اإلسبلمية اليـك
ا ، ادعاءن منيسبلميةاإل ببلدبالعمميات العسكرية في التنسب نفسيا إلى اإلسبلـ، تقكـ التي جديدة ال

أف ىذه المجتمعات كميا خارجة عف اإلسبلـ كيتساكل في نظرىـ العاصي كالطائع، كىذا يشكه 
 أعدائيا.صكرة اإلسبلـ كالمسمميف، كيجر عمى األمة اإلسبلمية الكيبلت مف قبؿ 

 

                                                

 .401-400، رؽ القديمة كالمعاصرةالفانظر:  (1)
 .3/112(، 2503أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الزكاة، باب ذكر الخكارج كصفتيـ، رقـ) (2)
 .436-435انظر: الفرؽ القديمة كالمعاصرة،  (3)
 .415-405انظر: السابؽ،  (4)
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 التساقط السموكي: -طمب الثالثالم

 السموك:تعريف  -أوَّلً 
 السموك لغًة: -1

كالسٍَّمؾي ًإدخاؿي شيء ، كسمؾ المكاف بو كفيو دخمو، كالمسمؾ الطريؽالسمكؾ مصدر سمؾ، 

 (1).تىٍسميكو فيو

 السموك اصطالحًا: -2

أك سيء السمكؾ، كفي  كالسمكؾ ىك سيرة اإلنساف كمذىبو كاتجاىو، يقاؿ فبلف حسف السمكؾ"
 .(2)"عمـ النفس السمكؾ ىك االستجابة الكمية التي يبدييا كائف حي إزاء أم مكقؼ يكاجيو

 .(3)أك ىك "كؿ األفعاؿ كالنشاطات التي تصدر عف الفرد ظاىرة كانت أـ غير ظاىرة"

ة ي إما طريقة صحيحة أك طريقالسمكؾ ىك طريقة اإلنساف في تعاممو مع المكاقؼ، كىفإذف 
لما جاء في  ةن ككف مكافقت، كبالنسبة لئلنساف المسمـ فإف طريقتو في مكاجية المكاقؼ يجب أف سيئة

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل المَِّو ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو المََّو َواْلَيْوَم }يقكؿ تعالى:  الكتاب كالسنة،
ذا كاف المسمـ العادم مطالبه بذلؾ فإف األكلى بيذا  (،21)األحزاب:{اْْلِخَر َوَذَكَر المََّو َكِثيرًا كا 

 االلتزاـ ىك الداعية.

 :بين اَّلستقامة واَّلنحراف سموك الداعية -ثانياً 
، بؿ ىـ -منيج الكتاب كالسنة في األخبلؽ -بيذا المنيج مسؾالدعاة إلى اهلل ىـ أكؿ مف يت"

قو لككف طبيعة الرسالة التي يبمغكنيا تتطمب منيـ أكجب مف غيرىـ في القياـ عمى تنفيذه كتطبي
الخمطة كاالجتماع، كتحمميـ أمانة التبميغ كالدعكة، فإف لـ يككنكا عمى المستكل البلئؽ مف الخمؽ 

بؿ ينفركف منيـ كينفٌضكف  إلييـ ينجذبكفالفاضؿ كالصفات الحميدة، فالناس ال يقبمكف دعكتيـ، كال 
 .(4)ردكد الفعؿ، كانحرافات في السمكؾ"عنيـ، كربما تصؿ األمكر إلى 

صفة مستقرة في النفس ذات آثار في "فالخمؽ  فأخبلؽ الداعية ىي التي تؤثر في سمككو،

                                                

 .3/2073، لساف العرب، 1/445انظر: المعجـ الكسيط،  (1)
 .1/445المعجـ الكسيط،  (2)
 ـ.2003-ىػ1423، مكتبة الفبلح كدار الحنيف، 1، ط17تعديؿ السمكؾ اإلنساني، أ.د.جماؿ الخطيب،  (3)
 ، دكف رقـ طبعة، الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي، دكف تاريخ.1/240سمسمة مدرسة الدعاة،  (4)
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 .(1)"سمكؾ الفرد كالمجتمع قد تككف محمكدة أك مذمكمة

مع اهلل تعالى بإخبلص العبكدية لو، كمع  كيككففبلبد لو مف التحمي بأفضميا كالصدؽ،  
الناس بصدؽ الدعكة كالتزاـ العيد، كمع الدعكة بمتابعة التبميغ، كمع النفس بمبلزمة اإلخبلص 

، فتمؾ  األصكؿ الخمقية في كتجديد اإليماف، كغيرىا مف الصفات كاألمانة كالحمـ كالتكاضع كالكـر
 (2)بالغ األثر في اليداية كاإلصبلح كالتغيير.تككيف الداعية، كالتي مف شأنيا أف تجعؿ لو 

ٍيرىةى ف َأْكَمُل اْلُمْؤِمِنيَن ِإيَماًنا َأْحَسُنُيْم ُخُمًقا ) :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو : قىاؿى   عىٍف أىًبي ىيرى
 .(3)(َوِخَياُرُكْم ِخَياُرُكْم ِلِنَساِِِيْم ُخُمًقا

منو بما يبلحظ عمييـ مف انحبلؿ كىبكط،  ركفلكف" الكاقع أف بعض المنتسبيف إلى الديف ينفٌ 
اإلسبلـ عف قد تجد بعض الدعاة قد يتحدث ف، (4)كالتديف الفاسد عدكاف مضاعؼ عمى الديف الحؽ"

نظر في سمكؾ ىذا نكمشاكؿ األمة اإلسبلمية بكبلـو جيد، لكف حيف  ،كشئكف المسمميف هكقضايا
فنجده يتياكف في أداء بعض العبادات، كييمؿ  جد سمكؾ اإلسبلـ كامبلن متمكنان فيو،نال ، الداعية
 .األكامريتساىؿ في بعض ك األحكاـ الشرعية،  بعض

ف ىذه األمكر قد تقع مف أم مسمـ، كقد يعمـ أنيا معصية هلل تعالى أك ال يعمـ، لكف  كا 
ألف الناس يقتدكف بو في مثؿ ىذا األمر،  ؛ومنال يقبؿ ، تعالىمف داعية يدعك إلى اهلل  كقكعيا

، كمف المعركؼ أف الناس إذا كجدكا ليـ في التساىؿ في ىذه األمكركيعتبركف أف ما يفعمو حجة 
جميكر الناس ففإنيـ يمتمسكف في ذلؾ العذر كيتكسعكف فيو،  ،أف العالـ أك الداعية يقع في أمر

 كال يعتبركنو خطأن يمكمكنو عميو. ،يفرحكف بخطأ ىذا الداعية أك العالـ ليقتدكا بو

ف  ،السمككي االنضباطقدر كبير مف  ىمقاـ الدعكة ينبغي أف يككف فيو الداعية عمإف  كا 
انحرافو السمككي يساىـ في ىدـ اإلسبلـ، كيشكه صكرتو في نظر العامة، كما أف ىذا الداعية نفسو 

ج الرباني يعصـ اإلنساف مف ىذا ، كالتمسؾ بالعمـ الشرعي كبالمنييسقط مف نظر الناس أيضان 
ٍمًرك ٍبًف اٍلعىاصً التساقط كضياع العمـ يؤدم إلى انتشار االنحراؼ بأنكاعو، ف ٍبًد المًَّو ٍبًف عى  عىٍف عى

                                                

 .1/64نضرة النعيـ،  (1)
 . 252-1/241انظر: سمسمة مدرسة الدعاة،  (2)
أخرجو الترمذم في سننو، الجامع االصحيح، ألبي عيسى محمد بف عيسى الترمذم، كتاب الرضاع، باب ما  (3)

قاؿ أبك عيسى: حديث أبي ىريرة ىذا حديث حسف . 2/454(، 1162جاء في حؽ المرأة عمى زكجيا، رقـ)
 صحيح.

 .89تراثنا الفكرم،  (4)
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  قىاؿى سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  و ِمَن اْلِعَبادِ و َيْنَتزُِعُو َيْقِبُض اْلِعْمَم اْنِتزَاًعا ِإنَّ المََّو َّلَ ) :يىقيكؿي
ُرُءوًسا ُجيَّاًَّل َفُسُِِمواو  و اتََّخَذ النَّاُس تَّى ِإَذا َلْم ُيْبِق َعاِلًماو حَ اْلِعْمَم ِبَقْبِض اْلُعَمَماءِ َوَلِكْن َيْقِبُض 
 .(1)ا(و و َفَضمُّوا َوَأَضمّ َفَأْفَتْوا ِبَغْيِر ِعْممٍ 

 :في النقاط اآلتية يالسمككصكر التساقط  كفي ضكء ما تقدـ يمكف إجماؿ أىـ

 فيما يتعمق بالعبادات: -1

عدـ اإلخبلص كما كتتمثؿ في ، النكافؿ منيا كترؾالعبادات المفركضة  التياكف فيكصكرتو 
ْنَس }: فييا هلل تعالى، كاحتساب أعمالو الدنيكية لغيره تعالى، كقد قاؿ عز كجؿ َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ

كااللتزاـ كانت الغاية األكلى مف خمؽ اإلنساف عبادة اهلل تعالى كحده، ف(، 25:ذاريات)ال{ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدونِ 
ف أكلى الناس  بما شرع مف عبادات ىك أكؿ الطريؽ في إظيار كماؿ العبكدية هلل تعالى كحده، كا 

 بيذا االلتزاـ ىـ الدعاة.

كة إال ىذا الزاد مف فاألمانة الممقاة عمييـ ثقيمة، ال يعينيـ عمييا كعمى تحمؿ ضغكط الدع
ُو ِنْصفَ  *ُقِم المَّْيَل ِإَّلَّ َقِمياًل * َيا َأيَُّيا اْلُمزَّمّْلُ }العبادات المفركضة، صبلة كصياـ كنكافؿ، قاؿ تعالى: 

-1المزمؿ:){ثَِقياًل ْمِقي َعَمْيَك َقْوًَّل ِإنَّا َسنُ  *َوَرتِّْل اْلُقْرآَن َتْرِتياًل َأْو ِزْد َعَمْيِو  *َأِو اْنُقْص ِمْنُو َقِمياًل 
كالزكاة، كأداء صبلة  ياتياكف في أداء بعضكي لكننا نجد منيـ مف يقصر في ىذه العبادات ،(2)(2

، كمنيـ مف يتظاىر بكثرة النكافؿ الجماعة، كالتراخي عف فريضة الحج مع تكفر االستطاعة
 (3)إذا كاف في منزلو كبيف أىمو تركيا كتياكف فييا.كاألذكار حتى 

كالمسمـ الحؽ ىك مف يؤدم ىذه العبادات عمى أكمؿ كجو كيحتسب كؿ عممو عمى أنو عبادة 
كالشرب كالزكاج كالعمؿ عبادة إذا كاف  فاألكؿهلل تعالى، مادامت نيتو فيو خالصة لكجو اهلل تعالى، 

ْن ُيِرْد َومَ }، يقكؿ تعالى: (4)المسمميفلئلسبلـ ك  نفعجمب ال كأقاصدان فيو التقكم عمى طاعة اهلل 
  (.122آؿ عمراف:){َثَواَب الدُّْنَيا ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَمْن ُيِرْد َثَواَب اْْلِخَرِة ُنْؤِتِو ِمْنَيا َوَسَنْجِزي الشَّاِكِرينَ 

 

                                                

، باب رفع العمـ كقبضو كظيكر الجيؿ كالفتف فى آخر الزمافأخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب العمـ، باب  (1)
 .8/60(، 6971رقـ)

 .580انظر: طريؽ الدعكة،  (2)
 .89انظر: ظاىرة النفاؽ،  (3)
 .406انظر: طريؽ الدعكة،  (4)
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 فيما يتعمق بالمعامالت المالية: -2

، كفي نفس اإلسبلـ يحض عمى الرزؽ الحبلؿ، كال يرضى أف يككف المسمـ عالة عمى غيره
غير المشركعة في الماؿ، كالربا كالرشكة كالخداع كالغش في التجارة،  تيى عف التعامبلالكقت ين

َدَقاِت َوالمَُّو ََّل ُيِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيمٍ }قاؿ تعالى:  َبا َوُيْرِبي الصَّ ٍبًد ك و (475البقرة:){َيْمَحُق المَُّو الرّْ عىٍف عى
ك كىذه المخالفات قد يقع ، (1)(الرَّاِشَي َواْلُمْرَتِشيَ  َلَعَن َرُسوُل المَِّو ): قىاؿى   المًَّو ٍبًف عىٍمرو

فييا الداعية تحت ضغكط معينة في العمؿ كالمنزؿ، فيمجأ ألخذ القركض الربكية، كيسيؿ عميو بعد 
ِفْتَنٌة َوالمَُّو ِعْنَدُه ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوََّلُدُكْم }ذلؾ السقكط في شرؾ المخالفات األخرل، يقكؿ تعالى:  

 (.12التغابف:){َأْجٌر َعِظيمٌ 

إف منيـ مف ىك  ،يقكؿ تعالى مخبرنا عف األزكاج كاألكالد" يقكؿ ابف كثير في تفسيره لآلية:
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َّل ُتْمِيُكْم }بو عف العمؿ الصالح، كقكلو:  يىتميعدك الزكج كالكالد، بمعنى أنو 

َِِك ُىُم اْلَخاِسُرونَ  َأْمَواُلُكْم َوَّل َأْوَّلُدُكْم َعْن ِذْكِر المَِّو َوَمْن َيْفَعْل َذِلكَ  ؛ كليذا قاؿ (9لمنافقكف:ا){َفُأوَل
 .(2)"قاؿ ابف زيد: يعني عمى دينكـ {}فاحذروىمىاىنا: 

كثقة كمف األخطاء السمككية التي قد تحصؿ مف بعض الدعاة، استغبللو لمكانتو الدينية 
الناس فيو، فيدير تجارة كصفقات كىمية؛ ألكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ، أك يغش في تجارتو رغبة في 

و ممكىك بذلؾ يخكف األمانة المككمة عميو كيككف حسابو مف اهلل مضاعفان؛ لع، (3)الكسب الزيادة
ُنوا المََّو َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ََّل َتُخو }بفداحة ىذه المخالفات، يقكؿ تعالى: 

 (.47األنفاؿ:){َوَأْنُتْم َتْعَمُمونَ 

هلل، لـ تتحرر أبدان مف ضغط القيـ كاألكضاع لـ تتجرد  ذايقكؿ أحمد فائز: "إف النفس إ
كالضركرات كالمصالح كالحرص كالشح، كلـ ترتفع أبدان عمى المصالح كالمغانـ كالمطامع كالمطامح، 
كلـ تستشعر أبدان تمؾ الطبلقة كالكرامة كاالستعبلء التي يحسيا القمب المممكء باهلل أماـ القيـ 

 . (4)كاألكضاع كأماـ األشخاص كاألحداث"

 

                                                

أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم، كتاب األحكاـ، باب ما جاء في أخرجو الترمذم في سننو، الجامع الكبير،  (1)
 ، قاؿ الترمذم: حديث حسف صحيح.3/16(، 1337الراشي كالمرتشي في الحكـ، رقـ)

 .8/139تفسير ابف كثير،  (2)
 .102انظر: ظاىرة النفاؽ،  (3)
 ـ.1984-ىػ1405، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، 7، ط257طريؽ الدعكة في ظبلؿ القرآف، أحمد فائز،  (4)
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 فيما يتعمق بالمظير والسموك العام: -3

لقد اىتـ اإلسبلـ بمظير اإلنساف المسمـ، كأمر المسمميف بأف يككنكا عمى قدر عاؿو مف 
َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلّْ َمْسِجٍد َوُكُموا َواْشَرُبوا َوََّل ُتْسِرُفوا }: النظافة كالترتيب، يقكؿ تعالى

ْزِق ُقْل ِىَي ِلمَِّذيَن *ُيِحبُّ اْلُمْسِرِفينَ  ِإنَُّو ََّل  ُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة المَِّو الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَّْباِت ِمَن الرّْ
ُل اْْلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَمُمونَ  (، 34-31عراؼ:األ){آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك ُنَفصّْ

، كأكلى الناس بيذا طمب االلتزاـ بما أمر الشرع في ىذا المظير رجاالن كنساءن نفسو كلكنو في الكقت 
كىذا  االلتزاـ ىك الداعي إلى اهلل أك الداعية، لكننا نجد منيـ مف يحمؽ المحية كيجر ثكبو خيبلء

ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى م َمْن َجرَّ َثْوَبُو ُخَياَلَء َلْم َيْنُظْر ) :قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى نيي عنو فعٍف عى
َفَقاَل  وِإنَّ َأَحَد ِشقَّْي َثْوِبي َيْسَتْرِخي ِإَّلَّ َأْن َأَتَعاَىَد َذِلَك ِمْنوُ  :َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ  والمَُّو ِإَلْيِو َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

كيصافح شرب الدخاف، ي ، كما نجد منيـ مف(1)(َنُع َذِلَك ُخَياَلءَ ِإنََّك َلْسَت َتصْ  :َرُسوُل المَِّو 
 النساء كال يمانع في مجالس االختبلط.

يحسف معاممة الناس بينما يسيء  كىي أف تجد الداعيةكصكرة أخرل مف صكر ىذا التساقط، 
 عىٍف عىاًئشىةى ففي أىمو،  الخيرية في اإلنساف نابعة مف خيريتومع أف معاممة األىؿ كالزكجة كاألبناء، 

  ٍاؿى رىسيكؿي المًَّو : قى قىالىت: ( َذا َماَت َصاِحُبُكْم َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم أِلَْىِمِو َوَأَنا َخْيُرُكْم أِلَْىِمي َواِ 
 .(2)(َفَدُعوهُ 

ـٍ أًلىٍىًموً ) قكلو يقكؿ المباركفكرم في شرحو لمحديث: " ٍيريكي ـٍ خى ٍيريكي أم لعيالو كذكم رحمو  (خى
ـٍ أًلىٍىًمي)كقيؿ ألزكاجو كأقاربو كذلؾ لداللتو عمى حسف الخمؽ  ٍيريكي فأنا خيركـ مطمقان ككاف  (كىأىنىا خى

اًحبيكيـ)أحسف الناس عشرة ليـ ككاف عمى خمؽ عظيـ  ذىا مىاتى صى أم كاحد منكـ كمف  (أًلىٍىًمي كىاً 
عمى  اكيو فإف تركو مف محاسف األخبلؽ، دليـ أم اترككا ذكر مس (فىدىعيكهي )جممة أىاليكـ 

 .(3)المجاممة كحسف المعاممة مع األحياء كاألمكات"

البد لمفرد المسمـ كالداعية باألخص أف ينضبط في حياتو كحركاتو كسكناتو مع شرع اهلل 
دكف أف تعالى، كالتعبد إلى اهلل بكؿ ىذه األعماؿ، مخمصان لو، فبل يكتفي بأداء الفرائض األربعة 

                                                

باب قكؿ النبي ، كمف صحب النبي  ضائؿ أصحاب النبي فأخرجو البخارم في صحيحو، كتاب  (1)
(3665لك كنت متخذان خميبلن، رقـ ،)5/6. 

-6/188(، 3895، رقـ)أخرجو الترمذم في سننو، كتاب أبكاب المناقب، باب في فضؿ أزكاج النبي  (2)
 ، قاؿ الترمذم: ىذا حديث حسف غريب صحيح.189

 .10/395(، 3895، رقـ)تحفة األحكذم، كتاب أبكاب المناقب، باب في فضؿ أزكاج الرسكؿ  (3)
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يحتسب باقي أعمالو عمى أنيا عبادات خالصة هلل تعالى مف التزاـ بالمظير اإلسبلمي الصحيح 
 (1)كمعاممة حسنة لؤلىؿ كالزكجة كاألكالد دكف إفراط أك تفريط.

 

 فيما يتعمق بأمراض القموب:  -4

قد : "تصدر عف القمب النيات كالمقاصد مف األعماؿ، ك يقكؿ األستاذ عبد الرحمف الميداني
تككف النيات كالمقاصد مكافقة لظكاىر السمكؾ، كقد ال تككف، كحقيقة المحاسبة عند اهلل تعالى تككف 
عمى ما في القمب مف نيات كمقاصد مف كراء األعماؿ، فالكسب الحقيقي لئلنساف مصدره دائرة 

 .(2)"قمبو

مف الدعاة مف تظير عميو المظاىر اإلسبلمية المنضبطة مف إعفاء لمحيتو كتقصير لثكبو ف
كمجافاة لمبدع المظيرية، كالتزاـ بالسنة النبكية، لكنؾ تجد في قمبو مف األمراض ما يحتاج إلى كثير 

صبلح،  فأمراض القمكب تنحرؼ بصاحبيا عف الغاية، كىي أشد خطران مف أمراض مراجعة كا 
 (3)؛ فيي تفسد النية كتحبط العمؿ.داألجسا

 

فتراه يمشي بالغيبة كالنميمة بيف الناس، كال يتكانى عف التشيير فييـ، بؿ كيمشػي فػي اإلفسػاد 
، كتػػراه يجػػرح بالمخػػالفيف لػػو فػػي الػػرأم االجتيػػادم مػػف عممػػاء المسػػمميف، كينسػػى بيػػنيـ ال اإلصػػبلح

ِنُبوا َكِثيرًا ِمَن الظَّنّْ ِإنَّ َبْعَض الظَّنّْ ِإْثٌم َوََّل َتَجسَُّسروا َوََّل َيْغتَرْب ا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْجتَ ي}قكلو تعالى: 
تَررروَّاٌب  َبْعُضرررُكْم َبْعًضرررا َأُيِحررربُّ َأَحرررُدُكْم َأْن َيْأُكرررَل َلْحرررَم َأِخيرررِو َمْيتًرررا َفَكرِْىُتُمررروُه َواتَّقُررروا المَّرررَو ِإنَّ المَّررروَ 

 (.14الحجرات:){َرِحيمٌ 
 

لغيره مف كالحسد  كالغضب كاختزاف العداكة الحقدؾ تجد منيـ مف يحمؿ في قمبو مف أك أن
، كىك ما ليـ تيـمحبك  مف التفاؼ الناس حكليـ ل؛ لما ير الشيء الكثير دعاة السابقيف كالعمماءال

يجب أف يترفع عنو الداعية أكثر مف غيره؛ فيك يدعك إلى اهلل تعالى، كال يدعك لنفسو أك ألغراضو 
 .الشخصية، كال ييمو الشيرة كالسمعة، إنما ييمو إعبلء كممة اهلل تعالى

 

                                                

 .333انظر: طريؽ الدعكة،  (1)
-ىػ1420، دار القمـ، دمشؽ، سكريا، 5، ط1/279األخبلؽ اإلسبلمية كأسسيا، عبد الرحمف حبنكة الميداني،  (2)

 ـ.1999
 .156انظر: طريؽ الدعكة،  (3)
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لنعمـ أف أمراض القمكب مكجكدة عند كؿ إنساف، كلكف المؤمف يقكؿ مصطفى مشيكر: "ك 
يثار ما عند اهلل يقاكميا دائمان، كيقيرىا في نفسو بقكة إيمانو كتقكاه كمراقبتو لربو،  كبتجديد النية كا 

َوالَِّذيَن َجاَىُدوا ِفيَنا }الدنيا مستيقنان أف ما عند اهلل خير كأبقى...يقكؿ تعالى: عمى كؿ أعراض 
نَّ المََّو َلَمَع اْلُمْحِسِنينَ  :{)َلَنْيِدَينَُّيْم ُسُبَمَنا َواِ   .(1)("59الرـك

  

                                                

 .156كة، طريؽ الدع (1)
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 المبحث الثالث
 نماذج لمتساقط عبر التاريخ اإلسالمي

 

 ويتكون من ثالثة مطالب:
 

نماذج لظاىرة التساقط من أتباع الرسل عمييم  -المطمب األول
 السالم.
 

 نماذج من عصر النبوة . -المطمب الثاني
 
 التساقط في الواقع المعاصر. -المطمب الثالث           
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 الثالث المبحث
 نماذج التساقط عبر التاريخ اإلسالمي

نما ىي قديمة قدـ التاريخ، منذ إف ظاىرة التساقط ليست حديثة عمى الساحة اإلسبلمية ،  كا 
إال  أف خمؽ اهلل تعالى اإلنساف، فالنفس البشرية جبمت ضعيفة، ال تقاكـ نكازعيا في معظـ األحياف

ْنَساُن َضِعيًفا}، يقكؿ تعالى: إذا خالطتيا قكة اإليماف  .(48)النساء:{َوُخِمَق اإلِْ

ستميمو المغريات كال يممؾ القدرة الضعؼ ىك أف تيقكؿ الشيخ الشعراكم في تفسيره لآلية: "
، ألف الذم تتفتح نفسو إلى شيكة ما مى الطاعة أك الجزاء عمى المعصيةعمى استصحاب المكافأة ع
 .(1)"يستبعد غالبان خاطر العقكبة

فاإلنساف في ىذه الدنيا في ابتبلء كاختبار مستمر، كالثابت فيو مف يتعرض لمشيكات أيان 
الرسؿ قبؿ سيدنا محمد  بعض أتباعيسقط في براثنيا، كالتساقط حدث لكانت، فيصبر عمييا، كال 

 كما حدث في عصر النبكة، ككما يحصؿ في الكقت الحاضر أيضان، فمف ىؤالء مف تساقط ،
تساقطان كمياِّ، دكف الرجكع إلى جادة الحؽ، كمنيـ مف لـ تسكؿ لو نفسو البقاء في الغي، فسارع 

 لمعكدة لمحؽ كالصكاب.

حتى كقتنا  يمي عرض لبعض ىذه النماذج، عبر األزمنة المختمفة مف لدف آدـ كفيما 
 كىي كما يأتي:مطالب  ةالحاضر، مجمكعة في ثبلث

 نماذج لمتساقط من أتباع الرسل: -المطمب األول
ف أتباعو مف ذريتو أ ال يعني بالضركرةإف ككف النبي مرسؿ مف ربو كمصطفى عمى عباده، 

خكتو أك أصحابو  ، فيـ في مف حيث العصمة كالتمسؾ بالحؽ نفسو عمى طريؽ اليدل كالفبلحكا 
يحصؿ ليـ مف الغكاية ما يحصؿ لغيرىـ، مع ككنيـ مبلزميف لؤلنبياء كالرسؿ  قد النياية بشر

نماذج لبعض أتباع الرسؿ الذيف حصمت ليـ الغكاية، كلكف منيـ مف كمقربيف عندىـ، كفيما يمي 
 ى ضبللو، كلـ يتبع اليدل الذم جاء بو نبيو أك رسكلو المتبع.ىدل اهلل كمنيـ مف ظؿ عم

 : قابيل ابن آدم -أوَّلً 
َبا ُقْرَباًنا َفتُُقبَّْل ِمْن َأَحِدِىَما َوَلْم ُيَتَقبَّْل }يقكؿ تعالى:  َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ اْبَنْي آَدَم ِباْلَحقّْ ِإْذ َقرَّ

                                                

 .4/2138تفسير الشعراكم،  (1)
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ِِْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَمِني َما َأَنا  *ِمَن اْْلَخِر َقاَل أَلَْقُتَمنََّك َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَُّل المَُّو ِمَن اْلُمتَِّقيَن  َل
ْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن ِإنّْي ُأِريُد َأْن َتُبو  *ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك أِلَْقُتَمَك ِإنّْي َأَخاُف المََّو َربَّ اْلَعاَلِميَن  َء ِبِإْثِمي َواِ 

 *َفَطوََّعْت َلُو َنْفُسُو َقْتَل َأِخيِو َفَقَتَمُو َفَأْصَبَح ِمَن اْلَخاِسِريَن  *َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاُء الظَّاِلِميَن 
َة َأِخيِو َقاَل َيا َوْيَمتَا َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن َفَبَعَث المَُّو ُغرَاًبا َيْبَحُث ِفي اأْلَْرِض ِلُيِرَيُو َكْيَف ُيَواِري َسْوءَ 

 .(31-47)المائدة:{ِمْثَل َىَذا اْلُغرَاِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمينَ 

بسبب الحسد كالحقد، مقابؿ السمككي تقدـ اآليات الكريمة، نمكذجان مف نماذج التساقط البشرم 
الثبات عمييما، نمكذجاف ييمنا فييما األكؿ، كالذم نؤكد فيو ضعؼ النفس التقكل كالصبلح ك 

، كىك ما ظير في البشرية أماـ مرض مف أمراض القمكب كىك الحسد ألصحاب الصبلح كالتقكل
 حسد قابيؿ ألخيو ىابيؿ كمف ثـ قتمو.

ٍكأميا، نيي أف تنكح المرأة أخاىا تى "قاؿ:  بإسناد جيد، ابف أبي حاتـ عف ابف عباس كركل
كامرأة، فبينما ىـ كذلؾ كلد لو  تيا، ككاف يكلد لو في كؿ بطف رجؿكأمر أف ينكحيا غيره مف إخك 

امرأة كضيئة، ككلد لو أخرل قبيحة دميمة، فقاؿ أخك الدميمة: أنكحني أختؾ كأنكحؾ أختي. قاؿ: 
 . (1)"زرع، فقتموال أنا أحؽ بأختي فقربا قربانا، فتقبؿ مف صاحب الكبش، كلـ يتقبؿ مف صاحب ال

العدكاف كنمكذجان كذلؾ مف ، ىذه القصة تقدـ نمكذجان لطبيعة الشر كالعدكافيقكؿ سيد قطب: "
كنمكذجان كذلؾ مف الطيبة  ،كما تقدـ نمكذجان لطبيعة الخير كالسماحة، الصارخ الذم ال مبرر لو

جريمة المنكرة التي يرتكبيا كترسـ ال، ، كؿ منيما يتصرؼ كفؽ طبيعتوكتقفيما كجيان لكجو ،كالكداعة
 .(2)"، كالعدكاف الصارخ الذم يثير الضميرالشر

ألصحابيا كمف أسباب لتقريب القرابيف، كقد ذكرت كتب التفسير تفاصيؿ القصة، مف أسماء 
ما ييمنا في ىذا النمكذج، بياف تساقط أحد ك ، (3)قبكؿ القرباف األكؿ كرفض الثانيكمف كيفية 

لذا عبرت اآليات االتالية عف عمى جريمة نكراء كىي قتؿ النفس بغير حؽ،  قبالوكا  أفرادىا سمككيان، 
ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا َعَمى َبِني }بشاعة ىذه الجريمة، بحيث ترقى إلى قتؿ الناس جميعان، قاؿ تعالى: 

ِِيَل َأنَُّو َمْن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اأْلَ  ْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا َوَمْن َأْحَياَىا ِإْسرَا
ِلَك ِفي اأْلَْرِض َفَكَأنََّما َأْحَيا النَّاَس َجِميًعا َوَلَقْد َجاَءْتُيْم ُرُسُمَنا ِباْلَبيَّْناِت ُثمَّ ِإنَّ َكِثيرًا ِمْنُيْم َبْعَد ذَ 

، كاعتراضان عمى حكـ اهلل كالحسد عمى أخيو التقي، ككؿ ذلؾ بسبب الحقد (34المائدة:){َلُمْسِرُفونَ 

                                                

 .3/83تفسير ابف كثير،  (1)
 ـ.1982 -ىػ1402، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، 10، ط2/874في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (2)
 .3/82تفسير ابف كثير، انظر:  (3)
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 .بقبكؿ قرباف األكؿ دكف قربانو

ٍبًد المًَّو  : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  كعىٍف عى ََّل ُتْقَتُل َنْفٌس ُظْمًما ِإَّلَّ َكاَن َعَمى اْبِن ) :قىاؿى
ُل َمْن َسنَّ اْلقَ  ِل ِكْفٌل ِمْن َدِمَيا أِلَنَُّو َأوَّ ، أف جريمة ابف آدـ ىذه فبٌيف النبي ، (1)(ْتلَ آَدَم اأْلَوَّ

 ىي األكلى في البشرية، فقد سف القتؿ كعميو كزر كؿ مف قتؿ نفسان بغير حؽ بعده.

ما يتقٌرب بو المرء إلى رٌبو مف صدقة أك ، كالقرباف ىك (2)قابيؿ كىابيؿ أبناء آدـ لصمبوكىما 
ىابيؿ، كلـ يتقبؿ قرباف اآلخر كىك ىك أحدىما ك كر أف اهلل تعالى تقبؿ مف ذي ك ، (3)نيسؾ أك صبلة

، كالسبب الكاضح مف اآليات الكريمة أنو تقبؿ منو القرباف لتقكاه كصبلحو، قاؿ تعالى عمى (4)قابيؿ
َقاَل ِإنََّما َيَتَقبَُّل المَُّو ِمَن }: ، عندما قرر قابيؿ أف يقتمو لعدـ تقبؿ قربانولساف مف تيقبؿ قربانو

 .(47)المائدة:{اْلُمتَِّقينَ 

مكعظة كتعريض  ،{ِإنََّما َيَتَقبَُّل المَُّو ِمَن اْلُمتَِّقينَ }كقكلو في الجكاب يقكؿ ابف عاشكر: "
 ،، كىك يتقٌبؿ مف المتٌقي ال مف غيرهيقكؿ: القبكؿ فعؿ اهلل ال فعؿ غيره ،كتنٌصؿ مٌما يكجب قتمو
 .(5)، كلذلؾ لـ يتقٌبؿ اهلل منو"يعٌرض بو أٌنو ليس بتىًقي

 ،لما كاف الحسد ألخيو عمى تقبؿ قربانو ىك الذم حممو عمى تكعده بالقتؿيقكؿ الزمخشرم: "
كمالؾ ال  ،ال مف قبمي فمـ تقتمني ،قاؿ لو إنما أتيت مف قبؿ نفسؾ النسبلخيا مف لباس التقكل

ر التي ىي السبب في القبكؿ فأجابو بكبلـ حكيـ مختص ،تعاتب نفسؾ كال تحمميا عمى تقكل اهلل
 .(6)"جامع

فكاف مف صاحب التقكل أف كعظ أخاه أكثر مف مرة، كي يميف قمبو كيرضى بحكـ اهلل كيككف 
 لتقبؿ قربانو دكنو. وفمـ يستطع الصفح عن ،أخيومف المتقيف، كلكف شدة الحسد كالحقد غالبة عمى 

ِِْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك ِلَتْقُتَمِني َما َأَنا ِبَباِسٍط َيِدَي ِإَلْيَك أِلَْقُتَمَك ِإنّْي }فقاؿ لو ىابيؿ ناصحان:  َل

                                                

ذريتو، حديث أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب أحاديث األنبياء، باب خمؽ آدـ صمكات اهلل عميو ك  (1)
 .4/133(، 3335رقـ)

 . 3/81تفسير ابف كثير، انظر:  (2)
 .6/169التحرير كالتنكير،  (3)
 .6/169، التحرير كالتنكير، 82-3/81انظر: تفسير ابف كثير،  (4)
 .6/170التحرير كالتنكير،  (5)
القاسـ محمكد بف عمر الزمخشرم الخكارزمي،  الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ،أبك (6)

 ، دكف رقـ طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، دكف تاريخ.1/658تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدم،
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ْثِمَك َفَتُكوَن ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر َوَذِلَك َجزَاُء  *َأَخاُف المََّو َربَّ اْلَعاَلِميَن  ِإنّْي ُأِريُد َأْن َتُبوَء ِبِإْثِمي َواِ 
، فيك لـ (، كفييا مدل خكؼ ىذا األخ مف عقاب اهلل تعالى،  كتقكل قمبو49-48مائدة:)ال{الظَّاِلِمينَ 

 .(1)عمى قتؿ أخيو، حتى لك أقدـ ىك عمى ذلؾ يكف حريصان 

أف أفعؿ  ، فميس مف شأني كال مف طبعيإذا أنت مددت يدؾ إلي لتقتمنييقكؿ سيد قطب: "
ليو فكرم إ، كال يتجو  يدكر بنفسي أصبلن ال-خاطر القتؿ  -فيذا الخاطر ،ىذه الفعمة بالنسبة لؾ

كأنا تاركؾ تحمؿ إثـ قتمي كتضيفو إلى  ،ال عجزان عف إتيانو، خكفان مف اهلل رب العالميف ؛إطبلقان 
 .(2)"، كعذابؾ مضاعفان فيككف إثمؾ مضاعفان  ،إثمؾ الذم جعؿ اهلل ال يتقبؿ منؾ قربانؾ

لكف كمع كؿ ىذه النصائح المقدمة مف األخ التقي، أقدـ قابيؿ عمى قتمو، لٌما أعمى الحسد 
مف بصره كبصيرتو، فتساقط أماـ تقكل أخيو فقتمو فكاف مف الخاسريف، كلٌما كاف أكؿ مف قتؿ نفسان 

لنادميف، فأصبح عندىا مف ا لقتمو أخاه،لـ يعرؼ مكاراة جثة أخيو، فينا بدا لو الندـ  ،(3)بني آدـ
َفَبَعَث المَُّو ُغرَاًبا َيْبَحُث ِفي اأْلَْرِض ِلُيِرَيُو َكْيَف ُيَواِري َسْوَءَة َأِخيِو َقاَل َيا َوْيَمتَا }يقكؿ تعالى: 

 .(31)المائدة:{َأَعَجْزُت َأْن َأُكوَن ِمْثَل َىَذا اْلُغرَاِب َفُأَواِرَي َسْوَءَة َأِخي َفَأْصَبَح ِمَن النَّاِدِمينَ 

إٍذ رأل الغراب يحتفؿ بإكراـ أخيو  ،أم ندـ عمى ما اقترؼ مف قتؿ أخيوكؿ ابف عاشكر: "يق
 ، كما إسراعو إلى تقميد الغراب في دفف أخيو إاٌل مبدأوعمى قتؿ أخي جترئتالمٌيت كرأل نفسو 

قصد عف خكؼ عذاب اهلل كال  كيحتمؿ أف ىذا الٌندـ لـ يكف ناشئان ، الٌندامة كحيبّْ الكرامة ألخيو
 .(4)"، فمذلؾ لـ ينفعوتكبة

، نماذج أتباع الرسؿ، كالذم لـ يكف قرب المتساقط فييا مف النبي آدـ  ذلؾ أنمكذج مف
بالحسد كالحقد عمى أخيو المؤمف  ان رادعان لو مف ارتكاب الجريمة، فنفسو كانت مريضة كقمبو سقيم
ربانية، كاألحكاـ اإلليية، فكاف مف التقي، فأكدل بو ىذا الحسد لمتساقط كاالنسبلخ عف الشريعة ال

 الخاسريف.

 بمعام بن باعوراء:  -ثانياً 
َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفاْنَسَمَخ ِمْنَيا َفَأْتَبَعُو الشَّْيَطاُن َفَكاَن ِمَن } يقكؿ تعالى:

                                                

 .171-6/170انظر: التحرير كالتنكير،  (1)
 .2/876في ظبلؿ القرآف،  (2)
 .1/660انظر: الكشاؼ،  (3)
 .6/174التحرير كالتنكير،  (4)
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َنا َلَرَفْعَناُه ِبَيا  ِْ َوَلِكنَُّو َأْخَمَد ِإَلى اأْلَْرِض َواتََّبَع َىَواُه َفَمَثُمُو َكَمَثِل اْلَكْمِب ِإْن َتْحِمْل اْلَغاِويَن * َوَلْو ِش
ُيْم َيَتَفكَُّروَن َعَمْيِو َيْمَيْث َأْو َتْتُرْكُو َيْمَيْث َذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعمَّ 

 .(177-172األعراؼ:){َثاًل اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َوَأْنُفَسُيْم َكاُنوا َيْظِمُمونَ * َساَء مَ 

اختمفت الركايات فيمف نزلت فيو ىذه اآليات الكريمة، فجاء في ركاية الحاكـ في مستدركو 
ٍبًد المًَّو ٍبًف مىٍسعيكدو عمى الصحيحيف، ؿَّ ًفي قىٍكًلًو عىزَّ كى )، عىٍف عى َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ الَِّذي } :جى

ـي ٍبفي بىاعيكرىاءى(172]األعراؼ:  {آَياِتَنا َفاْنَسَمَخ ِمْنَيا آَتْيَناهُ  : ىيكى بىٍمعى [ قىاؿى
(1). 

آتيناه م الذ (2)قاؿ نزلت ىذه اآلية في أمية بف أبى السمط  كعف عبد اهلل بف عمرك
 .(3)آياتنا فانسمخ منيا

فقرأ رجؿ  إني لفي حمقة فييا عبد الٌمو بف عمرك)عف نافع بف عاصـ بف مسعكد قاؿ: ك 
قاؿ: تدركف مف  {آَياِتَنا َفاْنَسَمَخ ِمْنَيا َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناهُ }مف القـك اآلية التي في األعراؼ 

مف بني إسرائيؿ. قاؿ: ال.  ىك؟ قاؿ أحدىـ: ىك صيفي بف الراىب. كقاؿ اآلخر: ىك بمعـ رجؿ
 .(4)(قالكا: فمف ىك؟ قاؿ: ىك أمية بف أبي الصمت

 كركل بف مردكية بإسناد قكم عف عبد اهلل بف عمرك بف العاصكقاؿ ابف حجر العسقبلني: "
، نزلت في  :قاؿ {آَياِتَنا َفاْنَسَمَخ ِمْنَيا َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناهُ }: في قكلو تعالى :قاؿ

 .(5)"سرائيمي كىك المشيكرنزلت في بمعاـ اإل أنياأمية بف أبي الصمت كركل مف أكجو أخرل 

                                                

المستدرؾ عمى الصحيحيف كبذيمو التمخيص، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل أخرجو الحاكـ في مستدركو،  (1)
،دكف رقـ طبعة،دار المعرفة، بيركت،لبناف،دكف 2/325(،3216النيسابكرم،باب تفسير سكرة األعراؼ،حديث رقـ)

 تاريخ.
 .جاءت في بعض الركايات بالسيف كفي بعضيا بالصاد (2)
نكر الديف عمي بف أبي بكر قاؿ الييثمي: ركاه الطبراني كرجالو رجاؿ الصحيح، )مجمع الزكائد كمنبع الفكائد،  (3)

ـ(، لـ أعثر عميو 1994-ق1414، دكف رقـ طبعة، مكتبة القدسي،13/58الييثمي، تحقيؽ حساـ الديف القدسي، 
 في المعجـ الكبير لمطبراني.

إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة، أحمد بف أبي بكر البكصيرم، تحقيؽ دار المشكاة لمبحث العممي  (4)
، دار الكطف، 1، ط7/68(، 5709بإشراؼ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، كتاب التفسير، باب سكرة األعراؼ، رقـ)

رل مف طريؽ يعمى بف عطاء، عف نافع بف ركاه النسائي في الكبـ، قاؿ: 1999-ىػ1420الرياض، السعكدية، 
 عاصـ، كركاتو ثقات.

 .7/154(، 3628فتح البارم، كتاب فضائؿ الصحابة، باب قكلو أياـ الجاىمية، رقـ) (5)
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الميـ عندنا أحداث ىذا النمكذج الذم فإف أمية بف أبي الصمت،  ـبمعاـ، أ ـبمعـ أكاف كسكاء 
نسمخ الحيكاف ضربو اهلل لنا مثبلن، لمف كاف العمـ كالصبلح لباسو، ثـ انسمخ مف ىذا المباس كما ي

 مف جمده، كساء ذلؾ مثبلن.

ا كلكف األرجح أني، ترد بعض الركايات بأنيا كقعت في تاريخ بني إسرائيؿيقكؿ سيد قطب: "
كمما أكتي ، ، إنما ىك تصكير لحالة مكركرة في النفكس كالتاريخنمكذج غير مقيد بزماف كال مكاف
فإذا ىك ينسمخ مما أكتي مف ، إلى الحؽ كاليدلخميقان أف يقكده بعض الناس نصيبان مف العمـ كاف 

بؿ يصير أنكد  ،، كيسير في طريؽ الضبللة كمف لـ يؤتكا مف العمـ شيئان العمـ، فبل ينتفع بو شيئان 
ؿ ىذا العمـ إلى مشكاة ىادية ، الذم يحكٌ افكأضؿ كأشقى بيذا العمـ الذم لـ تخالطو بشاشة اإليم

 .(1)"في ظبلـ الطريؽ

ت يعرض سبحانو كتعالى، حاؿ مف أعطاه اهلل الحكمة كالعمـ، كعرؼ الحؽ كفي ىذه اآليا
سباب دنيكية بحتة، أعرض عنو كترؾ اآليات المبصرات كركف إلى ككاف متأكدان منو، ثـ كأل

األرض، فاستحب العمى عمى اليدل، كنقض العيد مع اهلل تعالى، كانسمخ مف لباس اليدل الكاقي 
 (2)لو مف االنحدار.

ا، لقكاعدىا كأحكامي بيا حافظان  ىك مثؿ مف آتاه اهلل آياتو فكاف عالمان تفسير المنار: " جاء في
لعممو تماـ  فان ، بؿ كاف عممو مخالعمى بيانيا كالجدؿ بيا، كلكنو لـ يؤت العمؿ مع العمـ قادران 

تنسمخ مف جمدىا ، فأشبو الحية التي الذم ال يعمؿ بو ال يمبث أف يزكؿ؛ ألف العمـ المخالفة، فسمبيا
ممو كتخرج منو كتتركو عمى األرض )كيسمى ىذا الجمد المسبلخ( أك كاف في التبايف بيف عممو كع

 .(3)"، كالثكب الخمؽ يمقيو صاحبوكالمنسمخ مف العمـ التارؾ لو

حب الدنيا تككف سببان  ، كأفاالنسبلخ ال يشترط فيو الجيؿ بالحؽ أك بغضوكىذا معناه أف 
العالـ، فبل يغتر ذك عمـ بعممو، فمف ينسمخ مف اآليات يتبعو الشيطاف كيدركو،  النييار كتساقط

 (4)كيكقعو في الميالؾ، كتسكء خاتمتو.

                                                

 .3/1391في ظبلؿ القرآف،  (1)
 .3/1396انظر: السابؽ،  (2)
دكف رقـ طبعة، الييئة المصرية ، 9/340تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(، محمد رشيد بف عمي رضا،  (3)

 ـ.1990العامة لمكتاب، مصر، 
، دكف رقـ 1/111انظر: تفسير آيات مف القرآف الكريـ، محمد بف عبد الكىاب التميمي، حققو محمد بمتاجي،  (4)

 طبعة، الناشر جمعة اإلماـ محمد بف سعكد، الرياض، السعكدية، دكف تاريخ.
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، إذ لـ باختياره أف لحقو الشيطاف، فأدركو كتمكف مف الكسكسة لو ترتب عمى انسبلخو منياف"
، ذلؾ أف صار مف الغاكيفالبصيرة ما يحكؿ دكف قبكؿ كسكستو، كأعقب يبؽ لديو مف نكر العمـ ك 
 (1)" أم الفاسديف المفسديف

، كىي مف (2)اليكل مف األسباب التي ذكرناىا سابقان في أسباب التساقط تباعاك كحب الدنيا 
يمانو كعممو، كتضعؼ عممو كتيكم بو إلى التساقط، كىا ىك أىـ األسباب  التي تحكؿ بيف المرء كا 

، يميث كىكالكمب  الدنيا كاغتر بيا فكاف مثمو كمثؿأيِّا كانت مبلبسات قصتو، جرل كراء  بمعاـ
 رل كراء الدنيا يظؿ الىثان كراء ممذات الدنيا في كؿ حاؿ.جفذلؾ مثؿ مف 

فترؾ العمؿ  ،فشبو سبحانو مف آتاه كتابو كعممو العمـ الذم منعو غيرهيقكؿ اإلماـ ابف القيـ: "
بالكمب الذم  ،آثر سخط اهلل عمى رضاه كدنياه عمى آخرتو كالمخمكؽ عمى الخالؽك  ،بو كاتبع ىكاه

 كىمتو ال تتعدل بطنو كأشدىا شرىان  ،أخبثيا نفسان  ك ىك مف أخبث الحيكانات كأكضعيا قدران 
كىك مف ...كشرىان  ي األرض يتشمـ كيتركح حرصان كمف حرصو أنو ال يمشي إال كخطمو ف ،كحرصان 

 ،كالجيؼ المركحة أحب إليو مف المحـ الطرم ،حمميا لميكاف كأرضاىا بالدناياأميف الحيكانات كأ
ذا رأل ذا ىيئة حسنة كثياب جميمة كرئاسة...كالقذرة أحب إليو مف الحمكل كضع لو خطمو   ،كا 

 .(3)"باألرض كخضع لو كلـ يرفع إليو رأسو
(و 177األعراؼ:){ِبآَياِتَنا َوَأْنُفَسُيْم َكاُنوا َيْظِمُمونَ َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَِّذيَن َكذَُّبوا }يقكؿ تعالى: 

كىؿ أسكأ مف ىذا المثؿ مثبل؟ كىؿ أسكأ مف االنسبلخ كالتعرم مف اليدل؟ كىؿ أسكأ مف المصكؽ "
مف  باألرض كاتباع اليكل؟ كىؿ يظمـ إنساف نفسو كما يظمميا مف يصنع بيا ىكذا؟ مف يعرييا

إلى عالـ الحيكاف  كييبط بيا لمشيطاف يمزميا كيركبيا، عيا غرضان كيدامي، الغطاء الكاقي كالدرع الح
 .(4)"البلىث لياث الكمب أبدان البلصؽ باألرض، الحائر القمؽ، 

لـ تكف لو عكدة لمحؽ، تنجيو مف ميانة إف تساقط تساقطان كميان خسر الدنيا كاآلخرة، إف مف 
الكريـ، بأف يقص ىذا القصص عمى قكمو كمف حكلو مف الدنيا كعذاب اآلخرة، كاهلل تعالى أمر نبيو 

 تباعو.اعتبار فيـ يعممكف الحؽ كلكنيـ يستكبركف عنو كعف كاال لمعظة الييكد

                                                

 .9/340تفسير المنار،  (1)
 مف البحث. 20ر: صفحة انظ (2)
، مكتبة الصحابة، 1، ط1/27األمثاؿ في القرآف، أبك عبد اهلل محمد ابف قيـ الجكزية، تحقيؽ إبراىيـ بف محمد،  (3)

 ـ.1986 -ىػ1406طنطا، مصر، 
 .3/1397في ظبلؿ القرآف،  (4)
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 نماذج من عصر النبوة: -المطمب الثاني

ف كانت أقؿ  التساقط ظاىرة مكجكدة كمممكسة في كؿ األزمنة، حتى في عصر النبكة، كا 
غفار كالتكبة، كالرجكع إلى ظيرانييـ، فيـ بيف يده يسارعكف لبلست، بيف ظيكران لكجكد النبي 

 ا سيتضح أكثر في النماذج التالية:، كىذالحؽ

 حاطب بن أبي بمتعة: -أوَّلً 
ميؼ بني أسد بف عبد ىك حاطب بف أبي بمتعة عمرك بف عمير بف سممة، المخمي المكي، ح

 بالجنة. ، كقد شيد لو النبي (1)كالمشاىد شيد بدران  ،مف مشاىير المياجريف، العزل بف قصي

اًبرو  َيْشُكو َحاِطًبا َفَقاَل َيا َرُسوَل المَِّو  َأنَّ َعْبًدا ِلَحاِطٍب َجاَء َرُسوَل المَِّو (2)عىٍف جى
 .(3)(َبْدرًا َواْلُحَدْيِبَيةَ َكَذْبَت ََّل َيْدُخُمَيا َفِإنَُّو َشِيَد : )َلَيْدُخَمنَّ َحاِطٌب النَّاَر. َفَقاَل َرُسوُل المَِّو 

 -كما سنرل في ركاية قصتو-ىذا الصحابي الجميؿ كالذم شيد بدران فكاف مف المغفكر ليـ 
كأفشى سران مف أسرار الدكلة اإلسبلمية، كالذم مف شأنو أف يخرجو مف الممة قد أخطأ خطأن جسيمان، 

أف الخكؼ  بينتو ىذه الدراسة مف كىك كماكييدر دمو، ال لشيء إال لمخكؼ عمى األىؿ كالكلد، 
 .(4)عمى الكلد كاألىؿ أحد أسباب التساقط

مف اإليماف إلى  أك انتقاالن  ،ىذا الصحابي الجميؿ فعمو، بأنو ليس خركجان عف الممةكقد برر 
، ككنو مف أىؿ بدر الذيف ى اهلل عيو كسمـ، فكاف شفيعان لوبيف يدم النبي صم هر عذ قدـالكفر، ك 

 .غفر اهلل ليـ

                                                

، مؤسسة 9، ط2/43 سير أعبلـ النببلء، شمس الديف محمد بف أحمد الذىبي، تحقيؽ شعيب األرناؤكط، (1)
أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد البغكم، تحقيؽ محمد أميف ـ، معجـ الصحابة، 1993-ىػ1413الرسالة، بيركت، 

مات سنة ثبلثيف كىك ابف خمس ، دكف رقـ طبعة، مكتبة دار البياف، الككيت، دكف تاريخ. )2/107الجكني، 
 (.2/107، معجـ الصحابة كستيف،

ىك جابر بف عبد اهلل بف عمرك بف حراـ بف كعب األنصارم السممي، شيد العقبة الثانية مع أبيو كىك صبي،  (2)
ثماف عشرة غزكة، كاف مف المكثريف في الحديث الحافظيف  اختمؼ في شيكده بدران كأحدان، شيد مع النبي 

ككاف عمره أربعان كتسعيف سنة.)انظر: أسد لمسنف، آخر مف مات بالمدينة ممف شيد العقبة، تكفي سنة أربع كسبعيف 
 (494-1/492الغابة، 

 .7/169(، 6559أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب فضائؿ الصحابة، باب فضائؿ أىؿ بدر، حديث رقـ) (3)
 مف البحث. 24انظر: صفحة  (4)
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 بمتعة بف أبي  حاطب كتب بالتجيز لمسير،لفتح مكة، كأمر الناس  لٌما تجيز النبي 

 إلى قريش كتابان يخبرىـ بمسير رسكؿ اهلل   مرأة، كجعؿ ليا أجران اللييـ، ثـ أعطاه إ
أطمع  اهلل تعالى ثـ خرجت بو إلى مكة، كلكف عمى أف تبمغو إلى قريش، فجعمتو في ضفائر شعرىا،

عمى ىذه المحاكلة، كلـ يصؿ قريش أم خبر مف   فقضى  طب،حا بما صنع   نبيو
  .(1)كسيرىـ لفتح مكةأخبار تجيز المسمميف 

دً يىقيكؿي بىعىثىًني رىسيكؿي المًَّو  فعف عمي  بىٍيرى كىاٍلًمٍقدىادى ٍبفى األىٍسكى أىنىا كىالزُّ
(2)  قىاؿى: 

َفاْنَطَمْقَنا َتَعاَدى ِبَنا  (واْنَطِمُقوا َحتَّى تَْأُتوا َرْوَضَة َخاٍخ َفِإنَّ ِبَيا َظِعيَنًة َوَمَعَيا ِكتَاٌب َفُخُذوُه ِمْنَيا)
ْوَضةِ  َما َمِعي ِمْن  :َأْخِرِجي اْلِكتَاَب َفَقاَلتْ : َفُقْمَنا وَفِإَذا َنْحُن ِبالظَِّعيَنةِ  وَخْيُمَنا َحتَّى اْنَتَيْيَنا ِإَلى الرَّ

َفَأَتْيَنا ِبِو َرُسوَل المَِّو  وُو ِمْن ِعَقاِصَياَفَأْخَرَجتْ  وَلُتْخِرِجنَّ اْلِكتَاَب َأْو َلُنْمِقَينَّ الثَّْيابَ  :َفُقْمَنا وِكتَابٍ 
َفِإَذا ِفيِو ِمْن َحاِطِب ْبِن َأِبي َبْمَتَعَة ِإَلى ُأَناٍس ِمْن اْلُمْشِرِكيَن ِمْن َأْىِل َمكََّة ُيْخِبُرُىْم ِبَبْعِض  و

َيا َرُسوَل المَِّو ََّل َتْعَجْل  :َقالَ  (وَيا َحاِطُب َما َىَذا): . َفقال رسول ا  َأْمِر َرُسوِل المَِّو 
َوَكاَن َمْن َمَعَك ِمْن اْلُمَياِجِريَن َلُيْم  وَعَميَّ ِإنّْي ُكْنُت اْمرًَأ ُمْمَصًقا ِفي ُقَرْيٍش َوَلْم َأُكْن ِمْن َأْنُفِسَيا

َتِني َذِلَك ِمْن النََّسِب ِفيِيْم َأْن َأتَِّخَذ ِعْنَدُىْم َفَأْحَبْبُت ِإْذ َفا وَقرَاَباٌت ِبَمكََّة َيْحُموَن ِبَيا َأْىِميِيْم َوَأْمَواَلُيمْ 
َوَما َفَعْمُت ُكْفرًا َوََّل اْرِتَداًدا َوََّل ِرًضا ِباْلُكْفِر َبْعَد اإِلْساَلِم. َفقال رسول ا   وَيًدا َيْحُموَن ِبَيا َقرَاَبِتي

" :(وَلَقْد َصَدَقُكم)  ُنَُّو َقْد : )إِ َقالَ  وْعِني َأْضِرْب ُعُنَق َىَذا اْلُمَناِفقِ َيا َرُسوَل المَِّو دَ  :َقاَل ُعَمر
ُتْم  ِْ َفَقْد َغَفْرُت َشِيَد َبْدرًا َوَما ُيْدِريَك َلَعلَّ المََّو َأْن َيُكوَن َقْد اطََّمَع َعَمى َأْىِل َبْدٍر َفَقاَل اْعَمُموا َما ِش

 .(3)(َلُكمْ 

كىذه الركاية تظير لنا خطكرة ما فعمو الصحابي الجميؿ حاطب بف أبي بمتعو، إذ أفشى سران 
مف أسرار الدكلة اإلسبلمية، ككاد أف يكقع المسمميف في قبضة الكفار بفعمو ىذا، كلكف لٌما لـ يكف 

                                                

، مؤسسة 27ط، 399-3/398محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية، انظر: زاد المعاد في ىدم خير العباد،  (1)
 .13/506ـ، تفسير ابف كثير، 1994-ق1415مكتبة المنار اإلسبلمية، الككيت،  -الرسالة، بيركت

ىك المقداد بف عمرك بف ثعمبة بف مالؾ بف أىكد البيراكم، المعركؼ بالمقداد بف األسكد؛ ألنو حالؼ األسكد بف  (2)
مف أكؿ مف أظير اإلسبلـ بمكة، ىاجر إلى الحبشة ثـ عبد يغكث الزىرم فتبناه، قديـ اإلسبلـ مف السابقيف، كاف 

، تكفي سنة ثبلث كثبلثيف، ككاف عاد إلى مكة، شيد بدران ككاف فارسان فييا، كشيد المشاىد كميا مع رسكؿ اهلل 
 (.134-6/133، اإلصابة، 243-5/242عمره سبعيف سنة.)انظر: أسد الغابة، 

، باب الجاسكس كقكؿ اهلل تعالى)ال تتخذكا عدكم كعدككـ أكلياء( أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الجياد (3)
 .60-4/59(، 3007التجسس التبحث، حديث رقـ)

http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?9321-%CF%D1%E6%D3-%E6%DA%C8%D1-%E3%E4-%DE%D5%C9-%CD%C7%D8%C8-%C8%E4-%C3%C8%ED-%C8%E1%CA%DA%E5-(-%DF%C7%D4%DD-%C7%E1%D3%D1-)
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?9321-%CF%D1%E6%D3-%E6%DA%C8%D1-%E3%E4-%DE%D5%C9-%CD%C7%D8%C8-%C8%E4-%C3%C8%ED-%C8%E1%CA%DA%E5-(-%DF%C7%D4%DD-%C7%E1%D3%D1-)
http://www.dawalh.com/vb/showthread.php?9321-%CF%D1%E6%D3-%E6%DA%C8%D1-%E3%E4-%DE%D5%C9-%CD%C7%D8%C8-%C8%E4-%C3%C8%ED-%C8%E1%CA%DA%E5-(-%DF%C7%D4%DD-%C7%E1%D3%D1-)
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، التمس لو قصد حاطبو الخيانة كال الغدر، كال الخركج عف ممة اإلسبلـ، كأظير تكبتو عف فعمو فكران 
 .العذر، كشيد لو بالفضؿ لككنو مف أىؿ بدر النبي 

ُكْم  قكلو تعالى: كقد نزؿ في حاطب  }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ََّل َتتَِّخُذوا َعُدوّْي َوَعُدوَّ
يَّاُكْم َأْن ُتْؤِمُنوا يُ  َأْوِلَياَء ُتْمُقوَن ِإَلْيِيْم ِباْلَمَودَِّة َوَقْد َكَفُروا ِبَما َجاَءُكْم ِمَن اْلَحقّْ  ْخِرُجوَن الرَُّسوَل َواِ 

وَن ِإَلْيِيْم ِباْلَمَودَّ  ِة َوَأَنا َأْعَمُم ِبَما ِبالمَِّو َربُّْكْم ِإْن ُكْنُتْم َخَرْجُتْم ِجَياًدا ِفي َسِبيِمي َواْبِتَغاَء َمْرَضاِتي ُتِسرُّ
 (1)(.1)الممتحنة:{ْم َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَِّبيلِ َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَمْنُتْم َوَمْن َيْفَعْمُو ِمْنكُ 

، يحذر اهلل تعالى المؤمنيف مف اتخاذ الكفار كالمشركيف المحاربيف، أصدقاء كفي ىذه اآليات
كالمياجريف معو، مف إخراج ليـ مف بمدىـ، كلما كفركا مف  كأخبلء، كىذا لما فعمكا بالرسكؿ 

ألجؿ ما كاف لو حاطبان؛ ألنو لـ يفعمو إال مصانعة ألىؿ مكة،  الحؽ، كلكف أعذر النبي 
ََّل َيتَِّخذ اْلُمْؤِمُنوَن } كلقكلو تعالى:، كليس خيانة هلل كالرسكؿ كالمسمميف، الماؿ كالكلدعندىـ مف 

َشْيء ِإَّلَّ َأْن َتتَُّقوا ِمْنُيْم اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياء ِمْن ُدون اْلُمْؤِمِنيَن َوَمْن َيْفَعل َذِلَك َفَمْيَس ِمْن المَّو ِفي 
 (2)(.48آؿ عمراف:){ُتَقاة َوُيَحذّْرُكْم المَّو َنْفسو

كيمكننا أف نصؼ مثؿ ىذا التساقط، بالتساقط الجزئي، الذم ما يمبث صاحبو أف يعكد لمحؽ، 
، (3) كيعترؼ بذنبو كيتكب عنو، كفي مثؿ ىذا السياؽ حصؿ مع الصحابي الجميؿ أبك لبابة

 .صدر عنو ما يشعر بالخيانة لمرسكؿ كالمسمميف إذ

غير  بني قريظة في حصكنيـ كأيقف بنك قريظة أنو  فإنو لما حاصر النبي  
أف ابعث إلينا أبك لبابة بف  منصرؼ عنيـ حتى يناجزىـ تشاكركا بينيـ فبعثكا إلى رسكؿ اهلل 

 تشيره في أمرنا، فأرسمو أخا بني عمرك بف عكؼ، ككانكا حمفاء األكس، لنسعبد المنذر، 
إلييـ، فمما رأكه قاـ إليو الرجاؿ، كجيش إليو النساء كالصبياف، فرٌؽ ليـ، كقالكا: يا أبا لبابة أترل أف 

لكنو ما لبث أف رجع حتى ربط كأشار بيده إلى حمقو، إنو الذبح. ننزؿ عمى حكـ محمد؟، قاؿ: نعـ، 
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا }رسكلو، كنزؿ فيو قكلو تعالى: كعرؼ أنو خاف اهلل ك  نفسو في عمكد في المسجد

                                                

انظر: ركاية البخارم، كتاب المغازم، باب غزكة الفتح كما بعث حاطب بف أبي بمتعة  إلى أىؿ مكة يخبرىـ  (1)
 .5/145(، 4274، حديث رقـ)بغزك النبي 

 .512-13/511كثير،  انظر: تفسير ابف (2)
كىك رفاعة بف عبد المنذر بف زبير كقيؿ اسمو مبشر، )السيرة النبكية، أبك محمد عبد الممؾ بف ىشاـ المعافرم،  (3)

 ـ(.2001-ىػ1422، مكتبة الصفا، مصر، 1، ط145/ 3تحقيؽ كليد سبلمة، خالد عثماف، 
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، حتى تاب اهلل تعالى عميو (47األنفاؿ:){ََّل َتُخوُنوا المََّو َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَمُمونَ 
 (1)تمؾ الحادثة.مف  أياـ بعةبعد س

 المخمفين عن غزوة تبوك: -ثانياً 
، كأخبرىـ عف تبكؾ غزكةل جيش العسرة، كاستنفر المسمميف جميعان  لقد جيز النبي 

، السفر الطكيؿ، كفي الخركج تخمؼ عنو  عمى غير عادتو؛ ليتجيز الناس ليذا فيياكجيتو 
يقكؿ ابف القيـ:  رىط مف المدينة، كاف أكثرىـ مف المنافقيف أك ذكم األعذار مثؿ الشيكخ كالكلداف،

النفاؽ، أك  فيإال أحد رجاؿ ثبلثة: إما مغمكصه عميو  نو لـ يكف يتخمَّؼي عف رسكؿ اهلل إ"
مَّفو لمصمحة رجؿه مف أىؿ األعذار، أك مف خمَّفىوي رسكؿي اهلل   و(2)"كاستعممو عمى المدينة، أك خى

 ، لـ يحبسيـ العذر كلكفكلكف مف بيف ىؤالء الرىط، ثبلثة نفر مف خيرة صحابة النبي 
 كمرارة بف الربيع، كىبلؿ بف أمية. ، كىـ كعب بف مالؾ،التكاسؿ كالتياكف، فكاف ذنبيـ بذلؾ عظيمان 

ًممة بف أما كعب فيك  اًلؾ بف عمرك بف القىٍيًف بف سىكىاد ابف غنـ بف كعب بف سى كىٍعبي بفي مى
مىمي الجميع، كاختمؼ شيد العقبة في قكؿ مف أىؿ المدينة، ، سىٍعد بف عمي األىنصارم الخزرجي السى

، أىما ؿ اهلل ًإال في غزكة بدر كتىبيكؾ، كالصحيح أىنو لـ يشيدىا، كلـ يتخمؼ عف رسك في شيكده بدران 
ككاف مف  ،؛ لمسرعة كأىما تبكؾ فتخمؼ عنيا لشدة الحرٌ رسكؿ اهلل فييا أىحدان، تخمَّؼ بدر فمـ يعاًتب

 .(3) شعراًء رسكؿ اهلل
ع ، كقيؿ : ابف ربيعة األنصارم العىٍمرم ، مف بني عمرك بف مرارة بف الربيفيك كأما مرارة 

عكؼ، كقاؿ ىشاـ بف الكمبي : ىك ميرىارة بف ًرٍبًعٌي ابف عىًدٌم بف زيد بف عمرك بف زيد بف جشـ بف 
ٍزرج بف عمرك بف مالؾ ابف األكس، شيد بدران، تخمؼ عف النبي  في  حارثة بف الحارث بف الخى

 (4)تبكؾ.
ٌية بف عامر ابف قيس بف عىٍبد األعمـ بف عامر بف كعب بف كاقؼ كىبلؿ ىك  ًىبلىؿ بف أيمى

شيد بدران كأحدان، ككاف قديـ ، كاسمو مالؾ بف امًرلء القيس بف مالؾ ابف األكس األنصارم الكاقفي
، ككانت معو رايتيـ يكـ الفتح، كىك أحد الثبلثة الذيف تخمفكا اإلسبلـ، كاف يكسر أصناـ بني كاقؼ

                                                

 .145/ 3، السيرة النبكيةانظر:  (1)
 .575-3/574زاد المعاد،  (2)
 .105-5/104، معجـ الصحابة، 462-4/461انظر: أسد الغابة،  (3)
 .5/129أسد الغابة،  (4)
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 (1)ف غزكة تبكؾ.ع

سبب تخمفيـ عف الغزك، أما عف خبر تخمفيـ فقد ركاه عبد اهلل بف كعب عف أبيو، كجاء فيو 
 يـ مف اهلل تعالى.لمسمميف ليـ حتى نزلت التكبة عمي، كمقاطعة ادقيـ القكؿ مع النبي صك 

، بعد أف ذكر خبر تجيز الناس كخركجيـ مف المدينة، كىمو بالذىاب يقكؿ كعب 
َو َقاِفاًل َحَضَرِني َىمّْيو َوَطِفْقُت )مف مرة حتى عادكا مف الغزك، يقكؿ:  أكثر َفَممَّا َبَمَغِني َأنَُّو َتَوجَّ

ِميو َفَممَّا َأَتَذكَُّر اْلَكِذَب َوَأُقوُل ِبَماَذا َأْخُرُج ِمْن َسَخِطِو َغًداو َواْسَتَعْنُت َعَمى َذِلَك ِبُكلّْ ِذي رَْأٍي ِمْن َأىْ 
َقاِدًما زَاَح َعنّْي اْلَباِطُلو َوَعَرْفُت َأنّْي َلْن َأْخُرَج ِمْنُو َأَبًدا ِبَشْيٍء  َقْد َأَظلَّ  ِقيَل ِإنَّ َرُسوَل المَِّو 

َقاِدًما َوَكاَن ِإَذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر َبَدَأ ِباْلَمْسِجِد  ِفيِو َكِذٌب َفَأْجَمْعُت ِصْدَقُوو َوَأْصَبَح َرُسوُل المَِّو 
َجَمَس ِلمنَّاِسو َفَممَّا َفَعَل َذِلَك َجاَءُه اْلُمَخمَُّفوَن َفَطِفُقوا َيْعَتِذُروَن ِإَلْيِو َوَيْحِمُفوَن َفَيْرَكُع ِفيِو َرْكَعَتْيِن ُثمَّ 

َعاَلِنَيَتُيْم َوَباَيَعُيْم َواْسَتْغَفَر َلُيْم  َوَكاُنوا ِبْضَعًة َوَثَماِنيَن َرُجاًل َفَقِبَل ِمْنُيْم َرُسوُل المَِّو  وَلوُ 
ُِْتوُ َوَوَكَل سَ  َِِرُىْم ِإَلى المَِّو َفِج َفِجُِْت  "وَتَعالَ " :ُثمَّ َقالَ  وَفَممَّا َسمَّْمُت َعَمْيِو َتَبسََّم َتَبسَُّم اْلُمْغَضبِ  ورَا

ى ِإنّْي َوالمَِّو َبمَ  :َفُقْمتُ  "وَما َخمََّفَك أََلْم َتُكْن َقْد اْبَتْعَت َظْيَركَ " :َفَقاَل ِلي وَأْمِشي َحتَّى َجَمْسُت َبْيَن َيَدْيوِ 
ًَّل َوَلِكنّْي َلْو َجَمْسُت ِعْنَد َغْيِرَك ِمْن َأْىِل الدُّْنَيا َلرََأْيُت َأْن َسَأْخُرُج ِمْن َسَخِطِو ِبُعْذٍر َوَلَقْد ُأْعِطيُت َجدَ 

ِِْن َحدَّْثُتَك اْلَيْوَم َحِديَث َكِذٍب َتْرَضى ِبِو َعنّْي َلُيوشِ   وَكنَّ المَُّو َأْن ُيْسِخَطَك َعَميَّ َوالمَِّو َلَقْد َعِمْمُت َل
ِِْن َحدَّْثُتَك َحِديَث ِصْدٍق َتِجُد َعَميَّ ِفيوِ  ِإنّْي أَلَْرُجو ِفيِو َعْفَو المَِّو ََّل َوالمَِّو َما َكاَن ِلي ِمْن ُعْذٍر  وَوَل

َأمَّا َىَذا َفَقْد " :َفَقاَل َرُسوُل المَِّو  وَوالمَِّو َما ُكْنُت َقطُّ َأْقَوى َوََّل َأْيَسَر ِمنّْي ِحيَن َتَخمَّْفُت َعْنكَ 
َوالمَِّو َما  :َفَقاُلوا ِلي وَفُقْمُت َوثَاَر ِرَجاٌل ِمْن َبِني َسِمَمَة َفاتََّبُعوِني "وَصَدَق َفُقْم َحتَّى َيْقِضَي المَُّو ِفيكَ 

ِبَما  َأْن ََّل َتُكوَن اْعَتَذْرَت ِإَلى َرُسوِل المَِّو  َوَلَقْد َعَجْزتَ  وَعِمْمَناَك ُكْنَت َأْذَنْبَت َذْنًبا َقْبَل َىَذا
َفَوالمَِّو َما زَاُلوا ُيَؤنُّْبوِني  وَلكَ  اْعَتَذَر ِإَلْيِو اْلُمَتَخمُّْفوَن َقْد َكاَن َكاِفَيَك َذْنَبَك اْسِتْغَفاُر َرُسوِل المَِّو 

ِمْثَل  َنَعْم َرُجاَلِن َقاََّل  :ُقْمُت َلُيْم َىْل َلِقَي َىَذا َمِعي َأَحٌد َقاُلوا ُثمَّ  وَحتَّى َأَرْدُت َأْن َأْرِجَع َفُأَكذَّْب َنْفِسي
ِبيِع اْلَعْمِريُّ َوِىاَلُل ْبُن ُأَميََّة  :َفُقْمتُ  وَما ُقْمَت َفِقيَل َلُيَما ِمْثُل َما ِقيَل َلكَ  َمْن ُىَما َقاُلوا ُمرَاَرُة ْبُن الرَّ

َوَنَيى  وَفَمَضْيُت ِحيَن َذَكُروُىَما ِلي وَفَذَكُروا ِلي َرُجَمْيِن َصاِلَحْيِن َقْد َشِيَدا َبْدرًا ِفيِيَما ُأْسَوةٌ  واْلَواِقِفيُّ 
 واْلُمْسِمِميَن َعْن َكاَلِمَنا َأيَُّيا الثَّاَلَثُة ِمْن َبْيِن َمْن َتَخمََّف َعْنُو َفاْجَتَنَبَنا النَّاُس  َرُسوُل المَِّو 

 وَفَمِبْثَنا َعَمى َذِلَك َخْمِسيَن َلْيَمةً  وَغيَُّروا َلَنا َحتَّى َتَنكََّرْت ِفي َنْفِسي اأْلَْرُض َفَما ِىَي الَِّتي َأْعِرفُ َوتَ 
َفُكْنُت َأْخُرُج  وُىمْ َوَأمَّا َأَنا َفُكْنُت َأَشبَّ اْلَقْوِم َوَأْجَمدَ  وَفَأمَّا َصاِحَباَي َفاْسَتَكاَنا َوَقَعَدا ِفي ُبُيوِتِيَما َيْبِكَيانِ 

                                                

 .381-5/380، أسد الغابةانظر:  (1)
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اَلَة َمَع اْلُمْسِمِميَن َوَأُطوُف ِفي اأْلَْسَواقِ  َفُأَسمُّْم  َوََّل ُيَكمُّْمِني َأَحٌد َوآِتي َرُسوَل المَِّو  وَفَأْشَيُد الصَّ
اَلةِ  ثُمَّ  وَردّْ السَّاَلِم َعَميَّ َأْم ََّل َفَأُقوُل ِفي َنْفِسي َىْل َحرََّك َشَفَتْيِو بِ  وَعَمْيِو َوُىَو ِفي َمْجِمِسِو َبْعَد الصَّ
َذا اْلَتَفتُّ َنْحَوُه َأْعَرَض  وُأَصمّْي َقِريًبا ِمْنُو َفُأَساِرُقُو النََّظرَ  َفِإَذا َأْقَبْمُت َعَمى َصاَلِتي َأْقَبَل ِإَليَّ َواِ 

  .(1)( ...َعنّْي
، أمر نساءىـ باعتزاليـ، كضاقت عمييـ األرض بما رحبت، كفي صبح ف النبي إحتى 

الميمة الخمسيف، جاء البشير يبشر بنزكؿ تكبة اهلل تعالى عنيـ، كما يخبر كعب بذلؾ، يقكؿ: 
َعْن  ِو َفَمِبْثُت َبْعَد َذِلَك َعْشَر َلَياٍل َحتَّى َكَمَمْت َلَنا َخْمُسوَن َلْيَمًة ِمْن ِحيَن َنَيى َرُسوُل المَّ )

َفَبْيَنا َأَنا  وَفَممَّا َصمَّْيُت َصاَلَة اْلَفْجِر ُصْبَح َخْمِسيَن َلْيَمًة َوَأَنا َعَمى َظْيِر َبْيٍت ِمْن ُبُيوِتَنا وَكاَلِمَنا
َسِمْعُت  وَرُحَبتْ َجاِلٌس َعَمى اْلَحاِل الَِّتي َذَكَر المَُّو َقْد َضاَقْت َعَميَّ َنْفِسي َوَضاَقْت َعَميَّ اأْلَْرُض ِبَما 

َفَخَرْرُت َساِجًدا  :َقالَ  وَيا َكْعُب ْبَن َماِلٍك َأْبِشرْ  :َصْوَت َصاِرٍخ َأْوَفى َعَمى َجَبِل َسْمٍع ِبَأْعَمى َصْوِتوِ 
َفَذَىَب  وَفْجرِ ِبَتْوَبِة المَِّو َعَمْيَنا ِحيَن َصمَّى َصاَلَة الْ  َوآَذَن َرُسوُل المَِّو  وَوَعَرْفُت َأْن َقْد َجاَء َفَرجٌ 

َوَرَكَض ِإَليَّ َرُجٌل َفَرًسا َوَسَعى َساٍع ِمْن َأْسَمَم  والنَّاُس ُيَبشُّْروَنَنا َوَذَىَب ِقَبَل َصاِحَبيَّ ُمَبشُّْرونَ 
ْوُت َأْسَرَع ِمْن اْلَفَرسِ  وَفَأْوَفى َعَمى اْلَجَبلِ  ُيَبشُّْرِني  َفَممَّا َجاَءِني الَِّذي َسِمْعُت َصْوَتوُ  وَوَكاَن الصَّ

 وَواْسَتَعْرُت َثْوَبْيِن َفَمِبْسُتُيَما وَوالمَِّو َما َأْمِمُك َغْيَرُىَما َيْوَمِِذٍ  وَنَزْعُت َلُو َثْوَبيَّ َفَكَسْوُتُو ِإيَّاُىَما ِبُبْشرَاهُ 
َيُقوُلوَن ِلَتْيِنَك َتْوَبُة  وُيَينُّوِني ِبالتَّْوَبةِ  َفَيَتَمقَّاِني النَّاُس َفْوًجا َفْوًجا َواْنَطَمْقُت ِإَلى َرُسوِل المَِّو 

َفَقاَم ِإَليَّ  وَجاِلٌس َحْوَلُو النَّاُس  َحتَّى َدَخْمُت اْلَمْسِجَد َفِإَذا َرُسوُل المَِّو  :َقاَل َكْعبٌ  والمَِّو َعَمْيكَ 
َوالمَِّو َما َقاَم ِإَليَّ َرُجٌل ِمْن اْلُمَياِجِريَن َغْيَرُه َوََّل  وِنيَطْمَحُة ْبُن ُعَبْيِد المَِّو ُيَيْرِوُل َحتَّى َصاَفَحِني َوَىنَّا

َوُىَو َيْبُرُق  َقاَل َرُسوُل المَِّو  وَفَممَّا َسمَّْمُت َعَمى َرُسوِل المَِّو  :َقاَل َكْعبٌ  وَأْنَساَىا ِلَطْمَحةَ 
َأِمْن ِعْنِدَك َيا َرُسوَل  :ُقْمتُ  :َقالَ  "وَمْيَك ُمْنُذ َوَلَدْتَك ُأمُّكَ َأْبِشْر ِبَخْيِر َيْوٍم َمرَّ عَ " :َوْجُيُو ِمْن السُُّرورِ 
 (2)(...َقاَل ََّل َبْل ِمْن ِعْنِد المَّوِ  ؟والمَِّو َأْم ِمْن ِعْنِد المَّوِ 

ْنَصاِر }َلَقْد تَاَب المَُّو َعَمى النَِّبيّْ َواْلُمَياِجِريَن َواأْلَ كنزلت التكبة عمييـ في قكلو اهلل تعالى: 
نَُّو ِبِيْم الَِّذيَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة ِمْن َبْعِد َما َكاَد َيِزيُغ ُقُموُب َفِريٍق ِمْنُيْم ُثمَّ تَاَب َعَمْيِيْم إِ 

َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَمْيِيْم  * َوَعَمى الثَّاَلَثِة الَِّذيَن ُخمُّْفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَمْيِيُم اأْلَْرُض ِبَما َرُءوٌف َرِحيمٌ 
َيا  * لتَّوَّاُب الرَِّحيمُ َأْنُفُسُيْم َوَظنُّوا َأْن ََّل َمْمَجَأ ِمَن المَِّو ِإَّلَّ ِإَلْيِو ُثمَّ تَاَب َعَمْيِيْم ِلَيُتوُبوا ِإنَّ المََّو ُىَو ا

                                                

أخرجو البخارم في صحيحو مختصران، كتاب المغازم، باب حديث كعب بف مالؾ كقكؿ اهلل عز كجؿ )كعمى  (1)
 . 6/3(، 4418يث رقـ)الثبلثة الذيف خمفكا(، حد

 . 6-6/3، راجع الحديث السابؽ بطكلو (2)
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اِدِقينَ   (.119-117التكبة:){َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُكوُنوا َمَع الصَّ

تخمؼ  ،تبكؾ لما غزا رسكؿ اهلل "قاؿ:  أنو الحسف عف هابف أبي حاتـ في تفسير يركم 
حدىـ فكاف لو حائط أما أ: قاؿ ،كربيع بف مرارة أك مرارة بف الربيع أميةكعب بف مالؾ كىبلؿ بف 

عامي ىذا في  أقمتفمك   : قد غزكت مع رسكؿ اهللقاؿ ،حينيا قد فشت فيو الحمرة كالصفرة
فني عف خمٌ  : مادخؿ حائطو فقاؿ كأصحابو فمما خرج رسكؿ اهلل  ،منو فأصبتىذا الحائط 
 إنيالميـ ، الحائط أيياضٌف بؾ  إالكما استبؽ المؤمنكف مف الجياد في سبيؿ اهلل  ،رسكؿ اهلل
 ،معكا لوناس كاجت أىموفكاف قد تفرؽ عنو مف  ،اآلخر كأما،قد تصدقت بو في سبيمؾ أني أشيدؾ

فمما خرج رسكؿ اهلل  ،أىميالعاـ في  أقمت أنيفمك  ،كغزكت  فقاؿ: قد غزكت مع رسكؿ اهلل
 إالالمؤمنكف في الجياد في سبيؿ اهلل  إليوفني عف رسكؿ اهلل كما استبؽ خمٌ  : ماقاؿ كأصحابو 

 كأماعمـ ما تقضي فٌي أ حتىكمالي  أىميرجع إلى أ أالٌ لؾ عمٌي  إفالميـ  ،األىؿ أيياضٌف بكـ 
َلَقْد تَاَب المَُّو َعَمى }: لحؽ بالقكـ فأنزؿ اهلل تعالىأ تقطع نفسي أك أفلؾ عمٌي  إف: الميـ فقاؿ اآلخر

ْرُض َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَمْيِيُم اأْلَ  َوَعَمى الثَّاَلَثِة الَِّذيَن ُخمُّْفوا: قكلو إلي النَِّبيّْ َواْلُمَياِجِريَن َواأْلَْنَصارِ 
كال  ،دمان حرامان  أصابكاكال  ،حرامان  ماالن  أكمكا سبحاف اهلل كاهلل ما اآلية قاؿ الحسف : يا {ِبَما َرُحَبتْ 

فبمغ منيـ ما  بطؤا في تمؾ الغزاة عف رسكؿ اهلل أقد  أنيـغير  ،فسدكا في األرضأ
 .(1)"تسمعكف

الزحؼ دكف عذر يغفر ليـ تأخرىـ لقد ارتكب ىؤالء الصحابة الكراـ ذنبان عظيمان بتكلييـ عف 
كالتكاسؿ عف نصرة  كالماؿ كاألىؿ، سكل الرككف لمدنيا كعف المسمميف،  اهلل عف رسكؿ
، كلـ يجز ألحد التخمؼي إال إيقكؿ ابف القيـ: " المسمميف، فَّ اإلماـ إذا استنفر الجيش، لزميـ النفيري

كجكب النفير تعييفي كؿّْ كاحد منيـ بعينو، بؿ متى استنفر الجيش، لـز كيؿَّ  فيبإذنو، كال ييشترطي 
 -كالثاني، يصير فييا الجياد فرض عىٍيف التيكاحد منيـ الخركجي معو، كىذا أحدي المكاضع الثبلثة 

 .(2)"إذا حضر بيف الصفيف -كالثالث ،إذا حضر العدكُّ البمد
اإلسبلمي، طبقو كؿ فئات المجتمع الصديؽ كانت عقكبتيـ شديدة مف قبؿ المجتمع ف 

كالزكجة كالقريب، كلكف لٌما كانت نياتيـ سميمة خالية مف النفاؽ، عامرة بالصدؽ نجكا مف فعميـ 

                                                

كالصحابة كالتابعيف،  أخرجو ابف أبي حاتـ الرازم في تفسيره، تفسير القرآف العظيـ مسندان عف رسكؿ اهلل  (1)
باز، ، مكتبة نزار ال1، ط6/1904الحافظ أبك محمد عبد الرحمف بف أبي حاتـ الرازم، تحقيؽ أسعد محمد الطيب، 

 ـ،)لـ أقؼ عمى حكـ لمركاية(.1997-ىػ1417الرياض، السعكدية،
 .3/558زاد المعاد،  (2)
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ىذا كتابكا كتاب اهلل عمييـ، كىذا أيضان أنمكذج مف نماذج التساقط الجزئي الذم يتراجع فيو 
 صاحبو، كيسارع بالتكبة.

، مف لقيو كآمف بو ثـ ارتد، كعاد إلى إيمانو كيدخؿ في مفيكـ التساقط في زمف النبي 
، كىذا تساقط جزئي ال يخرج الفرد مف دائرة الصحبة، (1)بعد تكبتو أك لـ يمقو سكاءن لقي النبي 

ُن َسْعِد َكاَن َعْبُد المَِّو بْ ) :قاؿ  بف عباساعف ف ،(2)كمف ذلؾ ما حدث لعبد اهلل بف أبي السرح
َأْن  ِباْلُكفَّاِر َفَأَمَر ِبِو َرُسوُل المَِّو  َفَأَزلَُّو الشَّْيَطاُن َفَمِحقَ  و ْبِن َأِبى َسْرٍح َيْكُتُب ِلَرُسوِل المَّوِ 

كىذا مثاؿ لمف ارتد   ،)(3)َفَأَجاَرُه َرُسوُل المَِّو  َفاْسَتَجاَر َلُو ُعْثَماُن ْبُن َعفَّانَ  وُيْقَتَل َيْوَم اْلَفْتحِ 
 .بعد تكبتو ثـ تاب كلقي النبي 

ككاف األشعث قد ارتد فيمف " ،(4)بف قيس األشعثبعد تكبتو مثؿ  كمنيـ لـ يمؽ النبي  
ثـ شيد األشعث ...، كزكجو أختو أـ فركةفأطمقوارتد مف الكندييف كأسر فأحضر إلى أبي بكر فأسمـ 

 .(5)"اليرمكؾ بالشاـ كالقادسية كغيرىا بالعراؽ كسكف الككفة كشيد مع عمي صفيف كلو معو أخبار

ثـ ارتد كاستمر في ردتو  كما كيدخؿ في مفيكـ التساقط في زمف النبكة مف آمف بالنبي 
ىاجر مع زكجو أـ ، (6)حتى المكت، كىذا يعد تساقطان كميان، كمنو ما حصؿ مف عبيد اهلل بف جحش

ٍمًرك ٍبًف سىًعيًد ٍبًف ف ،(7)حبيبة إلى الحبشة كىناؾ اعتنؽ النصرانية كمات عمييا اًعيؿى ٍبًف عى عىٍف ًإٍسمى

                                                

نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر انظر:  (1)
السعكدية، ، مطبعة سفير، الرياض، 1، ط141-1/140تحقيؽ عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي، العسقبلني، 

 ق.1422
عبد اهلل بف سعد بف أبي سرح بف الحارث بف حبيب بالميممة مصغرا بف حذافة بف مالؾ بف حسؿ بف عامر ىك  (2)

بف لؤم القرشي العامرم، يكنى أبا يحيى، ككاف أخا عثماف مف الرضاعة ككانت أمو أشعرية. )انظر: اإلصابة، 
4/76) 
، قاؿ األلباني: حسف 2/532(، 4358أخرجو أبك داكد في سننو، كتاب الحدكد، باب الحكـ فيمف ارتد، رقـ) (3)

 اإلسناد.
األشعث بف قيس بف معدم كرب بف معاكية بف جبمة بف عدم بف ربيعة بف معاكية األكرميف بف ثكر ىك  (4)

 (.1/50أس فسمي األشعث.)انظر: اإلصابة، الكندم يكنى أبا محمد، كاف اسمو معدم كرب ككاف أبدان أشعث الر 
 .51-1/50اإلصابة،  (5)
عبيد اهلل بالتصغير بف جحش بف رئاب بف يعمر األسدم مف بني أسد بف خزيمة زكج أـ حبيبة رممة بنت ىك  (6)

 (.8/48أبي سفياف بف حرب قبؿ أف يرتد في الحبشة.)انظر: اإلصابة، 
 .8/48، اإلصابةانظر:  (7)
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ًبيبىةى  : قىالىٍت أيُـّ حى كرىةو ):  اٍلعىاًص، قىاؿى ٍكًجي ًبأىٍسكىاً  صي ٍحشو زى نىاـً كىأىفَّ عيبىٍيدى المًَّو ٍبفى جى رىأىٍيتي ًفي اٍلمى
ًبيبىةى، ًإنّْ كىأى  : يىا أيَـّ حى اليوي، فىًإذىا ىيكى يىقيكؿي ًحيفى أىٍصبىحى : تىغىيَّرىٍت كىالمًَّو حى ، فىقيٍمتي ي نىظىٍرتي ًفي ٍشكىًىًو فىفىًزٍعتي

ٍمتي ًفي ًديفً  كيٍنتي قىٍد ًدٍنتي ًبيىا، ثيَـّ دىخى ٍيرنا ًمفى النٍَّصرىاًنيًَّة كى ـٍ أىرى ًديننا خى ٍعتي ًإلىى ميحى  الدّْيًف فىمى ، ثيَـّ رىجى مَّدو
ـٍ يىٍحفىٍؿ ًبيى  ٍؤيىا الًَّتي رىأىٍيتي لىوي، فىمى ٍيره لىؾى كىأىٍخبىٍرتيوي ًبالرُّ : كىالمًَّو مىا خى ٍمًر النٍَّصرىاًنيًَّة، فىقيٍمتي مىى اٍلخى ا كىأىكىبَّ عى

تَّى مىاتى   .(1)(...حى
 :التساقط في الواقع المعاصر -المطمب الثالث
التساقط في الكاقع المعاصر فنجده أكثر مف غيره مف العصكر السابقة، كذلؾ لبعد أما عف 

الناس عف المنابع األصيمة لمشريعة اإلسبلمية، كاتخاذ غير الكتاب كالسنة مرجعان لبلحتكاـ، 
باإلضافة إلى الغزك الفكرم الخارجي لكؿ ما ىك إسبلمي، كتأثيرىا عمى أنظمة الحكـ اإلسبلمية، 

ىذه األسباب تخمؼ المسمميف عف ركب الحضارة كانبيارىـ بحضارة الغرب، كؿ ىذا أضؼ إلى 
 يساعد في انتشار ىذه الظاىرة بيف صفكؼ المجتمع المسمـ.

كفيما يمي نماذج لبعض الدعاة الذيف تنازلكا عف مبادئيـ، كدعكتيـ لمحؽ ألحد ىذه األسباب 
 .، فتساقطكا بذلؾ فكريان أك كميا معان 

 :الطيطاويرافع رفاعة  -أوَّلً 
رفاعة بف بدكم بف عمي بف محمد بف عمي بف رافع الطيطاكم، المصرم، الحسيني، ىك "

 .(2)"مف العمكـ أنكاعالشافعي عالـ مشارؾ في 

 أكفد، ثـ األزىركلد في طيطا بمديرية جرجا مف صعيد مصر، كقصد القاىرة، فتعمـ بالجامع 
كالتاريخ، كعاد إلى مصر، فتكلى رئاسة الترجمة في  اجغرافي، فدرس الفرنسية، كتثقؼ الاأكربإلى 

 .(3)"كثيرة، كتكفي بالقاىرة المدرسة الطبية، كانشأ جريدة الكقائع المصرية، كترجـ كتبان 

في سيرة ساكف  اإليجازفي تربية البنات كالبنيف، نياية  األميفمف آثاره الكثيرة: المرشد 

                                                

 .21-4/20(، 6855، رقـ)أخرجو الحاكـ في مستدركو عمى الصحيحيف، باب تسمية أزكاج الرسكؿ  (1)
، دكف رقـ طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيركت، لبناف، دكف 4/168معجـ المؤلفيف، عمر رضا كحالة،  (2)

 .تاريخ
، دار العمـ لممبلييف، 15، ط3/29مي، كانظر: األعبلـ، خير الديف بف محمكد الزرك، 4/168معجـ المؤلفيف،  (3)

 ـ.2002بيركت، لبناف، 
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الحجاز في السيرة النبكية، شرح المية العجـ، القكؿ السديد في االجتياد كالتقميد، كالتحفة المكتبية 
 (1).لتقريب المغة العربية

، (2)كاف الشيخ رفاعة كما يذكر مادحكه، كاف رجؿ العمـ كاألخبلؽ العالية، كالتكاضع كالمثابرة
ي مصر الحديثة، كأنو ميد الطريؽ آلالؼ العقكؿ كالقمكب، كما كصؼ بأنو إماـ النيضة العممية ف

 (3)لمتابعة النيضة الحديثة في مصر.

يقكؿ محمد قطب: "لقد كاف رفاعة رافع الطيطاكم كاحدان مف أكلئؾ األئمة العظاـ )يقصد 
 أئمة الناس في الصبلة كمرشدكىـ إلى األحكاـ الدينية في البعثات كغيرىا(، أك ىكذا كاف يكـ ذىب
إلى فرنسا، كلكنو عاد كىك كاحد مف أئمة التغريب، استقبمو أىمو بالفرح يـك عاد مف فرنسا بعد غيبة 

 .(4)سنيف، فأشاح عنيـ في ازدراء، ككسميـ بأنيـ فبلحكف ال يستحقكف شرؼ استقبالو"

لقد كاف ىذا اليدؼ مف ابتعاث محمد عمي لمجمكعة مف الشباب حديثي السف لمتعمـ في 
فكار محمد عمي ىي امتداد ألفكار الحممة الفرنسية عمى مصر كالتي لـ تنجح عسكريان فأفرنسا، 

بقيادة نابميكف، فنصبت في مصر مف يخمفيا فكريان، كىك محمد عمي باشا، ككاف مف أىداؼ ىذه 
ثارة النعرات الكطنية كالجاىمية،  حبلؿ القكانيف الكضعية، كا  الحممة، تنحية الشريعة اإلسبلمية، كا 

 (5)بثؽ منيا إلى بقية العالـ اإلسبلمي.لتن

، التي يريد أف ينفذىا الغرب، كالتي كانت لخطيرةلقد انتبو بعض مشايخ األزىر ليذه الخطة ا
ليا أبعد األثر في تحكؿ المجتمع كتحمؿ القيـ كظيكر السفكر كاالختبلط، لكف كاف مف بيف شيكخ 

يكف بالكعي الكافي في التفريؽ بيف التبعية  األزىر رفاعة الطيطاكم كالذم كاف حديث السف، فمـ
لمغرب كبيف األخذ بمقدار لخدمة األمة كترقيتيا، فأقر التغريب جممة، كبذر بذكره األكلى في 

 (6)مصر.

كقد عبر رفاعة عف انبياره بالحضارة الغربية كباألخص الفرنسية، بأف ألؼ كتابو المشيكر 

                                                

 .3/29 ، األعبلـ لمزركمي، 4/168انظر: معجـ المؤلفيف،  (1)
 ـ.1986، دار الجيؿ، بيركت، لبناف، 1، ط73الجامع في تاريخ األدب العربي)األدب الحديث(، حنا الفاخكرم،  (2)
 ـ.1973، دار الفكر، لبناف، 8، ط1/31انظر: في األدب الحديث، عمر الدسكقي،  (3)
 .195-194 محمد قطب، كاقعنا المعاصر، (4)
، دكف رقـ 239-238، الفكر اإلسبلمي كسمـك التغريب كالتبعية، أنكر الجندم، 195-190انظر السابؽ،  (5)

 طبعة، دار الفضيمة، القاىرة، مصر، دكف تاريخ.
 .239-238، : الفكر اإلسبلمي كسمكـ التغريبظران (6)
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في كصؼ رحمتو في االبتعاث، كىك كتاب تخميص اإلبريز في تمخيص باريز، كالذم كاف يحمؿ 
، كحرفيا معظـ أفكاره التغريبية التي عاد بيا فكاف لو األثر البالغ في تغيير كجو الحياة المصرية

اعتبر بعض الكتاب أف ابتعاث الشيخ رفاعة، يعد منقبة لو كلمصر، يقكؿ اإلسبلـ، في حيف  عف
عمر الدسكقي عف رفاعة كابتعاثو: "ككاف مف حسف حظو كحظ مصر أف طمب محمد عمي إلى 
الشيخ العطار أف يختار لو مف عمماء األزىر إمامان لمبعثة األكلى، يرل فيو المياقة لتمؾ الكظيفة، 

 .(1)االختيار عمى الشيخ رفاعة"فكقع 

لقد عاد رفاعة مشبعان باألفكار التغريبية كالتي كانت في مقدمتيا، استبداؿ القكانيف 
كالتشريعات اإلسبلمية بالقكانيف الكضعية األكركبية، كمما يدلؿ عمى ذلؾ تكميؼ الخديكم إسماعيؿ 

لمعمؿ بو في المحاكـ بعد إلغاء ـ، 1853رفاعة الطيطاكم بترجمة القانكف الفرنسي الكضعي عاـ 
 (2)العمؿ بالشريعة اإلسبلمية.

يقكؿ عمر الدسكقي: "كلـ تجد الحككمة خيران مف رفاعة كتبلميذه ليقكـ بيذه الميمة الجميمة، 
 .(3)، كأخرجكه في مجمديف كبيريف"األلسففقاـ بيذا العمؿ مع بعض مف نجباء خريجي مدرسة 

كمف بينيا المغة الفرنسية، فر مف العمكـ كاآلداب الغربية، لقد عاد رفاعة مف فرنسا بحظ كا
، كالتي طمب رفاعة مف محمد عمي السماح لو كآدابيا فما لبث أف عاد كفتح مدرسة األلسف

عف األزىر الشريؼ  طبلب العمـ نظارأ قد صرفت شيئان فشيئان ك  ،(4)بتأسيسيا لنقؿ عمـ أكركبا لمصر
 .كعمكمو

العديد مف الكتب الغربية إلى  ةرجمفي ت التي افتتحيا رفاعة قد ساىمت ىذه المعاىدك  
، كأدخمت أكؿ المظاىر العممانية عمى التعميـ، كمف ثـ العربية، كسيمت تداكليا بأيدم عامة القراء
 (5)انتقمت إلى كافة مظاىر الحياة المصرية.

بية، لقد بدأت فكرة التي نقميا رفاعة مف الغرب، الكطنية مف كجية النظر األكرك كمف األفكار 
إلى رفع الظمـ  توالكطنية في األدب العربي كمحاكلة لجمع الناس حكؿ المطالبة بحقكقيـ، كدعك 

كاالستبداد، كلكنيا تطكرت عمى يد أصحاب الثقافة األكركبية، كبدأت تياجـ الرابطة الدينية كتعتبرىا 

                                                

 .1/33في األدب الحديث،  (1)
 .1/43، في األدب الحديث، 239انظر: الفكر اإلسبلمي،  (2)
 .1/43، في األدب الحديث (3)
 .37،34/ 1انظر: في األدب الحديث،  (4)
 .194 محمد قطب، انظر: كاقعنا المعاصر، (5)
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عة تمؾ النزعة الكطنية، كالذم مصدر شر كتفرقة بيف أبناء الجنس الكاحد، كنجد في كتابات رفا
تتممذ عمى يديو العديد مف الشعراء، الذيف كاف ليـ السبؽ في ترديد كممات الكطف كالكطنية في 

 (1)أشعارىـ، كالتغني بيا في المحافؿ كالمكاسـ مف أمثاؿ صالح مجدم.

ح مف الجيؿ كفت ليسرت في كتاباتو بذكر فكرة تحريرىا، أما عف رفاعة كالمرأة فقد ظي
الطريؽ أماميا لمتعمـ، مساكاة ليا بالرجؿ، بؿ إف الفكر التحررم الذم حممو رفاعة مف الغرب 

، فيك يشيد بالرقص كمنو الباليو كال يرل فيو ضيران ذلؾ إلى التخمي عف قيـ اإلسبلـ كآدابو يتعدل
ـٌ منو رائحة العير، ككؿ إنساف يعز يقكؿ: " مع الرجاؿ، ـ امرأة ىذا الرقص نط مخصكص ال ييشت
 .(2)"يرقص معيا

الجيدة كالخسيسة كالتعكد بؿ منبعو التربية  كأما عف عفة المرأة فغير مرتبط بتكشفيا كتسترىا، 
نكع المخبطة بالنسبة لعفة النساء، ال يأتي مف إف ، يقكؿ الطيطاكم: "عمى محبة كاحد دكف غيره

 .(3)"كالتعكد عمى محبة كاحد دكف غيرهبؿ منشأ ذلؾ التربية الجيدة كالخسيسة  ،كشفيف أك سترىف

كقد طمب في كتابو المرشد األميف في تربية البنات كالبنيف، أف تككف المرأة عمى قدـ المساكاة 
مف الرجؿ، مما يؤىميا بعد لمشاركتو في كؿ األعماؿ بحسب قكتيا كنشاطيا، مما يبعدىا عف 

ي تعميـ البنات كالصبياف معان...ليمكف لممرأة األباطيؿ كافتعاؿ األقاكيؿ يقكؿ: "ينبغي صرؼ اليمة ف
، عمى قدر طاقتيا كقكتيا ،مما يتعاطاه الرجاؿ ،أف تتعاطى األشغاؿ كاألعماؿعند اقتضاء الحاؿ 

ييشغؿ ألسنتيف  ،حيث إف فراغ أيدييف عف العمؿ لة،كىذا مف شأنو أف يشغؿ النساء عف البطا
، كيقربيا مف عما ال يميؽ بيافالعمؿ إذا يصكف المرأة  ،يؿمكبيف باألىكاء كافتعاؿ األقاك باألباطيؿ كق

 .(4)"الفضيمة

ثير رائدان مف ركاد النيضة، بؿ يركنو رائد كبعد فيذا ىك رفاعة الطيطاكم الذم يراه الك
بذر بذكر  حيث ، لقد كاف رفاعة رائدان لمفكر التغريبي األكركبي،(5)التنكير في العصر الحديث

                                                

، مؤسسة الرسالة، بيركت، 5، ط1/78في األدب المعاصر، د.محمد محمد حسيف،  انظر: االتجاىات الكطنية (1)
 ـ.1982ىػػ1402لبناف، 

، دكف رقـ طبعة، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 2/213تخميص اإلبريز في تمخيص باريز، رفاعة الطيطاكم،  (2)
 ـ.1993التنكير، مصر، 

 .3/391السابؽ،  (3)
 ، نقبلن عف المرشد األميف لمطيطاكم.44-1/43انظر: في األدب الحديث،  (4)
، دار المستقبؿ العربي، 1مثالو كتاب رفاعة الطيطاكم رائد التنكير في العصر الحديث، د.محمد عمارة، ط (5)

 ـ.)كالذم يشيد فيو بدكر رفاعة في نيضة مصر في أصعدة مختمفة(.1984
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  .العممانية في الحياة المصرية كالتي انتقمت تدريجيان لمعالـ اإلسبلمي

 الشيخ محمد سيد طنطاوي: -ثانياً 
 بقرية سميـ الشرقية مركز طما ملد الشيخ الدكتكر محمد سيد طنطاك كي ، شيخ األزىر الشريؼ

ثـ التحؽ بمعيد تمقى تعميمو األساسي بقريتو كحفظ القرآف الكريـ ، ـ1948سنة  محافظة سكىاج
، كبعد انتياء دراستو الثانكية التحؽ بكمية أصكؿ الديف كتخرج منيا ـ1922سنة  ياإلسكندرية الدين

، ثـ حصؿ عمى الدكتكراه في التفسير ـ1929، ثـ حصؿ عمى تخصص التدريس سنة ـ1928سنة 
لكمية  ، ثـ عميدان ـ1958يف مدرسا بكمية أصكؿ الديف سنة ، عي ـ1955 سنةكالحديث بتقدير ممتاز 

، ثـ عميدا لكمية الدراسات اإلسبلمية كالعربية لمبنيف سنة ـ1975أصكؿ الديف بأسيكط سنة 
 سنةلؤلزىر الشريؼ  ، ثـ عييف شيخان ـ1985 سنة لجميكرية مصر العربية ، ثـ مفتيان ـ1982
 (1).ـ1995

القرآف  يقصة فالكريـ، ال لمقرآفالقرآف كالسنة، التفسير الكسيط  ييؿ فبنك إسرائ :مف مؤلفاتو
 .(2)ـ4111مارس  11تكفى في  كقد الكريـ، معامبلت البنكؾ كأحكاميا الشرعية،

 ،منصب اإلفتاء ثـ منصب مشيخة األزىر مف أعظـ المناصب مسؤكلية عمى صاحبيا
، متكافقة ج إلى فتاكل أمينةصر التي تحتايتكقؼ عمييا كثير مف قضايا المسمميف كمستجدات العك 

ف كانا مف نصيب الشيخ سيد الطنطاكم في اف المنصبامع الشرع منضبطة مع ضكابطو، كىذ
 طاكم، إذ ينبغين، األمر الذم يرفع مف قدر األمانة الممقاة عمى عاتؽ الشيخ الطلمدة طكيمةمصر 

صكت النظاـ الحاكـ  فقد كاف ،أف يككف أمينان في فتكاه كمكاقفو السياسية، لكف ىذا لـ يحصؿ منو
في كثير مف مكاقفو كأقكالو، كىذا مما يؤخذ عميو كداعية في منصب مثؿ ىذا، تككف في يده غالبان 

 قضايا مصيرية تيـ األمة اإلسبلمية.

 :، كمنيامشايخوك  زىرغيره مف عمماء األ ىي القضايا التي خالؼ فييا شيخ األزىر ةككثير 

 إباحة ربا البنوك: -5

كالتي تحدث عنيا كباألخص شيادات االستثمار التي يصدرىا البنؾ األىمي المصرم،  

                                                

، الييئة العامة لبلستعبلمات، أعبلـ كشخصيات مصرية، 28/11/2010ريخ سيد الطنطاكم، األحد، بتا (1)
http://www.sis.gov.eg/VR/figures/arabic/html/45b.htm#a1. 

 السابؽ. (2)

http://www.sis.gov.eg/VR/figures/arabic/html/45b.htm#a1
http://www.sis.gov.eg/VR/figures/arabic/html/45b.htm#a1
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فكائد البنكؾ ىي الربا الحراـ، كالذم ذكر فيو استغرابو  بإسياب الدكتكر يكسؼ القرضاكم في كتابو
ـ بتحريـ ىذا النكع مف 1989يخ طنطاكم في فبراير فتكاه، حيث أفتى الشمف تغيير الشيخ 

ذلؾ بأنيا نكع مف اإلقراض كاالقتراض بفائدة محددة مسبقان كىذا يدخؿ في  المعامبلت البنكية، معٌمبلن 
 (1).مفيـك الربا، ثـ أفتى بتحميؿ ىذه المعامبلت في سبتمبر مف نفس السنة

لشيخ طنطاكم بعد استفتاء الدكلة لو كيذكر الدكتكر القرضاكم أف ىذه الفتكل صدرت مف ا
 إحدلكىك  بخصكص شيادات االستثمار، فتمنى عميو أف يحيؿ الجكاب لمجمع البحكث اإلسبلمية

عمـ منو في ذلؾ كال يريد أف أىيئات األزىر الشريؼ، أك إحالتو لرأم عالـ مفتي ممف سبقكه، ىك 
 (2)يخالفو فييا، لكنو لـ يفعؿ.

 رفضو دعوى المقاطعة لمبضاِع األمريكية:  -2

، المقاطعة لمبضائع األمريكية، ففي مؤتمر مف مؤتمرات مسألة أخرل خالؼ فييا شيخ األزىر
طالب الداعية اإلسبلمي الشيخ يكسؼ القرضاكم مجمع البحكث اإلسبلمية التابع لمشيخة األزىر، 
رفض شيخ األزىر محمد  في حيف االستشيادية،بمقاطعة البضائع األميركية مجددان تأييده لمعمميات 

 (3).يعكد إلى أصحاب االختصاصسيد طنطاكم المقاطعة مؤكدان أف األمر 

ؾ سيمحؽ ضرران بالببلد كيؼ أكافؽ عمى مقاطعة أم بضاعة إذا كاف ذل" :متسائبلن كقاؿ 
كىؿ يجب  (4)المقاطعة ليس مف اختصاصي فأنا رجؿ ديف" :كتابع طنطاكم لمصحفييف "،كالعباد؟

 (5)."أف أككف مممان بكؿ األمكر؟

منفصبلن عف قضايا أمتو بيذه الصكرة، مكاليان  كىذا مما يؤخذ عميو إذ كيؼ لعالـ أف يككف
 لؤلنظمة الحاكمة بيذا الشكؿ!

                                                

، دار الصحكة لمنشر، القاىرة، 3، ط91-88القرضاكم،  انظر: فكائد البنكؾ ىي الربا الحراـ، د.يكسؼ (1)
 ـ.1994-ىػ1415

 .80انظر: السابؽ،  (2)
، مكقع القرضاكم، مقاؿ بعنكاف: القرضاكم يطالب بمقاطعة 2010/ 11/ 28محمد سيد طنطاكم، األحد،  (3)

البضائع األمريكية كطنطاكم يعارض، 
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=2105&version=1&te

mplate_id=204 
ء في كىك مصطمح يطمقو أىؿ الكتاب عمى أحبارىـ كرىبانيـ، أما عندنا في اإلسبلـ فيطمؽ عميو عالـ كعمما (4)

 الديف.
 .ع القرضاكم، بنفس التاريخ السابؽالمقاؿ السابؽ، مكق (5)

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=2105&version=1&template_id=204
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=2105&version=1&template_id=204
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 موقفو من العمميات اَّلستشيادية: -3

نكقشت قضية العمميات االستشيادية في فمسطيف، فظؿ عمى رأيو السابؽ  نفسو كفي المؤتمر
في أىداؼ مدنية إسرائيمية ليس  ففييا، كالذم ال يعتبر فيو أف مف يفجر نفسو مف الفمسطينيي

 شييدان.

الشيخ في المؤتمر: "مف يفجر نفسو في المعتديف فيك شييد كلكف ليس في األبرياء  يقكؿ 
ف اإلسبلـ ينيى عف ذلؾ". كقاؿ مجددان "إف الفرؽ بيف الجياد كاإلرىاب كاضح كاآلمنيف كاألطفاؿ أل

 .(1)كالفرؽ بيف السماء كاألرض"

فقد جدد الدكتكر القرضاكم في كالكؿ يعمـ ما رأم جؿ عمماء المسمميف في ىذه القضية، 
مكضحان  ،"شيادأعمى درجات االست"المؤتمر تأكيده أف العمميات االستشيادية ضد اإلسرائيمييف ىي 

إنيـ قكـ غزاة طردكا السكاف األصمييف "كأضاؼ  ،أف إسرائيؿ مجتمع عسكرم ال كجكد لممدنييف فيو
 .(2)"كىـ ال يبالكف بمدني أك بعسكرم

ف( اعتبرت فيو منفذم العمميات ردت عميو جبية عمماء األزىر تحت عنكاف )تبرئة كبياكما 
الشيداء، كجكاز قياـ الفمسطينييف بتفجير أنفسيـ، ألف إسرائيؿ ستشيادية في فمسطيف أنيـ أفضؿ اال

 .(3)دار حرب كجميع أىميا أىؿ حرب كال حرمة كال عصمة لدميـ

مع المنظكر الشرعي ليذه  كمدل مخالفتياككاضح جدان مف ىك المستفيد مف ىذه الفتكل، 
 القضية؟!.

 موقفو من التطبيع مع إسراِيل:  -4

بمصافحتو  فبعد أف قاـ الشيخ كىي التطبيع مع الكياف الصييكني، كىذا يقكدنا لمسألة ميمة
، أثار ذلؾ ضجة كبيرة خبلؿ مؤتمر األمـ المتحدة لحكار األدياف شمعكف بيريز لمرئيس اإلسرائيمي

في األكساط اإلسبلمية، كمف بينيا جبية عمماء األزىر، كعندما طالب بعض النشطاء بعزلو مف 
عف مكقفو بمصافحة بيريز، ككصؼ الرافضيف لمتطبيع  لـ يظير تراجعان مكقفو ىذا، منصبو بسبب 

                                                

 .المقاؿ السابؽ، مكقع القرضاكم، بنفس التاريخ السابؽ (1)
 السابؽ. (2)
، مركز المقريزم لمدراسات التاريخية، مقاؿ بعنكاف الحصاد المر 28/11/2010محمد سيد طنطاكم، األحد،  (3)

 .http://www.almaqreze.net/articles/artcl027.htmlلشيخ األزىر طنطاكم، بقمـ د.ىاني السباعي، 

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2B9DCB22-929F-4D86-A45F-F90AA3562572.htmhttp:/
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/2B9DCB22-929F-4D86-A45F-F90AA3562572.htmhttp:/
http://www.almaqreze.net/articles/artcl027.html
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 (1)".مع إسرائيؿ بأنيـ "جيبلء كجبناء

إف " :ف العاـ المساعد السابؽ لمجمع البحكث لمجزيرة نتكبدكره قاؿ الشيخ سيد عسكر األمي
ألنو "يستند إلى مبرر باطؿ ىك أف النظاـ المصرم في  ؛أك مستغربان  مكقؼ طنطاكم ليس جديدان 

كال يرل مشكمة في مصافحة الييكد  حككميان  سبلـ مع اإلسرائيمييف، كىك يعتبر نفسو مكظفان 
طنطاكم مف العمميات االستشيادية كاستقبالو حاخامات كأشار إلى أف مكاقؼ  "،كاستقباليـ

كمسؤكليف إسرائيمييف "أضرت كثيرا بصكرة األزىر لدل الناس، الذيف ال يعرؼ أكثرىـ أف مكاقؼ 
 (2)."طنطاكم ال تعكس رأم األزىر الشريؼ

 كبعد ىذا يتضح لنا مدل التساقط الفكرم الذم كقع فيو شيخ األزىر، كتبعيتو لمنظاـ الحاكـ
 .ال لمشرع الحنيؼ

 موقفو من الحجاب والنقاب: -5

مف  المرأة لقد أكد الشيخ الطنطاكم عمى أف الحجاب فريضة إسبلمية ال يحؽ ألحد أف يمنع
أداء ىذه الفريضة، لكف ىذا الكبلـ منطبؽ عمييا في األراضي اإلسبلمية فقط، فإذا خرجت منيا 

 كاف الحؽ ألم احد أف يمنعيا مف ارتدائو؟!

كمف آخر قضاياه التي أثارت جدالن فكريان في األكساط اإلسبلمية، قضية النقاب كاعتباره  
 .(3)عادة كليس عبادة

قاؿ طنطاكم في تصريحات أكردتيا ككالة الصحافة " :الخبر كاآلتي تالجزيرة نت أكردف
إف الحجاب فريضة  ،الفرنسية قبؿ استقبالو كزير الداخمية الفرنسي نيككال سارككزم في القاىرة اليكـ
ذا قصرت المرأة في ذلؾ يحاسبيا اهلل، كال يمكف ألم مسمـ حاكمان  أف  كاف أـ محككمان  إسبلمية كا 

يخالؼ ذلؾ، غير أنو أكد أف ىذه الفريضة تنطبؽ في حاؿ إقامة المرأة في بمد مسمـ كليس في بمد 
 .(4)"ال يعتنؽ مكاطنكه اإلسبلـ مثؿ فرنسا

                                                

، الجزيرة نت، األخبار، 28/11/2010د سيد طنطاكم، األحد، محم (1)
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1162704 انظر: مكقفو مف سبلمو ،

 .http://www.youtube.com/watch?v=CSWcG6aLjmo&feature=relatedعمى بيريز بالصكت عمى 
 السابؽ. (2)
محمد سيد طنطاكم، بنفس التاريخ السابؽ، كيكيبيديا المكسكعة الحرة،  (3)

http://ar.wikipedia.org/wiki/30محمد_سيد_طنطاكم-#cite_note 
 ، انظر: http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=67930الجزيرة نت،  (4)

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1162704
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=1162704
http://www.youtube.com/watch?v=CSWcG6aLjmo&feature=related
http://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_سيد_طنطاوي#cite_note-30
http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=67930
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في إصدارىا لقرار منع الحجاب في األراضي الفرنسية، فيؿ  كىك بذلؾ يؤكد حؽ فرنسا
 يتكافؽ ىذا مع المنيج الشرعي لؤلحكاـ اإلسبلمية؟!

ككانت مف آخر قضاياه التي أثارت جدالن فكريان في األكساط اإلسبلمية، قضية النقاب 
منيا كمف كاعتباره عادة كليس عبادة، كأمره إلحدل طالبات اإلعدادم بخمع نقابيا كاستيزائو 

 في الشرع، ككبلمو ىذا باطؿ. ؿه ، كمعنى ككف النقاب عادة أم أف ليس لو أص(1)أسرتيا

، كىذه (2)عمماء المسمميف كمشايخيـىذه بعض القضايا التي كانت مخالفتو فييا كاضحة ل
المكاقؼ لو تدؿ عمى تساقطو الفكرم أماـ النظاـ الحاكـ في مصر، بؿ كأماـ العدك الصييكني 

ي، كىك في ىذا المنصب الحساس الذم يتكقؼ عميو كثير مف قضايا األمة الحساسة، لقد كالغرب
كاف مف كاجبو أف يخمص لدينو كأمتو إذ كلي ىذا المنصب، ال أف يفعؿ العكس كما رأينا مف 

 مكاقفو السابقة. 

كفي عرضنا ليذا الفصؿ اتضح لنا مف النماذج المضركبة الشكؿ الفردم لمتساقط، فيك 
مثؿ تساقط بمعاـ، كفكرم كتساقط الشيخ رفاعة الطيطاكم، كسمككي جزئي كتساقط بعض  عقدم

الصحابة ثـ تكبتيـ عف ىذا السمكؾ، كما ظير لنا الشكؿ الجماعي لمتساقط في التساقط العقدم 
لممعتزلة كالفبلسفة، كالفكرم لجماعة التكفير كاليجرة كدعاة تحرير المرأة، كالسمككي بصكره 

نما جئنا بيذه دكف غيرىا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر. المتعددة،  كالنماذج عمى التساقط كثيرة كا 
 

 
 

 
                                                                                                                                          

 

تصريحو بالصكت كالصكرة عمى الرابط التالي: = 
http://www.youtube.com/watch?v=zMCHqFAwXUk&feature=related. 

محمد سيد طنطاكم، بنفس التاريخ السابؽ، كيكيبيديا المكسكعة الحرة،  (1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/30محمد_سيد_طنطاكم-#cite_note 

لمزيد مف البياف حكؿ تمؾ المخالفات كالقكؿ بأف المرأة تصمح أف تككف رئيسة لمجميكرية كأنيا تتمتع بالكالية  (2)
كغيرىا منعو إعادة طبع فتاكل الشيخ جاد الحؽ ألف بعضيا ال يتفؽ مع فتاكاه عامة التي تؤىميا لشغؿ المنصب، ك ال

 ،مف القضايا انظر: مركز المقريزم لمدراسات التاريخية
http://www.almaqreze.net/articles/artcl027.html. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/محمد_سيد_طنطاوي#cite_note-30
http://www.almaqreze.net/articles/artcl027.html
http://www.almaqreze.net/articles/artcl027.html
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 الثالثالفصل 
 وعالجيا في ضوء العقيدةظاىرة التساقط  آثار

 
 وفيو مبحثان:

 
 آثار ظاىرة التساقط. -المبحث األول

 
 .العقيدة في معالجة ظاىرة التساقطدور  -المبحث الثاني
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 المبحث األول
 آثار ظاىرة التساقط

 
 :مطمبين وفيو
 

 آثارىا عمى العقيدة. -المطمب األول        
 

 آثارىا عمى العمل اإلسالمي. -المطمب الثاني        
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 المبحث األول
 آثار ظاىرة التساقط

كبيران  تأثيران  تؤثر كما أنياإف ظاىرة التساقط ليا تبعات يتحمميا صاحبيا في الدنيا كاآلخرة، 
 .عمى العقيدة اإلسبلمية كتشريعاتيا، كما تسبب إساءات بالغة عمى ساحة العمؿ اإلسبلمي

ذا كاف البعض يعتبر سقكط بعض المتساقطيف ظاىرة عافية ال بد منيا؛ لتجديد الخبليا   "كا 
نما كالتخمص مما يعيؽ الحركة كيثقؿ كاىميا كيعتبر كبلِّ عمييا، فإف النتيجة لـ تكف خيران محضان  ، كا 

َنًة ََّل ُتِصيَبنَّ َواتَُّقوا ِفتْ }الغث كالسميف، كصدؽ اهلل تعالى حيث يقكؿ: كانت أشبو بسيؿ أخذ معو 
ةً  ما سيتـ عرضو في المطالب  ، كىذه النتائج كاآلثار ىك(1)"(42األنفاؿ:){الَِّذيَن َظَمُموا ِمْنُكْم َخاصَّ

 اآلتية: 

 :والتشريع آثارىا عمى العقيدة -المطمب األول
ىك تمسكنا بالكتاب كالسنة،  كالتشريعات اإلليية إف معيار التزامنا بالعقيدة الربانية السميمة

كبمنيج السمؼ الصالح الذم طبؽ ما جاء فييما عمى أرض الكاقع فانعكس ذلؾ عمى السمكؾ 
كمما اقتربنا مف الكتاب كالسنة، كمف حياة السمؼ الصالح كالحياة بأسرىا، يقكؿ محمد قطب: "

تأخرنا عف الكتاب كالسنة  رضكاف اهلل عمييـ، فنحف متقدمكف عقديان كسمككيان كذلؾ ببل شؾ، ككمما
 .(2)كعف حياة السمؼ الصالح فنحف متخمفكف في مجاؿ العقيدة كبالتالي في مجاؿ السمكؾ"

كلذلؾ رأينا تراجعان كاضحان عف منحى العقيدة السكية كالتشريع الرباني القكيـ مف قبؿ 
لح إما جيبلن مف عند ، فقد أدخمكا فييما ما ليس عمى منيج الكتاب كالسنة كالسمؼ الصاالمتساقطيف

أنفسيـ، أك تخريبان مف عدكىـ، كذلؾ ما سنمحظو في آثار ىذه الظاىرة عمى كؿ مف العقيدة 
 كالتشريع.

 أثرىا عمى العقيدة: -أوَّلً 
"تمتاز العقيدة اإلسبلمية بأف كؿ حقيقة مف حقائقيا تتفؽ مع فطرة اإلنساف كال تتناقض معيا، 

مدّْيِن َحِنيًفا ِفْطَرَت المَِّو الَِّتي َفَطَر النَّاَس َعَمْيَيا ََّل َتْبِديَل ِلَخْمِق المَِّو َذِلَك }َفَأِقْم َوْجَيَك لِ  قاؿ تعالى:
:{الدّْيُن اْلَقيُّْم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس ََّل َيْعَمُمونَ  لعقؿ كقكة كاعية (، كما تتفؽ ىذه العقيدة مع ا03)الرـك

                                                

 .7المتساقطكف،  (1)
 .161محمد قطب، كاقعنا المعاصر،  (2)
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كىك ما فعمتو بعض الفرؽ  ،ألحكامو ضابطةمنو القكة ال ؿع، لكنيا ال تج(1)مدركو لمحقائؽ"
 .(2)في التساقط العقدم كما تحدثنا عنيا سابقان معتزلة ال يااإلسبلمية من

خالؼ المعتزلة السمؼ في فيـ العقائد، ككانت طريقتيـ في فيميا عقمية خالصة، "لقد  
أصكليـ الخمسة كما تفرع منيا مف  كعممكا عمى تطبيؽ األحكاـ العقمية عمى العقائد الدينية، ككاف
سنة، فكاف ما يعارض  ـكانت قرآنان أأآراء القاعدة األساسية في محاكراتيـ مع النصكص سكاء 

كثيران  أحاديث ينكركنيا... ككاف مكقفيـ مف الحديثيعارضيا مف  مبادئيـ مف آيات يؤكلكنيا، كما
يحكمكف العقؿ في الحديث ال  ـلو، ألني ما يككف مكقؼ المتشكؾ في صحتو، كأحيانان مكقؼ المنكر

 .(3)الحديث في العقؿ"

 فكاف ذلؾ لو األثر الكبير في قضايا العقيدة كالتي كاف منيا:
 توحيد األسماء والصفات: -1

}َلْيَس َكِمْثِمِو قكلو تعالى:  مبدأىـ المأخكذ مف هلل تعالىا ىـتكحيد لقد طبؽ المعتزلة في
 .يخالؼ ىذا المبدأ (، كأكلكا ما11)الشكرل:{َشْيءٌ 

بصير  ،سميع ببل سمع :فقالكا أثبتكا ألفاظيا دكف ما تضمنتو مف صفات الكماؿففي األسماء 
قاؿ  ،أف تتمة اآلية تقكؿ بعكس ما ذىبكا إليو كنسكا (4)حكيـ ببل حكمة ، قدير ببل قدرة،، ببل بصر
 .(11)الشكرل:{َوُىَو السَِّميُع اْلَبِصيرُ  }َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيءٌ تعالى: 

ف أثبتكا كفي الصفات دخمكا  طائفة النفاة ألف حقيقة مذىبيـ ىك نفي الصفات اإلليية، ألنيـ كا 
أف اهلل تعالى قادر حي عميـ، إال أنيـ نفكا أف يككف لو قدرة أك حياة أك عمـ، كما كاختمفكا في 

 (5)استحقاقو تعالى ليذه الصفات.

                                                

 .127-126دراسات في الفكر،  (1)
 مف البحث. 63انظر: صفحة  (2)
المعتزلة في بغداد كأثرىـ في الحياة الفكرية كالسياسية مف خبلفة المأمكف حتى كفاة المتككؿ عمى اهلل، أحمد  (3)

 ـ.2000-ىػ1420، مكتبة مدبكلي، القاىرة، مصر، 1، ط187شكقي العمرجي، 
بف إسماعيؿ األشعرم، تحقيؽ محمد محي  انظر: مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف، أبك الحسف عمي (4)

ـ، العقيدة في اهلل، عمر سميماف 1990-ق1411، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، 1/291الديف عبد الحميد، 
 ـ.1999-ىػ1419، دار النفائس، األردف، 12، ط223أشقر، 

، الدار السكدانية 1، ط59زايد السميرم، انظر: الصفات الخبرية بيف المثبتيف كالمؤكليف بيانان كتفصيبلن، د.جابر  (5)
، السكداف،   ـ.1995-ىػ1416لمكتب، الخرطـك
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الصفات الفعمية هلل تعالى بحجة تنزييو عف التشبيو ؿ المعتزلة اآليات التي تثبت كقد أكٌ 
 (1)قالكا: أم جاء رسؿ ربؾ. (22الفجر:){}َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَمُك َصفِّا َصفِّاففي قكلو تعالى:  كالتجسيـ،

أم بعممنا، كالجنب بمعنى األمر  (12)القمر:{}َتْجِري ِبَأْعُيِنَنايده نعمتو، كقكلو تعالى: قالكا: ك 
، كقالكا كجيو (25)الزمر:{}َأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحْسَرتَا َعَمى َما َفرَّْطُت ِفي َجْنِب المَّوِ في قكلو تعالى: 

 (2)ىك ذاتو.

فيـ بذلؾ حرفكا األلفاظ عف معانييا، كصرفكا المعنى المراد مف اهلل عز كجؿ، كاألسكأ أنيـ لـ 
عالى صفات الكماؿ كالجبلؿ عمى النحك المطمكب، كما فعمو المعتزلة في األسماء يثبتكا هلل ت

كالصفات كغيرىا مف قضايا العقيدة، أحدث اضطرابان فييا، كاألصؿ أف تككف ثابتة ال جدؿ فييا، 
تؤخذ مف السمؼ الصالح مف صحابة كتابعيف كما كردت عنيـ دكف تغيير، فمنيج المعتزلة العقمي 

 ب كممة مدخبلن لمحديث في أمكر العقيدة.جعؿ لكؿ صاح

 فبلسفةككاف مف أثر المعتزلة عمى العقيدة أنيـ فتحكا النافذة األكلى التي دخؿ منيا  
المسمميف إلى عمكـ اليكناف، فصبغكا بيا معظـ آرائيـ كأقكاليـ، كحاكلكا مزجيا في أمكر الديف 

ا أكثر الطكائؼ اإلسبلمية تمثبلن لمفمسفة ككانك  نفسو، كالتكفيؽ بينيما ألنيما يدرساف المكضكع
 (3)اليكنانية كاستخدامان ليا في جدليـ الديني.

كمف القضايا العقدية التي تأثرت بالمتساقطيف كبمف كاف كراءىـ مف جيات تخريبية قضية 
 .عف مفيكمو الصحيح رفتوالنبكات كالتي تأثرت بالحركات اليدامة التي شكىت صكرة النبكة كح

 :النبوات -2

يؤتيو مف شاء ممف سبؽ عممو  ،سبحانو كتعالى فضؿ مف المكلى األجؿالنبكة كالرسالة "
رادتو األزلياف باصطفائو ليا  (4)".كا 

"فالنبكة اصطفاء كاختيار ربػاني كػريـ لمػف اختػاره اهلل مػف عبػاده، كىػي أمانػة شػاقة ال يتحمميػا 
تسػػب بقريػػة شخصػػية، كال تكعقميػػان كال عإال صػػنؼ فريػػد مػػف الرجػػاؿ األطيػػار، فػػالنبكة ليسػػت نبكغػػان 

                                                

، 89انظر: شرح األصكؿ الخمسة، القاضي عبد الجبار بف أحمد األسد أبادم، تحقيؽ د.فيصؿ بدير عكف،  (1)
 ـ.1998، مجمس النشر العالمي، جامعة الككيت، الككيت، 1ط
 .290انظر: مقاالت اإلسبلمييف،  (2)
 .188انظر: المعتزلة في بغداد،  (3)
 .2/268لكامع األنكار البيية،  (4)
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}المَّررررررررُو َأْعَمررررررررُم َحْيررررررررُث َيْجَعررررررررُل كلكنيػػػػػػػػا تكػػػػػػػػريـ كىبػػػػػػػػة كاصػػػػػػػػطفاء كاختيػػػػػػػػار مػػػػػػػػف اهلل اكتسػػػػػػػػابان، 
 .(1)("124األنعاـ:){ِرَساَلَتوُ 

اإلشارة كما سبؽ بالرياضات الركحية كالجسدية،  كلكننا رأينا مف يعتبر النبكة تكتسب اكتسابان 
زعـ الفبلسفة أف النبكة مكتسبة، فإف مف راض نفسو، كخمصيا مف األكصاؼ الذميمة "فقد ، (2)إليو

خبلء نفسو مف الشكاغؿ العائقة عف  إلى األكصاؼ الحميدة، كالـز الخمكة كالعبادة كداكـ المراقبة، كا 
 .(3)المشاىدة، إف النبكة فيض يفيض عمى نفس النبي إذا استعدت لذلؾ"

، كىذا ما حصؿ فعبلن مف أصحاب كلت لو نفسو بادعاء النبكةفيذا القكؿ ذريعة لكؿ مف س
، كصدؽ رسكؿ اهلل (4)الحركات اليدامة فكؿ كاحد منيـ كصؿ بنفسو إلى مرتبة النبكة بؿ كالرسالة

 ،ٍيرىةى ف ٍف النًَّبيّْ عىٍف أىًبي ىيرى اُلوَن ) :قىاؿى  عى َكذَّاُبوَن ََّل َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى ُيْبَعَث َدجَّ
 .(5)(َقِريًبا ِمْن َثاَلِثيَن ُكمُُّيْم َيْزُعُم َأنَُّو َرُسوُل المَّوِ 

بعد سيدنا محمد  -يقكؿ تعالى مكذبان كؿ مف يدعي كفي قكليـ ىذا إنكار لعقيدة ختـ النبكة،
- المَِّو َوَخاَتَم النَِّبيّْيَن َوَكاَن  }َما َكاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجاِلُكْم َوَلِكْن َرُسولَ : النبكة كالرسالة

 .(21)األحزاب:{المَُّو ِبُكلّْ َشْيٍء َعِميًما

كاألصؿ أف ال تخضع لبلجتيادات  التي عبث بيا المتساقطكفالعقدية فيذه بعض القضايا 
كاالفتراءات فيي أصؿ الديف، ناىيؾ عف غيرىا مف القضايا كالمفاىيـ التي تعرضت لفساد عند 
الشباب كالجيؿ المسمـ مثؿ القضاء كالقدر كمفيكـ الدنيا كاآلخرة كمفيكـ عمارة األرض كمفيـك 

  (6).ان سمككيٌ  ان العبادة مما أدل بنا إلى تخبط عقدم في حياتنا أتبعو تخبط

 أثرىا عمى التشريع: -ثانياً 
إبعاد اإلسبلـ عف مجاؿ التطبيؽ، كما حاكلكا إقصاءه عف الحياة لقد حاكؿ المتساقطكف 
}َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم  :العامة، متجاىميف قكلو تعالى

ِلَك َخْيٌر ْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اْْلِخِر ذَ َفإِ 
                                                

 .119دراسات في الفكر،  (1)
 مف البحث. 64انظر: صفحة  (2)
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(، كاستخدمكا في ذلؾ كسائؿ شتى تخفى أحيانان عف نظر البعض فكاف 29)النساء:َوَأْحَسُن تَْأِوياًل{
 القضايا التشريعية أذكر منيا:عمى بعض كاضحان أثرىـ 

 ربا البنوك: -1

 العالـالمعمكـ أف المشايخ كرجاؿ الدعكة ليـ بالغ األثر عمى العامة مف الناس، فإذا أفتى 
كثيران مف أصحاب اليكل كالشيكات يسارع إلى االتكاء ، فنجد حبلؿ أك تحريـحراـ  بتحميؿمنيـ 

في اإلفتاء،  تحرم الدقةذلؾ كاف كاجبان عمييـ ، كلكاالعتماد عمى ىذه الفتكل لمتحمؿ مف الشرع
 كتناكؿ كؿ اآلراء في المسألة الكاحدة، كعرضيا عمى الناس عرضان كاضحان ال لبس فيو.

قضية تحميؿ الشيخ الطنطاكم لربا البنكؾ، مع أنو في قكلو األكؿ  (1)كلكننا ككما بينا سابقان 
خ لؤلزىر يتبعو المبلييف مف الناس في قد حرميا، كىك في منصبو كمفتي كشيعف ىذه القضية 

مف شيادات استثمار كغيرىا مف قركض يعد مف  مصرفيةفإف قمت ألحدىـ إف المعامبلت ال فتكاه،
شيخ األزىر كمفتي مصر قد أحميا في  :الربا كيجب عميؾ تجنبو ألف الربا حراـ، سيرد بكؿ بساطة

سبلمي القائـ عمى تحريـ الربا، قاؿ تعالى: ، ففي ذلؾ بالغ األثر عمى التشريع اإلفتكاه األخيرة
َبا ََّل َيُقوُموَن ِإَّلَّ َكَما َيُقوُم الَِّذي َيَتَخبَُّطُو الشَّْيَطاُن ِمَن اْلَمسّْ َذِلَك بِ } َأنَُّيْم َقاُلوا الَِّذيَن َيْأُكُموَن الرّْ

َبا َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيَع َوَحرَّمَ  َبا ِإنََّما اْلَبْيُع ِمْثُل الرّْ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ََّل }، كيقكؿ: (472البقرة:){الرّْ
َبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة َواتَُّقوا المََّو َلَعمَُّكْم ُتْفِمُحونَ  اًبرو ك ، (131آؿ عمراف:){تَْأُكُموا الرّْ  :قىاؿى   عىٍف جى

َبا َوُموِكَمُو َوَكاِتَبُو َوَشاِىَدْيوِ  َلَعَن َرُسوُل المَِّو )  .(2)(ُىْم َسَواءٌ  :َوَقالَ  وآِكَل الرّْ
 الحجاب: -2

، فكاف ليا األثر البالغ قضية أخرل كاف لممتساقطيف فييا قكؿ غير قكؿ الشرع الكريـكىي 
حجابيا في حياة المرأة المسممة، كىي مف جممة قضايا المرأة المثارة مف دعاة تحرير المرأة، ككأف 

ننا نجد في ىذا المقاـ لمشيخ  ىك العائؽ عف تقدميا كرفعتيا كقياميا بدكرىا في المجتمع، كا 
كما كاف لو رأم في سائر قضايا المسمميف، فكاف رأيو أف المرأة تمبس الحجاب  ان الطنطاكم رأي

اف لمحاكـ ، فإذا خرجت منيا كفيك كاجب عمييا كفريضة مف اهلل لككنيا في الببلد اإلسبلمية فقط
  (3)األجنبي أف يمنعيا مف ارتدائو كعمييا أف تنصاع ألمره.
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؛ بحجة قير الحاكـ كفي قكلو ىذا ذريعة لكؿ مف أرادت أف تخمع الحجاب في ببلد الغرب
 ة اإلسبلمية إرضاءن لمغرب الكافر.كاضح عمى الشريع ليا، كىذا تجفٍّ 

يا طرؼ مف أطراؼ قضية أكبر كىي مر عند ذلؾ فقضية تحرير المرأة مف حجابكلـ يقؼ األ
تحرر المرأة مف التعاليـ اإلسبلمية كالدعكة إلى السفكر كاالختبلط مجاراةن لمغرب كمدنيتيا عمى حد 

ثمان.  تعبير دعاة تحرير المرأة، لكنو لـ يزدىا إال تفسخا كجيبلن كا 

كطػػرح ذاتػػو سػػعد الػػديف صػػالح: "كمػػف ىنػػا فكػػؿ بمػػد إسػػبلمي سػػار فػػي الػػدرب يقػػكؿ األسػػتاذ   
الحجاب اإلسبلمي، كسػمح بػاالختبلط، كحػـر التعػدد كقيػد الطػبلؽ، سػكؼ يصػيبو مػا أصػاب أكركبػا 

َوَمررررررْن َيَتَعرررررردَّ ُحررررررُدوَد المَّررررررِو َفَقررررررْد َظَمررررررَم }: مػػػػػػف التفسػػػػػػخ الخمقػػػػػػي كالثػػػػػػكرة عمػػػػػػى سػػػػػػائر حػػػػػػدكد اهلل
 .(1)("1)الطبلؽ:َنْفَسُو{

 آثارىا عمى العمل اإلسالمي: -المطمب الثاني
إف العمؿ اإلسبلمي يتأثر كما العقيدة كالشريعة بالتساقط كأفكار المتساقطيف، كخصكصان مف 

إلى  أك تمؾالجماعات المنشقة عف صؼ الجماعة المسممة؛ فقد تنادم ىذه الجماعة األفراد ك جية 
مبادئ غير إسبلمية بدعكل التجديد كالمعاصرة، كقد تحدث الخبلفات كالنزاعات بيف بعض 

 ت كبعضيا بناءن عمى ىذه األفكار المضطربة.الجماعا

كما أف كجكد جماعات مندسة مف قبؿ األعداء تدعي اإلسبلـ كاف لو أثر بالغ في ساحة 
 العمؿ اإلسبلمي، كىذا ما سيتضح في النقاط التالية:

 :ةاإلسالمي الجماعاتإضعاف  -أوَّلً 
احػػدة كىػػي كممػػة التكحيػػد، ال لقػد اسػػتطاع اإلسػػبلـ أف يكحػػد القمػكب كيجمػػع األمػػة عمػػى كممػة ك 

إلػػو إال اهلل محمػػد رسػػكؿ اهلل، كمنيػػا انطمقػػت الػػدعكة اإلسػػبلمية، فجابػػت الػػدنيا بأسػػرىا كدخػػؿ تحػػت 
ررررررررًة َواِحررررررررَدًة َوَأَنررررررررا َربُُّكررررررررْم }رايتيػػػػػػػا المبليػػػػػػػػيف مػػػػػػػف البشػػػػػػػػر، قػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػالى:  ررررررررُتُكْم ُأمَّ ِإنَّ َىرررررررِذِه ُأمَّ

َوَأنَّ َىَذا ِصرَاِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َوََّل َتتَِّبُعوا السُُّبَل }كيقكؿ تبارؾ كتعالى: ، (94)األنبياء:{َفاْعُبُدونِ 
اُكْم ِبِو َلَعمَُّكْم َتتَُّقونَ  َق ِبُكْم َعْن َسِبيِمِو َذِلُكْم َوصَّ  .(123)األنعاـ:{َفَتَفرَّ

يحصؿ عندما يتخمى عف  عف الطريؽ القكيـ يؤدم إلى التمزؽ كالتشرذـ، كىذا ما راؼحنفاال
ضعؼ في الصؼ كخمؿ األمر الذم يؤدم إلى الصؼ اإلسبلمي كعف الدعكة اإلسبلمية أفرادىا، 

                                                

 .218احذركا األساليب الحديثة،  (1)
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 (1).العمؿ اإلسبلمي جماعاتفيو، كتمكيف لمعدك مف النيؿ مف 

ف ؤدم إلى تعدد يجماعي  ـسكاء عمى شكؿ فردم أ الخركج عف صؼ الجماعة اإلسبلمية كا 
جماعة تيتـ بجانب كاحد مف جكانب فتجد ، بشكؿ غير منسجـ سبلميةالجماعات عمى الساحة اإل

مع التعنت اإلسبلـ منيا ما ييتـ بالسياسة فقط، كأخرل بالدعكة فقط، كأخرل بالعبادة كالتصكؼ، 
فيككف ىذا ضعؼ في تككينيا، كلك أنيا كحدت  ، دكف رغبة في الحكار أك التكاتؼ،كالتشبث بالرأم

  (2)جكانب اإلسبلـ لكانت قكتيا مؤثرة أكثر.لتشمؿ كافة جيكدىا 

كلـ يقؼ األمر عند اختبلؼ كؿ منيا في طريقة التربية كالعمؿ، بؿ تعداه إلى التناحر 
أمركا بو مف اهلل  ، عمى عكس ماكالتباغض، كالتراشؽ باالتيامات كالشتائـ، يصؿ إلى حد التكفير

َوَأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو َوََّل َتَناَزُعوا }قاؿ تعالى: يو، فقد متعالى كرسكلو الكريـ صمكات اهلل تعالى ع
اِبِرينَ  ٍيرىةى ك ، (46)األنفاؿ:{َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب ِريُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ المََّو َمَع الصَّ  :قىاؿى  عىٍف أىًبى ىيرى

َتَباَغُضوا َوََّل َتَداَبُروا َوََّل َيِبْع َبْعُضُكْم َعَمى َبْيِع ََّل َتَحاَسُدوا َوََّل َتَناَجُشوا َوََّل ) : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً 
التَّْقَوى َىا  واْلُمْسِمُم َأُخو اْلُمْسِمِم ََّل َيْظِمُمُو َوََّل َيْخُذُلُو َوََّل َيْحِقُرهُ  وَبْعٍض َوُكوُنوا ِعَباَد المَِّو ِإْخَواًنا

ِبَحْسِب اْمِرٍئ ِمَن الشَّرّْ َأْن َيْحِقَر َأَخاُه اْلُمْسِمَم ُكلُّ اْلُمْسِمِم َعَمى  -ِإَلى َصْدرِِه َثاَلَث َمرَّاتٍ َوُيِشيُر -ُىَنا
 .(3)(اْلُمْسِمِم َحرَاٌم َدُمُو َوَماُلُو َوِعْرُضوُ 

لقد أشاعت ظاىرة التساقط الفتف كاألجكاء المشحكنة في صفكؼ الحركات اإلسبلمية، مما 
 كليس ىذا ما نريده لمدعكة اإلسبلمية. ، (4) فرادىاالتفسخ كخسارة عدد كبير مف أإلى أدل 

، يجمعكف القمكب اة يتحمكف بالصبر كيتصفكف بالحمـإف اإلسبلـ اليكـ أحكج ما يككف إلى دع"
األناة كيقرركف أمر العقيدة السميمة كيغرسكف شرائع اإلسبلـ الصحيحة في قمكب المسمميف بالتؤدة ك 

، يعاشركف الناس عمى بصيرة مف أمرىـ إف رأكىـ عمى صكاب تعاكنكا كالحكمة كالمكعظة الحسنة
ف رأكىـ مخطئيف بصَّركىـ بالدعكة كدعكىـ بالحكمة عمى ضكء الكتاب كالسنة كىدم سمؼ  معيـ كا 
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  .(1)"ىذه األمة رضكاف اهلل عمييـ

ا، إلى زعزعة ثقة الناس فيي تأد كالتفرؽ التي أصابت الحركة اإلسبلميةالضعؼ إف حالة 
 (2)كالبعد عنيا بؿ كالتطاكؿ عمييا؛ مما عطؿ دكرىا في المجتمع اإلسبلمي كأحبطو.

 تشويو صورة العمل اإلسالمي: -ثانياً 

كىي مع  (3)عف الحركات كالجماعات المدسكسة في الصؼ اإلسبلمي،الحديث سبؽ 
 كه صكرة العمؿ اإلسبلمي كجماعاتو.خطكرتيا عمى الديف اإلسبلمي تش

يقكؿ األستاذ سعد الديف صالح: "لـ يكتؼ أعداء اإلسبلـ بمحاكلة القضاء عمى الجماعات 
نما راحكا يخمقكف فرقان  اإلسبلمية الممتزمة التي حممت الفكرة اإلسبلمية في صفائيا ككضكحيا، كا 

نسبكىا إلى اإلسبلـ بيدؼ القضاء عميو مف الداخؿ كبكاسطة بعض المنافقيف كجماعات ىدامة 
 .(4)ف أعمنكا اإلسبلـ كأبطنكا الكفر أك النصرانية أك الييكدية كالماسكنية"الذي

لقد كاف مف أىـ  ، (89:النساء){َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا َفَتُكوُنوَن َسَواءً }قاؿ تعالى: 
ت أىداؼ ىذه الحركات تشكيو صكرة اإلسبلـ كالدعكة اإلسبلمية، بإظيار عقائد باطمة كتشريعا

غريبة عف المنيج اإلسبلمي، كما كانت السبب في إبراز الفرقة الفكرية كشغميـ بالرد عمى بعضيـ، 
 (5)استنفاذان لقكاىـ كجيكدىـ، كتشكييان لصكرتيـ أما العالـ الخارجي.

غالية في مكمما ساعد عمى تشكيو صكرة العمؿ اإلسبلمي الجماعات اإلسبلمية المتطرفة ال
كاالنعزاؿ بنفسيا عف باقي ليا ىّـّ إال تكفير المسمميف كالمجتمع كالحككمات،  الديف، كالتي لـ يكف
فيذه الجماعات لـ تضؼ عمى العمؿ كما فعمت جماعة التكفير كاليجرة، ، (6)المسمميف كىمكميـ

نما تراجعت بو إلى الياكية، فأصبح العمؿ اإلسبلمي متيمان بسببيا باإلرىاب  اإلسبلمي أم جديد كا 
 كالعنؼ.كالتطرؼ 

وا ِمْن }يقكؿ تبارؾ كتعالى:  َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيْم َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب ََّلْنَفضُّ

                                                

، مكقع السكينة لمحكار، قضية كحكار بعنكاف العنؼ في 28/2/2011، تشكيو صكرة العمؿ اإلسبلمي، اإلثنيف (1)
 .http://www.assakina.com/center/meetings/3326.htmlالعمؿ اإلسبلمي المعاصر، 

 .7انظر: المتساقطكف،  (2)
 مف البحث. 58انظر: صفحة  (3)
 .257احذركا األساليب الحديثة،  (4)
 .257انظر: السابؽ،  (5)
 .497-496محمد قطب، ، كاقعنا المعاصر، 268-267الشباب المسمـ، انظر:  (6)
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عميو كعمى  ، ممتنان رسكلو  يقكؿ تعالى مخاطبان ، قاؿ ابف كثير: "(129)آؿ عمراف:{َحْوِلكَ 
}َفِبَما تاركيف لزجره، كأطاب ليـ لفظو: المؤمنيف فيما أالف بو قمبو عمى أمتو، المتبعيف ألمره، ال

لك كنت سيّْئى ك لكال رحمة اهلل بؾ كبيـ...  أم: أم شيء جعمؾ ليـ لينان  وَرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيْم{
كف اهلل جمعيـ عميؾ، كأالف جانبؾ ليـ تأليفا الكبلـ قاسي القمب عمييـ النفضكا عنؾ كترككؾ، كل

، ىذا ما يجب أف يككف عميو المسمـ فضبلن عف الجماعة المسممة، ال أف تنتيج العنؼ (1)لقمكبيـ"
 كاإلرىاب كتسمطو سيفان عمى الرقاب.

لمف يناكئ الحكـ بما أنزؿ  إف انتياج العنؼ باسـ اإلسبلـ ال يسفر إال عف مزيد مف التمكيف"
، كتفريط بدماء كأركاح شباب كاف مف المفركض أف تبذؿ في سبيؿ الدعكة إلى الٌمو كالنيكض الٌمو
 . (2)"، لتغدك نمكذجان يحتذلمة اإلسبلـ في شتى مياديف الحياةبأ

كما أف تساقط بعض األفراد مف العمؿ اإلسبلمي كخركجيـ عف الصؼ أحيانان يصاحبو 
لصكرة الدعكة بقذؼ االتيامات  ان سبلمي كالدعكة، كتشكييمف قبميـ عمى الجماعة كالعمؿ اإل ان تشيير 

 (3)ىنا كىناؾ.

كؿ ىذا مف شأنو تخريب صكرة العمؿ اإلسبلمي، كاإلنقاص مف قدره كقيمتو، ككؿ ذلؾ 
يصب في خدمة أعداء اإلسبلـ؛ كلذلؾ ىـ عمى حرص دائـ لئليقاع بأفراد العمؿ اإلسبلمي عف 

 .عددةمكائدىـ المت طريؽ

 :ضة الجيادوتعطيل فري إعاقة العمل اإلسالمي -ثالثاً 
لصكرتو أماـ المجتمعات اإلسبلمية  لمعمؿ اإلسبلمي كتشكيوو  مف كؿ ما سبؽ مف إضعاؼو 

 االنشغاؿعاقتو عف متابعة العمؿ في الدعكة، فبدالن مف إ لذلؾ طبيعيةالكالعالمية، ستككف النتيجة 
حالة ، تيدر األكقات كالطاقات في معالجة باإلسبلـبلمية، كتأسيس جيؿ قائـ في نشر الدعكة اإلس

الحاصؿ في صفكفيا بسبب التساقط، كتحسيف صكرة العمؿ اإلسبلمي الذم شكه سابقان  الضعؼ
 (4)لؤلسباب نفسيا، كقٌمما تجدم نفعان ىذه المعالجات.

كتعطيميا كأما بالنسبة لفريضة الجياد، فيي المستيدفة دائمان كأبدان مف قبؿ أعداء اإلسبلـ، 
                                                

 .2/148تفسير ابف كثير،  (1)
تشكيو صكرة العمؿ اإلسبلمي، بنفس التاريخ السابؽ، مكقع السكينة لمحكار، قضية كحكار بعنكاف العنؼ في  (2)

 .http://www.assakina.com/center/meetings/3326.htmlالعمؿ اإلسبلمي المعاصر، 
 .8-7انظر: المتساقطكف،  (3)
 .6انظر: السابؽ،  (4)
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، خدمة لممستعمر األجنبي كاف أىـ ىدؼ لمحركات اليدامة المندسة بيف صفكؼ العمؿ اإلسبلمي
الذم أقمؽ استقراره فريضة الجياد في اإلسبلـ، فسعكا بكؿ ما عندىـ مف كسائؿ لتعطيؿ ىذه 

   (1)الفريضة؛ ضمانان الستقرارىـ كأمنيـ في الببلد المستعمرة.

 -القاديانية كالتي اعتبرت أف الجياد حراـ، كأنو قد انتيى كقتو  مةكمف ىذه الحركات اليدا
بعد مجيء القادياني زعيـ الفرقة، كأنو منكر يجب تركو كالتسميـ لمحككمة التي أمر اهلل  -أم الجياد

 (2)تعالى بطاعتيا، كىي في نظره حككمة بريطانيا الكافرة.

ية إلى بريطانيا، كىذا ىك السبب الرئيس كىك بذلؾ يسمـ زماـ أمكره كأمكر الدكلة اإلسبلم
 ليذه الفرقة كأمثاليا مف الحركات اليدامة. الذم كاف كراء مساندة بريطانيا

الببلد اإلسبلمية، أدل إلى استيداؼ الجياد  مف  بعضكما أف فشؿ الحركات الجيادية في 
يعة ليذه الحككمات قبؿ الحككمات الظالمة التي عممت جاىدة لسحقو كاستئصالو، ككاف فشميا ذر 

 (3)إلعاقة العمؿ اإلسبلمي كنشر الدعكة اإلسبلمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                

 .257انظر: احذركا األساليب الحديثة،  (1)
 .2/118انظر: فرؽ معاصرة،  (2)
 .265-264انظر: الشباب المسمـ،  (3)
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 المبحث الثاني

 دور العقيدة في معالجة ظاىرة التساقط
 

 خمسة مطالب: وفيو
 
 التمسك بالكتاب والسنة. -المطمب األول       

 
 التربية العقاِدية.  -المطمب الثاني       

 
 لزوم العمل اإلسالمي. -المطمب الثالث       

 
تصحيح المفاىيم والتصورات في ضوء العقيدة  -المطمب الرابع       
 اإلسالمية.

 
 اَّلعتدال والوسطية.      -المطمب الخامس       
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 المبحث الثاني
 دور العقيدة في معالجة ظاىرة التساقط

الدراسة كمف خبلؿ ىذا ظاىرة التساقط فإف ىذه  إلى بعد الكقكؼ عمى األسباب المؤدية
، منبعيا كتاب اهلل رسـ خطة لمنجاة مف ىذه الظاىرة، كعبلجيا بأساليب متعددةالمبحث ستعنى ب

، عميا تجدم نفعان فتنقذ كسنة نبيو، كما شرع لنا مف مناىج تربكية تنبع مف عقيدتنا اإلسبلمية الغراء
الحالة عبر المنيج الكقائي كىك ما  كتكقظ الغافؿ، فضبلن عف ككنيا محاكلة لتدارؾ ىذهالغريؽ، 

 سنبينو في المطالب اآلتية:

 التمسك بالكتاب والسنة: -المطمب األول
يقكـ اإلسبلـ عمى شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان رسكؿ اهلل، فالشطر األكؿ اعتراؼ مف 

كالشؽ  ات الكماؿ،المنفرد بأسماء الجبلؿ كصف العبد بككف اهلل عز كجؿ ىك المستحؽ كحده لمعبادة
ذيران، كىذا ىك كنان رسكؿ اهلل لؤلمة بعثو اهلل ىاديان كمبشر  الثاني إقرار مف العبد بككف محمد 

 (1)تاب كالسنة.التمسؾ بالك

ككمما كاف اإلنساف متمسكان بالكتاب كالسنة كاف لمحؽ أقرب، ككمما ابتعد عف منيجييما كاف 
 قاؿ في حجة الكداع أف النبي  جابر بف عبد اهلل فعف ،كالضبلؿ إليو أقرب عنو أبعد،
َتَرْكُت ِفيُكْم َما َلْن َتِضمُّوا َبْعَدُه ِإِن اْعَتَصْمُتْم ِبِو ِكتَاَب المَِّو. َوَأْنُتْم ُتْسأَُلوَن َعنّْى َفَما "): قاؿ لمناس
َوَنَصْحَت. َفَقاَل ِبِإْصَبِعِو السَّبَّاَبِة َيْرَفُعَيا ِإَلى السََّماِء  َقاُلوا َنْشَيُد َأنََّك َقْد َبمَّْغَت َوَأدَّْيتَ  ؟"َأْنُتْم َقاُِِمونَ 

كما أف المتمسؾ بيما أصبر عمى مكاجية  .(2)("المَُّيمَّ اْشَيِد المَُّيمَّ اْشَيدْ " :َوَيْنُكُتَيا ِإَلى النَّاسِ 
لتبعاتيا، كسنذكر فيما يمي ، كأثبت عمى الدعكة كأكثر تحمبلن كمقاكمة نزعات اليكل كالشيطاف

 نحراؼنصكصان حثت عمى التمسؾ بالكتاب كالسنة كبياف أثر االعتصاـ بيما عمى النفس كأثر اال
عنيما، حتى نتكصؿ بيا إلى العبلج الشافي لظاىرة التساقط بأنكاعيا، فالكتاب كالسنة ىما المنبع 

تساقط األمة كأفرادىا في مزالؽ الغي األكؿ لكؿ الخير الذم عميو األمة اإلسبلمية، كمف دكنيما ت
 كاالنحراؼ.

 

                                                

 .1/136انظر: منيج اإلسبلـ في تزكية النفس،  (1)
 .4/39(، 3009رقـ)، أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الحج، باب حجة النبي  (2)
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 نصوص الوحي التي حثت عمى التمسك بالكتاب والسنة واَّلعتصام بيما: -أوَّلً 
 نصوص من القرآن الكريم: -1

ُتْم َأْعَداًء اْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميًعا َوََّل َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا ِنْعَمَت المَِّو َعَمْيُكْم ِإْذ ُكنْ }تعالى:  قاؿ - أ
ْم ِمْنَيا َكَذِلَك َفأَلََّف َبْيَن ُقُموِبُكْم َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِو ِإْخَواًنا َوُكْنُتْم َعَمى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّاِر َفَأْنَقَذكُ 

 (.113)آؿ عمراف:{ُيَبيُّْن المَُّو َلُكْم آَياِتِو َلَعمَُّكْم َتْيَتُدونَ 

يأمر اهلل تعالى المسمميف باالعتصاـ باهلل تعالى كعيده كينياىـ عف التفرقة كاالختبلؼ، 
كيضمف ليـ العصمة عند اتفاقيـ، كيبيف ليـ أف نجاتيـ مف التفرؽ ىك االلتزاـ بما كاف عميو 

 (1)كصحبو. الرسكؿ 

 مؾ كيمنعؾ مفكىك التمسؾ بما يعص كاالعتصاـ افتعاؿ مف العصمةيقكؿ اإلماـ ابف القيـ: "
 كمدار السعادة الدنيكية كاألخركية... كاالعتصاـ االحتماء ،فالعصمة الحمية ،المحذكر كالمخكؼ

فأما االعتصاـ ، عمى االعتصاـ باهلل كاالعتصاـ بحبمو كال نجاة إال لمف تمسؾ بياتيف العصمتيف
لى اهلل كالسائر عمى إكاالعتصاـ بو يعصـ مف اليمكة فإف السائر  ،بحبمو فإنو يعصـ مف الضبللة

فبل يصؿ إلى مقصده إال بعد  ،طريؽ نحك مقصده فيك محتاج إلى ىداية الطريؽ كالسبلمة فييا
فالدليؿ كفيؿ بعصمتو مف الضبللة كأف ييديو إلى الطريؽ كالعدة كالقكة  ،حصكؿ ىذيف األمريف لو

 .(2)"كالسبلح التي بيا تحصؿ لو السبلمة مف قطاع الطريؽ كآفاتيا

}َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم تُْتَمى َعَمْيُكْم آَياُت المَِّو َوِفيُكْم َرُسوُلُو َوَمْن َيْعَتِصْم ِبالمَِّو َفَقْد قاؿ تعالى:   - ب
 .(111)آؿ عمراف:ُىِدَي ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{

ا الكتاب، يحذر تعالى عباده المؤمنيف عف أف يطيعكا طائفة مف الذيف أكتك يقكؿ ابف كثير: "
الذيف يحسدكف المؤمنيف عمى ما آتاىـ اهلل مف فضمو، كما مىنىحيـ بو مف إرساؿ رسكلو... كأف 
الكفر بعيد منكـ كحاشاكـ منو؛ فإف آيات اهلل تنزؿ عمى رسكلو ليبل كنيارنا، كىك يتمكىا عميكـ 

أٌم: كمع ىذا  {َي ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ دِ }َوَمْن َيْعَتِصْم ِبالمَِّو َفَقْد ىُ كيبمغيا إليكـ... ثـ قاؿ تعالى: 
فاالعتصاـ باهلل كالتككؿ عميو ىك العيٍمدة في اليداية، كالعيدَّة في مباعدة الغىكاية، كالكسيمة إلى 

                                                

 .90-2/89انظر: تفسير ابف كثير،  (1)
ياؾ نستعيف (2) ، دار 2، ط1/460محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية، ، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 ـ.1973-ىػ1393الكتاب العربي، بيركت، لبناف، 



118 

 

 .(1)"الرشاد، كطريؽ السداد، كحصكؿ المراد
ِإذا َدعاُكْم ِلما ُيْحِييُكْم َواْعَمُموا َأنَّ  }يا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا ِلمَِّو َوِلمرَُّسولِ  يقكؿ تعالى: - ت

 (.42)األنفاؿ:المََّو َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْمِبِو َوَأنَُّو ِإَلْيِو ُتْحَشُروَن{

كقيؿ: أم إلى ما يحيي بو  ،أم إلى ما يحييكـ، أم يحيي دينكـ كيعممكـقاؿ القرطبي: "
 .(2)"قمكبكـ فتكحدكه، كىذا إحياء مستعار، ألنو مف مكت الكفر كالجيؿ

كرسكلو فييا النجاة كالحياة، حياة القمب كنجاتو مف أسر الشيكات "فاالستجابة ألمر اهلل 
 ف ذؿكقيكدىا، كحياة العقؿ كانطبلقو مف أغبلؿ الجيؿ كالشؾ كالشبيات، كحياة اإلنساف كتحرره م

العبكدية لمبشر، كتحقيؽ عزتو كسمكه، كحياة المجتمع بتماسكو كطيارتو كقكتو، ثـ حياة السعادة 
 .(3)األبدية في اآلخرة، فما أعظميا مف حياة"

َتَناَزْعتُْم }َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا المََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اأْلَْمِر ِمْنُكْم َفِإْن : يقكؿ تعالى - ث
َسُن ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى المَِّو َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اْْلِخِر َذِلَك َخْيٌر َوَأحْ 

 .(29)النساء:تَْأِوياًل{

ففييما النجاة مف  برد األمكر كميا هلل تعالى كلرسكلو أم لمكتاب كالسنة ىذه اآليات كتأمر 
 .، كىذا ىك منيج السمؼ الصالح كمف تبعيـ مف عمماء المسمميفالميالؾ

 نصوص من السنة النبوية: -2

ٍف اٍلًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى  - أ َيْوًما َبْعَد َصاَلِة اْلَغَداِة  َوَعَظَنا َرُسوُل المَِّو  :قىاؿى  (4)عى
ِإنَّ َىِذِه َمْوِعَظُة  :َفَقاَل َرُجلٌ  وَوَوِجَمْت ِمْنَيا اْلُقُموبُ  وَذَرَفْت ِمْنَيا اْلُعُيونُ  وَمْوِعَظًة َبِميَغةً 

ْن َعْبٌد ) :َقالَ  ؟َفَماَذا َتْعَيُد ِإَلْيَنا َيا َرُسوَل المَّوِ  وُمَودّْعٍ  ُأوِصيُكْم ِبَتْقَوى المَِّو َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َواِ 
يَّاُكْم َوُمْحَدثَاِت اأْلُُموِر َفِإنََّيا َضاَلَلةٌ  واْخِتاَلًفا َكِثيرًاَفِإنَُّو َمْن َيِعْش ِمْنُكْم َيَرى  وَحَبِشيّّ  َفَمْن  وَواِ 

وا َعَمْيَيا ِبالنَّ   .(5)(َواِجذِ َأْدَرَك َذِلَك ِمْنُكْم َفَعَمْيِو ِبُسنَِّتي َوُسنَِّة اْلُخَمَفاِء الرَّاِشِديَن اْلَمْيِديّْيَن َعضُّ

                                                

 .2/86تفسير ابف كثير،  (1)
 .9/484الجامع ألحكاـ القرآف،  (2)
 .1/137منيج اإلسبلـ في تزكية النفس،  (3)
ىك عرباض بف سارية السممي، يكنى أبا نجيح، صحابي مشيكر مف أىؿ الصفة، كاف قديـ اإلسبلـ جدان، سكف  (4)

 (.4/234، اإلصابة، 4/19الشاـ، تكفي سنة خمس كسبعيف.)انظر: أسد الغابة، 
، 4/408(، 2676أخرجو الترمذم في سننو، كتاب العمـ، باب ما جاء في األخذ بالسنة كاجتناب البدع، رقـ) (5)

 قاؿ الترمذم: حديث حسف صحيح.
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آخر مكاعظو أف يمزمكا سنتو في مكاطف االختبلؼ كفي  لقد كانت كصيتو تعالى لصحبو في
غيرىا، فيي المنجية مف الكقكع فيو كىي ىداية لمذم ضؿ أك تشكؾ في شيء، كالتمسؾ بيا يؤدم 

 إلى تجنب المحدثات في الديف.

ٍف أىًبي ميكسىى  - ب ٍف النًَّبيّْ عى ِبِو َكَمَثِل َرُجٍل ِإنََّما َمَثِمي َوَمَثُل َما َبَعثَِني المَُّو ) :قىاؿى  عى
نّْي َأَنا النَِّذيُر اْلُعْرَياُن َفالنََّجاءَ  وَيا َقْوِم ِإنّْي رََأْيُت اْلَجْيَش ِبَعْيَنيَّ  :َأَتى َقْوًما َفَقالَ  َفَأَطاَعُو  وَواِ 

ْم َفَأْصَبُحوا َمَكاَنُيْم َفاْنَطَمُقوا َعَمى ُمْيَمِتِيْم َوَكذََّبْت َطاَِِفٌة ِمْنيُ َطاَِِفٌة ِمْن َقْوِمِو َفَأْدَلُجوا 
 َفَصبََّحُيُم اْلَجْيُش َفَأْىَمَكُيْم َواْجتَاَحُيْم َفَذِلَك َمَثُل َمْن َأَطاَعِنى َواتََّبَع َما ِجُِْت ِبِو َوَمَثُل َمنْ 

 .(1)(َعَصاِنى َوَكذََّب َما ِجُِْت ِبِو ِمَن اْلَحقّْ 

مف أطاعو في إنذاره ك  ،ف جيش غاشـمينذر فسو بنذير لن فكاف ذلؾ تشبييان مف النبي 
أىمكو الجيش كاجتاحو، كىذا مثؿ  ذاؾ اإلنذارنجى مف ىذا الجيش كمف ىمكتو، كمف لـ يمتفت إلى 

 فكانت نجاة لو مف الميالؾ كزالت اليكل كالشيطاف.  مف تمسؾ بسنة الرسكؿ 

 عن منيجيما: نحرافأثر التمسك بالكتاب والسنة وأثر اَّل  -ثانياً 
كما ظير مف النصكص السابقة كغيرىا الكثير، أف االعتصاـ بالكتاب كالسنة سبيؿ لصبلح 

في  كااللتزاـ بما جاء بو القرآف الكريـ كمصاحبة النبي النفس كاستقامة السمكؾ اإلنساني، 
لكؿ ىك القدكة الكاممة  سيرتو العطرة يقي اإلنساف مف الكقكع في الميالؾ كالزالت، فرسكؿ اهلل 

 (2)ألجياؿ في االلتزاـ بالعقيدة الصحيحة كالتربية الركحية كالنفسية العظيمة.ا

كرجػػكع الداعيػػة إلػػى الكتػػاب كالسػػنة ىػػك أسػػاس دعكتػػو، فمنيػػا يسػػتقي عمكمػػو كأسػػاليب دعكتػػو 
ذا حصؿ الزلؿ كتيافت اإلنساف فػي الشػككؾ كالضػبلالت فػإف الرجػكع إلييمػا خيػر كسػيمة  كطرقيا، كا 

َفراَل َوَربّْرَك ََّل ُيْؤِمُنروَن َحتَّرى }اف إلى الطريؽ القكيـ كالسبيؿ المسػتقيـ، قػاؿ تعػالى: لمرجكع بيذا اإلنس
رررررا َقَضرررررْيَت َوُيَسرررررمُّْموا  ُيَحكُّْمررررروَك ِفيَمرررررا َشرررررَجَر َبْيرررررَنُيْم ثُرررررمَّ ََّل َيِجرررررُدوا ِفررررري َأْنُفِسرررررِيْم َحَرًجرررررا ِممَّ

 (.52النساء:){َتْسِميًما

كـ الرسكؿ  دسةيقسـ تعالى بنفسو الكريمة المق" في جميع  أنو ال يؤمف أحد حتى ييحى
}ثُمَّ َّل َيِجُدوا ِفي  د لو باطنا كظاىرا؛ كليذا قاؿ:األمكر، فما حكـ بو فيك الحؽ الذم يجب االنقيا

أم: إذا حكمكؾ يطيعكنؾ في بكاطنيـ فبل يجدكف في  َأْنُفِسِيْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسمُّْموا َتْسِميًما{
                                                

 .7/63(، 6094عمى أمتو، رقـ) أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب الفضائؿ، باب شفقتو  (1)
 .214-210انظر: الشباب المسمـ،  (2)
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مف غير  كميان  مما حكمت بو، كينقادكف لو في الظاىر كالباطف فيسممكف لذلؾ تسميمان  أنفسيـ حرجان 
 .(1)"ممانعة كال مدافعة كال منازعة

في ىذا السياؽ، أف التمسؾ كالرجكع بالقرآف الكريـ كحده دكف السنة  إليوجدر اإلشارة تكمما 
ـ ال يعممكف بالسنة النبكية كيكتفكف بالقرآف النبكية ال يجكز، كقد كجدنا أناس ممف يدعكف العم

الكريـ، أك أنيـ يفرقكف بيف السنة كبعضيا مثمما فعؿ المعتزلة بردىـ لنصكص اآلحاد مف السنة 
عىٍف أىًبي رىاًفعو ، فالنبكية، كفي ىذا كرد نيي مف النبي 

(2) فىعىوي ٍيًرًه رى ََّل أُْلِفَينَّ ) :قىاؿى  كىغى
ًِا  َعَمى َأِريَكِتِو َيْأِتيِو َأْمٌر ِممَّا َأَمْرُت ِبِو َأْو َنَيْيُت َعْنُو َفَيُقوُل ََّل َأْدِري َما َوَجْدَنا ِفي ِكتَاِب َأَحَدُكْم ُمتَِّك
 .(3)(المَِّو اتََّبْعَناهُ 

ألف المعرض عنو  ؛ال يجكز اإلعراض عف حديثو عميو الصبلة كالسبلـيقكؿ المباركفكرم: "
 ،(7)الحشر:}َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَياُكْم َعْنُو َفاْنَتُيوا{ى: قاؿ تعال ،معرض عف القرآف

كىذا الحديث دليؿ  ... (2-3)النجـ:ِإْن ُىَو ِإَّلَّ َوْحٌي ُيوَحى{*}َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَيَوى :كقاؿ تعالى
مف إقميـ  البنجابفإف رجبل قد خرج في  ،مف دالئؿ النبكة كعبلمة مف عبلماتيا فقد كقع ما أخبر بو

ككاف قبؿ  ،كشتاف بينو كبيف أىؿ القرآف بؿ ىك مف أىؿ اإللحاد ،اليند كسمى نفسو بأىؿ القرآف
فتفكه بما ال يتكمـ بو أىؿ  ،ذلؾ مف الصالحيف فأضمو الشيطاف كأغكاه كأبعده عف الصراط المستقيـ

ة بأسرىا ردان بميغان، كقاؿ ىذه كميا مكذكبة كمفتريات فأطاؿ لسانو في رد األحاديث النبكي ،اإلسبلـ
نما يجب العمؿ عمى القرآف العظيـ فقط دكف أحاديث النبي  ف كانت عمى اهلل تعالى كا  ، كا 

 .(4)"رةتصحيحة متكا

االعتقادم  ،ثـ إف االنحراؼ عف منيج الكتاب كالسنة يؤدم بالطبع إلى االنحراؼ بأنكاعو
ر ىذه االنحرافات انحراؼ العقيدة، فقد بقيت العقيدة تستمد قدسيتيا مف كالفكرم كالسمككي، كأخط

كحي السماء كتعتمد عمى الكتاب كالسنة فكانت تربي الممكات كتيذب السمكؾ كترفع اإلنساف لتجعؿ 

                                                

 .2/349تفسير ابف كثير،  (1)
، يقاؿ اسمو إبراىيـ، كاف إسبلمو قبؿ بدر كلـ يشيدىا، كشيد أحدان ىك أبك رافع القبطي، مكلى رسكؿ اهلل  (2)

-3/240، اإلصابة، 6/102.)انظر: أسد الغابة، كما بعدىا، مات بالمدينة في خبلفة عمي بف أبي طالب 
241.) 

(، 2663، رقـ)ي عنو أف يقاؿ عند حديث النبي أخرجو الترمذم في سننو، كتاب العمـ، باب ما ني (3)
 ، قاؿ الترمذم: حديث حسف صحيح.4/398
 .425 /7(، 2800، رقـ)تحفة األحكذم، كتب العمـ، باب ما نيي عنو أف يقاؿ عند حديث النبي  (4)
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منو قكة إيجابية فاعمة، فمما كانت الخبلفات السياسية كالمجكء لممذاىب الفكرية كالدينية الطارئة، 
د عمى العقؿ فيما ال قدرة لو عميو، كانت النتيجة ىك العدكؿ عف منيج الكتاب كالسنة في كاالعتما

العقيدة، فمـ يعد اإليماف بعدىا ىك ذلؾ اإليماف الذم تزكك بو النفس أك يصمح بو العمؿ أك ينيض 
 (1)بو الفرد كاألمة.

عمى رأسيا الكتاب كىذا كمو متضافر في الحث عمى التمسؾ بالمصادر األصيمة لؤلمة كالتي 
عي إلى اهلل أف يثبت عمى الحؽ كيستقيـ عمى صراط اهلل ا، كعمى الد، دكف التفريؽ بينيماكالسنة

، كاهلل تعالى يكفؿ لمف تمسؾ بو كبالحؽ الحماية مف ىذه (2)ميما كاجيو مف صعكبات كعقبات
 العقبات.

فيدفع عف عبده المؤمف إذا اعتصـ بو كؿ سبب  ،كاهلل يدافع عف الذيف آمنكايقكؿ ابف القيـ: " 
 ،ككيد عدكه الظاىر كالباطف ،كيحميو منو فيدفع عنو الشبيات كالشيكات ،يفضي بو إلى العطب

فتفقد في  ،كيدفع عنو مكجب أسباب الشر بعد انعقادىا بحسب قكة االعتصاـ بو كتمكنو ،كشر نفسو
رادتو بإرادتو كيعيذه بو حقو أسباب العطب فيدفع عنو مكجباتيا كمسبباتي ا كيدفع عنو قدره بقدره كا 

 .(3)"منو

فينبغي لحامؿ الرسالة كالداعي إلى اهلل أف يعمف أنو مكمؼ مف ربو بأف يؤدم كظائؼ رسالتو 
، ألنو ال يتمقى األكامر إال منو عز كجؿ، فميما كاجيو كليس ألحد أف يثنيو أك يمنعو مف القياـ بيا

 (4)عكتو كتبميغ رسالتو.مف عقبات سيستمر عمى د

 :العقديةالتربية  -المطمب الثاني
كىي مصدر العكاطؼ النبيمة إف العقيدة اإلسبلمية ىي الركح التي يحيا بيا الفرد حياة طيبة، 

كر كىي النكمنبت األحاسيس الشريفة، فما مف فضيمة إال تصدر عنيا كال صالحة إال ترد إلييا، 
َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه َوَجَعْمَنا }ف جادة الطريؽ، قاؿ تعالى: الذم إذا عمي عنو اإلنساف ضؿ ع

َن َما َكاُنوا َلُو ُنورًا َيْمِشي ِبِو ِفي النَّاِس َكَمْن َمَثُمُو ِفي الظُُّمَماِت َلْيَس ِبَخاِرٍج ِمْنَيا َكَذِلَك ُزيَّْن ِلْمَكاِفِري

                                                

-ىػ1420، دار الفتح لئلعبلـ العربي، القاىرة، مصر، 10، ط14انظر: العقائد اإلسبلمية، السيد سابؽ،  (1)
 ـ.2000

انظر: فقو الدعكة إلى اهلل كفقو النصح كاإلرشاد كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، عبد الرحمف حبنكة  (2)
 ـ.1996-ىػ1417، دار القمـ، دمشؽ، سكريا، 1، ط1/283الميداني، 

 .1/462مدارؾ السالكيف، (3)
 .2/99انظر: فقو الدعكة إلى اهلل،  (4)
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 (1)(.144)األنعاـ:{َيْعَمُمونَ 

لمعقيدة مزايا كخصائص جعمت منيا العقيدة الكحيدة النافعة لحياة البشرية، كال يحس بذلؾ  إف
إال مف ترؾ عقيدتو الفاسدة كلجأ إلى العقيدة اإلسبلمية، فيي عقيدة ربانية فما مف ركف فييا إال 

ني السميـ، مكحى بو مف عند اهلل تعالى، كما أنيا ال تتناقض كالفطرة اإلنسانية كحتى العقؿ اإلنسا
عمى الناس اعتناقيا، كفي شمكليا غطت كؿ حاجات مما سيؿ  ةككاقعي يطةكبس ةر يكىي في يس

فكانت بيذا المزايا ىي المنجية لمعتقدىا مف الميالؾ كالزالت، كعبلجان لممنحرؼ عف  (2)البشرية،
 . الضبلالت

كأثر ذلؾ ييا كأىدافيا، البد مف التطرؽ إلى األسس التي تقـك عم العقديةكلمحديث عف التربية 
 :في عبلج ظاىرة التساقط

 :(3)العقديةاألسس التي تقوم عمييا التربية  -أوَّلً 
االعتقاد الكامؿ بأف اإلسبلـ العظيـ ىك الديف الحؽ الخالد الذم أنزلو اهلل عمى قمب نبيو -1
 ، كىك البمسـ الشافي لعمؿ اإلنسانية كأمراضيا في كؿ زماف كمكاف.محمد 

االعتقاد الصحيح في ذات اهلل سبحانو كتعالى كفي صفاتو كأسمائو كأفعالو كألكىيتو -4
 كربكبيتو.

 االعتقاد الراسخ بكماؿ الشريعة، كصبلحيا لكؿ زماف كمكاف، لممسمميف كغير المسمميف.-3

االعتقاد الصحيح في أف العبلقات االجتماعية التي جاء بيا اإلسبلـ كرسـ ليا حدكدىا -2
 ف العبلقات كأقدرىا عمى أف يتعايش الناس مف خبلليا في أحسف الظركؼ كأدناىا.ليي أحس

، فتصحح عقيدتو مع عالمي الغيب كالشيادة، كتحسف العقديةكعمى تمؾ األسس تقكـ التربية 
، كمف ىذا ومجتمعكلنفسو  ؿفكره كسمككو مع نفسو كمجتمعو، كتجعؿ منو فردان سعيدان إيجابيان نافعان 

 حدد أىداؼ ىذه التربية اإلسبلمية الصحيحة.المنطمؽ ت

 

                                                

 .12انظر: العقائد اإلسبلمية،  (1)
 .130-126انظر: دراسات في الفكر،  (2)
، دار الكفاء، 2، ط422-1/421انظر: منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، د.عمي عبد الحميـ محمكد،  (3)

 .72ـ، الشباب المسمـ، 1992-ىػ1413المنصكرة، مصر، 
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 :(1)العقديةأىداف التربية  -ثانياً 
، باإليماف بأركاف إعداد اإلنساف العابد هلل تعالى كفؽ ما شرع اهلل عمى لساف نبيو -1

اإليماف الستة عمى الكجو الصحيح، كتحقيؽ أركاف اإلسبلـ طاعة هلل كاحتسابان لؤلجر، كتحصيؿ 
 كالمعرفة المكصبلف إلى إرضاء اهلل سبحانو كتعالى، لتصح الخبلفة في األرض كعمارتيا.العمـ 

اإلخبلص هلل تعالى بيذه العبادة، بالتكجو لو كحده، كالمقصكد بالعبادة معناىا الكاسع الذم -4
ر ، كبغييتجاكز أداء الفرائض كالنكافؿ، فكؿ عمؿ صحت فيو النية طابؽ الشرع كاف عبادة هلل تعالى

َوَما ُأِمُروا ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوا }، قاؿ تعالى: (2)ىذا اإلخبلص ال يتـ عمؿ، فإذا تـ فمف يككف محققان ألىدافو
اَلَة َوُيْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمةِ   (.2)البينة:{المََّو ُمْخِمِصيَن َلُو الدّْيَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصَّ

"عمى حامؿ الرسالة أف يككف مخمصان هلل في أدائو رسالتو، متجردان مف يقكؿ الميداني:  
 .(3)المصالح الشخصية الدنيكية لدل مف يكجو ليـ رسالتو، ليككف أداؤه ليا بينيـ مرجك التأثير"

األرض كفؽ منيج اهلل  ةالقياـ بكاجب االستخبلؼ في األرض، كىك عبادتو كحده، كعمار -3
 .(51:ىكد){َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم ِفيَيا ُىوَ }تعالى، قاؿ تعالى: 

العمؿ عمى تحقيؽ منيج اهلل تعالى في الحياة، فيك كحده الذم يبلئـ الفطرة البشرية كما -2
 كيتناسؽ مع ما في الككف مف نكاميس ىي مف صنع اهلل تعالى.سبؽ كأشرنا، 

الفكر كتنميتو تنمية إسبلمية متكافقة مع العقيدة ، إعداد العقديةف مف أىداؼ التربية أكما -2
 الصحيحة كالشرع الحنيؼ.

إعداد الجسـ كتربيتو، فميس الجسـ منفصبلن عف عقؿ اإلنساف كخمقو كسمككو، فيك كؿ -5
 (4)متكامؿ، ال يسرؼ في جانب عمى حساب جانب آخر.

التي يعاني منيا الناس فاألخبلؽ اإلسبلمية تعالج معظـ المشكبلت تربية الخمؽ كتزكيتو، -7
 عبلجان يرتكز عمى األخبلؽ كااللتزاـ األخبلقي حتى االقتصادية منيا.

 تربية النزعة االجتماعية، بمعرفة الفرد ما لو مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات اتجاه أسرتو-8
 كأكالده كالمجتمع اإلسبلمي حكلو.

                                                

 .481-471انظر: منيج التربية عند اإلخكاف،  (1)
 .403-402انظر: شبيات التغريب،  (2)
 .1/281فقو الدعكة إلى اهلل،  (3)
 .400، شبيات التغريب، 475انظر: منيج التربية عند اإلخكاف،  (4)
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طاعة مبصرة ال ترتكز عمى الجيؿ كمنو التربية عمى االنضباط كالطاعة، كتنفيذ األكامر -9
نكالعصبية كمعصية اهلل كرسكلو، ك  كمصمحة الدعكة ما ترتكز عمى مبادئ الشرع كنكر العقؿ، ا 

 (1)كاإلسبلـ، كالتربية عمى األدب كاالحتراـ مع مف ىـ أكبر قدران كسنان، كالمناصرة كالتأييد.

أسباب التساقط كميا، فتعميؽ كمف ىنا نرل أف األىداؼ السابقة استطاعت أف تغطي كتعالج 
ص الفرد مف النفاؽ كآفات الغركر كالكبر كاإلعجاب اإليماف باهلل تعالى كاستحضار مراقبتو يخمٌ 

ف بالنفس، كباعتقاده أف األرزاؽ بيد اهلل تعالى يتحرر مف الشح كالبخؿ كالميؿ إلى الدنيا كالركك 
ف كالجزع، كيتحمى بالصبر جبكالحرر مف الخكؼ بالقدر خيره كشره إيمانان صحيحان يت ، كبإيمانوإلييا

 (2)كاإلقداـ.

ينفع كتدريبو عمى االنضباط كالطاعة، كؿ  يتو اجتماعيان كأخبلقيان كمؿء فراغو بمابتر أف كما 
 ذلؾ مف شأنو أف يصحح عبلقتو مع مف حكلو مف أسرة كجيراف، كقيادة في العمؿ اإلسبلمي.

رد مف آفات الغزك النافعة فمف شأنو أف يحصف كيعالج الفأما إعداد الفكر كالتزكد بالعمكـ 
 .مفصبلن  جتمعمالفكرم كشبياتو، كذلؾ كمو سيظير جميان في آثار ىذه التربية عمى حياة الفرد كال

 عمى الفرد والمجتمع: العقدية التربية آثار -ثالثاً 
َطيَّْبًة َكَشَجَرٍة َطيَّْبٍة َأْصُمَيا ثَاِبٌت َوَفْرُعَيا ِفي أََلْم َتَر َكْيَف َضَرَب المَُّو َمَثاًل َكِمَمًة } قاؿ تعالى:

َوَمَثُل َكِمَمٍة *ُتْؤِتي ُأُكَمَيا ُكلَّ ِحيٍن ِبِإْذِن َربَّْيا َوَيْضِرُب المَُّو اأْلَْمثَاَل ِلمنَّاِس َلَعمَُّيْم َيَتَذكَُّرونَ *السََّماءِ 
ُيثَبُّْت المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِباْلَقْوِل  *َفْوِق اأْلَْرِض َما َلَيا ِمْن َقرَارٍ  َخِبيَثٍة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمنْ 

 .(47-42إبراىيـ:){الثَّاِبِت ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوِفي اْْلِخَرِة َوُيِضلُّ المَُّو الظَّاِلِميَن َوَيْفَعُل المَُّو َما َيَشاءُ 

لكممة الطيبة في اآلية السابقة، ىي شيادة أف ال أف ا ركل ابف كثير عف ابف عباس 
، كىي كممة التكحيد كىي األساس الذم يقكـ عميو البناء، كبو يصمح العمؿ كالسمكؾ، (3)إلو إال اهلل

فما كاف أساسو طيبان كانت فركعو طيبة، كالكممة الخبيثة ىي الشرؾ باهلل تعالى كما ينبع عنو مف 
، فالعقيدة الصحيحة تأثيرىا يجرم عمى العمؿ كمو كيظير قرار قكؿ كعمؿ كالشجرة دكف جذكر أك
 (4)تأثيره عمى النفس ظاىران كباطنان.

                                                

 .221-219انظر: الشباب المسمـ،  (1)
 .216-215انظر: السابؽ،  (2)
 .4/491انظر: تفسير ابف كثير،  (3)
 .1/126انظر: منيج اإلسبلـ في تزكية النفس،  (4)
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 بعض آثار العقيدة عمى الفرد: -5

فييا مف صعكبات تتطمب شجاعة كثباتان مف جانب اإلنساف، فيك  "إف مكاجية الحياة كما
بمف ال يممكيا عاش حياتو ميدد في رزقو كفي حياتو، كفي مسكنو، فإذا ربط ىذه األسباب 

مضطربان خائفان، أما إذا ربطيا بخالقيا كمكجدىا فإنو ال يخشى شيئان كال تيزه الخطكب كىذا ما تفعمو 
 .(1)العقيدة في نفس المؤمف"

 في النفس أنيا: اكمف أبرز آثارى

امة ىي فاالستق تربي النفس كتكجييا نحك المثؿ العميا كتساعد عمى استقامة النفس اإلنسانية، - أ
َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َوََّل َتْطَغْوا ِإنَُّو ِبَما َتْعَمُموَن }جكىر اإلسبلـ، قاؿ تعالى: 

تحرره مف عبكدية الدنيا كما فييا كتجعؿ كالءه هلل خالصان كتكسبو كما أنيا  ،(114)ىكد:{َبِصيرٌ 
الطاعات كسكء العقاب عمى المعاصي طمأنينة كبرل بما يعرؼ مف حسف الثكاب عمى 

 (2)كالزالت.

تبعث في النفس القيـ السامية، مثؿ الثقة بالنفس كقكة العـز كالشجاعة كاإلقداـ، فتحرره مف  - ب
سيطرة الغير؛ لعممو أف اهلل تعالى معو كىك خير ناصر كخير ككيؿ، كىك النافع الضار 

ُقْل ِبَفْضِل }زف كال يضعؼ، قاؿ تعالى: كالمحيي كالمميت، كمف كاف اهلل معو ال ييكف كال يح
َوَمْن َيْقَنُط }، كقاؿ تعالى: (28يكنس:){المَِّو َوِبَرْحَمِتِو َفِبَذِلَك َفْمَيْفَرُحوا ُىَو َخْيٌر ِممَّا َيْجَمُعونَ 

الُّونَ   (3)(.25)الحجر:{ِمْن َرْحَمِة َربِّْو ِإَّلَّ الضَّ

َوِلمَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو َوِلْمُمْؤِمِنيَن َوَلِكنَّ }قكلو تعالى: تحقؽ لئلنساف العزة كالكرامة مستمدان مف   - ت
 نفسو سمطاف عميو، كلكنيا في الكقت(، فبل يككف ألحد 8)المنافقكف:{اْلُمَناِفِقيَن ََّل َيْعَمُمونَ 

تحفز فيو جانب التكاضع كخفض الجانب كالرحمة، كالتخمص مف الكبرياء كالغركر ككؿ ما 
ُمَحمٌَّد َرُسوُل المَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّاُء َعَمى اْلُكفَّاِر ُرَحَماُء }ينبع منيما مف آفات، يقكؿ تعالى: 

بل كعى  ؿَّ فيما يحكي عف اهلل جى   بيّْ عف النَّ  عف أبي ىريرة ك ، (4)(49)الفتح:{َبْيَنُيمْ 

                                                

-ىػ1419، دار الفكر، دمشؽ سكريا، 1، ط137حرية االعتقاد في ظؿ اإلسبلـ، د.تيسير خميس العمر،  (1)
 ـ.1998

 .135-132، دراسات في الفكر، 135-134انظر: السابؽ،  (2)
 .137، حرية االعتقاد، 133، الفكردراسات في انظر:  (3)
 .134، دراسات في الفكر، 140-139، حرية االعتقادانظر:  (4)
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 .(1)...(اْلِكْبِرَياُء ِرَداِِيو َواْلَعَظَمُة ِإزَاِريو َفَمْن َناَزَعِني َواِحًدا ِمْنُيَما َقَذفُتُو ِفي النَّارِ ) قاؿ:

"إف العقيدة تكجو رغائب اإلنساف إلى الخير، كتركض غرائزه بما يحفظ لو نفسو، كتصكف   - ث
أقرانو مف غائمة اليكل كالطيش، كتزكده بدكافع التفاعؿ مع عبلقاتو االجتماعية مع 

 .(2)معطيات الكجكد، إعماران لمحياة، كاشتغاالن في الكقت نفسو في عبادة اهلل سبحانو"

فمعتقدىا يمجأ إلى اهلل تعالى في تحرر العقيدة اإلسبلمية اإلنساف مف األكىاـ كالخرافات،  - ج
ذا آمف بالقدر خيره كؿ أحكالو؛ فيك يعمـ أف اهلل تعالى  ىك النافع الضار المحيي المميت، كا 

كشره كتككؿ عمى اهلل في كؿ أمره، لف يتخمؿ إلى ذىنو أم شائبة مف كىـ أك خرافو، 
  (3)كتخمص في نفس الكقت مف آفة نفسية مثؿ األثرة كاألنانية كالجشع.

 آثار العقيدة عمى المجتمع:بعض  -2

عمى الفرد كتأثيرىا عمى المجتمع، فالمجتمع عبارة عف مف الصعب الفصؿ بيف تأثير العقيدة 
لذا يمكف إجماؿ أىـ ىذه اآلثار في النقاط  ،مجمكعة مف األفراد، فكؿ ما يؤثر فيو يؤثر في مجتمعو

 اآلتية:

تحقيؽ كحدة المجتمع كبنائو عمى أساس الفضيمة، فيي تقيـ المجتمع عمى أسس ربانية  - أ
يقكؿ تعالى: ك اإلقميمية أك المصمح المشتركة، لقكمية أكاضحة، ال عمى أسس مادية آنية كا

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن{}إِ  ، فالعقيدة أداة االنسجاـ بيف (94األنبياء:)نَّ َىِذِه ُأمَّ
ف بعدت األكطاف، كتخمص الجماعات؛ فيي تكحد الركابط بيف أصحاب الديف الكاحد  كا 

بركابط  غضاء كالكراىية كاألناينة بما تحممو مف معاني الحب كالرحمة كالتآلؼالنفكس مف الب
ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُموَن ِفي َسِبيِمِو َصفِّا َكَأنَُّيْم ُبْنَياٌن }متماسكة، قاؿ تعالى: 

 (4).(2الصؼ:){َمْرُصوٌص 

تنشئ مجتمعان نظيفان مستقيمان ال انحراؼ فيو، فيي تحث عمى اإلحساف كالتقكل، كتنيى عف   - ب
َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر َوَيْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف } الفحشاء كالمنكر، قاؿ تعالى:

َِِك ُىُم اْلُمْفِمُحونَ  فرادىا تربية أنيا تربي أ(، كما 112آؿ عمراف:){َوَيْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُأوَل

                                                

أخرجو ابف حباف في صحيحو، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، محمد بف حباف بف أحمد التميمي، تحقيؽ  (1)
، مؤسسة 2، ط2/35(، 328شعيب األرنؤكط، كتاب البر كاإلحساف، باب ما جاء في الطاعات كثكابيا، رقـ)

 ـ، قاؿ األرنؤكط: حديث صحيح إسناده قكم.1993-ق1414الرسالة، بيركت، لبناف، 
 .146حرية االعتقاد،  (2)
 .16-15انظر: شرح أصكؿ العقيدة،  (3)
 .136-135، دراسات في الفكر، 167-164انظر: السابؽ،  (4)
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، نابعة مف يقينو باآلخرة كرجاء عند اهلل سبحانو كتعالى لما تكرر المدح اجتماعية فاعمة
  (1)لممحسنيف في القرآف كالسنة المشرفة.

"إف العقيدة إذا كقرت في سكيداء القمب كأعماؽ الضمير، تككف حالة الفرد كحاؿ مف يصحبو 
، يؤنبو ضميره يمنعو مف إرادة تجره إلى السكء، كيردعو عف اتخاذ خطكة يخطكىا نحك اإلثـرقيب، 

عمى كؿ عمؿ ال يرضاه اإلسبلـ، سكاء كاف عميو قكة مف األمف العاـ...أـ بينة تدينو كمحكمة 
يف تعاقبو، أك رأم عاـ يمكمو عمى ما يفعمو أـ ال يككف، كيككف حالو كما قاؿ السحرة عندما آمنكا ح

   . (2)("74طو:){َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض ِإنََّما َتْقِضي َىِذِه اْلَحَياَة الدُّْنَيا}ذكر اهلل تعالى قكليـ: 

 لزوم العمل اإلسالمي: -المطمب الثالث
عداد كعبلج  لتصحيح مسار الفرد كتكجييو إلى الدعكة  ال يكفيقد إف ما سبؽ مف تربية كا 

إلى اهلل، لذلؾ كاف البد لو مف أف ينضـ تحت لكاء قيادة إسبلمية، فيي تكفؿ لو العمؿ لنشر رسالة 
اإلسبلـ بصكرة صحيحة، كما كتقكيو لمتصدم لمؤامرات األعداء، كتحثو عمى العمؿ الدائب إلقامة 

  (3)حكـ اهلل تعالى في األرض.

سبلمي المنظـ يكفؿ لمفرد تصحيح مساره، كرده عند الخطأ، مف خبلؿ تكعية إف العمؿ اإل
ثقافية مكثفة، كحصانة فكرية ضد كؿ ما يحاؾ مف خطط كمؤامرات مف قبؿ أعداء اإلسبلـ، كلكف 
ال يكفي أف تكجد ىذه القاعدة اإلسبلمية لمكصكؿ إلى اليدؼ المنشكد، بؿ البد مف الطاعة 

عداد أجيزة شاممة.كالنظاـ عبر  كاالنضباط  (4)كضع خطة يعمؿ عمى تنفيذىا كا 

لحماية أفراده وتصويب وعناصره ما يجب أن يكون عميو العمل اإلسالمي  -أوَّلً 
 :(5)أخطاِيم
مف جميكر مف الممتزميف باإلسبلـ عقيدة كعمبلن، الغيكريف  العمؿ اإلسبلمي يجب تككيف -1

زاد مناسب مف الثقافة اإلسبلمية عميو، المتحمسيف لبلضطبلع بمسؤكلياتيـ نحكه، مع 
 المتسمة بعمؽ التفكير، كسعة األفؽ، كرحابة، كقكة الحجة، كالفاعمية الدائبة.

                                                

، شرح أصكؿ العقيدة، 401، شبيات التغريب، 163-162، حرية االعتقاد، 136، دراسات في الفكرانظر:  (1)
19. 

 .170، شرح أصكؿ العقيدة (2)
 .73انظر: الشباب المسمـ،  (3)
 .74-73انظر: السابؽ،  (4)
 .758-755انظر: أجنحة المكر،  (5)
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كضع ميثاؽ إسبلمي عاـ، كدستكر كحدكم ثقافي يؤكد عمى العكامؿ الجامعة كالقكاسـ  -4
 (1)ا.المشتركة في حياة األمة، تجنبان لمخبلفات كالفرقة كبعيدان عف النقاط الخبلفية لي

إعداد المصنفات اإلسبلمية الحديثة، ضمف منياج تثقيفي إسبلمي معاصر، تحت إشراؼ  -3
ثقات مف مختمؼ األقطار اإلسبلمية، متفادية لمخبلفات نخبة مف عمماء المسمميف ال

 المذىبية العنيفة، ما لـ تتصؿ بجكىر العقيدة األساسية.

القياـ بتكعية إسبلمية عامة، مع تربية حكيمة عمى االلتزاـ بتطبيؽ األحكاـ دكف عنؼ أك  -2
شدة في بعض الفركع الشكمية، كيجب أف يككف التثقيؼ باألساليب المؤثرة التي ال تثير 

 عصبيات اآلخريف كال تحرضيـ عمى االستمساؾ بالباطؿ كاإلصرار عميو.

، كاالنطبلؽ النحيازات الحزبية، كمحاكر الصراع بينياتبريد حرارة النزاعات المذىبية كا -2
إقامة الندكات كالحكارات المشتركة، كالمجكء  ؿمف مفيكـ األخكة الشاممة، كذلؾ مف خبل

إلى الكتابات المتسمة باالعتداؿ، كتكريـ كؿ جية مف جيات الخبلؼ، كعرض الحؽ 
َن ِإْخَوٌة َفَأْصِمُحوا َبْيَن َأَخَوْيُكْم َواتَُّقوا المََّو ِإنََّما اْلُمْؤِمُنو}، يقكؿ تعالى: (2)مقترنان بالدليؿ

 .(11)الحجرات:َلَعمَُّكْم ُتْرَحُموَن{

براز الصكرة اإلسبلمية  -5 فضح دسائس أعداء اإلسبلـ الفكرية كالعممية بيف المسمميف، كا 
لمكاطف كاتخاذ الكسائؿ الكفيمة بحماية أبناء المسمميف حماية تامة مف االمشرقة الحقة، 

التي تكثر فييا شبكات الصيد التي ينصبيا األعداء الغزاة، كاستغبلؿ مختمؼ المشاعر 
اإلنسانية، إليقاؼ المسمميف مكقؼ الحذر في مكاجية كؿ غزك فكرم يمس عقائدىـ 

 كنظميـ اإلسبلمية ككحدتيـ العالمية. كعباداتيـ كأخبلقيـ

اف نكعيا، ألف ىذا الصراع مف تجنب أم صراع مباشر مع أية حركة إسبلمية ميما ك -7
شأنو أف يبدد طاقات المسمميف داخميان مما يسمح ألعداء اإلسبلـ باف يظفركا بأطراؼ 

 النزاع، بينما يجب تجميع القكل اإلسبلمية كميا لمكاجية أعداء اإلسبلـ.

التأكيد عمى عالمية الرسالة، كعالميتيا تبنى عمى التمدد كاالنفتاح عف طريؽ تكجيو قدر  -8
مف طاقات العمؿ إلى ببلد العالـ غير اإلسبلمي لنشر اإلسبلـ الصحيح مع إعطاء 

 (3)صكرة سميمة لمتطبيؽ اإلسبلمي.

                                                

معيد ، ال1، ط59-58، إصبلح الفكر اإلسبلمي بيف القدرات كالعقبات، طو جابر العمكاني، 755انظر:السابؽ،  (1)
 ـ.1991-ىػ1412العالمي لمفكر اإلسبلمي، فيرجينيا، الكاليات المتحدة األمريكية، 

 .61، إصبلح الفكر اإلسبلمي، 757انظر: أجنحة المكر،  (2)
 .62-61، إصبلح الفكر اإلسبلميانظر:  (3)
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 ةعالجمو معرفة فضل الممتزمين بالعمل اإلسالمي يساعد في تصحيح المسار  -ثانياً 
 :(1)التساقط

}ُكْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة إنيـ مف خير الناس ألمرىـ بالمعركؼ كنيييـ عف المنكر، قاؿ تعالى:  -1
 .(111)آؿ عمراف:ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَيْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِبالمَِّو{

}َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى : لقكلو تعالى ؛إنيـ الشيداء عمى األمـ -4
 .(123)البقرة:ِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَمْيُكْم َشِييًدا{النَّا

}َوَمْن َأْحَسُن َقْوًَّل ِممَّْن َدَعا ِإَلى المَِّو َوَعِمَل  قاؿ تعالى: ،إنيـ بمنزلة في أعمى المنازؿ -3
 .(33)فصمت:{َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن اْلُمْسِمِمينَ 

قىاؿى رىسيكؿي قاؿ:  (2)إف أىؿ السماء كاألرض يستغفركف ليـ، عف أبي أمامة الباىمي -2
َِِكَتُو َوَأْىَل السََّمَواِت َواأْلََرِضيَن َحتَّى النَّْمَمَة ِفي ُجْحرَِىا َوَحتَّى ) :المًَّو  ِإنَّ المََّو َوَماَل

  .(3)(اْلُحوَت َلُيَصمُّوَن َعَمى ُمَعمِّْم النَّاِس اْلَخْيرَ 

ٍيرىةى إف أجكرىـ ال تنقطع كال تنتيي، فعف  -5 َمْن َدَعا ) :قىاؿى  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو   أىًبى ىيرى
ًِا  .(4)...(ِإَلى ُىًدى َكاَن َلُو ِمَن اأَلْجِر ِمْثُل ُأُجوِر َمْن َتِبَعُو ََّل َيْنُقُص َذِلَك ِمْن ُأُجورِِىْم َشْي

أف   سيؿ بف سعد فعف الدنيا كما فييا،إف ىداية كاحد مف البشر خير ليـ مف  -6
المَِّو أَلَْن َيْيِدَي المَُّو ِبَك َرُجاًل َخْيٌر َلَك  َفوَ )يكـ خيبر:   قاؿ لعمي رسكؿ اهلل 

 .(5)(ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعمِ 

مؿ في ساحة العمؿ اإلسبلمي ما لو مف فضؿ اكبعد أف يعرؼ السائر عمى الطريؽ كالع
سيقـك بكاجبو عمى أتـ كجو، دكف أف يحيط بعممو التقصير كدكف التفكير في التقاعس عنو  أجر،ك 

                                                

 .202-201انظر: الشباب المسمـ،  (1)
دىم بف عجبلف بف الحارث أبك أمامة (2) الباىمي، كاف مف المكثريف في الركاية، سكف حمص مف الشاـ،  ىك صي

، 3/15.)انظر: أسد الغابة، تكفي سنة إحدل كثمانيف، كىك آخر مف مات بالشاـ مف أصحاب النبي 
 (.241-3/240اإلصابة، 

، قاؿ 4/416(، 2685أخرجو الترمذم في سننو، كتاب العمـ، باب ما جاء في فضؿ الفقو عمى العبادة، رقـ) (3)
 الترمذم: ىذا حديث حسف غريب صحيح.

(، 6980أخرجو مسمـ في صحيحو، كتاب العمـ، باب مف سف سنة حسنة أك سيئة أك دعا إلى ضبللة، رقـ) (4)
8/62. 
 .4/60(، 3009أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب الجياد كالسير ، باب فضؿ مف أسمـ عمى يديو رجؿ، رقـ) (5)
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 أك تركو كالرككف إلى الدنيا.

 تصحيح المفاىيم والتصورات في ضوء العقيدة اإلسالمية: -المطمب الرابع
يعطي لكؿ صاحب دعكة غير متكافقة مع الشرع،  إف إعطاء التصكر الصحيح عف اإلسبلـ

أك مف تأثر بيا، يعطيو القناعة كؿ القناعة أف اإلسبلـ ىك الكحيد القادر عمى عبلج مشكبلت الفرد 
كالمجتمع، كأنو بما اشتمؿ مف أحكاـ كمبادئ الكحيد كاألقكل في مكاكبة الحضارة كمسايرة لقضايا 

 (1)اإلنساف في كؿ زماف كمكاف.

التصكر كاضطراب المفاىيـ، يؤدم بصاحبو إلى الحيرة كاالنحراؼ لذا البد مف تكعية  ففساد
كتبصير لمشباب مف العامميف في الحقؿ اإلسبلمي كغيرىـ لكثير مف ىذه التصكرات، كتصحيحيا 

 شرعي منضبط، بكؿ الكسائؿ المتاحة. كفؽ منيجو 

أىؿ الدنيا، كالميتميف بالغزك  كمع أف كسائؿ االتصاؿ اإلعبلمي في العالـ تقع تحت سيطرة
الفكرم ضد اإلسبلـ، كضد األمة اإلسبلمية، كليس لحممة الرسالة اإلسبلمية مف دعاة كصالحيف 
إال القدر اليسير منيا، كمع ذلؾ كمو البد مف استخداـ ما يستطيع استخدامو مف كسائؿ االتصاؿ 

   (2)راسخة في أذىاف البعض.بالجماىير؛ إلحداث التغيير كتصحيح المفاىيـ كالتصكرات ال

ذا منع حامؿ الرسالة كالداعي إلى اهلل مف االتصاؿ بالجماىير عبر الكسائؿ المسمكعة  كا 
كالمرئية كالمقركءة، فبل بد لو مف المجكء إلى الحمقات األصغر، مف مساجد كمدارس أك بيكت، أك 

يصال يا إلى الفئات المستيدفة، كؿ حتى عبر كتابة الرسائؿ بطرؽ مختمفة كرقية أك الكتركنية، كا 
 (3)ىذا مف شأنو تعديؿ مسار الحائريف، كتصحيح لمفاىيـ كتصكرات المنحرفيف.

بعض المفاىيم والتصورات التي يجب أن تصحح من خالل التصور اإلسالمي  -أوَّلً 
 :(4)الصحيح ليا

ترابطان جذريان،  مفيكـ التجزئة بيف العركبة كاإلسبلـ، كالكاقع أف العركبة كاإلسبلـ مترابطاف -1
 فالثقافة العربية ىي نتاج الفكر اإلسبلمي، كىي تمثؿ كحدة الفكر كالشعكر.

مفيكـ تعمـ العمكـ المستحدثة دكف تأصيؿ مصادرىا، بينما ىي في جذكرىا مستمدة مف   -4

                                                

 .187ـ، انظر: الشباب المسم (1)
 .1/601انظر: فقو الدعكة إلى اهلل،  (2)
 .603-1/602انظر: السابؽ،  (3)
 .421-412انظر: شبيات التغريب،  (4)
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 التي قاـ بيا أعبلـ أفذاذ في مختمؼ المجاالت. ةالمناىج اإلسبلمي
لعرب يرجع إلى ارتباطيـ باإلسبلـ، كالحؽ أف سر التصكر بأف انحطاط المسمميف كا  -3

 عزز، فاإلسبلـ ىك الذم أنشأ حضارتيـ ك نما يرجع إلى انفصاليـ عف اإلسبلـإانحطاطيـ 
 مكانتيـ بيف األمـ سابقان.

النظر في الفكر الكافد عمى أنو حقائؽ أصيمة تؤخذ دكف نظر أك تمحيص، إنما ىي تجارب   -2
، كمف الفكر اإلسبلمي ىك كحده األصيؿ ذك الجذكر العميقةبشرية تخضع لمخطأ كالصكاب ك 

ذلؾ أيضا التجاىؿ لدكر العرب كالمسمميف في الحضارة اإلنسانية بينما كانكا ىـ الذيف قدمكا 
 لمدنيا المنيج العممي التجريبي.

التصكر بأف في اإلسبلـ طبقة تسمى رجاؿ الديف ليـ في عبلقاتيـ باإلسبلـ حقكؽ ليست  -2
 كلكنيـ عمماء ديف متخصصكف في الدراسات اإلسبلمية في مجاؿ الفقو كالتشريع.لغيرىـ، 

التفرقة بيف العمـ كاألخبلؽ، مع أف األخبلؽ ىي مف أكبر عكامؿ الضبط في مجاؿ العمـ   -5
ذالؿ األمـ كالشعكب.  حتى ال ينطمؽ لمتدمير كا 

يـك القضاء كالقدر القكؿ بأف القضاء كالقدر اإلسبلمي ىك مصدر تخمؼ المسمميف، لكف مف -7
 أعظـ حافز لممسمميف ألف يسترخصكا أركاحيـ في سبيؿ اهلل. -كال يزاؿ-في اإلسبلـ كاف 

استخداـ نصكص الشريعة اإلسبلمية بالتأكيؿ في تبرير أنماط الغرب الفكرية كاالجتماعية مف  -8
 قبؿ المستشرقيف كدعاة التغريب.

أف تصحح، كتعمف عبر كؿ كسائؿ  كبعد فإف ىذه بعض التصكرات كالمفاىيـ التي يجب
 .مف قبؿ األعداء ببريقيا كزخرفيا الخداعاالتصاؿ بالجماىير حتى ال ينخدع البعض 

راية اإلسالم والدعوة نظيفة َّل  من شأنيا اإلبقاء عمىبعض المفاىيم التي  -ثانياً 
 :(1)شبيات فييا

كركحيان معان، كليس ماديان عمى إف اإلسبلـ يقر التقدـ كالتطكر كالتجديد، لكنو يجعمو ماديان  -1
ف كؿ حركة تجديد أك تصحيح يجب  إطبلقو، كيجعؿ التجديد نابعان مف القديـ مرتبطان بو، كا 

 أف تنطمؽ مف داخؿ إطار كاضح في ضكء التكحيد كمف خبلؿ القرآف كالسنة.

 أف إف ىذه األمة قد شكمت كالديف جزء منيا، كاألخبلؽ عماد مقدراتيا، فيي ال تستطيع -4
 تنفصؿ عنيا لتمتمس أسمكبان آخر أك منيجان مغايران.

إف فريضة الجياد البد أف تدخؿ حياة المسمميف مرة أخرل كقكة حقيقية بمختمؼ أبعادىا  -3

                                                

 .398-389، شبيات التغريبانظر:  (1)
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 القائمة عمى التضحية باألنفس كاألمكاؿ.

نما ىك حاكـ ان ليس اإلسبلـ خادم -2 لو مقكماتو المستقمة التي ال تخضع  ،لممجتمعات، كا 
 ختمفة، كليس اإلسبلـ مطية ألىكاء البشر كال النحرافات الحضارة كالمجتمعات.لممذاىب الم

إف المذاىب الفمسفية الحديثة في األخبلؽ كاالجتماع كالنفس إنما تريد أف تحطـ اإلنساف  -2
أخركية غرضيا أف تعزؿ  ان العربي المسمـ القادر عمى المقاكمة، فميست القيـ اإلسبلمية قيم

 لى بناء الحياة كالحركة فييا كالعمؿ.إؿ ىي قيـ إنسانية تدعك الفرد عف مجتمعو، ب

عمى المسمميف أف يكاجيكا خصكميـ مف داخؿ إطار فكرىـ، كليس بمفاىيـ كافدة كقيـ  -5
 مضممة، كاعتقادات جاىمية كمادية.

إف أبرز ما في مفاىيـ اإلسبلـ أننا نستطيع أف نأخذ كؿ شيء كنصيره في بكتقة التكحيد،  -7
تكنكلكجيا كالحضارة، كال نقبؿ إال ما يتفؽ مع أصكؿ اإلسبلـ، كنرفض كؿ ما العمـ كال

 يتعارض مع حدكد اهلل دكف تأكيؿ أك اعتذار بحالة الضركرة.

اإلسبلـ يدعك إلى كحدة الجنس البشرم، كينكر المفاضمة باألنساب أك األلكاف، بعكس  -8
 الدعكات القائمة عمى العصبيات كالعرقية كالعنصرية.

المسممكف بالتربية الصالحة، كبناء األجياؿ كصياغتيا عمى اإليماف كالرجكلة، ثـ  انتصر -9
 الضخاـ. األحداثكفي مختمؼ  األزماتإعادة صياغتيا كمما كاجيتيـ 

كىذه التصكرات كىذه المفاىيـ تنيض بمعتقدىا إلى درجات الفيـ الصحيح لئلسبلـ الحنيؼ، 
بد لمعامميف في الحقؿ اإلسبلمي كضع ىذه المفاىيـ دكف أف تخالجو أم شبيات كشككؾ ضده، كال 

 نصب أعينيـ، حماية ليـ مف الزلؿ أك الميؿ عف دعكتيـ بسببيا.

 الوسطية: -المطمب الخامس
َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا ِلَتُكوُنوا ُشَيَداَء َعَمى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَمْيُكْم }قاؿ تعالى: 

المعنى: ككما أف  و}َوَكذِلَك َجَعْمناُكْم ُأمًَّة َوَسطًا{ قكلو تعالى:، قاؿ القرطبي: "(123)البقرة:{َشِييًدا
كالكسط:  ،، أم جعمناكـ دكف األنبياء كفكؽ األمـالكعبة كسط األرض كذلؾ جعمناكـ أمة كسطان 

كالتقصير كاف  كلمغم كلما كاف الكسط مجانبان ...صؿ ىذا أف أحمد األشياء أكسطياأالعدؿ، ك 
لـ تغؿ غمك النصارل في أنبيائيـ، كال قصركا تقصير الييكد في  األمة، أم ىذه ان محمكد
 .(1)"أنبيائيـ

، فيي أمة كسطية، تحتكـ لشريعة ربانية كسطية ال فيذه ميزة اتصفت بيا أمة محمد 
                                                

 .434-2/433الجامع ألحكاـ القرآف،  (1)
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بيف مطالب الركح كالجسد، فيي كسط في العقائد كالمفاىيـ الدينية، إفراط فييا كال تفريط، متكازنة 
شرؼ  بيذا الشرع الحنيؼكسط في األحكاـ الشرعية، كسط في السمكؾ الديني، كلذلؾ كاف لمممتـز 

 بأف أتاىـ نذير، فيـ الكسط العدكؿ. الشيادة عمى الناس يـك القيامة

كالسمكؾ كالنظاـ كالمعاممة كاألخبلؽ، كىذا في االعتقاد كالمكقؼ  تعني االعتداؿكالكسطية "
يعني أف اإلسبلـ بالذات ديف معتدؿ غير جانح كال مفرط في شيء مف الحقائؽ، فميس فيو مغاالة 
في الديف، كال تطرؼ أك شذكذ في االعتقاد، كال تياكف كال تقصير، كال استكبار كال خنكع أك ذؿ أك 

كال تشدد أك إحراج، كال تساىؿ أك تفريط في حؽ مف  استسبلـ كخضكع كعبكدية لغير اهلل تعالى،
 .(1)"حقكؽ اهلل تعالى كال حقكؽ الناس، كىك معنى الصبلح كاالستقامة

ف الداء الذم يصيب الدعاة كغيرىـ مف أصحاب الممؿ، ليك كاقع بيف أمريف، األكؿ  داء كا 
ثاني داء المبالغة كالغمك في التياكف كالتفريط في دركات متنازالت، حتى دركة االنسبلخ الكمي، كال

 (2)انحراؼ يكىـ أنو صاعد، حتى درجة االنسبلخ الكمي أيضان.

فالتفريط في الديف يككف بتقميص حدكد اهلل تعالى، أك بمجافاة ىذه الحدكد كعدـ القياـ بأم 
حؽ مف حقكؽ الديف، كيككف ذلؾ بسبب عدـ االىتماـ بالمحافظة عمى ىذه الحدكد، كذلؾ بسبب 

النتماء إلى الديف أك الكالء لو، أك مف انعداميما، كالتفريط في الديف إف لـ يكف مف مستكل عدـ ا
يثار لمشيكات.   (3)الكفر كالجحكد، فيك إتباع لميكل كا 

كالغمك في الديف يككف بتجاكز حدكد اهلل فيو تكسعان في مساحة الديف المحددة، كذلؾ بسبب 
بصيرة، بغية الظفر بأعمى الدرجات في الديف، كغالبان ما يصاحب المبالغة في االندفاع القكم دكف 

اضطراب في الرؤية، كفساد في تصكر الحقيقة، أك بسبب اجتيادات تؤدم إلى ك  ،ذلؾ تعمؽ محدكد
 (4)سكء فيـ لحقيقة الديف، إما منو أك مف إمامو كقائده.

لكقكع في الزلؿ كلذلؾ كاف المنيج الكسط العدؿ، ىك األقدر عمى صكف اإلنساف مف ا

                                                

، مجمة الكعي اإلسبلمي، مجمة 8/3/2011أثر الكسطية كاالعتداؿ في حياة الفرد كالمجتمع، أخذ يـك الثبلثاء،  (1)
، بحث 3/9/2010(، تاريخ العدد 532ككيتية شيرية جامعة تابعة لكزارة األكقاؼ كالشؤكف الككيتية، العدد رقـ)

، بعنكاف الكسطية مطمبان شرعيان كحضاريان، أ.د.كىبة الزحيمي
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481 

 ، دكف رقـ طبعة، دكف دار نشر، دكف تاريخ.6انظر: االلتزاـ الديني منيج كسط، عبد الرحمف حبنكة الميداني،  (2)
 .45انظر: السابؽ،  (3)
 .46-45انظر: السابؽ،  (4)
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كحمايتو مف االنحراؼ كالتساقط، فيك يضمف الفيـ الصحيح لمديف دكف تعصب أك تنطع ميمؾ، 
 كىك الذم يضمف انضباطان باالعتقادات الدينية كاألحكاـ الشرعية دكف التفريط فييا أك تقميصيا.

 كفيما يمي أثر الكسطية في المجتمع كمبلمحيا في العقيدة كاألحكاـ كاألخبلؽ:

 :(1)أثر الوسطية عمى المجتمع -أوَّلً 
ميزاف الحؽ كالعدؿ كالتكسط في األمكر، كانعدمت الحريات التي ىي تعبير عف  اختؿإذا 

 .الكسطية، كقع المجتمع فريسة األمراض الفتاكة، كاالنحرافات القاتمة

تنعدـ أك  إف لمكسطية آفاقا بعيدة المدل، ألنيا إيجابية النفع، فتكاد السمبيات أك األخطاء
 مع ىذه الكسطية. تككف في طريقيا إلى الذكباف كالنسياف

اجتماعية مممكسة، مف إشاعة المحبة، كتنامي المكدة، كاالبتعاد عف  ان آثار  فيي تفرز 
حساف التعامؿ معيـ  .التعصب، كاألحقاد، كتكافر الثقة لآلخريف كا 

طمأنينة كشعكر باالستقرار، كتفرغ  ما تشيعو مفكاضح فيأحكاؿ األسرة كالمجتمع كأثرىا في 
فما مف مشكمة ، لئلنجاز كالعطاء، كالتزاـ الحؽ كالعدؿ، كالبعد عف الشر كالفتنة كالفساد في األرض

أما  ،عف المقصد الشريؼ اجتماعية تثكر إال ككاف سببيا شذكذا في التخطيط كالعمؿ، أك انحرافان 
سعاد الفرد كالجماعة، كتقدـ مف أىـ األسباب الداعية إلى  فييحاؿ الكسطية  االستقرار كالكئاـ، كا 

 .المدنية كازدىار الحضارة

 مح الوسطية في العقيدة:الم -ثانياً 
إف أساس رسكخ العقيدة أك اإليماف الصحيح في النفس ىك االقتناع العقمي كالفكرم بيا، 

 فيي ،سطة أك المتفكقةكعقيدة المسمميف تنسجـ مع مختمؼ القدرات العقمية، البسيطة منيا أك المتك 
يزدادكف  المفكرةتعتمد عمى البساطة كالكضكح كالبرىاف الحسي المممكس، ككذلؾ أصحاب العقكؿ 

دراكان   (2)في آفاقيا. ليا، بؿ كتعمقان  قناعة كا 

كقد يطرأ عمى العقائد نكع مف التفريط أك الغمك كالحياد عف الكسط، فيحصؿ التياكف في 

                                                

ة الفرد كالمجتمع، بنفس التاريخ السابؽ، مجمة الكعي اإلسبلمي، العدد انظر: أثر الكسطية كاالعتداؿ في حيا (1)
، بحث بعنكاف الكسطية مطمبان شرعيان كحضاريان، أ.د.كىبة الزحيمي، 3/9/2010(، تاريخ العدد 532رقـ)

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481. 
 انظر: السابؽ. (2)
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، (1)، مثمما حصؿ مف المعتزلةكخصكصان تكحيد األسماء كالصفاتبعض العقائد مثؿ التكحيد، 
 .(2)كالتفريط في اعتقاد الفبلسفة في الذات اإلليية عدـ العمـ بالجزئيات كقصر عممو عمى الكميات

، كاألصؿ ما أك يحصؿ العكس مف غمك كتطرؼ في بعضيا مثؿ الغمك في النبي  
فبل ييفىرّْطكف تفريط الييكد  عميو سمؼ األمة مف كسطية كعدؿ في األنبياء كمنيـ سيدنا محمد 

  .(3)في أنبيائيـ كال ييفًرطكف فييـ مثؿ النصارل

لذلؾ كاف الحؿ في ىذا السياؽ التزاـ الكسطية كالرجكع إلييا كمما أحس الفرد كالداعية في 
 الحؽ الكاضح المبيف. نفسو ميبلن كلك يسيران عف 

 الوسطية في األحكام والقيم: -ثالثاً 
األحكاـ الشرعية كميا قائمة عمى اليسر كالسماحة كالتكسط كاالعتداؿ، لتككف سيمة التطبيؽ 
كالممارسة عمى مختمؼ الناس في حاؿ القكة كالضعؼ، كفي كقت اإلقامة كالسفر، كفي حاؿ 

كالشيخكخة، كنجد مصداؽ ذلؾ آم القرآف كأحاديث الصحة كالمرض، كفي سف الشباب كالكيكلة 
ََّل ُيَكمُّْف المَُّو َنْفًسا ِإَّلَّ ُوْسَعَيا } السنة الشريفة، كاآلية الجامعة لمعبادات القائمة عمى اليسر ىي:

 .(4)(15التغابف: ){َفاتَُّقوا المََّو َما اْسَتَطْعُتْم َواْسَمُعوا َوَأِطيُعوا}(، 485البقرة: ) {َلَيا

ِِرررررَك ُىرررررُم }يقػػػػػكؿ تعػػػػػالى:  ِتْمرررررَك ُحرررررُدوُد المَّرررررِو َفررررراَل َتْعتَرررررُدوَىا َوَمرررررْن َيَتَعررررردَّ ُحرررررُدوَد المَّرررررِو َفُأوَل
، كتعػػػدم حػػػػدكد اهلل تعػػػالى يكػػػكف مخالفػػػان لمكسػػػػطية التػػػي رسػػػمت حػػػػدكده، (449)البقػػػرة:{الظَّررراِلُمونَ 

لػـ يكجبػو، أك يسػتبيح تػرؾ مػا  فالمتعدم إما يحـر ما أحؿ اهلل، أك يحؿ ما حرمػو اهلل، أك يكجػب  مػا
، كالحػػؿ فػػي ذلػػؾ التػػزاـ األكامػػر كالنػػكاىي بحسػػب مػػا جػػاءت فػػي (5)أكجبػػو اهلل فيػػك بػػيف غمػػك كتفػػريط

 الكتاب كالسنة مع العمـ بفقييا دكف التجاكز إلى آراء ذاتية أك أفياـ خاطئة.

ة، فقد عمد اإلسبلـ إلى كسطية، تمؾ الكسطية االنتقائية ال التمفيقي"نيا أما القيـ اإلسبلمية فإ

                                                

 .51لتزاـ الديني، انظر: اال (1)
 .54انظر: السابؽ،  (2)
، أضكاء 1، ط2/689عمى أمتو في ضكء الكتاب كالسنة، محمد بف خميفة التميمي،  انظر: حقكؽ النبي  (3)

 ـ.1997-ىػ1418السمؼ لمنشر، الرياض، السعكدية، 
مجمة الكعي اإلسبلمي، العدد انظر: أثر الكسطية كاالعتداؿ في حياة الفرد كالمجتمع، التاريخ السابؽ نفسو،  (4)

، بحث بعنكاف الكسطية مطمبان شرعيان كحضاريان، أ.د.كىبة الزحيمي، 3/9/2010(، تاريخ العدد 532رقـ)
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481. 

 .70انظر: االلتزاـ الديني،  (5)



135 

 

القيـ الجيدة عند العربي فأبقاىا كضبطيا، كأضاؼ إلييا، كزكد اإلنساف بقيـ ليعيش عالمو المادم 
كالمعنكم في تكازف دقيؽ، كزكده بقيـ تيتـ بالفرد كما تيتـ بالجماعة، كما كازف بيف الدنيا كاآلخرة، 

عف الفطرة البشرية كالطبيعة اإلنسانية، في  حيحان ص القكة كالرحمة ... الخ كبيذا كانت معبرة تعبيران 
 .(1)"كاقعية كاممة

"كاألخػػبلؽ فػػي اإلسػػبلـ كسػػط، لقياميػػا عمػػى االعتػػداؿ، فيػػي مػػف أجػػؿ تيػػذيب النفػػكس، كترقيػػؽ 

المشػػاعر، كصػػفاء القمػػكب مػػف األمػػراض الحسػػية كالمعنكيػػة، كىػػي ذات أغػػراض إنسػػانية كريمػػة، ال 

 .(2)نفعية مادية محضة"

خير قدكة في ىذا السياؽ، فيديو كاف أحسف اليدم كقد طبؽ تمؾ الكسطية في  كالنبي 
متكسطان كمعتدالن في  صحابتو الكراـ إلى حد بعيد، فقد كاف القيـ كاألخبلؽ كتتبعو مف بعده 

 (3)سمككو كتعاممو، في قكلو كفعمو، في طعامو كشرابو، كلباسو كمسكنو، كمات كىك عمى ذلؾ.

ىذا ما يجب أف يككف عميو كؿ مسمـ ككؿ داع إلى اهلل ككؿ جماعة إسبلمية ابتغت في 
عمميا كجو اهلل تعالى، فالتزمت بحدكده دكف تجاكز أك طغياف، كدكف إىماؿ أك تفريط، كالعكدة إلى 
ىذه المعاني الرائدة يعصميا مف الكقكع في الزالت كاالنسبلخات ىي كأفرادىا، بؿ كالرجكع إلييا 

  اإلسبلمية الرشيدة. الدعكة زلؿ، أك انسمخ عف طريؽير عبلج لمف كقع حقان في الخ

                                                

 .1/82نضرة النعيـ،  (1)
أثر الكسطية كاالعتداؿ في حياة الفرد كالمجتمع، التاريخ السابؽ نفسو، مجمة الكعي اإلسبلمي، العدد  (2)

، بحث بعنكاف الكسطية مطمبان شرعيان كحضاريان، أ.د.كىبة الزحيمي، 3/9/2010(، تاريخ العدد 532رقـ)
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481. 

 .1/147انظر: نضرة النعيـ،  (3)
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 الخاتمة
براز األسباب التي كبعد ىذه الدراسة المتكاضعة عف ظاىرة التساقط في العمؿ اإلسبلمي،  كا 

تؤدم إلييا، كبياف أشكاليا كأصنافيا، ككضع بعض الحمكؿ الكقائية كالعبلجية المناسبة ليا، 
 ، كىي كالتالي:النتائج كالتكصيات الباحثة إلى مجمكعة مفخمصت 

 النتاِج: -أوَّلً 
المتكاممة التي يعمؿ خبلليا األفراد كالجماعات بيدؼ العمؿ اإلسبلمي ىك تمؾ المنظكمة  -1

قامة الخبلفة اإلسبلمية، كفؽ ىدم النبكة.  إحياء تعاليـ اإلسبلـ في حياة الناس كا 
االنسبلخ  بعد دراسة المعاني المغكية لمفظة التساقط، بأنيايمكننا تعريؼ ظاىرة التساقط  -2

 الكمي أك الجزئي لمفرد أك الجماعة عف اإلسبلـ عقديان أك فكريان أك سمككيان.
ثنيو عف الدعكة، منيا ما يتعمؽ لداعية كثيرة، تؤدم إلى تساقطو ك العقبات التي تكاجو ا -3

 إلخبلص هلل تعالى، كأمراض القمكب.بذات الداعية، كأىميا ضعؼ الكازع الديني، كعدـ ا
محيط الداعية يؤثر في تمسكو بدعكتو، فاألىؿ كاألقارب كالجيراف، كحتى الجماعة  -4

، قد تككف سببان في ثنيو عف دعكتو -كما يكتنفيا مف مشاكؿ داخمية كتنظيمية-اإلسبلمية
 أك تساقطو كميان.

ة، خطران عمى الدعاة، تشكؿ الضغكط الخارجية مف غزك عسكرم كفكرم، كأنظمة حاكم -5
 تحتاج منيـ كعيان فكريان كتمسكان بالمنيج اإلسبلمي الحنيؼ لمجابيتيا.

األنظمة الحاكمة في الببلد اإلسبلمية مع الغرب الكافر لتحقيؽ مصالحيـ  معظـتتعاكف  -6
 في محاربة اإلسبلـ كدعاتو.

لدينا شكميف مف أشكاؿ الدعكة اإلسبلمية تنطمؽ مف خبلؿ األفراد كالجماعات، مما يظير  -7
 التساقط، تساقط عمى مستكل األفراد آخر عمى مستكل الجماعات.

تتفاكت درجات التساقط، فمنو ما يؤدم إلى الخركج عف الممة كالتساقط العقدم، كمنو ما  -8
، كغيرىما مف ىك أقؿ كالتساقط الفكرم كالذم ينتج عف التعصب  المذىبي كالجمكد الفكرم

 األسباب.
 مف الدعاة. كقد كقع فيولسمككي ىك أقؿ درجات التساقط، التساقط ا -9
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ظاىرة التساقط تكررت عبر التاريخ مف لدف آدـ إلى عصرنا الحديث، كالنماذج عمى ذلؾ  -10
 كثيرة ذكرنا بعضيا في ىذه الدراسة.

لقد أثرت ظاىرة التساقط عمى بعض جكانب العقيدة كالتشريع، كعمى ساحة العمؿ  -11
 دكره عمى المجتمع اإلسبلمي ككؿ.اإلسبلمي، كالذم أثر ب

لقد كاف مف أىـ آثار التساقط عمى العمؿ اإلسبلمي إضعاؼ جماعاتو كتشكيو صكرة  -12
 العمؿ اإلسبلمي عمى الصعيديف الداخمي كالخارجي.

 إف التمسؾ بالكتاب كالسنة ىك أكؿ خطكات النجاة مف ىذه الظاىرة. -13
 عامة مف االنحراؼ كالزلؿ. التربية العقدية تحصف الداعية كالشخصية المسممة -14
إف العمؿ اإلسبلمي المنظـ يكفؿ لمفرد تصحيح مساره كرده عف الخطأ عند كقكعو، كما  -15

 يكفؿ حماية فكره عف االنحراؼ.
 تكفؿ العقيدة اإلسبلمية تصحيح المفاىيـ كالتصكرات عند الدعاة فتحمييـ مف التساقط. -16
تصكنو مف الكقكع في الزلؿ كتحميو مف الكسطية كاالعتداؿ في حياة الفرد كالمجتمع  -17

 االنحراؼ كالتساقط.

 التوصيات: -ثانياً 
تكصي الباحثة بتفعيؿ دكر المساجد كالمدارس في إبراز مخاطر ىذه الظاىرة كالكقكؼ عمى  -1

 ا، لتداركيا قبؿ كقكعيا. سبؿ عبلجي
اإلسبلمية كما تكصي بعمؿ دراسة مكسعة حكؿ أثر التساقط كالمتساقطيف عمى العقيدة  -2

 كالتشريع اإلسبلمي.
كما تكصي الباحثة الجماعات اإلسبلمية بأخذ ىذه الدراسة كالكقكؼ عمى ما فييا مف نصائح؛  -3

المسيرة الدعكية كنتجنب الكقكع في أخطاء قد تككف سببان في عزكؼ كتساقط  صححنحتى 
 أفراد الجماعة أك انحراؼ كمي لمجماعة.
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، منتدل 1يف إبراىيـ، طالصحكة اإلسبلمية كىمكـ الكطف العربي، تحرير كتقديـ د.سعد الد -77
 ـ.1988الفكر العربي، عماف، األردف، 

، الدار 1الصفات الخبرية بيف المثبتيف كالمؤكليف بيانان كتفصيبلن، د.جابر زايد السميرم، ط -78
، السكداف،   ـ.1995-ىػ1416السكدانية لمكتب، الخرطـك

قيؽ شعيب صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، محمد بف حباف بف أحمد التميمي، تح -79
 ـ.1993-ق1414، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، 2األرنؤكط، ط

، دار إحياء التراث العربي، 2صحيح مسمـ بشرح النككم، محي الديف بف شرؼ النككم،ط -80
 ىػ.1392بيركت لبناف، 

، 5صيد الخاطر، أبك الفرج جماؿ الديف بف الجكزم، تيذيب كتعميؽ أسامة السيد، ط -81
 ـ.1996-ىػ1417، بيركت، لبناف،مؤسسة الكتب الثقافية

، دار الكفاء لمطباعة 1الطريؽ إلى جماعة المسمميف، حسيف بف محمد بف عمي جابر، ،ط -82
 ـ.1987-ىػ1408 مصر، كالنشر كالتكزيع،
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، مؤسسة الرسالة، بيركت، لبناف، 7طريؽ الدعكة في ظبلؿ القرآف، أحمد فائز، ط -83
 ـ.1984-ىػ1405

ـ 1995-ىػ1415التكزيع كالنشر اإلسبلمية،مصر، طريؽ الدعكة، مصطفى مشيكر،دار -84
 ،بدكف رقـ طبعة.

، دار القمـ، 1ظاىرة النفاؽ كخبائث المنافقيف في التاريخ، عبد الرحمف حبنكة الميداني، ط -85
 ـ.1993-ىػ1414دمشؽ، سكريا، 

، دار الفتح لئلعبلـ العربي، القاىرة، مصر، 10العقائد اإلسبلمية، السيد سابؽ، ط -86
 ـ.2000-ىػ1420

 ـ.1999-ىػ1419، دار النفائس، األردف، 12العقيدة في اهلل، عمر سميماف أشقر، ط -87
، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، مصر، 1عمـ نفس الدعكة، د.محمد زيف الديف، ط -88

 ـ.1995 -ىػ1415
عمدة القارم شرح صحيح البخارم، بدر الديف محمكد العيني، ضبط كتصحيح عبد اهلل  -89

 ـ.2001 -ىػ1421، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1مكد عمر، طمح
عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد، محمد شمس الحؽ العظيـ أبادم، كتاب المبلحـ، باب  -90

 ىػ.1415، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 2(، ط4291ما يذكر في قرف المئة، رقـ)
النفسي كالسمككي، عبد الرحمف حبنكة غزك في الصميـ، دراسة كاعية لمغزك الفكرم ك  -91

 ـ.1990 -ىػ1410، دار القمـ، دمشؽ، سكريا، 3الميداني، ط
فتح البارم بشرح صحيح البخارم، أبك الفضؿ أحمد بف حجر العسقبلني، تحقيؽ عبد  -92

(، دكف 3628العزيز بف باز، كتاب فضائؿ الصحابة، باب قكلو أياـ الجاىمية، حديث رقـ)
 عرفة، بيركت، لبناف، دكف تاريخ نشر.رقـ طبعة، دار الم

الفرؽ بيف الفرؽ، عبد القاىر بف طاىر البغدادم االسفراييني، تحقيؽ محمد محي الديف  -93
 ـ.1995-ق1416عبد الحميد، دكف رقـ طبعة، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، 

بف عمي عكاجي،  فرؽ معاصرة تنتسب إلى اإلسبلـ كبياف مكقؼ اإلسبلـ منيا، د.غالب -94
 ـ.1997-ىػ1418، دار البينة لمنشر، مصر، 3ط

، مكتبة الرسالة الحديثة، عماف، األردف، 1فصكؿ في اإلمرة كاألمير، سعيد حكل، ط -95
 ـ.1982 -ىػ1402

، مكتبة 4فقو األكلكيات دراسة جديدة في ضكء الكتاب كالسنة، د. يكسؼ القرضاكم، ط -96
 ـ .2000-ىػ1421كىبة، القاىرة، مصر،
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فقو الدعكة إلى اهلل كفقو النصح كاإلرشاد كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، عبد  -97
 ـ.1996-ىػ1417، دار القمـ، دمشؽ، سكريا، 1الرحمف حبنكة الميداني،  ط

الفكر اإلسبلمي بيف االبتداع كاإلبداع، د.محمد أحمد عبد القادر،  دكف رقـ طبعة، دار  -98
 صر، دكف تاريخ نشر.المعرفة الجامعية، االسكندرية، م

الفكر اإلسبلمي كسمكـ التغريب كالتبعية، أنكر الجندم، دكف رقـ طبعة، دار الفضيمة،  -99
 القاىرة، مصر، دكف تاريخ نشر.

، دار الصحكة لمنشر، القاىرة، 3فكائد البنكؾ ىي الربا الحراـ، د.يكسؼ القرضاكم، ط -100
 ـ.1994-ىػ1415

 ـ.1973الفكر، لبناف،  ، دار8في األدب الحديث، عمر الدسكقي، ط -101
 ـ.1982 -ىػ1402، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، 10في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ط -102
في فقو اإلصبلح كالتجديد عند اإلماـ حسف البنا، ركف الثقة، د.عمي عبد الحميـ محمكد،  -103

 ـ.1999-ىػ1420دكف رقـ طبعة، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية، مصر، 
نزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ،أبك القاسـ محمكد بف عمر الكشاؼ عف حقائؽ الت -104

الزمخشرم الخكارزمي، تحقيؽ عبد الرزاؽ الميدم، دكف رقـ طبعة، دار إحياء التراث 
 العربي، بيركت، لبناف، دكف تاريخ نشر. 

كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ، عبلء الديف عمي التقي اليندم البرىاف فكرم،  -105
صفكة السقا، كتاب الخبلفة مع اإلمارة، باب الترغيب في اإلمارة،  -ؽ، بكرم حياني تحقي
 ـ.1985-ىػ1405، مؤسسة الرسالة، 5(، ط14328رقـ)

لساف العرب، جماؿ الديف محمد ابف منظكر،تحقيؽ عبد اهلل الكبير، محمد حسب اهلل،ىاشـ  -106
 عة.ـ، دكف رقـ طب1900، دار المعارؼ، القاىرة،3/2038الشاذلي،

لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،  -107
-ق1402، مؤسسة الخافقيف، دمشؽ، سكريا، 2شمس الديف محمد بف أحمد السفاريني، ط

 ـ.1982
ماذا خسر العالـ بانحطاط المسمميف، أبك الحسف الندكم، دكف رقـ طبعة، مكتبة اإليماف،  -108

 دكف تاريخ.مصر، 
، مؤسسة الرسالة، لبناف، 1المتساقطكف عمى طريؽ الدعكة كيؼ كلماذا؟،فتحي يكف،ط -109

 ـ.1984-ىػ1404
مجمع الزكائد كمنبع الفكائد، نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي، تحقيؽ حساـ الديف  -110

 ـ.1994-ق1414القدسي،  دكف رقـ طبعة، مكتبة القدسي،
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ياؾ نستعيف، محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية،  مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ -111 نعبد كا 
 ـ.1973-ىػ1393، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف، 2ط

، الدار العالمية لمكتاب 2مراجعات في الفكر كالدعكة كالحركة، د.عمر عبيد حسنة، ط -112
 ـ.1994 -ىػ1414اإلسبلمي، الرياض، السعكدية، 

مف إحياء عمكـ الديف، أبك حامد محمد الغزالي، دكف  المرشد األميف إلى مكعظة المؤمنيف -113
 رقـ طبعة، دار الفكر، لبناف، دكف تاريخ.

المستدرؾ عمى الصحيحيف كبذيمو التمخيص، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل  -114
 النيسابكرم، دكف رقـ طبعة، دار المعرفة، بيركت، لبناف، دكف تاريخ نشر.

، مؤسسة الرسالة، 1تحقيؽ شعيب األرنؤكط كمجمكعة، ط مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ، -115
 ـ.2001-ىػ1421بيركت، لبناف، 

مسند الدارمي المعركؼ بسنف الدارمي، أبك محمد عبد اهلل بف بيراـ الدارمي، تحقيؽ  -116
 ـ.2000-ىػ1421حسيف سميـ الداراني، دار المغني لمنشر، الرياض، السعكدية، 

بير لمرافعي، أحمد بف محمد بف عمي المقرم المصباح المنير في غريب الشرح الك -117
  الفيكمي، تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد، دكف رقـ طبعة، المكتبة العصرية، دكف تاريخ نشر.

 معالـ في الطريؽ، سيد قطب، دار الشركؽ،دكف رقـ الطبعة كدكف تاريخ الطبعة. -118
مكف حتى كفاة المعتزلة في بغداد كأثرىـ في الحياة الفكرية كالسياسية مف خبلفة المأ -119

-ىػ1420، مكتبة مدبكلي، القاىرة، مصر، 1المتككؿ عمى اهلل، أحمد شكقي العمرجي، ط
 ـ.2000

معجـ الصحابة، أبك القاسـ عبد اهلل بف محمد البغكم، تحقيؽ محمد أميف الجكني، دكف  -120
 رقـ طبعة، مكتبة دار البياف، الككيت، دكف تاريخ نشر.

كف رقـ طبعة، دار إحياء التراث العربي، بيركت، معجـ المؤلفيف، عمر رضا كحالة، د -121
 لبناف، دكف تاريخ نشر. 

المعجـ الكسيط، إبراىيـ مصطفى، أحمد الزيات كمجمكعة، تحقيؽ مجمع المغة العربية،  -122
 دكف رقـ طبعة، دار الدعكة لمنشر، دكف تاريخ نشر.

عرم، تحقيؽ مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ المصميف، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ األش -123
 ـ.1990-ق1411محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيركت، لبناف، 

، 2منيج اإلسبلـ في تزكية النفس، د.أنس احمد كرزكف، ط -124 -ىػ1418، دار ابف حـز
 ـ.1997
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-ىػ1412، دار الشركؽ، القاىرة، مصر، 10منيج التربية اإلسبلمية، محمد قطب، ط -125
1992. 

، دار الكفاء لمطباعة 2منيج التربية عند اإلخكاف المسمميف، د.عمي عبد الحميـ محمكد، ط -126
 ـ.1992-ىػ1413كالنشر، المنصكرة، مصر، 

-ىػ1416، دار النفائس، األردف، 5نحك ثقافة إسبلمية أصيمة، عمر سميماف أشقر، ط -127
 ـ.1996

، مؤسسة الرسالة، 3نحك كعي حركي إسبلمي، مشكبلت الدعكة كالداعية، فتحي يكف،ط -128
 ـ.1974-ىػ1394لبناف،

نزىة النظر في تكضيح نخبة الفكر في مصطمح أىؿ األثر، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف  -129
، مطبعة سفير، الرياض، 1حجر العسقبلني، تحقيؽ عبد اهلل بف ضيؼ اهلل الرحيمي، ط

 ق.1422السعكدية، 
كعة مف المختصيف بإشراؼ نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ، إعداد مجم -130

، دار الكسيمة لمنشر، 1صالح بف عبد اهلل بف حميد كعبد الرحمف بف محمد بف ممكح، ط
 ـ.1998-ىػ1418جدة، السعكدية، 

، مطابع الدكحة الحديثة، 1نظرات في مسيرة العمؿ اإلسبلمي، عمر عبيد حسنة، ط -131
 ـ.1985-ىػ1405الدكحة، قطر، 

 -ىػ1406، دار الكثائؽ، الككيت، 1، مصطفى الطحاف، طنظرات في كاقع الدعكة كالدعاة -132
 ـ.1986

، دار النحكم لمنشر 2، ط248كاقع المسمميف أمراض كعبلج، د. عدناف رضا النحكم،  -133
 ـ.1995 -ىػ1416كالتكزيع، السعكدية، 

 ـ.2003-ىػ1423، دكف دار نشر، 5كاقعنا المعاصر كالغزك الفكرم، د.صالح الرقب، ط -134
 ـ.1997 -ىػ1418، دار الشركؽ، مصر، 1محمد قطب، طكاقعنا المعاصر،  -135

 ثانيًا: المواقع اإللكترونية:
مجمة الكعي اإلسبلمي، مجمة ككيتية شيرية جامعة تابعة لكزارة األكقاؼ كالشؤكف الككيتية،  -1

، بحث بعنكاف الكسطية مطمبان شرعيان كحضاريان، 3/9/2010تاريخ العدد (، 532العدد رقـ)
  أ.د.كىبة الزحيمي

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=4

81. 
 لؤلخبار، نت الجزيرة ك نت الجزيرة -2

http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481
http://alwaei.com/topics/view/article_new.php?sdd=1056&issue=481
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http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=67930. 
 المعاصر، اإلسبلمي العمؿ في العنؼ بعنكاف كحكار قضية لمحكار، السكينة مكقع -3

http://www.assakina.com/center/meetings/3326.html 
 مصرية، كشخصيات أعبلـ لبلستعبلمات، العامة الييئة -4

http://www.sis.gov.eg/VR/figures/arabic/html/45b.htm#a1 
 األمريكيػػػػػػػة البضػػػػػػػائع بمقاطعػػػػػػػة يطالػػػػػػػب القرضػػػػػػػاكم: بعنػػػػػػػكاف مقػػػػػػػاؿ القرضػػػػػػػاكم، مكقػػػػػػػع -5

 يعارض، كطنطاكم
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&ite

m_no=2105&version=1&template_id=204 
 األزىػػػػػػػر لشػػػػػػػيخ المػػػػػػػر الحصػػػػػػػاد بعنػػػػػػػكاف مقػػػػػػػاؿ التاريخيػػػػػػػة، لمدراسػػػػػػػات المقريػػػػػػػزم مركػػػػػػػز -6

 السباعي، ىاني.د بقمـ طنطاكم،
http://www.almaqreze.net/articles/artcl027.html 

 الحرة، المكسكعة كيكيبيديا -7
http://ar.wikipedia.org/wiki//طنطاكم_سيد_محمد#cite_note-30 

 (/http://lexicons.sakhr.com)/ عجيب مكقع الغني معجـ -8
مكقع اليكتيكب/  -9

http://www.youtube.com/watch?v=CSWcG6aLjmo&feature=relate

d ،
http://www.youtube.com/watch?v=CSWcG6aLjmo&feature=relate

d. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

http://lexicons.sakhr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=CSWcG6aLjmo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CSWcG6aLjmo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CSWcG6aLjmo&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=CSWcG6aLjmo&feature=related
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  فيرس اْليات
 

 رقم الصفحة رقم اْلية السورة اْلية #
 23 44 البقرة َأَتْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرّْ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم... 1
ًَِة َوَأَحاَطْت ِبِو َخِطيَُِتُو... َبَمى َمْن َكَسبَ  2  63 81 البقرة َسيّْ
 35 109 البقرة َودَّ َكِثيٌر ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب َلْو َيُردُّوَنُكْم... 3
 35 120 البقرة َوَلْن َتْرَضى َعْنَك اْلَيُيوُد َوََّل النََّصاَرى... 4
ًة َوَسًطا... 5 132، 129، 22 143 البقرة َوَكَذِلَك َجَعْمَناُكْم ُأمَّ  
 62 177 البقرة َلْيَس اْلِبرَّ َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق... 8
 35 217 البقرة َوََّل َيَزاُلوَن ُيَقاِتُموَنُكْم َحتَّى َيُردُّوُكْم... 9
 135 229 البقرة ِتْمَك ُحُدوُد المَِّو َفاَل َتْعَتُدوَىا... 10
 109 275 البقرة َوَأَحلَّ المَُّو اْلَبْيَع... 11
َدَقاِت... 12 َبا َوُيْرِبي الصَّ  74 276 البقرة َيْمَحُق المَُّو الرّْ
 62 285 البقرة آَمَن الرَُّسوُل ِبَما أُْنِزَل ِإَلْيِو ِمْن َربِّْو... 13
 135 286 البقرة ََّل ُيَكمُّْف المَُّو َنْفًسا ِإَّلَّ ُوْسَعَيا... 14
 88 28 آؿ عمراف ََّل َيتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن اْلَكاِفِريَن َأْوِلَياَء... 15
 58 72 آؿ عمراف َوَقاَلْت َطاَِِفٌة ِمْن َأْىِل اْلِكَتاِب... 16
ْساَلِم ِديًنا... 17  12 85 آؿ عمراف َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإلِْ
 117 101 آؿ عمراف َعَمْيُكْم...َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَمى  18
 33،117 103 آؿ عمراف َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميًعا... 19
 126 104 آؿ عمراف َوْلَتُكْن ِمْنُكْم ُأمٌَّة َيْدُعوَن... 21
ٍة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس... 22 129، 2 110 آؿ عمراف ُكْنُتْم َخْيَر ُأمَّ  
 109 130 آؿ عمراف الَِّذيَن آَمُنوا ََّل َتْأُكُموا...َيا َأيَُّيا  24
 73 145 آؿ عمراف َوَمْن ُيِرْد َثَواَب الدُّْنَيا... 25
 113 159 آؿ عمراف َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن المَِّو ِلْنَت َلُيْم... 26
ْنَساُن َضِعيًفا... 27  79 28 النساء َوُخِمَق اإلِْ
118، 109 59 النساء ...آَمُنوا َأِطيُعواَيا َأيَُّيا الَِّذيَن  28  
 119 65 النساء َفاَل َوَربَّْك ََّل ُيْؤِمُنوَن... 30
 112 89 النساء َودُّوا َلْو َتْكُفُروَن َكَما َكَفُروا... 31
 62 150 النساء ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبالمَِّو َوُرُسِمِو... 32
31- المائدة اْبَنْي آَدَم...َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ  33 27 80 
29- المائدة َلِِْن َبَسْطَت ِإَليَّ َيَدَك... 35 28 82 ،74  



121 

 

 رقم الصفحة رقم اْلية السورة اْلية #
75، 82 31 المائدة َفَبَعَث المَُّو ُغَراًبا َيْبَحُث... 36  
 80 32 المائدة ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتْبَنا... 37
 69 77 المائدة ُقْل َيا َأْىَل اْلِكَتاِب ََّل َتْغُموا... 38
 26 10 نعاـاأل َوَلَقِد اْسُتْيِزَئ ِبُرُسٍل... 39
 64 59 نعاـاأل َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب... 40
 32 90 نعاـاأل ُأوَلَِِك الَِّذيَن َىَدى المَُّو... 41
 122 122 نعاـاأل َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا َفَأْحَيْيَناُه... 42
 108 124 عاـاألن ...َحْيُث َيْجَعُل ِرَساَلَتوُ المَُّو َأْعَمُم  43
110، 55 153 األنعاـ َوَأنَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما... 44  
32- األعراؼ َيا َبِني آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم... 46 31 75 
 21 58 األعراؼ َواْلَبَمُد الطَّيُّْب َيْخُرُج َنَباُتُو... 47
83، 6 175 األعراؼ ...َنَبَأ الَِّذي آَتْيَناهُ َواْتُل َعَمْيِيْم  48  
85، 83 177 األعراؼ َساَء َمَثاًل اْلَقْوُم الَِّذيَن... 50  
 11 201 األعراؼ ِإنَّ الَِّذيَن اتََّقْوا ِإَذا َمسَُّيْم... 51
118أ،  24 األنفاؿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا... 52  
...َواتَُّقوا  53 105أ،  25 األنفاؿ ِفْتَنًة ََّل ُتِصيَبنَّ  
89، 74 27 األنفاؿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ََّل َتُخوُنوا المََّو... 54  
 47 36 األنفاؿ ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُيْم... 56
111، 57، 32 46 األنفاؿ َوَأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو... 57  
 36 73 األنفاؿ َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُيْم َأْوِلَياُء َبْعٍض... 60
 11 109 التكبة َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَياَنُو َعَمى َتْقَوى... 61
62 ... 92-91 117 التكبة َلَقْد َتاَب المَُّو َعَمى النَِّبيّْ  
 55 122 التكبة َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِلَيْنِفُروا َكافًَّة... 63
 125 58 يكنس ُقْل ِبَفْضِل المَِّو َوِبَرْحَمِتِو... 64
 123 61 ىكد ُىَو َأْنَشَأُكْم ِمَن اأْلَْرِض... 65
 125 112 ىكد َفاْسَتِقْم َكَما ُأِمْرَت... 66
 16 108 يكسؼ ُقْل َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّو... 67
27- إبراىيـ َضَرَب المَُّو...َأَلْم َتَر َكْيَف  68 24 124 
 125 56 الحجر َقاَل َوَمْن َيْقَنُط ِمْن َرْحَمِة... 69
 29 43 النحؿ َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِإَّلَّ ِرَجاًَّل... 70
 63 49 الكيؼ َوََّل َيْظِمُم َربَُّك َأَحًدا... 71
 11 110 الكيؼ َفَمْن َكاَن َيْرُجو ِلَقاَء َربِّْو... 72
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 127 72 طو َفاْقِض َما َأْنَت َقاٍض... 73
ُتُكْم ُأمًَّة... 74 126، 110 92 األنبياء ِإنَّ َىِذِه ُأمَّ  
 56 11 الحج َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد المََّو... 76
ُتُكْم ُأمًَّة... 77 نَّ َىِذِه ُأمَّ  3 52 المؤمنكف َواِ 
 64 92 المؤمنكف َوالشََّياَدِة...َعاِلِم اْلَغْيِب  78
 29 59 الفرقاف الَِّذي َخَمَق السََّماَواِت َواأْلَْرَض... 79
3- العنكبكت الم... 80 1 10 
 105 30 الرـك َفَأِقْم َوْجَيَك ِلمدّْيِن َحِنيًفا... 81
 77 69 الرـك َجاَىُدوا ِفيَنا... َوالَِّذينَ  82
 71 21 األحزاب َرُسوِل المَِّو...َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي  83
ٌد َأَبا َأَحٍد... 84  108 40 األحزاب َما َكاَن ُمَحمَّ
 20 5 فاطر َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّ َوْعَد المَِّو... 85
 15 9 الزمر ُقْل َىْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَمُموَن... 86
12- الزمر  ُقْل ِإنّْي ُأِمْرُت َأْن َأْعُبَد... 87 11 11 
 107 56 الزمر َأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحْسَرَتا... 88
 129 33 فصمت َوَمْن َأْحَسُن َقْوًَّل ِممَّْن َدَعا... 89
 63 46 فصمت َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِمَنْفِسِو... 90
 106 11 الشكرل َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء... 91
ٌد َرُسوُل المَِّو  92  125 29 الفتح َوالَِّذيَن...ُمَحمَّ
 128 10 الحجرات ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة... 93
 76 12 الحجرات َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا... 94
95 ... ْنَس ِإَّلَّ 73، 2 56 الذاريات َوَما َخَمْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ  
4-3 النجـ اْلَيَوى...َوَما َيْنِطُق َعِن  97  120 
 107 14 القمر َتْجِري ِبَأْعُيِنَنا... 98
 62 49 القمر ِإنَّا ُكلَّ َشْيٍء َخَمْقَناُه ِبَقَدٍر... 99
9- الرحمف َوالسََّماَء َرَفَعَيا َوَوَضَع اْلِميَزاَن... 100 7 16 
 58 11 المجادلة َيْرَفِع المَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم... 101
 120 7 الحشر َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه... 102
 88 1 الممتحنة َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ََّل َتتَِّخُذوا... 103
126، 57، 33 4 الصؼ ِإنَّ المََّو ُيِحبُّ الَِّذيَن ُيَقاِتُموَن... 104  
 125 8 المنافقكف َوِلمَِّو اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِو... 107
 74 9 المنافقكف َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ََّل ُتْمِيُكْم َأْمَواُلُكْم... 108
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 74 15 التغابف ِإنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوََّلُدُكْم... 109
 135 16 التغابف َفاتَُّقوا المََّو َما اْسَتَطْعُتْم... 110
 21 20 الحديد الدُّْنَيا...اْعَمُموا َأنََّما اْلَحَياُة  111
 110 1 الطبلؽ َوِتْمَك ُحُدوُد المَِّو... 112
5- المزمؿ يا َأيَُّيا اْلُمزَّمُّْل... 113 1 73 
 63 48 المدثر  َفَما َتْنَفُعُيْم َشَفاَعُة الشَّاِفِعيَن... 114
 107 22 الفجر َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَمُك... 115
 123 5 البينة ِإَّلَّ ِلَيْعُبُدوا المََّو...وَما ُأِمُروا  116
5-1 الفمؽ ُقْل ُىَو المَُّو َأَحدٌ  117  19 
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 واْلثار فيرس األحاديث
 

 الصفحة الحديث #

 25 الدنيا متاع... 1

 31 الدين النصيحة... 2

 27 الرجل عمى دين خميمو... 3

 125 الكبرياء رداِي والعظمة... 4

 87 انطمقوا حتى روضة خاخ... 5

 25 إذا خطب إليكم من ترضون... 6

 29 إذا ضيعت األمانة... 7

 73 إن ا  َّل يقبض العمم... 8

 129 إن ا  ومالِكتو وأىل السماوات... 9

 67 إن ا  يبعث ليذه األمة... 10

 61 سأل جبريل عن اإليمان... إن النبي  11

 ... 86إن عبدًا لحاطب جاء رسول ا   12

 28 إن قموب بني آدم كميا بين إصبعين... 13

 17 إنك ستأتي قومًا من أىل الكتاب... 14

 2 إنكم تتمون سبعين أمة... 15

 119 إنما مثمي ومثل ما بعثني ا  بو... 16

 83 إني لفي حمقة فييا عبد ا ... 17

 22 الدين...إياكم والغمو في  18

 23 إياكم ومحقرات الذنوب... 19

 30 أرأيتم إن استعممت عميكم... 20

 72 أكمل المؤمنين إيمانًا... 21
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 الصفحة الحديث #

ن في الجسد مضغة... 22  18 أَّل وا 

 12 أنا أغنى الشركاء عن الشرك.... 23

 20 بعث أبا عبيدة بن الجراح  إلى البحرين... 24

 116 بعده...تركت فيكم ما لن تضموا  25

 57 ثالث ميمكات... 26

 14 جاءت قريش إلى أبي طالب... 27

 90 حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك "فمما بمغني... 28

 10 حفت الجنة بالمكاره... 29

 75 خيركم خيركم ألىمو... 30

 94 رأيت في المنام... 31

 129 فوا  ألن ييدي ا  بك رجاًل... 32

 83 تعالى }واتل عمييم نبأ الذي...في قولو  33

 83 في قولو عز وجل }واتل عمييم نبأ... 34

 ... 93سرح يكتب لرسول ا  كان عبد ا  بن سعد بن أبي  35

 24 كل مولود يولد عمى الفطرة... 36

 120 َّل ألفين أحدكم متكًِا... 37

 111، 18 َّل تحاسدوا وَّل تناجشوا... 38

 81 ظممًا...َّل تقتل نفس  39

 108 َّل تقوم الساعة حتى يبعث دجالون... 40

 19 َّل يدخل الجنة من كان في قمبو... 41

 40 لتتبعن سنن من قبمكم... 42

 74 الراشي... لعن رسول ا   43

 109 آكل الربا وموكمو... لعن رسول ا   44

 ... 92لما غزا رسول ا   45



125 

 

 الصفحة الحديث #

 31 توادىم...مثل المؤمنين في  46

 15 مثل ما بعثني ا  بو من اليدى... 47

 75 من جر ثوبو خيالء... 48

 129 من دعا إلى ىدى كان لو من األجر... 49

 2 نحن نكمل يوم القيامة... 50

 83 نزلت ىذه اْلية في... 51

 22 ىمك المتنطعون... 52

 118 يومًا بعد صالة الغداة موعظة بميغة... وعظنا رسول ا   53

 70 يخرج في ىذه األمة ولم يقل... 54

 40 يوشك األمم أن تداعى عميكم... 55
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 فيرس األعالم
 رقم الصفحة الصحابة المترجم ليم #
 93 األشعث بن قيس 1

 118 العرباض بن سارية 2

 20 العالء بن الحضرمي 3

 87 األسودالمقداد بن  4

 18 النعمان بن بشير 5

 129 أبو أمامة الباىمي 6

 120 أبو رافع القبطي 7

 40 أبو سعيد الخدري 8

 88 أبو لبابة 9

 15 أبو موسى اَّلشعري 10

 12 ىريرة أبو 11

 10 أنس بن مالك 12

  39ثوبان مولى رسول ا   13

 86 جابر بن عبد ا  14

 86 حاطب بن أبي بمتعة 15

 23 سيل بن سعد 16

 93 عبد ا  بن أبي السرح 17

 17 عبد ا  بن عباس 18

 31 عبد ا  بن عمر بن الخطاب 19

 25 عبد ا  بن عمرو بن العاص 20

 19 عبد ا  بن مسعود 21

 93 عبيد ا  بن جحش 22
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 14 عقيل بن أبي طالب 23

 20 عمرو بن عوف 24

 89 كعب بن مالك 25

 89 مرارة بن الربيع 26

 24 مصعب بن عمير 27

 17 معاذ بن جبل 28

 2 معاوية بن حيدة القشيري 29

 89 ىالل بن أمية 30
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 فيرس الموضوعات
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  ت ................................................................ شكر وتقدير
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 5 ..................................... التمييد مفيوم العمل اإلسالمي والتساقط
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 11 .................................................. ضعؼ الكازع الديني: -أكالن 
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 18 .................................................... أمراض القمكب: -سادسان 
 20 ............................................. حب الدنيا كاتباع اليكل: -سابعان 
 21 ...................................................... التطرؼ كالغمك: -ثامنان 
 23 ........................................ التفريط في األحكاـ الشرعية: -تاسعان 

 24 .......................... األسباب المتعمقة بالمحيط االجتماعي: -المطمب الثاني
 24 ....................................................... المحيط العائمي: -أكالن 
 26 .................................................. الجيراف كاألصحاب: -ثانيان 

 27 .......................... األسباب المتعمقة بالجماعة اإلسبلمية: -المطمب الثالث
 27 ............................................... ضعؼ الجانب التربكم: -أكالن 
 28 ................................ كضع األفراد في المكاف غير المناسب: -ثانيان 
 29 .......................................... تراكـ العمؿ بيد فئة محدكدة: -ثالثان 
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 30 ................................................... عدـ متابعة األفراد: -رابعان 
 31 .................................................. عدـ أىمية القيادة: -خامسان 
 32 ................................................ الصراعات الداخمية: -سادسان 
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 ممخص الرسالة
 "التساقط في العمؿ اإلسبلمي كدكر العقيدة في معالجتو"

يدرس ىذا البحث ظاىرة التساقط في العمؿ اإلسبلمي كيبرز دكر العقيدة اإلسبلمية في 
الدراسة نبرز األسباب الرئيسة التي تؤدم إلى معالجة ىذه الظاىرة، ففي الفصؿ األكؿ مف ىذه 

كقكعيا، فيي داخمية متعمقة بالفرد كبما يحيطو مف أجكاء اجتماعية كتنظيمية، كخارجية تتعمؽ 
 باألنظمة الحاكمة كالغزك العسكرم كالفكرم.

كما يكضح الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة أشكاؿ كأصناؼ ظاىرة التساقط، فيي تحدث 
تحدث لؤلفراد، كتتعدد أصنافيا بيف عقدية كفكرية كسمككية، كعمى ىذه األشكاؿ  لمجماعات كما

 كاألصناؼ ضربنا النماذج التكضيحية البلزمة.

كىذه الظاىرة بالغة األثر عمى العقيدة كالتشريع كالعمؿ اإلسبلمي، كىذا ما كضحو الفصؿ 
ظاىرة تضمف سبلمة الفرد كالجماعة الثالث مف الدراسة، كما كضع منيجيةن كقائيةن كعبلجيةن ليذه ال

مف االنحراؼ كالزلؿ، ككاف مف أىـ ىذه المنيجيات التمسؾ بالكتاب كالسنة كالتربية العقدية لمفرد 
 كالمجتمع. 
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ABSTRACT 

“The Break up In Islamic Action and The Role of Islamic Faith in 

Treating It” 

 

This research is dedicated to address a critical and frequent phenomenon, which 

is “the break up in Islamic action and the role of Islamic faith in treating it”. The 

first chapter exposes the main causes that lead to the break up in Islamic action; where 

they involve internal causes that are related to the individual and its social and 

organizing surroundings, and external causes that are related to the governing regimes 

and both military and intellectual invasion. 

The second chapter describes the phenomenon in terms of its types and classes, 

as it’s significantly influencing at the level of individuals and groups. It involves several 

classes, where it’s whether faith-based, intellect-based, or behavior-based. There are 

also various examples given in the chapter expose these types and classes. 

As the effects of “the break up in Islamic action” phenomenon are very 

critical and pivotal on Islamic faith, legislation, and action, the third chapter focuses on 

the extent of its influences that may start with slight deformations in the Islamic 

character,  and accessing to the disabling the entire Islamic aspects at the level of 

individual and society. This chapter discusses also the role of Islamic faith in treating 

this phenomenon and cleansing the Islamic society from falling in its trap. It also 

addresses a preventive approach that may inhibit the break up and guide to the right and 

robust Islamic action. The adherence to Holy Quran and Sunnah is one of those most 

significant proposed approaches, as well as, adopting faith-based education for both 

individual and society. 


