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 .إىل اهلل يف الدعوة بد اهلل ناصح علوان رمحه اهللجهود الشيخ ع عنوان الرسالة:
جهوده يف الستخالص  ؛وسريته الذاتية ,أقوال الشيخ من مؤلفاته مجعفكرة الموضوع:

رمحه  الشيخ  جهوداالستفادة من  :الدراسةهذه من د  خدمة الدعوة, وإعداد الدعاة.واهل
 يف خدمته الدعوة؛ لتكون منهجاً يستنري به الدعاة إىل اهلل يف كل مكان. -اهلل 

عبد اهلل ناصح علوان وهل الرسالة جتيب على عدة أسئلة: من هو الشيخ موضوع الدراسة:
 وما هي اجلهود اليت بذهلا يف ذلك. ؟يف خدمة الدعوة اإلسالميةدور  له

الفصل األول: حياته ومنهجه, وفيه  فصول:ة أربعو  اً,متهيدتتضمن الرسالة  الرسالة:أبواب 
ثالثة مباحث. الفصل الثاين: جهوده يف تقرير أصول الدين, وفيه ثالثة مباحث. الفصل 

الثالث: جهوده يف إعداد الدعاة, وفيه أربعة مباحث. الفصل الرابع: موقفه من أبرز 
 القضايا املعاصرة, وفيه أربعة مباحث.

  خلصِت الباحثة إلى نتائج منها: , وقدوالتوصيات نتائجوأخيراً ال 

 يرى الشيخ أنه ينبغي على الداعية أن يكون على قدر كبري من الثقافة املتنوعة   -1

 كالثقافة العلمية, التارخيية,والواقعية,والدينية, واألدبية واللغوية.      

 يرى أن للمريب دوراً كبرياً يف جناح العملية الرتبوية, فيجب عليه أن يتحلى   -2

 بالقيم اإلسالمية والسرية احلسنة حىت يكون قدوة ملن يربيهم.       
 ا الباحثة:بهالتوصيات التي توصي أهم  ومن        

 بالرتبية وألف الكثري من املؤلفات يف ذلك,       –رمحه اهلل  –لقد اعتىن الشيخ   .1

         ولذلك أقرتح أن تكون هناك دراسة حتليلية جلهود الشيخ يف الرتبية.        

 الباحثه :                                المشرف:                               عميد الكلية:
 علي بن سيد الفرسيسي          د/ محمد السرحانيعبير بنت دخيل اهلل الحساني        د/ 

 

 ملخص الرسالة 
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Title of Thesis:Efforts of Sheikh Abdullah Alwan mentor - may God have mercy 
on him - in calling for "an analytical study." 
Name of the researcher:Exotic girl Abeer Bin Hassani inside. Degree: Master's. 
Specialization:Islamic Call. 
 Supervisor: a. D / bin Syed Ali Alvrcissa 
The idea of topic: 
Collection of statements of Sheik Of his works, and his autobiography; to draw his 
service to the invitation, and the preparation of preachers. 

Objective of the study: 

  Benefit from the efforts of Sheikh - may Allah have mercy on him - in his 

advocacy; approach to be enlightened by the preachers to God in every place. 
Subject of the study: 
  Letter to answer several questions: Who is the mentor Sheikh Abdullah Alwan - 
may God have mercy on him -? 
Was his role in the service of the Islamic call? What efforts have been made in the 
number of preachers?. 
The doors of the message: 
  The message includes a prelude, and four chapters: Chapter One: his life and his 
approach, in which three sections. Chapter II: The report of his efforts in the 
fundamentals of Islam, in which three sections. Chapter III: his efforts in the 
preparation of preachers, and the four topics. Chapter Four: The position of the 
most prominent contemporary issues, and the four topics. 
Finally, the findings and recommendations, the researcher has concluded 
that the results, including: 
 
1 - Sheikh believes that the preacher should be a great deal of diverse culture 
          Such as culture of scientific, historical, and realism, religious, and literary 
and linguistic. 
2- believes that the breeder a major role in the success of the educational process, 
it must possess 
          Islamic values and biography in order to be good role models for those who 
Erbém. 
Among the recommendations recommended by the researcher: 
1 - Configure care advocates, and prepare an integrated setting, is very important 
so it must be that there are advocacy organizations concerned with raising the 
preachers and their training and prepare them for duty assigned to them, a Report 
call. 
2 - I took care of Sheikh - may Allah have mercy on him - education and A lot of 
literature in that, so I suggest that there will be an analytical study of the efforts of 
Sheikh in education. 
INTERVIEWER: outsider girl Abeer Bin Hassani inside. 
Supervisor: a. D / bin Syed Ali Alvrcissa. 

Summary of the 
message 
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 سيئات ومن أنفسنا, شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره, ونستعينه حنمده هلل احلمد إن
 اهلل إال إله ال أن وأشهد له, هادي فال يضلل ومن له, مضل فال اهلل يهده من أعمالنا,

 الناس إىل أرسله وحيه, على وأمينه وخليله ورسوله عبده حممدا أن وأشهد ,شريك ال وحده
 وأصحابه آله وعلى عليه اهلل صلى منريا, وسراجا بإذنه اهلل إىل وداعيا ونذيرا, بشريا كافة
 أظهر حىت فيه وجاهدوا ذلك, على وصربوا سبيله, إىل الدعوة يف طريقته على ساروا الذين

 .كثرياً  تسليماً  وسلم املشركون, كره ولو كلمته وأعلى دينه, هبم اهلل
 :بعد أما
 من هبم ليقتدي وكربائهم عظمائهم تراجم واعتزاز فخر بكل تسطر األمم مازالتف  

 تأريخ تسطر أن األمة هذه على لزاما فكان, طريقتهم على كان ممن بعدهم من جاء
 اخلالدة األمة هي األمة هذه نأ حيث أخص بشكل علمائها تأريخ وتسطر عامة رجاالهتا

 شأنه جل له العباد هبم وعّبد الدنا هبم اهلل فتح من هم اورجاالهت الساعة قيام إىل الباقية
 - عليهم الصالة والسالم – نبياءاأل ورثة ألهنم العلماء ارجاالهت وخري, ذاته وتقدست

 .ورثة من مبورثته وأكرم مرياث من ممبرياثه أكرمف
 وختليد املنيفة, مناقبهم وتدوين أحواهلم, الوقو : ها ومن احلقوقالكثري من  عليناهم فل   

 يؤذيهم ملا التعرض وعدم أفكارهم, نتاج حفظ على رصواحل األوراق, بطون يف حماسنهم
 .اجلليلة اجلزيلة مبناقبهم واالستهانة أعراضهم, يف بالدخول

       الشيخ والداعية عبد اهلل علوان  وجهود ة سريةقاصد انطلقت قلاملنط هذا ومن    
 الدعوة على حياته أوقف الذي اجملتهد اإلسالمي للداعية فريًدا منوذًجاأ كان فقد -رمحه اهلل

 أتباعه قلوب يف لإلسالم والتمكني احلق, كلمة إعالء   احلياة يف رسالته وجعل اإلسالم, إىل

 املدقممة
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 التفا  يف األثر أكرب رسالته يف واجتهاده دعوته يف إلخالصه وكان. وأوطانه ربوعه قبل
 .حوله الكثريين
مربيًا ومعلمًا وواعظاً, وكان يقوم بدور كبري يف بيوت اهلل, كان ال  -رمحه اهلل -وكان 

يعر  الراحة, وال يشكو الكلل, بل كان جيهد نفسه بالعمل مع شعوٍر بالرضا والسعادة 
وكان شيخنا ال يتخلف وال يعتذر عن أي دعوة توجه له إللقاء كلمة يف مناسبة إسالمية أو 

ن يتنقل من مسجد إىل آخر أو من قرية ألخرى متحدثًا وخطيبًا عن حفلة خاصة و كا
 عظمة اإلسالم. 

وكان للشيخ دروسه الدورية يف املساجد, هذه الدروس كانت لعدد كبري من الشباب 
الذي كان يسعى لفهم اإلسالم والعمل هبديه, وقد عّلم الكثري من الشباب اخلطابة وإلقاء 

صغًيا وموجًها ليستقيم هلم البيان, فرتىب على يديه عدد كبري الدروس, وكان جيلس أمامهم م
من الشباب, وكان الشيخ على صلة طيبة مع العلماء وكان يتنقل من مدينة إىل أخرى 
داعًيا إىل توحيد كلمة العلماء, ومتاسك بنياهنم أمام األعاصري اليت تعصف باملسلمني.مث 

لدعوي مبشاركته يف العديد من احملاضرات , وتابع عمله اقادمًا من حلب توجه إىل جدة
واملخيمات الطالبية, وكذلك مقاالته العديدة يف اجملالت اإلسالمية ودروسه الرتبوية يف 
إذاعة القرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية, مع عمله أستاًذا يف قسم الدراسات 

  إىل أن لقي ربه.  اإلسالمية يف جامعة امللك عبد العزيز

من خالل التعر  على ( رمحه اهلل )ذلك آثرت دراسة اجلانب الدعوي من سريته ل
 جهوده يف خدمة الدعوة اإلسالمية فجاء موضوع البحث بعنوان:

 **إىل اهلل **جهود الشيخ عبد اهلل علوان رمحه اهلل يف الدعوة 
 )دراسة حتليلية(
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   ية الموضوع وأسباب اختياره:مأه
 املوضوع فيما يلي:تتأكد أمهية هذا 

وذلك ملا يتصف به الشيخ  والرتبية االستفادة من منهجه وجهوده يف الدعوةالرغبة يف  -1
 شغفرمحه اهلل من صفات يستحسن االتصا  والتعر  عليها وإقتداء الدعاة هبا منها: 

 للدعاة الرئيسية السمة يوه ورسائله, وطاقاته ؤلفاتهم جبميع إليها وانقطاعه ةدعو الب الشيخ
  إىل اهلل سبحانه وتعاىل.

 الرتبيةالدعوة و  يف املدهش وجناحه وتالميذه أصحابه نفوس يف العميق تأثريه -2
.                                                                                                   سالميةاإل
 الدعوة إىل األخالق الفاضلة وحماربة الفساد والرذيلة.                عمل جاهداً يف  -3
 .تصدى ملروجي األفكار اهلدامة اليت تشوه معامل الدين, كالقومية واملبادئ اإلحلادية -4
   كان يدعو إىل توحيد كلمة العلماء, وصمودهم أمام الفنت اليت تعصف باملسلمني. -5
شارك يف العديد من احملاضرات واملخيمات الدعوية وله مقاالت عديدة يف اجملالت  -6

 اإلسالمية ودروس تربوية يف إذاعة القرآن الكرمي.
  أهداف البحث:
 هتد  هذه الدراسة إىل:

 .عبد اهلل علوان التعر  على العوامل اليت أثرت يف بناء شخصية الشيخ -1
  .يف الدعوة إىل اهلل عبد اهلل علوانمنهج الشيخ على تسليط الضوء  – 2
 .يف الدعوة عبد اهلل علوانمعرفة جهود الشيخ  -3
     .اجملتمعات اإلسالمية علىاالستفادة من جهوده يف جمال الدعوة  -4
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 تساؤالت البحث:  
  اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل: ُأحاول يف هذه  الدراسة 
 ؟  عبد اهلل علوان الدعوية للشيخما هي اجلهود  

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية: 
 ؟عبد اهلل علوان ما هي العوامل اليت أثرت يف بناء شخصية الشيخ -1
 يف الدعوة إىل اهلل؟ عبد اهلل علوانما هو منهج الشيخ  -2
 سالمية؟ما هي جهود الشيخ يف الدعوة؟وما تأثري هذه اجلهود يف اجملتمعات اإل -3

 منهج البحث:

 عدة مناهج منها: استخدام البحث طبيعة اقتضت
اليت تتعلق بسرية  العلمية املادة مجع يف خطواته استخدام تمسي و :التارخيي املنهج  -1

 .الذاتية وحياته خالشي
االستنباطي: حيث سيتم استعراض اجلهود الدعوية للشيخ وكذلك استنباط  نهجامل  -2

  منهجه يف الدعوة إىل اهلل.
 : ةمنهج الباحث

  اهلامش يف اآلية ورقم السورة, اسم وذكرت سورها, إىل القرآنية اآليات عزو -1
 .مشكلة النبوية املدينة مصحف من العثماين بالرسم اآليات كتابة على حرصت -3
األحاديث الواردة يف البحث  من كتب  السنة, فإن كان احلديث يف  خرجت -4

الصحيحني,  أو أحدمها  أكتفي  بالعزو إىل موضعه يف الصحيح, وإذا مل يكن يف 
الصحيحني اجتهدت يف خترجيه من أحد كتب السنة األخرى, مع نقل  قول الشيخ 

 يف احلكم على احلديث. –رمحه اهلل  -األلباين 
 الشيخ وقراءهتا, مث وضعها يف املكان املناسب يف البحث. مؤلفات مجع -5
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 ويف البحث, هذا هوامش يف املثبتة األصلية واملراجع املصادر من العلمية املادة مجع -6
 .املراجع فهرس

توزيع املادة العلمية حسب أبواب وفصول ومباحث وموضوعات البحث وقد أكرر  -7
 ذلك. املعلومة يف أكثر من موضع إذا تطلب مضموهنا

عند ختريج احلديث أذكر اسم الكتاب والباب اللذين أورد املصنف احلديث فيهما, مع  -8
 ذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديث, ليسهل الرجوع إليه.

الرتمجة لألعالم ترمجة موجزة, عند أول ورود هلم يف النص, ومل أترجم لألعالم   -9
 املعاصرين.

 ات, فهرس األحاديث النبوية, فهرس القيام بوضع الفهارس الالزمة )فهرس اآلي  -11
فهرس املصادر واملراجع,  األعالم, فهرس األماكن والبلدان,املذاهب واألديان, فهرس 

 فهرس املوضوعات(
 الدراسات السابقة:

 مل أعثر على أي دراسات سابقة تتناول الشيخ رمحه اهلل من خالل حبثي عن ذلك. 
 هيكل البحث: 

                                                                        : على لتوتشمالمقدمة: 
  .وأسباب اختياره أمهية البحث -1
 البحثأهدا   -2
 منهج البحث.  -3
  .الدراسات السابقة -4
 البحث. ةخط -5

                                                                                                          ويشتمل على:التمهيد:
 التعريف مبفردات العنوان. -أ

 سري األعالم يف ميدان الدعوة.دراسة أمهية  -ب



 

 

11 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 الفصل األول: حياته ومنهجه, وفيه ثالثة مباحث: 
 عبد اهلل علوان. التعريف بالشيخ املبحث األول:    
 معامل منهجه يف الدعوة إىل اهلل )وسائله وأساليبه(. املبحث الثاين:    
 .منهج الشيخ بني املؤيدين له واملعارضني املبحث الثالث:    

 الفصل الثاني: جهوده في تقرير أصول الدين, وفيه ثالثة مباحث: 
 . ةه يف الدعوة إىل العقيدة الصحيحجهود املبحث األول:    
 ه يف رد الشبهات.جهود ملبحث الثاين:ا    

 حماربة األفكار املنحرفة.ه يف جهود املبحث الثالث:     
 الفصل الثالث: جهوده في إعداد الدعاة, وفيه أربعة مباحث:

 اإلعداد الرتبوي. ه يفجهود املبحث األول:     
 .اإلعداد النفسي واخللقيه يف جهود املبحث الثاين:     
 اإلعداد العلمي.ه يف جهود املبحث الثالث:     

 .اإلعداد العملي التطبيقيه يف جهوداملبحث الرابع:      
 الفصل الرابع: موقفه من أبرز القضايا المعاصرة, وفيه أربعة مباحث:

 موقفه من القضايا السياسية. املبحث األول:     
 املبحث الثاين: موقفه من القضايا الفكرية.     
 ملبحث الثالث: موقفه من القضايا االجتماعية.ا     
 املبحث الرابع: موقفه من القضايا الرتبوية.     

 الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
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  .املوضوع هذا ةدراسل ينوفق الذي سبحانه وتعاىل لّله أوالً وأخراً  الشكر
 ال »: قال حيث وسلم عليه اهلل صلى الّله رسول حديث هذا مقامي يفكما أمتثل 

  ( 1)« الناس   يشكر ال من الّله يشكر
 ماأمحل أمسه منإىل اهلل باهليبة والوقار,  هماإىل من كللأتقدم خبالص الشكر واالمتنان ف

 ابلسم جراحي إىل من حصد اما سر جناحي وحناهنمإىل من كان دعائه,بكل افتخار
,أرجو من اهلل أن ميد يف والدي الغالينيإىل   يل طريق العلم ااألشواك عن دريب ليمهد

 بعد طول انتظار. مثاراً قد حان قطافها يا لرت  ماعمرك
وال أنسى من عاصر معي هذه الرسالة وعاش معي أحداثها منذ أن كانت فكرة يف 
عقلي,إىل أن أصبحت نتاجًا أمحله بيدي, من شد أزري كلما ضُعف, وقوى عزمي كلما 

زوجي العزيز, , وجعل عاتقه سندي يف مسريي, وضحى بالكثري من أجل إمتام عملي, وىن
عن زوجته وأن جيعل كل حلظة أمضاها يف خدمة  اً فأسأل اهلل أن جيزيه خري ما جزى زوج

 هذا البحث يف موازين حسناته يوم القيامة.
العون و املساعدة  وقدم يل البحث على إمتام هذا ينساعد شكر كل منأ وكذلك

وأخص بالذكر أبناء الشيخ عبد اهلل علوان   البحث باملعلومات الالزمة إلمتام هذا وزودين
 رمحه اهلل , الذين زودوين بكثري من مؤلفات الشيخ رمحه اهلل . 

 كبرية عظيمة جهود من به تقوم ما علىأم القرى  جلامعة والتقدير بالشكر أتقدمكما 
 .اجلزاء خري عليها القائمني اهلل فجزى العلم وأهله, خدمة يف جدا واسعة

علي سيد أمحد  /الدكتور فضيلة, الرسالة هذه على املشر  الفاضل أستاذي أشكرو 
  جبامعة دعوةال قسم, الدين أصول الدعوة و بكلية املشارك األستاذ الفرسيسي

                                                 
 (12/436( ,)4177سنن أيب داود ,باب األدب, كتاب شكر املعرو  ,رقم احلديث ) - 1

 الشكر والتدقمير
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 والتوجيهات واملشورة بالرأي علي يبخل ومل, وراحته وقته من الكثري بذل الذي, أم القرى
 الّله فجزاه, كثريا أفادين فقد, الصورة هبذه خرجت حىت الرسالة هذه مستوى لرفع القيمة

 .الدعوات جميب قريب إنه, الثواب له وأجزل, خريا
 :الفاضلني األستاذين أشكر كما

 حممد بن عبد املوىل مجعة. / الدكتور 
 لولوة بنت عبدالكرمي القويفلي. / والدكتور

 لقراءة وراحتهما وقتهما من الكثري وإعطاء الرسالة مناقشة عضوية بقبول تفضلهما على
 .خريا الّله فجزامها, الرسالة
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 التمهيم

 ويشتمل على:

- . التعريف مبفردات عنوان البحث 

-  إىل اهلل. سري األعالم يف ميدان الدعوةدراسة أمهية 
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 أوالً: التعريف مبفردات عنوان البحث.
 اجلهود الدعوية:

وسأقوم بتعريف كٍل  ,والدعوية اجلهود,: جزأين من تتكون مجلة: الدعوية اجلهود 
, واجلُهد    املشقة اجل هد: وقيل )الطاقة(. يف اللغة فاجلهود مجع كلمة جهد,واجلهد .منهما
 تقول فيه اجلهد عن تألو ال الذي األمر غاية وقيل اجلهد: بلوغك (1).والطاقة الوسع

 يقال أي جد وقيل جهد: (2.)جمهودي بلغت حىت ونفسي رأيي واجتهدت جهدي جهدت
 ﴿ العزيز التنزيل يف و األمر يف جهد                   

 االصطالح يف( االجتهاد) النهاية والغاية والوسع والطاقة.اجلهد: املشقة و  وقيل (3)﴾
 اجهد: يقال, )الطاقة( اجلُهد(4)شرعي حبكم ظن له ليحصل الوسع الفقيه استفراغ: الفقهي
اجملهود  و الوسع بذل: والتجاهد . واالجتهاد(5)مشّقته بلغت: فالناً  وج ه ْدتُ  قال:.ُجْهد ك

 إذا أجهدها و دابته جهد يقال املشقة بالفتح واجلهد(7), (6)رأيي. معاذ:اجتهد حديث ويف
  (8)طاقتها فوق السري يف عليها محل

 نستخلص من معاجم اللغة بأن اجلهود يف اللغة هلا عدة معاين من أمهها ما يلي:
 ـ اجلهد مبعىن الوسع والطاقة.1
 ـ وقيل اجلهد مبعىن املبالغة والغاية.2
 اجلهد ما أجهد اإلنسان من مرض أو أمر شاق.ـ وقيل 3
 

 
                                                 

 األولى  :بيروت ، الطبعة -دار صادر  :اسم المؤلف:  محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ، دار النشر (3/131)لسان العرب ، أنظرـ 1
 دار ومكتبة الهالل . :( الخليل بن أحمد الفراهيدي ، دار النشر383/ 3)العين ،  أنظرـ  2
 (.101ـ سورة األنعام اآلية ) 3
 عوة .دار الد ،محمد النجار ،حامد عبد القادر ،أحمد الزيات ،اسم المؤلف:إبراهيم مصطفى (1/112المعجم الوسيط )أنظرـ  1
 األولى   :م ، الطبعة2001 -بيروت   -تهذيب اللغة  ، اسم المؤلف:  أبو منصور محمد بن أحمد األزهري  ، دار إحياء التراث العربي  أنظرـ 5
دار  3111رقم الحديث  ( 303 /3كتاب األقضية باب اجتهاد الرأي في القضاء )  سليمان بن األشعث السجستاني األزدي أخرجه أبي داودـ3

، 1211رقم الحديث   ( 313 / 3الترمذي كتاب األحكام عن رسول هللا، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي) محمد بن عيسى وأخرجه الفكر. 
 .الرياض،المعارف مكتبة ،األلباني الدين ناصر محمد ،ضعيفةال السلسلة،881بيروت.  قال عنه األلباني منكر  رقم الحديث ،دار إحياء التراث

  (3/135)لسان العرب ، أنظر ـ 7
 1115 - 1115 -بيروت  -مكتبة لبنان ناشرون  :مختار الصحاح ، اسم المؤلف:  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي ، دار النشرأنظر ـ  8



 

 

17 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 الجهود في االصطالح:
  (1)( غاية إىل غالبا يهد  و عقليا أو جسميا الواعي الكائن يبذله نشاط كل)     

                                                         تعريف الدعوية لغًة:

إىل كلمة الدعوة, والدعوة مصدر إن كلمة دعوية وصف لكلمة جهود,وهي نسبة 
  القتال إىل دعاه يقال قصده على حثه الفعل دعا,يقال دعا إىل الشيء يدعوا دعاًء ودعا

والنيبُّ  إليه. ساقه و اعتقاده على حثه املذهب إىل و الدين إىل دعاه و الصالة إىل دعاه و
:﴿ اللَِّه وهي ِمن قْولِه تعاىلإىل صلى اهلل عليه وسلم داِعي            

   ﴾(2) ويطلق الدَّاعي على املؤذن  أيضاً  ألنه يدعو ,أ ي إىل توحيده وما يُقرب منه
كتاب الرسول صلى اهلل  ويف.(3)وقد دعا فهو داٍع أراد بالدعوة األذان   ,إىل ما يقرب من اللَّه

 يُدعى اليت الشهادة كلمة وهي, بدعوته أي اإلسالم بدعاية أدعوك: هرقل إىل عليه وسلم 
. داع واحدهم, ضاللة أو هدى بيعة إىل يدعون قوم: والدعاة (4)الكافرة. امللل أهل إليها

 (5)للمبالغة فيه اهلاء أدخلت, دين أو بدعة إىل الناس يدعو كان إذا داعية ورجل

 تشتمل على املعاين التالية:مما سبق يتبني معىن الدعوة واشتقاقاهتا وهي 
احلث والرتغيب على فعل شيء, األذان, االستغاثة, الطلب ( فجميع هذه املعاين مشتقات 

 من املدلول اللغوي وهو الفعل )د ع و ( 
 تعريف الدعوة يف االصطالح:                                                 

 ا ما يلي:منهأذكر  صطالحيات كثرية للدعوة مبعناها االوردت تعريف
الدعوة إىل اهلل, هي الدعوة إىل اإلميان به, )  اهلل: رمحه(6) تيمية ابن اإلسالم شيخيقول ـ1

 الدعوة يتضمن وذلك بتصديقهم فيما أخربوا به وطاعتهم فيما أمروا ومبا جاءت به رسله,
                                                 

 (1/112المعجم الوسيط ) أنظرـ 1
 (64سورة األحزاب اآلية ) - 2

 دار الهداية ،  :المؤلف:  محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، دار النشرتاج العروس من جواهر القاموس ، اسم  أنظرـ 3

 األولى :بيروت ، الطبعة -دار صادر  :لسان العرب ، اسم المؤلف:  محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري ، دار النشر أنظر ـ 6

  (242/ 46) لسان العرب أنظر5 -
عبد السالم  بن تيميه شيخ االسالم ونادرة العصر تقي الدين أبو العباس أحمد الحّراني الحنبلي نزيل  تقي الدين اإلمام أحمد بن عبد الحليم بن - 4

ان سنة إحدى وستين وستمائة، كان يحضر المدارس والمحافل في ِصَغره فيتكلم ويناظر ويفحم الكبار ويأتي بما يتحير منه أعيا،دمشق ن البلد ولد بَِحرَّ

س بعده بوظائفه ،عشرة سنة بل أقل وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقتفي العلم فأفتى وله تسع  ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم فدرَّ
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 إىل رمضان,وحج البيت,والدعوة وصومالزكاة, وإيتاء الصالة, الشهادتني,وإقام إىل
وشره,  خريه واإِلميان بالقدر املوت, بعد والبعث وكتبه,ورسله, بالّله,ومالئكته,:اإِلميان

 (1).يراه كأنه ربه العبد يعبد أن إىل والدعوة
 وهذا التعريف مجع بني مفهوم الدعوة ومفهوم الدين اإلسالمي.

) الدعوة إىل اهلل هي: قيام من له أهلية بدعوة الناس مجيعا يف كل زمان ومكان القتفاء  ـ2
  (2)أثر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم والتأسي به قوال وعمال وسلوكا(. 

وويف هذا التعريف ذكر أهلية الداعية وذكر عنصر مهم من عناصر الدعوة وهو التبليغ لكنه 
 تعليم والتطبيق والتنفيذ.من الدعوة ومل يذكر جانيب الأدخل يف التعريف اهلد  

)هي دعوة الناس وإبالغهم دين اهلل وحثهم على االلتزام به واالنقياد ألحكامه والتحاكم  ـ3
إليه تطبيقا وتنفيذا من قبل دولة يقودها إمام راشد من أجل استئنا  حياة إسالمية حتمل  

 (3)إىل النور ( كلمة التوحيد للعامل لتخرجه من الظلمات

 و يف هذا التعريف ذكر جانب التبليغ و جانب التطبيق والتنفيذ إال أنه مل  يذكر جانب 
 الرتبية والتعليم.

   (4)احلياة.(وتعليمه إياهم, وتطبيقه يف واقع الدعوة إىل اهلل هي: تبليغ اإلسالم للناس,ـ4
لدعوة الثالث: التبليغية, يشمل مراحل اوهذا التعريف هو التعريف الراجح وذلك ألنه )

 (5)(.والتكوينية, والتنفيذية

 ومما سبق من التعريفات السابقة يف اللغة واالصطالح يتبني أن املقصود باجلهود الدعوية:   
وطاقته لنشر دين اهلل سبحانه وتعاىل عقيدة  وسعه يف املؤهل ما هي بذل الداعية    

 إياه ليقوموا بتطبيق ذلك يف حياهتم.وشريعة وأخالقاً للناس كافة وتعليمهم 

                                                                                                                                                         
لشيخ  :المسائل واألجوبة:أنظر كانت وفاته سنة ثمان وعشرين وسبعمائة .:وفاته ،وله إحدى وعشرون سنة واشتهر أمره وبَُعَد صيته في العالم

الناشر: ،ابي عبد هللا حسين بن عكاشة :لمؤرخ االسالم الحافظ الذهبي تحقيق ( 33ص)يه. ومعه ترجمة شيخ االسالم ابن تيميه االسالم ابن تيم

  .الفروق الحديثه للطباعة والنشر 

 هـ4623لبنان بيروت الطبعة األولى ،( مؤسسة الرسالة45/451مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم  أحمد ابن تيمية )أنظر ـ  4

 هـ.4644جدة، الطبعة األولى ،د/ محمد بن سيدي الحبيب، دار الوفاء ،الدعوة إلى هللا في سورة إبراهيم الخليل أنظرـ  2

 م الطبعة األولى .2442عبد الحليم محمد الرمحي، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع  عمان ،مفاهيم في فقه الدعوة والداعية أنظرـ  3
 هـ.4622الطبعة الثالثة ،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر بيروت:د/ محمد أبو الفتح البيانوني دار النشر ،المدخل إلى علم الدعوة أنظرـ  6

 ـ المرجع السابق . 5
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 ثانياً:  أمهية دراسة األعالم يف ميدان الدعوة  ويشتمل على ما يلي:
 إن لدراسة األعالم أمهية كبرية يف الدعوة اإلسالمية ويبدو ذلك يف ما يلي:

 : عليهم السالم أواًل: عناية القرآن بسيرة األنبياء والرسل
منذ أن خلق اهلل اخللق أرسل إليهم الرسل مبشرين مبا عند اهلل من عظيم األجر ملن       

﴿  أطاعه ومنذرين من عقابه قال تعاىل:               

              ﴾ (1)  وبعد بعثة الرسول صلى اهلل عليه وسلم
وما واجهه من قومه من التكذيب واالستهزاء فأراد اهلل تسليته وتثبيت قلبه فذكر قصص 

 ﴿ األنبياء السابقني فقال اهلل سبحانه وتعاىل:              

                             

"ولقد حتدث القرآن الكرمي عن كثري من وقائع سري األنبياء وهو أوثق كتاب على وجه  (2)﴾
األرض فيكون ما حتدث عنه من وقائع سري األنبياء يعترب أصح مصدر للسرية على 

وجيب علينا حنن املسلمني دراسة سرية النبيني واملرسلني ذلك من خالل القرآن  (3)اإلطالق"
التاريخ والسري, وقد أمر اهلل الرسول صلى اهلل عليه وسلم بأن يقص الكرمي وكتب التفسري و 

ألمته سرية النبيني فقال تعاىل: ﴿                           

              ﴾(4) 
 وقال: ﴿         ﴾(5)  

 وقوله:﴿                       ﴾(6)  
وقوله تعاىل: ﴿                        ﴾(1). 

                                                 
 (445سورة النساء اآلية ) - 4
2
 (36سورة األنعام اآلية ) - 

-
3

 هـ4645، سنة النشر 3اإلسالمي ، الطبعة  ( دار النشر المكتب34ص )مصطفى السباعي.،كتاب السيرة النبوية 

-
6

 (14سورة يونس اآلية ) 

-
5

 (44سورة الشعراء اآلية ) 

-
4

 (41سورة ص اآلية ) 
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    ﴿  :وبني الذكر احلكيم هد  القصص فقال    

                           

          ﴾(2)  فقد أشار القرآن الكرمي إىل أن قصص النبيني هدى
ورمحة فاستوجب ذلك تفصيل سري األنبياء, لالهتداء هبا وذلك أمر واضح من توزيع 
قصص النبيني على كثري من سور الذكر احلكيم, ويف أغلب السور جزء من قصة نيب من 

ه من معاجلة قضايا ختتص به دون املرسلني, حسبما تقتضيه طبيعتها, وحسبما تتوفر علي
ولقد قص اهلل ( 3)غريها..تلك هي ضرورة دراسته الدراسة اليت ينبه إليها الذكر احلكيم.

سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز أحسن القصص بأسلوب رائع ومؤثر ومجيل منها ما يتعلق 
 اذج:باألنبياء والرسل ومنها ما يتعلق بغري األنبياء وسنذكر بعضاً من النم

حفل القرآن الكرمي بقصص األنبياء واملرسلني ما مل حيفل بقصص غريهم ألهنم 
 مصابيح اهلدى وعالمات اهلداية للبشرية ومن أمثلة ذلك:

قصة نوح عليه السالم فقد تضمنت حياته,منذ أن بعثه اهلل إىل قومه إىل أن أنبأه اهلل  -1
وح عليه السالم مجيع األساليب أنه لن يؤمن من قومه إال من قد أمن وقد استخدم ن

 املمكنة هلدايتهم وهو يدعوهم إىل اهلل قال تعاىل:﴿             

                            ﴾(4)   
عليه السالم,تعرض حياته ودعوته لقومه كغريه من الرسل عليهم السالم من وهود   .2

 اهلل.فأهلكهم  أجل العظة والعربة وقد سلك أساليب شىت هلدايتهم فلم يستجيبوا

                                                                                                                                                         
 (65سورة ص اآلية ) 4-

 (444سورة يوسف اآلية ) -2

 ( دار النشر المجلس األعلى للشئون اإلسالمية2/35) سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الصالحي، أنظر -3

 4991 - 4643سنة الطبع  مصر –بلد النشر القاهرة 

 (59اآلية ) األعراف سورة -6
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﴿ قال تعاىل:                              

                             

   ﴾(1    ) 
وصاحل عليه السالم عرضت حياته من حلظة إرساله ودعوته لقومه وموقفهم منه مث -3

  قال تعاىل:﴿ (2) غالبالإهالكهم,بعد أن أدى ما عليه من           

                             

                        

 ﴾(3)  

 هذا إال يظهر فلم القبط, قومه عن إميانه يكتم الرجلُ  هذا كان وقد مؤمن آل فرعون, -4
 ﴿ :فرعون قال حني اليوم         ﴾ عز هلل غضبة الرجل فأخذت 

 وال احلديث, بذلك ثبت كما ,"جائر سلطان عند عدل كلمة اجلهاد أفضل"و وجل,
 ﴿: قوله وهي فرعون عند الكلمة هذه من أعظم           

           ﴾(4) رجال تقتلون كيف:وقوله اهلل ريب يقول أن ألجل: أي 
 ت نزل مث احلق؟ من به جاءكم ما صدق على الربهان لكم أقام وقد ,"اهلل ريب: "يقول لكونه
   ﴿ : فقال املخاطبة يف معهم                 

    ﴾(5) التام والرأي العقل فمن به, جاءكم ما صحة لكم يظهر مل إذا يعين 
 بالعقوبة كذبه على سيجازيه اهلل فإن كاذبا يك فإن تؤذوه, فال ونفسه, ترتكوه أن واحلزم

 .يعدكم الذي بعض يصبكم آذيتموه وقد صادقا يك وإن واآلخرة, الدنيا يف
                                                 

 (45اآلية ) األعراف سورة -4

دار جرير للنشر والتوزيع الطبعة األولى  ،( شاهر ذيب أبو شريخ43المبادئ التربوية واألسس النفسية في القصص القرآني، ص ) انظر-2

 هـ4625

 (13اآلية ) األعراف سورة 3-

 

 (23سورة غافر اآلية ) - 6

 (23سورة غافر اآلية ) -5
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 يكون أن عندكم اجلائز فمن الدنيا واآلخرة, يف بعذاب خالفتموه إن يتوعدكم فإنه  
 (1).ويتبعونه يدعوهم وقومه اتركوه بل له, تتعرضوا أال هذا على فينبغي صادقا,

الدراسة يف نفوس  وكل هذا يؤكد على أمهية دراسة أعالم الدعوة اإلسالمية وعمق أثر هذه
 ين يف كل مكان وزمان.الدعاة واملدعو 

 ثانياً: عناية العلماء بسيرة الرسول صلى اهلل عليه وسلم:
إن حاجة األمة اإلسالمية إىل معرفة السرية النبوية واالقتباس من مشكاة النبوة حاجة       

 ضرورية فكل من يرجوا اهلل واليوم اآلخر جيعل الرسول قدوته, 
﴿قال تعاىل                               

   ﴾(2)       
"وال نعلم رجاًل منذ خلق اهلل آدم إىل يومنا هذا نقلت لنا  يقول الشيخ حممد رواس:    

تفاصيل حياته ودقائق تصرفاته كما نقلت تفاصيل حياة حممد صلى اهلل عليه وسلم وال 
نعلم سرية رجل قد نقحت وحققت وحمصت كما فعل بسرية حممد صلى اهلل عليه وسلم 

"فتتميز سريته بني سري أفراد (3)ا" وال شك أن ذلك بأمر اهلل الذي جعله قدوة للبشرية كله
البشر من األنبياء وغريهم بدقتها ومشوهلا واستيعاهبا لدقائق احلياة وتفاصيلها ومالحمها 

وهلذا اهتم العلماء قدمياً ( 4)وقسماهتا وذلك بفضل علم احلديث الذي ال يوجد له نظري "
ظيمة وقد اختلفت مناهج وحديثًا بسرية الرسول صلى اهلل علية وسلم وكانت هلم جهود ع

العلماء يف كتابة السرية, فمنهم من يعىن باختصارها ومنهم من يهتم بالفوائد الدينية 
والرتبوية ومنهم من يعىن بالتحقق من بعض الوقائع واألحداث فمنهج احملدثني خيتلف عن 

 رية النبوية:منهج املؤرخني وكتاب السري, وفيما يلي حملة عن جهود العلماء يف االهتمام بالس

                                                 
ة الثاني :الطبعة،دار طيبة للنشر والتوزيع ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي (ابن كثير464/ 1تفسير القرآن العظيم ) انظر -4

 هـ 4624

 (33سورة األحزاب اآلية ) 2

 هـ 4643محمد رواس قلعه جي دار النفائس الطبعة األولى (14ص )دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد من خالل سيرته الشريفة،  أنظر 3

 أبو الحسن علي الحسني الندوي دار الشروق، جده  الطبعة الثامنه . (51ص )السيرة النبوية،  انظر  - 6
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كتب السنة النبوية: "إن كتب احلديث النبوي حفظت لنا أقوال الرسول وأفعاله وأمتاز -1
الصحيح منها عن الضعيف واملوضوع بطريقة علمية ال يرقى إليها شك, ومنها الكتب 

 الستة وغريها. 
 والتاريخ: وهي كتب كثرية . كتب السرية-2
 ومغازي ابن إسحاق.كتب املغازي:ومنها مغازي الواقدي -أ 

تاريخ األمم وامللوك لإلمام أبو جعفر الطربي, وكتاب البداية مثل كتب التاريخ: -ب 
 والنهاية البن كثري, وزاد املعاد البن البن قيم اجلوزيه.

 للماوردي. كتب دالئل النبوة: ومن أمهها دالئل النبوة للبيهقي, وكتاب أعالم النبوة  -ج 
الشمائل النبوية للرتمذي,وكتاب الشفا بتعريف حقوق املصطفى كتب الشمائل: ومنها -د 

 (1)للقاضي عياض."

"مل تكن حاجة األمة يف عصر ما إىل معرفة عبد الرمحن السديس: يقول الدكتور
السرية العطرة معرفة اهتداء وإقتداء أشد إليها من هذا العصر الذي تقاذفت فيه األمة أمواج 
احملن وتشابكت فيه حلقات الفنت وغلبت فيه األهواء واستحكمت املزاعم واآلراء وواجهت 

التأمر الرهيب من قبل أعداء اإلسالم فيه األمة ألوانًا من التصدي السافر والتحدي املاكر و 
على اختال  مللهم وحنلهم يتوىل ذلك اليهود ومن واالهم من عبدة الصليب ومن آزرهم 

  (2)من املفتونني هبم املتأثرين بأفكارهم وثقافتهم من أهل العلمنة ودعاة التغريب" 
ختال  مناهجهم ونستنتج مما سبق اهتمام العلماء قدميًا وحديثًا بالسرية النبوية وا

باختال  عصورهم وختصصهم وستظل موضع عناية ألن  سرية الرسول صلى اهلل عليه 
 وسلم تنفيذ عملي للتشريع الرباين. 

 
 

                                                 
 هـ4643،الطبعة األولى ،دار األرقم،دراسات في السيرة النبوية )بتصرف(،محمد سرور نايف انظر 4- 

 ،هـ .مكتبة أمام الدعوة العلمية4623الطبعة األولى  ،كوكبة الخطب المنيفة من منبر الكعبة الشريفة، د/ عبد الرحمن عبد العزيز السديس انظر - 2

 مكة المكرمة.
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 ثالثاً: عناية العلماء بسير أعالم الدعوة من الصحابة والتابعين وغيرهم:
إن يف تأريخ اإلسالم علماء ربانيني وأعالم عاملون وأئمة مهديني هم من منة اهلل 

ويبصرون به أهل  بالدعوة إىل اإلسالم يهدون بكتاب اهلل احليارىعلى هذه األمة قاموا 
ويسريون على منهاج النبوة عقيدة وعلمًا وعماًل ومنهجاً ,من ضل  إليه العمى ويرشدون

 م البالد وهدى هبم العباد.ودعوة, فكم نفع اهلل هب
هذا وإن ارتباط األجيال الالحقة والناشئة املعاصرة بسلفهم من العلماء األفذاذ 
ينتفعون بسريهتم ويسريون على منهجهم ويقتبسون من نور علمهم وفضلهم هلو من أهم 

يف العلوم اليت ينبغي أن نعىن هبا ال سيما العلماء وطالب العلم والدعاة إليه سبحانه.ك
وحنن نعيش يف أعقاب الزمن حيث كثرت الفنت وطمت احملن واستحكمت األزمات 
وعمت اخلالفات وتباينت املشكالت واملعضالت وال خملص منها إال االعتصام بالكتاب 
والسنة والسري على منهج علماء سلف هذه األمة الذين يعدون أمثلة حية ومناذج فريدة 

وهلذا قال ابن  (1)ج العلمي الصحيح لإلسالم عقيدًة وسلوكاً متثل التطبيق احلي السليم واملنه
 أن إال, القلب صالح يف يكفي يكاد ال احلديث مساع و بالفقه االشتغال اجلوزي: ) رأيت

 (2)الصاحلني( السلف سري يف النظر و بالرقائق ميزج
تقتصر ولقد اهتم العلماء بسري أعالم الدعوة واشتهرت الكثري من كتب الرتاجم ومل 

الرتمجة على طبقة معينة بل مشلت طبقات خمتلفة, "وهذه الرتاجم ختلد البارزين يف اجملتمع 
اإلسالمي ويرى فيها القارئ مثاًل عليا يعز وجودها يف دنيا الواقع وذلك ألن اإلنسان جيب 
أن يعيش يف مستوى رفيع وإن مل يتيسر له ذلك  فهو حريص على أن يقرأ  أخبارهم 

كلماهتم وألن الناس بشىت مراتبهم وجدوا املثل األعلى للخلق الفاضل يف حياة   ويصغي إىل
 ومن أهم املؤلفات اليت خصصت يف تراجم الصحابة:(3)السلف الصاحل"

 ـ االستيعاب يف معرفة األصحاب,البن عبد الرب األندلسي.1
                                                 

 /audio.islamweb.netموقع تسجيالت الشبكة اإلسالمية  ،لماء، للشيخ عبدالرحمن عبد العزيز السديسمحاضرة أهمية سير الع 4

 هـ1112،بيروت،الطبعة التاسعة،دار الكتاب العربي،لإلمام ابي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي (111) -صيد الخاطر  انظر ـ2
(،لإلمام أبي القاسم اسماعيل بن محمد بن الفضل األصبهاني،تحقيق:كرم بن حلمي بن فرحات، دار الراية، 226سير السلف الصالحين ) انظرـ 3

 هـ .4624الرياض، الطبعة األولى،
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 ـ أسد الغابة يف معرفة الصحابة,على بن حممد بن األثري اجلزري. 2
 صابة يف متييز الصحابة للحافظ ابن حجر العسقالين.ـ اإل3
 وهناك مؤلفات تشتمل على تراجم الصحابة والتابعني وأتباع التابعني من أمهها: 

 ـ كتاب الطبقات الكربى أليب عبد اهلل حممد بن سعد الواقدي.1
 ـ سري أعالم النبالء,أليب عبد اهلل محد بن أمحد بن عثمان الذهيب.2
 لكبري, حممد بن إمساعيل البخاري.ـ التاريخ ا3
لإلمام أيب القاسم إمساعيل بن حممد بن الفضل  ـ كتاب سري السلف الصاحلني,4

 .األصبهاين
 ـ كتاب صفة الصفوة لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد ابن اجلوزي5

العلماء يهتمون بعلم ومل تقتصر تراجم األعالم  على الصحابة والتابعني والسلف بل مازال 
السري يف كل عصر ومصر حىت يف عصرنا احلاضر فقد أهتم علماءنا برتاجم كثري من 
األعالم من أمثلة ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل والشيخ حممد بن صاحل ابن 

 عثيمني  والشيخ عبد الرزاق عفيفي وغريهم.

 بعد املمات مجال الكتب والسري مجال األرض كانوا يف احلياة وهم              

 فوائد دراسة سير األعالم:
على الداعي واملدعو والدعوة تعود إن النظر يف سري هؤالء األعالم ليربز عدة فوائد  

 وسنذكر أمهها:
 فوائد دراسة سري األعالم على الداعي: 

املؤمنني بنصرة " تثبيت قلوب الُدعاة وقلوب األمة احملمدية على دين اهلل وتقوية ثقة -1
 وخذالن الباطل وأهله. احلق وجندة,
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وسلم عما أصابه من املكذبني له  إن ذكر قصص األنبياء تسلية النيب صلى اهلل عليه -2
   ﴿ :لقوله تعاىل                   

          ﴾"
(4)

 وسلم. وكذلك الدعاة من بعده صلى اهلل عليه 

فحرٌي هبم أن يعتنوا  -وهم خري سلف-الدعاة إىل اهلل هلم يف رسل اهلل وأنبيائه سلف  -3
 هبذا األصل العظيم, وأن يصححوا عقائد الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة. 

والدعاة من خري الوسائل اليت تغرس الفضائل يف النفوس وتدفعها إىل إن أخبار العلماء  -4
 (2)حتمل الشدائد واملكاره يف سبيل الغايات النبيلة واملقاصد اجلليلة.

أن هؤالء الدعاة تركوا بصماهتم عالمات لألجيال القادمة ولكل من سار على درهبم 
 والتحق بقافلة الدعوة. 

 المدعو:فوائد دراسة سير األعالم على 
حممد صلى  إظهار صدق تصديق األنبياء السابقني وإحياء ذكراهم وختليد آثارهم و -1

  (3)واألجيال. اهلل عليه وسلم يف دعوته مبا أخرب به عن أحوال املاضني عرب القرون
"أهنا تدفع املدعو إىل التأسي بذوي التضحية والعزمية وتسمو به إىل أعلى الدرجات  -2

 املقامات.وأرفع 

أن سري هؤالء العلماء والدعاة دروس صامته لنا فمن أطلع عليها يرى الرتاث العظيم  -3
 .(6)واجلهود اليت بذلت يف حتصيله وتدوينه وضبطه "

 إيقاظ اهلمم  وحفزها لالرتقاء باألخالق وذلك بالسري على خطا السلف الصاحل. -4

                                                 
 هـ4643(، مباحث في علوم القرآن،مناع القطان،مؤسسة الرسالة، الطبعة الخامسة والثالثون، 25ـ سورة فاطر اآلية ) 4

هـ نسخة 1311صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل،عبد الفتاح أبو غدة،مكتب المطبوعات اإلسالمية، الطبعة الثانية، انظرـ  2
 إلكترونية (

 هـ .1118، 35( مؤسسة الرسالة ،الطبعه 87ص)مباحث في علوم القرآن، مناع القطان. انظرـ 3
هـ نسخة 1311عبد الفتاح أبو غدة،مكتب المطبوعات اإلسالمية، الطبعة الثانية، شدائد العلم والتحصيل.صفحات من صبر العلماء على  انظرـ 1

 إلكترونية (
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تعود هلم الثقة من جديد يف عطائها تعريف شباب األمة على تارخيها الصحيح حىت  -5
 الشامخ من أمثال هؤالء الرجال الذين ضحوا منتظرين األجر من اهلل سبحانه وتعاىل.

 فوائد دراسة سير األعالم على الدعوة:

أسس الدعوة إىل اهلل, وبيان أصول الشرائع اليت يبعث هبا كل نيب قال اهلل  " إيضاح-1
  ﴿ :سبحانه وتعاىل                              

   ﴾ (4 )
 

وسلم فإن أخبار األمم السابقة ال يعلمها إال اهلل  إثبات رسالة النيب صلى اهلل عليه  -2
    ﴿:عز وجل لقوله تعاىل                          

        ﴾.(2) 

 الفهم الصحيح والدقيق هلذا الدين وبيان رسالته اخلالدة وأهدافها. -4
 النهوض باألمة اإلسالمية لتستعيد جمدها وعزها وقوهتا. -5
باقتفاء السرية النبوية استئنا  مسرية اخلري اليت بدأت برسول اهلل وصحبه الكرام وذلك  -6

 وسرية السلف الصاحل.

تقدمي مناذج متميزة من الدعاة يتمثلون الدعوة يف سلوكياهتم وأفكارهم ويف مجيع   -7
 أحواهلم.

إن التطرق لدراسة األعالم يف هذه املرحلة من مراحل األمة اإلسالمية اليت استوىل علي  -8
اىل والنفوس تشرئب إىل قدوات ننظر عموم أبنائها الوهن والضعف, جيعل اهلمم تتع

إليهم بعني اإلجالل وحناول السمو إىل مكانتهم  وال يتم ذلك إال بالنظر يف سريهتم 

                                                 
 (25اآلية ) ـ سورة األنبياء1

 (69سورة هود اآلية) - 2



 

 

28 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

واالقتباس من املعني واملنبع الذي هنلوا منه أال وهو السري على منهج النيب صلى اهلل 
 عليه وسلم وصحابته من بعده وسلف هذه األمة. 

اجلهود  تلك على هلم شكًرا وبذلوه, قدموه ما للناس يذكر م أنمن حق هؤالء األعال -9 
 املباركة. 

 وهم, اجمليدة صفحاته بأخبارهم وحفلت, األمة هذه تاريخ هبم امتأل ) فهؤالء الدعاة
 يعبئون ال,أمانة بكل جيل,ويبلغوهنا بعد جيالً  الدعوة هذه حيملون الذين األنبياء ورثة

 والكيد العداوة أنواع شىت هلم ينصبون الذين والطغاة بالشياطني تعرتضهم,وال اليت بالصعاب
 (1)(..واإلرصاد
 العظيمة املهمة وهذه, اهلل هدي إىل الناس ودعوة التبليغ هي األوىل الدعاة مهمة إن

لذا أحببت  .خماطبتهم أساليب وتغري الناس حباجات ومتجدد دائم وعي يرافقها أن بد ال
الكتابة عن علم من أعالم الدعوة كان له دور بارز وجهود عظيمة يف الدعوة إىل اهلل 

وإين ألسأل اهلل سبحانه وتعاىل وهذا العلم هو: الشيخ عبداهلل ناصح بن سعيد بن علوان 
سبحانه وتعاىل أن ينفع هبذه الرسالة, ويكتب هلا القبول, وأن يقوم املسلمون مجيعاً بواجب 

لدعوة إىل اهلل ليشرق نور اهلل يف األرض كلها, ويعلو دين اهلل على كل األديان. إنه هو ا
 . السميع البصري والعلي العظيم
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 وفيه ثالثة مباحث:

- اهلل رمحه - علوان اهلل عبد بالشيخ التعريف:األول ملبحثا. 

- اهلل إىل الدعوة يف منهجه معامل:الثاني املبحث. 

- واملعارضني. الؤيدين بني منهجه:الثالث املبحث 
 

 ومنهجه.الفصل األول:حياته 
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 :طالبوفيه ثالثة م

- عصر الشيخ رمحه اهلل:األول ملطلبا. 

- حياته الشخصيةالثاني املطلب:. 

- حياته العلمية.:الثالث املطلب 
 

 املبحث األول:التعريف بالشيخ عبم اهلل علوان.   
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البد لكل دارس ألي شخصية يف البدء من إلقاء الضوء على عصر الشخصية          

الذي نشأت فيه ملا له من أثر يف تكوين تلك الشخصية ولقد كان لعصر الشيخ أثر يف 
 بادئة باألحداث السياسية.يف عدة نقاط, شخصيته,وسأحتدث عن كل منها 

 : احلالة السياسية يف عصره. أوالً
دها متاسكًا وترابطًا بني لقد كانت الدولة العثمانية من أقوى دول العامل وأش     

ولكن ملا رأى أعداء اإلسالم قوهتا  ,حيث كانت تضم ثالث قارات ملدة طويلةشعوهبا,
ومتاسكها, ثارت أطماعهم, فحاولوا بكل الوسائل واألساليب إضعافها والقضاء عليها, 

الدولة العثمانية هو احلقد والكره للدين اإلسالمي,والرغبة وكان السبب يف هجومهم على 
يف تفكيك الدولة واالستيالء عليها وعلى ممتلكاهتا,وكان وراء هذا اهلجوم بعض أعداء 

وحصل  ,اإلسالم من اليهود والنصارى فسعوا إىل إسقاط اخلالفة العثمانية يف ذلك الوقت
بحت مستعمرات للدول الغربية أثناء هلم ذلك فتفككت وتشتت الدولة العثمانية وأص

"حيث بدأت  ,احلرب العاملية األوىل والثانية واستمرت حىت انتهاء احلرب العاملية الثانية
الدول اإلسالمية حتصل على استقالهلا الذايت أو االستقالل العسكري فقط إذ تنسحب 

فكار الغربية واليت اجليوش احملتلة من أراضيها ولكن بقيت هذه الدول املستقلة خاضعة لأل
عمل املستعمرون الصليبيون على تنشئة األجيال املسلمة وتربيتهم عليها مبا وضعوه من 

نقلها عنهم طالب العلم واستمروا يلقنوها  ,وما بثوه من أفكار ومعلومات مشوهة ,مناهج
  (1)ألبنائهم

                                                 
)بتصرف(،إسماعيل أحمد ياغي، محمود شاكر، دار المريخ لنشر والتوزيع،الرياض ( 95) تاريخ العالم اإلسالمي الحديث والمعاصر ص أنظرـ 4

 هـ)نسخة الكترونية(.4645

   عصر الشيخ عبم اهلل علوان املطلب األول:
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م 1921بإيطاليا عام  )سان رميو(وبدأت بعقد املؤمترات ومن أمهها مؤمتر احللفاء يف مدينة 
حيث قرروا وضع سوريه ولبنان حتت االنتداب الفرنسي وفلسطني والعراق ومصر حتت 
االنتداب الربيطاين, وتوالت األحداث بعد ذلك على العامل العريب وكان من أقواها وأشدها 

ود على املسلمني وعد بلفور وزير الداخلية اإلجنليزي الذي جعل فلسطني وطنًا قوميًا لليه
وتوالت بعد ذلك وفُرض عليها االنتداب الربيطاين ) وما أن فرض االنتداب على فلسطني 
حىت بدأ سيل هتجري اليهود وتوطينهم فيها, ويف احلرب العاملية الثانية نتيجة ملظامل هتلر بدأ 

وأقامت تنظيمات مسلحة سفكت دماء العرب يف كل  ,اهلاربون يفدون على فلسطني
م أصدرت هيئة األمم املتحدة قرارا 1948طني اليهود مكاهنم,ويف عام مكان لطردهم وتو 

   (1)% للعرب( 45%  لليهود و55بتقسيم فلسطني بني العرب واليهود بنسبة 
 ,اليهود هبذا التقسيم وأخذوا يشنون غاراهتم على العرب وخيرجوهنم من بيوهتم مل يرض    

وال تزال املذابح اليهودية و هجماهتم الشرسة تتواىل على الشعب الفلسطيين,ومن 
هـ ومذحبة صربا وشاتيال اليت حدثت 1367أمهها:مذحبة دير ياسني اليت حدثت عام

هـ  )وال تزال إسرائيل تنفذ خمططاهتا حىت استولت على القدس وبقية فلسطني 1412عام
  (  2)م(1967اجلوالن يف سوريا يف حرب يونيو عام وشبه جزيرة سيناء يف مصر ومرتفعات

أما مصر فقد تعرضت للعدوان الثالثي,من قبل إسرائيل وفرنسا واجنلرتا بسبب      
مساعدة مصر للجزائر ضد االحتالل الفرنسي, وكذلك بسبب تأمني عبد الناصر لقناة 

ة هتاجم احلدود املصرية السويس ومنع اجنلرتا من االستفادة منها بدأت القوات اإلسرائيلي
ومنطقة القناة لتطويق اجليش املصري يف سيناء, وضغطت الواليات املتحدة على كل من 
إجنلرتا وفرنسا, كما هدد االحتاد السوفييت الدول املعتدية, وبذلك فشل االعتداء واضطرت 

وة طوارئ الدول املعتدية سحب قواهتا بعد أن وافقت مصر على قرار األمم املتحدة بوجود ق
دولية على احلدود الفاصلة بني مصر وإسرائيل, وىف منطقة شرم الشيخ املطلة على خليج 

 العقبة.

                                                 
  .( أبو األعلى المودودي، دار النشر: المختار اإلسالمي،القاهرة46ـ كتاب أيها المسلمون في كل مكان احذروا مخطط اليهود، ص)4

 (49المرجع السابق، ص ) ـ2
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أما سوريا فمنذ دخول فرنسا مل يفرت كفاح الشعب ضدها ومطالبته باجلالء عن أرضه 
فتتابعت الثورات يف كل مكان من أراضي سوريا ضد املستعمر الدخيل وكانت أهم هذه 

م( 1921م( ثورة إبراهيم هنانو يف الشمال )1921الثورات: ثورة حوران ضد فرنسا)آب
م ـ 1925الزعماء الوطنيني ثورة سوريا الكربى )وهوعضو املؤمتر السوري ومن أقوى 

فشملت سائر املدن السورية فحققوا كثري من االنتصارات  الدروزقامت يف جبل م( 1927
 (1)انتهت بثورات صغرية بسبب نفاذ العدة والعتاد.  على اجليش الفرنسي

 استقالل سوريا:     
م( 1939حلرب العاملية الثانية عام)كانت سوريا ولبنان حتت االحتالل الفرنسي,ويف ا      

احتلت أملانيا ثلثي مساحة فرنسا فوعدت فرنسا باستقالل سوريا ولبنان فتم توقيع معاهدة 
االستقالل مع فرنسا لتوحيد كافة األقاليم السورية ولكن أخذت فرنسا متاطل وبدأت ثورة 

ودارت معارك دامية  أطلق الفرنسيون خالهلا النار على دمشق وقصفت املدينة باملدفعية
وتدخلت بريطانيا وأمرت بوقف القتال واعرتفت الدول احلليفة باستقالل سوريا ويف عام 

وبعد االستقالل انضمت سوريا جلامعة (2)م احتفلت سوريا باجلالء واالستقالل.1946
 الدول العربية. وقد مرت بعد عهد االستقالل بثالث مراحل:

فبعد االستقالل بفرتة برزت ظاهرة االنقالبات العسكرية  ـ مرحلة االنقالبات العسكرية,1
 ألن بعض الضباط الكبار كان يطمح كاًل منهم يف السلطة.

 ـ مرحلة الوحدة مع مصر.2
كانت هناك مباحثات بني مصر وسوريا والعراق أدت إىل قيام الوحدة بينها يف عام 

 م  1961م  ولكنها مل تدم طوياًل فاستقلت سوريا عن مصر عام 1958
 ـ مرحلة وصول حزب البعث احلكم.3

                                                 
 موسوعة تاريخ العرب المعاصر والحديث،د/ مفيد الزيدي، دار أسامة للنشر والتوزيع،عمان األردن. انظر ـ4

 م(، )بتصرف(،عطا هللا الزاقوت، دار عالء الدين.4921م ـ4925أضواء على الثورة السورية الكبرى ) انظرـ 2
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م وولد حزب البعث يف أحضان االستعمار 1963وصل حزب البعث إىل السلطة عام 
وكانت فرنسا هي اليت احتضنته وغذته وغرست يف نفوس أعضائه احلقد على  ,الفرنسي

فهوم يرفع احلزب شعار الوحدة, احلرية, االشرتاكية ويقوم على م, و االسالم واملسلمني
 (1)علماين بعيداً عن أي قيم دينية.

هذه األحداث واالضطرابات السياسية هلا تأثرياً كبرياً يف حياة الشيخ حيث فإن وأخرياً:     
فقد كان مدافًعا عن اإلسالم,  ,أبرزت جهوده يف القضايا السياسية يف كل فرتات حياته

و الوعيد من أي أحد مهما بلغت داعًيا إىل التمسك بشرع اهلل, وكان ال يهاب التهديد أ
منزلته وسطوته, وكان يدرك أن األمانة تقتضي أن تُنقل كلمة احلق إىل أكرب مسؤول يف 

 الدولة.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 هـ.4644حاضر العالم اإلسالمي،)بتصرف(، د/ علي جريشة، دار المجتمع للنشر والتوزيع،الطبعة الرابعة، أنظرـ 4
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 : احلالة العلمية يف عصره:اًثاني
العلم ونشره بني الناس ورفع من  تعلمقد حض القرآن الكرمي على التعلم ودعا إىل ل     

 ﴿: تعاىل قالشأنه ومن شأن العلماء             

         ﴾(1)تعاىل وقال:﴿               

       ﴾(2) 
 ,وأصبحت حمط أنظار العامل ,ولقد ازدهرت احلركة العلمية اإلسالمية ازدهارًا عظيماً      

ولكن بعد هذه العصور الذهبية للحركة العلمية  ,فبىن عليها الغرب حضارته املعاصرة
أدت  ,لنكبات كثرية خارجية وداخليةوالتعليمية يف العامل اإلسالمي تعرض العامل اإلسالمي 

شيئاً فالناظر إىل بداية القرن العشرين يرى  ,إىل ركود علمي ومتزق لشعوب األمة اإلسالمية
 العامل اإلسالمي ويف املقابل يرى ازدهار احلركة العلمية يفمن الضعف يف احلركة العلمية يف 

يف كتاب غزو يف الصميم  الدكتور عبد الرمجن امليداين كرأوروبا يف مجيع اجملاالت وقد ذ 
 أهم أسباب اجلمود العلمي وهي:  بتصر 

 ـ عدم نزوعه بوجه عام إىل التطوير النافع, والتجديد املفيد واالبتكار.1
ـ عدم مواكبة التطور العلمي يف العامل وعدم اقتباس ما جد يف املعرفة الصحيحة العاملية 2

دم احلضاري السليم اخلايل من زيف األفكار الناقضة للتعاليم الربانية مما له طابع التق
 واألخالق اإلسالمية.

ـ عدم اإلهتمام بالعلوم اليت يعتمد عليها البناء احلضاري املادي ويعتمد عليها إنتاج 3
 الوسائل املادية وإمهال جوانب التطبيق والتجربة فيها. 

سالمي لثالث صور من وسائل الغزو الفكري الصلييب ولقد تعرض التعليم يف العامل اإل     
 وغريه يف جمال التعليم:

 الصورة األوىل:ما محلته لشعوب األمة اإلسالمية مدارس التبشري النصرانية.
                                                 

 (44سورة المجادلة جزء من اآلية )ـ 4

  (    23سورة فاطر جزء من اآلية )ـ 2
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 الصورة الثانية: ما فرضته على شعوب األمة اإلسالمية أجهزة االستعمار الصلييب.
مني الذين تأثروا مبدارس التبشري والذين تأثروا الصورة الثالثة:ما محلته أفكار أبناء املسل

 (1)بالتعليم الذي فرضته الدول االستعمارية.

إن أول ما قامت به الدول االستعمارية بالنسبة للتعليم يف العامل اإلسالمي هو القضاء      
ة وجعل التعليم تعليمًا علمانياً, فقامت بإنشاء املدارس العلماني ,على التعليم اإلسالمي

وكان أول أهدا  التعليم  ,والقومية وأمدهتا باملناهج العلمانية اليت ختدم أهدا  االستعمار
الذي تؤسس الدولة املستعمرة مؤسساته بسلطة إدارهتا االستعمارية,تربية أجيال من أبناء 
املسلمني تدين بالوالء والطاعة للمستعمرين حكومة وشعبًا وتنسلخ عن والئها لإلسالم 

ألمتها اإلسالمية وتقتبس املفاهيم والعادات الغربية وكل أنواع السلوك اليت يأيت هبا  ووالئها
املستعمرون, يقول حممد فتحي: ) عمل احملتل منذ بدء االحتالل على تنحية الشريعة 
اإلسالمية من احلياة وحصرها يف أضيق نطاق تشريعًا وقضاًء, وفصل ما يسمى باملدارس 

ينية, وجعل التعليم يف املدارس احلكومية باللغة االجنليزية كما ألغى اللغة املدنية واملدارس الد
هكذا كان التعليم أثناء االستعمار الغريب ولكنه بعد االستقالل مل خيتلف كثرياً  (2)العربية (.

عما سبق )يف سوريا مل تغري احلكومات الوطنية كثرياً يف مناهج التعليم اليت وضعها 
سته وأهدافه باستثناء ما يتصل بالعواطف الوطنية واملشاعر القومية لكنها االستعمار يف سيا

اضطرت إىل االستجابة لبعض مطالب اجلماهري املسلمة فيما يتصل مبادة الرتبية اإلسالمية 
وكان  (3)والدراسات الشرعية فارتفعت حصص الرتبية اإلسالمية إىل ساعتني يف األسبوع

يف ذلك سنذكرها فيما بعد إن شاء اهلل وكذلك أسست كلية  للشيخ رمحه اهلل مساعي كثرية
الشريعة يف جامعة دمشق  أما املشرفون على رسم السياسة التعليمية فظلوا على هنجهم 

 العلماين يف وضع أهدا  التعليم فكانت من أمهها مايلي: 

                                                 
 ( دار القلم، دمشق، ط الرابعة.51اني، ص )ـ كتاب غزو في الصميم،عبد الرحمن حسن حبنكة الميد4

 هــ.4645كتاب وسائل اإلعالم المطبوعة في دعوة اإلخوان المسلمين، محمد فتحي علي، دار المجتمع،جده، الطبعة  األولى  ـ2

 ( دار القلم، دمشق، ط الرابعة53) اني،كتاب غزو في الصميم عبد الرحمن حسن حبنكة الميد 3
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رتاثه " إنشاء جيل عريب قومي اشرتاكي علمي التفكري مرتبط بتارخيه وأرضه معتز ب -1
مشبع بروح النضال من أجل حتقيق أهدا  أمته يف الوحدة واحلرية اإلشرتاكية 

 واإلسهام يف خدمة اإلنسانية وتقدمها.
التعليم باستعمال مجيع الوسائل املمكنة من رياضة وتربية وإرشاد ولتنشئة جيل  علمنة -2 

  (1)يؤمن مببادئ احلزب".

علمانية حبته ختدم أهدا  املستعمر وتفصل  نستنتج مما سبق أن أهدا  التعليم أصبحت
 الدين عن التعليم فصالً كلياً أو فصالً جزئياً من خالل عدة أمور:

 فصل املدارس املدنية عن املدارس الدينية. -1
 وضع املناهج اليت ختدم األهدا  العلمانية.  -2
 العربية. جعل التعليم يف املدارس احلكومية باللغة االجنليزية وإلغاء اللغة -3
 إنشاء املدارس العلمانية والقومية. -4

 وهذا كله راجع إىل سيطرة العلمانيني على التعليم وجعله خيدم اهواءهم وأفكارهم اهلدامه.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  هـ .4624وطرش، دار الفكر دمشق، الطبعة  األولى د/ خالد ق (59ص) التعليم في سورية،نشأته وتطوره،)بتصرف(أنظر ـ 4
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 : احلالة  الدينية  يف عصره.اًثالث
إليه حال العامل  وتدمع عينه حزناً على ما آل إن املتأمل يف حال املسلمني ليحزن قلبه     

تداعت عليه األمم من كل حدب وصوب مصداقًا لقوله صلى اهلل عليه اإلسالمي فقد 
 وسلم: 

 قلة ومن قائل: فقال قصعتها, إىل األكلة تداعى كما عليكم تداعى أن األمم ) يوشك
 صدور من اهلل ولينزعن,السيل كغثاء غثاء ولكنكم كثري يومئذ أنتم بل قال: ؟يومئذ حنن

 ؟الوهن وما اهلل رسول يا قائل: فقال,الوهن قلوبكم يف اهلل وليقذفن منكم, املهابة عدوكم
 التفرق وأسباب املصائب فقد تداعت األمم "وتوالت (1)املوت( وكراهية الدنيا حب قال

 السيطرة يف والرغبة املتصارعة, والقوميات البغيضة, العصبيات فظهرت األشكال, املتعددة
 اليت اآلراء فأسسوا املختلفة, للفرق الفكرية املذاهب فظهرت املفاهيم وتفاوتت والزعامة,

 نتيجة املمقوت الغلو وظهر.ألهوائهم إتباعا الفاسدة بالتأويالت وغذوها املسلمني, فرقت
بأتباعها,  لالستقالل طائفة كل لدى الرغبة وقويت ولرجاهلا آلرائها طائفة كل لتمجيد

 فقد )دخلت املذاهب(. 2)اإلسالمية" األمة تفرق هي ظاهرة ئجنتا املواقف هلذه وكان
 من اإلسالم من الفكري البديل لتكون والدميقراطية والعلمانية والقومية الوطنية الفكرية:

 وابتالعها التقامها العدو على ليسهل أخرى, جهة من متفرقة مزقاً  األمة هذه ولتمزق جهة,
 وحدة تكن مل وإن حىت اإلسالم, رباط حتت موحدة وهى ازدرادها عليه تعذر أن بعد

 (3)الصحيح( باملعىن كاملة سياسية
إن أسباب االهنيار يف العامل اإلسالمي دينيا وخلقيا واجتماعيا واقتصاديا إمنا سببه       

 تلك املذاهب الفكرية حني غطت عقول الغافلني عن قوله تعاىل:﴿      

                                                 
هـ رقم الحديث 4645 ،بيروت ،دار الفكر (314 ص/ 44 ج) باب في تداعي األمم على اإلسالم، ،كتاب المالحم ،سنن أبي داود  4

 953رقم الحديث (461/ ص  2السلسلة الصحيحة )ج صححه األلباني في  3165

المكتبة العصرية الذهبية، جده،   (35/ 4)فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم، وموقف اإلسالم منها، د/ غالب بن علي عواجي،  -2

 هـ.4622الطبعة الرابعة، 

 

 م 2443 -هـ  4626مصرالطبعة: الثالثة،  - دار الشروق، القاهرة(،31،محمد قطب ص)كتاب كيف ندعو الناس -3
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                      ﴾(1 )             

ألن املذاهب الفكرية تشجع على االحنرا  بشىت صوره وتدعوا إىل القوميات والوطنيات 
مذبذبني ال إىل هؤالء وال الذميمة املنتنة اليت أعجب هبا كثريا من أبناء املسلمني فأصبحوا 

إىل هؤالء فال هم بقوا على دينهم يعتزون به ويفتخرون باإلنتماء إليه وال هم وصلوا إىل ما 
 . .وصل إليه أعداؤهم

 يف عدة أمور:يف عصر الشيخ ميكن إيضاح احلالة الفكرية و 
 انتشار اإللحاد ومحاربة األديان. -1

الفكري الصلييب للعامل اإلسالمي إبعاد  لقد حاول أعداء الدين من خالل الغزو     
وذلك عن طريق الدعوة إىل النصرانية ولكنهم مل يستطيعوا تنصري  املسلمني عن دينهم 

املسلمني فخططوا إلخراج املسلمني من دينهم وجعلهم حياربون مجيع األديان ومن مث 
فأخذوا يبثون  أبناء املسلمني الذين تأثروا باحلضارة الغربية وفتنوا هبااإلحلاد. فقاموا باستغالل 

 "األفكار اإلحلادية بني املسلمني ويدعون إليها من خالل الكتب واجملالت والصحف
 القدمية األديان هتاجم وحماضرات خطب فيه الفكري, تلقى باجملمع يسمى ما وأنشئ
 وكلهم واملسيحيني واليهود. املسلمني من خليطاً  خطباؤه وكان ,جديد بوحي وتبشر

 وجمالت وجرائد كتب وظهرت.املختلفة النظر وجهات من اجلديدة الفكرة هذه يتناولون
 القضاء أو دين, أي أثر إضعا  إال له هد  ال الذي التفكري هبذا ينضح فيها ما كل
 الكتاب هؤالء زعم يف وعمليا فكريا احلقيقية باحلرية لينعم الشعب نفوس يف عليه

 ( 2).واملؤلفني

ويتضح مما سبق أن املذاهب الفكرية ما كانت لتؤثر يف العامل اإلسالمي إال بسبب احنرا  
شروط التمكني يف  وافقدو  سالمي وجمارات بعضهم للغرباملسلمني وبعدهم عن الدين اإل

 األرض .
                                                 

 (443سورة هود اآلية )  4
 هـ )نسخة الكترونية(.4334( الطبعة الثانية، 12مذكرات الدعوة والداعية،الشيخ حسن البنا، ص ) أنظر - 2
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    ﴿قال تعاىل:                   

                          ﴾(1) 

 تشجيع االستعمار لحركات اإللحاد والفكر الهدام. -2
لقد اصطنع االستعمار حركات هدامة تنخر يف كيان األمة من أجل حتقيق أهدا        

واختذوا هلم عمالء من أبناء املسلمني وغريهم للقيام  ,االستعمار والقضاء على قوة املسلمني
وكان من أهم أهدا  هذه احلركات: القضاء على  ,بالدعوة إىل هذه املذاهب اهلدامة

فسري نصوص اإلسالم على أهوائهم,املناداة باألخوة اإلنسانية بدالً اجلهاد اإلسالمي, وت
عن األخوة اإلسالمية دون تفريق بني األديان وإذابة عقيدة الوالء والرباء يقول الدكتور عبد 

" استأجروا للقيام بتنفيذ هذا املخطط أجراء ضمن صفو  املسلمني  (2)الرمحن امليداين:
وظهر بعضهم بأثواب ض هؤالء بأثواب قادة سياسيني بألوان وصور خمتلفة وظهر بع

يف إيران  (3)وابتدع بعضهم دينًا جديدًا يدعوا إليه فظهرت البهائيةمصلحني دينيني,
 يف كثري من بالد املسلمني.  (7)والقومية (6)وكذلك  العلمانية( 5)يف اهلند"  (4)والقاديانية

يف التصدي هلذا الغزو الفكري فأُلفت وقد كان للعلماء واملفكرين املسلمني دور كبري 
 الكثري من الكتب وُعقدت املؤمترات والندوات للتصدي هلا وتوعية اجملتمعات املسلمه.

                                                 
 (444سورة يوسف اآلية ) ـ4
2
م كان بيته 4921هو ابن المجاهد المعروف الشيخ حسن حبنكة الميداني الشهير بالميداني نسبة إلى حي الميدان في دمشق، كان ميالده في العام  -

ف، له ول بيئة علمية فتح عليها عينيه، وفي هذا البيت تتركز نشأته الخلقيه والفكرية،عمل مدرساً في وزارة المعارف، ثم انتقل لوزارة األوقاأ

هـ كتاب:علماء ومفكرون عرفتهم 4625مشاركات في خدمة الفكر واألدب ومختلف القضايا اإلسالمية، وله الكثير من المؤلفات،توفي عام

 ( دار الشوارف، الطبعة الرابعه.3/ 59لمحمد المجذوب، )ص بتصرف،

 
 واالستعمار العالمية واليهودية الروسي  االستعمار رعاية تحت م4366/ ه4244 سنة  الشيخي الشيعي المذهب من حركة نبعت البهائية: البهائية ـ3

 الشيرازي رضا محمد علي الميرزا أسسها،األساسية قضاياهم عن وصرفهم المسلمين وحدة وتفكيك اإلسالمية العقيدة إفساد بهدف اإلنجليزي

الندوة العالمية للشباب اإلسالمي،  ،المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الموسوعة الميسرةأنظر  (م 4354 ـ 4349) هـ4244ـ4235

  هـ.4626الرياض، الطبعة الخامسة، 

 

 الجهاد فريضة وعن دينهم عن المسلمين إبعاد بهدف الهندية، القارة في اإلنجليزي االستعمار من بتخطيط م4944 سنة نشأت ـ القاديانية: حركة6

 مرزا اإلنجليزية، وكان باللغة تصدر التي األديان مجلة هو الحركة هذه حال لسان وكان اإلسالم، باسم المستعمر يواجهوا ال حتى خاص، بشكل

 ،المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الموسوعة الميسرةأنظر  .القاديانية إليجاد األساسية التنفيذ أداة م4943 ـ4339 القادياني أحمد غالم

 هـ.4626الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، الرياض، الطبعة الخامسة، 

 هـ4624ـ كتاب أجنحة المكر الثالثة د/عبد الرحمن حبنكة الميداني، دار القلم دمشق،الطبعة الثامنة 5

 ربه وبين بينه الخاصة العالقة يتجاوز ال الفرد ضمير في حبيساً  وإبقاءه المجتمع وحياة الدولة عن الدين عزل يعني عليه المتفق العلمانية ـ ومدلول4

 .ونحوهما والوفاة بالزواج المتعلقة والمراسم التعبدية الشعائر ففي نفسه عن بالتعبير له سمح فإن

 محل وإحاللها والتاريخ، واللغة الدم رابطة من أساس على لهم، موحدة دولة وإقامة العرب، تمجيد إلى تدعو متعصبة،فكرية  سياسية ـ حركة 1

 .أوروبا في ظهر أن سبق الذي القومي للفكر صدى وهي الدين رابطة
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 :  احلالة  االجتماعية  يف عصره.اًرابع
 كرم اهلل سبحانه وتعاىل هذه األمة وجعلها خري أمة أخرجت للناس      

 قال تعاىل: 
 ﴿                          
   ﴾(1)  وجعل هلا الريادة والسيادة والتمكني واالستخال  يف األرض عندما طبقت ما

   ﴿ أمرها اهلل به قال تعاىل:             

                          

                               

           ﴾(2) 
 ,ت أوصاله وأجزاؤه على مستوى العاملع"ومل يعد اجملتمع املسلم جسدا واحدا بل تقط    
وساد الفكر  ,ت أوصاله على مستوى البلد الواحد إىل أحزاب وفرق وعصبياتعوتقط

الصلييب والصهيوين وما يريده هذا وذاك أن يسود وانتفى فيه التكافل االجتماعي وأهنار 
برتك الصدق والعفة وعاون ذلك إعالم فاجر ال يرعى اهلل وال األخالق وال  اً يأخالق

وانتشر  ,كما انتشرت بعض املظاهر السيئة يف اجملتمع من غش وكذب وجشع  (3)القيم."
وأصبح البعض ممن جرفتهم احلضارة الغربية  ,ت البنوك الربوية شاهقة البناءفقام الربا

يستحيي أن ينتسب إىل اإلسالم لئال يقال له رجعي متخلف, "وتومهوا أن مظاهر التحلل 
من املبادئ والقيم الدينية واالحنالل والفساد من ضرورات التحضر واملدنية حىت قال أحد 

ن احلضارة الغربية يف الفساد واخلمور والتحلل اخللقي( وفتحت الُكتاب ساخراً:) حنن جزء م
احلانات يف كل مكان وفتحت املالهي واملراقص والغناء  وأصبحت النظرة إىل الغناء 
والرقص والتمثيل فنًا ومسوا بنجوم الفن وظن مرتادوها أن ذلك مظهر من مظاهر التمدن 

                                                 
 (444سورة آل عمران اآلية ) ـ4
 (55ـ سورة النور األية ) 2

 هـ4644دار المجتمع للنشر والتوزيع،الطبعة الرابعة، (33حاضر العالم اإلسالمي د/ علي جريشة،ص ) أنظرـ 3
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املفاسد وكان هلذه الظواهر أثر شديد يف  وكان للصحافة دور كبري يف ترويج هذه .والتقدم
ووجدوا يف  ,االستخفا  باألخالق واآلداب اإلسالمية علىسلوك الناس حيث أغراهم 

هذه االحنرافات إرضاء لنزواهتم وشجع ذلك بعض النساء على السفور واالختالط فكثر 
 .   1الفساد األخالقي يف اجملتمع"
 الخالصة من عصر الشيخ:

صر الذي نشأ فيه الشيخ حفل بأحداث وتغيريات أثرت يف شخصيته ومل يكن إن الع      
سلبيًا أمامها بل كان إجيابيًا متفاعاًل مؤثرًا فيها,فاحلالة السياسية: أهتم املستعمر بتفكيك 
العامل اإلسالمي واالستيالء عليه واستنزا  خرياته مبساعدة عمالء هلم من أبناء املسلمني 

ه,أما احلالة العلمية:ظهر التعليم العلماين وبسط هيمنته على التعليم ممن خان دينه وأمت
 ووضع أهدافه العلمانية خلدمة املستعمر. 

دخول االستعمار الغريب للعامل الفكرية بعد انتشرت الكثري من املذاهب احلالة الفكرية:
ة والطائفية وقد أثار املستعمر النزعات الوطنية العلمانية واالجتاهات القومي اإلسالمي

 بشرب شربا قبلكم من سنن لتتبعن وهذا تصديقًا لقوله صلى اهلل عليه وسلم:) ,احلاقدة
 قال والنصارى اليهود اهلل رسول يا قلنا لسلكتموه ضب جحر سلكوا لو حىت بذراع وذراعا

احلالة االجتماعية: اهنارت األخالق وظهر السفور واالختالط وابتعدت  (2)( فمن
 اجملتمعات املسلمة عن دينها. 

 واألخالقياحلديث عن الضعف السياسي واحلريب واالقتصادي والعلمي "ف وأخرياً      
وكيفية القضاء على هذا الضعف واحلديث عن االستعمار والغزو الفكر ي  ,واالجتماعي

 والتنصري وكيفية مقاومتها ال يزيد عن حماولة القضاء على تلك األعراض املزعجة, ولكن ال
ميكنه أبداً أن ينهض باألمة اليت أصيبت باخلواء العقدي وما مل يتم حماربة األسباب احلقيقية 

ميكن حبال من األحوال القضاء على تلك اآلثار اخلطرية.إن اآلثار   والقضاء عليها فإنه ال

                                                 
 هــ.4645محمد فتحي علي، دار المجتمع،جده، الطبعة  األولى  (94ص) وسائل اإلعالم المطبوعة في دعوة اإلخوان المسلمين بتصرف أنظر ـ4

 

 .3491( رقم الحديث 44/212اب ما ذكر عن بني إسرائيل )صحيح البخاري، كتاب: أحاديث األنبياء، ب 2
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كانت متشابكة ومتداخلة, يؤثر كل منها يف اآلخر تأثرياً عكسياً, فالضعف السياسي مثالً 
 يؤثر يف الضعف االقتصادي, ويتأثر به, وهكذا.

, وعزته اإلسالملة من أجل إعادة دو  اإلسالميإن كثرياً من احملاوالت اليت بذلت يف العامل  
 كانت خلف ضياع وضعف األمة يتوقوته ركزت على اآلثار ومل تعاجل األسباب احلقيقية ال

 (1)."واحنطاطها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
د/ علي محمد محمد الصالبي، دار النشروالتوزيع اإلسالمية القاهرة،الطبعة  (91) ـالدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط بتصرف 4

 هـ 4624األولى 
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 اسمه ونسبه:
هو الشيخ عبد اهلل ناصح بن سعيد  بن فارس ُعلوان, اسم الشيخ مركب )عبد اهلل     

ناصح( وكان هلذه التسمية سبب وهي أن والده كان يؤمل أن يكون ابنه هذا داعية  إىل 
 (1)ُعلوان.,لقبه:أبو سعد وهو ابنه األكرب . كنيته:اهلل فسماه هبذا االسم

 مولده ونشأته:
م( 1928هـ( )1346ولد الشيخ رمحه اهلل يف حي قاضي عسكر مبدينة حلب عام )    

 يف أسرة متدينة معروفة بالتقى والصالح ونسبها العريق.

وكان الناس يف حلب  -رمحه اهلل  -ترىب يف ظل والده الصاحل الشيخ سعيد علوان      
ًا وصيدليًا يداوي الناس وغريها يقصدون الشيخ سعيًدا طلبًا للتداوي؛ فقد كان طبيب

باألعشاب واملراهم, وكان لسانه ال يفرت عن ذكر اهلل وقراءة القرآن, وكان يدعو ربه أن 
جيعل من أبنائه العامل احلكيم والطبيب املسلم, وقد أجاب اهلل دعاءه فأصبح ابنه عبد اهلل 

 داعية وابنه ياسر طبيب.

 حالته االجتماعية:
بناء سمس من البنني وسمس من البنات, والذكور هم سعد وهو متزوج وله عشرة من األ    

 (2)األكرب مث ياسر وشريف وعمار وحممد.

 أخالق الشيخ:
إن لألخالق احلسنة مكانة كبرية يف اإلسالم وتظهر من خالل مدح اهلل تعاىل  لرسوله      

عليه الصالة والسالم حبسن اخللق يف كتابه الكرمي بقوله:﴿          
                                                 

 . ـ  حدثتني بذلك ابنة الشيخ سمية عبد هللا علوان في مقابلة شخصية 4

 ـ من مقابلة شخصية أجريتها مع ابنة الشيخ سمية عبد هللا علوان . 2

 املطلب الثاني:حياته الشخصية 
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 وهي أساس بناء الفرد واجملتمع وهلذا حث عليها الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال (1)﴾
نُـُهمْ  ِإمي انًا اْلُمْؤِمِنني   أ ْكم لُ : )يف احلديث الذي رواه أبو هريرة رضي اهلل عنه   ( 2)( ُخُلًقا أ ْحس 

الشامل ونظرته الكلية يف إصالح البشرية )واإلسالم بتشريعه يقول الشيخ _ رمحه اهلل: 
منهجًا خلقيًا يتوىل تقومي طباعهم إىل األحسن -وال سيما الدعاة  -وضع أمام الناس

وهتذيب أخالقهم, حىت إذا قومت طبائعهم,,وكملت أخالقهم وخالطوا الناس, أنسوا هبم 
متآلفني مرتامحني والدعاة واجنذبوا إليهم وقويت روح املودة بينهم وعاشوا يف اجملتمع إخوانًا 

واألخالق هي أمجل ما يتزين به املرء فهي يف  (3)إىل اهلل هم أوىل من يتحقق هبذا املنهج (
 كل أمة عنوان جمدها ورمز سعادهتا.

 وسأذكر هنا بعضاً من صفات الشيخ رمحه اهلل:
 ـ التواضع:1

حيب اخلري والنصح  كان متواضًعا يف نفسه, حيب الدعابة, حسن املعاملة مع الناس     
للمسلمني.وكان يسعى إىل توثيق روابط الصداقة مع إخوانه وحمبيه فكان يسارع إىل زيارهتم 
ومشاركتهم يف أفراحهم وأحزاهنم, وإذا طُلب منه املساعدة يف أمر ما فإنه ال يعتذر, بل 

حىت ينجزه,  يسارع إىل املساعدة ويـ ُعدُّ هذا املوضوع موضوعاً شخصياً له, ويبذل كل طاقته
ومن تواضعه انه كان خيالط العامة يف جمتمعاهتم ويصاحب الفقراء يف جمالسهم ويدعوهم 

  (4)إىل بيته ويقدم هلم الطعام.

 ـ الجرأة في الحق:2

كان رمحه اهلل جريًئا يف احلق, ال خيشى يف احلق لومة الئم, كان يف كل فرتات حياته       
مدافًعا عن اإلسالم موضحًا لألخطاء, داعًيا إىل التمسك بشرع اهلل, وكان ال يهاب 

                                                 
 (6سورة القلم اآلية ) 4

. والترمذي كتاب: اإليمان، باب: ماجاء 6442( رقم الحديث 292/ 42ـ أخرجه أبو داود كتاب: السنة، باب الدليل على زيادة اإليمان ونقصانه ) 2

 (.513/ص 4)ج 236 رقم الحديث السلسلة الصحيحة ، صححه األلباني في 2531في استكمال اإليمان وزيادته ونقصانه، رقم الحديث 

 هـ .4629( دار السالم للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة السادسة 223/  4سلسلة مدرسة الدعاة د/ عبد هللا علوان )ـ كتاب  3

 ـ حدثتني بذلك ابنة الشيخ سمية عبد هللا علوان . 6
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التهديد أو الوعيد من أي أحد مهما بلغت منزلته وسطوته. كان يدرك أن األمانة تقتضي 
ق إىل أكرب مسئول يف الدولة.كان يتضايق من تفرق اجلماعة اإلسالمية, أن تُنقل كلمة احل

 ويسعى لوحدة الكلمة والرأي.وقد قيل: 

 بنـاديه تشريـيس وهالـه الـشر      أمتـه    آالم مضجعـه أقضَّ   
 يف تبـنيه صلـباً  احلق إىل يسـعى  أحـدا      خيشى به ال يثـور هلل  

 (1)يرضيه الصعب ركوب غري كان ما        على ثقـة املثلى لغايته ميشي     

 :ـ الصبر3

لقد كان الشيخ رمحه اهلل صابرًا رغم كل ما أصابه من ابتالءات فقد سجن مرتني       
فصرب, أُوذي يف أوالده فلذات كبده قُتل أحدهم وسجن األخر فصرب, ُأصيب مبرض 

 للداعية الصابر.عضال يف كبده فصرب, فلقد كان رمحه اهلل مثااًل 

عاماًل قال كلمة احلق وعمل هلا حىت  )عرفته عاملاً   :لدكتور حامد أمحد الرفاعييقول ا
أوذي يف عمله الوظيفي ومصدر عيشه, وأوذي يف أهله وذويه فصرب واحتسب, وأصابه ما 

لقي ربه وهو كذلك. وال نزكيه على اهلل ـ فله إن  أصابه يف مرضه فاحتمل وصرب, وحنسبه قد
 (2)احملتسب( شاء اهلل أجر الصابرين وثواب

 وقد رثاه الشاعر حممد ضياء الصابوين بقوله:
 شرـب إىل الشكوى يظهر يكن ومل     فرأيت الصرب شيمـته قد عدته          
 بالقـدر يمـعلى التسل يلـوذا دل      آونـة كل قد كان حيمده يف           
 رـشك ويف دوما محده يف بل كان      لؤهـتك وعني اهلل ضراً  يشك مل          
 (3)خرب س يفـوالنف والشكر معقله      عادتـه دـواحلم لصرب شيمتها          

                                                 
الكويت العدد  (33،ص )عي، صهر الشيخ، مجلة المجتمع الصادرة عن جمعية اإلصالح اإلجتمافي ذمة هللا )شعر( للمهندس طاهر أحمد الحمدوـ  4

 هـ .4643جمادى األولى  22السنة الثامنة عشر،بتاريخ  354

 /http://ar.wikipedia.org/wikiـ موقع الشيخ عبد هللا علوان  2
الكويت العدد  ،مجلة المجتمع الصادرة عن جمعية اإلصالح اإلجتماعي عالم فقدناه )شعر( للشاعر محمد ضياء الدين الصابونيـ  3

 هـ4643جمادى األولى  22السنة الثامنة عشر،بتاريخ  354

http://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_الله_ناصح_علوان
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وقد قال الدكتور حممد علي اهلامشي خماطبًا الشيخ: )كنت صابرا حمتسبا راضيا مل        
ق من ضعف تند من شفتيك كلمة سخط على ما أصابك أو تربم مما أنت فيه أو ضي

تعانيه بل كانت ابتسامة الرضا والطمأنينة والقناعة ال تفارق شفتيك معربة عن نفسك 
  (1)املرتعة بشعور املؤمن الراضي بقضاء اهلل وقدره( 

  ـ الكرم:4

لقد ُعر  الشيخ بالكرم فكان بيته مفتوحًا دائمًا خلالنه وأصدقائه, جيدون عنده       
االبتسامة املشرقة و الكلمة هادفة و املواعظ والعرب, يتخلل ذلك كرم الضيافة.ومل يقتصر  

يف الكرم:) فبالكرم  –رمحه اهلل  -كرمه على من يعرفه بل  امتد إىل من ال يعرفه. ومن أقواله
متتلك النفوس وتنفتح لك القلوب وتفجر يف اجملتمع طاقة  -خي الداعية أ -والسخاء 

اهلداية وتكون سببًا يف إصالح الناس وشدهم إىل اإلسالم فأحرص على أن تكون ممن 
 (2)ختلق خبلق الكرم والسخاء (

 أعماله ووظائفه:
دارس الثانوية م مدرساً ملادة الرتبية اإلسالمية يف م1954ـ عمل الشيخ عبد اهلل منذ عام 1

يف حلب إذ مل تكن يف مدينته كلية للعلوم الشرعية, فكان خري مرٍب لألجيال, غرس يف 
طالبه حب اإلسالم والعمل على نصرة شريعة اهلل يف األرض, كان ملادة الرتبية اإلسالمية 
يف سوريا حصة واحدة يف األسبوع, وكان طلبة الشهادات ال خيتربون فيها, فسعى مع 

له على جعل حصتني يف األسبوع ملادة الرتبية اإلسالمية, وإدخال تلك املادة يف إخواٍن 
 امتحانات الشهادات يف سوريا. 

م( فعمل مدرسًا يف 1967هـ( )1366ـ قدم إىل اململكة العربية السعودية يف عام )2
 (.1971املعهد العلمي يف مكة املكرمة ملدة أربع سنوات,مث رجع بعدها إىل حلب عام )

                                                 
الثالثاء  :السنة السنة الثامنة عشرة بتاريخ 354( العدد33ـ مجلة المجتمع الصادرة عن جمعية اإلصالح اإلجتماعي الكويت ص ) 4

 هـ .4643جمادى األولى  45

 (.233/  4ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة د/ عبد هللا علوان ص ) 2
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م( توجه إىل 1979ه/1411منها سنة )  ـ مكث يف حلب عشر سنوات مث خرج3
يف جدة   السعودية, فعمل أستاًذا يف قسم الدراسات اإلسالمية يف جامعة امللك عبد العزيز

وتابع عمله الدعوي مبشاركته يف العديد من احملاضرات واملخيمات الطالبية, وكذلك مقاالته 
مية ودروسه الرتبوية يف إذاعة القرآن الكرمي يف اململكة العربية العديدة يف اجملالت اإلسال

 إىل أن لقي ربه.ه 1411السعودية,واستمر يف التدريس يف اجلامعة منذ 

 مرضه ووفاته:
املرض قرابة ثالث سنوات حيث أصيب مبرض عضال يف الدم إثر عودته من  عاىن من    

سوريا أصبح مطارد تريد احلكومة القبض باكستان وسبب ذهابه لباكستان: ألنه يف بلده 
عليه, ويف مصر درس مرحلة املاجستري وأُعتقل, فقرر دراسة الدكتوراة يف باكستان, وقد 
احتار األطباء )العرب واألجانب( يف طبيعة هذا املرض. وكانت حالته غري مسبوقة, 

عة امللك وأسباب ذلك املرض غري واضحة, فقد اجتمع رؤساء األقسام يف مستشفى جام
عبد العزيز جبدة بكافة ختصصاهتم لكي يقرروا أسباب املرض فلم يفلحوا, ونصحوه بالسفر 

 إىل بريطانيا ليتم العالج, ففعل, ولكن بدون جدوى.

ومع حالته الصحية احلرجة أىب حمبو الشيخ يف بريطانيا إال أن يستمعوا إىل حماضرة للشيخ, 
ر عن االستجابة, وكان عنوان احملاضرة )الشباب وكان وقتها يقام خميم صيفي, فلم يتأخ

 وصارت فيما بعد كتابًا. (1)املسلم يف مواجهة التحديات( 

 ,فبدأت تظهر األمراض املتالحقة عليه بسبب مرضه الرئيس  ورجع الشيخ إىل جدة      
حىت ذبل عود الشيخ وتضاءل جسمه وتناولته األوجاع يف كل مكان, وكان دائم الرتدد 

العيادات الطبية طالبًا املشورة والعالج, ولكن نفسه مل هتن ومل تضعف بل بقي عايل على 
اهلمة متوثب العزمية حمافظًا على مهماته الدعوية, يقوم مبسؤوليته االجتماعية, ال يعتذر عن 

                                                 
 . اً مطبوع اً أصبحت فيما بعد كتاب - 4
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قبول أية مناسبة يدعى إليها, وحني يطلب منه التحدث كان يتكلم وينفعل وينسى حالته 
 ال تسمح له بإرهاق نفسه.املرضية اليت 

راقداً يف املستشفى تعترب فرتة طويلة, فقد   -رمحه اهلل-وكانت املدة اليت قضاها الشيخ      
كان خيلع ثوب املستشفى ويلبس ثيابه ويذهب إىل اجلامعة إللقاء احملاضرات مث يعود مرة 

من جمموعه شفى أخرى إىل املستشفى ليتلقى العالج من األطباء وجبوار سريره يف املست
 . الكتب فهو جيد السعادة يف القراءة والتأليف فيما ينفع األمة

وكان يضع )املخدة( أمامه ويكتب فصواًل من كتاب سلسلة مدرسة الدعاة الذي        
باالبتعاد عن القراءة والكتابة لكن   كان قد بدأه قبل مرضه رغم نصائح األطباء واحملبني

 قي القلم من يدها مهما اشتدت وطأة األمل.النفس الشاخمة تأىب أن تل

وكانت الوفاة يف الساعة التاسعة والنصف صباح يوم السبت اخلامس من شهر حمرم      
م يف جدة مبستشفى جامعة امللك عبد العزيز, وقد 29/8/1987املوافق ه 1418عام 

ا حيث شيع جثمانه يوم األحد يف السادس من حمرم ونقل من جدة إىل مكة ودفن فيه
ُصلي عليه يف املسجد احلرام بعد صالة العصر, وقد شيع الفقيد عدد كبري من العلماء 

 والدعاة واإلخوة والشباب والطالب,. رحم اهلل أبا سعد رمحة واسعة

 رثاء الشيخ:
ولقد ألقى أحبة الفقيد الكلمات املعربة عن حبهم ومصاهبم يف فقيدهم مابني نثر      

مجيع ما كتب عنه خيرج البحث عن مضمونه ولكن أكتفي بذكر وشعر, واإلتيان علي 
 مناذج مما ُكتب عنه ومن ذلك:

 (عامل فقدناه) حممد ضياء الدين الصابوينالشاعر 



 

 

51 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 فاعتربي نفس يا سعد أال أبو ذاكم        هلم فقلت )علوان( الشيخ قالوا:قضى
 باألثـر حنن دهـاه, ومنضـي حىت       يرصده املوت أن  أحسب  كنتما 

 كالنهـر العني و دمـوع فأنـثين        بصحـبـته أعــواماً  ألذكر إين
والنظر  الرأي  سديد الضمري,  عف          ـمتهشي لـالفض  فعرفت عرفته
 ملء السمع والبصر -واهلل -فكان       برفقـته  ماض علـى حسـرتاهوا

 ويذكر الشاعر بعض كتبه فيقول:
 صور يف و صدقٍ  يف يكتب وكان          أزمـنةً  د(األوال أمضـى)برتبية

ملـدكر          وسلوان العظـات فيها           تأتيـك رائـعةً  حيـة مشاهد
من الضـجر     شيًئا به ملست وما          ضرر من يشك قضى)شهيداً(وملا

   واألثـر اهلل يسري وفـق كتـاب            سيـرته احملمود العامل( )العامل
 والدرر احلق قول و )اجلهاد( على           شبيـبتـها رىب )جامعة( تبكيه

 والبصر السمع ملء كان لقد فرداً,            فقدت أهنا عليه الشباب تبكي
 بالضــرر فيه قدأصيـبت كأمنا           دامـعة مقلة لفراق الشيخ مك

 حضر من و بدو من الضحايا  حنن            يأكلنا املهتاج ملوت كاألسدوا 

 :رثاء للشاعر أبو أنس الصالحي

 أندانـي الذي  الفكر على أبكي            األبدان  على  أسفي  وما  أبكي
وبيــان  حبـكمة القلوب مهج             لنا أروت اليت الروح على أبكي
 حسـانواإل  اإلخالص و بالعلم            دروبنـا أنار  علـم على أبكي
 األوطــان بغربـة للظاملـني            مضاجًعا  أقض  قد  بفكر  علًما

 البلــدان سائـر هبدي أثرى             وشـريعـة  شرعة بعـزم أعلى
 مجـان در الكـالم ومن سكب            هـحديث  وكل  طبعٍ  يف فاللطف



 

 

52 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 تبيــان  يفو  علم فيجـود يف            بإلفـه ـضيفي  مجع يف واألنس
 4)مكان بكـل يعـلو لـه مسـة           دائـًما كانت لشماءا ةـواهلم

 يف ذمة اهلل للمهندس طاهر أمحد احلمدو

 ماـضيه ونفسي روح بقليب ومن         أبكـيه أمسيت من اهلل ذمة يف
 فيـرويه الظامي على منها يفيض       ببهـجته مزداناً  باألمس من كان

 يـداويه عمـي إىل هرعـت هم        حيزبين اشتد ذا ماإ قبل قد كنت  
 يدنيـه امللهو  احلاجة فذو–تتلى        واملوتى حماسـنهم-باهلل شهدت  

  يعـطيه  للـمال رهـق يف كفـه        أمل لـذي يبـكي رقة نفسه يف  
أبـو سعـد يواسـيه  مث َّ  وليس       كبدي على يوم من أقساه كان ما
 يواريه  رمس على وقفـت وقد         أمل دومنا نفسـي كأمس يفوك

 وصف جلنازة الشيخ:
                                              يـنعيه املـوت بريد أتاهـم ملـا        جزع يف األحباب توافد اإلخوة

 فيه غدا قد من على نفسي  وا هلف         أحـبته أحاط باجلدث الغـايل
 مآقيه يف  جيري  الدمـع  من  فيض          خينقه  إىل اجلثمان يرنـو الكل
تاليه   الفضل   بسفر   حييط   وهل        مقالتهم وفت فـما وقالوا قالوا

 بناديـه يستشري الـشر  وهالـه           أمتـه آالم مضـجعـه أقضَّ 
 تبـنيه  يف  صلباً   احلق  إىل  يسعى          أحـدا به ال يـخشى هلل يثور
 يرضـيه الصعب ركوب غري كان  ما          ثقـة املثلى على لغايـته ميشي

 حيمـيه التأيـد حـوله والتـف من          يف حلبٍ  األنظار حنوه توجهت
 مث ذكر ما أصابه من املرض:

 التيه  يف  اهلدي  منار  مثل  وكان       صولته  لليث اكتملت إذا حىت       
 تشويه  غري  من  هيكال  غدا  حىت        كبد  يف  فت عضال داء رماه        

                                                 

  /http://ar.wikipedia.org/wikiـ موقع الشيخ عبد هللا علوان  4

http://ar.wikipedia.org/wiki/عبد_الله_ناصح_علوان
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 يـرميه للـداء عـوده  يـلن ومل        مـرض  نفسه من ينل لكنه مل        
 فيه فشت أدواء  البذل  واجب  عن      يؤخره ال يعطي و يعطي  مازال        
 (1)حتيـيه للبـاري  الروح أسلـمف       لـها مـرد ال سهام رمته حىت       

 

 

  

                                                 
 ـ الشاعر طاهر احمد حمدو صهر الشيخ رحمه هللا.  4
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 بداية طلب العلم:

تلقى تعليمه االبتدائي يف مدينته حلب وعندما انتهى من املرحلة االبتدائية وجهه      
م إىل دراسة العلم الشرعي يف الثانوية الشرعية وكانت تعر  يف ذلك 1943والده عام 

وكان يقوم بالتدريس يف تلك املدرسة علماء قل نظريهم يف ذلك  (1)) اخلسروية (بـالوقت 
 الزمن,وكان أساتذة املدرسة يعاملون طالهبم كأبناء وإخوة هلم. 

وقد تأثر الشيخ رمحه اهلل بالشيخ راغب الطباخ, وكان عالمة مؤرخاً كتب تاريخ مدينة      
وكان يتخذه منوذًجا  -رمحه اهلل-السباعي بالدكتور الشيخ مصطفى  -أيضا-حلب, وتأثر 

 وقدوة. 

يف بداية شبابه وعر  بني زمالئه يف  (2)انتسب الشيخ إىل مجاعة اإلخوان املسلمني      
املدرسة باجلرأة يف احلق والشجاعة يف مواجهة األحداث, وبدت الشخصية القيادية يف 
تصرفاته, وعر  يف املدرسة باخلطابة والقلم املعرب عن أحاسيس املسلمني, وكان بيته يف 

-والد الفقيد  حلب منتدى وجممعًا ألصدقائه وألساتذته, وكان الكرم يشمل اجلميع من
  -رمحه اهلل

, وبتوجيه من والده سافر إىل مصر 1949نال شهادة الثانوية الشرعية يف سنة      
الستكمال حتصيله يف علوم الشريعة اإلسالمية. شارك يف األزهر ونال شهادة كلية أصول 

                                                 
وتشتمل على مسجد وجامع وخانقاه معدة للضيوف .أنظر كتاب الدر المنتخب في تاريخ مملكة حلب  خسرو باشاالوزير نسبة إلى بانيها  ـ4

 هـ . 4646( لمحمد بن الشحنة، دار الكتاب العربي سوريا، 449.ص)

 سياسة أمام بحزم والوقوف الحياة، مناحي شتى في اهلل شريعة وتطبيق والسنَّة الكتاب تحكيم هدفها معاصرة، إسالمية ن،حركةو المسلم اإلخوان ـ 2
 (األرض في اهلل كلمة إلعالء والعمل العلماني، المد ووقف الدنيا، عن الدين فصل

 (131 ص/  1 ج) - المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة

 

  حياته العلمية .:املطلب الثالث
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, ويف مصر كان له نشاط إسالمي واسع 1954, مث نال املاجستري سنة 1952الدين سنة 
زيارات متبادلة مع كبار رجال الدعوة اإلسالمية  وحني نزل البالء باإلسالميني يف مصر و 

ووقعت احملنة وأصاب األذى الشيخ رمحه اهلل, فاعتقل, وكان قد بقي له عدة  1954سنة 
مواد حىت يؤديها ويتخرج من اجلامعة, فكان يؤتى به إىل االختبار مقيد اليدين, وحني 

قتيد إىل الطائرة لتنقله إىل وطنه, ومل تسمح له حكومة مصر حينذاك انتهت االختبارات ا
على  -رمحه اهلل-أن يكمل دراسته العليا وحيصل على شهادة الدكتوراه. وقد حصل الشيخ 

شهادة الدكتوراه بعد مدة من جامعة السند يف باكستان, وكان موضوع الرسالة: )فقه 
 ة مدرسة الدعاة .وامسه احلايل سلسل (4)الدعوة والداعية(.

 "يقول ابنه عمار: إن والده مر يف ثالث مراحل: 
أوهلا: مرحلة التحصيل العلمي يف سوريا مث مصر وحصل على الدكتوراه يف فقه الدعوة 
والداعية, التقى ببعض العلماء مثل القرضاوي وعبد القادر عودة وسيد قطب وعبد اهلل 

 عزام.
وز سمسني كتابًا إضافة إىل تدريسه يف اجلامعة ثانيها: مرحلة العطاء من تأليف جتا

 وحماضراته املنربية ومواعظه اإلرشادية وواجباته األسرية أيضاً.
ثالثها: مرحلة املرض حيث أصيب مبرض يف كبده وهو يف الستني من عمره فتك به وأحاله 

 إىل هيكل لكنه مل يضعف فمضى يؤلف ويكتب وهو على سرير املرض.
كان يتمىن أن يرى األمة أمته ومل يكن له من نفسه حظ و ماله كبارًا جتاه قال: لقد كانت آ

اإلسالمية يف أحسن حال, وكثريا ما كان يؤمله احنطاط األمة وضياعها وتفرق  
كلمتها.وكشأن الدعاة إىل احلق دفع يف سبيل دعوته الكثري:الولد واملال والصحة حمتسباً 

     (2)ذلك عند احلي القيوم."
 

                                                 
 من مقابلة أجريتها مع ابنة الشيخ سمية عبد هللا علوان ـ4

 هـ . 4622محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم .بيروت لبنان، الطبعة الثانية  (23/  2ـ كتاب تتمة األعالم للزركلي )2
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 من شيوخه: 
 ـ الشيخ راغب الطباخ.1

م وهو 1875هـ ـ1292حممد راغب بن حممود هاشم الطباخ احلليب ولد حبلب عام    
مؤرخ, تعلم يف احدى مدارسها اإلبتدائية, واحرت  التجارة,مث تلقى العلم عن حممد الزرقا 

تري مديرا هلا وبشري الغزي,أنشأ املطبعة العلمية,ودرس يف الثانوية الشرعية حبلب مث أخ
 (1)م.1951هـ 1371وانتخب عضوا باجملمع العلمي العريب بدمشق وتويف حبلب عام 

 ـ الشيخ أحمد الشماع. 2
يف  ولد أمحد الشماع احلليب الرفاعي احلنفي هو أبو حممد أمحد بن حممد بن إبراهيم بن   

للعلم  متدينة, حمبة نشا يف أسرة علمية.م1873هـ,,1291مدينة حلب الشهباءعام
مث اجته إىل طلب  والعلماء,؛حفظ القران الكرمي عن ظهر قلب يف سن مبكرة على والده

العطارين, ومسجد الديري,وخطيبًا يف مسجد  الشرعي,عمل إمامًا يف مسجد العلم
حبلب, باإلضافة إىل عمله يف اخلسروية مدرساً  احلدادين, ومدرسًا يف اجلامع األموي الكبري

 (2)م. 1953ويف عام ملادة التفسري وت

 ـ الشيخ عبد الرحمن زين العابدين.3
هو الشيخ أبو صالح الدين, عبدالرمحن بن الشيخ حممد زين العابدين بن أمحد بن    

م(  1914ولد يف أنطاكية,عام ,األنطاكي, مث احلليب األيويب البالساين عيسى الكردي
لقَّى ت والعلماء وجده شيخ حمبٌّ للعلمُعرفت بالعلم والفضل, فوالده عامل كبري,  نشأيف أسرة
اللغة  والده, وحفظ بعض املتون العلمية, مث عكف على الكتب,فربع يف علوم العلم على

 األمحدية, فعمل إمامًا يف جامع العربية, من حنو وصر  وأدب,وعلم املنطق والفلك,

                                                 
 بيروت لبنان . ،ودار إحياء التراث ،مكتبة المثنى،(،عمر رضا كحالة345/ 9معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية )  ـ2

إعانة المجدين في تراجم أعالم نقالً عن كتاب  http://al7ewar.net/forum/showthread.php?t=5032ـ منتدى الحوار اإلسالمي  2

حلب الشهباء، للشيخ عبد  أعالموكتاب: نخبة من . السردار رحمه هللا الحلبيين، المجلد الثاني، مخطوط، للشيخ أحمد بن محمد المحدثين من الشيوخ

 .األويسي الرحمن بن الشيخ حسين
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كما درس يف دار  وية,ومدرسًا لعلوم اللغة العربية, يف املدرسة الشعبانية, واملدرسة اخلسر 
 (1)م.1991 تويف عام هنضة العلوم الشرعية) املدرسة الكلتاوية

 ـ الشيخ محمد نجيب خياطة.4
وتويف عام 1915التقي العالمة حممد جنيب خياطة يف مدينة حلب سنة  ولد الشيخ   

 احلديثو  ه الفق والفرائض  و القرآن الكرمي كان مهتمًا بكثري من العلوم منها: م1967
 من أهم أعماله: ف.الشري

ومدرسًا يف الثانوية الشرعية حبلب,  -2اهلل مديرًا ملدرسة احلفاظ حبلب,  كان رمحه-1 
 (2)ا.فيه وإماماً يف جامع الثانوية الشرعية -4يف معهد العلوم الشرعية حبلب,  ومدرساً  -3

 .ـ الشيخ أحمد عز الدين البيانوني5
و لقب بـ)أمحد الصياد( ولد يف مدينة حلب عام  امسه أمحد عز الدين البيانوين,   

م كان مهتما بالدعوة اإلسالمية والرتبية ولقد عمل يف جمال 1975م وتويف عام 1913
نشر بعضها (3)الرتبية و التعليم ستة وثالثون عاما له ُعين بتأليف ونشر الكتب اإلسالمية

 .(4) بعضها تويف قبل إكمالو 
 ـ الشيخ عيسى البيانوني.6

امسه عيسى بن حسن بكري بن أمحد البيانوين ولد مشال مدينة حلب يف قرية )بيانون(    
هـ حفظ القرآن واتقن جتويده وتعلم اخلط فأصبح خطاطا ماهرا,مث التفت إىل 1291سنة 

دراسة العلم العلوم الدينية  واللغة العربية وتلقيها من فحول العلماء من أهم أعماله: تقلد 
درسة العثمانية يف حلب, مث عني مدرسا يف املدرسة اخلسروية يف خطابة جامع امل

  (5)هـ.1362حلب,تويف يف عام 
 ـ الشيخ سعيد اإلدلبي: 7

                                                 
  http://www.isalep.com/showthread.php?t=3548 ،ـ منتدى حلب اإلسالمي 4

 http://www.isalep.com/showthread.php?t=8245 ،ـ منتدى حلب اإلسالمي 2

 . 4999الطبعة األولى  دار الضياء للنشر والتوزيع ،عمان األردن،(أحمد الجدع14ـ معجم األدباء اإلسالميين المعاصرين، ص ) 3

  هـ 4625( الرياض 12/ 4)،محمد خير رمضان يوسف ،ـ معجم المؤلفين المعاصرين6

 . 4999الطبعة األولى  دار الضياء للنشر والتوزيع ،عمان األردن،(أحمد الجدع351ـ معجم األدباء اإلسالميين المعاصرين، ص ) 5

http://www.isalep.com/showthread.php?t=8245
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حممد سعيد بن الشيخ أمحد بن الشيخ حممد بن الشيخ  هو الشيخ الفقيه أبو أمحد,    
هـ, ونشأ 1371م 1288احلليب. ولد يف حلب عام  الشافعي  عبد القادر اإلدليب الرفاعي

العلماء,ومن أهم أعماله:عمل رئيساً  فيها, يف أسرة علم وفضل, فقد كان والده وجده من
واألخالق اإلسالمية. وكان الشيخ يدرس الفقه  جلمعية العلماء حبلب, ومجعية الرب

 1371حبلب. تويف الشيخ اجلليل, يف الشافعي, يف املدرسة اخلسروية, ومدرسة الدليوايت,
 (1).م 1951هـ,

 (2)ـ الشيخ محمد ناجي أبو صالح. 8
 (3)ـ الشيخ عبد اهلل حماد.9

على وتثقف أثر كبري يف حياته العلمية فقد تعلم  –رمحه اهلل  –وقد كان ملشايخ الشيخ 
والفرائض واحلديث وتعلم  العلوم فحفظ شيئًا من القرآن ودرس الفقه فربز كثريمنأيديهم 

, فتكونت لديه حصيلة علمية وثقافية اخلطابه وعلوم اللغة العربية من حنو وصر  وأدب
 .واسعه

 تالميذه:
تعليم وتربية تالميذه فقد كان مدرسًا يف املدرسة  أثر كبري يف –رمحه اهلل  –كان للشيخ 

ملساجد فقد كان حيضرها الشرعية حبلب وله أيضًا العديد من الدروس واحملاضرات يف ا
الكثري من تالميذه , وكان يعلمهم العديد من العلوم الشرعية والرتبوية واللغة العربية فربز  

 الذي جمد بن أمحد بن سعيد مكيمثل  كثري من تالميذه يف بعض العلوم فمنهم املفسر

 ألف تفسري املعني على تدبر الكتاب املبني. 
 د فيصل.أمح سريجيه,وعبد اجلبار الزيدي,و موفقمثل ومنهم الداعية اخلطيب  

                                                 

 :نقالً عن  http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=13563 ،ـ موسوعة دهشة 4

 .ن محمد السردار، رحمه هللا.الثاني، مخطوط،للشيخ المؤرخ أحمد بالمجلد  الحلبيين، ـ كتاب إعانة المجدين في تراجم أعالم المحدثينأ

 حسين األويسي. الشيخ ـ كتاب نخبة من أعالم حلب الشهباء، مطبوع، للشيخ عبد الرحمن بنبـ 

م (، لصاحبيها  4934هـ الموافق لشهر كانون الثاني من عام  1348 ـ ومجلة االعتصام الحلبية، العدد التاسع، السنة األولى،) شهر رمضانج

 محمد الحكيم، مفتي حلب، والشاعر عبد هللا عتر، رحمهما هللا تعالى. :الفاضلين الشيخين

 بتحقيق الشيخ زكريا محمد طحان، بتصرف. ـ كتاب زبدة البيان في تجويد القرآن، لولده البار الشيخ أحمد اإلدلبي،د 

 في منزله بحلب...م 4993/  3/  41بتاريخ  ..اإلدلبي، حفظه هللالقاءات مع حفيده الكريم الشيخ الدكتور محمد بشير هـ ـ 

 لم أجد له ترجمه . - 2

 لم أجد له ترجمه. - 3

http://www.dahsha.com/viewarticle.php?id=13563
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 1"سليم عبد القادر زجنري,شاعر األناشيد اإلسالمية. ومنهم الشاعر, 
 آثاره العلمية:

لقد أثرى الشيخ رمحه اهلل املكتبة اإلسالمية بالكثري من الكتب  الدعوية والرتبوية وغريها 
 وسنحاول التعريف هبذه الكتب:

 :الشيخ كتبأوالً: 
 .مجلدين ويقع الكتاب في الهداية قصةكتاب ـ  1

تكوين الفرد املسلم إميانيا وخلقيا وفكريا ودعويا, والبيت املسلم على  كتابعاجل الي      
ضوء املنهج اإلسالمي من أجل سالمته واستقراره, ومشكلة املرأة وما يثار حوهلا مبا ال يدع 

رد على الشبهات اليت يثريها يعاجل قضية العقيدة اإلسالمية,كما أنه يجماال للشك والريبة, و 
أعداء اإلسالم حول العقيدة وحول الرق, وحول مساواة املرأة بالرجل وحول إباحة تعدد 

 ( صفحه.713ويتكون الكتاب من أربعون فصاًل, ويقع يف ).الزوجات
 مجلدينفي  ـ اإلسالم في األوالد تربيةكتاب  ـ2

وهو من  طبعه,32( صفحه , عدد الطبعات 797) الكتاب يف جملدين وحيتوي يقع      
موسوعة تربوية شاملة شهد هلا أهل العلم واالختصاص بأهنا عمل تربوي  أشهر كتبه, ويعد

جل مجيع مشكالت األوالد منذ الوالدة حىت مرحلة النضج والزواج. كما عاجل مجيع عا دفري
واجلسمية واالجتماعية والصحية لألوالد وفق منهج متميز املشكالت اإلميانية والنفسية 

مستمد من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصاحل, يف أسلوب سهل يتناسب مع كافة 
.وقد املستويات العلمية. ووفق نظريات تربوية إسالمية تتناسب مع جمتمعنا اإلسالمي

 مرجعا أساسيا يف علم الرتبية.اعتمدته بعض اجلامعات 

 الفصل األول: الزواج المثالي وارتباطه بالتربية. ويتناول أربعة فصول:األول:  القسم 

                                                 
  هذه الترجمه الموجزه كانت من مقابلة مع ابنة الشيخ رحمه هللا. -4
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 .الفصل الثاني: الشعور النفسي نحو األوالد

 الفصل الثالث: أحكام عامة تتعلق بالمولود
 الفصل الرابع: أسباب االحنرا  عند األوالد ومعاجلته.

الكربى لدى املربني( ويتناول سبعة القسم الثاين: وهو حبث واحد حتت عنوان )املسؤوليات 
 فصول:

 الفصل األول: مسؤولية الرتبية اإلميانية.
 الفصل الثاين: مسؤولية الرتبية اخللقية.

 الفصل الثالث: مسؤولية الرتبية اجلسمية.
 الفصل الرابع: مسؤولية الرتبية العقلية.

 الفصل اخلامس: مسؤولية الرتبية النفسية.
 الرتبية االجتماعية. الفصل السادس: مسؤولية

 الفصل السابع: مسؤولية الرتبية اجلنسية.
 القسم الثالث: ويتناول ثالثة فصول وخامتة:

 الفصل األول: وسائل الرتبية املؤثرة.  
 الفصل الثاين: القواعد األساسية يف تربية الولد.  
 الفصل الثالث: اقرتاحات تربوية ال بد منها.  

 وأخرياً: اخلامتة .
 
 .التحديات ةمواجه في المسلم الشبابكتاب  ـ3
ومن , وكيفية مواجهتها واالنتصار عليها, الشباب التحديات اليت تواجه ذكر فيه أهم  

 , وخمططات الصليبية , وخمططات الشيوعية أهم هذه املخططات : خمططات العلمانية,و
 .خمططات اليهودية و املاسونية
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 .( صفحة314 ويقع يف ) , فصول وخامتهوحيتوي الكتاب على مقدمه سمسة   
 الفصل األول: حتديات الشيطان والنفس واهلوى.

 الفصل الثاين: حتديات الغزو الفكري .
 حتديات اإلحنالل اخلُلقي.الفصل الثالث:
 حتديات احلكومات العلمانية. الفصل الرابع:

 الفصل اخلامس : حتديات التيئيس من العمل اإلسالمي.
 اإلسالم. في االجتماعي لتكافلكتاب ا ـ4

تناول الشيخ يف كتابه نظام تكافل اجملتمع اإلسالمي ومراحل تطبيقه يف الشريعة اإلسالمية 
. 
 (صفحة.124ويقع الكتاب يف )وحيتوي الكتاب على مقدمه سبعة فصول وخامته ,  

 الفصل األول: تعريف التكافل ودليله ومفهومه.
 لنظام التكافل .الفصل الثاين: األسس الفكرية 

 الفصل الثالث: املبادئ اليت حتول دون تضخم رأس املال.
 الفصل الرابع: من هم الذين يشملهم نظام التكافل .

 الوسائل العملية يف حتقيق التكافل.الفصل اخلامس : 
 الفصل السادس : أثر الرتبية الوجدانية يف حتقيق التكافل .

 حتقيق التكافل.الفصل السابع: اقرتاحات عملي يف 
 :الصليبيين من القدس ومحرر حطين بطل األيوبي الدين صالحكتاب  ـ5
تربز أمهية هذا الكتاب يف تناوله لقضايا مهمة تنتظر األمة اإلسالمية؛ ولذلك و   

فالكتاب يعر  مبواصفات البطل اجلديد قياًسا على أوصا  البطل القدمي, وتنتظر 
وحيتوي الكتاب على  .بالنصر هو مقدمة النصر القدس وهو يربهن على أن التفاؤل

 32وعدد الطبعات .( صفحة158ويقع الكتاب يف ) وخامته , مقدمه واثنا عشر فصالً 
 طبعة .
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 أهم فصول الكتاب :
 الفصل األول:أسرة صالح الدين ونشأته.

 الفصل الثاين: إبتداء حكم صالح الدين .
 الفصل الثالث:صالح الدين يف مصر.

 صالح الدين يف الشام. بع:الفصل الرا
 الفصل اخلامس: البالد اليت توحدت حتت إمرته.

 الفصل السادس:تآمر لصليبيه وحروهبا يف املشرق.
 الفصل السابع:صالح الدين واإلنتصار يف حطني .

 الفصل الثامن:خامتة صالح الدين .
 الفصل التاسع:سر االنتصار على الصليبيني وأسبابه.

 بني األمس واليوم. الفصل العاشر:فلسطني
 الفصل احلادي عشر:صفات صالح الدين األساسية.

 الفصل الثاين عشر:أهم اإلصالحات اليت حققها .
 
 .الفلسطينية والقضية كتاب اإلسالم  ـ6

يف تناوله للقضية األم وهي قضية فلسطني,وقد ذكر الشيخ فيه أمهية  تربز أمهية هذا الكتاب
األرض الفلسطينية, و خداع ومكر اليهود قبل اإلسالم وبعده إىل العصر احلاضر,مث ذكر 

  .منهج اإلسالم يف التحرير وبعض من مبشرات النصر 
 (صفحة119ويقع الكتاب يف )وحيتوي الكتاب على مقدمه سمسة فصول وخامته , 

 الفصل األول :حقيقتان البد من ذكرمها .
 الفصل الثاين:منهج اإلسالم يف التحرير.

 الفصل الثالث:هل جيوز اليأس يف دين اهلل؟
 الفصل الرابع:أجوبة على تساؤالت.



 

 

63 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 الفصل اخلامس:خامتة املطا .
 .واالختيار الجبر بين اإلنسان أفعالكتاب  ـ7

وهي شغلت بال العلماء اليت همة املقضايا بعض اليناقش وهو عبارة عن كتيب         
معرفة هل اإلنسان مسري أم خمري,وهل هو جمرب على أفعاله أم أن له مطلق االختيار, كما 
يوضح من هو اإلنسان وما هي أفعاله,وملاذا حياسبنا اهلل إذا كان قد خلقنا وخلق 

من كتب عليه يعذب اهلل  أفعالنا,كما يوضح املقصود باهلداية وما هي أسباهبا,وملاذا
 .(صفحة64 ),ويقع الكتاب يف الشقاوة

 ::الدعاة مدرسة سلسلةثانياً: كتاب 
يربز الكتاب أن الدعوة إىل اهلل عز وجل هي مهمة جليلة, فهي مهمة الرسل       

واألنبياء الذين هم خرية اهلل من عباده, وسفراؤه إىل خلقه, وهي أيضا مهمة خلفاء الرسل, 
من العلماء العاملني, والدعاة املخلصني الصادقني,وكما يوضح أن هذه الدعوة  وورثتهم

مع عظمتها, قادرين  العظيمة حتتاج إىل دعاة أقوياء وهداة أشداء ومبلغني صابرين يتناسبون
,وهي عبارة عن رسالة على أن ميدوا أشعة ضيائها يف أنفس الناس وعقوهلم وضمائرهم

الداعية وقد اعتمدت هذه السلسلة مرجعا يف بعض كليات الدكتوراة يف فقه الدعوة و 
,  الدعوة يف أجزاء من العامل اإلسالمي.وقد كانت رسائل متفرقة وقد مت مجعها يف جملدين

 وحيتوي على مقدمه واثنا عشر فصالً:

 .طبيعتها ما الدعوة هذهالفصل األول: 
 الفصل الثاين :الدعوة اإلسالمية واإلنقاذ العاملي.

 .الدعوة تبليغ وجوب الثالث: الفصل
 الفصل الرابع: فضل الدعوة والداعية .

 الفصل اخلامس : صفات الداعية النفسية.
 . الداعية روحانية الفصل السادس:
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 الفصل السابع: أخالقية الداعية.
 ة.الداعي ثقافة الفصل الثامن:

 ؟الداعية يدعو كيفالفصل التاسع :  
 التعبريية .الفصل العاشر : مواقف الداعية 

 .عاة وطرق معاجلتها يف ضوء اإلسالمالد طريق يف عقبات الفصل احلادي عشر:
  :إسالمية حبوث سلسلةثالثاً: 
منتقاة من املوضوعات اليت ختدم جماالت شىت  كتيبات  تقدم هذه السلسلة جمموعة    

لعامة املسلمني وخاصتهم ويف مجيع مناحي احلياة, فمن السلسلة ما يهتم بإصالح العقيدة 
وقضاياها, ومنها ما خيص العالقات األسرية واالجتماعية, ومنها ما يتعلق باحلضارة 

ة جتمع أصول اخلري فهي حبق سلسلة شامل ومنها ومايتعلق بالفقه وأحكامه,واألمم,
 ما يلي: موضوعات السلسلةأهم ومنابعه, فمن 

 مثل: مايتعلق بالعقيدة
 (صفحة.93 اإلنسان) وأصل العقيدة حول وردود شبهات (1
 (صفحة.187اإلسالمية) الشريعة يف االعتقاد حرية (2
 (صفحة.81اإلميان) حالوة املؤمن جيد حني (3

 ومنها مايتعلق بالفقه وأحكامه مثل:
 .(صفحة.62)وأحكامه رمضان فضائل  -1

 .(صفحة61)التأمني يف اإلسالم حكم  -2
( 94عليه وسلم) اهلل صلى الرسول زوجات تعدد من واحلكمة تتعدد الزوجا  -3

 صفحه  
 (صفحة.117)األربعة املذاهب على الزكاة أحكام  -4
 (صفحة.99اإلعالم) وسائل يف اإلسالم حكم  -5
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 (صفحة.126اإلسالم) يف الرق نظام -6
 (صفحة.126 )واملكان الزمان شريعة اإلسالم  -7
 ( صفحة.128اإلسالمية)  بالشريعة التعريف -8
 ( صفحة.156آداب اخلطبة والزفا  ) -9

 ومنها ما يتعلق بالثقافة والتربية مثل:  
 .( صفحة62 )باهلل مؤمن غيور أب كل إىل -1
 (صفحة.178اإلسالم) ءعلى ضو  معاجلتها وطرق الزواج عقبات -2
 (صفحة.81اإلسالم) يف الزوجني وحقوق والزواج اخلطبة آداب -3
 .(صفحة76 اإلسالم) نظر يف اإلنسانية الشخصية تكوين  -4
  (صفحة.169)األوربية احلضارة يف وأثرها اإلسالمية احلضارة معامل  -5
 (صفحة.91اإلسالم) ميزان يف القومية -6
 .(صفحة78اإلسالم) لواء محل يف الشباب دور  -7
 ( صفحة.37) واجلنس اإلسالم  -8
 (صفحة.119) واحلب اإلسالم  -9

 ( صفحة.87) احلديث العصر يف اإلسالمية الصحوة عن ماذا  -11
 ( صفحة. 157) الشباب يعلم حىت  -11
 (صفحة39اإلسالمية ) األخوة  -12
    .(صفحة176وجهة نظر اإلسالم ) ناجلنسية م الرتبية مسئولية  -13

تربية األوالد يف "ولقد تُرجم بعُضها إىل العديد من اللغات وخاصة كتابه الشهري ) 
وكذلك بعض  مؤلفات  ,اإلجنليزية والفرنسية واألوردو والرتكية اللغةإىل  تُرجمفقد  اإلسالم(

اجملتمع اإلسالمي من كتب فقهية  قد سدت ثغرًة كبرية من حاجةالشيخ األخرى, و 
 وفكرية.
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اهلل  وقد جعل الشيخ رمحه اهلل ثلث ريع هذه الكتب صدقة آخذًا بقول الرسول صلى    
 علم أو جارية صدقة من إال ثالثة من إال عمله عنه انقطع اإلنسان مات إذاعليه وسلم:) 

 (1).(له يدعو صاحل ولد أو به ينتفع

كتب الشيخ  رمحه   وقد تفردت دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع يف مصر بطبع مجيع    
 (2)حممود البكارصاحب هذه الدار عبد القادر اهلل وذلك ملعرفة الشيخ ب

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .36 34الحديث  ( رقم645/ 3ـ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب:الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته،) 4

 .2696وأبي داود كتاب: الوصايا، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، رقم الحديث 

 ـ من مقابلة أجريتها مع ابنة الشيخ سمية عبد هللا علوان . 2
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معالـم منهجه يف المعوة  :املبحث الثاني
 إىل اهلل )الوسائل واألساليب(

 :مطلبنيوفيه 

- الوسائل الدعوية:األول ملطلبا. 

- األساليب الدعوية:الثاني املطلب. 
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الوسيلة: ما يتقرب به إىل الغري, واجلمع الوسيل والوسائل, والتوسيل "تعريف الوسائل:      
تقرب إليه إذا والتوسل واحد.يقال: وسل فالن إىل ربه وسيلة, وتوسل إليه بوسيلة, 

 (1)."بعمل

والوسيلة: القربة. ووسل فالن إىل املنزلة عند امللك. والوسيلة: الدرجة. "الوسيلة: وقيل      
اهلل وسيلة إذا عمل عماًل تقرب به إليه. والواِسل: الراغب إىل اهلل, وتوسل إليه بوسيلة إذا 

  (2)"تقرب إليه بعمل.

  نستنتج ما يلي:من كالم أهل اللغة السابق 

 اهلل تعاىل, الوسيلة والواسلة: ما يُتوصل به إىل الشيء برغبة. والواسل: الراغب إىلأن      
 والتوسل: التوصل إىل مقصد مرغوب. .املتقرب إليه بالعمل الصاحل

الوسائل يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم هي ـ يف كثري من األحيان ـ أفعاله  كانتقد  و    
 اهلل عليه وسلم اليت يفعلها أو يأمر بفعلها أو يقر فعلها من صحابته للوصول إىل صلى

 . أهدا  دعوته
فاإلسالم مل جيعلها أمرًا حمددًا ال ميكن ألحد جتاوزه  ووسائل الدعوة كثرية,فأساليب      

 ﴿بل جاء باإلطار العام ملنهج الدعوة يف قوله تعاىل:           

                    ﴾(3)  فاملطلوب يف الدعوة احلكمة, ومن
)املسألة ليست منحصرة احلكمة استخدام الوسيلة املناسبة,وقد قال الشيخ _ رمحه اهلل _ 

                                                 
4
 .5/4364مختار الصحاح ، مادة وسل معجم  - 
2
 44/126لسان العرب ، مادة وسل معجم   - 
3
 (425سورة النحل اآلية ) - 

 األول : الوسائل المعوية.املطلب 
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فيما ذُكر من هذه الوسائل فقد ينقدح يف ذهن الداعية من الوسائل مامل ينقدح يف ذهن 
مستوى املسئولية داعية آخر, فاملهم أن يفكر الدعاة, وأن ينطلق الشباب, ويكونوا على 

 (1) واالهتمام (
ومن املعلوم أن الزمن يتغري والوسائل تتنوع وتتجدد, والداعية الناجح ال يرتك وسيلة    

لعرض دعوته إال استعملها, فيستفيد من كل ما أتيح له من وسائل حديثه, وخيتار من 
 الوسائل ما يتناسب مع الزمان واملكان واألشخاص واألحوال.

أما عن الوسائل الدعوية اليت استخدمها الشيخ _ رمحه اهلل _, فسو  نقسمها إىل    
 ثالثة أقسام: 

 الوسائل المقروءة.  -1

 والوسائل الدعوية املقروءة عند الشيخ تتمثل فيما يأيت:
 التأليف:  -أ 

إن الكتاب اإلسالمي وسيلة دعوية يساهم بشكل كبري يف نشر شرع اهلل سبحانه    
أو النساء ب املناسبة للمدعوين سواء الرجال على الداعية أن حيسن االختيار للكتوتعاىل, ف

وكذلك الشباب واألطفال,فقد ألف الشيخ رمحه اهلل الكثري من املؤلفات يف عدة 
 موضوعات ومنها: كتب فكرية, كتب يف الرد على الشبهات, وكتب اجتماعية.

 ل الدعوية, وسلسلة الرسائل الرتبوية.كتابة الرسائل: مثال على ذلك سلسلة الرسائ  -ب
 الوسائل المسموعة. -2

من الوسائل املسموعة ) وقد عمل الشيخ عبداهلل مدرسًا يف ثانويات  التعليم:  -أ 
حلب إذ مل تكن يف مدينته كلية للعلوم الشرعية, وكان ملادة الرتبية اإلسالمية يف سوريا 
حصة واحدة يف األسبوع, وكان طلبة الشهادات ال خيتربون فيها, فسعى مع إخواٍن له على 

                                                 
 (1/313كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ص ) - 1
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بية اإلسالمية, وإدخال تلك املادة يف امتحانات جعل حصتني يف األسبوع ملادة الرت 
 (1)الشهادات يف سوريا(.

 الدروس والمحاضرات: -ب 

احملاضرة وسيلة من وسائل الدعوة اجلماعية, ألن الداعية يبلغ الفائدة للجميع يف وقت      
واحد, وقد جيد فيها املدعو فرصة ملعاجلة مشكالته عن طريق األسئلة اليت تطرح منه أو من 

 غريه,فعلى الداعية أن خيتار املواضيع اليت تناسب املدعوين.
) وقدكان للشيخ دروسه الدورية يف مسجد )عمر بن عبد العزيز( دّرس فيه الفقه والسرية, 
هذه الدروس كانت لعدد كبري من الشباب الذي كان يسعى لفهم اإلسالم والعمل هبديه, 

الدروس, وكان جيلس أمامهم مصغًيا وموجًها وقد عّلم الكثري من الشباب اخلطابة وإلقاء 
ليستقيم هلم البيان, فرتىب يف هذه املدرسة عدد كبري من الشباب,وكان له حماضرات ودروس 

 (2) يف جامعة امللك عبد العزيز يف جده(
 فيا أيها اإلخوة األكارم :قوله: ) -رمحه اهلل–ومن حماضرات الشيخ 

 شخصية اإلنسانية يف نظر اإلسالم موضوع حماضريت الليلة : " تكوين ال
 وقد اخرتت هذا املوضوع على غريه من املواضيع لسببني :

حىت يعلم من يريد أن يعلم أن لإلسالم نظرته الشاملة يف تكوين الشخصية األول :
 اإلنسانية وبنائها املتكامل .

رية ما استطاعوا إىل ذلك سبياًل حىت يندفع شبابنا حنو هذا التكوين على هدًى وبصالثاني :
) (3)

  
 

تربوية يف إذاعة القرآن الكرمي يف اململكة العربية السعودية وكان له دروس  اإلذاعة: -ج 
 يشرح فيها دروس من كتابه تربية األوالد يف اإلسالم, واسم برناجمه:   

                                                 
 http://abdullahelwan.net/book.phpموقع الشيخ  - 4
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 ) تربية األوالد يف اإلسالم (.

إلنشغاله مبا هو أهم من ذلك فالشيخ رمحه اهلل مل  يعتِل خشبة املسرح  :المسرح -د 
ولكنه ذكر ها يف كتبه من ضمن الوسائل الدعوية إذا وهو الدعوة إىل اهلل سبحانه وتعاىل , 

 املسرح يف وال, حرًجا التمثيل يف ال يرى أحسن استعماهلا, فقال رمحه اهلل: ) فاإلسالم
 وسيلة يكون بل. واجملتمع واألسرة الفرد ومصلحة اإلسالم, خدمة يف التمثيل مادام, بأًسا
فأرى أن   (1) (.احلديث العصر يف اإلصالح أدوات من مهمة وأداة, الدعوة وسائل من

الحرج فيه إذا كان هادفا خايل من احملرمات كإختالط الرجال بالنساء ووجود الغناء التمثيل 
,بل بذل جهده وطاقته يف خدمة مل يكن مهه التمثيل –رمحه اهلل  –واللهو احملرم ,والشيخ 

 الدعوة إىل اهلل وإعداد الدعاة .

اإلسالمية يف  ويعترب الشريط اإلسالمي من وسائل تبليغ الدعوة الشريط اإلسالمي: -ه 
 و سهولة االستخدامو  ,التأثري أو هذا الزمان, و أصبح وسيلة دعوية فّعالة,سوءا يف االنتشار

,وهو عدم التعقيد الوضوح وو  تنوع املوادو تغطيته لكافة طبقات اجملتمع, و احلصول عليه, 
سالح من أمضى أسلحة الدعوة يف العصر احلاضر, حيوي خالصة فكر و أسلوب 

.وقد سجل للشيخ _ رمحه اهلل _ بعض دلة من الكتاب و السنةاألب املتحدث مدعم
سالم واجلنس.وقد ذكره الشيخ احملاضرات مثل: الصحوة اإلسالمية يف العصر احلديث, واإل

حيث قال:) خُيتار من األشرطة الدعوية أعالها وأقواها وال سيما األشرطة اليت اهتمت 
  (2)بقضايا الشباب, وصححت هلم املفاهيم والتصورات عن اإلسالم ( 

 
 

                                                 
4
 (23كتاب حكم اإلسالم في وسائل اإلعالم، ص ) - 
2
 (339/ 4الدعاة ص ) كتاب سلسلة مدرسة - 
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 خطب الجمعة:  -و 

اجلم الغفري من , وقد جيتمع فيها تعاىل الّله إىل الدعوة يف همةامل الوسائل من اخلطبة    
 يوم كخطبة: ثابتة دائمة خطبا الناس خيطب - وسلم عليه اهلل صلى - كان وقد الناس,
 وهذه - وسلم عليه اهلل صلى - فخطب قام, إليها احلاجة دعت إذا أخرى وخطباً , اجلمعة
ا من ناحية االختيار اجليد والدقيق ملوضوع اخلطبة, هبفعلى الداعية أن يهتم  ,جدا كثرية

 .املدعوين قلوب يف مؤثرةوالتحضري اجليد هلا, حىت تكون 

 االتصال المباشر: -3

 ويكون االتصال املباشر من خالل:
 الوعظ يف املساجد:  - أ

يف مدينة يف مسجد عمر بن عبد العزيز  اضراتواحملوقد ذكرنا أنه ) كان يلقي الدروس   
وكان يقوم بدور كبري يف بيوت اهلل, كان ال يعر  الراحة, وال يشكو الكلل, بل كان  حلب

جيهد نفسه بالعمل مع شعوٍر بالرضا والسعادة حيث كانت مساجد حلب تزخر بالشباب 
 (1)املسلم احملب للنصح والتوجيه ( 

 ب _ إجابة الدعوة و الذهاب إىل أماكن املدعوين: 
تقوية العالقات بني املسلمني, وأوجب إجابة الدعوة إذا مل  لقد حرص اإلسالم على    

يكن فيها منكرات, ) وكان الشيخ _ رمحه اهلل _ ال يتخلف وال يعتذر عن أي دعوة توجه 
له إللقاء كلمة يف مناسبة إسالمية أو حفلة خاصة. فقد كان يتنقل من مسجد إىل آخر أو 

 (2)سالم.( من قرية ألخرى متحدثًا وخطيباً عن عظمة اإل
 فتح بابه للزائرين:  –جـ 
رمحه اهلل يتصف بالكرم فقد ) جعل بيته موئاًل خلالنه ولطالبه –كان الشيخ  -1

وللمحبني له, جيدون عنده الكلمة اهلادفة, املواعظ والعرب, يتخلل ذلك كرم الضيافة. كان 
                                                 

4
 http://abdullahelwan.net/book.phpموقع الشيخ  - 
2
 http://abdullahelwan.net/book.phpموقع الشيخ   -
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يسعى إىل توثيق روابط الصداقة مع إخوانه وحمبيه فكان يسارع إىل زيارهتم ومشاركتهم يف 
أفراحهم وأحزاهنم, وإذا طُلب منه املساعدة يف أمر ما فإنه ال يعتذر, بل يسارع إىل 

ومساها  (1)املساعدة ويـ ُعدُّ هذا املوضوع موضوًعا شخصًيا له, ويبذل كل طاقته حىت ينجزه( 
لسة املفتوحة,وهذه الوسيلة تكون مفتوحة ملن أراد احلضور من املدعوين, وخُيتار الشيخ اجل

فيها الدعاة األقوياء يف حجتهم وحوارهم ليصححوا للناس أفكار املدعوين, ويرى الشيخ 
رمحه اهلل أن هذه الوسيلة من أهم الوسائل حيث يقول: ) ويف تقديري أن هذه الوسيلة من 

املفاهيم ويف تقومي التصورات ويف رد النفوس الضائعة إىل  أعظم الوسائل يف تصحيح
 (2)اإلسالم (

 المؤيدات لوسائل الدعوة كما يراها الشيخ:
)نشر اجمللة اإلسالمية,والنشرة التوجيهية,والصحيفة الدعوية,االحتفال بالذكريات      

اإلسالمية,كذكرى اإلسراء واملعراج واهلجرة النبوية,وغزوة بدر,إعداد الزيارات 
والرحالت,والنزهات أيام اجلمع والعطل واألعياد,إحياء الليايل املباركة أيام السنة, كإحياء 

يلة اجلمعة, وليايل العشر األواخر من رمضان,تداول األناشيد اإلسالمية اليت ليلة القدر, ول
حترك يف املسلم مشاعر الدعوة, وتنفخ فيه روح اجلهاد.مشاهدة املسرحيات اإلسالمية اليت 
تذكر بالبطوالت واألجماد, وتدفع حنو التضحية والفداء, إعداد جريدة حائط تتناول 

 ( 3)الم, وحتل مشكالت الشباب.(البحوث اليت هتم قضايا اإلس
 وإالهلا ضوابط  هناكيف الوسائل الدعوية اإلباحة لكن ينبغي أن تكون  األصل إن      
من خالل يف بعض احملاذير الشرعية  شيخ رمحه اهللوقع القد و  رج عن مقاصدهاخت سو 

 اخلاصةالتعر  على الضوابط له  ينبغي ذكره لبعض املؤيدات للوسائل الدعوية وكان

, لكنه ذكر بعض املؤيدات أن تكون الوسيلة مباحة يف نفسها وهي الدعوية بالوسائل
                                                 

4
 http://abdullahelwan.net/book.phpموقع الشيخ  - 
2
 (333/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ص ) - 
3 -
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للوسائل الدعوية اليت قد تدخل يف البدع ومنها قوله: ) االحتفال بالذكريات اإلسالمية,  
كذكرى اإلسراء واملعراج واهلجرة النبوية, وغزوة بدر, تداول األناشيد اإلسالمية اليت حترك 

سلم مشاعر الدعوة ( فاالحتفال هبذه املناسبات من البدع وكذلك تداول األناشيد يف امل
اإلسالمية, وهي من البدع اليت تنتشر بني الصوفية كثرياً. فأرى أن هذه املؤيدات للوسائل 

 الدعوية خمالفة للضوابط اليت وضعها العلماء والدعاة للوسائل الدعوية.
يف جمال  اهبهتيئة هذه الوسائل الدعوية, واالستعانة مث يقول )فاحرص أخي الداعية على 

الدعوة إىل اهلل,لتكون لك رداءًا وللذين تدعوهم هداية وإرشاد, عسى أن يكون لك يف 
 (1)جمال الدعوة أثر,ويف ميدان اإلصالح تغيري ( 

فعلى الداعية أن حيرص على استخدام الوسائل املباحة شرعاً حىت ال يقع يف شيء من      
 لبدع أو ما هو مكروه وخمالف للشرع.ا
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 تعريف األسلوب يف اللغة:

"األسلوب الطريق, والوجه, واملذهب,يقال أنتم يف أسلوب سوء, وجيمع    
أساليب,واألسلوب الطريق تأخذ فيه, واألسلوب بالضم: الفن, يقال: أخذ فالن يف 

 (1)أساليب من القول, أي أفانني منه "

 تعريف األسلوب يف االصطالح: 
ألفاظه, أو هو املذهب هو الطريقة اليت يسلكها املتكلم يف تأليف كالمه,واختيار      

 (2)الذي انفرد به املتكلم يف تأدية معانيه ومقاصده من كالمه( 
فاخلالصة أن معىن األسلوب: هو كيفية عرض األفكار والقضايا واملعاين يف  مجل وعبارات 

 مجيله مناسبة للمخاطبني.
 إىل الداعي من األفكار ونقل, املعاين إيصال يف املستخدمة األداة: هي الوسيلة)     
 من أعم الوسيلة أن بينهما والفرق, واإلقناع والتأثري العرض فن: فهو األسلوب أما.املدعو

 (3) ( للناس وتوصله األسلوب تنقل اليت األداة هي إهنا إذ األسلوب
) ال خيفى على بصري ما لألسلوب من أمهية بالغة يف استجابة املدعوين, وقبول احلق,  

وانتشار الدعوة, ومل يبعد الُنجعة من عزى للمادة واملنهج نصف النجاح, ولألسلوب 
 (4)النصف اآلخر (

وقد أمر اهلل سبحانه وأكد اهلل على حسن األسلوب يف مقام الدعوة, وجاءت السنة      
لتؤكد حسن األسلوب بصورة أمشل,وقد وردت نصوص كثرية لألساليب الدعوية يف  أيضاً 

                                                 
 ( البن منظور 4/613لسان العرب مادة سلف ) أنظر - 4

 هـ .اليوجد رقم الطبعه.4644( محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الكتب العلمية،بيروت لبنان، 325/ 4مناهل العرفان في علوم القرآن )  أنظر - 2

 واإلرشاد، والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة األولى،الناشر:: المطلق الطبعة هللا عبد بن ( إبراهيم41النبي ص ) دعوة في التدرج انظر -3

 هـ4641

 هـ 4624الشيخ عدنان العرعور،الطبعة األولى  (33، ص)في ضوء الواقع المعاصر منهج الدعوة انظر - 6

 .: األساليب المعويةالثانياملطلب 
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القرآن وكذلك يف السنة النبوية ذكر بعضًا من هذه األساليب, وسأذكر  بعضًا من هذه 
 األدلة من خالل استعراض األساليب اليت  ذكرها الشيخ رمحه اهلل.

 خدام األساليب املتنوعة يف الدعوة:حاثاً الداعية على است  -رمحه اهلل  -يقول الشيخ 
)والداعية إن أراد أن يضفي على اجمللس روح التشويق والتحبيب, وأن يثري يف السامعني  

مشاعر االنتباه واالهتمام, وأن حيرك يف اجملتمعني أحاسيس االنفعال والعاطفة, فعلية أن 
  هداية يتبع أفضل الطرق يف تبليغ الدعوة, وأن ينتهج أحسن األساليب يف

 ( 1) (الناس
ذكر الشيخ ـ رمحه اهلل ـ بعضًا من األساليب يف تبليغ الدعوة حىت تكون منهاج وقدوة 
للداعية إىل اهلل,وكان يستعملها الشيخ _ رمحه اهلل _, وذكر يف كل أسلوب بعضًا من 

 النماذج العملية من أقوال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله.
 ومن هذه األساليب:

 أسلوب القصة:      -1

وهو أسلوب حمبب إىل الناس وقد وردت , القصة أسلوب شيق من األساليب الدعوية   
القصص يف القرآن بأساليب شىت, وعبارات متنوعة, فتارة تستغرق القصة الواحدة السورة 

الشيخ بأكملها كسورة يوسف, أو معظمها كسورة البقرة وسورة النمل وغريها, وقد ذكر 
 تسعة قتل رجال أن)  :و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهُ  ص لَّى النماذج على ذلك منها قولهبعض من 

 فقتل توبة لك ليست فقال فسأله راهبا فأتى توبة من له هل يسأل فجعل نفسا وتسعني
 بعض يف كان فلما صاحلون قوم فيها قرية إىل قرية من خرج مث يسأل جعل مث الراهب
 العذاب ومالئكة الرمحة مالئكة فيه فاختصمت مات مث بصدره فنأى املوت أدركه الطريق
وقد استعمل الشيخ  (2) ( أهلها من فجعل بشرب منها أقرب الصاحلة القرية إىل فكان

أسلوب القصة من خالل ذكره للكثري منها يف كتبه, وقال متحدثًا عن عن أمهية استخدام 

                                                 

 (4/314سلسلة مدرسة الدعاة إلى هللا ) انظر - 4

 .6943( رقم الحديث 339/ 43التوبة، باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله ) صحيح مسلم،كتاب: - 2
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الداعية هلا: ) فالداعية املوفق يستطيع أن يكيف عرض القصة أياً كانت, باألسلوب املالئم 
الذي يتناسب مع عقلية املخاطبني, كما أنه يستطيع أن يستخرج من القصة مواطن العربة 

 (4)والعظة ليكون التأثري أبلغ  واإلستجابة أقوى ( 
 أسلوب احلوار واالستجواب:  -2

اليت كان ينتهجها الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف كالمه  وهو من األساليب   
وخطابه ألصحابه واألمثلة اليت ذكرها الشيخ يف ذلك كثرية,منها قوله صلى اهلل عليه 

 من فينا املفلس :قالوا ؟املفلس ما أتدرون قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن) وسلم:
 قد ويأيت وزكاة وصيام بصالة القيامة يوم يأيت أميت من املفلس إن قال .متاع وال له درهم ال

 حسناته من هذا فيعطى هذا وضرب هذا دم وسفك هذا مال وأكل هذا وقذ  هذا شتم
 فطرحت خطاياهم من أخذ عليه ما يقضى أن قبل حسناته فنيت فإن حسناته من وهذا
وقد اعتمد الشيخ األسلوب هذا يف كثري من لقاءاته مع الشباب  (2)(النار يف طرح مث عليه

سواء يف املدرسة أو اجلامعه أو املسجد وغريها.وقد ذكر أنه من األساليب اليت انتهجها 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال: )ما أكثر األساليب احلوارية واإلستجوابية اليت انتهجها 

مع أصحابه حني كان يدعوهم إىل اهلل, ويربيهم الرتبية املثلى (  –عليه الصالة والسالم  –
 ومن األمثلة على ذلك ما ذكره الشيخ حيث قال : (3)

 معىن اإلميان بالّله وما معىن العمل الصاحل ؟ ما) 
أما معىن اإلميان بالّله :فهو ترسيخ العقيدة الربانية وما اشتملت عليه يف أعماق النفس 

 اإلنسانية .

                                                 
 (4/314كتاب سلسلة مدرسة الدعاة إلى هللا ) - 4

، والترمذي في السنن، كتاب:صفة 6413رقم الحديث،  (659/ ص  42)ج كتاب: البر والصلة واآلداب، باب: تحريم الظلم مسلم أخرجه  - 2

 2362القيامه، باب:ما جاء في شأن القصاص والحساب، رقم الحديث 

 (4/311كتاب سلسلة مدرسة الدعاة إلى هللا ) - 2
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باتباع  -بعد ترسيخ العقيدة  -ا معىن العمل الصاحل :فهو مطالبة النفس اإلنسانية وأم
ني رمحة املنهج الرباين الذي أنزله سبحانه على قلب نبيه عليه الصالة والسالم ليكون للعامل

 (1).(ونورًا وسراًجا منريًا
 

 أسلوب التعليم بالقدوة:          -3
للدعوة, والتوضيح اجللي للحجة, وال شك أهنا من أعظم ي قدوة هي التطبيق العملال    

أسباب بذر احملبة يف القلوب,وبعض املدعوين ينتفعون بالسرية واألخالق الفاضلة واألعمال 
الصاحلة ما ال ينتفعون من األقوال اليت قد يصعب فهمها على  بعض العوام, فخري من 

﴿تعاىل:نقتدي به هو الرسول صلى اهلل عليه وسلم كما قال           

                      ﴾(2)       
 وأفعاله أقواله يف وسلم عليه اهلل صلى اهلل برسول التأسي يف كبري أصل الكرمية اآلية هذه"

: ) وال خيفى مايف التعليم بالقدوة من أثر طيب, -رمحه اهلل  –قال الشيخ   (3)."وأحواله
وتعليم دقيق شامل, وترسيخ للعلم ثابت,وتشويق حمبب,يف تكوين الناشئة وتربية األجيال, 

 (4)وإصالح األمم (
 التبليغ اإلسالم إىل الناس وجذب اهلل إىل الدعوة تبليغ يف املهمة التبلِيغ وسائل من)    

 باإلسالم والتزامه الكرمية وأخالقه العالية, وصفاته احلميدة, وأفعاله للداعي, الطيبة بالسرية
 من أبلغ والسلوك باألفعال التأثري ألن لغريه؛ حسنةً  وُأسوةً  طيبةً  قدوةً  جيعله مما وباطًنا ظاهًرا
 ( 5)(.وحده بالكالم التأثري

 الت دَّين يعكس وتعامله خلقه وحسن, بربه عالقته وقوة, دينه على املؤمن استقامة إن
 جيذب الذي التأثري ذلك عنها يفيض والذي, جنبيه بني اليت النفس تلك جلوهر احلقيقي

                                                 
 (3ص) في نظر اإلسالم محاضرة تكوين الشخصية اإلنسانية -4
 (33سورة األحزاب اآلية ) 2

 .هـ 4624( دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الثانية 4/394تفسير القرآن العظيم،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الصفحة ) 3-

 (4/313كتاب سلسلة مدرسة الدعاة إلى هللا ) - 6

 - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون ( د/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني، نشر وزارة429كتاب الحكمة في الدعوة إلى هللا، ص) -5

 السعودية، الطبعة األولى  العربية المملكة
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وتأيت القدوة  .واالقتداء للتأثري مدعاة ذلك كل فيكون القلوب عليه وجيمع األفئدة إليه
 صلى الرسول هي احلسنة فاألسوة سيئة وأسوة حسنة أسوة نوعان واألسوة) مبعىن األسوة 

 فهو(   الرسول خالف أي)خالف إذا بغريه األسوة وأما هنجه, هنج ومن وسلم عليه اهلل
 (1) .السيئة األسوة
إعطائكم القدوة الصاحلة يف أقوالكم وأفعالكم لدفع الدعوة اإلسالمية يقول الشيخ )      

 (2)(إىل األمام.
 أسلوب ضرب املثل:     -4

واهلد  من ضرب املثل هـو  املضروبة, األمثال من كثري الكرمي القرآن يفلقد ورد      
- اهلل أن ذلـــك ومـــن دعوتـــه, يف ذلـــك مـــن لـــه بـــد ال والداعيـــةالتوضـــيح والتقريـــب لألذهـــان 

 كــل اشــتملت ســنابل, ســبع حبــة كــل فأنبتــت بــذرا بــذر مبــن ســبيله يف املنفــق شــبه -تعــاىل
.قال وإخالصـه املنفـق حال حبسب يشاء ملن ذلك فوق يضاعف واهلل حبة, مائة على سنبلة

تعـــــــــــاىل: ﴿                                      

                          ﴾(3)   ــــــه قصــــــة ومثــــــال ذلــــــك كتاب
تكــوين الفــرد املســلم إميانيــا  فيــه العديــد مــن القضــايا منهــا,عــاجل وي هدايــة ويقــع يف جملــدين,

وخلقيــــا وفكريــــا ودعويــــا, والبيــــت املســــلم علــــى ضــــوء املــــنهج اإلســــالمي مــــن أجــــل ســــالمته 
ة واستقراره, ومشكلة املرأة وما يثار حوهلا مبا ال يدع جماال للشك والريبة,وتعاجل قضـية العقيـد

) كـــان عليـــه الصـــالة  :-رمحـــه اهلل-وغري ذلـــك مـــن القضـــايا. حيـــث قـــال الشـــيخ اإلســـالمية,
توضيح توجيهاته الدعوية بضرب املثـل ممـا يشـهده النـاس بـأم أعيـنهم,  علىوالسالم يستعني 

ومــــم يقــــع حتــــت حســــهم ومشــــاهدهتم, ينتقــــل بالنــــاس يف ضــــرب األمثــــال مــــن البســــيط إىل 
ومـن أدلـة اسـتخدام الشـيخ ألسـلوب ضـرب األمثلـه  (4)( عقـول املركب, ومن احملسـوس إىل امل

                                                 
 ) بتصرف ( . 4/243كالم المنان  تيسير الكريم الرحمن تفسير 4-

(65كتاب الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث ص ) - 2
 

 (242سورة البقرة اآلية ) - 3

 (4/319هللا )كتاب سلسلة مدرسة الدعاة إلى  - 6
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األمثلـة النموذجيـة والتطبيقيـة جملتمـع يـدين أفـراده بالعقيـدة  -أيهـا الشـباب  -وإليكم قوله: )
لتعرفوا جلًيا واضـًحا ارتبـاط اإلميـان ,لرباين الذي رمسه الّله لعبادهالربانية , ويتبع أبناؤه املنهج ا

 (1) (رتباط العقيدة الربانية باحلياةأدق : ابالعمل , أوبعبارة 
 وغري ذلك من األمثله اليت ذكرها .

 أسلوب املداعبة: -5

وهذا األسلوب يستخدمه الداعية ليجدد للسامع نشاطه ويذهب عنه امللل والسآمة     
ويضفي على اجمللس الفرح والبهجة ويبني الشيخ رمحه اهلل أنه ينبغي للدعاة أن ال يفرطوا يف 
مداعبتهم ومالطفتهم حىت ال تذهب هيبتهم و حترتم شخصياهتم, ويكون هلم تأثري يف 

 األمة.
 ومن أمثلة ذلك سؤال بعض الصحابة للرسول صلى اهلل عليه وسلم: 

اِعبُـن ا إِنَّك   اللَّهِ  ر ُسول   ي ا ق اُلوا)  وقال الشيخ: ) وهذا  (2)( ح قًّا ِإالَّ  أ ُقولُ  ال   ِإينِ  ق ال   ُتد 
حممود إذا كانت املداعبة يف حدود التنشيط وإذهاب للسأم, أما إذا جاوزت حدود 
االعتدال, وأصبحت يف الداعية ُخلقًا وعادة, فإهنا تسقط املهابة وتضعف التأثري أال 

 (3)فليحذر الدعاة هذه املغاالة يف مداعباهتم ومالطفتهم.(
 أسلوب االلتفات إىل األهم:  -6

  قد يتنوع الناس يف جملس الداعية منهم الكبري والصغري والذكي وقليل اخلربة.      
من علم الغيب اليت استأثر اهلل كأن يكون ليس له جواب,   يسأله أحدهم سؤاالً قد و 

ينبغي وهنا  سبحانه به, وإما أن اجلواب ليس له فائدة تذكر, واملعرفة به ال تضيف جديداً,
 السؤال ويبين عليه قضايا أخرى جديرة بالتفكر والتأمل. غليستعلى الداعية أن 

                                                 
4
 (44ص) في نظر اإلسالم محاضرة تكوين الشخصية اإلنسانية  - 
رقم السلسلة الصحيحة صححه األلباني في  4943( رقم الحديث 241/ 1باب ما جاء في المزاح ) ،كتاب البر والصلة ،سنن الترمذي - 2

 (225/ ص  6)ج  4124الحديث

 (4/334كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 3
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: ) وال شك أن الداعية حني ينتهج يف سؤال الناس له هذا -رمحه اهلل–قال الشيخ 
ويصرفه من املهم إىل األهم,  األسلوب احلكيم, ويعطي السائل ما ينفعه يف دينه ودنياه, 

يف الوقت نفسه قد سلك األسلوب  يكون فعاًل ممن أُويت نباهًة وحضور بديهة ويكون
 (1)األقوم يف إصالح الناس, وتربية اجملتمع (

 يا الساعة مىت وسلم عليه اهلل صلى النيب سأل رجال أن)  ومن األمثلة على ذلك    
 صدقة وال صوم وال صالة كثري من هلا أعددت ما :قال ؟هلا أعددت ما قال اهلل رسول
 (2).(أحببت من مع أنت :قال ,ورسوله اهلل أحب ولكين

فهنا سأل الرجل عن الساعة فأجابه الرسول صلى اهلل عليه وسلم منتهزًا للفرصة ووجه 
 السؤال إىل ما هو أهم وهو احلث على األعمال الصاحله.

 أسلوب انتهاز املناسبة: -7

التأثري, وأفضل  يفأبلغ  هلكونالداعية  من األساليب اليت هلا أثر بالغ يف نفسوهو      
صلى اهلل عليه وسلم كثريا ما ينتهز املناسبة ملن يريد الرسول كان , وقد  للفهم واملعرفة

قال الشيخ: ) وكان النيب صلى اهلل عليه وسلم كثريًا ما ينتهز املناسبة وعظهم وإرشادهم,,
رب للفهم ملن يريد إصالحهم وتوجيههم, ليكون التعليق على املناسبة أبلغ يف التأثري,وأق

 (3)واملعرفة (
أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بالسوق داخال من بعض العالية ثال ذلك:) وم     

صغر األذنني( ميت, فتناوله بأذنه  أيأسك ) يعن جانبيه(, فمر جبد أي كنفتيه ) والناس
ال: أو ما نصنع به؟ ق بشيءأيكم حيب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: ما حنب أنه  مث قال:
 أنه لكم؟ قالوا: واهلل لو كان حيا كان هذا السك عيبا فكيف وهو ميت؟ فقال: فو أحتبون

 (4)(اهلل, للدنيا أهون على اهلل من هذا عليك.
                                                 

 (4/334كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4

، ومسلم كتاب: البر والصلة واآلداب،باب: المرء مع 3642رقم  (49/463حب هللا عز وجل ) ب: عالمة با كتاب: األدب، البخاري، أخرجه - 2

 .6115( رقم الحديث 43/94من أحب،)

 (1/380كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 3

، وأبو داود، كتاب الطهارة، باب: ترك الوضوء من مس 5257رقم الحديث (11/203باب الزهد ) والرقائق،كتاب: الزهد صحيح مسلم، - 6

 158( رقم الحديث 232/ 1الميتة،)
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 أسلوب الدعوة بالرسم واإليضاح: -8

باحلواس, قرب إليهم الفكرة يفالداعية الناجح هو من خياطب فكر وقلب املدعو  إن       
على هذا األساس, ووطد أركان  اهلل صلى اهلل عليه وسلم مع أصحابهوقد تعامل رسول 

اإلميان ودعائم اإلسالم يف نفوسهم وإذا عجز أحيانًا عن الوصول إىل الفكرة الشفافة ذهناً 
 من خالل توضيح ذلك بالرسم والكتابة.  بواسطة احلواسإليها  وصل
 ,يف نفوس الناس دعوة وتثبيتهاالداعية بعضًا من حواسه خلدمة ال وحبذا استخدام     

 وخط مربعا خطا وسلم عليه اهلل صلى النيب خط )ة يف ذلك كثرية منها:حديث:مثلاألو 
 الذي جانبه من الوسط يف الذي هذا إىل صغارا خططا وخط منه خارجا الوسط يف خطا

 هو الذي وهذا به أحاط قد أو به حميط أجله وهذا اإلنسان هذا وقال الوسط يف
 هنشه هذا أخطأ وإن هذا هنشه هذا أخطأ فإن األعراض الصغار اخلطط وهذه أمله خارج 

 (1)(هذا
 اهلل صلىوقد استخدم الشيخ هذا األسلوب حيث رسم املخطط الذي رمسه الرسول      
وحث الدعاة عليه حيث قال: ) فعلى الدعاة واملعلمني أن يتأسوا بنبيهم _  ,وسلم عليه

عليه الصالة والسالم _ يف تبليغ الدعوة بالرسم واإليضاح, ويف ذلك جتسيد للفكرة, 
 (2)وترسيخ للعلم,وتشويق للموعظة, وحتبيب للدعوة (

 أسلوب الدعوة بإظهار احملرم الذي ينهى عنه: -9

لوب من األساليب اليت استخدمها الرسول صلى اهلل عليه وسلم, لقد كان هذا األس    
ِيِنهِ  يف  ف ج ع ل هُ  ح رِيًرا أ خ ذ   و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهُ  ص لَّى اللَّهِ  ن يبَّ  ِإنَّ ومثال هذا كما ذكره الشيخ: )  مي 

ًبا و أ خ ذ   ْينِ  ِإنَّ  ق ال   مُثَّ  مِش الِهِ  يف  ف ج ع ل هُ  ذ ه  يقول الشيخ رمحه  (3)( أُمَّيِت  ذُُكورِ  ع ل ى ح ر امٌ  ه ذ 

                                                 
 5933رقم الحديث  (24/64باب في األمل وطوله،)كتاب: الرقاق،  صحيح البخاري، - 4

 (4/333كتاب سلسلة مدرسة الدعاة )  -2

والنسائي كتاب:الزينة، باب: تحريم الذهب على  3535رقم الحديث  (34/ 44باب في الحرير للنساء )اللباس،  كتاب: سنن أبي داود - 3

( لمحمد ناصر الدين األلباني،  51/ 9) 6451، صححه األلباني في صحيح سنن أبي داود رقم الحديث 5453( رقم الحديث 45/392الرجال،)

 هـ .4649مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى، 

 هـ .4649( لمحمد ناصر الدين األلباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة األولى،   44/244)  5466وفي صحيح سنن النسائي رقم الحديث

 (336/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة )- 6
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اهلل: ) فما أحوج اجملتمع اإلسالمي اليوم إىل دعاة خري,وأئمة هدى, وعلماء دعوة, 
ينتهجون هنج رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف التبليغ, ويتبعون أسلوبه يف الدعوة إىل اهلل, 

أن حيققوا يف األمة إصالحا, وحيدثوا فيها ويسلكون طريقته يف التشويق والتحبيب,عسى 
  ( 1)تغيريا (

هذه أهم األساليب اليت ذكرها الشيخ رمحه اهلل,  فينبغي للداعية أن يقتدي بالرسول     
صلى اهلل عليه وسلم يف أساليبه الدعوية وأن ينتقل من أسلوب وأخر وينوع فيها  حىت 

  يشعر املدعو بامللل.يشوق املدعو وحىت ترسخ املعلومة لديه وحىت ال
 .واألساليب الدعوية منها ما ورد فيه نص صريح من الكتاب أو السنة

 
 كقوله تعاىل: ﴿                                 

 ﴾(2)  وما يتفرع عن كل أسلوب منها, ومنها ما يستخدمه الداعية مبا يتناسب مع
 حال املدعوين وظرو  الزمان واملكان.

 ونضيف ملا سبق بعض األساليب الدعوية اليت كان يستخدمها الشيخ ومنها:   

هي وضع كل شيء يف موضعه وقد وردت يف القرآن الكرمي يف عدة   احلكمة:  -1
   اىل: ﴿مواضع,منها قوله تع                 

                ﴾(3) متنوعة ب اليمن احلكمة استخدام أس

مع الكبري والصغري, والرجل و املرأة, واملتعلم كل حسب ما يناسبه, سواء يف الدعوة  
واجلاهل, والرئيس واملرؤوس, واهلادئ والغضوب, بل ال بد من تنويع أسلوب املخاطبة  

                                                 

 
 
 (125سورة النحل اآلية ) - 2
 (231سورة البقرة اآلية ) - 3
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 احلسنة, واملوعظة احلكمة, أسلوب: على األساليب الدعوية مجيع ) تقوم كل مبا يناسبه
 (1)الظاملني( للمعاندين القوة استخدام مث أحسن, هي باليت واجلدال

أن تكون الدعوة إىل اإلسالم  يقول الشيخ رمحه اهلل يف كتاب الصحوة اإلسالمية:)   
باحلكمة واملوعظة احلسنة,وسلوك األسلوب الّلني والرتّفق واحملاسنة.انطالقًا من مبدأ اللني 

 (2) (والرتفق الذي أمر به القرآن,وأرشد إليه الرسول عليه الصالة والسالم
 احلسنة.املوعظة  -2

 الناس حياة يف اليانع, والثمرُ  الطيب, األثرُ , الطيبة, والكلمة األسلوب, حلسن كان ملّا    
 فقال تعاىل:.عليه أمجعني والناس والدعاة األنبياء, وجل عز اهلل حث بعامة,

﴿              ﴾(3) 
فالكالم اللني والعبارة اللطيفة مطلوبة يف الدعوة إىل اهلل, ومثال ذلك ما قاله الشيخ: 

انتهاجكم أسلوب اللني واحملاسنة يف دعوة الناس إىل اخلري هو من أعظم أسس التوفيق )
 (4)(والنجاح

 اجملادلة باليت هي أحسن. -3

لفني له ومن يدعوهم إىل إن مما يتوجب على الداعية أن حيسن جداله وحواره مع املخا    
اهلل, وليعلم أن الفظاظة والغلظة ليست دلياًل على غريته على الدين, وليست دلياًل على 

أغري الناس على دين اهلل, كان رفيقًا حليما  -صلى اهلل عليه وسلم -عمق إميانه, فالرسول
لخري, يتأمل  جيادل باليت هي أحسن, وحياور املسلمني وغريهم بصدٍر رحب, وبقلٍب حمٍب ل

 كل األمل لعدم إجابة الناس لدعوة اخلري حىت يصريوا عباداً هلل.

كذلك ,  القوة: وهذا األسلوب يستخدم يف مواجهة الكفار يف اجلهاد يف سبيل اهلل -4
يستخدم مع  العصاة من املسلمني, ويف إقامة احلدود ومما ظهرت فيه قوة الشيخ رمحه اهلل ) 

                                                 
 ( 115كتاب الحكمة في الدعوة إلى هللا، ص) - 1
 (31كتاب الصحوة االسالمية ص )  - 2
 (21سورة الحج اآلية)  - 3
(65ص ) كتاب الصحوة االسالمية  -6
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تمع يدين أهله باإلسالم بإغالق دور اخلمر والقمار, واستئصال مطالبة املسؤولني يف كّل جم
مواخري الّدعارة والفاحشة, والقضاء على مظاهر امليوعة واالحنالل,وسّد كّل ذريعة تؤّدي 

 (4)(إىل اجلرمية واالحنرا 

 مراتب حبسب الدعوة مراتب سبحانه الّله جعل" :(2)اهلل رمحه القيم ابن اإِلمام قال     
 والقابل احلكمة, بطريق يدعى يأباه وال احلق يعاند ال الذي الذكي القابل فاملستجيب اخللق
 بالرغبة املقرون والنهي األمر وهي احلسنة, باملوعظة يدعى وتأخر غفلة نوع عنده الذي

"  اآلية هذه معىن يف الصحيح هو وهذا أحسن, هي باليت جيادل اجلاحد واملعاند والرهبة,
(3)  

) وال خيفى عليكم _إخويت الدعاة_ ما يف هذا التنوع من األساليب يف تبليغ الدعوة من 
أثر كبري يف ترسيخ املعلومات,وإثارة الفهم, وحتريك الذهن,وقدح الفطنة, وتشويق السامع, 

 (4)واالستجابة السريعة إىل اخلري( 
 

 
 

 

 

 

                                                 

 (24) كتاب الصحوة االسالمية ص -4

هو اإلمام شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمشقي المشهور بـ: ابن القيم الجوزية نسبة إلى المدرسة التي أنشأها  - 2

هـ ألن أباه كان قيماً عليها،ولد في بيت علم وفضل سنة  454محيي الدين أبو المحاسن يوسف بن عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المتوفي 

ين وستمائة في قرية زرع من قرى حوران، الزم شيخ االسالم مالزمة تامة فنهل من فيض علمه الواسع واستمع إلى آرائه إحدى وتسع

الناضجة السديدة وغلب عليه حبه، حتى كان يأخذ بأكثر اجتهاداته وينتصر لها ويتوسع في التدليل على صحتها وضعف مايخالفها وهو الذي 

 هـ  154مؤلفاته: زاد المعاد في هدي خير العباد،وفاته: سنة  هذب كتبه ونشر علمه،من ابرز

عبد القادر األرنؤوط، الناشر مؤسسة  -(،تحقيق وتعليق: شعيب األرنؤوط  45/ 4زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم الجوزية ) 

 م 4996 -هـ  4645مكتبة المنار اإلسالمية،الطبعة السابعة والعشرون  -الرسالة  

 

 ( بن قيم الجوزيه ، دار الكتب العلمية بيروت.616مفتاح دار السعادة ) - 3

 (4/336)كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ص  -2
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هذه األمة أن جتتمع على ضاللة, فال يكون احلق مهجوراً, فإذا وقع اهلل عصم لقد        

, فال بد أن يقيم اهلل فيها من يكون على الصواب, ويبني هذا خطأبعض هذه األمة يف 
 :(1) , واخلطأ الذي جيب اجتنابه. قال شيخ اإلسالم ابن تيميةجيب إتباعهاحلق الذي 

, خبال  الواحد من العلماء اخلطأاألنبياء عليهم السالم معصومون عن اإلقرار على )
واألمراء؛ فإنه ليس معصومًا من ذلك, وهلذا يسوغ بل جيب أن نبني احلق الذي جيب 

حلفظ الشريعة  ذلكو  (2)( من أخطأ من العلماء واألمراء خطأ, وإن كان فيه بيان إتباعه
 .وصيانتها عن أن تلزم بأخطاء العلماء, وهو من النصيحة هلل ولكتابه ورسوله

لخطأ والزلل ومل جيعله معصوم عن اخلطأ بل هو عرضًة لاإلنسان  ولقد خلق اهلل     
ينبغي التقصري وكلنا ذوو خطأ,لكن  أن يقع يفاخلطأ والبد  أن يقع يفوالتقصري, فالبد 

وقد منح الرسول صلى اهلل عليه وسلم النصح الذي هو  ,اخلطأ علينا عدم االستمرار على 
يف احلديث الذي رواه متيم الداري رضي  جزء كبري من أجزاء النقد أمهيًة بالغة حينما قال

 اْلُمْسِلِمني   و أِل ِئمَّةِ  و لِر ُسولِهِ  و ِلِكت ابِهِ  لِلَّهِ  ق ال   :ِلم نْ  قـُْلن اثالثًا  النَِّصيح ةُ  الِدينُ : )اهلل عنه
 .فكرةو  ذات اإلنسانحتسني من أجل وكلنا يدرك أمهية النصح والنقد  (3) (و ع امَِّتِهمْ 

اإلسالمية ة و دع"عبد اهلل علوان" له العديد من املؤلفات منها يف جمال الوالشيخ       
بية األوالد يف اإلسالم", وملَّا رأى تر كتاب من أوسع الكتب انتشارًا  و ,والرسائل الرتبوية

 .عض أمهية تلك الكتب عزم على تتبع تلك الكتب وبيان ما فيها من مالحظاتالب
                                                 

 الحراني النميري الخضر القاسم أبي بن هللا عبد ابن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد( م 1328 - 1233=  ه 728 - 331) تيمية ابن - 1

 مصر إلى وطلب.واشتهر فنبغ دمشق إلى أبوه به وتحول حران في ولد.االسالم شيخ االمام،: تيمية ابن الدين تقي العباس، أبو الحنبلي، الدمشقي
 واعتقل ه، 712 سنة دمشق إلى فسافر أطلق ثم.االسكندرية إلى مدة، ونقل فسجن أهلها من جماعة عليه فتعصب فقصدها، بها، أفتى فتوى أجل من
 (111 ص/  1 ج) - للزركلي دمشق. كتاب األعالم بقلعة معتقال ومات أعيد، ثم وأطلق، 720 سنة بها

 (11/123) ،مجموع الفتاوى - 2
 (82رقم الحديث ) (182/  1) كتاب اإليمان، باب الدين النصيحة،  ،مسلم صحيح - 3

 بحث الثالث : منهجه ب ن املييمي  واملعاضي نامل
 واملعاضي ن.



 

 

87 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

ومن هؤالء من هو مؤيد   -رمحه اهلل  –وكذلك بعض املالحظات على منهج الشيخ 
 حنصواللكتب تلك اخدمة للشيخ ومنهم من هو معارض وهد  اجلميع من ذلك هو 

, وهذا يعين أن النصح له ليس للتشهري, بل اهلد  هو تصحيح البناء ولعموم الناس املؤلفه
وتصحيح املسار السيما وبعض من هذه األخطاء تدخل يف جمال العقيدة اليت جيب أن 

 تبىن وتؤسس على اليقني.
 سوف نتناول في هذا المبحث مطلبين:

 املطلب األول: منهجه عند املؤيدين.
 هجه عند املعارضنياملطلب الثاين: من
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له كثري من املؤيدين, ومن أهم من أيده بعضًا ممن كتب له  -رسمه اهلل -إن الشيخ        

 يف مقدمة, وكذلك من كتب عنه يف موقعه ومنهم:
 (1)الشيخ وهيب سليمان الغاوجي األلباين: -1

ولو سئلت أن أقول يف الشيخ عبد الّله علوان قواًل وجيًزا لقلت: الرجل  حيث قال: ) 
لذا جتده حيًنا خياطب العلماء أن هم املسلمني ( مؤمن عامل يعيش وبني عينيه ويف جواحنه 

يقوموا بواجب تبليغ اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة فيكتب هلم ) إىل ورثة األنبياء ( 
كتب هلم رسالـة ) شبهات وردود (وحيًنا خياطب الشباب فيكتب وحيًنا خياطب الطالب في

هلم ) حىت يعلم الشباب (.وحيًنا خياطب القائمني على شؤون اجملتمع فيكتب هلم ) 
 (2).(التكافل االجتماعي يف اإلسالم

استخدم أسلوب التنوع يف مؤلفاته  -رمحه اهلل –وكالم الشيخ وهيب  صحيح فالشيخ       
لم واحد وال بطبقة معينه وال بفرتة زمنية حمدده, بل جاءت مؤلفاته شاملة فلم ختتص بع

 متنوعة جلميع طبقات اجملتمع, فقد كان حيمل هم اإلسالم واملسلمني.فقد كانت مهوم
املسلمني مهًّا على قلبه, كما أن حياته وصحته وأمانه ونفقة عياله كلها تكون مهومًا له 

ويعني  همحيملها دائمًا معه يف قلبه. فعلى املسلم أن يهتم بأمر إخوانه, ويسأل عن
 .ضعيفهم, وينصر مظلومهم, ومينع ظاملهم, ويدعو هلم كما يدعو لنفسه

                                                 

أخذ العلم من بعض علمائها ، ألبانيا جمهورية –في مدينة شكودرا  1123ولد الشيخ وهبي سليمان الغاوجي في الحزيران من عام  - 1

مع والده و أهله من بلده إلى بالد الشام، نصرة لدينه، و استقر في حي الديوانية، حيث تولى والده إمامة المسجد  1137هاجرفي سنة المشهورين، 

حيث درس و تخرج من  1137لده، في عام سافر إلى القاهرة لطلب العم، بطلب من والمفتي الشيخ محمد شكري األسطواني، العمرية نائبا عن ا

اشتهر بتأليف الكتب في سنة من هجرته منها،  51، بعد مرور فقط 1111سمح له بالرجوع إلى بالده ألبانيا في عام ، 1117جامعة األزهر عام 

كتب مترجمة من  3عنوانا، إضافة إلى  35ى بلغت مؤلفاته باللغة األلبانية إل علوم القرآنوو العقيدة، و التربية اإلسالمية،مجال الفقه الحنفي، 

 http://www.muhamedsytari.net/arabic.htm. موقع الشيخ محمد سوتاري العربية

 هـ .1130،مصر، الطبعة الثانية والثالثون ،دار السالم ،د/ عبد هللا ناصح علوان بتصرف (15/ 1تربية األوالد في اإلسالم ) - 2

 املطلب األول : منهجه عنم املييمي .
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بذلك وذلك من خالل  –رمحه اهلل –وقد حتلى الشيخ االهتمام بأمور املسلمني واجب,ف  
 تأليفه للعديد من الكتب اليت ختص اجملتمع املسلم وأهم قضاياه املعاصرة.

ما أعلم أحًدا   مادحًا له: )تربية األوالد يف اإلسالم  ويتحدث الشيخ وهيب عن كتاب    
صدق جمموعا كما فعل كتب يف تربية األوالد من وجهة النظر اإلسالمية على سعة وبسط و 

ما أعلم كاتًبا كتب حبرقة وقوة يف موضوع تربية (وقوله أيضاً )األستاذ الشيخ عبد الّله علوان 
 (1)( األوالد,كما فعل األستاذ الشيخ عبد الّله

كتاب جيد يف الرتبية لكن عليه بعض املالحظات,وهناك   -رمحه اهلل–كتاب الشيخ    
يدة يف تربية األبناء منها: كتاب تربية األوالد للشيخ حممد العديد من الكتب اجليدة واملف

وأيضا  ,حسني, وأيضا كتاب اإلشكالية املعاصرة يف تربية األوالد للشيخ سعيد عبد العظيم
وكتاب موسوعة تربية األوالد  ,كتاب فقه تربية األوالد للشيخ مصطفى العدوي حفظه اهلل

 يف اإلسالم للدكتور مصطفى متويل.
ما أعلم كاتًبا أكثر من الشواهد اإلسالمية يف القرآن والسنة وآثار السلف ل أيضاً:) كما قا

الصاحل على ما يقرره من أحكام ووصايا وآداب, كما فعل األستاذ الشيخ عبد الّله 
 (2)(علوان.

صحيح أنه أكثر من االستشهاد بالقرآن الكرمي والسنة النبوية إال أنه استشهد بكثري     
ديث واآلثار املوضوعة واملكذوبة, وقد ذُكرت يف كتاب:األحاديث الضعيفة من األحا

للشيخ إحسان العتييب, وكتاب تربية األوالد  واملوضوعة يف كتاب تربية األوالد يف اإلسالم
 يف اإلسالم يف ميزان النقد العلمي للمؤلف نفسه.

ما أعلم كاتًبا اكتفى يف هذه البحوث الرتبوية اهلامة بكتابات املسلمني األصيلة, دون  )
العروج إىل ما قاله اآلخرون " إال عند احلاجة املاسة لغاية خاصة ", كما فعل األستاذ 

 الشيخ عبد الّله, ذلك ألنه يكتب ملسلمني يوجهون مسلمني, فهو خيتصر الطريق

                                                 
4
 هـ .4634( د/ عبد هللا ناصح علوان، دار السالم، مصر، الطبعة الثانية والثالثون،45/ 4اإلسالم )كتاب تربية األوالد في  - 
2
 هـ .4634( د/ عبد هللا ناصح علوان، دار السالم، مصر، الطبعة الثانية والثالثون،45/ 4كتاب تربية األوالد في اإلسالم ) -
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اإلسالمية القائمة على أصول اإلسالم وجتارب املسلمني املاضني  وألن له من الثقافة    
 (1).( واملعاصرين, ما جيد هبا ُغنية عما عند اآلخرين

كان يتطرق أحياناً إىل االستشهاد ببعض أقوال الغرب ومل   -رمحه اهلل –الصحيح أن الشيخ 
 ختلو بعض كتبه من ذلك ومن األمثلة ما ذُكر يف عدد منها: 

 كتاب حرية اإلعتقاد ذكر شهادة املنصفني من الغرب على حسن معاملة    - أ
 (2)املسلمني ألهل الذمة. 

 ويف كتاب اإلسالم شريعة الزمان واملكان, ذكر فيه شهادة املنصفني من     -ب
 ( 3)الغرب على صالحية الشريعة واتصافها بالتجدد والعطاء       

ويف كتاب معامل احلضارة يف اإلسالم وأثرها يف النهضة األوربية,ذكر شهادة ذكر   - ج
 (4)شهادة بعض الغربيني بعظمة احلضارة اإلسالمية 

 (5)وثناء الغرب على نظام تعدد الزوجات يف كتاب تعدد الزوجات يف اإلسالم - د

الغرب على  هـ كتاب تربية األوالد يف اإلسالم حيث ذكر شهادة املنصفني من فالسفة
 ( 6)عظمة اجملد العلمي

كتاب سلسلة مدرسة الدعاة حيث ذكر صيحات بعض املصلحني يف العامل من    - و
 وغريها من الكتب.(7) احلضارة املادية وأهنا سبب شقاء اإلنسان

 
 
 

                                                 
 هـ .1130،مصر، الطبعة الثانية والثالثون ،دار السالم ،هللا ناصح علوان( د/ عبد 15/ 1كتاب تربية األوالد في اإلسالم ) - 1

 هـ .1121 ،الطبعة الرابعة ،القاهرة ،( دار السالم55د/ عبد هللا ناصح علوان، صفحة ) - 2

 هـ .1121الطبعة السابعة،  ،القاهرة ،( دار السالم78صفحة )،د/ عبد هللا ناصح علوان - 3

 هـ .1101 ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،( دار السالم105صفحة )،علواند/ عبد هللا ناصح  - 1

 هـ .1127( دار السالم، القاهرة، الطبعة التاسعة، 13د/ عبد هللا ناصح علوان،صفحة ) - 5

 هـ1130( دار السالم، القاهرة، الطبعة الثانية والثالثون، 1/117د/ عبد هللا ناصح علوان،صفحة  ) - 3

 هـ .1121( دار السالم، القاهرة، الطبعة السادسة، 1/77ناصح علوان، صفحة ) د/ عبد هللا - 7
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 (1)عبد اهلل الطنطاوي: األديب -2

 رمحه اهلل: -يقول الشيخ عبد اهلل الطنطاوي مثنياً على الشيخ      
لقد وعى الشيخ الشاب مهمته يف هذه احلياة, فانطلق يسعى من أجل حتقيقها, داعًيا )  

وال أزكيه على اهلل, وال أريد أن أقصم له  -إىل اهلل على بصرية, بالسيف والقلم واللسان إنه 
مثال اجملاهد املكافح يف النصف الثاين من هذا القرن العشرين الذي شهد  -ظهره أو عنقه 

 (2)(.احلمالت على اإلسالم ورجاله الذين صدقوا باحلق, ومل يبالوا بظامل  ويشهد أعىت
 يكون أن عبد اهلل الطنطاوي الدعوة إىل اهلل على بصرية ومعناها: ) ديبذكر األ    

 وينفعهم هلم يصلح ما وإيصال املدعوين حبال وعاملا, إليه يدعو مبا عاملا اهلل إىل الداعية
 عليه وما الشرعية بالنصوص ذلك كل مؤطرا, تعاىل اهلل إىل الدعوة بطريقة أيضا وعاملا
 وترك, املتاحة الشرعية والوسائل باألساليب األخذ مع, عليهم اهلل رضوان األمة سلف

  (3)(.عنها املنهي الوسائل
 وإيصال املدعوين حبال وعاملا, إليه يدعو مبا كان داعية عاملا-رمحه اهلل  –فالشيخ       

إال أنه ذكر بعض الوسائل , املتاحة الشرعية والوسائل باألساليب آخذاً  هلم, يصلح ما
وسيلة ت داول األناشيد الدعوية والتارخيية واإلرشادية, وسيلة املسرحيات املبتدعه مثل:

 .والتمثيليات التارخيية اإلسالمية
اهدًا بسيفه كان جم  -رمحه اهلل -عبداهلل الطنطاوي أن الشيخ  ديبكما ذكر األ     

ولسانه وقلمه, ومن خالل اطالعي على سرية الشيخ رمحه اهلل يتبني أنه مل خيض أي حرب 
إال اهلل وكذلك اجلهاد  اً أو جهاد, إمنا كان جهاده بلسانه فيقول كلمة احلق وال خيشى أحد
 بقلمه فقد كانت أغلب كتبه ختتص بالدعوة إىل اهلل وإعداد الدعاة.

                                                 
دمشق، ودرس في معهد العلوم  الي في حلب، وتلقي تعليمه األولي فيها، ثم انتقل 1137الطنطاوي األديب اإلسالمي السوري ولد عام  عبدهللا -1

ونال  العربية، قسم اللغة -كلية اآلداب-في جامعة دمشق  الثانوية العامة، ودرس حصل علي كما الجمعية الغراء، ونال شهادتي المعهد،-الشرعية 
اليسوعية في بيروت. وعمل في تدريس اللغة العربية مدة عشرين عاماً.  شهادة الليسانس منها، ثم نال شهادة دبلوم الدراسات العليا من الجامعة

ويكتب لألطفال، ولإلذاعة والتليفزيون، وله جوالت في  االجتماعي، والنقد األدبي، والسيرة،المواهب، يكتب القصة والرواية، والنقد  متعدد أديب

 http://www.odabasham.net الكتابة السياسية. موقع رابطة أدباء الشام.

 ( د/ عبد هللا ناصح علوان، دار السالم، مصر، الطبعة الخامسة، هـ .8كتاب إلى ورثة األنبياء  ) - 2

 (11 ص/  1 ج) - هللا إلى الدعوة في ةالبصير - 3
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وهنا ,ذكرهم باملواقف البطولية ,موات نفوس بعض علماء املسلمنيولكي حييي املؤلف )
تستفيض على قلمه السيال, الشواهد التارخيية املوجزة يف تركيز حيرك الكوامن, ألنه أجاد يف 
اختيارها, األمر الذي حيدوين إىل مناشدته أن يؤلف سفرًا حول هذه املواقف املصطفاة 

 (1).( اخلالدة
يف بعض كتبه اإلكثار من االستشهاد باآليات  –رمحه اهلل –لشيخ لقد كان منهج ا    

 القرآنية, واألحاديث النبوية,وكذلك بالشواهد التارخيية من حال سلفنا الصاحل رمحهم اهلل.
ولعل ملا فيها من شعر احلماسة والبطولة دخاًل يف هذه اإلثارة املرجتاة, ودفًعا لشّر أنواع ) 

  (2)..(التجريب, وانعدام السعي, بادعاء الفشل التخاذل, وهو التنائي عن
يف بعض كتبه اإلكثار من االستشهاد باألبيات الشعرية  –رمحه اهلل –وكان منهج الشيخ 

 احلماسية اليت حتث على اجلهاد وغري ذلك.
قد أقام احلجة على )  -رمحه اهلل -عبداهلل الطنطاوي أن الشيخ  ديبكما ذكر األ    

علماء بالدين, ورثة األنبياء, لكي يتمرسوا خطوات من به يتأسى املتأسون, هؤالء املشايخ ال
 -صلى اهلل عليه وسلم  -ممن قرأوا سريته الشريفة, وعلموا أي نصب كابد أستاذ احلياة 

 (3)حىت وصل إىل ما وصل إليه دينه العظيم.
احلجة على قد أقام  –اهلل الطنطاوي  يرى أن الشيخ _ رمحه اهلل  عبد ديبفاأل     

الدعاة والعلماء, من خالل دعوته العلماء والدعاة إىل التمسك بسنة الرسول صلى اهلل 
 وجهادهالصرب  عليه وسلم فهو القدوة اليت جيب على الدعاة السري على سريته وهنجه يف

 شيء. كل يف أثره واقتفاء وخلقه
أعر  من جماهدته فقال: )  -رمحه اهلل-الطنطاوي على الشيخ عبداهلل  ديبيثين األ    

  املستعلي. نفسه, ومعرفته بأحوال الشباب, فهو بني الشباب دائما, وليس كغريه يف برجه
ثقافة موسوعية, ظهرت يف مؤلفاته الكبرية والكثرية.. األمر الذي جيعله قادرًا علي  وهو ذو

                                                 
 ( د/ عبد هللا ناصح علوان، دار السالم، مصر، الطبعة الخامسة، هـ .8كتاب إلى ورثة األنبياء  ) - 1
 .نفس المرجع والصفحة. - 2
 نفس المرجع والصفحة. - 3
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ظامىء إىل املعرفة السوية, اليت تقوده إىل السلوك حتقيق ما يصبو إليه الشباب املسلم ال
 ( 1) السوي يف هذه املهامه, كيال يضيع عرب الدروب الشتيتة

كان شديد التواضع, فقد كان يُويل الشباب اهتماماً شديدا   –رمحه اهلل  –وأرى أن الشيخ 
ألنه يرى أن عماد كل أمة شباهبا, ونرى ذلك يف كثرة خماطبته هلم يف اغلب كتبه,كما أنه  

 كان يتمتع بثقافة علمية واسعة ومما يدل على ذلك كثرة مؤلفاته وتنوعها.

 (2):للدكتور حامد أمحد الرفاعي -3

:) العامل الكاتب أثرى  -رمحه اهلل –يتحدث الدكتور حامد الرفاعي واصفًا الشيخ     
اإلسالمية بنتاج معرو  يف إطار الرتبية والتكوين,واجتهد يف جمال الفكر  املكتبة

داعيًة دؤباً  اهلل تعاىل أن يكون ذلك رصيده الذي ال ينضب, وعرفته بالده والتصور,أرجو
عاماًل قال كلمة احلق وعمل  اً يف تنفيذ ما يؤمن به,بل عرفته عاملاً يف حتقيق ما يعتقد, خملص

  (3)هلا ( 
 (4) الشيخ اجملاهد عبد اهلل عزام : -4

 فقال:  - رمحه اهلل -لشيخ عبداهلل عزام كما أثىن عليه ا
ا فًذا)   

ً
 وداعيًة ُيشار إليه بالبنان, عرفتك من خالل كتبك أبًا حانًيا ومربًيا مرموقًا, وعامل

 بدينك شاخمًا بعزتك ورأيتك يف األردن فارًّا وقائد جيل متعطش لفهم القرآن.

                                                 
 ( د/ عبد هللا ناصح علوان، دار السالم، مصر، الطبعة7كتاب اإلسالم والحب ) - 1

ولد األستاذ عاماً  30وأتباع الرساالت منذ أكثر من  حوار الثقافاتحامد بن أحمد الرفاعي داعية ومفكر سعودي، من المهتمين بموضوع  - 2
وزارة في  الكيمياءالوظائف: أستاذ في القرشية الشهيرة  عشيرة الرفاعيلدى  منطقةحورانفي  بصر الحريرالدكتور حامد الرفاعي في قرية 

م  1178من عام  جدة – جامعة الملك عبد العزيز الكيمياء العضويةم ،أستاذ دكتور في  1178وحتى عام  م1131من عام  المعارف السعودية
تدى اإلسالمي المنرئيس ، مؤتمر العالم اإلسالمينائب رئيس م،  1187منذ عام  لمؤتمر العالم اإلسالمياألمين العام المساعد ، م1118وحتى عام 

في مجال . لدكتور حامد الرفاعي العديد من البحوث واإلصدارات المجلس اإلسالمي العالمي للدعوة واإلغاثةعضو هيئة الرئاسة ، العالمي للحوار
 /http://ar.wikipedia.org   لموسوعة الحرةويكيبيديا، ا .تزيد عن أربعين بحثا وإصدار الفكر والدعوة اإلسالمية

 http://abdullahelwan.net/said.php?id=6&cat=read موقع الشيخ: - 2

 
 
هـ بفلسطين تلقى علومه اإلبتدائية في مدرسة القرية ، وتابع دراسته الجامعية في دمشق ، عمل مدرساً 1330ولد الدكتور عبد هللا عزام عام  - 1

احتالل اليهود التحق بكتائب المجاهدين ، حصل على شهادة الماجستير من األزهر في أصول الفقه، ثم حصل على الدكتوراه في في قريته ، وبعد 
اكستان، أصول الفقه،عمل مدرساً في الجامعه األردنية ثم انتقل للعمل في جامعة الملك عبد العزيز في جده، وبعدها عمل في الجامعه اإلسالمية بب

الته وتفرغ للجهاد في أفغانستان، نال الشهاده مع ولديه محمد وإبراهيم حين فجر أعداء اإلسالم سيارته وهو متجه ألداء خطبة الجمعه ثم قدم استق
  .515هـ .كتاب: من أعالم الحركة والدعوة اإلسالمية ص25/1/1110

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1964
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/1998
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/1987
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A9
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 الشيخ  وقد أحب( 1)إخوانك  مستعلًيا بإميانك متوقًدا حبماسك وضرام غريتك مع
الناس وأحبُّوه,فالكل يثين على الشيخ من حيث كثرة مؤلفاته وتنوعها وهذا  -رمحه اهلل 

 وحياته وبذله ودعوته وتعامله مع الدعاة واملدعوين. يعكس صورًة مصغرًة ملنهج الشيخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 http://abdullahelwan.net/said.php?id=6&cat=read :موقع الشيخ -1
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يرى بعض املعارضني ملنهج الشيخ رمحه اهلل أن عليه بعض املالحظات,لكن جيب أن       

نعلم أنه عند نقد منهج من املناهج, فال بد أن يفرق بني أسس املنهج ورجاالته واملعول يف 
النقد أسسه ال رجاالته؛ ألن الرجال يتغريون ما بني حني وآخر, بل قد يسيئون وحيسنون 

مثل الذين ينقدون اإلسالم بالنظر إىل  –متامًا  –ة ال لذات املنهج, وهذا بتأثريات خارجي
ومبا أن , حال املسلمني,وهذا خطأ بل أسس اإلسالم شيء وقيام املسلمني به شيء آخر

تأثر مبنهج هذه  ية السعودية فرتة طويلة فقدعاش يف اململكة العرب -رمحه اهلل  –الشيخ 
 الحظات اليت كانت يف منهج اإلخوان املسلمني.البالد وابتعد عن كثري من امل

وقد  1ومن خالل حبثي مل أجد إال معارض واحد وهو الشيخ إحسان حممد العتييب,     
يف   -رمحه اهلل-تتبع كتاب تربية األوالد يف اإلسالم وذكر أهم املالحظات على الشيخ  

مي( وسأورد بعض هذه كتابه:) كتاب تربية األوالد يف اإلسالم يف ميزان النقد العل
 املالحظات ورد الشيخ إحسان عليها.  

 ومن أهم هذه املالحظات:
 ة:ديالعقبعض المسائل المالحظات على منهج الشيخ في  -1

 التبرك بغير النبي صلى اهلل عليه وسلم,وتحنيك الولد نموذج على ذلك: -أ 

أنه يقوم بعملية التحنيك من يتصف بالتقوى والصالح  –رمحه اهلل–فقد ذكر الشيخ    
تربكًا به, وقد رد عليه الشيخ إحسان بقوله:) التربك باألشخاص, أو بذواهتم أو بنعلهم أو 

                                                 
دراسته األكاديمية: بكالوريس شريعة من  . م 4945فلسطين، واألصل : من الطائف ، مواليد  ولد فيمـد بن عايـش العتيـبي ،بن مح إحسـان - 4

 م  4932سنة التخرج: . " كلية الدعوة اإلسالمية في " لبنان

 م ،  4939إلى عام  م 4935منذ عام  -متطوعاً  –عمل في وزارة األوقاف الكويتية مؤذناً ، وإماماً وخطيباً  

  : بتدريس كتب كثيرة ومنها وقد قام

 :من علم األصول "وغيرها، وله بعض المؤلفات منها ،األصول كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية

اإلسالم لعبد هللا كتاب تربية األوالد في  ابن عثيمين، الصوم ، أحكام ومسائل،أحكام التعدد في ضوء الكتاب والسنَّة،صفحات مشرقة في حياة الشيخ 

 http://www.saaid.net/Doat/ehsan/ihsan.htm صيد الفوائد،  . النقد العلمي علوان في ميزان

   

 املطلب الثاني : منهجه عنم املعاضي ن.

http://www.saaid.net/Doat/ehsan/ihsan.htm
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بريقهم أو بوضوئهم, فليس تربكًا مشروعًا البته, إال ماكان من النيب صلى اهلل عليه وسلم ( 
(1)  

لتربك وأرى ما يراه الشيخ إحسان أنه ال جيوز التربك ا –رمحه اهلل –لقد ذكر الشيخ     
 -رمحه اهلل-بغري النيب صلى اهلل عليه وسلم, ومما يؤيد هذا قول الشيخ عبد العزيز بن باز 

حيث قال: )ال جيوز التربك بأحد غري النيب صلى اهلل عليه وسلم ال بوضوئه وال بشعره وال 
بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ملا جعل اهلل يف  بعرقه وال بشيء من جسده, بل هذا كله خاص

 (2)  جسده وما مسه من اخلري والربكة.(

 ثنائه على بعض المتصوفه مع اإلنكار لعقائدهم: -ب 

قال املصنف: ) فالذي يقول إن اهلل سبحانه وتعاىل حيل يف األشخاص , أو هو منبث     
فرد عليه  (3)(ملة اإلسالم يف الوجود, أو هو حمصور يف جهة فهو كافر مرتد, وخارج عن

بقوله:)هذه بعض العقائد الفاسدة لألئمة الربانيني الذين أثىن عليهم املصنف كابن العريب 
 (4)والبسطامي وغريمها, فكيف يلتقي الثناء على األشخاص مع اإلنكار على هذه العقائد (

, فإن الدفاع عن أنكر على أهم جانب وهو عقائد هؤالء املتصوفة –رمحه اهلل –الشيخ     
والشيخ  العقيدة واجب على أهل العلم والدعاة حىت يكونوا أحد األسباب يف حفظ الدين

أثىن على اجلانب احلسن فيهم وهو حرصهم على الدعوة واجلهاد يف سبيل  –رمحه اهلل –
  -رمحه اهلل  -اهلل ومل يثين على عقائدهم,وقد روى البخاري 

فلم  هنم  يتحاشون الكذب, بل يكفرون فاعلهألح, اخلوارج: فسبب ذلك واض بعضعن 
 يرد روايتهم ألهنم خوارج.

 وصف الزاني بأنه منسلخ من اإليمان: -ج 

                                                 
 هـ .1111إربد  الطبعة األولى ،األردن (1د/ احسان محمد العتيبي ص ) ،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 1

 .http://www.binbaz.org.sa/mat/158موقع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا  - 2

 (108كتاب تربية األوالد في اإلسالم ص ) - 3

 (8)ص ،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 1

http://www.binbaz.org.sa/mat/158
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األخروي أن الزاين حني يزين ينسلخ من ربقة  –أي الزنا  –قال الشيخ: ) ومن خطره     
فرد عليه بقوله:) بل يبقى معه أصل اإلميان, وأما اخلوارج فيكفرون بارتكاب  (1) اإلميان (

يطهره ولُقتل الزاين  –الرجم أو اجللد  –الكبائر, ولو انسلخ من ربقة اإلميان ملا كان احلد 
  (2)ردة ( 
وال شك أن الوقوع يف الزنا كبرية من الكبائر,وفاعلها معرض للوعيد الشديد ولقد      

لشريعة اإلسالمية حدود على من ارتكب شيئًا من هذه املعاصي, فقد جعلت وضعت ا
 عقوبة الزاين الرجم أو اجللد, وحد شرب اخلمر اجللد, وحد السرقة القطع 

 ولو كان فاعل هذه املعاصي كافر أو خارج من امللة لكان احلد على اجلميع واحد
( 3)  الزاين حني يزين وهو مؤمن (وقد أستدل الشيخ حبديث ) ال يزينوملا تنوعت احلدود. 

 وهو املعاصي هذه يفعل ال: معناه أن احملققون قاله الذي الصحيح وقال النووي ) فالقول
) كماله( نفي ويراد الشيء نفي على تطلق اليت األلفاظ من وهذا. اإلميان كامل

6
 لو فإنه( 

 واحملرمات. املعاصي من ملنعه الكامل اإلميان مؤمنا كان
 (5) استشهاده ببعض األبيات من قصيدة البردة للبوصيري: -د 

 فيها دة اليت نقل املصنف منها أبياتاً,وقد رد عليه الشيخ إحسان بقوله: ) وقصيدة الرب    
مث قال  لك فليس يف العامل كفر وال زندقة(وإن مل تكن كذالكفر الصريح والزندقة الظاهرة,

 ( 6) نشدها ومادحها وهو يعلم ما فيها (أيضاً: ) فقبح اهلل واضعها وناشرها وم
 بعض أبياهتا وال خيفى ما يف وقصيد الربدة امسها ) الكواكب الدرية يف مدح خري الربية(,

يف هذه القصيدة, وقد تناوهلا  تلّبس البوصريي جبملة من املزالق واملآخذفقد  من الغلو

                                                 
 (517كتاب تربية األوالد في اإلسالم ص ) - 1
 (1ص )،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 2
باب: بيان نقصيان اإليمان  ،اإليمان :كتاب،، ومسلم3281:( رقم الحديث21/37)،السارق حين يسرق :باب ،الحدود:أخرجه البخاري كتاب -3

 بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية .
 (118 ص/  1 ج) - مسلم على النووي شرح - 1

ف، وعمل 308صير بين الفيوم وبني سويف بمصر، ولد سنة  محـمــــد بن سعيد البوصيري نسبة إلى بلدته أبو :هو -  5 هـ، واشتغل بالتصوُّ

 توفي البوصيري سنة ،الطريقة الشاذلية التي التزم بها، فأنشد أشعاراً في االلتزام بآدابها الكتابة، ونافح البوصيري عنقلة معرفته بصناعة  كاتباً مع
الصادر عن مجلة البيان الطبعة األولى ،أنظركتاب حقوق النبي صلى هللا عليه وسلم بين اإلجالل واإلخالل 5 هـ وله ديوان شعر مطبوع315

 ( 5)ديوان البوصيري، تحقيق محمد سيد كيالني، ص  عن هـ الرياض. نقالً 1122
 (3،ص )كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 3
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رمحه  –العلماء بالنقد ملا فيها من غلو يف النيب صلى اهلل عليه وسلم, وقد استشهد الشيخ 
 اهلل ببعض األبيات منها قوله: 

 فيه واحتكم واحكم مبا شئت مدحاً     دع ما ادعته النصارى يف نـبـيـهم 
 وأنسب إىل ذاته ما شئت من شـر      وانسب إىل قدره ما شئت من عظم    

ق أو يبني ما يف هذه األبيات من االحنرافات والبدع والشركيات.بل ذكرها يف فلم يُعل
 معرض املدح والثناء.  

 المالحظات على منهج الشيخ في الدعوة و التربية: -2

 الخلط بين الوسيلة والغاية: -أ 

ومما رد به  (1)يقول الشيخ: )والسعي إىل إقامة حكم اهلل يف األرض, غاية الغايات (    
الشيخ إحسان: ) ودقق رمحك اهلل يف كالمه جتد أنه جعل التوحيد غاية, وإقامة الدولة 
اإلسالمية غاية الغايات ( مث يقول: ) مث تناقض املصنف ورجع إىل الصواب بعد عدة 
صفحات فقال: ) ويوم يعر  املسلمون أهنم ُخلقوا ألجل هد  سام وغاية نبيلة, هذه 

الغاية أو احلكمة اليت أراد اهلل جل وعال أن  وهذه(2)ا اهلل يف حمكم تنزيله الغاية قد قرره
اهلل سبحانه وتعاىل: ﴿ هي عبادته وحده, قال خيلقنا هلا,           

  ﴾ (3 ) 
 وهي إليها, يدعون الرسل مجيع وبعث هلا, واإلنس اجلن اهلل خلق اليت الغاية, ) هذه
(  6) سواه( عما واإلعراض عليه, واإلقبال إليه واإلنابة وحمبته, ملعرفته املتضمنة عبادته,

والوسيلة هي األداة اليت حنتاجها لبلوغ غاية معينه, لكن نرى البعض خيلط بينهما  فيجعل 
م, نظرًا الختال  حّظهم من العلم, وقدرهتم على الفه الوسائل غايات والغايات وسائل,

ذكر أن إقامة اخلالفة اإلسالمية يف األرض غاية الغايات فكان   -رمحه اهلل  -الشيخ و 
                                                 

 (13 )كتاب تربية األوالد في اإلسالم ص  - - 1

 (23ص )،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي -  2

 (53)سورة الذاريات اآلية  - 3

 م 2444- هـ4624 األولى :الطبعة ،الرسالة مؤسسة ،السعدي بن ناصر بن الرحمن عبد،(343/  4)المنان  كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير تفسير - 6
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ينبغي له أن يقول أنه وسيلة للغاية الكربى وهي عبادة اهلل سبحانه وتعاىل,وقد ذكر يف 
موضع أخر أن عبادة اهلل هي الغاية اليت خلقنا من أجلها, فال يعد هذا تناقض رمبا يكون 

 ما وقع فيه فأراد أن يوضح ما أراده.   الشيخ ادرك
 بيان منهج المربين: -ب 

: ) ومنهم من يركز توجيهه وعنايته على إصالح النفس -رمحه اهلل–يقول الشيخ      
وتزكيتها, ويهمل جانب األمر باملعرو  و النهي عن املنكر, واملناصحة للحكام, ومنهم 

اإلسالم ويهمل اجلانب احلركي والتجمع من جيعل جل اهتمامه باملظاهر اليت أمر هبا 
فرد عليه بقوله: ) ومنهم من جيعل جل اهتمامه  (1)سالمي إلقامة حكم اهلل يف األرض (اإل

إخراج مسرحية أو تأليف نشيده, ومنهم من يكذب ويتحرى الكذب ألجل مصلحة 
عقبة يف وجه  الدعوة, ومنهم من حياربون الدعاة إىل اهلل ويقتلوهنم ويقتلوهنم ظانني أهنم

الدعوة إىل اهلل, ومنهم من يكون مهه التجميع والتنظيم وال يعر  أحكام اإلسالم وال يفرق 
  (2)بني شرٍك وتوحيد وال بني سنة وبدعة( 

لقد ابتعد الشيخ احسان يف رده عن املنهجية العلمية يف النقد والرد على املخالف فبدأ     
مجاعة اإلخوان مث بدأ باالستهزاء والطعن يف  يف نقده بالسخرية من الشيخ وأنه من 

اجلماعة,واصفًا هلا جبملة من الصفات,,) وملا كان لدعوة اإلخوان حسناهتا وكذلك سيئاهتا 
وأخطاؤها, فإن الواجب على املسلم إذا عر  احلق أن يؤمن به ويناصره, وإذا وقف على 

قع من أحب الناس إليه, فحبنا الباطل أن يدفعه وحياربه ولو كان هذا الباطل واخلطأ وا
لألئمة والعلماء ال مينعنا من ترك وهجر أخطائهم, ووجود اخلطأ واالحنرا  ال مينعنا من 

وال ننكر أن على اجلماعة مالحظات لكن ال يكون الرد هبذا األسلوب  (3)مناصرة احلق ( 
 وتوجيه بعض االهتامات.

 وسائل ربط الولد باإلسالم:  -ج 

                                                 
 (310كتاب تربية األوالد في اإلسالم ص  ) - 1

 (28) ص،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 2

 ( محمد سيف العجمي .2ص ) ،كتاب للدعاة فقطكتاب وقفات مع  - 3
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باإلسالم فكرياً ووجدانياً:  –أخي املريب –قال الشيخ: ) ومن الوسائل اليت تربط ولدك     
فرد عليه بقوله:  (1)السماع إىل اخلطبة الواعية واحملاضرة الناضجة واملسرحية التارخيية  اهلادفة(

من ) أما املسرحية فإهنا ال ختلو من كذٍب وهتريٍج, بل هي قائمة عليهما, ولذا عد التمثيل 
      (2) خوارم املروءة (

لقد اختلف العلماء يف حكم التمثيل وكثرت التساؤالت عن حكمه واعتربه البعض من 
 فيها,وانقسم الناس فيها إىل ثالثة أقسام: فالوسائل الدعوية املختل

"فمنهم من عاملها معاملة احلرام تورعًا واحتياطاً, فتجنبها وأنكر على من     -1
 استخدمها.

 ن ترخص فيها وتوسع يف استخدامها دون حترّج وكأهنا من    ومنهم م -2

 احلالل البنّي. 

إىل إباحته بشروط وضوابط, وحترمي أنواع خاصة منه, كتمثيل األنبياء  وذهب آخرون -3
 (3)"عليهم الصالة والسالم, أو الصحابة الكرام

من الصنف الثالث الذي أباحه ولكن  –رمحه اهلل  –فأرى أن الشيخ عبد اهلل علوان 
بشروط, أما الشيخ إحسان فيتضح من كالمه كراهيته للتمثيل فأرى أنه من الصنف األول, 

 إلنكاره على الشيخ. 
 المالحظات على منهج الشيخ في التصوف والبدع: -3

 الثناء على التصوف والمتصوفين: -أ 

التصو  فقال: ) التصو  يف معناه حتقيق ركن اإلحسان  –رمحه اهلل  -عر  الشيخ    
يف الشريعة اإلسالمية, ومن املعلوم أن الرتبية الصوفية الواعية تؤدي إىل مفهوم اإلحسان 

هذا املنهج املنحر  وكيف أنه  –رمحك اهلل  –رد عليه الشيخ إحسان بقوله: ) فانظر  (4)(
                                                 

 (813) ص،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 1

 (11) ص،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 2

  هـ .1122الطبعة الثالثة،( محمد أبو الفتح البيانوني،مؤسسة الرسالة، بيروت، 213المدخل إلى علم الدعوة ص ) :كتاب  -3
 

 (851) ص،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 1
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رؤية اهلل يقظة, فهم يفسرون  –عندهم  جعل التصو  سبياًل مؤديًا إىل اإلحسان,وهو
 ( 1)احلديث,فأن مل تكن تراه " أي فنيت عن الوجود بالوجد ( 

يقول الشيخ إحسان العتييب: ادعى املصنف زورًا وهبتانًا أن املتصوفه كان هلم دور  -ب 
يف نشر اإلسالم حىت وصل  –يف زعمه  –عظيم يف اجلهاد يف سبيل اهلل, وهلم دور كبري 

) أما صرختهم إلعالء كلمة احلق,  -رمحه اهلل –دنيا, مث ذكر قول الشيخ أقاصي ال
  (2)ووقوفهم أمام الباطل واملنكر وجهادهم املقدس يف سبيل اهلل ( 

لقد دخل اإلسالم بعض الدول عن طريق التجار املسلمني, فقد يكونوا صوفية, فإذا     
ضل أن يبقى أهل هذا البلد على صح هذا فال يؤخذ على الشيخ ثنائه عليهم, فأيهما أف

ديانتهم, أو أن يدخلوا يف اإلسالم ولو كان فيه بعض البدع الصوفيه؟ فأرى أن يدخلوا يف 
 اإلسالم مث بعد ذلك يبني هلم تلك البدع.

:) وإن الذين حيملون على الصوفية ليسوا يف مستوى -رمحه اهلل –قال الشيخ  -ج 
رد عليه الشيخ إحسان بقوله: ) وهذا الكالم  (3) الشبهات, بل هم غارقون يف الشبهات (

 (4)يوزن بالكذب, ويكال بالدجل, والصوفية ما نشروا إال بدعاً وخرافات ( 

كثريًا على الصوفية, وهذا مما يؤخذ عليه,ورمبا    -رمحه اهلل –نالحظ مما سبق ثناء الشيخ 
 ة بالتصو .أو أنه كان السبب يف ذلك أن بعض مشاخيه صويف, أو ألنه عاش يف بيئة مليئ

قصد التصو  املعتدل البعيد عن اخلرافات والبدع, ومع ذلك ال أؤيده على ذلك,كما 
 يؤخذ على الشيخ إحسان العتييب خروجه عن املنهج العلمي يف النقد.

 وضع الزهور على الجنائز والقبور: -د

                                                 
 (13) ص،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 1

 (53 )ص،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 2

 (853) ص،ميزان النقد العلميكتاب تربية األوالد في اإلسالم في  - 3

 (51) ص،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 1
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:)أما وضع بعض الزروع والزهور من غري إكليل, وال تشبه فإنه -رمحه اهلل –قال الشيخ     
رد عليه الشيخ إحسان بقوله: ) والفعل فغري جائز, بل ( 1)جائز, ويف السنة ما يؤيد ذلك ( 

والصحيح أن وضع  (2)بدعة فإذا أنضا  إليه التشبه فتصبح ظلمات بعضه فوق بعض ( 
ئز شرعًا ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم مل يضع شيئًا من الزهور على القبور بدعة وغري جا

ذلك على القبور إال على قربين أطلعه اهلل على أهنما يعذبان, فوض جريدتني على قربيهما 
ومل يرد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه  (3)وقال: ) لعله خيفف عنهما ما مل تيبسا ( 

 وضع ذلك على القبور.
ومنها  –رمحه اهلل –وقد ذكر الشيخ إحسان العتييب بعض املالحظات على الشيخ        

 ومسائل الفقه ,األخطاء يف الفقهوبعض  األخطاء واألوهام يف الكتب والشخصيات,
وأخطاء يف مصطلح احلديث, وكذلك استشهاده باألحاديث الضعيفة واملوضوعة, وقد ذكر 

وهي: مالحظات على أخطاء الشيخ يف  الشيخ بعضها بالتفصيل, وقد ذكرت أمهها
العقيدة, وكذلك يف الدعوة والرتبية, واقتصرت على هذه خوفاً من اإلطالة,واهلد  من ذكر 

رمحه اهلل  )وأريد يف هذه املناسبة أن أذكر –تلك املالحظات هو النصح للمؤلف وقد قال 
الكتاب مثة نقصًا أو نقداً, وأنا  إخويت املربني بأن يوافوين مبالحظاهتم واقرتاحاهتم إذا رأوا يف

شاكر هلم سلفًا حسن صنيعهم وكرمي اهتمامهم ألن الكمال هلل وحده والعصمة ألنبيائه 
ورسله, وما منا إال من رد وُرد عليه, عسى أن أستدرك ذلك يف الطبعات القادمة إذا يسر 

 (4)اهلل يل بقاء الصحة وطول العمر ( 
فرتة طويلة يف الدعوة إىل اهلل, قدم فيها وقته وحياته   - رمحه اهلل -وقد أمضى الشيخ     

واستقراره وفقد أبنائه من أجل الدعوة إىل اهلل, وقد ملست بعض الشدة يف نقد الشيخ 
إحسان العتييب للشيخ, حيث كان أسلوبه أحيانًا يفتقد املوضوعية, ومنهجية النقد 

                                                 
 (113) ص،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 1

 (33)ص،كتاب تربية األوالد في اإلسالم في ميزان النقد العلمي - 2

 (211( رقم الحديث )1/335) ،ماجاء في غسل البول :باب ،كتاب الوضوء ،صحيح البخاري - 3

(23كتاب تربية األوالد في اإلسالم ص ) - 1
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مييل إىل السخرية وأحيانًا يشنع على  العلمي,اليت البد للناقد أن يتصف هبا, فأحياناً 
مذهبه,وأنا هنا ال أقف مدافعة عن الشيخ فهو عليه بعض املالحظات, وكما قال اإلمام 

ا القرب صلى اهلل عليه وسلم رمحه اهلل: ) ما منا إال راد ومردود عليه إال صاحب هذ-مالك 
مع األخذ يف البال أن الشيخ فينبغي أن يُبني خطأ الشيخ مبا يتالءم مع مكانته الدعوية, ( 

كما أن  نشأ يف بيئة فيها الكثري من األخطاء اليت أصبحت عرفية لدى بعض اجملتمعات,
مل يكن متبحرًا يف كل علم من العلوم حىت حياسب على دقائق  –رمحه اهلل  –الشيخ 

فينبغي إحسان الظن بالعلماء  الكلمات اليت ذكرها رمبا مل حتمل على حمملها الصحيح,
 .والدعاة,والتماس األعذار هلم, وسالمة الصدر حنوهم

 واسأل اهلل أن يرينا احلق حقاً ويرزقنا إتباعه وأن يرينا الباطل باطاًل ويرزقنا اجتنابه.
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 المي   تدقرير أصولجهوده يف  الفصل الثاني:.
 

 ثالثة مباحث: وفيه

- جهوده يف الدعوة إىل العقيدة الصحيحة. :األول ملبحثا 

- جهوده يف رد الشبهات. :الثاني املبحث 

 - :جهوده يف حماربة األفكار املنحرفة. املبحث الثالث 
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 املبحث األول:جهوده يف المعوة إىل العدقيمة الصحيحة. 
 

 ثالثة مطالب: وفيه

- اإلنسان. حياةيف العقيدة  أمهية :األول ملطلبا 

- مميزات العقيدة اإلسالمية. :الثاني ملطلبا 

 - الدعوة إىل التجديد يف دراسة علم التوحيد. الثالث: ملطلبا 
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 :توطئة

اإلسالمية األمهية القصوى يف حياة الفرد واجملتمع,  لشريعةمما ال شك فيه أن ل إن       
فقد جاءت حبفظ الضروريات اخلمس اليت أوهلا ورأسها وأساسها العقيدة, وقد دل الكتاب 
والسنة على أن العقيدة الصحيحة تتلخص يف اإلميان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم 

ره فهذه األمور هي أصول العقيدة الصحيحة الىت نزل هبا كتاب اهلل اآلخر وبالقدر خريه وش
صلى اهلل عليه وسلم, ويتفرع عن هذه األصول كل ما  -العزيز, وبعث اهلل هبا رسوله حممداً 

 .صلى اهلل عليه وسلم-جيب اإلميان به من أمور الغيب,ومجيع ما أخرب اهلل به ورسوله 

وقد ُعين العلماء املسلمون بدراسة العقيدة اإلسالمية يف علم مستقل يسمى علم العقيدة 
 وأطلق عليه العديد من األمساء منها: 

:) أطلق كثري من السلف على (1)اهلل محهر  نجربيـ علم السنة, يقول الشيخ عبد اهلل بن 1
الفرق الضالة ألن  العقيدة الصحيحة اسم )السنة( وذلك لتمييزها عن عقائد ومقاالت

العقيدة الصحيحة وهي عقيدة أهل السنة واجلماعة وهي مستمدة من سنة النيب صلى اهلل 
 (2)عليه وسلم اليت هي مبينة للقرآن ( 

  حنيفة أبو اإلمام مسى الفقه األكرب, فقد ورد يف شرح العقيدة الطحاوية:) وهلذا  -2

                                                 
هـ في إحدى 4352هو عبد هللا بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن إبراهيم بن فهد بن حمد بن جبرين،ولد الشيخ عبدهللا بن جبرين سنة  - 4

هـ أدخل على 4634عرض الشيخ رحمه هللا ألزمة صحية في شهر صفر من عام قرى القويعية ونشأ في بلدة الرين أما وفاته فقد ت

 إثرها المستشفى وأجريت له عملية لتغيير شرايين في القلب، وقد بدأ بالتعافي بعد العملية، وقدر هللا أن يصاب بالتهاب رئوي نقل بعدها

  فن في مقابر العود بالرياض.هـ ود4634إلى ألمانيا رجع فوافته المنية في العشرين من شهر رجب عام 

 /http://www.ibn-jebreen.comموقع الشيخ عبدهللا بن جبرين رحمه هللا 

 هـ . 4629أ.د/ عبد هللا بن جبرين،مكتبة الرشد،الطبعة الثالثة،( 4) ـ كتاب مختصر تسهيل العقيدة اإلسالمية،ص 2

 

 

 املبحث األول:جهوده يف المعوة إىل العدقيمة الصحيحة. 
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 العباد وحاجة"  األكرب الفقه"  الدين أصول من أوراق يف ومجعه قاله ما - تعاىل اهلل رمحه
 وال نعيم وال, للقلوب حياة ال ألنه؛ ضرورة كل فوق إليه وضرورهتم, حاجة كل فوق إليه

 (1)وأفعاله( وصفاته بأمسائه, وفاطرها ومعبودها رهبا تعر  بأن إال, طمأنينة

اهلل:) أطلق بعض العلماء على  محهر  نجربيـ علم أصول الدين, يقول الشيخ عبد اهلل بن 3
العقيدة اسم أصول الدين,وذلك أن ملة اإلسالم تنقسم إىل اعتقاديات وعمليات فاملراد 
بالعمليات علم الشرائع واألحكام املتعلقة بكيفية العمل وتسمى فرعية فهي كالفرع لعلم 

   (2)العقيدة,ألن العقيدة أشر  الطاعات..(
هي أساس الدين وهي املنطلق الذي ينطلق منه إسالم املرء إن العقيدة اإلسالمية      

وعليها تبىن مجيع األعمال فمن صحت عقيدته صح عمله ومن فسدت عقيدته فسد مجيع 
عمله,فتعلمها والدعوة إليها من أوجب الواجبات وأهم املهمات وذلك ألن قبول األعمال 

يكون إال بالتمسك هبا والسالمة  متوقف على صحة العقيدة والسعادة يف الدنيا واآلخرة ال
مما ينافيها أو خيل ويقدح بكماهلا, وقد ارتضاها اهلل ألنبيائه ورسله ومن سار على هنجهم 

 من الدعاة إىل يوم الدين.    
 بعضاً من الكتب يف العقيده وهي: -رمحه اهلل–وقد ألف الشيخ 

 (صفحة.93 اإلنسان) وأصل العقيدة حول وردود شبهات  -1
 (صفحة.187اإلسالمية) الشريعة يف االعتقاد حرية -2
 (صفحة.81اإلميان) حالوة املؤمن جيد حني -3
 أفعال اإلنسان بني اجلرب واإلختيار. -4

ألفها يف ومن خالل اإلطالع على مؤلفات الشيخ عبد اهلل علوان رمحه اهلل  اليت     
من خالل املطالب وذلك  أستنتج أهم جهوده يف الدعوة إىل العقيدة الصحيحة العقيدة
 التالية: 

                                                 

 محمد أحمد تحقيق&  الحنفي العز أبي بن محمد بن علي بن علي الدين صدر (11 ص/  1 ج) - السلفية العقيدة في الطحاوية ـ شرح 1
 السعودية. العربية المملكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة: األولى، الناشر: الطبعة،شاكر

 (2ـ كتاب مختصر تسهيل العقيدة اإلسالمية،ص ) 2
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 اإلنسان. حياةيف العقيدة  املطلب األول: أمهية
 املطلب الثاين: مميزات العقيدة اإلسالمية. 
 املطلب الثالث: الدعوة إىل التجديد يف دراسة علم التوحيد. 
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فشر  العلم بشر  موضوعه, وقد أهتم  العقيدة من أشر  العلوم,إن علم        

السلف رمحهم اهلل تعاىل هبذا العلم وصنفت فيه الكثري من الكتب وقد مسوه بـ) الفقه 
 األكرب (.

وقد  أُلفت فيه الكثري من الكتب قدمياً وحديثاً ألنه أشر  العلوم, وكان للشيخ رمحه       
فكانت له جهود كثرية يف بعض املؤلفات يف هذا العلم  اهلل من ذلك نصيب حيث ألف

الدعوة إىل العقيدة الصحيحة منها أن الشيخ _رمحه اهلل_ يؤكد على أمهية حتلي املسلم 
املسلم الصادق ال يسمح لنفسه حبال أن يستقي عقيدته بالعقيدة الصحيحة حيث قال: ) 

 .(1) (ئ اإلميانمن غري عقيدة اإلسالم, وأن ينهل مبادئه من غري مباد
إن املؤمن الصادق ال يتخذ له يف العقيدة والفكر واألمور الدنيوية.. إمامة غري وقال أيضاً )

  يبني الشيخ (2).(إمامة القرآن, وال هديًا غري هدي حممد عليه الصالة والسالم 
 :اهلل أن القرآن هو اهلادي إىل االعتقاد الصحيح والعمل الصاحل كما قال تعاىل -رمحه
 ﴿                       ﴾(3) اً وأن حممد 

وبلغها ودعا إليها,فالقرآن الكرمي  وسلم هو من أوضح لنا العقيدة الصحيحة عليه اهلل صلى
هو املبلغ عن اهلل هو املصدر الذي نستقي منه العقيدة وحممد  صلى اهلل عليه وسلم 

 والداعي إليه.
 أمهية العقيدة اإلسالمية كما يراها الشيخ:

ـ أن العقيدة اإلسالمية تولد الشعور باملراقبة من اهلل سبحانه وتعاىل وبالتايل البعد عن 1
ن العقيدة الربانية إذا ترسخت يف إوقد أوضح ذلك الشيخ رمحه اهلل حيث قال: ) املعاصي

                                                 
4
 (445ـ كتاب حتى يعلم الشباب ص) 
2
 نفس الصفحه.ـ المرجع السابق  
3

 (52ـ سورة األعراف آية )

  .العدقيمة املطلب األول: جهود الشيخ يف بيان أهمية
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ودفعت إىل  خالطت بشاشتها القلب املتصل بالّله ولدت الشعور باملراقبةالنفس اإلنسانية و 
القيام باملسئولية, وأحبطت مكائد الشيطان, ووقفت سدًّا منيًعا بني اإلنسان وبني 

  . (1)(املعصية
ـ إن املسلم احلق هو الذي ال خيا  أحدًا كائنًا من كان إال اهلل سبحانه ممتثاًل قوله عز 2

 وجل:﴿            ﴾(2)  وقد ذكر هذا املعىن الشيخ رمحه اهلل
الربانية يف أعماق النفس اإلنسانية جيعلها تتحرر من اخلو  واجلنب,  راستقران فقال: ) إ

بل جيعلها عزيزة كرمية فال تذل أل حد, تقف أمام كل قوى األرض ال ترهب سلطانًا وال 
 العقيدة ما إن تتمكن من قلب املسلم حىت.ف(3)(تضعف أمام صولة الظلم وإغراء املال

اهلل تعاىل  ريالذل إال هلل, وهذا التحرر من العبودية لغتطرد منه اخلو  إال من اهلل تعاىل, و 
عندما ذهب مللك الفرس حني  – ربعي بن عامر رضي اهلل عنه - الصحايبهو الذي جعل 

من عبادة العباد إىل عبادة رب  سسأله عن سبب جميئهم أن يقول له:لقد جئنا لنخرج النا
 ة.اآلخر  سعةإىل ومن ضيق الدنيا  دابالع
 والسعادة واالستقرار, األمن حتقق اليت الوحيدة العقيدة هي اإلسالمية عقيدةال أن ـ3 

وقد أكد الشيخ ذلك  وجتعل املسلم قدوة لغريه يف التواضع والعزة وحب اخلري للغري  والسرور
صاحبها يف  هذه العقيدة ترفع أصحاهبا من أوحال األرض, ومستنقع الطني, فيقفقائاًل: )

إىل األرض من عٍل مع التواضع, وبالعزة مع املْحبة والتطامن دون  املرتقى السامي ينظر
 . (4)(استطالة وال بـ ْغي على الناس, يود لو يرفعهم إىل هذا املستوى الذي رفعه الّله إليه

أن العقيدة تدعوا املسلم إىل تطبيق أوامر اهلل سبحانه وتعاىل واجتناب كل ما هنى اهلل  ـ4
املسلم يف حياته كلها يستشعر أنه يؤدى رسالة اهلل ى سلوكه, فعنه حبيث تظهر عقيدته عل

   شرعه يف األرض: فعقيدته تدفعه إىل العمل اجلاد املخلص تعاىل بتحقيق

                                                 
 (.35كتاب محاضرة في الشريعة اإلسالمية وفقهها ومصادرها، ص ) ـ4

  (415ـ سورة آل عمران آية )2

 (34المرجع السابق ص) ـ3

 (.34محاضرة في الشريعة اإلسالمية وفقهها ومصادرها، ص ) ـ 6
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دينا وأنه مثاب على كل ما يقوم به من عمل جل ذلك العمل  ألنه يعلم أنه مأمور بذلك
مسلما حىت تنعكس عقيدته وال ميكن أن يكون املسلم يقول الشيخ رمحه اهلل:) صغر أم

الربانيه على سائر أعماله الدينية والدنيوية, وال ميكن أن يكون املؤمن مؤمًنا حىت تظهر 
 .(1)(عبادته اخلاصة لّله على سائر تصرفاته الفردية واالجتماعية

جعل اإلنسان خليفة سبحانه وتعاىل  اهلل ف إن العقيدة اإلسالمية هي أساس كل إصالح ـ5
وقد مكث والدعوة إىل دينه, , وقد وّكل إليه إعمارها, كما أمر بعبادة اهلل تعاىليف األرض

الرسول صلى اهلل عليه وسلم ثالث عشرة سنة يدعوا إىل العقيدة الصحيحة ألهنا أساس كل 
أهنا الركيزة األساسية يف إصالح األفراد واجلماعات وعامل  ويقول الشيخ يف هذا: )  إصالح

 (2)(ستقرار يف ربوع اجملتمع كبري يف حتقيق اال
ثالثة عشر سنة  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلمقضى  فقدأمهية العقيدة مما سبق بني لنا يت

يف  دعوته اليت مبكة كلها يف تأسيس العقيدة اإلسالمية , وتثبيت أركان اإلسالم واإلميان من
حىت إذا اطمأنت  املكية تتحدث عن العقيده  اآليات أغلب تالنفوس , وهكذا كان

دعائمه , نزلت آيات العبادات  النفوس إىل هذا األصل العظيم , ورسخت يف اجملتمع
 . واألحكام واملعامالت

                    
 
 
 
 
 

                                                 
  (31ص)عة اإلسالمية وفقهها ومصادرها، محاضرة في الشريـ 4

 (.49محاضرة في الشريعة اإلسالمية وفقهها ومصادرها، ص ) ـ 2
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أن للعقيدة اإلسالمية خصائص ومميزات ال تتوفر يف  –رمحه اهلل  –بني الشيخ              
 غريها من العقائد فمنها:

 موافقتها للفطرة. -1

 صاحلة لكل زمان ومكان. -2

 أهنا ناسخة ملا قبلها من العقائد. -3

أن العقيدة اإلسالمية هي العقيدة الوحيدة املتميزة اليت يقول الشيخ رمحه اهلل: )        
ملا حتمله هذه العقيدة من  ,ويستقوا منها, ويعتمدوا عليها جيب أن يرجع املسلمون إليها,

 ( 1)(مسلمات الفطرة, ومقومات اخللود ومبادئ الشمول, وطاقات التجدد 
إن أميز ما تتميز به العقيدة ) وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل بعضًا منها فيقول رمحه اهلل 
البشر, وحرَّفتها أصابع األحبار اإلسالمية عن العقائد يف امللل األخرى اليت صاغتها يد 

 : ما يأيت  والرهبان هي
  (2).(قررت اإليمان باهلل الواحد المنزه عن الشبيه والشريك والولد – 1

 التوحيد بتحقيق -وسلم عليه اهلل صلى- رسوله تعاىل وسنة اهلل كتاب لقد جاء       
 إضعافه أو التوحيد هذا ثلم إىل يوصل أن ميكن طريق كل وسد شائبة كل من وختليصه

: فقال وشئت اهلل شاء ما اهلل رسول ياوسلم:)  عليه اهلل صلى- للنيب قال رجال إن حىت
 هذا على -وسلم عليه اهلل صلى- النيب فأنكر (3) (وحده اهلل شاء ما بل عدال هلل جعلتين)

 اختاذ من ذلك وجعل بينهما التسوية يقتضي حبر  تعاىل اهلل مبشيئة مشيئته يقرن أن الرجل
  وتعاىل. به ونفي نسبة الولد هلل سبحانه إشراك تعاىل هلل الند واختاذ وجل عز هلل الند

                                                 
 (444ـ كتاب حتى يعلم الشباب ص) 4

 (33)كتاب معالم الحضارة اإلسالمية ص ـ 2
 .2634( رقم الحديث 5/642مسند اإلمام أحمد، بداية مسند عبد هللا بن العباس،) - 3

املطلب الثاني: جهود الشيخ  يف بيان مميزات العدقيمة 
 اإلسالمية:
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 ﴿تعاىل:اهلل سبحانه و قال                      

          ﴾(1)  :وقال تعاىل﴿                     

                           

   ﴾(2) 

  (3)( نفت عقيدة الوساطة بين الخالق والمخلوق ) – 2

حيث يبني الشيخ رمحه اهلل أن من مميزات العقيدة اإلسالمية, أهنا نفت اختاذ الوسطاء      
 اهلل إىل تقرهبم وسائط يتخذوهنم وكانواوالشفعاء من دون اهلل فهؤالء ليس هلم نفع وال ضر 

تتحدث عن ذلك منها قول اهلل  وقد وردت آيات كثرية يف القرآن هلم وتشفع, زلفى
﴿ سبحانه وتعاىل:                       

  ﴾(4) تعاىل وقال :﴿                     

     ﴾(5) تعاىل وقال:﴿                 

                       

                    ﴾(6)  
يدعو ربه يف كل مكان وزمان ليس بينه وبني ربه واسطه فيجيب اهلل دعاءه يقول فاملؤمن 

 اهلل سبحانه وتعاىل:﴿                        

               ﴾(7) 

 (8)( جمعت في طياتها عقيدة كل الديانات السابقة ) – 3

                                                 
 (444البقرة )ـ سورة  4

 (43ـ سورة يونس ) 2

 (33)كتاب معالم الحضارة اإلسالمية ص ـ 3

 (3اآلية:) زمرسورة الـ  6

 (63اآلية:) زمرسورة الـ  5

 (43اآلية:) يونسسورة ـ  4

 (434سورة البقرة اآلية:)ـ  1
 ( 36)معالم الحضارة اإلسالمية ص أنظرـ  3

 والصواب ) عقيدة كل األنبياء السابقين (. –رحمه هللا  –مالحظة: هكذا ورد بالنص في كالم الشيخ 
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إن مما تتميز به العقيدة اإلسالمية أهنا مجعت رساالت األنبياء السابقني فاألنبياء        
 .مجيعاً بعثوا لعبادة اهلل وحده ال شريك له وإن اختلفت شرائعهم وتنوعت مناهجهم 

وقد وردت يف القرآن والسنة الكثري من األدلة على ذلك منها قول اهلل سبحانه      
وتعاىل:﴿                      ﴾(1)  وقوله
تعاىل: ﴿                              

﴾ (2)       
 به وصى ما الدين من لكم يف تفسريه:)شرع -رمحه اهلل  – (3)يقول اإلمام  األلوسي    
 والسالم الصالة عليهم األنبياء مشاهري من العزم وأويل الشرائع أرباب من بعده ومن نوحاً 

 وعظم شأهنم علو من إليه أشري ملا بالذكر املذكورين وختصيص, مؤكداً  أمراً  به وأمرهم
 واختصاص بعضهم نبوة على كل التفاق األتباع إىل الكفرة قلوب والستمالة شهرهتم
  نيب من فما وإال السالم عليه بعيسى والنصارى السالم عليه مبوسى اليهود

 باختال  خيتلف ال وما التوحيد وهو اإلسالم دين إقامة من به أمروا مبا مأمور وهو إال
 اهلل صلى ومما يؤكد ذلك أيضًا قوله (4)الشرائع واألحكام( أصول من األعصار وتبدل األمم
 ( 5)واحد(  ودينهم شىت أمهاهتم لعالت إخوة األنبياء وسلم:) عليه
قررت أن الكتب السماوية يصدق بعضها بعًضا, والمتأخر يتمم منها المتقدم ) – 4

  (6).(وينسخه
وهي  إن اإلميان بالكتب اليت أنزهلا اهلل على رسله هي الركن الثالث من أركان اإلميان       

أما القرآن فهو هلل ورسله عليهم الصالة والسالم, الكتب السماوية اليت أنزلت على أنبياء ا
الكتاب الذي أنزل على حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو ناسخ جلميع الكتب السابقة كما 

                                                 
 (34ـ سورة النحل اآلية ) 4

 (25ـ سورة األنبياء اآلية ) 2
هـ ببغداد نشأ في أسرة عريقة في 4213هو العالم العالمة السلفي السيد محمود شكري ابن السيد عبد هللا ابن السيد محمود األلوسي ولد سنة  - 3

وفة بالعلم والدين أخذ عن والده مبادئ العلوم العربية والدينية إنصرف إلى الدراسة واالطالع الواسع والدأب في البحث ألف المجد والنسب معر

 هـ 4362مؤلفات كثيرة تربو على الخمسين توفي عام 

 4396، دار اليمامة، الطبعة الثانية 643كتاب مشاهير علماء نجد، عبدالرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ص 

 (261/ ص  43شهاب الدين محمود ابن عبدهللا الحسيني األلوسي)ج  روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثانيـ  6

 3431رقم الحديث  (244/  44البخاري، كتاب: احاديث األنبياء، باب قول هللا ) وأذكر في الكتاب مريم () ـ صحيح 5
 (33)معالم الحضارة اإلسالمية ص كتاب ـ 4
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 ﴿:ال تعاىلق                            

   ﴾(1) يا إليك, أنزلناه الذي الكتاب :) أنزلنايف تفسريه (2)يقول ابن جرير الطربي 
 حافظا عليها, أميًنا اهلل, عند من حق أهنا عليها وشهيًدا قبله, للكتب مصّدقًا حممد,

 مسى مبا فنؤمن, املرسلني على املنزلة بالكتب اإلميان ويقول شارح الطحاوية: )وأما (3).هلا(
 كتبا ذلك سوى تعاىل هلل بأن ونؤمن, والزبور واإلجنيل التوراة من, كتابه يف منها تعاىل اهلل

 من بغريه اإلميان على زائد أمر وذلك, فيه ما واتباع, به فاإلقرار, بالقرآن اإلميان )وأما   (4).تعاىل( اهلل إال وعددها أمساءها يعر  ال, أنبيائه على أنزهلا
 وهدى حق وأهنا, اهلل عند من أتتهم اهلل رسل على املنزلة الكتب بأن اإلميان فعلينا. الكتب

 (5).وشفاء( وبيان ونور
: الرسل هم سفراء اهلل يف أرضه ومحلة وحيه ومهمتهم هي الدعوة إىل اهلل قال تعاىل – 5
﴿                            

﴾(6) وعصمهم عن اخلطأ  ميزهم وخصهم اهلل خبصائص ليست ألحد غريهم من البشر
يف أداء الرسالة فالعصمة يف التحمل والتبليغ ويف مقابل ذلك فهم ال ميلكون ألحد نفع وال 

أن األنبياء ضر,وهذا مما متيزت به العقيدة اإلسالمية كما ذكره الشيخ رمحه اهلل حيث قال: )
داية وال خلوق ضًرا, وال هوالعلماء والربانيني ليس هلم من األمر شيء وال ميلكون مل

فال أحدًا من البشر ميلك اهلداية لغريه  (7).(وإمنا مرد ذلك إىل اهلل سبحانه وحده,مغفرة
فعلى املرء أن سواء أكان نبيًا أو رجاًل صاحلًا وقد بني ذلك الرسول صلى اهلل عليه وسلم 

                                                 
 (63ـ سورة المائدة ) 4

ـ محمد بن جرير الطبري ابن يزيد بن كثير اإلمام العلم المجتهد عالم العصر أبو جعفر الطبري صاحب التصانيف البديعة من أهل آُمل  2

وكان من أفراد الدهر علماً وذكاًء طَبَِرْستان،مولده سنة أربع وعشرين ومئتين وطلب العلم بعد األربعين ومئتين وأكثر الترحال ولقي نبالء الرجال 

مم وتاريخهم وكثرة تصانيف قلَّ أن ترى العيون مثله،استقرَّ في أواخر أمره ببغداد وكان من كبار أئمة االجتهاد،له الكتاب المشهور في )) أخبار األ

أعالم النبالء: لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن  (( وله كتاب في التفسير لم يَُصنَّف مثله،وفاته: سنة عشٍر وثالث مئة ودفن في بغداد . سير

 (6/241م ) 4994هـ /  4641عثمان الذهبي،تحقيق: شعيب االرناؤوط،الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الحادية عشرة 

 (311 ص/  44 ج) - الطبري ـ تفسير 3

 (235 ص/  2 ج) - السلفية العقيدة في الطحاوية ـ شرح 6

  نفس الصفحة.ـ المرجع السابق 5
 (39سورة األحزاب اآلية ) ـ 4

 (35)كتاب معالم الحضارة اإلسالمية ص ـ 1
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على كمال التسليم وتفويض األمر هلل سبحانه  وهذا دليلبالقضاء والقدر خريه وشره  يؤمن
   وتعاىل.

 )قررت مبدأ المسئولية الفردية ( –6
حيث اعتربت كل إنسان مسئواًل عن عمله, ونفت أن تتحمل نفس مسئولية نفس      

جزاء اهلل تعاىل  ويقول ابن كثري رمحه اهلل: ) (1)أخرى بعد استكمال تكوينها وتربيتها(.
النفوس إمنا جتازى بأعماهلا إن خريًا فخري, وإن شرًا فشر, وأنه ال حيمل  وحكمه وعدله, أن

من خطيئة أحد على أحد. وهذا من عدله تعاىل, كما قال: ﴿           

               ﴾(2) اليف تفسريه: ) -رمحه اهلل  –( 3)ويقول الشوكاين 
 األوىل به وتؤخذ وزرها عن األخرى ختلص حىت أخرى نفس وزر للوزر حاملة نفس حتمل

ومعناه: ال تؤخذ نفس بذنب غريها فليس له إاّل أجر سعيه, وجزاء عمله, وال ينفع أحداً 
  (4)عمل أحد(

إن نعمة املال, ونعمة الصّحة, ونعمة األمن, ونعمة الفراغ, ونعمة القّوة, هذه القّوة     
اليت متَّعنا اهلل هبا, فهذه النعم اليت أنعم اهلل هبا علينا ميكن أن ترقى بنا إىل أعلى علِيني, 

ون عن  وميكن أن هتوي بنا إىل أسفل سافلني,فإذا أيقننا يقيًنا قطيعًّا أننا حماسبون, ومسئول
كّل حركة, وعن كّل سكنٍة, وعن كّل عطاٍء, وعن كّل مْنٍع, وعن كّل صلة وقطيعة وعن  
كّل غضب وسرور, وعن كّل أفعالنا, فال بّد أن تستقيموا على أمر اهلل,قال صلى اهلل عليه 

                                                 
 المرجع السابق . ـ 4

 (336/ ص  3)ج  -تفسير ابن كثير  -(43سورة فاطر اآلية ) -2

كان من أهل الخير والصالح، ،أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن محمد الشوكاني المالكي من أهل شوكان إحدى قرى خابران - 3

عنه  ووالده أبو طاهر كان من مشاهير المحدثين بخراسان. سمع أباه أبا طاهر، وأبا الفضل محمد بن أحمد ابن أبي الحسن العارف الميهني. كتبت

 سنة اثنتين وأربعين وخمسمئة بشوكان. شيئاً يسيراً بشوكان. وكانت والدته في سنة ستين وأربعمئة إن شاء هللا. وتوفي ليلة السبت الثامن من شعبان

المحقق:  هـ542لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، أبو سعد )المتوفى:  (445/ ص  4)ج  -التحبير في المعجم الكبير 

 م4915 -هـ4395الطبعة: األولى ،  ،بغداد –الناشر: رئاسة ديوان األوقاف ،منيرة ناجي سالم
 (13/ ص  1)ج  -لقدير ـ فتح ا4
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ُم اْبِن آد م  يـ ْوم  اْلِقي ام ِة ِمْن ِعْنِد ر بِِه ح ىتَّ ُيسْ  أ ل  ع ْن سم ٍْس ع ْن ُعُمرِِه ِفيم  وسلم:  )ال تـ ُزوُل ق د 
ُه و م الِِه ِمْن أ ْين  اْكت س ب ُه و ِفيم  أ نـْف ق ُه و م اذ ا ع ِمل  ِفيم ا ع ِلم    (1)(أ فْـن اُه و ع ْن ش ب ابِِه ِفيم  أ ْبال 

 .تعالىهلل سبحانه و حق التشريع والتحليل والتحريم أنها جعلت  – 7 
 قال تعاىل: ﴿                ﴾(2)  فلله احلاكمية, يتعبد عباده

الشيخ رمحه اهلل هذا املعىن حيث  وقد بنييف ذلك  غريه بأوامره ونواهيه, فال حق ألحد
فال ميلك أحد  وحده,قررت حق احلاكمية والتشريع هلل :) يقول متحدثاً عن مميزات العقيدة

 (3) (من البشر أن حيرم ما أحل اهلل أو أن حيّل ما حرم اهلل 
فال حرام إال ما حرم اهلل تعاىل, وال حالل إال ما أحل اهلل؛ فكل ما ورد فيه نص      

صريح من القرآن الكرمي, أو نص صحيح صريح من السنة النبوية بالتحرمي؛ فهو حرام قطعاً 
اهلل ف حالل ألن األصل يف األشياء اإلباحة إال ما ورد فيه دليل,وما مل يرد فيه نص فهو 

التامة الشاملة اليت  ة اهللشريع هذه و  ,تعاىل فرض الفرائض وحد احلدود وحرم ما حرم
 فال فرائض فرض وجل عز اهلل إن ارتضاها هلذه األمة.يقول النيب صلى اهلل عليه وسلم: )

 غري من أشياء عن وسكت تعتدوها فال حدودا وحد تنتهكوها فال حرمات وحرم تضيعوها
حكم اهلل تعاىل يف احلالل واحلرام ثابت وشامل ومطرد, ال يتغري  (6) (تبحثوا فال نسيان

بتغري الزمان واملكان؛ ألنه شرع اهلل العليم اخلبري, ومن فعل ذلك فقد أعطى لنفسه حق 
  التشريع وجعل نفسه نداً لرب العاملني.

قائمة على فهي   -رمحه اهلل–أهم مميزات العقيده اإلسالميه كما ذكرها الشيخ فهذه 
وال غموض , وال  عقيدة واضحة ال لبس فيه سلف األمة , وهي وإتباعالكتاب والسنة 

البدوي فيفهمها ويقتنع هبا مث ينطلق هبا  صعوبة وال فلسفة مضلة , بل كانت تعرض على
 حتت لوائها وينطوون إىل قومه وعشريته فيؤمنون هبا ,

                                                 
صحيح . حسنه األلباني في  2364رقم الحديث  (662/ ص  3)ج  ـ سنن الترمذي،كتاب: صفة القيامة، باب ماجاء في شأن الحساب والقصاص، 4

 .2644رقم الحديث  (644/ ص  5سنن الترمذي  )ج 
 (64ـ سورة يوسف اآلية ) 2
 (34)كتاب معالم الحضارة اإلسالمية صـ  3
سنن  ، وفي1246رقم الحديث (639/ ص  44)ج  كتاب األطعمة، باب: هللا حد حدوداً فال تعتدوها ـ المستدرك على الصحيحين للحاكم، 6

 4944 - 4334 -بيروت  -، دار النشر: دار المعرفة  335الدارقطني ، اسم المؤلف:  علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي الوفاة: 

 عبد هللا هاشم يماني المدني ، تحقيق: السيد
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ويقصد بذلك تغيري  علم التوحيد,يدعو الشيخ رمحه اهلل إىل التجديد يف دراسة             
األساليب, وتطوير الوسائل وهذه األساليب والوسائل ختتلف من عصر إىل عصر, واجملدد 
يعيش عصره ويعر  ما يفيد هدفه, ويقوي مقصده, فاألسلوب متغري من متغريات احلياة, 
وغريها من أساليب التغيري والوعظ والرتغيب والرتهيب, واالستدالل باألدلة الشَّرعيَّة 

العقليَّة, واحلكمة, واستخدام فنون اللغة العربيَّة, كل هذا للحفاظ على ثوابت الدين, و 
وأساسيات السنَّة, يقول الشيخ رمحه اهلل:) ال نريد بدراسة هذا الفن دراسة منظومات 
املتأخرين يف علم التوحيد وشروحها مثل ) اجلوهرة( وال حنوها وال دراسة )العقائد النسفية ( 

ها من شروح وحواش وال دراسة املطوالت الكالمية مثل شرح املقاصد أو شرح وما يتبع
  (1)املواقف وما شاهبها(

مث يذكر سبب ذلك قائاًل: ) فلم يعد كثري من مباحث هذه الكتب حيتاج إليه العقل     
املعاصر أو يستسيغه ومل يعد يكفي للرد على شبهات الفلسفة احلديثة,وما تثريه من 

رية أو اعتقاديه (. فكتب املتأخرين من علم الكالم و من سار على درهبم, مشكالت فك
باإلضافة إىل كوهنا خمالفة ملا جاءت به النصوص الشرعية و ما كان عليه سلفنا الصاحل  

 سفةليست كافية للرد على شبهات الفل فإن العقل ال يستسيغها, كما أهنا رمحهم اهلل
العقيدة من كل اإلضافات البشرية  وغريها من الشبهات احلديثة, كما جيب تنقية احلديثه

اليت ألصقت هبا, وتنقيتها من آثار علم الكالم الذي حوهلا إىل جدل عقيم وفلسفات تثري 
 الشكوك والوساوس بدالً من إزالتها.

كالم غري   حكمًا عامًا بأهنا خمالفة للنصوص الشرعية وهذا –رمحه اهلل –حكم الشيخ  
 صحيح فإن من األوىل أن يقول: وقد خالفت يف بعض املسائل منهج السلف .

                                                 
 (213سلسلة مدرسة الدعاة ص ) أنظرـ 4

املطلب الثالث: المعوة إىل التجميم يف دضاسة علم التوحيم 
 .التوحيم
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ويقول أيضاً: ) هلذا جيب توفري اجلهد الذهين الضخم الذي يبذل يف هضم هذه     
الكتب وحل ألغازها..ملا هو أجدى يف الدفاع عن العقيدة وتثبيتها,ومواجهة حتديات أعداء 

  (1) اإلسالم ومؤامراهتم (
 فالذي نريده من دراسة العقيدة اإلسالمية مراعاة مايلي:

ـ إن القرآن الكرمي والسنة النبوية مها مصدرا التشريع اإلسالمي,يقول الشيخ يف ذلك: ) 1
أن يكون كتاب اهلل عزوجل وما يبينه من صحيح السنة هو املصدر الفذ للعقيدة اإلسالمية 

الفضول وهبذا تبقى العقيدة على صفائها ووضوحها املنشودة بعيدًا عن الشوائب والزوائد و 
 ما وسلم فكل عليه اهلل صلى رسوله وسنة اهلل كتاب هو العقيدة فمصدر (2)وبساطتها(.

 عليه اهلل صلى اهلل  رسول سنة من ص حَّ  ما وكل للمسلمني شرع هو الكرمي القرآن يف ورد
مفسرة وموضحة للقرآن ألن السنة  الكتاب فهم يف املرجع ألنه قبوله وجب وسلم

الكرمي,فهذان املصدران مها منبع العقيدة الصحيحة الصافية اليت ال يتطرق إليها أي بدع أو 
 شبه أو شكوك.

ـ ) أن نتبع منهج القرآن الكرمي يف خماطبة العقل والقلب معًا من أجل تكوين اإلميان 2
لفالسفة أو على القلب الصحيح الثابت فبناء العقيدة على العقل وحده كما هو إجتاه ا

وحده كما هو اجتاه الصوفية ال يتفق مع مشول املنهج اإلسالمي الذي يقوم اإلميان فيه على 
لقد بني الشيخ منهج القرآن يف اخلطاب  (3)اقتناع العقل وانفعال القلب وصدق اإلرادة(.

فهو شامل يقوم على تقدمي الشرع على العقل فإنه ال تناقض بني النقل الصحيح والعقل 
 إال يعرفون ال الصريح ألن العقل البشري ال يستطيع االستقالل باهلداية وحده,فالفالسفة

 فيها, يعيشون كانوا يتال الوثنية بالبيئات ملوث عقل وهو الوحي, نور من اجملرد العقل
أما  الصحيح. السليم العقل عن وبعيد السلف لقول مناقضاً  التوحيد يف قوهلم كان فلهذا

                                                 
 (213سلسلة مدرسة الدعاة ص ) ـ 4

 .نفس الصفحه. ـ المرجع السابق 2

 .نفس الصفحه ـ المرجع السابق 3
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بناء العقيدة على انفعاالت القلب فهذه طرق الصوفية اليت أدت هبم إىل احلياد عن الطريق 
 الصحيح ومن حنا حنوهم.

ت معتقداته وإقناع مدعويه والرد على ـ )اإلهتمام بأدلة القرآن الكرمي اليت ذكرها إلثبا3
خصومه مثل أدلة القرآن على وجود اهلل, وكذلك أدلته على التوحيد وعلى البعث وعلى 
نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم وكلها أدلة عقلية برهانية صرحية وليست خطابية كما وهم 

 القرآن الكرمي أحسن لقد بني اهلل سبحانه وتعاىل األمور العقدية يف (1)بعض املتكلمني ( 
بيان فقد بني توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد األمساء والصفات ودالئل نبوة األنبياء 
والبعث واملعاد وصدق نبوة حممد صلى اهلل عليه وسلم ولـ )قد سلك القرآن الكرمي مسالك 

,قال (2) سوى اهللمتعددة يف إثبات الوحدانية ونفي الشرك لطرق متعددة متثلت يف: نفي ما 
تعاىل:﴿                    ﴾(3) ومن األدلة اخلطابية

 ﴿                           ﴾(4)  ومن األدلة
الربهانية ﴿                         

﴾(5 ) 
ـ إن معرفة احلقائق والعلوم الكونية وربط احلقائق الدينية بأدلتها الكثرية يف الكون مما له 4

 .عز وجل يف النفس أثر كبري يف ترسيخ اإلميان باهلل
قال تعاىل:  ﴿                          

              ﴾(6)  وقد حتقق ما أخرب اهلل به يف عصر االكتشافات
 .احلديثة والتقدم العلمي احلديث فقد ذكر الشيخ رمحه اهلل ذلكالعلمية 

                                                 
 (219سلسلة مدرسة الدعاة ص ) ـ 4

د/ فرج هللا عبد الباري،دار اآلفاق العربية،القاهرة، الطبعة  األولى  ( بتصرف يسير،433العقيدة اإلسالمية في مواجهة التيارات اإللحادية، ص) - 2

2446. 

 (443سورة البقرة اآلية ) ـ3

 (54ـسورة النحل اآلية ) 6

 ( 22ـ سورة األنبياء اآلية ) 5

 (53ـ سورة فصلت اآلية ) 4
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) االستفادة من ثقافة العصر وخصوصا يف ميادين العلوم البحتة كالفلك يف ذلك: فقال 
والطب والفيزياء وعلم احليوان والنبات لتأييد قضايا العقيدة وتثبيتها كما فعل ذلك كثري من 

 (1)األجانب(.املؤلفني يف زماننا من املسلمني و 
 ئهأمساو  العليااهلل  صفات إثباتـ سار الشيخ رمحه اهلل على عقيدة السلف الصاحل يف 5

 .متثيل وال تكييف وال حتريف وال تعطيل وال تأويل دون احلسىن,
يقول رمحه اهلل يف هذا املعىن: ) أن نتبىن طريقة السلف فيما وصف اهلل نفسه من غري 
تكييف وال متثيل وال تأويل وال تعليل وهي الطريقة اليت انتهى إليها أساطني علم الكالم 
واألشاعرة وغريهم فما وجدوا بدًا سوى أن يقروا بطريقة القرآن فيما وصف اهلل به نفسه 

 على جيب )يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل: (2)الله إثباتًا ونفياً( وفيما يليق جب
 مماثلة من عنه نفاه ما عنه وينفوا, والصفات األمساء من  أثبته ما هلل يثبتوا أن اخللق

 تعطيل بال وتنزيه, تشبيه بال إثبات يف  ويكونوا, والتمثيل التعطيل من فيخلصوا, املخلوقات
)(3). 

يقول الشيخ الشيخ للرد على شبهات املستشرقني وغريهم فيما يتصل بالعقيدة,ـ دعوة 6
وغريهم من خصوم اإلسالم وتالميذهم والرد املبشرين واملستشرقني  ) نتتبع شبهاترمحه اهلل:

عليهم رداً علميًا فكرياً مركزاً بلسان العصر ومنطق احلجة وسالح العلم حىت ال تبقى شبهة 
ال يزال كثري من أعداء اإلسالم يقومون بإثارة الشبهات  (4)ض( ملتشكك أو حجة ملعرت 

 كاهِتامهحول العقيدة اإلسالمية وهذا ديدهنم منذ بعثة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  
وسنتحدث عن , ذلك وغري اآلخرين عن القرآن وتلقي واجلنون والشعر والكهانة بالسحر

 .شاء اهللتلك الشبهات بالتفصيل يف املبحث الثاين إن 
 
 

                                                 
 (213سلسلة مدرسة الدعاة ص ) ـ 4

 (213سلسلة مدرسة الدعاة ص ) ـ2

 (.316اط المستقيم ص )اقتضاء الصر ـ 3

  (213سلسلة مدرسة الدعاة ص ) ـ 6
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 املبحث الثاني: جهوده يف ضد الشبهات.
 

 

 سبعة مطالب: وفيه

- شبهة امللحدين يف إنكار وجود اهلل: :األول ملطلبا 

 - شبهة القول باملصادفة. :الثاني ملطلبا 

 - شبهة نسبة اخللق إىل الطبيعة. الثالث: ملطلبا 

- شبهة من خلق اهلل. ملطلب الرابع:ا 

- شبهة هل يستطيع اهلل سبحانه أن خيلق إهلاً. ملطلب اخلامس:ا 

- شبهة القول بتطور اإلنسان. ملطلب السادس:ا 

- شبهات حول عقيدة القدر والرد عليها. ملطلب السابع:ا 
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 : توطئة
أرواحهم على أكفهم, وسخروا أمواهلم لدينهم, وجعلوا إن الدعاة إىل اهلل جعلوا      

حياهتم كلها منوذجًا مثاليًا ألمر اهلل وألمر وهدي رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم, وهم يف 
األمة أنوار ُهداها, وهم مصابيح ُدجاها, وهم الشموع اليت تنري طريق العلم والعمل والدعوة 

اء ورثة األنبياء, وإن األنبياء مل يورِثوا دينارًا وال درمهاً, إىل اهلل سبحانه وتعاىل, ) وإن العلم
.إمنا ورثوا العلم, فمن أخذه أخذ حبٍظ وافر (

(1)
  

فطريق الدعوة إىل اهلل حمفو  بالصعوبات واملشقة فال بد للداعية من أن يتحلى      
 الدعوي أعداءبالصرب يف دعوته, يقول الشيخ حممد بن عبد الوهاب: ) وقد يعرتض طريقه 

 يصري ما اهلل دين من نتعلم أن علينا فالواجب. وحجج وعلم فصاحة أهل عليه قاعدون
 ﴿: - وجل عز - لربك ومقدمهم إمامهم قال الذين الشياطني هؤالء به نقاتل لنا سالحا

                                

              ﴾(2) .الذي بكتابه علينا تعاىل اهلل من وقد 
﴿ : تعاىل قال كما بطالهنا ويبني ينقضها ما القرآن ويف إال حبجة باطل صاحب يأيت ال

                   ﴾(3). 
 يوم إىل الباطل أهل هبا يأيت حجة كل يف عامة اآلية هذه املفسرين بعض قال     

  .(4)القيامة(

                                                 
العلم  :كتاب   ،الترمذي وفي سنن3451رقم الحديث  (69 ص/  44 ج) ،الحث على طلب العلم:باب ،العلم :كتاب،داود أبي سنن 4 -  

. حسنه األلباني في 2444رقم الحديث ( 294/  9)باب مما جاء في فضل الفقه على العبادة  ،عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 :الطبعة،الرياض – المعارف مكتبة ،14رقم الحديث  ،األلباني الدين ناصر محمد (41/ ص  4)ج  ،صحيح الترغيب والترهيب

 .الخامسة

 (41ـ44ـ سورة األعراف اآلية )244

  (33ـ سورة الفرقان اآلية )241

  االسكندرية. ،دار اإليمان  ،بتصرف ( 22ص) ،الوهابالشيخ محمد بن عبد ،ـ كتاب كشف الشبهات 6

 املبحث الثاني: جهوده يف ضد الشبهات.
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 تعريف الشبهات يف اللغة واالصطالح:
 تعريف الشبهة لغة:

الذي رواه النعمان بن بشري  ويف احلديث (1)) هو ما مل يُتيقن كونه حرامًا أو حالاًل (.    
 وبينهما بني احلرام وإن بني احلالل : ) إنرضي اهلل عنه عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 يف وقع ومن وعرضه لدينه استربأ الشبهات اتقى فمن الناس من كثري يعلمهن ال مشتبهات
(2) احلرام ( يف وقع الشبهات

 

يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل:  ) الشُّبه اليت يضل هبا بعض الناس وهي ما     
يشتبه فيها احلق والباطل, حىت يشتبه على بعض الناس ومن أويت العلم مل يشتبه عليه احلق 

وقال أيضاً:) ال يشتبه على الناس الباطل احملض بل ال بد أن يشاب بشيء  (3)بالباطل ( 
 (4)من احلق ( 

فيفعل األمر الذي يلتبس باحلق, فيظنه صاحبه حقا وهو ليس حبق. الشبهة:فالمراد ب   
ويظنها من العلم الدليل فيقول: هذه تساند ما أنا عليه, وهي يف احلقيقة من  الشبهة
وال تزال حىت اليوم تثار وتردد بصيغة أو وهناك الكثري من الشبهات اليت أثريت قدميًا الشبه.

ئمة األ هاودحضا فانربى للرد عليه عقيدة اإلسالمية ممن يف قلبه مرضى حول البأخر 
من واملنقول فبينوا فساد تلك الشبه وبطالهنا باألدلة البينة  الذين مجعوا بني املعقول ءعلماالو 

 .واحلجج الدامغةالكتاب والسنة 

وقد عرض الشيخ عبد اهلل علوان ـ رمحه اهلل ـ بعض تلك الشبهات ورد عليها باألدلة     
العلمية والرباهني العقلية من القرآن الكرمي والسنة النبوية بأسلوب واضح وعبارات سهله 

 لتعم الفائدة للجميع. 
 من الشبهات نوردها يف عدة مطالب: اً ويف هذا املبحث سو  نذكر عدد    

 
                                                 

  (493كتاب التعريفات للجرجاني ص ) - 4

 (6414رقم الحديث ) (294/  3)كتاب المساقاة، باب أخذ الحالل وترك الشبهات  ،مسلم صحيح - 2

 هـ .   4649العبيكان،الرياض، الطبعة الخامسة،  . لشيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم  ابن تيمية، مكتبة 444ـ التدمرية ص  3

   3/31ـ مجموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية  6
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 املطلب األول: شبهة امللحدين يف إنكار وجود اهلل: 

 املطلب الثاين:شبهة القول باملصادفة.

 : شبهة نسبة اخللق إىل الطبيعة.طلب الثالثامل

 .املطلب الرابع: شبهة من خلق اهلل

 .املطلب اخلامس:شبهة هل يستطيع اهلل سبحانه أن خيلق إهلاً 

 ن.املطلب السادس: شبهة القول بتطور اإلنسا
 .الرد عليهاو :شبهات حول عقيدة القدر بعاملطلب السا
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 شبهة الملحدين في إنكار وجود اهلل:
الشيخ وقام ا املاديون قدمياً وحديثاً, وهذه أهم الشبهات اليت عرضها هبوهي شبهة قال     

بتفنيدها, وهي باطلة أمام األدلة والرباهني الواضحة واحلقائق العلمية يقول الشيخ رمحه اهلل: 
)وهذه الشبهة قد هتاوت أمام حقائق العلم وظواهر الكون بل أصبحت من التفاهة 

 (1) .والسقوط ما جيعلها أن تنهزم من مواجهة احلق وإشعاعات الربهان
يقول اهلل تعاىل:﴿                              

  ﴾(2 ) 
أما عن سبب إنكارهم وجحودهم وجود اهلل مع أن اإلميان باهلل أمٌر فطرٌي وبديهٌي   

 ويرجع ذلك إىل سببني ذكرمها الشيخ رمحه اهلل ومها:
ـ "البيئة الفاسدة واحمليط املوبوء الذي عاشوا فيه ومن املعلوم أنا اإلنسان حني يغمض 1

عينيه عن رؤية احلق ويصم أذنيه عن مساع احلق وميسك لسانه عن اإلقرار باحلق ويعطل 
 عقله عن إدراك احلق, فال تنفع معه اآليات والنذر, وال جتدي الدالئل والرباهني. 

إال مبا أدركته حواسهم وباعتبار أن اهلل سبحانه ال يُدرك باحلواس فهم  ـ ألهنم ال يؤمنون2
ال يؤمنون به. وما هذا اإلدعاء يف احلقيقة إال مغالطة كاذبة يردها العقل ويبطلها العلم 

 3ويكذهبا الواقع لكوهنا ال تقوم على برهان وال تعتمد على دليل."
 
 
 

                                                 
  هـ .4623( نشر دار السالم،مصر، الطبعة الثامنة، 43العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، الشيخ عبدهللا علوان ص) ـ  4

 43 سورة األنبياء اآلية -2

  (45العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، الشيخ عبدهللا علوان ص) - 3

 املطلب األول: شبهة امللحمي  يف إنكاض وجود اهلل.
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 رد الشيخ لهذه الشبهة:
 هذه الشبهة وقام بتفنيدها معتمداً على األدلة التالية: وقد رد الشيخ     

 الدليل األول: دليل حدوث الكون:
) من األمور املسلم هبا عقاًل, واملعروفة جتربًة وحساً  -رمحه اهلل  –ويف هذا يقول الشيخ   

وواقعاً, أن كل حادث البد له من حمدث وباعتبار أن هذا الكون حادث إذًا البد له من 
 وقد أشار القرآن الكرمي إىل هذا املبدأ احلق السليم بقوله تعاىل:   حمدث

 ﴿                ﴾(1)  إذا فإنكار حمدث للحوادث
وموجد للوجود تكذيب للواقع وتناقض مع العقل ونسف ملبدأ السببية الذي هو مفتاح 

  (2)العلم ومصدر احلقائق (.
الشبهات تغطي وحتجب عن البعض اإلميان بوجوده سبحانه أو التشكيك يف  هفهذ    

هلل سبحانه وتعاىل  وإثبات وجوده, وهتد  كثري من آيات القرآن الكرمي إىل إثبات وجود ا
 حدوث الكون ومن هذه األدلة قوله تعاىل:  ﴿            

                           

                     ﴾(3) :وقوله تعاىل 
 ﴿                            

                                 

                                   

     ﴾(4 ) فهذه اآليات تؤكد خلق اهلل سبحانه وتعاىل هلذا الكون مبا
فيه,وإثبات حدوثه, ومما يدل على حدوثه تغريه من حال إىل حال ومن صفة إىل صفة 

                                                 
  35سورة الطور اآلية  -214

  (49العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، الشيخ عبدهللا علوان ص) ـ 2

  (24ـ49ـ سورة العنكبوت اآلية )3

  (44ـ 44ـ9ـ سورة فصلت اآلية ) 6
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 كل عن عبارة وهو حمدث؛ العامل أن: يعلم أن :) جيب(1)يقول اإلمام الباقالين.  أخرى
 إىل صفة ومن حال, إىل حال من هتغري : حدوثه على والدليل تعاىل, اهلل سوى موجود
 على استدل إمنا السالم, عليه واخلليل حمدثاً, كان ووصفه سبيله هذا كان وما صفة,

 ريب هذا: قال الكوكب رأى ملا ألنه حالة؛ إىل حالة من وانتقاهلا بتغريها املوجودات حدوث
 خملوقة, مفطورة حمدثة أهنا على دلت حال إىل حال من وانتقلت تغريت ملا هذه أن فعلم
   (2)(.واألرض السموات فطر للذي وجهي وجهت ذلك عند فقال خالقاً, هلا وأن

وبعد ذلك يذكر الشيخ خالصة الرد على الشبهة السابقة قائاًل:) فالذي خنلص إليه      
بعد ما تقدم أن هذا الكون مادام فيه حرارة ومادام فيه حركة وسكون فال ميكن أن يكون 
قدمياً, وإذا كان ليس قدميًا فهو إذًا حادث, وإذا كان حادثًا فال بد له من حمدث واحملدث 

تعاىل, وقد قال تعاىل: ﴿ هو اهلل سبحانه و                

     ﴾(3 ) لقد ذكر الشيخ دليل احملرك واملتحرك وهي األدلة اليت اعتمد
الفالسفة عليها يف إثبات وجود اهلل ومنهم الفالسفة املسلمني,حيث يرون أن كل حركة 
البد هلا من حمرك, وأن املتحركات البد أن تنتهي إىل حمرك أول وهو اهلل, وغريها من األدلة 

ودليل العناية  اليت اعتمد عليها الفالسفة يف اثبات وجود اهلل كدليل املمكن والواجب
والغاية,ودليل االخرتاع وغريها من األدلة.وقد أحسن الشيخ رمحه اهلل الرد على تلك 

الل الرد العلمي املدعم باآليات القرآنية واألدلة العقلية, فعلمنا بوجود اهلل الشبهات من خ
سبحانه وتعاىل فطرة فطرنا اهلل عليها, واثبات وجود اخلالق مل يكن األساس يف دعوة الرسل 
عليهم السالم ألن وجود اخلالق مركوز يف الفطرة البشرية ودعوة الرسل وإمنا دعوة الرسل 

 لوهية وهو إفراد اهلل بالعبادة دون سواه.جاءت بتوحيد اإل
 الدليل  الثاني: دليل اإلرادة العليا:  

                                                 
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر، ابو بكر: قاِض، من كبار علماء الكالم انتهت إليه الرياسه  م (4443 – 954هـ /  643 -333)الباقالني:  - 4

هه عضد الدولة سفيراً عنه إلى ملك ا لروم في مذهب األشاعرة .ولد في البصرة وسكن بغداد فتوفي فيها،كان جيد االستنباط، سريع الجواب . وجَّ

  (4/441النصرانية بين يدي ملكها. من أبرز كتبه: إعجاز القرآن .كتاب األعالم للزركلي،)فجرت له في القسطنطينية مناظرات مع علماء 

( المكتبة األزهرية للتراث، الطبعة 29،ص)لباقالنيفيما يجب اعتقاده وال يجوز الجهل به، للقاضي أبي بكر ابن الطيب ا كتاب اإلنصاف 234

 الثانية،) نسخة الكترونية( 

(22كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان،ص) _ 24اآلية _ سورة الذاريات  234
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يقول الشيخ رمحه اهلل: ) مادام يف هذا الكون نظام وإبداع ودقة وإحكام..فال بد من     
يرى الشيخ  (1)إرادة عليا صدرت عن خالق خمتار حكيم مريد وضع كل شيء يف موضعه.(

 ال ألنه الكمال صفات وله, منه أعظم موجده يكون أن بد ال ا فيهجبميع م الكون أن هذا
 يضبطها ال اليت احلركة فإن عاقلة, غري حركة بفعل الضبط وهذا التنظيم هبذا يوجد أن ميكن
 أمام الظاهرة املخلوقات إىل معىن وبالنظر ذو شيء منها يوجد أن ميكن وال هلا منظم

 وخالقها. موجدها وجالل كمال إىل ذلك فيهديهم أعينهم
 الدليل الثالث:ظاهرة الحياة:

يقول الشيخ: ) إن املتأمل للمخلوقات احلية املنبثة هنا وهناك واملنتشرة يف عوامل هذا      
الكون, جيد ماليني املاليني من األحياء تنقسم إىل آال  من األنواع واألجناس, كل جنس 

وطرق تغذيته, وطرق حياته, وبقاء نوعه وكل نوع له خصائصه ومزاياه, وشكله وصورته, 
وساللته..أال تدل على أن اهلل سبحانه هو الذي بدأ خلقها وصور أشكاهلا وقدر أقواهتا 

مما سبق يتبني أن الشيخ رمحه اهلل يدلل على ما يقول   (2)ونفخ فيها روح احليوية واحلياة.(
الكون من الكائنات احلية  بإثبات وجود اخلالق وإحيائه سبحانه وتعاىل لكل ما يف هذا

 بأشكال وأنواع خمتلفة, قال تعاىل:﴿                   

                                   

                           

   ﴾(3)  
عن خلق اإلنسان: ) أما خلق اإلنسان فهو أعجب  –رمحه اهلل  –يقول الشيخ        

وأعظم ملا امتاز به من العقل وملا أويت من الفهم والعلم  وملا أعطي من ملكة التعبري 

                                                 
  (23ص) ،ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان4

  (25ص) ،السابق ـ المرجع 2

  (44ـ 44ـ سورة لقمان اآلية ) 3 
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والبيان, وملا ُفطر عليه من حسن اهليئة والصورة, فكل هذه اخلصائص واملزايا اليت ركبها اهلل 
 (1)واإلله احلكيم القادر.( يف اإلنسان تدل داللة تامة على اخلالق املبدع

مما سبق يتبني أن أعظم خلق اهلل هو اإلنسان,خلقه من نطفة مث صار علقة مث مضغة مث 
بدأ مراحل خلقه وتصويره يف أحسن صورة ونفخ فيه من روحه فخرج إىل هذه الدنيا فغذاه 

 هبا.ورزقه وأنعم عليه بنعمة العقل وكرمه 
﴿ قال تعاىل:                        

                             

            ﴾(2) 
  :الدليل الرابع: ظاهرة اإللهام والهداية 

يقول الشيخ رمحه اهلل عن هذه الظاهرة:) هي ظاهرة تنظم شؤون الكون كله مبا فيه      
من الذرة إىل العناصر إىل األرض إىل الشموس إىل اجملرات إىل احليوان إىل اإلنسان,وما 

 حني قال:﴿ أمجل ما عرب به القرآن يف إثبات ظاهرة اإلهلام واهلداية       

          ﴾(3)  الذي خنلص إليه بعد ما تقدم,أن ظاهرة اإلهلام
واهلداية اليت أودعها اهلل يف هذا الكون, هي من أكرب الظواهر اليت تدل على خالق حكيم 

ومعىن ذلك أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق مجيع  (4)مبدع أحكم كل شيء وأتقن كل شيء.(
الكائنات وأودع فيها هذه الظاهرة,ظاهرة اهلداية للحفاظ على نسلها وبقائها يف هذه احلياة 

 ولوال هذه الظاهرة لُقضي على نسلها هنائياً. 
 

 ظاهرة الوحدة المتكاملة في الكون: الدليل الخامس: 

                                                 
 (24ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، ص) 4

 

  (9-3ـ1سورة السجدة اآلية )-  2

  (54)ـ سورة طه اآلية  3

  (34ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، ص) 6
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لقد خلق سبحانه وتعاىل هذا الكون وجعله منظم متكامل ليس فيه أي خلل أو فطور  
يقول الشيخ رمحه اهلل يف هذا:) إن املتأمل مللكوت هذا الكون, يرى أن فيه وحدة متكاملة 
تدل على أن ذاتًا واحدة موجودة متصفة بالعلم والقدرة واإلرادة, قد أوجدته من عدم, 

فيتبني لنا مما سبق أن  (1), هذه الذات هي اهلل سبحانه وتعاىل (وخلقته بعد أن مل يكن
 اآليات من فيهما وما وكثافتها اخنفاضها يف األرضو  واتساعها, ارتفاعها يفخلق السماء 

 ونبات وأشجار وقفار وجبال وحبار, وثوابت   سيارات, كواكب من العظيمة املشاهدة
تدل داللة واضحة  يف لوهنا وطعمها ورائحتها, خمتلفة ومنافع, ومعادن وحيوان ومثار, وزروع

 .على وجود اهلل سبحانه وتعاىل

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  (34ـ المرجع السابق ص) 4
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 تكوينها مت واملخلوقات األشياء مجيع وأن يقول املاديون أن هذا الكون وجد مصادفة,     
 .والتدبري واإلرادة القصد بطريق ذلك وليس الصدفة, بطريق عليه هي ما على

ولذا يقول الشيخ رمحه اهلل: ) يثري بعض املالحدة أن هذا الكون ليس من صنع خالق وإمنا 
 الع امل   هلذا حصل أين ولكن من (1)وجد مصادفة دون أن يكون للقدرة اإلهلية أي تأثري فيه(

 ينسب كيف العقول فيه حارت الذي احلكيم والرتتيب الكون,العجيب يف هذا  النظام هذا
 مواردها وتباين أشكاهلا اختال  على األجزاء تلك اجتمعت وكيف املصادفة إىل ذلك

 جمرد على العامل قام لو ؟!جتّددت وكيف تآلفها, على وبقيت حفظت وكيف وقواعدها,
 معني اجتاه يف جبارة بإرادة يدفع كون أنه يبدو الذي ولكن, فوضوياً  كوناً  لكان الصدفة
 الدقة من إله حكيم خبري. وجه على مربمج

مث يناقش الشيخ هذا اإلدعاء على ضوء العقل والعلم لسببني: ليعر  مبلغه من احلقيقة  
 ومقداره من الصواب.فقد قسم املصادفة يف نظر العقل إىل قسمني:

 يلة.ـ مصادفة مستح2ـ مصادفة ممكنة.                 1
مث ضرب لنا مثالً للمصادفة بقسميها فيقول: ) أما املصادفة املمكنة فصورهتا: مهندس      

مدين أشر  على نسف جبل صغري من جهة من اجلهات وملا قام بعملية تفجري األلغام, 
إذ األحجار تتناثر هنا وهناك, فتكون عن طريق الصدفة بيت صغري,مل تظهر عليه روعة 

يم البناء..فتشكل البيت مصادفة هبذا الوصف وبعد عملية النسف ممكن اهلندسة,وال تصم
 عقاًل؛ألن الواقع يؤيده, والعقل يصدقه.

                                                 
4
 

(39ص) ،كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسانـ 
  

 املطلب الثاني: شبهة الدقول باملصادفة.    
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أما املصادفة املستحيلة: فهي اليت حيكم العقل ببطالهنا الستحالة وقوعها يف عامل     
 .(1)الواقع.ونرجع إىل املثال السابق لنرى وجه االستحالة فيها (

أرى أنه من اخلطأ تقسيم املصادفة إىل قسمني فإنه من املستحيل أن ينتج عن تفجري    
 جبل بناء بيت حىت لو كان صغرياً,إذاً فاملصادفة هبذا املعىن مستحيلة بقسميها. 

أما املصادفة املستحيلة فيقول عنها:) ما يتعلق بنسف اجلبل فإنه من املستحيل عقاًل وعرفاً 
النسف قصر منيف رائع قائم على هندسة حمكمة, وتصميم بديع من أن يتكون من عملية 

ناحية ترتيب الغر , وموقع الشرفات ومتاسك البناء..فالعقل يكذب بداهة هذه املصادفة 
املزعومة وحيكم عليها باالستحالة, ويتهم من يدعيها باهلوس واجلنون.والعقل ال ميكن أن 

 (2)واجلنون( يصدقها بل يتهم من يدعيها باختالط العقل
 مث يذكر الشيخ بعض األمثلة األخرى, ومنها: 

لو أن نسبة اهليدروجني واألكسجني اختلفت يف املاء عما عليه اآلن ملا كان املاء " -1
 صاحلاً للشرب ولقتل الناس العطش.

 ولوال قوانني احلرارة ملا تربدت األرض وملا كانت صاحلة للحياة.  -2

 . وملا كانت هلا مثل هذه القشرة الصاحلة للحياةولوال اجلبال لتناثرت األرض  -3

 ولو مل يكن يف األرض أرزاقها ملا استطاعت احلياة أن تبقى. -4

ولو كانت مياه البحار حلوة لتعفن املاء املوجود فيها وتعذرت بعد ذلك احلياة على  -5
 ( 3 "األرض.

كن حبال أن تكون ) هذه الظواهر الكونية وغريها ال مي :مث يعقب على ما سبق بقوله     
مصادفات بل البد هلا من مدبر حكيم وخالق مبدع وضع األشياء يف مواضعها وقدرها حق 

 4) قدرها فجاءت على هذا النحو البديع والنظام احملكم.(

                                                 
  (39ص) ،ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان 4

  (64ص)،ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان 2
 (62المرجع السابق ص )أنظر  - 3

 ( 63ص) ،العقيدة الربانية وأصل اإلنسان ـ كتاب 6
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فهذه الظواهر من األدلة الواضحة البينة على إثبات وجود اهلل سبحانه وتعاىل فال ميكن أن 
 عن طريق الصدفة العمياء.توجد هذه الظواهر الكونية 
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يقول الشيخ رمحه اهلل ) إن هؤالء الطبيعيني املاديني الطبيعة يف نظرهم هي إله العصر       
واإلجياد  املزعوم, فهي املوجدة وهي اخلالقة. ولست أدري كيف يعطون للطبيعة صفة اخللق

وهي مجاد ال يتصف بعقل وال تدبري, وال علم وال إرادة. فهل يصدق عاقل أن األرض 
خلقت األرض والسماء خلقت السماء واألشياء أبدعت بذاهتا, واحلياة أوجدت نفسها, 

 (1)فهي خالقة وخملوقة, وموجدة وموجودة؟ (.
 :رد الشيخ على هذه الشبهة

تستند على أساس علمي, وال تقوم على برهان عقلي وإمنا دعا يبني أن هذه املزاعم ال     
هلا اإلحلاديون وروجوا هلا, فاخلصائص اليت اعتمد عليها الطبيعيون يف خلق الشيء 
وإجياده,ما هي يف احلقيقة إال أوهام وأكاذيب لتضليل أصحاب العقول الفارغة, والنفوس 

 الزيغ والضالل. املتحللة الضعيفة إلشاعة الكفر واإلحلاد وترويج
مث يقول: )إن الطبيعة إله العصر املزعوم,مل تثبت أمام الربهان العقلي, والنقد العلمي    

وليست بالنسبة للمخلوقات سوى صفاهتا وقوانينها اليت جتري عليها, وأن صفات األشياء 
جود ال توجدها, وخصائص املوجودات ال ختلقها, إذن البد لنا إال أن نقر يف النهاية بو 

  (2)خالق مبدع حكيم وهو اهلل سبحانه وتعاىل (.
فكيف تكون غريه, عن فضال نفسه خيلق أن ميكن ال اإلنسان أنوالواقع أكدا  العقلإن 

 صفات كل وألودعها يشاء كما لصورها نفسه خيلق أن استطاع ولوالطبيعة هي اخلالقة 
 نقص من البشرية النفس يعرتي مما شئ يعرتيها ألن عرضة جعلها وملا وهناية, بداية الكمال

 على يبقى بل وميوت, وميرض وينام ويتعب ويعطش جيوع اإلنسان رأينا وملا ضعف, أو
 فيه يشك وال ويتيقنه اجلميع وحيسه يراه الذي الواقع ولكن تبديل, وال تغري يعرتيه ال حاله

                                                 
  ( بتصرف .65ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، ص) 4

  ( 52ـ المرجع السابق ص) 2

 املطلب الثالث: شبهة نسبة اخللق إىل الطبيعة.  
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 أمه بطن من خرج نضجه مت إذا ما حىت خمتلفة, بأطوار ومير نطفة, يبدأ اإلنسان أن أحد
 مث شبابه, قوة يبلغ حىت النمو يف يتدرج مت شيئا, احلياة هذه أمر من يعلم ال هزيال ضعيفا

 يتحول مث الرتاب, يف ويقرب فيموت حياته تنتهي مث والضعف, بالشيخوخة االحنالل يف يبدأ
 يقوى ال ثابتة احلقائق تلك يشاء, حني ذلك بعد اهلل سيبعثه مث خنرة, عظام إىل ذلك بعد
فهل يشك أحد بعد هذا يف وجود خالق  وبيان حجج من أويت مهما منكر إنكارها على

 عظيم خلق كل شيء حبكمة وعلم.
يعر  الشيخ عبد اجمليد الزنداين الطبيعة بقوله: ) الطبيعة هي هذه املخلوقات مبا أودع     

واألشجار وإذا دققت اهلل فيها من خصائص وصفات كالشمس والقمر والكواكب والنجوم 
النظر تبني لك أن الطبيعة هي مجلة األوثان السابقة اليت عبدهتا الوثنيات األوىل مضافاً إليها 

 .(1)بعض خملوقات أخرى, فليست الطبيعة إذاً إال وثناً جديداً مجع األوثان السابقة (
 من هلا كانت إن فإهنا, خواصها وأكسبها, طبيعتها املادة تلك أودع الذي ولكن من     
 وقد, يزول وال يتخلف ال بالذات ما ألن والزوال التغري تقبل مل حقيقتها ومقتضى, ذاهتا

 يف ويضعها, يدبّرها عليم حكيم خمتار وفاعل, يهبها واهب من هلا بدّ  فال, تتبدل رأيناها
 خواصها. من وال, املادة من ذلك هو اهلل سبحانه وتعاىل وليس, مواضعها
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 :شبهة من خلق اهلل
قد ختطر يف أذهان بعض املؤمنني  اليت من خلق اهلل؟ قوهلم نحرفني عقدياً امل بعضيردد      

صلى اهلل  رسولال لكنهم يعاجلوهنا بالوصفة الشرعية اليت دهلم عليهاو  من وسوسة الشيطان,
 يـ ُقول   ح ىتَّ  ك ذ ا خ ل ق   م نْ  ك ذ ا خ ل ق   م نْ  فـ يـ ُقولُ  أ ح د ُكمْ  الشَّْيط انُ  ي ْأيت : )عليه وسلم يف قوله

وهذا العالج السريع يقطع الشبهة من  (1)(و ْليـ ْنت هِ  بِاللَّهِ  فـ ْلي ْست ِعذْ  بـ ل غ هُ  ف ِإذ ا ر بَّك   خ ل ق   م نْ 
وإميانه لو اسرتسل معها؛ ألن الناس يتفاوتون يف  على املسلم تفكريهأصلها لكي ال تفسد 

هذه املقولة الشيطانية لو حللت له ونقضت, وهلذا  عقوهلم, وليسوا كلهم سيدرك بطالن
يقيه املرض بإذن اهلل. أما أصحاب الشكوك واحلرية  يكتفى معه هبذا العالج العاجل الذي

ذه املقولة؛ ألهنم حتما لن يقتنعوا بالعالج األول أسلوب آخر يعري هلم ه فيستخدم معهم
  على إميان الشخص وفطرته. عتمدالذي ي

 رد الشيخ على هذه الشبهة:
لقد ذكر الشيخ يف هذه الشبهة صنفني من الناس وهم الذين ترتدد على ألسنهم هذه       

 الشبهة :
السؤول,فيرتدد على ألسنتهم الصنف األول: صنف األطفال حني يكونون يف مرحلة السن 

مثل هذا السؤال.فسؤاهلم  ليس لشبهة وإمنا ذلك لتكوين حصيلة من املعلومات عن هذا 
 الكون.

الصنف الثاين: وهم من يقصد الشيخ بأهنم أصحاب شبهه وهم صنف املنكرين امللحدين 
ضالهلم الذين يثريون مثل هذه الشبهات لغاية خبيثة يف نفوسهم, حىت يوقعوا يف شراك 

 وإحلادهم ضعا  النفوس واإلميان وفارغي العلم والعقول.

                                                 
باب  كتاب:اإليمان، وصحيح مسلم، 3436رقم الحديث (  4496/ 3باب صفة إبليس وجنوده )بدء الخلق،  ، كتاب:ـ صحيح البخاري 4

  494 رقم الحديث ( 4/424الوسوسة في اإليمان )

 املطلب الرابع: شبهة م  خلق اهلل.    
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 مث يتابع الشيخ رده على هذه الشبهة من عدة وجوه:    
 الوجه األول:  التناقض في األسئلة.

حيث يقول الشيخ رمحه اهلل: ) هذا السائل عمن خلق اهلل يناقض نفسه بنفسه من حيث  
لق,مث يسأل عمن خلقه؟ فهل يقبل العقل أن يكون يعلم أوال يعلم, فكيف يقر على أنه خا

اهلل خالقًا وخملوقًا يف آٍن واحد؟ وهل ميكن أن يتصف اهلل باملخلوقية, بعد أن قررنا أنه 
وقد اتسم رده رمحه اهلل باحلجة القوية والربهان العقلي من خالل األسئلة اليت  (1)خالق؟ (

 يطرحها مث رده عليها.
 الثاني على الشبهة بذكره الدور والتسلسل: ـ  الوجه الثاني: رده2

التسلسل: مصطلح كالمي يراد به ) ترتيب أمور غري متناهية ( وإمنا مسى تعريف     
تسلساًل أخذًا من السلسلة وهي قابلة لزيادة  احللقات إىل ما ال هناية له فاملناسبة بينهما 

وأما يف التسلسل فطرفاه مها الزمن عدم التناهي بني طرفيها ففي السلسة مبتدؤها ومنتهاها 
 (2)املاضي واملستقبل

يرد الشيخ رمحه اهلل على هذه الشبهة فيقول: ) لو فرضنا أن اهلل سبحانه قد خلقه      
خالق, وأن اخلالق قد خلقه خالق,فسينتهي بنا األمر حتمًا إىل الدور والتسلسل(مث يذكر 

يستند إىل دليل عقلي, وال برهان  حكم التسلسل بقوله: )التسلسل باطل لكونه ال
 (3)منطقي.(

خلق اهلل سبحانه وتعاىل مجيع املخلوقات من البشر واحليوانات ومجيع  الوجه الثالث:
الكائنات وجعل هلا صفات وطبائع خمتلفة ال توجد بذاهتا فمن أوجد هلا هذه الصفات 

ه وقد أوضح هذا الشيخ والطبائع؟ كما أنه من كمال اإللوهية عدم احتياج اإلله إىل غري 
  رمحه اهلل حيث قال: ) وملا كان كمال اإللوهية يقتضي عدم احتياج اإلله إىل غريه

                                                 
  (53ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، ص) 4

محمد البريكان، دار ابن القيم للنشر والتوزيع، للدكتور:إبراهيم بن  243للبريكان صلألسماء والصفات عند السلف كتاب: القواعد الكلية  - 2

 هـ .4625الرياض،الطبعة األولى، 

3 
(56كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، ص)ـ 
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بل إن من صفاته سبحانه قيامه بنفسه,عرفنا أن اهلل تبارك وتعاىل موجود بذاته, وغري  
حمتاج إىل من يوجده, فكل من يسأل عن خالق هلل, وموجد له يكون قد وصف اهلل 

 (1)والنقص, وحاجته إىل غريه, وتعاىل اهلل عن ذلك علواً كبرياً.(بالعجز 
 من الكون وراء ال يتصور اإلنسان حقيقة القوى املنطلقة يف الكون وما :الوجه الرابع 

, عنها صدر اليت هي, الكون من أكرب حقيقة, وخافيه ظاهره الكون وراء فإن وتدبري قدرة
 هبا حتيط وال األبصار تدركها ال اليت اإلهلية الذات حقيقة.وجوده وجودها من واستمد

 واالنشغال والتمزق التبدد عن اجملال احملدودة الفكرية الطاقة جيب أن تصان  العقول وعندئذ
يقول .فيه تنفق أن شيئا جيدي ال وما, به لإلحاطة القدرة توهب مل وما, له ختلق مل مبا

التصور والطاقة واملعرفة فإن كان عاجزًا عن الشيخ رمحه اهلل: ) إن العقل البشري حمدود 
إدراك كنه األشياء املوجودة كاجلاذبية واملغناطيسية وغريها فإنه أعجز عن أن يعر  شيئاً 
عن كنه الذات اإلهلية وماهيتها, وكل ما يستطيع العقل أن يعرفه عن اهلل يبقى يف حدود 

 (2)الوجود والوحدانية وباقي الصفات.(
 القرآن الكرمي بعض اآليات اليت تدل على استحالة رؤية اهلل يف الدنيا  وقد ذكر يف    

 ال ﴿منها قوله تعاىل:                      ﴾(3)     
 

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
  (.54ـ المرجع السابق ص) 4

  (54ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، ص) 2

  (443ـ سورة األنعام اآلية )343
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 شبهة قولهم: هل يستطيع اهلل سبحانه أن يخلق إلهاً مثله؟
يذكر الشيخ بأن السائل قصده من هذا السؤال التشكيك وزعزعة اإلميان يف قلوب     

 الشباب,  فيحتجون على من أجاب على هذه الشبهة فإذا أجاب بنعم  
أجاب بال فقد أسندوا احتجوا بذلك أنه ليس هلم أن يكفروا من أشرك مع اهلل غريه, وإن 

 إىل اهلل العجز وذلك دليل على أنه ليس بإله.
 مث يرد الشيخ على مزاعم هؤالء املشككني بإيضاح احلقيقة التالية حيث يقول:      

عقاًل وشرعًا أن اهلل سبحانه وتعاىل متصف بصفيت اإلرادة   اهب) من األمور املسلم 
مكنات فقط,أما الواجب واملستحيل فال شأن والقدرة, وأن هاتني الصفتني تتعلقان بامل

ومن خالل إيضاحه هلاتني الصفتني يتسىن له الرد على الشبهة  (1)هلاتني الصفتني هبما.(
فينبغي على السائل أن يعر  معىن سؤاله, ويوضح هذا بقوله:) أن يتعلق تساؤله يف اخللق 

ىن فال ميكن أن يكون له صورة فأما إذا مل يكن للسؤال مع’ واإلجياد بقسم املمكنات فقط,
يف ذهن السائل,وإذا كان كذلك فإن السؤال ال يسمى سؤااًل إال من حيث الصورة 

 (2)واألسلوب,وأما من حيث املوضوع واملضمون فهو هذيان, واهلذيان ال جواب عليه (
وأخريًا فهؤالء الذين يثريون هذه الشبه, هم من أصحاب املذاهب املادية امللحدة       

والعقائد الضالة,واهلد  منها هذه هو إلقاء الشبه,زعزعة اإلميان باهلل يف قلوب املؤمنني. 
فمن اعرتاه شيئا من هذا, فليتذكر أنه خملوق هلل, وأن اهلل سبحانه منزه عن صفات 

 هلل, لتذهب عنه هذه اخلواطر واألفكار. املخلوقني, ليستعذ با
 
 

                                                 
  (44ـ المرجع السابق ص) 4

  بتصرف. (43ص) ،كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسانـ  2

 املطلب اخلامس: هل يستطيع اهلل سبحانه أن خيلق إهلاً مثله؟
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 :بتطور اإلنسان شبهة القول
أن هذا اإلنسان احلايل الذي نراه )يقول الشيخ رمحه اهلل يف بيان حقيقة هذه النظرية:      

وإمنا تدرج يف اخللق من جرثومة حية, مث اآلن, مل خيلق هبذه الصورة اليت هو عليها إبتداءً , 
تطور حيوان صغري, مث ارتقى شيئًا فشيئاً, حىت أصبح أشبه باإلنسان, مث تطور إىل إنسان 

 (1)كامل.(
 معترباً  واالرتقاء النشوء يف نظريته ناقش وقد :داروين وصاحب هذه النظرية هو:) شارلز    
 اخللية هذه تطورت وقد. السنني ماليني قبل آسن مستنقع يف كانت خلية احلياة أصل

 اليت الدينية الفكرة ينسف بذلك وهو باإلنسان, انتهاء القرد, مرحلة منها, مبراحل ومرت
 (2)( .ابتداء وحواء آدم إىل منتسباً  اإلنسان جتعل

فالقول بالتطور ليس قول املاديني احملدثني وإمنا يرجع ذلك القول إىل الطبيعيني األوائل يف 
أصل هذه الشبهة هو االستناد على نظرية النشوء واالرتقاء,يقول الشيخ اليونان.كما أن 

عبد اجمليد الزنداين:) تزعم هذه النظرية أن أصل املخلوقات حيوان صغري نشأ من املاء مث 
لبيئة تفرض عليه من التغريات يف تكوينه مما أدى إىل نشوء صفات جديدة أخذت أخذت ا

هذه الصفات تورث يف األبناء حىت حتولت إىل صفات كبرية راقية, جعلت املخلوق البدائي 
خملوق أرقى,واستمر ذلك النشوء للصفات بفعل البيئة حىت وصل إىل هذه املخلوقات اليت 

  (3)انتهت إىل اإلنسان (
 
 

                                                 
  (41كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، ص) ـ 4

األنواع. المرجع  أصل م كتابه4359 سنة في نشر إنجليزي باحث وهو م4349 فبراير 42 في ولد المدرسة هذه صاحب: داروين شارلز  - 2

 (2/595)الموسوعة الميسرة 

 (935/  2) - المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة - 3

  (34ـ كتاب توحيد الخالق ص6

 املطلب السادس: شبهة الدقول بتطوض اإلنسان. 
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 وقد ذكر الدكتور حممود مزروعه أن هلذه النظرية جانبان:     
)اجلانب األول: مادي طبعي: وهو ما يتصل بالكائنات احلية وهل يصدق فيها ما قاله 

 أصحاب النظرية,أم أنه حديث خرافة.
اجلانب الثاين:جانب عقدي معنوي, ونقصد بذلك عالقة النظرية باإلميان باهلل اخلالق 

و  (1)ها بالدين, هل حمتوى النظرية يتفق مع الدين أم يعارض الدين وينقضه.(احلكيم وصلت
هذه النظرية جمرد خرافة مل يقيم عليها أي دليل, وهي مناقضة للدين ومعارضه له.وحىت من 

إن نظرية ) آرثر كيت: املتعصبني هلا واملؤيدين هلا يعلمون عدم صحتها وبطالهنا يقول 
ت بدون براهني, وستظل كذلك, والسبب الوحيد يف أننا نؤمن هبا النشوء واالرتقاء ال زال

 (2)(هو أن البديل الوحيد املمكن هلا هو اإلميان باخللق املباشر وهذا غري وارد على اإلطالق
 وسنتناول اآلن موقف العلم والدين من هذه النظرية:

 موقف العلم منها كما يراه الشيخ: 
يرى الشيخ أن العلم احلديث أثبت بطالن هذه النظرية ولكن بعض املاديني       

ومتعصبني هلا وهذا حىت ال يؤمنوا باخلالق ومن باب التعصب للباطل ليس  اهبمتمسكني 
إال, وقد أقام علماء األحياء الدليل على بطالهنا, وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل بعض األدلة 

 اليت تثبت بطالهنا وهي:
 ل األول: وجود االنتقاالت الفجائية يف بعض احليوانات:الدلي

"فهذه النظرية تفرتض حدوث تغيريات بطيئة يف الكائنات احلية, بينما نشاهد يف بعض 
احليوانات حدوث انتقاالت فجائية يف كل طور من  أطوار حياهتا, فما العالقة بني دودة 

ىل فراشة تطري بأجنحتها حملقة يف القز اليت تدب على األرض,وبني انتقاهلا الفجائي إ
 الفضاء.فهذا دليل قاطع على بطالن هذه النظرية. 

 
 الدليل الثاين:وسائل الدفاع عن النفس:

                                                 
  هـ، مكتبة كنوز المعرفة،المملكة العربية السعودية.4621(، د/ محمود محمد مزروعة،الطبعة الثانية 346ـ كتاب مذاهب فكرية معاصرة ص) 4

  (334/  2) - المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة- 2
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لقد ميز اهلل سبحانه وتعاىل كل نوع من احليوانات عن غريه ومما ميز به هذه احليوانات      
لى حياته وبقائه يف هذا عن نفسه للحفاظ ع اهبأن جعل لكل حيوان وسيلة دفاع يدافع 

الوجود, حىت احليوانات الضعيفة جعل هلا وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس, أما هذه 
النظرية فهي حترم احليوان من وسيلة الدفاع عن نفسه, ويوضح الشيخ هذا املعىن 
فيقول:)فإذا أرادت نظرية دارون أن تطور احليوان الزاحف إىل طري, أو تطور الطري إىل 

وان زاحف بصورة تدرجيية بطيئة, فمعىن ذلك أهنا حترمه من وسيلة الدفاع عن نفسه حي
 والبقاء على وجه األرض ويف هذا هالكه واستئصاله.

 الدليل الثالث: انتقال الصفات الوراثية:
يذكر الشيخ أن طريقة انتقال الصفات الوراثية من السلف إىل اخللف, تقف من نظرية      

ظاهر وتعارض تام, لكون هذه الصفات الوراثية خملوقة مع خلق الكائنات  دارون يف تناقض
 احلية, منذ أن أبدع اهلل هذا الكون, وخلق هذه احلياة,فليس لعامل البيئة 

 أو التطور أي تأثري,كما يدعي أنصار دارون.
 الدليل الرابع: وجود األنواع املتباينة:

نواع واألصنا  من احليوانات واختالفها يف يبني الشيخ رمحه اهلل إن وجود كل األ     
الشكل واحلجم يعطينا دلياًل قاطعًا أن عملية التطور والنشوء غري صحيحة ملا شاهدنا هذه 
األنواع املتباينة, واألصنا  املختلفة من احليوانات ولسار التطور على نسق واحد من الرتقي 

 (1) حىت يصل إىل ذروة الكمال."
 اإلسالم من نظرية التطور:عرض الشيخ  لموقف 

لقد بني القرآن الكرمي والسنة النبوية حقيقة بدء احلياة وخلق اإلنسان قبل أن يقول     
العلم كلمته يف هذا اجملال منذ خلق آدم عليه السالم يقول الشيخ رمحه اهلل: ) وهذا يعين 

لتعارض واحلياة والكون أنه ال تعارض بني اإلسالم وبني احلقائق العلمية الثابتة وكيف يقع ا

                                                 
  ( بتصرف 49ص) ،ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان4
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واإلنسان من خلق اهلل, واإلسالم تشريع رباين أنزله اهلل على قلب رسوله صلى اهلل عليه 
 (1)وسلم,إذن ال تعارض بني خلق اهلل وبني تشريع اهلل ألن اخلالق واحد واملشرع واحد.(

د بأوضح بيان ولو تتبعنا آيات القرآن الكرمي وتتبعنا األحاديث الصحيحة, لرأيناها تؤك   
أن خلق آدم عليه السالم حدث قبل أن ينفخ فيه الروح على هيئته الكاملة السوية دون أن 
مير مبراحل التطور كما يدعي املذهب الداروين لتتضح معجزة اخللق األول وهي أمر اهلل 

  للشيء كن فيكون قال تعاىل:﴿              

          ﴾(2 ) تـ ع اىل   اللَّه   ِإنَّ )  :و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهُ  ص لَّى اللَّهِ  ر ُسولُ  ق ال  و 
يعِ  ِمنْ  قـ ب ض ه ا قـ ْبض ةٍ  ِمنْ  آد م   خ ل ق    ِمنـُْهمْ  ف ج اء   اأْل ْرضِ  ق ْدرِ  ع ل ى آد م   بـ ُنو ف ج اء   اأْل ْرضِ  مجِ 

﴿ قال تعاىل:  (3)(و الطَِّيبُ  و اخلْ ِبيثُ  و احلْ ْزنُ  و السَّْهلُ  ذ ِلك   و بـ نْي   و اأْل ْسو دُ  و اأْل بـْي ضُ  اأْل مْح رُ 
                           

                              

                  ﴾(4 ) 
اإلنسانية وال حيددها. فيفيد أن اإلنسان مر ) وهذا النص يشري إىل أطوار النشأة     

بأطوار مسلسلة, من الطني إىل اإلنسان. فالطني هو الطور األول. واإلنسان هو الطور 
األخري, وهي حقيقة نعرفها من القرآن, وال نطلب هلا مصداقًا من النظريات العلمية اليت 

لمية فتحاول إثبات سلم معني تبحث عن نشأة اإلنسان, أو نشأة األحياء.أما النظريات الع
 للنشوء واإلرتقاء, لوصل حلقات السلسلة بني الطني واإلنسان.

                                                 
  (33ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، ص) 4

  (59ـ سورة آل عمران اآلية )2

القرآن عن رسول هللا، باب في سورة والترمذي كتاب: تفسير  6413( رقم الحديث 346/ 42رواه أبو داود، كتاب: السنة،باب في القدر جزء ) ـ3

 .4434رقم الحديث  (412/ ص  6السلسلة الصحيحة )ج . صححه األلباني في 2319رقم الحديث (243/ 44البقرة  جزء )

 ( 42سورة المؤمنون اآلية ) - 6
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 ذكرأن وبعد  ( 1)وهي ختطئ وتصيب يف هذه احملاولة اليت سكت القرآن عن تفصيلها ( 
الشيخ رمحه اهلل موقف العلم والدين من هذه النظرية يذكر الشيخ رمحه اهلل النتيجة أو 

 احلكم على النظرية بقوله: 
بعد الذي قررناه من األدلة العلمية واألدلة الدينية تبني أن نظرية التطور, واليت منها أن )

يها أي دليل علمي اإلنسان احندر من قرد, ليست إال من قبيل الفرضيات اليت مل يقم عل
وال برهان عقلي بل أصبحت يف نظر كثري من العلماء املختصني من النظريات الباطلة اليت 
عفى عليها الزمن.ولوال أن الصهيونية العاملية تروج هلا, واملذاهب املادية تتبناها لسقطت 

  (2)منذ زمن.(
اليت أثبت البحث العلمي ويقول الدكتور حممود مزروعة:) يتضح لنا أن نظرية التطور      

القائم على احلقائق املوضوعية,البعيد عن اخليال والوهم أهنا مل ترق إىل مستوى النظرية بل 
إهنا جمرد فرض خيايل تومهي ثبت بطالنه بكل املقاييس, ويتضح لنا أن القول بالتطور ليس 

هلا حىت فالسفة من ابتداع دارون, بل كان للقول بالتطور جذور عميقة وقدمية تضرب بأصو 
    (3)اليونان (

وأخرياً لقد ثبت من خالل موقف العلم والدين بطالن وهتافت هذه النظرية وأهنا ليست    
 إال من قبيل الفرضيات اليت ال دليل عليها من عقل أو نقل.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 (224/ ص  5ـ تفسير في ظالل القرآن ،سيد قطب )ج  4
  (35ـ كتاب العقيدة الربانية وأصل اإلنسان، ص) 2

  (349ـ كتاب مذاهب فكرية معاصرة، ص) 3
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 شبهات حول عقيدة القدر وجهود الشيخ في الرد عليها: 
 لقد خالف أهل السنة واجلماعة يف عقيدة القضاء والقدر فرقتان:     

ـ اجلربية:وهم الذين غالوا يف القدر حىت سلبوا اإلنسان قدرته وقالوا بأن العباد جمبورون 1
 على أفعاهلم.

اهلل ال يعلم األشياء إال بعد وقوعها ويزعمون ـ القدرية: وهم نفاة القدر الذين يزعمون أن 2
 أن العباد هم اخلالقون ألفعاهلم.

وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل اعتقاد هاتني الطائفتني بقوله:) إن الذي يقول: إن اإلنسان     
 على إطالقه ُمسري يكون خُمطئاً, أو يقول: إن اإلنسان على إطالقه خُمري يكون خمطئاً 

 األفعال متر بدائرتني:بل نقول له: إن  
 دائرة من األفعال مسري فيها, ال ميلك أية حرية أو اختيار يف قبوهلا أو رفضها 

ودائرة من األفعال خمري فيها ميلك طريق احملاكمة العقلية, والشعور اإلرادي,احلرية واالختيار 
 (1)يف قبوهلا أو عدم قبوهلا.(

 حاسبة عليه :الشبهة األولى : خلق أفعال العباد وسبب الم
سؤال: اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي خلقنا وخلق أفعالنا, فلماذا حياسبنا على األفعال 

 الشريرة اليت نفعلها طاملا أنه هو الذي خلقها؟
 ذكر الشيخ رمحه اهلل من خالل رده أن هلل وصفني:      

 الوصف األول:إنه سبحانه هو اخلالق وهو الفعال لكل شيء 

                                                 
  هـ .4625( دار السالم للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة الثانية،44ـ كتاب أفعال اإلنسان بين الجبر واإلختيار،الشيخ عبد هللا علوان، ص) 4

 املطلب السابع: شبهات حول عدقيمة الدقمض والرد عليها
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إنه تعاىل عدل ال يظلم أحد وال ينبغي ألحد أن يأخذ صفة على حساب  الوصف الثاين:
 صفة وال جيوز إلنسان أن يؤمن بصفة ويعطل الصفة األخرى.

فالذين يقولون: إن اهلل سبحانه يفعل لإلنسان كل شيء فهم يريدون أن يثبتوا هلل صفة 
 ية.اخللق لكل شيء وبعد ذلك يسلبونه تعاىل صفة العدل وهؤالء هم اجلرب 

والذين يقولون أن اهلل هو العدل فنجدهم جيعلون لإلنسان فعل كل شيء, وبعد ذلك 
 (1)يسلبونه تعاىل صفة اخللق لكل شيء وهؤالء هم القدرية.(

مث يبني خطأ كال الفرقتني, فهاتني الصفتني البد أن تكونا مرتبطة بعضهما البعض فمن     
حلني لفعله, أوصاحلني لعدم فعله وجيعل فينا القدرة عدل اهلل أنه مل يكلفنا إال مبا خلقنا صا

 ويهبنا احلرية واالختيار بأن نفعل الشيء أو أن ال نفعله.  
) فال يعقل أبداً أن يأمر اهلل العبد بأمر وهو ال يستطيع أن يفعله, وال جيوز شرعًا أن ينهى 

كلها تدخل يف حيز اهلل العبد بنهي وهو ال يستطيع أن ينتهي عنه, فالتكاليف الشرعية  
 (2)الطاقة واإلمكان بالنسبة لفعل اإلنسان, وهذا أمر ال ينكره إال معاند أو مكابر( 

فبني الشيخ أن اهلل سبحانه وتعاىل وهب اإلنسان القدرة على فعل الشيء وأعطاه     
النواهي العقل ليميز به بني اخلري والشر وبني له املنهج الواضح ليسري عليه يف معرفة األوامر و 

وجعله متوافقًا مع طاقة اإلنسان واستعداداته وإمكانه. وهنا ندرك سر احملاسبة يف األفعال 
 الشريرة إذا اقرتفها اإلنسان.

 الشبهة الثاني: حول علم اهلل بأفعال العباد وسبب تعذيبهم عليها: 
 يقسم الشيخ رمحه اهلل أعمال العباد إىل قسمني:

األعمال اليت له اختيار فيها فهذه األعمال تدخل يف احلساب ـ أعمال اختيارية, وهي 1
 ويف العقوبة باعتبار أنه ميلك حرية اإلرادة واالختيار فيها.

ـ أعمال غري اختيارية, وهي األعمال غري املختار فيها ال دخل له فيها للحساب وال 2
 للعقوبة باعتبار أنه مسلوب اإلرادة واالختيار فيها.

                                                 
  (42كتاب أفعال اإلنسان بين الجبر واإلختيار، ص)ـ  4
  (44ـ المرجع السابق،ص) 2
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اهلل يف اللوح احملفوظ ما سيفعله وخيتاره فإمنا يكتب عليه بناء على علمه فإذا كتب      
سبحانه وتعاىل الشامل ) ومن املعلوم أيضا أن علمه سبحانه يتعلق تعلق االنكشا  
للماضي وللحاضر وللمستقبل, وليس له صفة إجبار وتأثري كالقدرة وإمنا يعذبه اهلل ألن 

يقول الشيخ عبد اجمليد  (1)وهو مصر معاند خمتار.( العبد حينما أقبل على الكفر أقبل
الزنداين يف هذا املعىن:) إن مشيئة اهلل حرة مطلقة ال سلطان ألحد عليها فهو سبحانه 

طريق  اهبيهدي من يشاء ويضل من يشاء, وقد شاء أن خيلق لإلنسان إرادة حرة يسلك 
ادلة ال هتدي إال من استحق اهلدى والضالل,وإذا كان اهلل يفعل ما يشاء فإن مشيئته ع

    (2)اهلدى وال تضل إال من استحق الضالل.(
والذي نستخلصه مما سبق أن منهج الشيخ رمحه اهلل تعاىل يف تفنيد الشبهات والرد      

عليها كان مركزًا ومعتمدًا على القرآن الكرمي يستخرج منه األدلة على بطالن تلك الشبه 
حياناً إىل صيغة سؤال وجواب بطريقة سهلة واضحة, ذاكراً بأسلوب سهل واضح يلجأ فيه أ

أقوال علماء الغرب مابني مؤيد ومعارض, ومستأنس بقول علماء العصر احلديث من 
 خالل العلم احلديث ونتائجه. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (34كتاب أفعال اإلنسان بين الجبر واإلختيار،ص)-  4

  هـ 4623( دار السالم للنشر والتوزيع،الطبعة السادسة 4/91كتاب التوحيد،للشيخ عبد المجيد الزنداني،) 2 -  
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زال عن طريق الغزو إن احلديث عن املؤامرات واملكائد اليت تعرض هلا اإلسالم وال        
الفكري حديث جد خطري خاصة يف هذا العصر, عصر احلداثة والعوملة, فقد سخر الغزو 
الفكري كل الطاقات والقدرات والتقنيات لغزو بالد املسلمني دينيًا وثقافيًا وسياسياً 

 واهلوان للذل يف كل مكان يتعرضون اليوم كثري من املسلمني وأصبح واقتصاديًا واجتماعيا,
تصديقاً ،وتكالب أألعداء عليهم من كل جانب تكالب األكلة على قصعتها والضياع,

 ت د اع ى ك م ا ع ل ْيُكمْ  ت د اع ى أ نْ  اأْلُم مُ  يُوِشكُ  :)و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهُ  ص لَّى اللَّهِ  ر ُسولُ  ل  و ق  ل
ِثريٌ  يـ ْوم ِئذٍ  أ نـُْتمْ  ب لْ  ق ال   يـ ْوم ِئذٍ  نُ حن ْ  ِقلَّةٍ  و ِمنْ  ق اِئلٌ  فـ ق ال   ق ْصع ِته ا ِإىل   اأْل ك ل ةُ   ُغث اءٌ  و ل ِكنَُّكمْ  ك 
 اْلو ْهن   قـُُلوِبُكمْ  يف  اللَّهُ  و ل يـ ْقِذف نَّ  ِمْنُكمْ  اْلم ه اب ة   ع ُدوُِكمْ  ُصُدورِ  ِمنْ  اللَّهُ  و ل يـ نـْز ع نَّ  السَّْيلِ  ك غُث اءِ 
 ختلي ذلك , وسبب(1)( اْلم ْوتِ  و ك ر اِهي ةُ  الدُّنـْي ا ُحبُّ  ق ال   اْلو ْهنُ  و م ا اللَّهِ  ر ُسول   ي ا ق اِئلٌ  فـ ق ال  

 ونظاماً  ومنهجاً  رسالة اإلسالم عن ختليهم, والعزة القوة مصدر عن كثري من املسلمني
  للحياة.

 اليهودي واحلقد الصلييب الغرب قبل من عداء ظاملة محلة إىل املسلمون تعرض ) ولقد    
 حرمات تناولت فكرية محلة وقلبها, وعقلها اإلسالمية, األمة فكر احلملة تلك استهدفت

 األصيلة الدينية وقيمها أخالقها مقدسات تناولت كما احلياة, يف ورسالتها األمة عقيدة
 (2)(.والشكوك الشبهات وإثارة والتشويه باهلدم
 من فكرياً, جهاداً  تعاىل اهلل أعداء جملاهدة اهلل حبمد اإلسالميون املفكرون وقد تصدى    

وسو  نسلط األضواء على جهود الشيخ  ومقاالهتم, وحبوثهم ومؤلفاهتم كتاباهتم خالل
 يف مواجهة هذه األفكار املنحرفة. –رمحه اهلل  -عبد اهلل علوان 

                                                 
صححه  3165الحديث هـ رقم 4645دار الفكر، بيروت،  (314 ص/ 44 ج) ـ سنن أبي داود، كتاب المالحم، باب في تداعي األمم على اإلسالم، 4

 .953رقم الحديث (461/ ص  2السلسلة الصحيحة )ج األلباني في 

 هـ .)نسخة إلكترونية (.4626( د/ صالح الرقب، غزة،الطبعة السابعة، 2ـ كتاب واقعنا المعاصر والغزو الفكري  ص ) 2

 جهوده يف حماضبة األفكاض  املنحرفة. :حث الثالثاملب  
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وال شك أن هناك تآمرًا على األمة اإلسالمية من الغرب عموما والبد على املسلم أن     
  أبعاد هذا التآمر فإن وراءه قوى خارجية وداخلية وعاملية وحملية هدفها هو هدم يعر 

العقيدة اإلسالمية,فعلى الشباب املسلم أن يعي هذه التحديات اليت تواجهه وكيفية 
 مواجهتها والتغلب عليها.

وقد كان للشيخ عبد اهلل علوان جهوده املشكورة يف الكشف عن هذه املؤامرات وبيان      
كيفية مواجهتها, وبتتبع ما كتبه الشيخ حول هذا املوضوع رأيت أنه ينحصر يف اجملاالت 

 التالية:
 الغزو الفكري.  -1

 العلمانية. -2

 القومية. -3

  اإلحلاد. -4

أُبني فيه جهود الشيخ رمحه اهلل يف حماربة  وسأفرد لكل واحد من هذه اجملاالت مطلباً 
 األفكار املنحرفه.
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 الغزو الفكري.
أسباب غزو الغرب لبالد  قضية الغزو الفكري, فذكر لقد تناول الشيخ يف هذا اجملال     

عداء من األ وجد لقدواملسلمني وأساليبهم يف ذلك وخمططاهتم يف غزو بالد املسلمني,
: هو االستعمارية لسيطرهتم وإخضاعه اإلسالمي العامل لغزو وأقرهبا الطريق أفضل أنّ  الغرب
 فوضعوا)  فبدأت املؤامرات واخلطط والربامج لغزو املسلمني فكرياً الفكري, الغزو سلوك

 األفكار على للغارة املؤامرات ونسجوا اجلانب, هذا يف الدقيقة والربامج املخّططات
 املعركة فانتقلت  وفكراً, وحضارةً  أّمة باإلسالم صلة له ما كل وعلى اإلسالمية, واملفاهيم

 .والثقافة الفكر ميدان إىل احلرب ساحة من
 واالجتماعية والثقافية السياسية املسلمني أحوال تغيري: الفكري بالغزو المرادو       

 فيصبح والعقائد والقيم األفكار وتبديل والعقول, القلوب استعمار طريق عن واالقتصادية
 ومنها:  (1)".وجنوده الغزو لقادة تام بشكل خاضعاً  فكرياً  املغزو

 (2)ـ خمططات الشيوعية.1
تسعى الشيوعية املاركسية جاهدة لتحقيق أهدافها يف اجملتمع اإلسالمي من خالل     

بعض املخططات اليت رمستها لنفسها قدمياً وحديثاً, وقد حتدث الشيخ عن هذه املخططات 
قائال:)  يف بعض األحيان يلجؤون إىل احلديد والنار لفرض مبادئهم وإكراه الشعوب 

املاضي يف الصني وروسيا وكما يفعلون يف احلاضر يف اليمن إلعتناق مذهبهم كما فعلوا يف 
 (3)وأفغانستان ( 

                                                 
 (36ـ كتاب واقعنا والغزو الفكري ص ) 4

الشيوعية مذهب فلسفي مادي إلحادي غير أخالقي، استبدادي، يرى أن المادة هي أصل وأساس كل شيء، يفسر التاريخ تفسيراً مادياً، يرجعه " - 2

 (2/929)الميسرة في األديان والمذاهب المعاصرة  الموسوعةإلى العوامل االقتصادية وصراع الطبقات" 

 . هـ 4621(  مصر، دار السالم،الطبعة الثانية،65ت،الشيخ عبدهللا  ناصح علوان، ص)ـ كتاب الشباب المسلم في مواجهة التحديا 3

 : الغزو الفكري.األولاملطلب 
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أما خططهم يف العصر احلديث فكانت أخبث منها فيما سبق فقد جلؤوا إىل أسلوب الغزو 
الفكري  يقول الشيخ رمحه اهلل:) ويف العصر احلديث جلؤوا إىل أسلوب الغزو الفكري مبا 

ناسبها من أساليب التضليل والتزوير واخلداع حىت إذا وجل يالئم األمم اإلسالمية,وما ي
املخدوع الباب, تدرجوا معه حنو اإلحلاد خطوة خطوة ليصبح يف هناية املطا  جنديا عميال 

وال تزال خططهم  (1)من جنودهم, بل ليعلن أمام املأل أنه عدو لإلسالم واألنبياء واألديان (
قول الدكتور حممود مزروعه:) ألهنم يدركون جيداً مستمرة للقضاء على الدين اإلسالمي,ي

أن مذهبهم يصادم الدين سواء كان الدين حقًا أو باطاًل ولذلك وضعوا يف أولوياهتم أن 
   (2)يزحيوا الدين من طريقهم حىت ختلو هلم الساحة دون عقبات(

 ـ خمططات الصليبية.2
 اإلسالمي العامل ضد املسيحية للحروب الرئيس احملرك هو الديين الدافع كان لقد     
من أهم املخططات الصليبية لغزو و  إليها, الداعون هم الكنيسة ورجال البابوات كان حيث

بالد املسلمني:) القضاء على احلكم اإلسالمي يف بالد املسلمني, والقضاء على القرآن 
ريفه أو تأويله الكرمي باعتباره املصدر األساسي لقوة املسلمني لذا فهم يعملون جهدهم لتح

أو حموه, تدمري الفكر اإلسالمي يف املسلمني,القضاء على وحدة املسلمني بدءًا بإلغاء 
اخلالفة,و انتهاًء بتفتيت أمة اإلسالم إىل أمم والدولة الواحدة إىل دويالت, وإفساد املرأة 

مساواهتا مع املسلمة, وذلك باالهتمام حبركات حترير املرأة, وإثارة املناقشات حول حقوقها و 
 (3)الرجل ( 

 ـ خمططات اليهودية املاسونية.3
لقد كانت أهم خمططات اليهودية املاسونية هي: ) إعادة جمد بين إسرائيل وتأسيس       

دولتهم الكربى من الفرات إىل النيل, وصر  األجيال املسلمة عن اجلبهات املرسومة 
وهدم املذاهب األخالقية واالجتماعية  للكفاح واجلهاد, هدم مجيع األديان غري اليهودية,

                                                 
 (65ـ المرجع السابق ص) 4

 (354ـ كتاب مذاهب فكرية معاصرة ص ) 2

 ( .64ـ كتاب الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص) 3
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واالقتصادية يف األرض,ورفع لواء اليهودية وحدها,جتزئة أمم األرض,وإغراء بعضها ببعض 
وإثارة احلروب فيما بينها لتبقى هلم دائما السيطرة العسكرية والسياسية واالقتصادية يف 

ة السرية لريوجوا يف البالد األرض, اصطناع العمالء يف كل بلد عن طريق اجلمعيات املاسوني
فاليهود يرون أنفسهم جنسا  (1)اليت يقطنون فيها آراء يهود وينفذوا خمططاهتم وأهدافهم (

فوق األجناس وقد زاد هذا يف حقدهم وكراهيتهم للشعوب األخرى فدفعهم هذا إىل بذل 
 اجلهد يف تنفيذ خمططاهتم. 

 ـ خمططات العمالء يف الداخل.4
بالعمالة ارتباط فئة من أبناء الوطن يف كل بلد إسالمي بالشيوعية امللحدة ) أقصد        

أو الصليبية احلاقدة أو اليهودية املاكرة أو املذاهب االستعمارية املضللة, وهذه الفئات 
منتشرة يف العامل اإلسالمي هنا وهناك, وكل فئة تقوم بدورها يف بث مبادئ الكفر والضالل 

 وقد ذُكر يف كتاب واقعنا والغزو الفكري: (2)سالم (واإلحلاد على أرض اإل
 دراهم خبس مثن مقابل وأوطاهنم وأمتهم دينهم ألعداء أنفسهم باعوا الذين وهم: األجراء)

 يستخدمهم األجراء وهؤالء مرذولة, ومتع مبذولة شهوات أو موعودة, مناصب أو معدودة,
 ينفذون الذين السياسيني زمرة: األجراء هؤالء ومن وأهدافه, مصاحله لتحقيق االستعمار

 جمال يف األعداء سياسة ينفذون الذي املاليني وزمرة والسياسة, احلكم يف األعداء سياسة
 القتال, ميادين يف والذل اهلزمية لعار شعوهبم جيرون الذين العسكريني وزمرة واالقتصاد, املال
 ورذائلهم وثقافتهم األعداء فكر ينشرون الذين واألدباء واملثقفني الصحفيني وزمرة

 (3)(.االجتماعية
) ومن أساليبهم: متنية الولد عند التخرج بالوظيفة واجلاه واملنصب إذا قبل أفكارهم أو     

  .انتمى إىل أحدى منظماهتم, تشكيك من يوجهوهنم يف االعتقاد اإلهلي

                                                 
 (45ـ المرجع السابق ص) 4

 ( .44كتاب الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص) ـ 2

 (31ـ كتاب واقعنا والغزو الفكري  ص ) 3
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م يف النظام ترغيب من يتوجه على أيديهم باحلضارة الغربية,تشكيك شباب اإلسال
املرآة احلجاب وجعلها مستعبدة للرجل وال  علىاإلسالمي, إقناع الولد بأن اإلسالم فرض 

ميكن أن تصل إىل حقوقها كاملة,إال أن تتحرر من قيود الدين واألخالق واألعرا , طرح 
ًً تكون باسم القومية وتا رة الشعارات املزيفة, فحينًا تكون املناداة باسم الوطنية  وأحيانا 

فيجب  على املفكرين  . (1)تكون باسم التقدمية وأخرى تكون باسم املبادئ االشرتاكية (
حتصني اجملتمع والصف اإلسالمي جتاه القضايا اليت تطرحها هذه املذاهب اإلسالميني 

)املرأة, سد الذرائع, اخل.. ( من خالل التأصيل الشرعي العلمي املقنع الذي يراعي مستوى 
 عوام, مثقفون, شباب(املخاطبني ) 

 احلل اإلجيايب يف مناهضة هذه املخططات كما يراه الشيخ:
خياطب الشيخ الشباب آمراً بوجوب األخذ بقاعدتني أساسيتني فهما الدرع الواقي واملناعة 

 القوية من كل غزو فكري وتشكيك استشراقي, ودعوة إحلادية:
 األوىل: حصانة العقيدة اإلميانية:

قناعة التامة, واالعتقاد الكامل على أن هذا اإلسالم العظيم هو الدين وذلك بال      
الوحيد الشامل الذي له ملكة اهلضم ألطوار احلياة املختلفة وأنه البلسم الشايف لعلل 
اإلنسانية وأمراضها يف كل مكان وزمان, فبهذا االعتقاد تستطيعون أن ترفضوا كل نظام قننه 

يثريها أعداء الشريعة,وهتزؤوا بكل دعاية يدعو إليها دعاة الغزو بنو البشر, وتردوا كل شبهة 
فالتسلح بالعقيدة اإلميانية هو احلصن املنيع ضد كل املذاهب  (2)الفكري يف بالد اإلسالم.(

 والشبهات والدعايات املضللة واألنظمة البشرية الثانية: حصانة التوعية الثقافية.
دود اليت رد فيها علماء املسلمني على ما أثاره دعاة )وذلك باإلطالع الكامل على كل  الر 

الغزو الفكري من شبهات حول أنظمة اإلسالم وتاريخ اإلسالم ونيب اإلسالم,وبالدراسة 
الشاملة يف أن شريعة اإلسالم مجعت بني طياهتا خصائص الربانية والعاملية والشمول 

                                                 
4
 ( .43ـ كتاب الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص) 
2
 ( .12ـ كتاب الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص) 
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فاحلصانة الثقافية ( 1)(  تقدموالتجدد ومحلت يف مبادئها مقومات احلضارة والنهوض وال
 تطبيقاً  تطبيقه مث ومن لدينه بفهمه يتعلق فيما الفكري املسلم مستوى رفعهتد  إىل 

 األمم من أمة تُقِيم أن أردت ما فإذا, األخرى األمم بني األمة عنوان هي الثقافةو  .صحيحاً 
 قوية الثقافة خصائص كانت فكلما وثقافتها األمة بني وثيقة فالعالقة, ثقافتها طريق فعن

 الدول أدركت ولقد وتقدمها األمة ومسعة شخصية على ذلك انعكس كلما ومتميزة
 ثقافاهتا محاية على حرصت لذا. شخصيتها عناصر وأهم هويتها هي ثقافتها أن املعاصرة

 نظام يف شاع حيث معادٍ  فكري غزو كل من الثقايف األمن هلا توفر اليت الوسائل بكل
 ما كل من الثقافة محاية أجل من ذلك كل الثقايف باألمن يعر  ما املعاصرة الدول

 تدمريٍ  إحداث حيقق ما أقصى عسكرياً  املاضي يف كان كما الغزو يعد مل إذ يصادمها
 (وهويتها شخصيتها يف أي)  الصميم يف األمة يضرب الفكري الغزو بينما حمدودٍ  مادي

ولقد كان تركيز الشيخ رمحه اهلل على بعض املذاهب الفكرية تركيزاً قوياً سواًء حتدثاً أو       
كتابًة كالعلمانية والقومية ولعل ذلك يرجع إىل االنتشار القوي هلما بني أبناء املسلمني 
فكان البد أن يبني خطرمها على اإلسالم و البالد اإلسالمية وقد بذل يف سبيل ذلك 

 لبيان خطورة هذه املذاهب. جهده ووقته 
 وسنتناول كل منها بشيء من التفصيل:

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 ( .12ـ كتاب الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص) 
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 العلمانية:
عر  الشيخ رمحه اهلل العلمانية حيث قال: ) العلمانية يف األصل مشتقة من لفظ        

ولة ومجيع )العلم (: مث بني اهلد  من رفع  شعارها حيث قال: ) أن تسري قوانني الد
مؤسساهتا, على أسس علمية, ومنطلقات عقلية, وتشريعات بشرية وتقنيات وضعية دون 

وهي ( 1)أن يكون للدين أي هيمنة أو تأثري ولرجال الفقه اإلسالمي أي تدخل أو تقنني.( 
مذهب من املذاهب اهلدامة اليت أنتجتها وبثت مسومها أوروبا يف اجملتمعات اإلسالمية 

 إلبعاد املسلم عن دينه وفصل العلم عن الدين. 
وقد ذكر الشيخ سبب تسمية هذا املذهب بالعلمانية بقوله:) عربوا بالعلمانية عن       

اراهتم, وهذا املكر يتجسد يف الالدينية خلبث دفني يف نفوسهم ومكر مبطن يف رفع شع
إقناع الشعوب بأن أنظمة احلكم وقوانني الدولة ينبغي أن تقوم على أسس من العقالنية 
واملوضوعية وعلى مراحل من التطور والواقعية وعلى قواعد من أصول العلم واملمارسات 

إن احلقيقة يقول الدكتور غالب عواجي:) أما نسبتهم مذهبهم إىل العلم ف (2)التجريبية (.
تدل على أنه ال عالقة بني العلم وبني هذه الفكرة الضالة, بل إن تسميتها علمانية إمنا هو 
بسبب سوء الرتمجة من معناها الغريب الذي هو اإلبتعاد عن الدين أو من باب اخلداع 

إذن كان من األوىل أن تسمى العلمانية  (3)والتضليل إذ كان األوىل تسميتها الالدينية (
الالدينية ألهنا تفصل الدين عن العلم والسياسة واحلياة االجتماعية عموما.وهي بعيدة كل ب

 البعد عن العلم.    
 

 الشيخ: انشأة العلمانية كما يراه

                                                 
 ( .446ـ كتاب الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص) 4

 السابق.ـ المرجع  2

( د/ غالب بن علي عواجي، المكتبة العصرية 2/434ـ كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منها،الجزء)  3

 هـ .4621الذهبية، جدة، الطبعة األولى،

 املطلب الثاني: العلمانية.
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يذكر الشيخ رمحه اهلل كيفية نشأت العلمانية يف أوروبا حيث أن املسيحية يف قروهنا       
أسلوب املوعظة احلسنة والدعوة املساملة ومل تقف ب هااألوىل كانت هتتم بإدخال الناس في

بل كانت املسيحية يف هذا الطور تقف من الدولة ونظمها ضد الدولة والعلم والنهضة 
 وأهدافها موقف املسامل املؤيد 

م محاية املسيحية, ومنع اضطهاد  324منذ أعلن اإلمرباطور " قسطنطني " يف عام ) 
ة متتاز عن الشعب يف كل شيء, فانفتح الطريق واسًعا رجاهلا, حىت كان رجال الدين فئ

أمام سيطرة رجال الدين سيطرة حتّكمت يف تاريخ املسيحية يف العصور الوسطى حتكًما 
تاًما.حىت ليصح أن يقال إن تاريخ املسيحية يف هذه الفرتة, هو تاريخ الكنيسة أو تاريخ 

 (1)(رجال الدين.
على العامل كله  تهاهيمن بسط هوالكنيسة  إليه ىسعت الذي األكرب اهلد وقد كان      

جتلت هذه السيطرة يف امليادين الرئيسية  وقد اً فكريو  وعلمياً واجتماعيًا  وثقافياً  سياسياً 
 التالية:

 يف امليدان السياسي: -أ 
إذ أصبح آباء الكنيسة يف القرون الوسطى يتدخلون يف شئون املمالك املسيحية "       

 ويتّوجون األباطرة, ويوّلون أو يعزلون من يرضونه أو يسخطون عليه 
 يف امليدان االجتماعي: -ب 

فقد أصبح رجال الدين طبقة متميزة هلا حماكمها اخلاصة, وهلا ضرائبها اخلاصة وهلا       
, وهلا أمالكها اخلاصة, وهلا سجوهنا اخلاصة... اليت رمبا قضى املذنبون فيها  تقديسها اخلاص

 كل حياهتم.
 
 

 يف امليدان الفكري: -جـ 
                                                 

( دار السالم، مصر،الطبعة 33( .وكتاب اإلسالم شريعة الزمان والمكان ص)444الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص) ـ انظر4

 هـ.4626السابعة 
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احلروب الصليبية على املسلمني,  أعلنتف ضاقت الكنيسة بكل خمالفيها يف الدين"     
أحياء ومل وطاردت رجال الفكر, والفلسفة, فأحرقت الكنيسة م ْن أحرقت منهم وهم 

تكتف الكنيسة مبطاردة رجال الفكر والعلم يف أجسامهم وأرزاقهم, بل طاردهتم يف آرائهم 
ابتدأ الصدام أواًل بني الكنيسة  ثم بعد ذلكوكتبهم.. فأحرقت الكتب, وصادرت املؤلفات

 .واألباطرة وامللوك, مث انتقل إىل اجملالس الشعبية مث حتركت األقالم واألفكار والشخصيات
 رجال الدينوإقصاء  ,ومنذ ذلك احلني أعلن يف أوروبة مبدأ " فصل الدين عن الدولة    

 (1)ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل ". عن السياسة العامة, وأعطي
 وسائل العلمانيين في علمنة الدولة كما يبينها الشيخ:                                     

 علمنة يف عدة وسائل اإلسالم ديار يف وعمالئهم الغربيني من الدين أعداء سلك لقد    
 الثقافية واحلياة واألخالق واالجتماع السياسة عن الدين وفصل اإلسالمية والدول اجملتمعات

 ذكر الشيخ رمحه اهلل تعاىل بعض وسائل العلمانيني يف علمنة الدولة ومنها:ولقد  وغريها
 ـ الدسائس الفكرية الالدينية.1"
 اد احلركات اإلسالمية.ـ إسم2
 ـ القوانني اليت يفرضوهنا.3
 ـالتعليم الذي يوجهونه.4
 ـ وسائل اإلعالم اليت يسخروهنا "5

 :كما يراها الشيخأسباب تبني الحكام للعلمانية في بالد اإلسالم 
 "ـ بسبب الفساد يف التصور اإلسالمي.1
 ـ بسبب التأثر بالفكر الالديين.2
 لألجنيب."بعض أبناء املسلمني عمالة ـ بسبب 3

فريون أن األمم املتقدمة مل تصل إىل ما وصلت إليه إال بعد أن ختلت عن دينها وفصلته 
عن احلياة وهذا جهل باإلسالم وصالحيته لكل زمان ومكان, فمن سد تصوره عن 

                                                 
 (36( بتصرف. وكتاب اإلسالم شريعة الزمان والمكان ص)444الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص) أنظرـ  4
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لونه عليه اإلسالم, وتأثر بأفكار األعداء, فال غرابة أن يكون عمياًل ملن اتبعهم وينفذ ما مي
 من خمططات على اإلسالم واملسلمني.

 ومن أهم الحلول اإليجابية في مواجهة الشباب لها والتي ذكرها الشيخ هي:
 (1)" ـ سلوك العمل احلكيم املركز 2ـ إعطاء التصور الصحيح عن اإلسالم.1

وذلك عن طريق القناعة بأن الدين اإلسالمي شامل جلميع جوانب احلياة فهو مواكب 
ضارة ومساير للزمن, وسلوك العمل املركز من خالل توعية الشباب وتربيتهم على العمل للح

 هلذا الدين وإعدادهم ليكونوا دعاة صاحلني, وقوة يف وجوه أعداء اإلسالم.
كان و  ,تركيزًا قويًا على العلمانية ويف احلديث عنها –رمحه اهلل  –لقد كان تركيز الشيخ 

تفصيله هلا شافيًا وكافيًا سواءًا يف توضيحه لوسائل علمنة الدول وأسباب تبين بعض 
 وأخرياً كيفية تصدي ومواجهة الشباب هلا , فقد أجاد وأفاد _رمحه اهلل.احلكومات هلا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( .421ديات ص)ـ كتاب الشباب المسلم في مواجهة التح 4
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 كما يراها الشيخ: القومية ةنشأ

فكرة القومية ليست وليدة العصور املتأخرة بل هي فكرة قدمية وكانت تسمى إن      
 وأثبت القوميات, بني التفاضل أنواع كل ألغىو )العصبية( وعندما جاء اإلسالم حارهبا 

يقول الشيخ رمحه اهلل متحدثًا عن بداية  تعاىل اهلل تقوى وهو أال للتفاضل واحداً  معياراً 
نشأة القومية يف عاملنا اإلسالمي تبدأ مع بدء التجمع اليهودي الصهيوين ) نشأة القومية: 

مسع العرب باسم القومية وقد وسعيه احلثيث يف انتزاع بيت املقدس واستالب فلسطني,
الرتكية هتتف هبا حناجر األتراك الذين كانوا باألمس ال يعرفون غري اإلسالم,. وإذا هبم 

ل القومية الرتكية أوىل بتمثيل الدولة اإلسالمية من القومية يقولون: لكننا حنن العرب. وه
 وجعلهم املسلمني, تفرق وقد كانت هذه القومية سببًا يف (1)( العربية؟ مىت كان ذلك؟

 أخيه عن العريب املسلم تفصل فهي وتراثه, لتارخيه يتعصب منها كل متنافرة وقوميات أحزاباً 
 والعرب والفرس األتراك: املسلمني بني تفرق و أنفسهم العرب بني وتفِرق العجمي, املسلم

 .بينهم فيما
ويف احلقيقة أن كالًّ من دعاة القومية الرتكية, والقومية العربية كانا مسّخرين تسخريًا )     

بارًعا حمكًما من قبل الثالثي املاكر اخلبيث: اليهودية, واملاسونية, وبريطانيا وبتعبري أدق كانا 
مسّخرين من قبل اليهودية اليت تقوم إذ ذاك بأخطر دور على أوسع نطاق لالنقضاض على 

 (2)(لسطني, وإلقامة دولة إسرائيل ف
 النصارى وبأبناء الكافر الغريب باالستعمار القومية الدعوة ارتباط سر دركوهنا ن      

 .املنطقة يف اليهود زرعها اليت املاسونية واحملافل العاملية باليهودية وارتباطها

                                                 
 هـ 4623(  بتصرف، دار السالم، مصر،الطبعة السادسة، 45ـ 9ـ كتاب القومية في ميزان اإلسالم،د/ عبد هللا ناصح علوان، ص ) 4

 (44ـ المرجع السابق ص ) 2

 املطلب الثالث: الدقومية.
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من كل جانب خدمة اإلسالمية اخلالفة  والفنت للقضاء علىهبت األعاصري ذا هبو  
لليهودية اليت تأىب إال االستيالء على فلسطني ومن جرّاء هذه األعاصري املدّمرة على 

 مت القضاء عليها.اخلالفة, 
 : ومناقشة الشيخ لهاعناصر القومية و 

يف حتديد العناصر اليت تتألف منها القومية ويف خمتلفون دعاة القومية يذكر الشيخ أن      
 هي: العْرق, أم اللسان, أم التاريخ, أم املصاحل املشرتكةو تكز عليها األسس اليت تر 

ويبني الدكتور غالب عواجي سبب اختالفهم أم األرض والوطن, أم هذه األمور كلها؟  
 بقوله: )ولعل سبب اختالفهم يعود إىل أن هذه اآلراء ال تركن إليها النفس متاما 

 (1)أدىل بدلوه أو رمى حبجره لعله يصيب.( وال تصل إىل حد القناعة التامة فلهذا كل
 باختصار:  على حدهمن هذه العناصر كل عنصر   مناقشةمث يبدأ 

 هذه النظرية منقوضة من وجهني: يبني الشيخ رمحه اهلل أن  نظرية العْرقفعن 
أن األنساب امتزجت, والدماء اختلطت,إذ ال جند يف العامل ِعرقًا واحًدا سليًما مل األول: "

 خيتلط بغريه من العروق األخرى.
أن إثارة هذه النعرات العرقية املزعومة تعمق يف األمة, روح احلقد, واألنانية  الثاني:

 (2)"والطائفية, والعصبية, والعنصرية.
وهذه النظرية غري صحيحة وغري واقعية,فبالد سويسرا يسكنها شعب ) :عنصر اللغة

تلفات, وسكان القارة اهلندية يتكلمون بأكثر واحد, ولكنه يتكلم ثالث لغات أصليات خم
ومما يدل على بطالن هذه ( 3)( من ثالمثائة لغة خيتلف بعضها عن اآلخر اختالفًا جذريًّا

النظرية أن هناك الكثري من األمم تتحدث بلغة واحدة وبينها من التفاوت والعداوة ماال 
 خيفى.

 

                                                 
 (2/965ـ كتاب المذاهب الفكرية المعاصرة  ) 4

 (49ـ كتاب القومية في ميزان اإلسالم ص ) 2

 (.24ص ) ـ المرجع السابق 3
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  وعنصر التاريخ:
 إمنا يصنعه الرجال, ويسطر صفحاته على مّر الزمن األبطال. والرد على هؤالء أن التاريخ 

وهذه العوامل ال ختتّص ,وإمنا تصنعه كذلك عوامل مشرتكة من عقيدة أو مصلحة أو لغة
ومما يدل على بطالن هذه النظرية ألن التاريخ املشرتك بني الشعوب  (1)(بأمة دون أخرى.

 الفكر والعقيدة.ال يوجد األلفة واحملبة بني املختلفني يف 
  وعنصر األرض:

ومما يبني عدم صحة هذا العنصر أن اجلزيرة العربية بعد جميء اإلسالم سكنتها أمٌم خمتلفة 
ودعاة هذه الرابطة األرضية فهل األرض هي اليت ألفت بينهم يقول الشيخ رمحه اهلل:) 

لفة, وأقوام يصطدمون بواقع األرض العربية نفسها فاألرض العربية سكنتها شعوب خمت
 العربية اليت نسكنها حنن اليوم. متباينة يف فرتات طويلة من التاريخ, سكنوا مجيًعا األرض

ولكننا حنن املسلمني وغري املسلمني ال نشعر أبًدا بأي شعور يربطنا ويشدنا إىل هذه 
 (2).(الشعوب

 :عنصر المصالح المشتركة  
يد هلا وال انتهاء ولكل بلد مصلحته الذاتية وهذه الفكرة غري منطقية إذ إن املصاحل ال حتد

يقول الدكتور عبد الرمحن  اخلاصة, وقد ختتلف اختالفًا كليًّا مع مصلحة البلد اآلخر.
:) لقد ظهر مبا ال يدع جمااًل للشك لدى التطبيق على اجملتمع البشري أن شعار (3)امليداين

األديان واملذاهب واملبادئ املتناقضة القومية بكل عناصرها مل يستطع أن يوحد بني أتباع 
املتعارضة فثبت سقوط الفكرة من أساسها وثبت أن عناصر القومية غري صاحلة لتكوين أمة 

 (4)أفرادها يتبعون مبادئ ومذاهب وعقائد متباينة متناقضة متضادة االجتاهات (

                                                 
 (22ـ  المرجع السابق ص ) 4

 (22كتاب القومية في ميزان اإلسالم ص) 2

م كان بيته 4921هو ابن المجاهد المعروف الشيخ حسن حبنكة الميداني الشهير بالميداني نسبة إلى حي الميدان في دمشق، كان ميالده في العام  - 3

ز نشأته الخلقيه والفكرية،عمل مدرساً في وزارة المعارف، ثم انتقل لوزارة األوقاف، له أول بيئة علمية فتح عليها عينيه، وفي هذا البيت تترك

هـ كتاب:علماء ومفكرون عرفتهم 4625مشاركات في خدمة الفكر واألدب ومختلف القضايا اإلسالمية، وله الكثير من المؤلفات،توفي عام

  بعه.( دار الشوارف، الطبعة الرا3/ 59بتصرف،لمحمد المجذوب، )ص 

 هـ 4623( دار القلم دمشق، الطبعة الرابعة 214ـ كتاب كواشف زيوف في المذاهب الفكرية المعاصرة ص) 6
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 هل يتجه العالم اليوم إلى غير فكرة القومية؟:
بط اليت جتمع الشعوب اليوم,وتربط ما بني مصاحلها لرأيناها متجسدة الرواإىل نا نظر لو      

يف العقائد الفكرية واملذاهب السياسية, واألحال  الدولية.. فالقومية إذن ماكانت, ولن 
تكون يوًما من األيام أساًسا للوحدة بني الشعوب, وخصوًصا يف عصر القرن العشرين الذي 

 . اتسم بأنه عصر العقائد واملذاهب
 فلماذا ال تكون المناداة بالجامعة اإلسالمية؟:

ملاذا ال ينادي كل مواطن يف بالد اإلسالم على اختال  لغاهتم ويتساءل الشيخ "       
إن حتققت   ويبني أسباب دعوته إىل ذلك ألنهبفكرة اجلامعة اإلسالمية  موتباين أجناسه

 (1)"ة يف عزهتا وكربيائها كان للمسلمني قوة,وقامت هلم دولة تضاهي الدول القوي
 لماذا يريد القوميون فصل العقيدة عن القومية؟:

 أمرين:يف ذكر الشيخ رمحه اهلل أن سبب فصل القوميني للعقيدة يتلخص      
تنّكرهم لإلسالم مع ما يف هذا اإلسالم من معطيات احلضارة والتجدد ومقتضيات  األول:

 .الشمول واخللود
تنّكرهم للتاريخ اإلسالمي واحلضارة اإلسالمية.. لعزهلم غري العرب املسلمني عن  الثاني:

  (2)صناعة التاريخ واملشاركة احلضارية عرب القرون.
يف عدة  فكرة القومية كمبدأ وعقيدة تتناىف مع مبادىء اإلسالممث يبني الشيخ رمحه اهلل أن 

 نقاط:
  .سبب العقيدة اإلسالمية بصلة أو لكوهنا فكرة مستوردة وافدة ال متت إىل"ـ 1
 لكوهنا من العصبية ودعوى اجلاهلية. ـ 2 
 وحضارته.لكوهنا جاحدة أخّوة اإلسالم ـ 3 
 (3)"لكوهنا جاحدة حاكمية اإلسالم.ـ 4 

                                                 
 ( بتصرف 29ص)،ـ كتاب القومية في ميزان اإلسالم 4

 (34ـالمرجع السابق ص) 2

 (52ص )،ـ كتاب القومية في ميزان اإلسالم 3
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: فصل الدين ومنها  أهم أهدافهابيان لقد بذل الشيخ جهده يف إيضاح حقيقة القومية و 
عن الدولة, وإقصاء أحكام اإلسالم عن اجملتمع, واستبداهلا بقوانني وضعية ملفقة من قوانني 

 شىت, وإطالق احلرية للنزعات اجلنسية واملذاهب اهلدامة 
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 المقصود من اإللحاد:
التنكر للذات اإلهلية, وجحود الرساالت  اإلحلاد بقوله:)ذكر الشيخ رمحه اهلل معىن      

وقد عرفه  (1)(السماوية اليت أنزهلا الّله سبحانه على الرسل صلوات الّله وسالمه عليهم.
الدكتور عبد الرمحن امليداين بقوله: )إنكار وجود رب خالق هلذا الكون, متصر  فيه, يدبر 

فمعناه باختصار انكار وجود اهلل  (2)ته وقدرته.(أمره بعلمه وحكمته, وجيري أحداثه بإراد
سبحانه وتعاىل, وامليل عن احلق إىل الباطل وقد وردت آيات كثرية يف القرآن الكرمي تؤكد 

 قوله تعاىل: ﴿ كهذا املعىن                   

          ﴾(3) .﴿ :وقوله تعاىل     

                             ﴾ 
(4) 

إنكار كل ما هو غييب تنّزل بالكتب, وجاء على بقوله: )وقد اختصر الشيخ تعريف اإلحلاد 
فقد أنكر امللحد ركنني من أركان اإلميان وهي اإلميان بالكتب واإلميان  (5).(لسان الرسل

 بالرسل.
هو يندرج يف مفهوم أدخل الشيخ رمحه اهلل اإلحلاد يف معىن الردة حيث يقول: ) و و        

واإلحلاد اليوم  ّله, منكرًا ألركان اإلميان, وأصول الشرائع.الردة لكون امللحد جاحًدا لدين ال
وبسلطان القهر تتبناه دول كربى, وتفرضه على من حتت سلطاهنا بقوة احلديد والنار 

                                                 
هـ .وكتاب )حين يجد 4623( دار السالم، مصر،الطبعة الرابعة، 11اإلسالمية،د/ عبد هللا ناصح علوان،ص)ـ كتاب حرية اإلعتقاد في الشريعة  4

 هـ .4623( دار السالم، مصر،الطبعة الثانية عشر 11( د/ عبد هللا ناصح علوان ص)54المؤمن حالوة اإليمان(  ص )

 (633ـ كتاب كواشف زيوف.ص) 2

 (443ـ سورة النحل اآلية ) 3

 (434ورة األعراف اآلية )ـ س 6

 (11ـ المرجع السابق ص) 5

 املطلب الرابع: اإلحلاد.
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يف كل بلد عمالء وقيادات منبثة يف العامل  -ويا لألسف  -وأصبح هلذه الدول  .واإلكراه
رًا هنارًا, وتتنكر لألديان, وتتطاول على ذات اإلنساين هنا وهناك.. تدعو إىل اإلحلاد جها

عندما أدخل  –رمحه اهلل  –وقد أخطأ الشيخ   (1) (الّله جل جالله بال حياء وال خجل 
اإلحلاد يف الردة,فامللحد ينكر اإلميان من أصله بل وينكر وجود اهلل سبحانه وتعاىل,بينما 

 العلماين يفصل الدين عن احلياة. 
 يف اهلدامة, واملذاهب اإلحلاد, قوى فيه تكالبت الذي العصر, هذا يف اإلسالمية فاألمة

 من العصر حتديات نواجه أن نستطيع القوية وبالعقيدة. العقيدة قوة إىل تكون ما أشد
  اإلحلادي الفكر قاموس ألفاظ من وغريها واشرتاكية شيوعية,

دعوهتا على العامل اإلسالمي ويبني الشيخ أن سبب تركيز هذه الدول اإلحلادية يف      
 بشكل خاص بسبب قوة انتشار اإلسالم ودعاته املخلصني ومشوله جلميع نواحي احلياة,

تتفنن يف بث مبادئها وإحلادها بأساليب متنوعة, وفنون كثرية يف اجملتمعات  هذه الدولف
 اإلسالمية.

 :-رمحه اهلل  -خطر اإلحلاد كما يبينه الشيخ 
 نفس امللحد الشعور باملسؤولية.ألنه مييت يف  -1" 
 وألنه يهدم يف حسبانه اإلميان بالغيب, واملثل األخالقية الثابتة. -2
 وألنه يندفع بكليته حنو اإلباحية اآلمثة واللذة الفاجرة. -3
 وألنه يقتل فيه روح التطلع حنو الكمال اإلنساين املتميز. -4
 (2)"الشخصية.وألنه يفقده اعتبار الذاتية, واستشعار  -5
 يعرت  وال باهلل, يؤمن ال جمتمع عنها ينشأ اإلحلاد على القائمة فريى الشيخ العقيدة      

 أي يف العلمانية قبول فإن ولذلك وملذاهتا, احلياة متع غايته جمتمع عنه ينشأ وإمنا خبلق,
  .اهلل دين عن صرحية وردة اإلسالم من واملروق اإلحلاد تبين معناه جمتمع

                                                 
 (.52(. وكتاب )حين يجد المؤمن حالوة اإليمان(  ص )94ـ كتاب حرية اإلعتقاد في الشريعة اإلسالمية، ص ) 4

 (55(. وكتاب )حين يجد المؤمن حالوة اإليمان(  ص )444ـ كتاب حرية اإلعتقاد في الشريعة اإلسالمية، ص ) 2
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وهذا خطأ ألن كثري من الدول اإلسالمية علمانية وال عالقة هلا .لعباده ارتضاه الذي
 باإلحلاد, فالعالقة بني العلمانية واإلحلاد عالقة واهية.

 كما يراها الشيخ:عقوبة الملحد والمرتد  
 يقف اإلسالم من امللحدين واملرتدين موقًفا شديًدا حامسًا ال) رمحه اهلل:–يقول الشيخ     

هوادة فيه وال رمحة.. أال وهو عقوبة اإلعدام بالسيف لكل من تثبت ردته, أو يتبني للناس 
 التدين حرية عن فرع هو للمرتد وامللحد الشديد احلكم هذا أن واحلقيقة( 1) (إحلاده

 عنده حصل إذا إال فيه, والدخول اعتناقه على أحًدا يكره ال اإلسالم ألن واالعتقاد,
 حتت وينضوي إسالمه, فيعلن حق, اإلسالم بأن واإلقرار الكامل, والرضا التامة, القناعة

 عنه وتزال حجة, له يبقى ال حىت شبهاته, يف ويناقش احلقائق, له وتكشف لوائه فيستتاب,
 واألديان, والعقائد باملقدسات العبث جلرمية يقتل فإنه الباطل على أصر فإن األوهام,
 حلق محاية ذاته حبد هو املرتد فقتل ترعاه, اليت لألمة وخيانته العام, النظام عن وخروجه

 .وسخرية ألعوبة احلق هذا يصبح ال حىت التدين
عن القوى العاملية واحلكومات ودعوهتا إىل اإلحلاد  -رمحه اهلل  -ويتحدث الشيخ      

وأحزاب سياسية حنن اليوم يف زمن جتند فيه للردة واإلحلاد قوًى عاملية وحملية, فيقول: ) 
وعقائدية وحكومات علمانية وال دينية, هذه القوى تدعو جهارًا هنارًا إىل مبادئ إحلادية 
ضالة, وإىل عقائد علمانية هدامة, لتحويل اجليل من اإلميان إىل اإلحلاد, ومن أنظمة 

 (2) (اإلسالم إىل أنظمة الكفر الزائفة.
األجهزة اإلعالمية العاملية نشر اإلحلاد وقد كانت من أهم طرق تنفيذ خمططاهتم يف     

ج أفكار املضّللني, وتعطيها بريقًا مغريًا خادعاً, وتضفي عليها يتروّ فقد عملت على ) 
عبارات التمجيد والتعظيم واإلكبار, وتلبسها أثواب احلقائق العقلية والعلمية زورًا وهبتاناً, 

 (3)(وتزييفاً وغشاً.

                                                 

 (444السابق ص) ـ المرجع 4
 (446حرية اإلعتقاد في الشريعة اإلسالمية، ص ) ـ2

 (631ـ كواشف زيوف ص ) 3
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سالم ال تكرتث باإلحلاد وال امللحدين, وال هتتم بدعاة أكثر احلكومات يف بالد اإل)  
الضالل واإلباحيني, بل أصبح هلؤالء يف ظل بعض احلكومات الالدينية من احلرية 

ما جيعلهم أن يتطاولوا على ذات اللَّه, وأن ينالوا من شخصية  ,اإلحلادية, والتمكن الدعائي
  (1) (الرسول عليه الصالة والسالم 

البالد إلحلاد بعض احلكومات لشعار العلمانية والعقالنية كان سبب لدخول ارفع      
وما يزال يدخل إىل بعض أبناء شعوب األمة اإلسالمية, متسلاًل يف أثواب اإلسالمية ) 

العلوم والفنون وأنواع الثقافات الغربية والشرقية, أو ضمن مبادئ املنظمات االشرتاكية 
ة العلمانية,ووسائل هذه املنظمات تتلخص بإرضاء الشهوات والشيوعية, واألحزاب القومي

 (2).(واملطامع, ونزعات الكرب والغرور, مع إفساد البصرية الفكرية, وإفساد احلس الوجداين

 ؟أو الملحد هذه العقوبة القاسية تدلماذا فرض اإلسالم على المر 
سبب فرض اإلسالم هذه العقوبة القاسية على امللحد  -رمحه اهلل  -يوضح الشيخ       

 من ثالثة وجوه:وجييب على هذا السؤال 
حىت ال جتتذب املغريات املادية, واملصاحل الشخصية والدنيوية بعض ضعفاء  األول:

 حة الذاتية..النفوس, وحتملهم على ترك دينهم أو اإلحلاد فيه استجابة لداعي اإلغراء واملصل
حىت ال يفكر أّي منافق بالدخول يف اإلسالم مث اخلروج منه تشجيًعا حلركة الرّدة  الثاني:

 واإلحلاد وزرع البلبلة والفتنة والتشكيك.. يف أحناء اجملتمع اإلسالمي.
فتشكل اخلطر األكرب  حىت ال تقوى شوكة الكفر واإلحلاد يف اجملتمعات اإلسالمية,الثالث:

 (3) فتعمل على حرب اإلبادة مىت وجدت الفرصة." املسلمني, على عقيدة
 

 المتطاولين؟موقف المسلمين تجاه الملحدين بيان الشيخ ل

                                                 
 (446كتاب حرية اإلعتقاد في الشريعة اإلسالمية، ص ) ـ 4

 (639ـ كتاب كواشف زيوف ص ) 2
 (51ص )( وكتاب )حين يجد المؤمن حالوة اإليمان(  444ـ كتاب حرية اإلعتقاد في الشريعة اإلسالمية ص ) 3
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املوقف يتطلب أن يكون املسلمون يف كل بلد أكثر حزًما )  رمحه اهلل:–يقول الشيخ       
اجلار , وموجة الردة وأقوى جرأة, وأعظم اندفاًعا.. يف الوقو  الصامد أمام تيار اإلحلاد 

لى يف نفوسهم محية اإلميان, وأن تتأجج يف رؤوسهم خنوة اإلسالم لرّد  غاهلادرة بل جيب أن ت
تتضح هنا غرية الشيخ رمحه على دينه وعقيدته  (1)(كيدهم, واحلّد من شرورهم وفسادهم.

يدافع عن رمحه اهلل فريى أنه جيب على املسلم أن يكون صامدًا أمام كل فتنة وشبهة وأن 
 دينه بكل ما أويت من قوة.

 الوسائل التي يجب أن ينتهجها المسلمون في دفع تيار اإللحاد:
 بين الشيخ أهم هذه الوسائل فيما يلي:

التوعية, ورد الشبهة, وإظهار قوة اإلسالم احلضارية, )  رمحه اهلل:–يقول الشيخ        
عليم القرآن, تداول القصص اإلسالمية, التحرك احلار يف سبيل الدعوة, فتح بيوت الّله لت

والكتب الفكرية والنشرات التوجيهية بني أوالد املسلمني, عقد ندوات فكرية وعلمية يف 
املساجد وغريها توضح حقائق اإلسالم, إقامة مسرحيات تارخيية وتوجيهية يف كل مكان 

)(2) 
 مبا وحتصينهم صحيحاً, فهماً  اإلسالم وفهم الشباب, يف اإلسالمية واآلداب القيم وغرس
 الضالة األفكار من ومحايتهم والفساد, اإلحلاد تيارات مواجهة على القدرة هلم يكفل

اليت ذكرها الشيخ رمحه هذه الوسائل واخلطط العلمية ف .واهلالك للضياع املؤدية واالحنرافات
ية عن الكون رد هذه األمة إىل دينها, وتوضح ألبنائها فكرة اإلسالم الكلاهلل تساهم يف 

 واحلياة واإلنسان.
 :اً أو مرتد اً صفات من ترك دينه سواء كان ملحد

 ـ " فساد الضمائر النقية والفطر السليمة. 1
 ـ موت الوازع الديين يف النفس والشعور باملسئولية.2
ثل األخالقية والفضائل اإلنسانية اليت جاءت هبا األديان والشرائع ـ 3

ُ
 هدم كل امل

                                                 
 (445كتاب حرية اإلعتقاد في الشريعة اإلسالمية، ص ) ـ 4
 (445ـ المرجع السابق . ص ) 2
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من احليوان, ال ضمري يؤنبه, ال عقيدة ربانية تزجره, وال دين يوجهه حقر أـ يكون 4
 وينظمه.

 1"شي وراء النزوات والشهوات املاحملرمات, و  إستباحة ـ5
 ﴿ بقوله تعاىل: الصنف من الناسمث خيتم الشيخ حديثه  عن هذا            

                               

                               

                                 

                .﴾ (2) 
 تعليق على جهود الشيخ رحمه اهلل في محاربة األفكار المنحرفة 

اليهودية واملاسونية  ومن هذا يتبني جهود الشيخ تظهر يف بيانه ألهدا       
ؤامرات املو واملذاهب الفكرية اهلدامة,اقدة, احلخططات لرسم املهتد  فهي واالستعمار,

وأقامت دولة إسرائيل, وزرعت بني أبناء أزالت اخلالفة, فهي لئيمة فوق أرض اإلسالم: ال
األمة الواحدة الضغائن واألحقاد, وأغرقت اجملتمعات اإلسالمية مبوجات التحلل واإلباحية, 
وفصلت الدين عن الدولة, وأبعدت التشريع اإلسالمي عن واقع احلياة وشككت كثريًا من 

متحلل ينساق وراء الشّك تكوين جيل علماين وتسعى لشبابنا وشابّاتنا بصالحية اإلسالم.
مة األتعميق مبدأ " فرق تسد " يف وتسعى لواإلحلاد, وجيري وراء الشهوات واإلباحية. 

 .يةاإلسالم

 

  
                                                 

 (33ـ حرية اإلعتقاد في الشريعة اإلسالمية ص) ( بتصرف، وكتاب تكوين الشخصية اإلنسانية في نظر اإلسالم،ص ) 4

 (25ـ 23ـ سورة الجاثية اآليات ) 2
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  إعماد المعاة.جهوده يف  الفصل الثالث:
 

 أربعة  مباحث: وفيه

- جهوده يف اإلعداد الرتبوي. :األول ملبحثا 

- جهوده يف اإلعداد النفسي واخللقي. :الثاني املبحث 

 - :جهوده يف اإلعداد العلمي. املبحث الثالث 

 - جهوده يف اإلعداد العملي التطبيقي. الرابع: املبحث 
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 :وطئةت
 يفبه املربون  يقتديجيب أن  ,رسول صلى اهلل عليه و سلم أفضل قدوةالكان لقد        

ستطاع ا عرفته البشرية,فقدمرىب أعظم كان قد  ف -رضي اهلل عنهم– صحابهأل تهتربيو أسلوبه 
 املتينة الصاحلة فبهذه الرتبيةقليلة, سنوات  يف سلوكيات أصحابه يف جوهريإجياد تغيري 

 فهو وسلوكنا, وعملنا دعوتنا يف عليه نسري طريًقا لنا يرسم أن وسلم عليه اهلل صلى استطاع
وعلى املربيني  ,وسلم عليه اهلل صلى حِبك ِمهِ  ونستنري هديه, على نسري الذي وإمامنا قدوتنا

تربية أصحابه على املنهج  يفالوقو  على مدرسته و  قراءة سريته صلى اهلل عليه وسلم
 ﴿  قال اهلل تعاىل:.عمليخذين منها العرب و الدروس وحتويلها إىل واقع آ اإلسالمي

                                 ﴾(1)  
 جمتمًعا ريبي أن وسلم عليه اهلل صلى النيب استطاع هذا مبثل) اهلل: رمحه  –يقول الشيخ 

 كان أن بعد حال اجملتمع هذا ملشاكل يضع وأن التاريخ, عرفه جمتمع وأشر  أروع مسلًما
 الكمال مجيع يف املثل به يضرب جمتمًعا فأصبح واخلرافات, اجلهل ظلمات يف يعيش

 أن اهلل إىل بالدعاة ف ح ريٌّ  احلكيم, النيب هذا بفضل مث وحده, الّله بفضل وهذا اإلنساين,
  (2)( وسلم عليه اهلل صلى هبديه مسلكه,ويهتدوا يسلكوا
 اهلل صلى الّله رسول عليه سار الذي املنهج على اهلل إىل الدعاة يسري أن جيب هذا وعلى

 أخالقه التزام هو الصحيح الدعوة فطريق بعدها, أو اهلجرة قبل ذلك كان سواء وسلم عليه
 صلى اهلل عليه وسلم.–وهديه 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 (24)اآلية  سورة األحزاب ـ 4

 ( دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت لبنان،الطبعة اليوجد. 445الرحيق المختوم، لصفي الرحمن المباركفوري ص) 2
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 املبحث األول:جهوده يف اإلعماد الرتبوي.
 

 أربعة  مطالب: وفيه

- تعريف الرتبية يف اللغة واالصطالح. :األول ملطلبا 

- أمهية اإلعداد الرتبوي للدعاة كما بينه الشيخ. :الثاني ملطلبا 

 - أهم جماالت الرتبية على اجلندية. الثالث: ملطلبا 

- األخطاء اليت جيب جتنبها يف اإلعداد الرتبوي :ملطلب الرابعا. 
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 :اإلعداد الرتبوي
البد أن يكون لكل جهد أثر ونتيجة, وبقدر اجلهد تأيت الثمرة والنتائج.                       

وكان وقد كان الشيخ رمحه اهلل شديد احلرص على تربية النشء وإعداد العلماء والدعاة 
صاحب قلب كبري يتسع لقلوب إخوانه مجيعاً, وكان يتودد إىل الشباب, وينزل إىل 
مستواهم الفكري والروحي لريتفع هبم وحيلق هبم إىل املستوى الشرعي املستقى من منهج 
الرسول صلى اهلل عليه وسلم.وسنتناول يف هذا املبحث جهود الشيخ رمحه اهلل يف إعداد 

 ل أربعة مطالب:الدعاة تربوياً من خال
 املطلب األول: تعريف الرتبية يف اللغة واالصطالح.

 املطلب الثاين: أمهية اإلعداد الرتبوي للدعاة كما بينه الشيخ.
 املطلب الثالث: أهم جماالت الرتبية على اجلندية.

 املطلب الرابع: األخطاء اليت جيب جتنبها يف اإلعداد الرتبوي كما يراها الشيخ. 
الشيخ رمحه اهلل تعاىل الرتبية الروحية والرتبية اخللقية والرتبية النفسية, وسيأيت وقد ذكر 

 احلديث عنها إن شاء اهلل يف املبحث الثاين.
 
 
 
 
 
 

 املبحث األول:جهوده يف اإلعماد الرتبوي.
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 تعريف التربية في اللغة واالصطالح:
 نذكر بعضاً منها:للرتبية يف اللغة دالالت متنوعة      

ِفي: أي نشأ وترعرع.  -1  (1)ريب يرىب, على وزن خ ِفي خي 

 (2)ربا يربو, مبعىن زاد ومنا.  -2
 تدور التعريفات السابقة حول اإلصالح والقيام بأمر املرتيب وتعهده ورعايته.

 تعريف الرتبية اصطالحاً:
 مايلي:الرتبية يف االصطالح هلا العديد من التعريفات نذكر منها        

الرتبية: هي نظام اجتماعي حيدد األثر الفعال لألسرة واملدرسة يف تنمية النشء من  -1
النواحي اجلسمية والعقلية واألخالقية, حىت ميكنه أن حييا حياة سوية يف البيئة اليت يعيش 

 ( 3)فيها.

وعقدياً الرتبية: هي النشاط الفردي واالجتماعي, اهلاد  إىل لتنشئة اإلنسان فكريًا  -2
ووجدانياً, واجتماعياً, وجسدياً,ومجاليًا وخلقياً, وتزويده باملعر  واالجتاهات والقيم 

 (6)واخلربات الالزمة لنموه منواً أساسياً طبقاً ألهدا  اإلسالم.
ذًا الرتبية اإلسالمية تربية متكاملة شاملة جلميع اجلوانب اإلميانية والفكرية واجلسدية إ     

وغريها, فهي تساعد على بناء اإلنسان بناًء متكاماًل من مجيع النواحي واالجتماعية 
 مستمدة ذلك من أصوهلا األصلية وهي الكتاب والسنة املطهرة.

 معنى اإلعداد التربوي للدعاة:
                                                 

 (644/ 4لسان العرب ) - 4

 ( 294/ 4المصباح المنير ) - 2

 هـ .4626كتاب التعريفات،علي محمد الشريف الجرجاني، دار النفائس، بيروت، الطبعة األةولى  3

 هـ . 4621(، محمد عبد السالم العجمي،دار الناشر الدولي، الرياض،الطبعة األولى 21ة اإلسالمية األصول والتطبيقات  ص )كتاب التربي - 6

 املطلب األول: تعريف الرتبية يف اللغة واالصطالح.
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الفكرية,والعقدية, واالجتماعية, واجلسدية تنشئة وتكوين الداعية من الناحيةهو        
ر  والعلوم والقيم واخلربات الالزمة اليت تعينه يف مسريته الدعوية واخللقية, وتزويده باملعا
 طبقاً ألهدا  اإلسالم.

 أهمية التربية:
إن ما يؤكد على أمهية الرتبية أن القرآن الكرمي أوالها اهتمامًا بالغًا وقد وردت آيات         
زله هلداية الناس فالقرآن هو دستور الرتبية الناجحة ألن اهلل سبحانه أن ذلك,يف كثرية 

 وإرشادهم, وتتضمن آياته أعظم منهج تربوي, ومن اآليات القرآنية يف الرتبية قوله تعاىل:
مه  ﴿ ِ لُو عَلَْيه ُمه يَته ي ِنَي َرُسواًل ِمْنه ي بََعَث ِِف اأُلم ِ ِ ََة   ُهَو اَّلذ  (1)﴾آ ََيتِِه َويَُزك ِِْيمه َويَُعل ُِمهُمه الهِكتَاَب َوالهِحْكه

مه َءاَيتِِه ﴿:تعاىلوقوله  لُواه عَلَِْيِ ذه بََعَث ِفِْيمه َرُسواًل ِمنه َآنُفِسهِم يَته
ِ
لَقًد َمن ِ هللا عىََل الهُمؤِمِننَي ا

َة وا   ِبنٍي ن ويُزك ِْيمه ويُِعلهُمهُُم الِكتاَب والهِحْكه وتأيت السنة بعد  (2)﴾ ََكنُواه ِمن قَبهُل لَِفى َضالٍل مُّ
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسنة يف الرتبية  ولنا يفسره له,القرآن ألهنا مبينه ومف

كربى, وحرص على توجيه شباب الصحابة وفتياهنم. إىل اآلداب  أمهية الرتبيةفقد أوىل 
احلياة حىت يف طريقة تناول الطعام والشراب,فما أحوجنا إىل اقتفاء  السليمة يف كل نواحي

املنهاج الذي أمثر ذلك اجليل العظيم من الصحابة والتابعني والسري على هذا  هذا األثر
 .اهلل عليهم رضوان

 أهداف التربية اإلسالمية:
اهلد  العام للرتبية اإلسالمية ويتمثل يف حتقيق معىن العبودية هلل تعاىل؛ انطالقًا من        

قوله تعاىل: ﴿            ﴾(3)  فاهلد  األساسي لوجود
اإلنسان يف الكون هو عبادة اهلل, واخلضوع له, وتعمري الكون؛ بوصفه خليفة اهلل يف أرضه. 

قال  اآلداب السليمة والسلوك املستقيم,على  ريب ابنههذا لقمان عليه السالم يعظ ويف

                                                 
 (2سورة الجمعة اآلية ) 4-

 (446سورة آل عمران اآلية ) 2-
 (54سورة الذاريات اآلية )  - 3
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 ﴿تعاىل:                         

﴾(1) 
 وإن حتقيق اهلد  العام للرتبية اإلسالمية يتطلب حتقيق أهدا  فرعية ومنها:        

التنشئة العقدية الصحيحة ألبناء اجملتمع املسلم؛ إلعداد اإلنسان الصاحل الذي يعبد  -1
 على هدى وبصرية.  -عز وجل  -اهلل 

أن يتخلق الفرد يف اجملتمع املسلم باألخالق احلميدة: من صدق, وأمانة, وإخالص  -2
 مقتديًا يف ذلك برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

تنمية الشعور اجلماعي ألفراد اجملتمع املسلم؛ حبيث يرسخ لدى الفرد الشعور باالنتماء  -3
 إىل جمتمعه؛ فيهتم بقضاياه ومهومه, ويرتبط بإخوانه.

تكوين الفرد املتزن نفسيًّا وعاطفيًّا, وذلك حبسن التوجيه وحسن احلوار مع األطفال,  -4 
 ومعاجلة مشاكلهم النفسية. 

صقل مواهب النشء ورعايتها؛ لتكوين الفرد املبدع, الذي يتمتع باملواهب  -3
 وامللكات.

يف عمارة  تكوين الفرد الصحيح جسميًّا وبدنيًّا, الذي يستطيع القيام بدوره وواجبه -6
 األرض.

 
 
 
 
 

 
 

                                                 
 (43سورة لقمان اآلية )  - 4
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 أهمية اإلعداد التربوي للدعاة كما بينه الشيخ.
لقد كان الشيخ رمحه اهلل شديد احلرص على تربية الدعاة والشباب سواًء فيما يتعلق        

بالرتبية اإلميانية أو الرتبية النفسية وغريها, حيث يقول رمحه اهلل:) وقضية الرتبية اإلميانية 
والروحية والنفسية, من القضايا اهلامة اليت جيب على قيادات اجلماعات اإلسالمية أن 

 (1)ل اهتمامهم, وأن يركزوا عليها قصارى جهودهم( يعريوها ج
 مث يذكر الشيخ رمحه اهلل أسباب االهتمام هبذه الرتبية:

 ـ " لينشأ جيل دعاة املستقبل على االلتزام احلق بتعاليم اإلسالم. 1
ـ ألن الداعية املتخلق بأخالق القرآن إذا رآه الناس رأوا اإلسالم متجسد يف معاملته ورأوا 2

 القرآن مرتمجاً يف سلوكه وأخالقه.
ـ إعطاء القدوة الصاحلة ملن حوهلم وملن يتعامل معهم يف حاهلم قبل قاهلم ويف أفعاهلم 3 

 قبل دعوة غريهم.
 ـ حىت يكونون أعظم تأثرياً يف الناس, وأقوى تفاعاًل معهم وأرجى إصالحاً هلم.4
خالق اإلسالمية,وعدم االفتتان ـ الثبات على املبادئ, واالستقامة على السلوك واأل5

 (2)بالدنيا واالجنرا  مع التيارات املنحرفة."
مث يذكر الشيخ عدم إعطاء احلركات اإلسالمية اجلانب الرتبوي حيزًا مع اجلوانب        

 األخرى وطغيان اجلوانب األخرى عليه كاجلوانب اإلدارية والسياسية والتبليغية والتنظيمية. 
ذلك يف قوله: )ويربز بشكل واضح وجلي ودائم يف حياة القائمني  يوضح الشيخ      

على العمل اإلسالمي من الدعاة املتخصصني يف األمور اإلدارية, والشؤون السياسية 

                                                 
 هـ 4629دار السالم للنشر والتوزيع،مصر،القاهرة،الطبعة السادسة، بتصرف (143/ 2 ناصح علوان،)ـ سلسلة مدرسة الدعاة،د/ عبد هللا 4

 بتصرف. (143/ 2ـ سلسلة مدرسة الدعاة ) 2

 املطلب الثاني: أهمية اإلعماد الرتبوي للمعاة 
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واالجتماعية. مما جيعلهم مقطوعي الصلة بالرتبية الروحية, والتهذيب النفسي نظريًا وعملياً 
قاهتم بشباب الدعوة  وممارساهتم الدعوية يف حقل وبالتايل جيعل اجتماعاهتم بالناس وعال

رتبية وهذا التعميم فيه نظر ألن ال( 4)اجلماعة خالية من طالوة الربانية وعذوبة الروحانية.(
ك, لذلك فالدعاة أحوج الناس إىل الرتبية ألهنا تطهر القلب وتُزّكي السلو  هي اليت  شاملةال

ه اجلانب الرتبوي لن يكون هلا تأثري وال أثر. تتضح يف سلوكهم,واجلماعة اليت ضعف  في
فإن فالداعية البد أن يطابق قوله فعله, وال يؤثر يف غريه إذا كان ضعيف الرتبية,ولذلك 

 .صالح السلوك يستلزمصالح القلب 
تربية متكاملة شاملة جلميع اجلوانب حبيث يكون  يجب على املربني تربية الدعاةف        

غى جانب على آخر, فاحلركة اإلسالمية اليت تضعف قدرهتا الرتبوية عن هناك توازن فال يط
 تربية أفرادها ستصاب حبب الذات, واالنتصار للنفس. 

)فاحلركة اإلسالمية إذن ينبغي أن تعىن باجلانب الرتبوي وأن تركز عليه قبل العناية والرتكيز  
الرتبية الروحية واحلقائق  على أي جانب أخر من جوانب اإلعداد,ألن الرتكيز على جوانب

الرتبوية هو حجر الزاوية بل الركن األساسي يف حتقيق النصر للحركةفاهلل سبحانه ال ينصر 
قومًا إال بصدق نياهتم, وال يكون معهم إال إذا أخلصوا له والتزموا منهجه وحتققوا بالرتبية 

  (2)اإلسالمية الفاضلة وكانوا ربانيني يف سلوكهم وأعماهلم.( 
 ضعف ألن بية الروحية؛الرت  إىل احلاجة مسيس تربزوانب اجل مما سبق يتبني أن هذه        

 الدعاة جهود من الكثري إضاعة يف أسهم أخرى أحيان يف وانعدامه أحيانًا بيةالرت  جانب
 .الدعوية أعماهلم مثار  اوأضع

مجاعة إسالمية تدعو إىل ) وهذا الرتكيز على الرتبية اإلسالمية الشاملة من قبل أية        
 ,اهلل على هدى وبصرية, ينبغي أن ال يقتصر على أعضائها وشباهبا الناشئني

                                                 
 بتصرف. (143/ 2سلسلة مدرسة الدعاة )ـ  4

 (2/144سلسلة مدرسة الدعاة ) أنظرـ  2
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وإمنا ينبغي أن يشرك فيه مجيع أفراد احلركة سواء كانوا جنودا أو قياديني,أعضاء أو  
مث يوضح الشيخ  (1)مسئولني, فهوالء مجيعا جيب أن تنظم هلم جلسات روحية وتربوية.(

 هذه اجللسات الرتبوية فيما يلي:أمهية 
ـ ألهنا توصلهم باهلل وتذكرهم باإلخالص, وتأمرهم باحملاسبة, وتدفعهم إىل التأدب بأدب 1

 اإلسالم.
ـ وتوجههم إىل أن يلتزموا مبنهج اهلل إميانًا وعماًل, وتعمق فيهم مراقبة اهلل وخشيته يف 2 

 السر والعلن. 
ـ وهتيب هبم إىل أن يظلوا دائمًا على الربانية اخلالصة والرتبية الفاضلة. وهكذا حىت 3

 تكتمل هلم شخصيتهم الرتبوية الربانية من مجيع جوانبها. 
مث يقول الشيخ: ) واألصل يف الرتبية واإلعداد قوله تعاىل:﴿             

                    ﴾2  يدخل يف
مفهوم هذه اآلية كل ما حيتمله لفظ اإلعداد من وسائل علمية ومراحل إجيابية يف تكوين 

 (3)اجليل املسلم, وتربية اجلماعة املسلمة, وإعداد الشباب املؤهلني يف بالد اإلسالم.(

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  (144/ 2سلسلة مدرسة الدعاة ) أنظرـ 4

 (44اآلية ) ـ سورة األنفال 2

 (244ـ كتاب الشباب المسلم المعاصر في مواجهة التحديات ص ) 3
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 أهم مجاالت التربية على الجندية.
 ويشتمل على النقاط التالية:        

 ـ تربية شباب اإلسالم على االنضباط والطاعة.1
 ـ تربية شباب اإلسالم على األدب واالحرتام. 2
 ـ تربية شباب اإلسالم على املناصرة والتأييد.3
 اإلسالم على النقد الذايت البناء. ـ تربية شباب4
 ـ تربية شباب اإلسالم على بناء الشخصية املتكاملة.5
 ـ تربيتهم على إحالل روح الدعوة يف بؤرة الشعور. 6 

 مث يبدأ الشيخ رمحه اهلل يف  بيان كل جانب بالتفصيل.
  ـ التربية على االنضباط والطاعة:1

الوالء لقيادة اجلماعة, وتنفيذ أوامرها, والتزام كل  وقد عرفها الشيخ بقوله هي:) إعطاء     
ما يصدر عنها, دون أن يكون يف الشباب تردد, ودون أن يعرتيهم فتور أو تثاقل ودون أن 

  (1)يأخذهم عجب أو غرور ودون أن ينتصروا هلوى أو نفس.(
اإلخوان اجلماعة هي اليت ينتمي إليها الداعية,واجلماعة اليت يقصدها الشيخ هي مجاعة 

املسلمني, فريى أنه جيب على الداعية أن يكون عضوًا نشيطًا فعال يف اجلماعة,خملصًا يف 
 االنتماء هلا وأن يبتعد عن الصفات اليت تؤدي إىل اإلعجاب بالنفس وحب الذات.

 ويبني حكم طاعة ويل األمر وأهنا من أوجب الواجبات ويستشهد مبا رواه البخاري عنه 
 مْس ُعوا و أ ِطيُعوا و ِإْن اْستُـْعِمل  ع ل ْيُكْم ع ْبٌد ح ب ِشيٌّ ك أ نَّ ر ْأس ُه اسلم:) صلى اهلل عليه و 

 (2)(.ز بِيب ةٌ 

                                                 
 (142/ 2ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 4
 . 4449رقم الحديث (54/  22)  -كتاب: األحكام، باب: السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصية ـ صحيح البخاري 2

 الثالث: أهم جماالت الرتبية على اجلنمية.املطلب 
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 إذا أمروا مبعصيةفمبعصية  ما مل يأمروا والطاعة لويل األمر طاعة هلل سبحانه وتعاىل
﴿  والدليل قوله تعاىل: فالنطيعهم يف هذه املعصية,              

       ﴾(1) 

يبني الشيخ هذا املعىن حيث يقول: ) وليست الطاعة لألمري يف دين اهلل طاعة عمياء      
على اجلهل والعصبية, ومعصية اهلل والرسول بل هي طاعة مبصرة راشدة واعية ترتكز على 

 (2)به الشرع وحيقق مصلحة الدعوة واإلسالم.(ما يأمر 
  ـ التربية على األدب واالحترام:2

لقد ُريِب املسلمون على أن حيرتم صغارهم كبارهم, وأن يرحم كبارهم صغارهم ليكون      
اجملتمع املسلم جمتمًعا قوياً مرتابطًا متعاونًا على اخلري والتقوى, يقول الشيخ رمحه اهلل موضحاً 

األدب واالحرتام: ) أن يرتىب شباب اإلسالم على األدب واالحرتام يف حضرة من هم معىن 
أكرب منهم سناً, وأكثر علماً, وأقوم ديناً, وأقدم سابقة, وأخلص لدين اهلل نصحًا وعمالً, 

وأن يؤدوا هلم  فهؤالء مجيعًا جيب أن يعر  الشباب هلم فضلهم, وأن يتأدبوا أمامهم
) نازهلم(حقهم, وأن ينزلوهم م

3) 
هذا وإن احرتام املسلمني بعضهم لبعض دليٌل على اخلري يف نفوسهم ودليٌل على      

الرتبية والتنشئة الصاحلة اليت ترىب عليها األجيال, فنحن حباجة هلذه الرتبية النافعة اليت تسود 
يقدموهنم جمالسنا وأماكن جتمعاتنا أن يعر  الصغار يعرفون قدر الكبار وجيلون الكبار 

جملًسا, ويقدموهنم جلوًسا, ويبدؤون هبم, ويستشريوهنم, ويصغون إليهم ويوروهنم التقدير 
 واإلجالل, هكذا أدب اإلسالم الرفيع الذي إن متسكنا به ننال السعادة يف الدنيا واآلخرة

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) إن من إجالل اهلل تعاىل إكرام ذي الشيبة 
  (4)وحامل القرآن غري الغايل فيه واجلايف عنه,وإكرام ذي السلطان املقسط(املسلم,

                                                 
 (59ـ سورة النساء اآلية ) 4

 (143/ 2الدعاة )كتاب سلسلة مدرسة  2

 (143/ 2ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 3
/ ص  3ة )ج ضعيفالسلسلة ال. حسنه األلباني في  1203( رقم الحديث12/173باب إنزال الناس منازلهم. ) ـ سنن أبي داود، كتاب األدب،1

213) 
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 ـ التربية على المناصرة والتأييد:3
وتكون املناصرة بوقو  الدعاة مع بعضهم البعض يف سبيل تبليغ الدعوة إىل اهلل       

ا ينصح بعضهم البعض ويؤازرون بعضهم ويقفون مع بعضهم يف وجه األعداء وأن يلتزمو 
باألخالق اإلسالمية الفاضلة من صدق وحمبة وإيثار, وقدوهتم يف ذلك الصحابة رضوان اهلل 
عليهم من مهاجرين وأنصار الذين رباهم الرسول صلى اهلل عليه وسلم, وأعدهم على 

 ذلك.
 وللمناصرة اإلسالمية صور ذكرها الشيخ منها:

أصحاب األغراض واألهواء أو  "ـ أن تكون املناصرة بالوقو  جبانب القيادة حني ينشق1
 حني يتآمر عليها أعداء اإلسالم.

ـ االستجابة ألوامر القيادة وذلك باالكتفاء بالرتبية والتبليغ الدعوي يف مرحلة التكوين 2
 واإلعداد.

ـ الدفاع عن مجاعته بصدق وإخالص حيث يوجه إليها اهتامات الدس والكذب 3 
 واالفرتاء. 

 سبيل إعزاز اإلسالم وخامسة ببذل النفس رخيصة حني تأيت ـ بذل املال واإلنفاق يف4
  (1)حلظة احلسم وينادي الداعي حي على اجلهاد."

 ـ التربية على النقد الذاتي البناء:4
ومعناها: ) أن يرتىب أبناء اإلسالم على النصح واملناصحة والنقد الذايت البناء مع كل      

عنهم وينضوي حتت قيادهتم بقول لني وأسلوب من ينتمي إليهم ويلتقي معهم, ويأخذ 
لطيف, وأخالق فاضلة, وتذكري باحلكمة واملوعظة احلسنة, والنيب صلى اهلل عليه وسلم 

 عظم من شأن النصيحة, ورفع من قدرها حىت جعلها هي الدين كله (
(2)

 

زال وتربيتهم كذلك على اجلرأة والشجاعة يف غري هتور, بل يف إطار األدب واحلكمة وإن
الناس منازهلم, وأن يشجعوا فيهم روح النقد املهذب الذي ال جيرح وال يسيء األدب وهبذا 

                                                 
 (بتصرف711/ 2ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 1
 (145/ 2ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 2
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نفيد من شيئني: أننا كسبنا فردا صاحلا مصلحا جريئا شجاعا مؤدبا واثقا بنفسه والثاين: 
 .أننا أفدنا منه يف توجيه العمل ومراجعته وتسديد مساره

ربني أن يلحظوها يف تعويد شباب الدعوة حني مث يذكر الشيخ أمرين جيب على امل     
 يعودوهنم على النصيحة:

" األول: أن يعودوهم على أن تكون املناصحة باللطف والرفق واللني تنفيذًا ألمر اهلل جل 
 جالله.

الثاين: أن يعودوهم على أن تكون النصيحة للمنصوح له بالسر والكتمان وعدم 
 (1)التشهري."

 الشخصية المتكاملة: ـ التربية على بناء5
ويقصد هبا:) أن يرتىب الشباب املنتمي للدعوة اإلسالمية على بناء الشخصية        

اإلسالمية بناًء متوازنًا متكاماًل, وكذلك حرص املريب على أن يالئم يف تكوينه الرتبوي 
ة, وجيمع بني والدعوي بني املادة والروح ويوفق بني الدنيا واآلخرة, ويربط بني العبادة واحليا

 (2)التزكية واجلهاد, ويوازن بني حقوق اهلل وحقوق العباد.(

ويُوثق  فمهمة الداعية املريب أن يأخذ باأليدي إىل االستقامة على الطريق, ويُهِذب النفس  
تربوي لألفراد  الصلة باهلل, ويتحقق هذا من خالل احللقة الرتبوية, واليت تُعترب مبثابة حمضن

 .تربيًة منظمًة, وهلا أهدا  وبرامج حمددة يرتبَّون فيه
وقد وردت بعض من اآليات القرآنية اليت حتث على التوازن,منها قول اهلل سبحانه 

  ﴿:وتعاىل                 ﴾(3 ) 
 ﴿وأيضا قول اهلل سبحانه وتعاىل:             

            ﴾(4) 

                                                 
 (141/ 2كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 4

  (143ـ المرجع السابق ص)2
 (11سورة القصص اآلية ) - 3

 (34سورة األعراف اآلية ) - 6
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 ـ التربية على إحالل الدعوة في بؤرة الشعور:6
 وهي أن يرتىب شباب اإلسالم على االهتمام بالدعوة, والتحمسويقصد هبا:)       

العمل اإلسالمي يف  ةهلا,والداعية ال ينطلق إىل ميادين الدعوة إىل اهلل إال بأن يضع مسؤولي
بؤرة شعوره, وأعماق أحاسيسه ووجدانه, حىت تكون انطالقته عن إميان وقناعه وتبليغه عن 

 (1)محاس واندفاع.(

م شفقة يذهب إىل املدعوين وحيرص على دعوهت فعلى الداعية أن حيرص على أن        
 املدعوينوحرًصا على هدايتهم وختليصهم من الكفر؛ فالداعية البد أن يكون رحيًما ب هبم

 ناصحاً له دعوه حمًبا للخري لهيكون حريًصا على من يمشفًقا عليهم,بل البد أن 
 والبد أن يتميز أسلوبه بالشمولية والتكامل.

والروحانية واألخالق, مث تأيت قوة )والشك أن أول دعائم القوة, قوة اإلميان          
اجلسم والساعد, مث تأيت قوة التدريب واملصابرة, مث تأيت قوة العلم واحلضارة. وإن مالك هذا  

 (2)كله قوة اإلرتباط والتخطيط ومراحل العمل والتنظيم.(

 مث خيتتم الشيخ كالمه بذكر بعض دعائم القوة, وهي قوة اإلميان, مث القوة اجلسدية, قوة مث
نصيحة  والتنظيم.ويوجه التدريب,مث قوة العلم, مث يذكر أساس كل هذا وهو قوة التخطيط

وإعدادهم حلمل رسالة الدعوة واجلهاد  للدعاة واملربني بأن يربوا الشباب على بناء الشخصية
  يف سبيل اهلل.

 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( 2/124كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4

 (126نفس المرجع ص) - 2
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 تجنبها في اإلعداد التربوي كما بينها الشيخ.األخطاء التي يجب 
 

فإهنم إن املطلوب,  اإلعداد وهمعديللقيام بالدعوة, و الشباب الدعاة  يرىبجيب أن         
وحتقيق األمن وحماربة ,بنشر العدل إعدادهم وتربيتهم فقد نفعوا أنفسهم وأمتهم واأحسن

متكاملة, وقد  شخصية الدعاة بصورة جيب أن تتجه إىل بناءوهذه الرتبية , البغي والفساد
ماثلة أمام  ضرب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من نفسه منوذجًا هلذه الشخصية لتكون

حلياهتم ومعاشهم,  املسلمني يف خمتلف العصور ينشئون أجياهلم على منطها ويتخذوهنا املثال
األخالق باهلدى  ذلك فرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بعث ليتم مكارممن  عجبوال 

الدعوة إىل اإلسالم حتتاج يف كل وقت إىل التكامل يف شخصية الدعاة ومن .فاحلق ودين
بالنفس  واالعتدادرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على تربية الشخصية  هنا ندرك حرص

 باهلل يكون بتحليه باإلميانالداعية  وتكامل شخصية عند أصحابه رضوان اهلل عليهم,
 .واسعالفق األدقيق. و العلم الو  ةقوميال قخالباألو 

واإلعداد والتكوين للدعاة جيب أن يكون متوازن و متكامل وموافق للشريعة         
اإلسالمية فإذا اختل أحد هذين األمرين فإنه يؤدي إىل فساد تصور الشباب عن اإلسالم 

األنظار إليه هو  لفتينبغي الذي لكن , واحنرا  شخصيتهم عن السلوك اإلسالمي املتوازن
يف الدعوة مما يعرقل املسرية اليت ترتكبها بعض اجلماعات الدعوية  ءخطااألبيان بعض 

تلك األخطاء اليت لذكرها الشيخ رمحه اهلل  وهناك صور ومناذج, جالنتائ ويبدد اجلهود ويؤخر
 وهي: من الناس يقع فيها كثري 

وحية, وإمهال اجلوانب األخرى يف بناء "ـ الرتكيز يف تربية الشباب على الرتبية الر 1
 الشخصية اإلسالمية,وهذا يعد خطأ يف الرتبية.

 املطلب الرابع: أخطاء يف اإلعماد الرتبوي
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ـ الرتكز يف تربية األفراد على الرتبية السياسية, والقضايا احلركية, دون أن هتتم بالرتبية 2
 الروحية.وهذا أيضاً خطأ يف الرتبية إلخالله يف جانب السلوك اإلسالمي.

تربية أعضائها على اخلروج للدعوة يف آفاق األرض, دون أن  ـ إن أي مجاعة تركز يف3
تلهب فيهم مشاعر اجلرأة يف احلق, وتثري فيهم أحاسيس االهتمام بقضايا املسلمني وهتيب 

 هبم إىل بناء عزة اإلسالم, واجلهاد من أجل إعالء كلمة اهلل.
اب والسنة واإلعراض ـ الرتكيز يف الرتبية على تلقني عقيدة السلف, واالجتهاد من الكت4

 عن فقه األئمة, والنقد الذايت للجماعات اإلسالمية, والتجهيل والتضليل لكافة املسلمني. 
ـ ومجاعة يوجد لديها املنهج النظري الشامل يف تربية األشبال ولكن ليس عندها التطبيق 5

 العملي النافذ إلبراز املنهج يف عامل الواقع.
ن الرتبويني يف بنية اجلماعة,وإما ملواجهة األحداث وهذا يعود إما لندرة املرشدي

 السياسية,وإما إلمهال اجلانب الرتبوي.
ا وإمنا تعتمد يف تربية األشبال والشباب هبـومجاعة ال يوجد لديها مناهج تربوية تأخذ 6

   (1)تفعل ذلك "
ا بعض هبفهذه األخطاء اليت ذكرها الشيخ رمحه اهلل أهم األخطاء الرتبوية اليت متىن        

دينهم  ووضع  اهباجلماعات اإلسالمية, فعليهم تداركها واألخذ جبوانب الرتبية اليت أمرهم 
خطوات تربوية تنتهجها يف تفادي األخطاء, وإصالح األوضاع وتقومي السلوك واألخالق, 

 مثارها اليانعة يف كل حني.  حىت تؤيت الدعوة
 كيفية تدارك هذه األخطاء التربوية كما يبينها الشيخ:

إن تصحيح اخلطأ من النصيحة الواجبة على مجيع املسلمني يف الدين اإلسالمي وقد         
كانت من منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ومن قبله القرآن الكرمي, فقد كان القرآن 

 نواهي وتصحيح لبعض األخطاء واألمثلة يف ذلك كثريةينزل وفيه أوامر و 

                                                 
 ( بتصرف133/ 2ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 4
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 ﴿ :منها ما يتعلق بالرسول صلى اهلل عليه وسلم كقوله تعاىل           

                              

                                 

       ﴾(1 ) 

قصة حاطب بن أيب بلتعة  :مثال ذلك -رضي اهلل عنهم-ومنها ما يتعلق بالصحابة    
عندما راسل قريش خيربهم بتوجه الرسول إليهم لقتاهلم, وقصة الرماة يف غزوة أحد وتركهم 

 أماكنهم من أجل الغنائم,وخمالفتهم ألمر الرسول صلى اهلل عليه وسلم.  
 وهنا يذكر الشيخ رمحه اهلل بعضاً من احللول اإلجيابية هلذه األخطاء:

احلركات اإلسالمية أن تبذل قصارى جهدها يف إجياد املناهج الرتبوية  "أوالًـ على قيادات
ألعضائها, ولكل شاب ناشئ ينتمي إليها, هذه املناهج ينبغي أن تكون متوازنة متكاملة 
حىت حتقق غرضها يف بناء الشخصية اإلسالمية اليت يعتمد عليها يف مسرية الدعوة 

 واإلصالح والتغيري. 
كلف يف وضع الربامج الرتبوية من الدعاة ورجال اإلصالح للحركات ثانيًا ـ على من يُ 

اإلسالمية أن يلحظوا يف وضع الربامج فوارق السن, والثقافة, واجلنسني من الذكور واإلناث 
لتأيت الربامج بعد مرحلة التنفيذ, موفية بالغرض, حمققة للهد , مؤدية دورها يف تكوين 

 جيل رباين, وإعداد أمة قرآنية. 
ثالثًا ـ على القيادات أن توضح أصول الفكر املوحد الذي جيب أن تنتهجه اجلماعة 
اإلسالمية بقيادهتا حىت ال تذهب اجلماعة طرائق قددا يف تصوراهتا العقدية, ومناهجها 

 الفكرية والفقهية بل تتفق على فكر موحد.
م أن تلزم نفسها رابعًا ـ على القيادات اإلسالمية للحركات الدعوية يف بالد اإلسال

 .رمحه اهلل-وقواعدها على التزام الوصايا العشر اليت وضع أسسها اإلمام البنا 

                                                 
 (44ـ4ـ سورة عبس اآلية ) 4
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هذه الوصايا هي اللب لألخالق الفاضلة, وهي األصول للسلوك اإلسالمي يف تعامل 
املسلم مع ربه, ومع نفسه, ومع جمتمعه,فإذا قام على تطبيقها وتنفيذها كل من ينتمي إىل 

 اهلل من قياديني وجنود, كانت الرتبية حمكمة, والتعامل طيباً, والقدوة صاحلة.الدعوة إىل 
من ظواهر اخللل واالضطراب عدم األخذ باملبادئ التبليغية, والقواعد اليت ينبغي أن و ) 

يرتىب عليها شباب الدعوة,,ذلك ألن تبليغ الدعوة له أصول ومبادئ, فالداعية ال يكون 
  (1)ا ويسري على مقتضاها ( "هبإال أن يأخذ  ناجحاً وموفقاً ومؤثراً 

إذن الرتبية ليست جمرد تصحيح أخطاء فقط,إمنا تعليم وعرض ملبادئ الدين وأحكام 
الشريعة واستعمال الوسائل املختلفة لتأسيس التصورات وتثبيتها يف النفوس, من الرتبية 

بتوجيه جل اهتمامهم إىل بالقدوة واملوعظة والقصة وغريها,ومن هنا يتبني قصور املربني 
 معاجلة األخطاء, دون االهتمام بالتحصني الذي مينع وقوع األخطاء قبل حدوثها. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
 ( بتصرف164/ 2سلسلة مدرسة الدعاة )كتاب  ـ 4
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 املبحث الثاني: جهوده يف اإلعماد النفسي واخللدقي.
 

 

 ثالثة  مطالب: وفيه

- اإلعداد اإلميانياألول ملطلبا :. 

- اإلعداد النفسي :الثاني املطلب. 

 - اإلعداد اخلُلقي الثالث: املطلب. 
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 أمهية تزكية النفس يف اإلسالم:

يف الظالل: التزكي ورد  تطهريها من األدران واألوساخ, قالومعىن تزكيتها: أي         
وجاءت اآليات القرآنية باألمر بتزكية النفس وهتذيبها, قال (.1)رجس ودنسالتطهر من كل 

اهلل تعاىل: "قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى" وقال سبحانه "...ونفس وما سواها 
فأهلمها فجورها وتقواها, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها" تزكية النفس بالطاعة: 

 من أعظم  وجل عز فإن تزكية النفس بطاعة اهلل
 .ما يكسب األخالق الفاضلة

    ﴿تعاىل: اهلل سبحان و  قال         ﴾(2) اهلل تعاىل: وقال ﴿    

  ﴾(3), قال  ردت كلمة النفس يف القرآن الكرمي بصيغ ثالث: النفس املطمئّنةكما و
 ﴿تعاىل:                     ﴾(4)والنفس اللّوامة 

   قال اهلل تعاىل:﴿       ﴾(5)  ,قال اهلل والنفس األّمارة بالسوء
﴿ :تعاىل                              

 ﴾(26) ألهنا تدعو إىل الطغيان وإيثار احلياة النفس من أشد أعداء اإلنسان الداخليني ف
 .الدنيا, وسائر أمراض القلب إمنا تنشأ من جانبها

                                                 
 ( سيد قطب 3393 / 4القرآن )ظالل في  - 4

 (9سورة الشمس اآلية ) - 2

 (46سورة األعلى اآلية ) - 3

 (21سورة الفجر اآلية ) - 6

 (2سورة القيامة اآلية ) - 5

 (53سورة يوسف اآلية ) - 4

 املبحث الثاني:جهوده يف اإلعماد النفسي واخللدقي.
 

http://www.almaaref.org/books/contentsimages/books/almaaref_alislameya/maaref_alislam_2011/page/lesson9.htm#2-_يوسف:_53.
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 تـ ْقو اه ا نـ ْفِسي آتِ  ) اللَُّهمَّ  :ولذلك كان صلى اهلل عليه وسلم يستعيذ باهلل من شرها كثرياً  
يـْرُ  أ ْنت   و ز ِكه ا ه ا ( و لِيـُّه ا أ ْنت   ز كَّاه ا م نْ  خ  و م ْوال 

(1) 
 منزلة األخالق يف اإلسالم:

لألخالق منزلة عظيمة يف اإلسالم ومكانة كبرية, فلقد شر  اهلل األخالق وأعلى      
فقد حث اإلسالم على األخالق وجعلها مثل أي عبادة من العبادات  ،ومنزلتها قدرها

صلى اهلل عليه وسلم كلها من أجل تتميم حماسن  فاألخالق عبادة, وقد كانت بعثته
األخالق,فهناك أخالٌق فاضلة قبل بعثته صلى اهلل عليه وسلم أكد عليها, وهناك أخالق 
مل تكن موجودة جاء هبا صلى اهلل عليه وسلم وهي حسن خلق مع اهلل,وحسن خلق مع 
الناس هذا هو الدين, حسن خلق مع اهلل بعبادته وإفراده بالعبادة وحده ال شريك هلوحسن 

﴿   :مل معهم يقول اهلل عز وجلخلق مع الناس حبسن التعا         

    ﴾(2)  والنيب صلى اهلل عليه وسلم ضامٌن لبيت يف اجلنة ملن حسن ُخلقه
فحسن اخللق جيعل لك جيعل املسلم قريب من النيب صلى اهلل عليه وسلم نسأل اهلل من 

  (3)فضله ) إن من أحِبكم إيّل وأقرِبكم ميّن جملًسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا(

 
 
 
 
 
 

 ة:مفهوم اإلعداد النفسي للداعي

                                                 
رقم  (254/  43)  ، باب: التعوذ من شر ماعمل وشر مالم يعمل الذكر والدعاء والتوبة واالستغفاركتاب:  ،مسلم صحيح - 4

 6399الحديث:
 (54ـ سورة الذاريات اآلية ) 2

/ ص  2السلسلة الصحيحة )ج حسنه األلباني في  496(رقم الحديث 349/ 1ـ سنن الترمذي  كتاب:البر والصلة، باب ما جاء في معالي األخالق ) 3

 194رقم الحديث  (643
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) هو هتيئته وتكوينه نفسيًا ليكون على استعداد للمشاركة الفعلية بعزم وثبات وشجاعة    
وإقدام يف جمال دعوة األفراد واجلماعات متحماًل لكل الصعاب اليت تواجهه يف هذا 

 (1) الطريق.(
 وسو  نتناول يف هذا املبحث ثالثة مطالب:

 .اإلعداد اإلميايناملطلب األول: 
 اإلعداد النفسي.املطلب الثاين:

 . اإلعداد اخلُلقياملطلب الثالث:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
( د/ أحمد محمد بابطين، دار عالم الكتب، الرياض،الطبعة الثانية، 494لمرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها ومسئوليتها في الدعوة ص)ـ كتاب ا 4

 هـ .4642
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 التربية الروحية: 

يعر  الشيخ رمحه اهلل الرتبية الروحية فيقول: ) هي صقل القلب بالعقيدة وهتذيب        
 (1)الروح بالعبادة, وارتقاء النفس إىل أمسى معارج الكمال.(

, وقد وازن اإلسالم بني مطالب اً وروح اً لقد خلق اهلل سبحانه اإلنسان وجعل له جسد
الروح واجلسد, فيغذي اجلسد بالطعام والشراب, أما الروح فتغذيتها تكون باإلميان باهلل 

 سبحانه وتعاىل, ودوام ذكره على كل حال. 
نية قائال:) بأهنا مصدر فيوضات مث يتحدث الشيخ رمحه اهلل عن أمهية الرتبية الروحا      

الداعية, ومبعث إشراقاته الروحية, ومواطن توجيهاته الرتبوية, بل كانت الطاقة املولدة ملداركه 
الباطنية, وحماسبته النفسية,وانطالقته الدعوية, بل كانت احملرك األول لتحسسه يف 

 (2)املسؤولية, واملوجه األفضل يف سلوكه طريق االستقامة.(
ويذكر الشيخ رمحه اهلل أن السبيل إىل هذه الروحانية هو من خالل القرآن الكرمي      

 حيث بني لنا املنهج العملي يف إعداد الداعية روحياً,وتكوينه إميانياً,وتربيته نفسياً.
 مث يستشهد الشيخ بقوله تعاىل: ﴿                    

                      ﴾(3 ) فلنتأمل هذه اآلية
جند أن تقوى اهلل عز وجل هي أساس الفيوضات واألنوار والعطاء, فبتقوى اهلل فماذا جند؟ 

 (4) الناس, فيهتدون هبداه ويستنريون بنوره.( جل جالله جيعل اهلل للمتقي نورا ميشي به يف
 
  :تي قامت عليها تربية الروح في اإلسالمال دعائمال

                                                 
 (241الشباب المسلم في مواجهة التحديات ص ) ـ أنظر 4

 (4/445سلسلة مدرسة الدعاة ) ـ انظر 2

 (29ـ سورة األنفال اآلية ) 3

 بتصرف. (4/444ة مدرسة الدعاة )ـ كتاب سلسل 6

 املطلب األول:  اإلعماد  اإلمياني.
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 وهي: لتقوىا       
 اهلل بطاعة االحرتاز هو: احلقيقة أهل وعند الوقاية, اختاذ وهو االتقاء, مبعىن: اللغة يف) 
 يف والتقوى ترك, أو فعل من العقوبة به تستحق عما النفس صيانة وهو عقوبته, عن

  العبد يتقي أن: وقيل واحلذر, الرتك هبا يراد: املعصية ويف اإلخالص, هبا يراد: الطاعة
 (1).(تعاىل اهلل سوى ما

ومعىن ذلك فعل الطاعات اليت تقرب العبد من اهلل سبحانه وتعاىل, حىت تكون       
هذا بقوله بأن  –رمحه اهلل  –حاجزًا ووقاية له من الوقوع يف املعاصي, وقد بني الشيخ 

التقوى هي نتيجة خو  العبد من مواله سبحانه وتعاىل, فاإلنسان إذا خا  اهلل سبحانه 
) هي نتيجة حتمية, ومثرة فعل ما أمره به خوفًا من عذابه وطمعًا يف ثوابه, حيث قال:

, واخلو  من طبيعية للشعور اإلمياين العميق الذي يتصل مبراقبة اهلل عز وجل, اخلشية منه
 غضبه وعقابه, والطمع بعفوه وثوابه.

 (2) ) أن ال يراك حيث هناك, وأن ال يفتقدك حيث أمرك( أو هي كما عرفها العلماء:
 أهم الُسبل الموصلة  إلى التقوى:

ذكر الشيخ رمحه اهلل عددًا من الطرق اليت ُتوصل الداعية إىل اهلل إىل منزلة املتقني        
 سبيل منها األصل فيه بذكر آية من القرآن وهذه الُسبل هي:يذكر يف كل 

 ـ املعاهدة: 1
األصل فيها قوله تعاىل: ﴿                  

                      ﴾((3 
)وكيفية املعاهدة: أن خيلو املؤمن بنفسه بينه وبني ربه ويقول هلا: إنك يا نفس أعطيت     

 العهد هلل يف الوقفات اليومية اليت تقفني فيها بني يدي اهلل سبحانه وتناجينه

                                                 
 (15ـ كتاب التعريفات ) 4

 (4/441ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 2

 (94ـ سورة النحل اآلية ) 3
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فإذا كان األمر كذلك فحذار يا نفس أن ختيسي بالعهد بعد أن جعلت اهلل عليك  
 (1)رقيباً.(
فاملعاهدة كما عرفها الشيخ رمحه اهلل هي أن تعاهد الداعية نفسه بني حني وآخر       

حياسب فيها نفسه على كل ما حصل منها فإن كان هناك قصور تداركه وزاد من األعمال 
 رمحه اهلل خماطباً الداعية: –الصاحلة وتدارك اخللل والقصور. مث يقول الشيخ 

ية ـ أنك إذا شاطرت نفسك كل يوم على أن تلتزم هذه املواثيق ) وبتقديري ـ أخي الداع 
’ اليت تعطيها كل يوم وليلة أكثر من سبع عشرة مرة مث حتملها محاًل على الوفاء والتنفيذ,

 (2)فإنك وال شك تتدرج حنو التقوى.(
عز فريى أن الداعية إذا التزم هذه املعاهدة, فهو يسري على الطريق املوصل إىل تقوى اهلل 

 وجل.  
 ـ املراقبة:2

 ﴿األصل فيها قوله تعاىل:)                   ﴾(3) 
واملراقبة معناها:استحضار عظمة اهلل سبحانه يف كل األوقات واألحوال, ومراقبته جل جالله 

 (4) يف السر والعلن.(
 كل يف والعالنية, السر يف واخلروج, الدخول يف اهلل قبيرافيجب على الداعية أن      

 كل إىل هوتدفع شر, كل هعن دفعت قةدصا كانت إن فإهنا وال,األح سائر ويف الظرو 
 , وتكتب له النجاح يف دعوته وقبول الناس ملا يدعوهم  إليه.خري

 مث ذكر الشيخ أربعة أنواع ملراقبة العبد هلل سبحانه وتعاىل وهي: 
 مراقبته يف الطاعة تكون بالتجرد واإلخالص.ـ 1
 ـ مراقبته يف املعصية تكون بالتوبة والندم واإلقالع.2 
 ـ مراقبته يف املباح تكون مبراعاة األدب والشكر على النعم.3 

                                                 
 (4/449سلسلة مدرسة الدعاة) أنظرـ 4

 ـ المرجع السابق بتصرف. 2

 (249 -243ـ سورة الشعراء اآلية ) 3

 بتصرف. (4/449ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 6
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 ـ مراقبته يف املصيبة تكون بالرضا بالقدر والتذرع بالصرب.4
راقبت اهلل عز  وبتقديري ـ أخي الداعية ـ أنك إذامث يقول خماطباً الداعية مرة أخرى: )      

وجل على هذا املستوى من املالحظة واملراقبة, مث عزمت على املضي فيها واملواظبة عليها 
فإنك وال شك تتدرج حنو التقوى, وتسري يف طريق الروحانية, وتصل يف هناية املطا  إىل 

 ربه اإلنسان يعبد أن وهي اإلحسان مراتب أعلى العبادة يف اهلل مراقبةف (1)منازل األبرار.(
 أن اعيةدلا فعلى.العظيم الشيء واإلخالص والصدق اخلشية من يورث وهذا, يراه كأنه

 فإذا عنه, بغائب ليس وأنه يراه, وأنه واألرض, السماوات خالق يدي بني بأنه يستشعر
 أربع عن يشغل ال أن العاقل على فحق . ) العمل أحسن صحيحة مالحظة ذلك الحظ

 إخوانه إىل فيها يفضي وساعة نفسه, فيها حياسب وساعة ربه, فيها يناجى ساعة ساعات,
 حيل فيما لذاهتا وبني نفسه بني خيلو وساعة نفسه, على ويصدقونه بعيوبه, خيربونه الذين

فهذا هو التوازن احلقيقي   (2)(.للقوة ومجام الساعات على عون الساعة هذه فإن حيرم, وال
يف حياة املسلم, فاملسلم له حقوق كثريه,حق لربه وحق لنفسه, وحق ألهله وحق وهذا ما 

 ع ل ْيك   و لِنـ ْفِسك   ح قًّا ع ل ْيك   لِر ِبك   : )ِإنَّ حيث قال أخرب به الرسول صلى اهلل عليه وسلم
ح قَُّه(  ح ق   يذِ  ُكلَّ  ف أ ْعطِ  ح قًّا ع ل ْيك   و أِل ْهِلك   ح قًّا

(3) 
 ـ احملاسبة: 3

﴿ واألصل فيها قوله سبحانه                     

                 ﴾(4) 

أن حياسب املؤمن نفسه بعد مضي العمل,  اآلية:كما دلت عليه ) واحملاسبة معناها      
هل قصد يف عمله وجه اهلل؟ هل داخله يف طاعته شيء من الرياء؟ هل اقرت  إمثًا يف 

 (5)سبحة النهار؟ هل أدى حقوق اهلل وحقوق العباد؟ (

                                                 
 (4/414كتاب سلسلة مدرسة الدعاة )ـ  4

 هـ  4643( دار الخير، دمشق،سوريا، الطبعة الثالثة، 311ـ كتاب مختصر منهاج القاصدين، أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي،ص) 2

 4332رقم الحديث  (14/  1)باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع   كتاب: الصوم، ،البخاري صحيح - 3

 (43آلية )سورة الحشر ا 6
 (4/414ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 5
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ها على أال تعود إىل تلك ل, ومحمعصيةبنقد النفس إذا ارتكبت  : وتكوناحملاسبة    
 قصرت. خذ مببدأ العقاب إذااألخذ مببدأ الثواب إذا أحسنت, و األمرة أخرى, مع  عصية امل

 املال فرأس النقصان, من الزيادة له لتتبني اخلسران وىف الربح, وىف املال, رأس يف ينظر ) وأن
 الفرائض, على أوالً  املعاصيوليحاسبها وخسرانه والفضائل, النوافل ورحبه الفرائض, دينه يف

  (1)فرط.( ما منها ليستوىف ومعاقبتها بعقاهبا اشتغل معصية ارتكب وإن
فمن حاسب نفسه قبل أن حياسب خف يف القيامة حسابه وحضر عند : ) غزايليقول ال   

السؤال جوابه وحسن منقلبه ومآبه, ومن مل حياسب نفسه دامت حسراته وطالت يف 
 (2).(اتهعرصات القيامة وقفاته وقادته إىل اخلزي واملقت سيئ

 فعلى الداعية أن حياسب نفسه قبل أن حياسب غريه حىت يكون قدوة حسنه للمدعوين.
  ـ املعاقبة: األصل فيها قوله تعاىل:﴿ 4              

   ﴾ (3)    
اآلية ـ أن املؤمن إذا حاسب نفسه, فرأى منها  ا) والعقوبة معناها: كما تدل عليه     

تقصرياً, أو اقرتفت ذنباً, فال ينبغي أن يهملها, فباإلمهال يسهل عليه مقارفة الذنوب 
ويعسر عليه فطامها عن املعاصي, بل ينبغي عليه أن يعاقب نفسه عقوبة مباحة, ويف ذلك 

 (4)زجر هلا عن املخالفة, ومحل على التقوى.(
 قبة هلا دور كبري يف التخلص من املعاصي والسيما إذا كانت تأديب للنفسفاملعا    
,فاإلنسان إذا مل حياسب نفسه على فعل املعاصي فإنه يسهل ا من بعض ما تريداهنوحرم

 فعليه أن يعاقبها عقوبة مباحة ليس فيها ضرر على نفسه. عليه فعلها مرات أخرى, 
 
 ـ اجملاهدة:5

                                                 
 (311ـ مختصر منهاج القاصدين ص ) 4

 ـ كتاب إحياء علوم الدين باب المشارطة  2

 (419سورة البقرة اآلية ) 3

 (4/414ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 6
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 فيها قوله تبارك وتعاىل: ﴿واألصل  يقول الشيخ:             

       ﴾(1)  واجملاهدة معناها كما تدل عليها اآلية أن جياهد نفسه (
على أن يؤدي طاعة النافلة أكثر مما كان يؤديها من قبل قسراً وإلزامًا واندفاعًا ومحاسًا حىت 

 (2)تصبح طاعاته يف املستقبل عادة كرمية من عاداته وخلقاً أصيال من أخالقه.(
 من ويصحب فضلهم, يف ورد وما اجملتهدين, أخبار يسمعها أن عليها به يستعان ومما) 

 تواتيهم أنفسهم كانت الصاحلني إن: املبارك ابن وقال.بأفعاله فيقتدي منهم, عليه يقدر
 (3)( .كرهاً  إال تواتينا ال أنفسنا وإن عفواً, اخلري على

 مث يذكر الشيخ أمرين هامني جيب مالحظتها يف العمل:
 حساب احلقوق األخرى. األول: أال تكون عبادة النافلة على

 الثاين: أال يكلف نفسه يف النوافل فوق طاقتها.
فأي إنسان يتعبد هلل وأضيف شرط آخر مل يذكر الشيخ, وهو أن تكون موافقة للشريعة,

بعبادة مبنية على سبب مل يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة, ليس عليها أمر اهلل ورسوله 
 .اهلل عليه ومثال ذلك االحتفال مبولد النيب صلى

 :روافد في تغذية الروحانية
 يذكر الشيخ رمحه اهلل الروافد يف تغذية الروحانية وقد صنفها إىل صنفني:

 ـ روافد تتصل باالستشعار النفسي.1

 وهي: دوام املراقبة هلل, واستحضار املوت وما بعده, واستعراض اآلخرة وأحواهلا.
 د يف الدنيا واإلستزادة من األعمال الصاحلهفإن املتأمل يف هذا كله يدعوه ذلك إىل الزه

 وذلك مبجاهدة نفسه وخمالفة هواها.
 ـ روافد ترتبط باجلانب العملي وهي:2

 أوالً _ أن يكثر من تالوة القرآن الكرمي مع التدبر اخلاشع.
                                                 

 (49سورة العنكبوت اآلية ) 4

 (4/413ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 2

 (319منهاج القاصدين ص )ـ مختصر  3
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 ثانيًا_ مصاحبة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف سريته العطرة لكونه األسوة احلسنة.
 بة األخيار من أصحاب القلوب وأهل املعرفة باهلل.ثالثًا_ مصاح

 رابعًا_ مداومته على ذكر اهلل عز وجلفي كل األوقات واألحوال.
 خامسًا_ بكاؤه يف خلواته من خشية اهلل.

 (1)سادسًا_ حرصه على التزود بعبادة النافلة على الدوام.
 رسالة ,رسالة احلقحامال , بعلمه دعا كما وهكذا يعيش الداعية داعيا بعمله    

 وورثة بالعلماء اهلل أناطها اليت إهنا األمانة وأمته, وجمتمعه وواقعه حياته يف اإلصالح والتغيري
فعلى  امتثاال ألمر اهلل سبحانه وتعاىل. األمانة ويبلغوا الرسالة ليؤدوا األنبياء والدعاة إىل اهلل

ويسعى إلتقان  يبتعد بذلك عن املعاصيالداعية أن يكون مع املنهج الرباين فكرًا وتطبيقاً,ل
 العمل الصاحل الذي يقربه من اهلل سبحانه وتعاىل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ( بتصرف.242-414 /4سلسلة مدرسة الدعاة ) انظرـ 4
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 التربية النفسية.
وتزكيتها, وحث كل مسلم بأن يهتم بتزكية نفسه لقد اهتم القرآن الكرمي برتبية النفس       

العناية بإصالح ظاهره, إذ ال عربة بصالح الظاهر مع فساد  وإصالحها, وتنقيتها مع
   ﴿تعاىل: اهلل سبحان و  قال الباطن,    ﴾(1) اهلل تعاىل: وقال  

﴿      ﴾(2) واإلخالص  ومىت ما أصلح املسلم نفسه باألعمال الصاحلة
عليه وسلم, استقامت جوارحه وصلح ظاهره فإن   والصدق واحملبة هلل ولرسوله صلى اهلل

كانت نفسه سليمة ليس فيها إال حمبة اهلل وحمبة ما حيب اهلل, وخشية اهلل وخشية الوقوع 
 فيما يكرهه, صلحت حركات جوارحه كّلها, خبال  ما إذا كانت نفسه فاسدة

 قد استوىل عليها حب اهلوى وإتباع الشهوات وتقدمي حظوظ النفس. 
وقد عر  الشيخ رمحه اهلل الرتبية النفسية بقوله: ) فهي تأصيل النفس اإلنسانية على      

أسس متينة من اإلميان الراسخ, واإلخالص الصادق, والصرب الصامد, واحللم اجلميل, 
واجلرأة املتزنة, واحملبة األخوية املتبادلة, حيث تصبح هذه املعاين كلها يف سلوك املسلم 

  (3)ادة.وتعامله خلقاً وع
يبني الشيخ أنه جيب على الداعية أن جيعل يريب نفسه على اإلميان واإلخالص والصرب,     

 واحللم,واجلرأة, واحملبة,فهذه الصفات النفسية جيعلها أساس يف سلوكه وتعامله وعاداته. 
 
 

 وهي:اليت تقوم عليها الرتبية النفسية مث يذكر الشيخ األصول النفسية 

                                                 
 (9سورة الشمس اآلية ) - 4

 (46سورة األعلى اآلية ) - 2

 (.244ـ كتاب الشباب المسلم في مواجهة التحديات،ص ) 3

 .عماد النفسياملطلب الثاني: اإل
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 ـ اإلميان: 1
أن اإلميان باهلل حني يتغلغل يف النفوس  يقيناً  ) من املعلوم-رمحه اهلل –يقول الشيخ      

وخيالط بشاشته القلوب, هو أول سالح يتسلح به املؤمن الداعية يف مواجهة صراع احلياة, 
ويف جماهبة مغريات الدنيا, فبدون اإلميان يبطل كل سالح, ويبطل كل إعداد وتبطل كل 

  (1)ذخرية.( 
وقد أمر  واجملتمع, الفرد حياة يف عظيمة تربوية آثارباهلل سبحانه وتعاىل له  إلمياناو       

اهلل يف كتابه باإلميان, وما يتبعه من االنقياد واالستسالم, وأثىن على من قام به؛ فقال يف 
 ﴿أعظم آيات اإلميان:                       

                              

              ﴾(2)  
  ﴿بالقيام بذلك فقال:  -يف آخر السورة  -كما أثىن على املؤمنني        

                                 

                    ﴾ (3) 

 ﴿                   ﴾(4) هو فاإِلميان 
مقدر من اهلل ,واعتقاد أن ما أصاب اإلنسان من للرضا دائماً  اإِلنسانية النفس يهيأ الذي

 املثمر اجلاد للعمل وكذلك فإن اإلميان يدفع اإلنسان ,سبحانه,وأن اآلجال بيده سبحانه
 يسخطها أن عظم مهما شيء يستطيع فال يغمرها رضا املؤمنة النفس على يضفي كما

 .النفسية والراحة الطمأنينة بذلك هلا فيحصل

                                                 
 (132-1/131سلسلة مدرسة الدعاة ) اجعرـ  1

 (133سورة البقرة اآلية ) - 2

 (285سورة البقرة اآلية ) - 3

 (53سورة آل عمران اآلية ) - 1
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 ـ اإلخالص: 2
األصل الثاين: هو اإلخالص ويعرفه الشيخ بأنه:) يف حقيقته قوة إميانية, وصراع        

نفسي, يدفع صاحبه إىل أن يتجرد من املصاحل الشخصية, وأن يرتفع من الغايات 
الذاتية,وأن يقصد من عمله وجه اهلل. وإذا استمر املخلص على هذه احلالة يصبح 

تصبح األعمال اليت تصدر عنه خالصة هلل دون اإلخالص يف أعماله كلها خلقًا وعادة بل 
 لشيء ال له, شريك ال وحده هلل العمل إخالص واملعىن (1)أن أي تكلف أو جماهدة.( 

 أي يكفر وال أي أثر, يؤثر ال وبالتايل يقبل, ال هلل خملص غري العمل كان فإذا سواه, آخر
 الناس ألجل العمل ترك عنه اهلل رضي عياض بن الفضيل ثواب وقال أي يوجب وال ذنب
منهما.وقد ذكر اإلخالص يف  اهلل يعافيك أن واإلخالص شرك الناس ألجل والعمل رياء

 سبحانه وتعاىل:آيات كثرية من القرآن الكرمي ومنها قول اهلل 

 ﴿                          

  ﴾(2
﴿وقوله تعاىل  (                ﴾(3)  وقوله

 ﴿تعاىل:                      ﴾ (4  ) وقوله
  ﴿ تعاىل:                       

                  ﴾(5) 

والسمعة وأن  من الرياء والباطنة, الظاهرة أعماله مجيع فيجب على الداعية حفظ        
 تكون خالصة هلل سبحانه وتعاىل.

 إن أي عمل يقوم به اإلنسان ويريد من اهلل القبول البد أن يتصف بشرطني:
 ـ أن يكون موافقاً للشريعة.1

                                                 
 (4/436ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 4

 (439ة )لبقرسورة ا - 2

 (5)البيّنة سورة  3 - 

 (2)لزمرسورة ا - 6

  (464) لنساءسورة ا - 5
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 ـ أن يكون خالصاً  هلل.2
يبني الشيخ رمحه اهلل بعض احلقائق الواجب على الدعاة إدراكها حىت تكون أعماهلم       

 خالصة لوجه اهلل: 
 أواًل ـ أن يقصدوا من دعوهتم وجه اهلل.

 ثانياً ـ أن تكون مجيع أعماهلم وسلوكهم االجتماعي على وفق شريعة اهلل.
 ثالثاً ـ أن حياسبوا أنفسهم بشكل دائم.

 يف أفعاهلم هل هي مطابقة ألقواهلم, ولسان حاهلم. رابعاً ـ أن ينظروا
 خامساً ـ أن حيذروا مكائد الشيطان, ووساوس النفس, وفتنة العجب الرياء.

 ـ اجلرأة:3
) اجلرأة يف احلق قوة نفسية رائعة يستمدها املؤمن الداعية من اإلميان يقول الشيخ:       

ب املؤمن من اإلميان باهلل,بقدر هذا باهلل الواحد األحد الذي يعتقده, وعلى قدر نصي
يكون نصيبه من قوة اجلرأة والشجاعة, وإعالن كلمة احلق اليت ال ختشى يف اهلل لومة الئم.( 

(1) 
 باجلرأة فعلى الداعية أن يتصفواألصل فيها الرفق واللني,اجلرأة خلق حممود يف الداعية 

 والشدائد, املعوقات الصعاب وحىت يستطيع بذلك مواجهة  نفسه, يف والشجاعة واإلقدام
 النصر ويستيقن ويفتديه, احلق وينشر الباطل, يقارع اليت تواجهه يف طريق الدعوة حىت 

 باألجر العظيم من اهلل. حيظى أو وينتظره
واجلرأة صفة قوة إذا وجدت يف النفس, وإذا وضعت يف مكاهنا الصحيح,        

يلة ما مل تتجاوز حدود االلتزام واألدب, وهي واستعملت استعمااًل سليماً. فتبقى صفة مج
ٌر و أ ح بُّ ِإىل  اللَِّه  (من القوة اليت امتدح النيب من يتصف هبا عندما قال  يـْ اْلُمْؤِمُن اْلق ِوُي خ 

ٌر(  يـْ  ( 2)ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف و يِف ُكل  خ 

                                                 
 بتصرف. (1/131ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 1
رقم الحديث  (112/  13األمر بالقوة وترك العجز واالستعانة باهلل وتفويض المقادير هلل )في كتاب القدر، باب:  ،مسلم صحيح - 2

1813  
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اجلرأة وحدها ليست بكافية ما مل يصحبها عقل حكيم يقودها إىل اخلري, ويرشدها إىل 
 الصواب, ويأخذ بيد صاحبها إىل الرشاد. 

وقد امتدح الّله سبحانه أنبياءه بأهنم يولون رساالت اهلل عنايتهم بتبليغها للناس قال      
 ﴿اهلل تعاىل:                          

  ﴾(4) 
مث يفرق بني اجلرأة والغلظة: فاجلرأة: أن يقول كلمة احلق وال حيسب هلذه الكلمة أي       

 حساب ولو أدت إىل احملنة واالبتالء. 
ودعوته إىل اخلري, أن يبدأه أما الغلظة: أن يبدأ من يريد إصالحه, وتقومي اعوجاجه, 

باجلفاء والفظاظة والشدة, وهذه املبادرة تورث لدى املدعو أو املنصوح ردود فعل قد تؤدي 
 به ومبن يدعوه إىل أسوأ العواقب.

أن اجلرأة أن يقول كلمة احلق وال حيسب هلذه الكلمة أي  -رمحه اهلل –يرى الشيخ      
ب فيجب أن يكون هناك حدود, فكم من جريء  العواق أحساب, وهذا قد يؤدي إىل أسو 

كان حتفه يف جرأته. وكم من مغامر زلت به إىل احلضيض قدمه حني مل يعمل عقله فيما 
 يأيت ويذر. واجلرأة كهذه ما هي إال هتور وتسرع. 

 ـ الصرب: 4
 ماما دا ويتحلى هبالصرب صفة عظيمة جيب على الداعية أن يتصف يقول الشيخ:     

فعليه أن يتحمل كل ما نهاهم عن املنكر, يأمرهم باملعرو  و يالناس إىل اخلري, و دعو ي
عليهم, وينهاهم عن املنكر,  منهم, فهم خصوم ملن يأمرهم باملعرو , ألنه ثقيليصيبه 

 .ألنه حمبب إليهم
) وعلى الدعاة أن يعلموا أن من سنة اهلل يف األنبياء واملصلحني والدعاة والعلماء أن 

 ,االبتالء واالضطهاد ا يف تبليغهم للدعوة, وهداية الناس إىل اخلري ألنواع منيتعرضو 

                                                 
 (31سورة األحزاب اآلية ) - 1
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وألصنا  من الشدائد,لكوهنم يغريون واقعًا مريراً, ويواجهون فئات من الطواغيت 
 (1)املستبدين الظاملني, فمن الطبيعي أن يواجهوا الصراع  واملقاومة واالبتالء.( 

لقرآن الكرمي, ومن ذلك صرب األنبياء يف دعوهتم وقد ورد الصرب يف سور كثرية يف ا
 ألقوامهم, وحتمل كل ما يصبيهم يف سبيل اهلل من أذى وتعذيب.

 ﴿قال اهلل سبحانه وتعاىل:              ﴾(2)   :وقال اهلل تعاىل
﴿                  ﴾(3)   :وقال اهلل تعاىل﴿  

                      ﴾(6)  وغريها الكثري من اآليات اليت
 حتث على الصرب.

 ـ التفاؤل:5
التفاؤل:) قوة نفسية إجيابية فعالة, ينظر صاحبها إىل  -رمحه اهلل  –يعر  الشيخ        

الغد بابتسامة أمل, ويسري إىل الغاية املرجوة بروح القائد الشجاع, وبنفسية العزيز املنتصر, 
 (5)دون أن يعرتيه يأس أو يستحوذ عليه قنوط.(

سبحانه من يبدل من بعد اإلميان العميق باهلل جل وعال, فهو  منهو تفاؤل الداعية ف     
بعد العسر يسرا وجيعل لكل ضيق خمرجا ولكل هم فرجا, لذا كان أمر  اخلو  أمنا, ومن

وقد كان النيب صلى اهلل عليه حلسن ظنه باهلل تعاىل وتفاؤله لبلوغ اآلمال, املؤمن كله خري
كان ف يف مكة فقد لبث ثالثة عشر عاما وسلم حيب التفاؤل ويتضح ذلك من خالل سريته

 يتفاءل حىت يف أحرج املواقف, وكذلك مجيع األنبياء.
ويقول موصيًا الداعية بالتحلي باألمل:) والداعية إىل اهلل أوىل من يتحلى باألمل      

النتصار دعوته, وهو أحق بأن يتصف بالتفاؤل إلعزاز دينه..ملاذا؟ ألن القرآن الكرمي حرم 

                                                 
 (150-1/111لسلة مدرسة الدعاة )راجع سـ  1
 ( 63سورة الشورى اآلية ) - 2

 (35سورة األحقاف اآلية ) - 3

 (41سورة ص اآلية ) - 6

 (4/454الدعاة )ـ كتاب سلسلة مدرسة  5
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بشر أمة اإلسالم بالعز والسيادة,وألن التاريخ اليأس, وألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
 (1)برهن له على انتفاضات األمم مما أصاهبا.( 

من خالل ذكر الشيخ لألمل وانه جيب التحلي به ذكر أن القرآن حرم اليأس, ويف هذا 
 ﴿ينهى اهلل سبحانه وتعاىل عن اليأس فقال تعاىل يف قصة يوسف عليه السالم:    

                                

        ﴾(2) 
على الداعية ن يتحلى هبذه الصفات النفسية اخلمس ألن أساس اإلميان القلب        

الذكي, وأساس اإلخالص الفؤاد النقي, وأساس اجلرأة الشعور القوي, وأساس الصرب اإلرادة 
رمحه اهلل. كما جيب عليه  -الفتية,وأساس التفاؤل النفس الطموحة كما ذكر ذلك الشيخ 

جيعل الداعية ل ؤ فالتفا يبث فيهم روح العزمية والتفاؤل, أن يصحح للناس املسار, وأن 
أكثر ثباتا عند احلوادث والنوازل وأقرب للسعادة والصحة؛ ألن , وجيعله نفسال هادئ

وحيل حمله األمل باهلل سبحانه واالطمئنان والراحة القلب, من التفاؤل يطرد اليأس 
 (3)والسعادة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 نفس الصفحة.،ـالمرجع السابق 4

 (31سورة يوسف اآلية ) - 2

 (4/453أنظر كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) -3
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 أهمية األخالق:
أحسن الناس أخالقاً,وقد وصفه اهلل حيث قال  وسلم عليه اهلل صلى النيب لقد كان     

  تعاىل:﴿     ﴾(1) حسن اخللق للداعية والنيب  أمهية وهبذا تتضح
الداعية اإلسالم والدعوة إليه, نشر احلسنة يف القدوة املثل األعلى لنا وسلم عليه اهلل صلى

إىل اهلل هو أوىل من غريه بالتحلي بأخالق اإلسالم الفاضلة والتخلي عن األخالق السيئة 
 والرذائل.    

 مث يذكر الشيخ الغرض من االنضمام إىل مدرسة السلوك واألخالق بقوله:       
ب تعامله الدعوي لتكون ) هو تقومي أخالق الداعية, وتعديل سلوكه االجتماعي, وهتذي

أخالقه على وفق ما جاء يف القرآن الكرمي, ويكون سلوكه على مقتضى ما أمرت به 
 (2)الشريعة ويكون تعامله على هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم.( 

 أثر األخالق على المجتمع:
يوضح الشيخ رمحه اهلل أن الداعية حني يتحلى مبكارم األخالق, ويتخلى عن      

سفاسفها ورذائلها,فإن أثره يف التغيري كبري,وإن إجيابيته يف اجملتمع عظيمة ويذكر أهم األمور 
 اليت ساعد على تغيريها يف اجملتمع وهي:

 رد األمة إىل اهلل, واألخذ بزمام أبنائها إىل حظرية اإلسالم.  -1
 اقتالع جذور اليأس من نفوس الشباب,وغرس فيهم روح األمل والتفاؤل. -2
 حتريك النفوس حنو الدعوة, وفتح القلوب للجهاد إلعالء كلمة اهلل. -3
 تعريف جيل اإلسالم الطريق األمثل الذي يوصلهم إىل العزة والقوة والسيادة -4

 أهم الصفات األخالقية التي يجب أن يستمسك بها الدعاة كما يراها الشيخ:
                                                 

 (.6ـ سورة القلم اآلية ) 4

 (4/449ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ص ) 2

 .اخلُلدُقي إلعماداملطلب الثالث: ا
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ة إىل اهلل, يُقوم أخالقهم ويهذهبا لقد وضع اإلسالم منهجًا خلقيًا يسري عليه الدعا     
والدعاة إىل اهلل هم أوىل من يتحقق هبذا املنهج,. وقد ذكر الشيخ بعض أصول األخالق 

 ومنها: 
 _ خلق الصدق: 1

 لقد ورد الصدق يف كثري من اآليات القرآنية, حيض اهلل عز وجل على الصدق       
 قال تعاىل:﴿ وميتدح الصادقني,                

 ﴾(1) 
:) فما عليك أخي الداعية إال أن تتأسى بسيد الدعاة صلى اهلل -رمحه اهلل–قال الشيح 

من تدعوهم إىل اإلسالم بالصادق األمني, بني عر  عليه وسلم يف أمانته وصدقه, لتُ 
والداعية من أحق الناس يف التحلي بالصدق ألنه يبلغ رسالة  (2)والداعية الصاحل املستقيم.(

ربانية وقدوته يف ذلك الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقد كان يسمى بالصادق األمني قبل 
وهو عالمة ألهل اإلصالح, وحجة األنبياء والرسل للناس بعثته, يوضح الشيخ رمحه اهلل,

 ﴿اىل: فهذا إمساعيل عليه السالم يقول عنه اهلل تع             

           (3)  
  ـ خلق األمانة:2

األمانة صفة خلقية رائعة تنم عن معدن طيب, وأصل كرمي, وتربية فاضلة, وتعرب عن     
وهي ُخلق جليل من أخالق اإلسالم, وأساس من ق عظيم, وسلوك ساٍم, وصفة راقية, خل

السماوات واألرض واجلبال أن  أبتأسسه, فهي فريضة عظيمة محلها اإلنسان, بينما 
 :﴿تعاىلاهلل سبحانه و لعظمها وثقلها,يقول وأشفقن حيملنها            

                                                 
 بتصرف. (449ـ سورة التوبة اآلية ) 4

 ( بتصرف.424-4/426ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ص) 2

 (56سورة مريم اآلية ) - 3
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    ﴾
(4) 

   تعاىل ﴿ِ اهلل سبحانه و يقول و                   

                            ﴾(2 ) ومما
 حقوق من اإلنسان, على الواجبة األمانات مجيع يعم جاء يف تفسري هذه اآليات, أن )هذا

 يطلع ال عليه مؤمتن هو مما والكفارات والزكوات, الصلوات من عباده, على وجل, عز اهلل,
 فأمر به, يأمتنون مما ذلك وغري كالودائع بعض على بعضهم العباد حقوق ومن العباد, عليه
يوضح و ( 3) القيامة يوم ذلك منه أخذ الدنيا يف ذلك يفعل مل فمن بأدائها, وجل, عز اهلل,

ا,مث ذكر أن هبالشيخ أنه جيب على الداعية أن يتحلى باألمانة ألنه أوىل الناس بالتحلي 
 عدة أنواع منها:األمانة هلا 

" األول: أمانة الودائع:وأعين أداء احلق إىل صاحبه سواء أكان هذا احلق دينًا أو وديعة أو 
 التزاما أو زكاة.

الثاين: أمانة احلديث:أن يلتزم الداعية الدقة واألمانة والصدق بكل خرب يرويه, أو حديث 
 ميليه,أو سؤال يوجه إليه.

يبني للناس ما وجب عليه تبليغه, فال جيوز له شرعًا أن يكتم ما الثالث: أمانة التبليغ: أن 
 (4)أنزل اهلل من البينات واهلدى.(

بعضًا من أنواع األمانات, وأضيف إىل ذلك بعضًا مما ذكره   –رمحه اهلل –ذكر الشيخ 
 العلماء:
 يف كل معاملة اإلنسان أمانة مع ربه بفعل املأمورات واجتناب املنهيات,وهلل تعاىلومنها: 

 عضو من أعضاء اإلنسان أمانة.
                                                 

 (72ـ سورة األحزاب اآلية ) 1
 (58سورة النساء اآلية ) - 2
 (338/  2) - كثير ابن تفسير - 3

 بتصرف. (1/227ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ص ) 1
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 والعني أن ال ينظر هبا إىل حمرم,فأمانة اللسان أن ال يستعمله يف كذب وغيبة وال منيمة
وأما مع النفس بأن ال خيتار  واألذن أن ال يصغي هبا إىل مساع حمرم, وهكذا سائر األعضاء,

 .هلا إال األنفع واألصلح يف الدين والدنيا
 ـ خلق الحلم:3

"احللم معناه أن يكتم املؤمن غيظه, وأن يصل من احللم بقوله :-رمحه اهلل–عر  الشيخ    
 قال تعاىل:  1قطعه, وأن يعفو عمن ظلمه,وأن حيسن إىل من أساء إليه

 ﴿                   ﴾(2) 
 حليًما يكون أن الداعية على فيجب ,الرفق أساس األخالق وهو أشر  من فاحللم    

 أمر وقد.وينبغي له أن يتصف باحللم, أمر ألدىن ينفر وال, سبب ألتفه يغضب ال, صبورًا
 : تعاىل قوله يف كما عليهم اإلغالظ وعدم الناس العفو بأخذ نبيه -سبحانه-

﴿                 ﴾(3)  
 اهلل حيبهما خصلتني فيك إن القيس عبد أشج لألشج وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال

(4) (واألناة احللم
 

) والداعية إىل اهلل هو أوىل من غريه يف ضرورة التحلي خبلق احللم والعفو وكظم     
 (5)إليه, وأن حيبب الناس فيه.( الغيظ.حىت يستطيع أن جيذب القلوب

أن يكون حليًما صبورًا, ال يغضب ألتفه سبب, وال الداعية جيب على يتبني مما سبق أنه 
قابل فحش الكالم ويدفع السيئة باحلسنة, ي وأنينفر ألدىن أمر, وال يستفز بأصغر كلمة 

, والشدة بالرفق, والسخرية واالحتقار بالتوقري واالحرتام, وليس من شرط الكالم الطيبب
فإذا اتصف املرء باحللم كثر  كظم غيظه,احللم أال يغضب احلليم, وإمنا إذا ثار به الغضب  

 عند اهلل سبحانه وتعاىل. حمبوه, وعلت منزلته
                                                 

4
 ( بتصرف.1/228كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ص ) -
 ( 131ـ سورة آل عمران اآلية ) 2
 (111)ـ سورة األعراف اآلية  3
 .21( رقم الحديث 107/ 1ـ صحيح مسلم كتاب: اإليمان،  باب األمر باإليمان باهلل ورسوله  ) 1

 (1/221ـ كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ص ) 5
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  ـ خلق التواضع:4
اس هوناً, وأن خيفض جناحه ملن يلقاه املقصود بالتواضع: أن ميشي املؤمن بني الن     

وميتزج مع من يلتقي من البشر, دون أن يأخذه شيء من كرب,أو تداخله بقية من 
عجب,أو تساوره نظرة استعالء, وهذه املعاين من التياسر والتواضع دعا القرآن بالتحقق به, 

﴿ قال تعاىل:                       

         ﴾(1) 

 خصلة التواضع ألن, بالتواضع وأمره متكربا يكون أن املسلم علىاهلل  حرمولقد      
 اهلل صلى - اهلل رسول هبا أمر وجل عز اهلل أن جند هنا ومن, صاحبها يف شرعا ممدوحة

 ﴿:ه وتعاىلسبحان فقال املتواضعني اهلل وامتدح - وسلم عليه      

  ﴾(2 )من ربه به هأمر  مبا املؤمنني - وسلم عليه اهلل صلى - اهلل رسول أمر ولقد 
 ال حىت تواضعوا أن إيل أوحى اهلل إن) : وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال فقال التواضع

مث يذكر الشيخ رمحه اهلل بعض صور  (3)( أحدٍ  على أحدٌ  يبغي وال أحٍد, على أحدٌ  يفخر
التواضع ومنها: ) أن يبدأ الداعية من يلقاه بالسالم, وأن خيالط العامة يف جمتمعاهتم,وأن 
يصاحب الفقراء يف جمالسهم, وأن ينبسط للناس حني جيتمع هبم,فاحرص أخي الداعية أن 

لتكون لك احملبة قوية, والثقة بك عظيمة,وتأثريك يف الناس تكون ممن ختلق خبلق التواضع 
 (4)بالغاً (.
له دور كبري خصوصًا تواضع السن اخللق عموًما, داعية حبن التزام النستنتج مما سبق أ      

يف إقناع الطر  اآلخر, وقبوله للحق وإذعانه للصواب, فكل من يرى من حماوره توقريًا 
ميًا, ويسمع كالًما طيًبا, فإنه ال ميلك إال أن حيرتم حماوره, ويفتح وتواضًعا, ويلمس خلًقا كر 

 قلبه الستماع رأيه.

                                                 
 (4/234( المرجع السابق )43سورة الفرقان اآلية ) ـ4

 (33ـ سورة الحجر اآلية ) 2

 5449رقم الحديث (.26/ 46) الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النارباب ، كتاب:الجنة وصفة نعيمها وأهلها،صحيح مسلم 3

 بتصرف. (4/234سلسلة مدرسة الدعاة )ـ   6
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 ـ خلق الكرم:5
) الكرم صفة نفسية كرمية,وشعور اجتماعي الكرم فيقول: –رمحه اهلل –يُعر  الشيخ      

نبيل, ينم عن صدق إميان, وصفاء سريرة, وطهارة نفس, ويدلل على حسن سرية, ومكارم 
اإلنسان, وهي ضد البخل, واإلميان  ىالكرم صفه مكتسبه لدف (1)خلق, وأصالة تربية.( 

﴿  تعاىل:و  اهلل سبحانه قاليقوي لدي اإلنسان صفه الكرم والعطاء,         

           ﴾(2)  برسول  التصا  هبا قدوها إىل اهلل ةدعاالوعلي
كان مضرب األمثال وما زال فما بلغ أحد مقدار كرمه ولن يبلغ   فقد كان كرمهاهلل, 

وسلم حديث البخاري عن أبن  كرم رسول اهلل صلى اهلل عليه وحسبنا يف االستدالل على
 عليه اهلل صلى النيب :) كانفقال عباس رضي اهلل عنهما وقد سئل عن جود الرسول وكرمه

 اهلل صلى النيب مبعث بلغه ملا ذر أبو وقال رمضان, يف يكون ما وأجود الناس أجود وسلم
 مبكارم يأمر رأيته فقال فرجع قوله من فامسع الوادي هذا إىل اركب ألخيه قال وسلم عليه

 (3)األخالق(
يتبني مما سبق أن على الداعية أن يتخلق هبذا اخللق النبيل,وأن يتحلى هبذه اخلصلة      

احلميدة, فبالكرم والسخاء ميتلك النفوس, وتنفتح له القلوب, ويكون سببًا يف إصالح 
 الناس وشدهم إىل اإلسالم.

 حقيقتني هامتني:مث خيتتم الشيخ رمحه اهلل هذا الفصل بذكر 
 احلقيقة األوىل: الرتفق بالناس حني تدعوهم. 

 احلقيقة الثانية:االمتناع عن الغضب حني جتتمع هبم. 
فبدون الرفق ال يكون له يف الناس استجابة وال تأثري, وبدون احللم وضبط النفس عند 

 الغضب ال يكون له يف اجملتمع إصالح وال تغيري.
 

 

                                                 

 ( بتصرف.1/232كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ص )ـ  1
 (31ـ سورة سبأ اآلية ) 2
 5573( رقم الحديث 158/ 18) ـ صحيح البخاري كتاب: األدب،  باب: حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل 3
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 جهوده يف اإلعماد العلمي للماعية. :حث الثالثاملب
 

 مطلبان : وفيه

- أمهية العلم والعلوم اليت حيتاجها الداعية :األول ملطلبا 

- الثقافات اليت حيتاجها الداعية :الثاني املطلب 
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 أمهية العلم:

للعلم أمهية بالغة يف اإلسالم, ولقد اهتم به اإلسالم كثريا, وحيث كل مسلم على طلب     
العلم دائما, وأن يسلك طريقه ألجل نيله والعمل به, فبالعلم الشرعي يهتدي اإلنسان 

ويرفع درجات,قال تعاىل يف فضل العلم وأهله:﴿            

               ﴾(1 ) أي يرفع الذين أوتوا العلم من املؤمنني
بفضل علمهم وسابقتهم درجات أي على من سواهم يف اجلنة. قال القرطيب: "أي يف 

فريفع املؤمن على من ليس مبؤمن والعامل على من الثواب يف اآلخرة ويف الكرامة يف الدنيا, 
 (2)"ليس بعامل

قـ ْولِِه ع زَّ و ج لَّ          ﴿  :ومل يأمر اهلل نبيه وأمته باالستزادة من شيء إال العلم يف  

      ﴾(3) 

 (4)قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ) طلب العلم فريضة على كل مسلم (
 واألحاديث يف العلم وأهله كثرية.

يف صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل, مستداًل بقوله  -رمحه اهلل  -وذكر البخاري 
تعاىل: ﴿              ﴾(5). 

                                                 
 (44سورة المجادلة اآلية ) - 4

 4935 -هـ  4645لبنان  -( دار احياء التراث العربي بيروت 41/299الجامع الحكام القرآن البي عبد هللا محمد بن أحمد االنصاري القرطبي ) - 2

 م الطبعة الثانية .

 (446سورة طه اآلية ) - 3

. صححه األلباني في صحيح ابن 224(.رقم الحديث 4/244مقدمة كتابه، باب فضل العلم والحث على طلب العلم،)سنن ابن ماجه، ذكره في  - 6

 هـ .4641مكتبة المعارف، الرياض،الطبعة األولى  (294/ ص 4)ج  ماجه

 (49سورة محمد اآلية ) - 5

 الماعية.املطلب األول: أهمية العلم والعلوم التي حيتاجها 
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العلم من أخذه أخذ حبظ  فقال رمحه اهلل: ) فبدأ بالعلم وأن العلماء هم ورثة األنبياء ورثوا
 (1)وافر ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل اهلل له طريقا إىل اجلنة (

فيجب على الداعية أن يعر  ما يدعوا إليه قبل الشروع فيها, يكون على قدر من       
) وفهمه على حنو ما فهمه الصحابة والتابعون العلم الشرعي الذي ميكنه من الدعوة إىل اهلل,

عهم من أئمة اهلدى والدين يف األمة, حىت حيقق شرط البصرية يف الدعوة إىل اهلل وأتبا
تعاىل؛ ألن جناح الدعوة إىل اهلل تعاىل مرهون هبذا العلم املوروث عن نبينا حممد صلى اهلل 

نقاًل صحيًحا, وهم  -رضي اهلل عنهم أمجعني  -عليه وسلم, والذي نقله إلينا أصحابه 
زيل, وعرفوا التأويل, وكانوا أدرى الناس بأحوال النيب صلى اهلل عليه وسلم الذين شاهدوا التن

 (2)ومراده (
 واملقصود بالعلم: ) العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما جيب على املكلف من أمر       

وتنزيهه عن  دينه يف عباداته ومعامالته, والعلم بالّله وصفاته, وما جيب له من القيام بأمره,
 .(3) ئصالنقا

 أهم العلوم اليت حيتاجها الداعية:
 أواًل: العلوم الرئيسية وأمهها: 

 القرآن الكرمي. -1
 التفسري. -2
 العقيدة. -3
 الفقه.  -4
 احلديث النبوي. -5

 ثانياً: العلوم املساعدة:
                                                 

 (449سبق تخريجه ص ) - 4
 -هـ 4624أبو ظبي  -عزيز بن فرحان العنزي،الطبعة: األولى،دار اإلمام مالك ( 34الكتاب: البصيرة في الدعوة إلى هللا،ص ) -2

 م2445

 بن حجر العسقالني .26، ص 4فتح الباري ج  -3
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 اللغة العربية. -6
 التاريخ اإلسالمي. -7
 أصول الفقه. -8
 العلوم العلمية التطبيقية. -9

 الثقافة العامة. -11
وقد ذكر الشيخ عبد اهلل علوان _رمحه اهلل_ هذه العلوم من خالل تقسيمه ألنواع       

 الثقافات اليت حيتاجها الدعاة إىل اهلل.
وقد اعتمد الشيخ _ رمحه اهلل_ يف إعداده العلمي للدعاة على كتاب ثقافة الداعية للشيخ 

  .يوسف القرضاوي
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 الثقافات التي يحتاجها الداعية:         
 وهي: -رمحه اهلل  –وسنذكر أهم الثقافات اليت ذكرها الشيخ     
 الثقافة اإلسالمية: -1

ويذكر الشيخ نقاًل عن الشيخ القرضاوي أن املراد بالثقافة اإلسالمية:) هي الثقافة       
 مث يذكر أهم مصادر الثقافة اإلسالمية وهي: (1)اإلسالم (اليت حمورها 

 القرآن الكرمي وتفسريه.  - أ
كتاب اهلل, القرآن الكرمي, وهو وحي اهلل الذي أنزله إىل رسوله سيدنا حممد صلى        

وهو أول ما  اهلل عليه وسلم ليبلغه للناس كافة, وهو املعجزة الكربى للرسالة اإلسالمية.
الدعاة تعلمه وتعليمه, الشتماله على كل ما حيتاج إليه الناس يف حياهتم الدنيا جيب على 

واآلخرة, ولبيانه لكثري من أحوال األمم املاضية. وقد بني الشيخ أمهية حفظ الداعية للقرآن 
 الكرمي أو بعضه وإجادة تالوته, كما ذكر أنه ينبغي للداعية أن حيذر من عدة أمور:

 قع الزمين.إخضاع النصوص للوا" -1
 جتزئة النصوص وتفكيكها, وعدم معرفة واقعها وسبب نزوهلا. -2
 إتباع املتشاهبات وترك احملكمات. -3

 مث حتدث عن التفسري وأمهيته وبيان أقسامه وهي:
جامع البيان يف تأويل القرآن حملمد بن كتبه: التفسري باملأثور.ومن أهم -1

 الدمشقي. القرآن العظيم إمساعيل بن كثريتفسري و جريرالطربي.

                                                 

( مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة 9ثقافة الداعية ، الشيخ يوسف القرضاوي،ص ) ، (4/253سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4

 هـ4644العاشرة 

 

 الثدقافات التي حيتاجها الماعية.املطلب الثاني:   
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والتفسري بالرأي. ومن أهم كتبه اجلامع ألحكام القرآن حممد بن أمحد  -2
 القرطيب,وتفسري الكشا  حملمود بن عمرو الزخمشري.

 (1)وأوصى الداعية باالهتمام بلباب التفسري, واالبتعاد عن اإلسرائيليات.
 السنة النبوية وكتبها.   - ب

الكرمي,وهي مبينة ملا يف القرآن ومفصلة السنة النبوية هي: الوحي الثاين بعد القرآن 
 وموضحة ألحكامه.

 والسنة ثالث مراتب:
 السنة القولية وذلك مما قاله ألصحابه أو أمرهم به.

السنة الفعلية وهي أفعاله صلى اهلل عليه وسلم الشريفة اليت رأوها أصحابه منه واقتدوا به 
 يف ذلك. 

عليه وسلم من أقوال وأفعال أصحابه ومل ينهاهم  السنة التقريرية: وهي ما أقره صلى اهلل   
 .عنه أو ينكره عليهم

وكتب السنة النبوية كثرية, ولقد نوّع احملدثون التصانيف,فمنهم من صنف الكتب        
املصنفة على األبواب كالصحيحني, الكتب املرتبة على أمساء الصحابة مثل مسند اإلمام 

ث على حرو  اهلجاء, ومن أشهر املعاجم,معاجم أمحد, واملعاجم اليت ترتب األحادي
 -املعجم الصغري واملعجم األوسط,وكالمها وقد رتبها على أمساء شيوخه  الطرباين الثالثة:

 واملعجم الكبري: وهو على مسانيد الصحابة, مرتبة على حرو  املعجم.
الكتب  وقد ذكر الشيخ جمموعة من كتب السنة, موصيًا الدعية بالرجوع إليها منها:

ن الستة,وموطأ مالك, ومسند الدارمي, مث ذكر بعض املختصرات مثل: جامع األصول الب
وهناك كتب جتمع نوع معني من األحاديث,ومنها: كتاب  األثري,وجممع الزوائد للهيثمي.

ككتاب اجلامع الصغري يف ,األذكار للنووي, وهناك كتب جتمع األحاديث حسب أوائلها

                                                 

 ( بتصرف.52ثقافة الداعية ، الشيخ يوسف القرضاوي،ص ) ، (4/241سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4
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للسيوطي,وكذلك أوصى بكتب شروح السنة, وكتب غريب احلديث  أحاديث البشري النذير
 اليت توضح املفردات اليت تشكل على القارئ.  

" وأنصح كل داعية أن يرجع للكتب التالية ملعرفة حتقيق أي حديث شك يف صحته أو 
 تبني له وضعه:

 اإلمام املناويكتاب فيض القدير شرح اجلامع الصغري, -1

 للشيخ األلباين.مقدمة كتاب الرتغيب والرتهيب    -2
 ختريج أحاديث الكشا  للحافظ ابن حجر. -3
 كتاب املقاصد احلسنه للسخاوي.   -4
 كتاب متييز اخلبيث من الطيب فيما يدور على ألسنة الناس من احلديث للشيباين.   -5
 نة الناس كتاب كشف اخلفا ومزيل اإللباس فيما اشتهر من احلديث على ألس   -6
  (1)كتاب اإلحياء للغزايل, وكتاب املقاصد احلسنة للسخاوي,وكتاب التفسري البن كثري "و 

 ومن هذهمن الكتب اليت تساعد الداعية على معرفة صحة احلديث  بعضاً ذكر الشيخ 
ب يف الزهد وال يعترب من كتب التخريج, اوهذا الكت  (2) كتاب اإلحياء للغزايل,,الكتب 

فصنف هلم كتاب  :) جاء أبو حامد الغزايل-رمحه اهلل  -(3)عنه ابن اجلوزيوقد قال 

                                                 
 ( نقالً عن الشيخ يوسف القرضاوي .214/ 4سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4
2
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي، الملقب حجة اإلسالم زين الدين الطوسي الفقيه الشافعي، لم يكن للطائفة  - 

الشافعية في آخر عصره مثله ، صنف الكتب المفيدة منها كتاب الوسيط و البسيط والوجيز وإحياء علوم الدين " وهو من أنفس الكتب 

ل الفقه " المستصفى، ثم ألزم بالعود إلى نيسابور والتدريس بها بالمدرسة النظامية، فأجاب إلى ذلك بعد ( ، وله في أصو6وأجملها )

تكرار المعاودات، ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في وطنه، واتخذ خانقاه للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم في جواره، وكانت والدته سنة 

ن بالطابران، وتوفي يوم االثنين رابع عشر جمادى اآلخرة سنة خمس وخمسمائة خمسين وأربعمائة، وقيل سنة إحدى وخمسي

(، 244/ ص  6بالطابران. وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، )ج 

  4914،  4الناشر : دار صادر، بيروت، الطبعة : 

الحافظ المفسر شيخ االسالم مفخُر العراق جمال الدين ابو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن عبيد هللا بن عبد هللا الشيخ االمام العالمة  - 3

تُهُ،ث م لما القرشي البغدادي الحنبلي الواعظ صاحب التصانيف ولد سنة تسٍع أو عشٍر وخمس مئة، توفي أبوه وله ثالثة أعوام فََربَّْتهُ َعمَّ

ابن ناصر فأسمعه الكثير وأحبَّ الوعظ ولهج به وهو مراهق فوعظ الناس وهو صبي ثم مارال نافق السوق ترعرع حملته عمته إلى 

وتسعين  معَّظماً ُمتََغالياً فيه ُمْزَدَحماً عليه مضروباً برونق وعظه المثل . كماله في ازدياٍد واشتهار . إلى أن مات رحمه هللا سنة سبعٍ 

اه ))زاد المسير(( وخمس مئة في داره، ومن أشهر مصن  فاته في التفسير )المغني( كبير ثم اختصره في أربع مجلدات وسمَّ

سير أعالم النبالء: لإلمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،تحقيق: شعيب االرناؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الحادية 

 (24/345م، الجزء الحادي والعشرين ) 4994هـ /  4641عشرة 
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(1)األحياء على طريقة القوم ومأله باألحاديث الباطلة وهو ال يعلم بطالهنا (
وقيل عنه  

أيضاً: ) اعلم أن كتاب اإلحياء لسيدنا الغزايل مع جاللة قدره و علو مرتبته ورسوخ قدمه 
يف احلديث,لذكره يف كتابه املذكور مجلة من األحاديث املوضوعة  يف العلم, ال يعتمد عليه

)(2) 
أيضاً: ) أما اإلحياء ففيه من األحاديث الباطلة مجلة وفيه خري   (3)وقد قال عنه الذهيب 

 .(4)كثري لوال ما فيه من آداب ورسوم وزهد من طرائق احلكماء ومنحريف الصوفية (
إذًا هذا الكتب فيه الكثري من األحاديث املوضوعة وقد ألفه املؤلف وهو متأثر      

 بالطريقة الصوفية فال ينبغي الرجوع إليه يف احلكم على األحاديث. 
فهو أيضاً مرجع غري أصلي ملعرفة صحة األحاديث, فمن أراد  كتاب التفسري البن كثريأما  

 اجع الكتب األصلية املختصة هبذا.  احلكم على حديث أو معرفة صحته وضعفه فلري 
 (5)السرية النبوية وأمهيتها. -ج 

البشرية األكمل يف كل  مبا أن شخصية حممد عليه الصالة والسالم هي الشخصية       
قدر من الثقافة  يتجمع لدى املسلم أكرب صلى اهلل عليه وسلم اجلوانب, فبدراسة سريته

األحكام أو  ما كان منها متعلقًا بالعقيدة أوواملعار  اإلسالمية الصحيحة, سواء 
جملموع مبادئ  األخالق, إذ ال ريب أن حياته عليه الصالة والسالم إمنا هي صورة جمسدة

 اإلسالم وأحكامه.

                                                 
 (245/ 4، الطبعة: األولى ،  ) 4935 - 4645 -بيروت  -تلبيس إبليس، لعبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج ،دار الكتاب العربي  - - 4

 -كتاب أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب ، اإلمام الشيخ محمد بن درويش بن محمد الحوت البيروتي الشافعي،دار الكتب العلمية  - 2

 (364/ 4م ، الطبعة: األولى ، )4991-هـ  4643 -بيروت 

وأستاذنا  اإلمام الحافظ شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني الذهبي قال التاج السبكي في طبقاته الكبرى شيخنا - 3

والبرزالي والذهبي والشيخ الوالد ال خامس لهم في عصرهم  محدث العصر اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ وبينهم عموم وخصوص المزي

التعديل فأما أستاذنا أبو عبد هللا فبصر ال نظير له وكنز هو الملجأ إذا نزلت المعضلة أمام الوجود حفظا وذهب العصر معنى ولفظا وشيخ الجرح و

بر عنها أخبار من حضرها، كان مولده في سنة ثالث وسبعين ورجل الرجال في كل سبيل كأنما جمعة األمة في صعيد واحد فنظرها ثم أخذ يخ

وقال ابن تغري في المنهل الصافي بعد ، توفي رحمه هللا تعالى ليلة اإلثنين ثالث ذي القعدة بالمدرسة المنسوبة ألم الصالح في قاعة سكنه، وستمائة

 .وعشرين مجلدا ومختصره سير النبالء في عدة مجلدات كثيرةترجمة حسنة وله تصانيف كثيرة مفيدة منها تاريخ اإلسالم الكبير في أحد 

 .دار الكتب العلمية :الناشر(،4/453، )شذرات الذهب في أخبار من ذهب البن عماد الحنبلي أنظر

/ 49الطبعة: التاسعة ، )،  4643 -بيروت  -كتاب سير أعالم النبالء ، محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي أبو عبد هللا دار النشر: مؤسسة الرسالة  - 6

364) 
 

 ( بتصرف.51، ثقافة الداعية ، الشيخ يوسف القرضاوي،ص ) (4/214سلسلة مدرسة الدعاة ) - 5
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وسننه, وأيامه, ومغازيه,  ولقد اعتىن املسلمون عناية فائقة بأحاديث رسول اهلل,      
ة بعض كتب السرية اليت ينبغي للدعاة ر الشيخ للدعاوألفوا فيها الكثري من املؤلفات, وذك

 الرجوع إليها وكذلك بعض الكتب غري كتب السرية الرمسية ومنها:
القرآن الكرمي وتفاسريه,كتب احلديث, وكتب الشمائل واهلدي النبوي, باإلضافة لكتب 

 السرية احلديثة مثل خامت النبيني للشيخ حممد أبو زهرة وغريها.
 (1)علم التوحيد. - د

 ن التوحيد هو احلق الذي أرسلت من أجله مجيع الرسل عليهم السالم,إ      
 :﴿تعاىلاهلل سبحانه و  قال                       

      ﴾(2) وأثىن على أهله, ومدح من أن اهلل تعاىل أمر به كل مكلَّف, . كما
 ﴿ووعدهم أجًرا عظيًما, قال تعاىل: توسل به إليه,            

       ﴾(3)  وقد دعا الشيخ رمحه اهلل إىل التجديد يف دراسة هذا
,وعليه أن يستفيد من سائل واألساليب مبا يناسب العصرالعلم من خالل التغيري يف الو 

 ثقافة العصر, حىت يتسىن له الرد على أعداء اإلسالم رداً علمياً. 
 (4)الفقه وأصوله. -هـ

يرى الشيخ أنه ينبغي على الداعية أن يكون على قدر من الثقافة الفقهية, وعلى هذا       
رآن والسنة, ألهنما املصدران األساسيان يف جيب أن يكون ملمًا بأصول الشريعة وهي:الق

 التشريع اإلسالمي,فالداعية إذا كان عاملاً هبما استطاع أن يربط األحكام الشريعة بأدلتها.
 علم الرتبية وآداب السلوك.    - و

إن الرتبية اإلسالمية الصحيحة والسلوك القومي من أهم عناصر النجاح يف الدعوة        
 للقيم واألخالق اإلسالمية الفاضلة.  إىل اهلل, ألهنا غرس

                                                 
 ( بتصرف.92، ثقافة الداعية ، الشيخ يوسف القرضاوي،ص ) (4/213سلسلة مدرسة الدعاة )  - 4

 (25سورة األنبياء اآلية ) -3

 (49محمد اآلية )سورة  3
6
 بتصرف (94، ثقافة الداعية ، الشيخ يوسف القرضاوي،ص ) (4/234سلسلة مدرسة الدعاة )  - 
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يرى الشيخ رمحه اهلل, أنه البد للداعية من قدر مناسب من الثقافة الرتبوية والسلوكية, واليت 
 األحوال, مجيع يف واالختال  الفرقة أسباب ه منر يذهتتم جبانب أخالق الداعية, وحت

 عن واالنتهاءبكل ما أمر اهلل به  وااللتزاموكذلك إعداد الداعية روحياً وتربوياً وسلوكياً, 
و دراسة آفات النفوس, وكيفية وقايتها وعالجها, مث حتدث عن .وحذر عنه هنى كلما

بعض من اهتموا بعالج آفات النفوس من الصوفية, فذكر تأثر بعضهم بفكرة احللول أو 
كله   اإلحتاد أو وحدة الوجود, أما موقف أهل السنة من الصوفية فمنهم من رفض التصو 

حديثه وقدميه,  يقول الشيخ رمحه اهلل عن هذه: ) ولكن هذه النظرة ال تتفق مع املوضوعية 
 واملنهج العلمي, وال تتالءم مع الشريعة يف تقييم 

  (1)الرجال (
لقد ظهرت الصوفية بعد توسع الفتوحات اإلسالمية وانغماس الكثري من الناس يف     

العود إىل خشونة العيش كما يف السابق والزهد يف الدنيا امللذات, فأراد البعض من الزهاد 
والعكو  على العبادة, فالزهد هبذا املعىن ال أرى رفضه, ولكن عندما دخلت يف الصوفية 
الكثري من البدع وتأثرت بالفلسفات األخرى اليت أبعدته عن اإلسالم, فالتصو  هبذا املعىن 

 مرفوض شرعاً وعقاًل.  
رفضه للتصو  الفلسفي, وأن اإلنسان مير عليه للرد وبيان فساده, وقد ذكر الشيخ    

لكنه يرى أنه من الواجب انتقاء التصو  الذي خيدم العقيدة اإلسالمية واألخالق وترك  
كل ما فيه بدع أو شوائب,كما يوصي باإلطالع على الكتب اليت انتقدت الصوفية 

 لالستفادة من ذلك. 
رفضه ألنه أساساً قائم على البدع فالتصو  ال خيدم اإلسالم وأرى أن التصو  جيب      

بل يدخل فيه البدع, والتصو  أساسًا مل يكن يف عهد الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومل 
 خيربنا عنه فهو إذاً بدعة وقائم على البدع.

                                                 
 (236/ 4سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4
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حيث نقل نص كالم الشيخ القرضاوي مث يثين الشيخ على بعض من رموز الصوفية      
ن كثريًا ممن دخلوا يف سلك التصو , واهتموا بعالج آفات النفوس, قد أعطوا إ)  يقول:ف

القدوة العملية يف كرمي أخالقهم, ومجيل استقامتهم,وسالمة فكرهم واعتقادهم وتوجههم ( 
(1) 

مث ذكر عدد من كبار الصوفية الذين يرى فيهم القدوة واالستقامة  وهم: الشيخ عبد القادر 
, والشيخ أبو احلسن الشاذيل (4)والشيخ بشر احلايف ( 3) لشيخ سهل التسرتيوا (2)الكيالين

  .(6)والشيخ أبو يزيد البسطامي( 5)
 األنبياء منازل وأقول: ال يصح أن جنعل من هؤالء قدوة, ألن بعض هؤالء األئمة يطلب

ولديهم الكثري من البدع ويف كتبهم  وخصوصياته, اهلل وصفات بل وعلومهم وخصائصهم
الكثري من األحاديث الضعيفة واملوضوعة وبعضهم يسأل اهلل أن يعطيه مثل ما أعطى 

 األنبياء ويوجد لديهم الكثري من الشركيات فكيف جنعل من هؤالء قدوة لنا. 
 النظام اإلسالمي. - ز

إن النظام اإلسالمي نظام شامل جلميع نواحي احلياة, لذلك ينبغي للداعية أن يهتم      
بدراسته,دراسة شاملة متكاملة بعيدًا عن الشوائب والشبهات اليت ألصقها أعداء اإلسالم 

                                                 
 (236/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) -4

الجيالني، أو الكيالني، أو الجيلي: مؤسس الطريقة عبد القادر بن موسى بن عبد هللا بن جنكي دوست الحسني، أبو محمد، محيي الدين - 2

 أساليب في وبرع والتصوف، العلم بشيوخ فاتصل ه، 633 سنة شابا، بغداد إلى وانتقل    ولد في جيالن،من كبار الزهاد والمتصوفين،القادرية

 .بها وتوفيـ، ه 523 سنة بغداد في واالفتاء للتدريس وتصدر، يده عمل من يأكل وكان،واشتهر االدب، وقرأ الحديث، وسمع وتفقه، الوعظ،

  (61/ ص  6)ج  -األعالم للزركلي كتاب: 

( محمد أبو) التستري رافع بن هللا عبد بن عيسى بن يونس بن هللا عبد بن سهل( م 394 - 343( )هـ( 2) 233 -( 4) 243) التستري سهل - 3

 من.المحرم في وتوفي بخراسان، االفتاء وتولى نيسابور، فقهاء عنه وأخذ ابيه، عن الفقه اخذ تستسر في ولد .العلوم من انواع في مشارك صوفي

   .المذهب شيوخ ذكر في المذهب: آثاره

 بيروت العربي التراث إحياء دار بيروت،، المثنى مكتبة الدمشق كحالة الغني عبد بن راغب محمد بن رضا بن عمر( 6/235،) المؤلفين معجم

، ابن عمِّ المحدث علي ابن عبد الرحمن بن عطاء، اإلمام العالم المحدث الزاهد الرباني القدوة، شيخ االسالم أبو نصر المروزي، ثم البغدادي، المشهور بالحافي - 6

ُث؟ قال: أنا أشتهي أن بن خشرم،ولد سنة اثنتين وخمسين ومئة، كان يَُزمُّ نفسه، فقد كان رأساً في الورع واإلخالص ثم إنه دفن ُكتُبه،روي  عنه أنه قيل له: أال تُحدِّ

ة .األعالم لخير الدين أُحدِّث وإذا اشتهيت شيئاً تركته، مات رحمةُ هللا عليه يوم الجمعة في شهر ربيع األول سنة سبعٍ وعشرين ومئتين وعاش خمساً وسبعين سن

  (4/414م  )4934الزركلي،الناشر: دار العالم للماليين،الطبعة الخامسة 
توهم  علي بن عبد هللا بن عبد الجبار المغربي الزاهد شيخ الطائفة الشاذلية سكن االسكندرية وصحبه بها جماعة وله عبارات في التصوف ُمشكلة   - 5

ل ذي القعدة سنة توفي الشاذلي بصحراء عيذاب متوجهاً إلى بيت هللا في أوائأخذ الشيخ أبو العباس الُمرسي، ويتكلف له في االعتذار عنها وعنه

هـ كتاب: العبر في خبر من غبر لمؤرخ االسالم الحافظ الذهبي،حققه وضبطه: أبو هاجر السعيد بن بسيوني زغلول،الناشر: دار الكتب  454

  (3/232) م 4935 -هـ  4645الطبعة: األولى  العلمية،

زهاد وأخو الزاهَديَن آدم وعلي وكان جدهم شروسان مجوسياً فأسلم سلطان العارفين أبو يزيد طيفور بن عيسى بن شروسان البسطامي أحد ال - 4

لمي في تاريخ الصوفيه ت دِّي وجعفر الصادق أي الجد وأبو يزيد فبالجهد أن يُْدِرك أصحابهما،قال السُّ وفي أبو يزيد يقال: إنه روى عن إسماعيل السُّ

سير أعالم النبالء: لإلمام شمس الدين محمد .زيد ببسطام سنة إحدى وستين ومئتين توفي أبو ي عن ثالث وسبعين سنة وله كالم  حسن في المعامالت،

 بن أحمد بن عثمان الذهبي 

  (43/34) م 4994هـ /  4641الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الحادية عشرة ،تحقيق: شعيب االرناؤوط
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به, يقول الشيخ يف هذا النظام: ) ونعين هبذا دراسة اإلسالم خالصا غري مشوب, متكامال 
   (1)باعتباره مذهباً متميزاً ونظاماً كاماًل للحياة( غري جمزأ, اإلسالم 

أطلق الشيخ اسم مذهب على اإلسالم, وال ينبغي ذلك فاإلسالم دين مساوي أنزله اهلل 
على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم وهو خامت األديان السماوية وال جيوز أن نطلق عليه 

 اسم مذهب, ألن املذاهب من وضع البشر. 
 خ جمموعة من الكتب ملن أراد ان يستفيد منها:ذكر الشي

 كتب العقيدة, وكتب يف العبادات, وكتب يف النظام االجتماعي.
 الثقافة التاريخية: -2

التارخيية, فاجملتمع نستطيع أن نقول عنه  البد للداعية أن يكون لديه قدر من الثقافة"    
فالتاريخ يساهم يف بناء شخصية بأنه جمتمع راقي ومتقدم, إذا كان حمافظًا على تارخيه, 

الفرد,من خالل تقمص شخصيات اإلسالمية اليت هلا شهرة يف التاريخ وحماكاهتا. فعلى 
التارخيية يف املاضي واحلاضر, وينبغي أن  ثالداعية أن يكون على إطالع واسع باألحدا

نقيب يكون لديه مهارات جيدة يف البحث التارخيي, حىت يكون قادرًا على البحث والت
 (2 )"والتحليل.

 وحيذر الشيخ الداعية وكل من يدرس علم التاريخ بأمرين هامني:
 "احلذر من الروايات التارخيية اليت دونت بال متحيص وال حتقيق. -1
 (3)أن حيذر من التفسريات املشوهة للتاريخ من قبل أعداء اإلسالم." -2

فكثري من كتب التاريخ حتمل يف طياهتا الغث والسمني والصحيح واملفرتى, فعلى الداعية 
أن يكون حريصًا يف دراسته للتاريخ وأن يكون لديه القدرة على التمييز والتمحيص ومعرفة 

 الصحيح من املكذوب. 

                                                 
 بتصرف (91لقرضاوي،ص )ثقافة الداعية ، الشيخ يوسف ا (231/ 4سلسلة مدرسة الدعاة ) أنظر - 4
2
 بتصرف (442افة الداعية ، الشيخ يوسف القرضاوي،ص )ثق(292/ 4سلسلة مدرسة الدعاة )  - 
 (293/ 4سلسلة مدرسة الدعاة )  - 3
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اإلسالم  إن مما جيب على الداعية أن حيذر من التفسريات املشوهة للتاريخ, فأعداء       
كل منهم يفسر التاريخ على ما خيدم غرضه وقد ذكر الشيخ أمثلة على ذلك, فاملستشرقون 
واملبشرون يبحثون عما خيدم فكرهتم, وكذلك املاركسيون يفسرون التاريخ وفقًا ملا متليه 

 عليهم الفلسفة املادية, والقوميون يدرسون التاريخ ويوجهونه وجهة قومية.
 ن يكون حذرا من تلك الشبهات وأن حيذر غريه منها.فيجب على الداعية أ

 الثقافة األدبية واللغوية: -3
واللغوية من أهم الثقافات الالزمة للداعية.فيجب أن يكون لديه  إن الثقافة األدبية     

علم باللغة ومفرداهتا والنحو والصر , حىت تساعده على تقومي لسانه, وتصحيح أدائه, 
املعىن, وتشّوه املراد وينفر منها املتسمع. وأسوأ ما  ء اللغوية حُت ِر التعبري. فاألخطا وجودة

اللحن يف كتاب اهلل تعاىل, أو سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه  يكون ذلك إذا كان
  1"فيجب على الداعية أن يكون لديه ثقافة لغوية وأدبيةوسلم.

 الثقافة اإلنسانية:  -4
) أن يلم الداعية إملامًا مناسبًا بأصول ما يعر   وقد ذكر الشيخ معناها حيث قال:      

اآلن باسم ) العلوم اإلنسانية ( مثل علم النفس,وعلم االجتماع, وعلم االقتصاد, وعلم 
 (2)الفلسفة, وعلم األخالق, وعلم الرتبية, وعلم اجلغرافيا (

فعلى الداعية أن يكون ملماً بقدر من هذه الثقافة اإلنسانية,حىت يتسىن له الدعوة إىل اهلل  
على بصرية, وحىت يكون على علم بالثقافات اليت حوله ومبا فيها من غث ومسني, فيستطيع 
بذلك أن حيارب األفكار املخالفة لإلسالم, وحيذر منها. ومن خالل هذه الثقافة يعر  

 فلسفات, فريد على املخالف لإلسالم بالفكر نفسه, ويواجه هبا املالحدة.األفكار وال
 الثقافة العلمية: -5

                                                 
4
 بتصرف (446افة الداعية ، الشيخ يوسف القرضاوي،ص )ثق(344/ 4سلسلة مدرسة الدعاة ) - 
 . (464ص) الشيخ يوسف القرضاوي كتاب ثقافة الداعية نقالً عن( 342/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 2
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الثقافة العلمية هي: ما أنتجه العلم احلديث من علوم مثل الفيزياء والكيمياء والفلك       
والطب واألحياء, وإن مما ينبغي أن يطلع عليها الداعية ويكون له حظاً منها , حىت يتمكن 

 الرد على الشبهات يف اجملال العلمي مثل )نظرية دارون( وغريها من النظريات الباطلة.من 
 الثقافة الواقعية: -6

البد للداعية أن يكون على اطالع على الثقافات املعاصرة, حىت يعر  عامله الذي       
يلم يعيش فيه,وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل بعض عدد من اجلوانب اليت ينبغي على الداعية أن 

 ا:هب
 "واقع العامل اإلسالمي والبيئة اإلسالمية. -1
 واقع القوى املعادية لإلسالم. -2
 واقع األديان املعاصرة واملذاهب املعاصرة. -3
 واقع التيارات الفكرية املعارضة لإلسالم. -4
 (1)واقع احلركات اإلسالمية املعاصرة." -5
لم بكل ما حيدث حوله فينبغي على الداعية أن يكون كثري اإلطالع واسع الثقافة على ع 

 ثقايف وزاد مناسب علمي رصيدمن أحداث سياسية, ثقافية,إجتماعية, فكرية, فيكون لديه 
 .جناحه روافد من ورافداً  دعوته يف له عوناً  نو كي جيد

 منهج الشيخ رمحه اهلل: 
 يتضح مما سبق أن للشيخ جهود واضحة يف هذا املبحث نذكرها يف نقاط: 

 أغلب الكتب اليت ذكرها للدعاة لإلفادة منها هي لشيوخ معاصرين له  -1
 إبراز جهود اآلخرين وعدم خبسهم حقهم.  -2
 مل يضف الشيخ يف املبحث شيئاً كثرياً وإمنا كان اعتماده على النقل.   -3
 التزامه باألمانة العلمية يف النقل. -4

                                                 
 ( نقالً عن الشيخ يوسف القرضاوي بتصرف.342/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4
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 كان أسلوبه يف النقل بالتصر  واالختصار .   -5
 غريه إذا كان يوافق رأيه وفكره.نقله لكالم  -6
 لكن يُؤخذ عليه ثنائه على بعض رموز الصوفية, ويرى أهنم قدوة للدعاة. -7
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 .: جهوده يف اإلعماد العملي التطبيدقيالرابع املبحث  
 

 

 ثالثة مطالب: وفيه

- العملي التطبيقيأصول املنهج  :األولملطلب ا 

- أساليب ووسائل الداعية الدعوية :الثاني املطلب 

- ةمواقف الداعية التعبريي الثالث: املطلب. 
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 :توطئة
نظر إىل سرية الرسول صلى اهلل عليه وسلم العملية يف اجلانب الدعوي ال من خالل      

واألزمان, واألحوال فلم يوجه دعوته صلى اهلل عليه وسلم جنده يدعو يف مجيع األماكن, 
لصنف من الناس دون صنف؛ بل دعا الناس مجيعًا من أحبوه ومن أبغضوه, ومن استمع 

 من البد اهلل من تكليف إليه, ومن أعرض عنه, بل يوجه دعوته إىل من آذاه ألن الدعوة
وسلم يستغل املواسم وأماكن جتمع الشرعية. وكان صلى اهلل عليه  التكاليف كسائر القيام

الناس ليكون ذلك أبلغ يف دعوته ولتصل أكرب عدد من الناس, واستمر صلى اهلل عليه 
وسلم يف أداء هذه املهمة اجلليلة مشمرًا عن ساعديه, باذاًل كل ما يف وسعه, مستخدماً  

الظلمات كل وسيلة متاحة, متحماًل كل أذى يف سبيل إبالغ الدعوة وإخراج الناس من 
 إىل النور.وقد امتألت سريته وفاضت باملواقف الدعوية الرائدة اليت تتمثل فيه القدوة العملية

  .واملصلحني والعلماء للدعاة
) هو هتيئة الداعية بالتدريب العملي على فن  للدعاة: مفهوم اإلعداد التطبيقي      

سبيله عن طريق اخلطبة والدرس اإللقاء, والكتابة, لنقل كلمة اهلل سبحانه والدعوة إىل 
 (1)واحملاضرة والندوة والكتابة بأنواعها املختلفة.(

وفائدته هو أنه أرسخ إعمال للجانب العلمي النظري, هو :التطبيقي إذاً اجلانب العملي   
الباطل  لذلك كان من أكرب ما يصّد أهل النفوس داللة على صدق الداعية يف دعوته, يف

لو كان  الدعاة, مع إقرارهم أن كالمهم صواب  لكنهم يقولون: عن الدعوة هو أفعال
األثر يف النفوس أكرب  فاخلالصة هي أن اجلانب التطبيقي له من ,صدقاً أو صواباً ملا خالفوه

ولقد كان للشيخ عبد اهلل علوان ـ رمحه اهلل ـ جهودًا كثرية يف اإلعداد  ,من اجلانب النظري
العملي التطبيقي للدعاة, فقد وضع من خالل مؤلفاته الدعوية منهجاً يسري عليه الدعاة يف 

 دعوهتم للناس. 
 

                                                 
 (265ـ كتاب المرأة المسلمة المعاصرة، إعدادها ومسئوليتها في الدعوة ص) 4
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من خالل حبثي يف جهود الشيخ الدعوية يف جمال اإلعداد العملي ) التطبيقي(للدعاة إىل 
دت الشيخ قد ألف يف ذلك ضمن سلسلة مدرسة الدعاة حبوثًا بعنوان:الفصل اهلل, وج

هذا املوضوع رأيت أنه ينحصر  يفومن خالل تتبعي ملا كتبه , التاسع : كيف يدعو الداعية
 يف النقاط التالية:

 أصول املنهج العملي التطبيقي. -1
 أساليب ووسائل الداعية الدعوية. -2
 ة.يالتعبري مواقف الداعية  -3

 وسأفرد لكل من هذه اجملاالت مطلباً أبني فيه جهود الشيخ رمحه اهلل.
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 أصول املنهج  العملي التطبيقي.
 وقد أوضح فيه أهم املراحل اليت ينبغي على الداعية أن يسلكها يف دعوته وهي:   
 ـ دراسة البيئة:1

ينبغي على الداعية أن يقوم بدراسة البيئة اليت سو  يدعوا فيها حىت يكون على علم      
فيعر   وحىت يكون لديه إطالع على أحوال الناس يف تلك البيئة ومعرفة ما يدعوهم إليه,

عادات الناس وأخالقهم,كما يعلم عقائدهم وعباداهتم وما يتعلق هبم حىت تكون خطواته 
 .دعوةاملرجوة يف ال الثمرة مع تلك األوضاع للحصول على الدعوية متناسقة 

يقول الشيخ رمحه اهلل مبينًا أمهية دراسة الداعية للبيئة : ) دراسة املكان الذي تبلغ فيه 
الدعوة دراسة شاملة وموضوعية, وأن يعرفوا مراكز الضالل, ومواطن االحنرا , معرفة كاملة 

ل الذي يتفق مع عقلية الناس واستعداداهتم, والذي ومستوعبة, وأن يفكروا يف أسلوب العم
 يتصر  مع ظرو أن الداعية فعلى  (1)يتالءم مع مستوى تفكريهم ومدى استجابتهم.(

 –إذا كانت أكرب من استطاعته  –فال هو يستسلم هلذه الظرو  وال هو يغالبها  هذه البيئة
حىت تكون خطواته الدعوية يعلم عقائدهم وعباداهتم وما يتعلق هبم جيب عليه أن كما 

 رجوة.متناسقة مع تلك األوضاع للحصول على النتائج امل
ويذكر الشيخ أن على الداعية أن يبدأ يف دعوته اإلصالحية بأهله وقرابته وأهل بلدته, 

 لسببني ومها:
 "ـ ملنطقية البدء بإصالح األهل والعشرية قبل غريهم.1
 (2) لقوم وأحواهلم."ـ إلحاطته الشاملة يف معرفة معتقدات ا2

                                                 
 (4/324كتاب سلسلة مدرسة الدعاة، ) - 4

 (4/321مدرسة الدعاة، )كتاب سلسلة  - 2

 املطلب األول:أصول املنهج العملي التطبيدقي.
 



 

 

236 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

فأما البدء باألهل فهو منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم  حني بدأ بدعوته  فقد أمره اهلل 
  هبذا يف قوله تعاىل ﴿       ﴾(1)  وكذلك مجيع األنبياء عليهم

 الصالة والسالم.
غري ه من الدعاة بأهل بلدته وهو أوىل الناس أما السبب الثاين فألن الداعية أعلم من     

هبا وتوجيه دعوته هلا, وألنه أعر  بعادات أهلها وعقائدهم وأخالقياهتم, وبالتايل عليه أن 
 يستعمل الوسائل واألساليب املناسبة يف دعوهتم.

مث ذكر الشيخ مثال تطبيقي وهو الرسول صلى اهلل عليه وسلم عندما بعث يف جمتمع مليء 
ك والعادات السيئة من شرب للخمر ووأٍد للبنات وغريه من األخالق اليت كانت بالشر 

 منتشرة يف ذلك اجملتمع مستداًل ببعض اآليات القرآنية.
 ـ إتباع أصول التحدث واحلوار: 2

ملعرفة أصول احلوار وضوابطه أمهية كبرية ألن هذه األصول هي اليت تضبط مسار إن     
أن  داعيةوتوجهه حنو الوصول إىل اهلد  املنشود ولذلك كان الواجب على كل  احلوار,
صلى اهلل عليه  مقتديًا بسيد الدعاة حممد ,على معرفة هبا وجيعلها نصب عينيه يكون

 وسلم.
  وهي: وقد ذكر الشيخ أصول منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف التحدث واحلوار    

 موهنا: التحدث باللغة اليت يفه -أ 

 والرتاثاإلسالمية,  احلضارة ولغة الكرمي, القرآن لغة هي الفصحى العربية اللغة      
 على واجب تعلُّمها وأن اإلسالمية, األمة وحدة عوامل أكرب من وأهنا اإلسالمي, الفكري

ألهنا لغة القرآن الكرمي , وتعلمها أيضا للدعاة إىل اهلل, ألن معرفة لغة البلد هي  مسلم كل
من العوامل املهمة يف جناح الداعية يقول الشيخ رمحه اهلل:) وال ميكن للداعية أن يؤثر يف 
البيئة اليت ُوجد فيها حىت متقنًا للغة أهلها, فامهًا للهجات قبائلها, عاملًا مبا خياطب به 

                                                 
 (246سورة الشعراء اآلية ) - 4
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مها, فإن مل يكن على هذا املستوى من إتقان اللغة, وفهم اللهجات, والعلم حبقيقة عوا
   (1)املخاطبني, فتأثريه يف الناس يكون ضعيفا,واإلقبال عليه يكون ضئيال (

 التمهل بالكالم أثناء احلديث: -ب 

خماطبة الناس, وأن  أثناءجيب على الداعية أن خيتيار أمجل الكالم, وأحسن األلفاظ,       
وان يتمّهل يف الكالم وبيينه حىت يفهم املستمع  ,يرد على ما يسمعه منهم بأدب واحرتام

ويعقل مقصوده ومغزاه مقتديًا بالرسول صلى اهلل عليه وسلم ,ويذكر  احلديثاملراد من 
الشيخ رمحه اهلل بعض املواقف اليت حيتاج الداعية فيها إىل التعجل يقول:) قد حيتاج الداعية 

املواقف اليت حتتاج إىل انفعال وإطناب, كاحلث  أحيانًا أن يتعجل يف كالمه,والسيما يف
على اجلهاد, أو التحدث أيام الشدائد واألزمات, ولكن عليه أن ال يسرع حىت ال يأكل 

) ًً  (2)الكالم بعضه بعضا 
 النهي عن التكلف يف الفصاحة: -ج

 من اآلداب اليت جيب على الداعية أن يتحلى هبا أن ال يتكلف يف الكالم ويتحدث      
على سجيته واليتشدق باحلديث, حىت يكون لكالمه قبول عند املدعوين, وقد هنى الرسول 
صلى اهلل عليه وسلم عن ذلك, وقد حذر الشيخ رمحه اهلل الدعاة من هذا حيث قال: 
)ومن أدب الداعية يف احلديث أن يبتعد عن التنطع يف الكالم,والتكلف يف الفصاحة, 

الداعية حمجوبا لدى سامعيه حني يتحدث وعليه أمارات والثرثرة باللسان, وكم يكون 
 (3)التشدق وظواهر الثرثرة (

 التحدث مبا جُيل وال مُيل: -د
 القلوب متلها لئال تهموعظ يفقتصدا يف حديثه و مأن يكون  اهلل إىل للداعية ينبغي      
حديثه  ,فال يطيل يف حديثه حبيث ميل املدعو من حديثه وال خيتصر يفمقصودها فيفوت

 .حبيث ال يستطيع املدعو فهم مقصوده, وليكون احلديث أوقع يف النفوس

                                                 
 (4/334كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4

 (4/641كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 2

 (333/ 4المرجع السابق ) - 3

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%87%D9%84+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%A3%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-04-25&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
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وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل بعض من مواقف الرسول صلى اهلل عليه وسلم والصحابة رضوان  
 اهلل عليهم,ليتأسى هبم الدعاة ويأخذوا عنهم.

 املخاطبة على قدر الفهم: -هـ 

 الناس وينزل ومعتقداهتم,, موأحواهل الناس  واقع يدرس الذي هو احلكيم الداعية"إن      
 العلمي ومستواهم وأخالقهم وطبائعهم وأفهامهم عقوهلم قدر على يدعوهم مث منازهلم,

فيجب على الداعية أن حيدث الناس  (1)"  جهتها, من يؤتون اليت والوسائل واالجتماعي,
مبا يتناسب مع عقلياهتم وثقافتهم ومبا يتناسب مع أعمارهم ومستواهم التعليمي حىت يكون  

 لدعوته أثر فيمن يدعوهم.
 إقبال املتحدث على اجللساء مجيعاً ومباسطتهم:  -و

الداعية واليت ذكرها الشيخ رمحه اهلل هي اإلقبال  اهبومن اآلداب اليت جيب أن يتصف      
على املدعوين, ومعىن ذلك أن يوزع نظرته وسؤاله وابتسامته على اجلميع حىت يكون لدعوته 
أثر واضح على املدعوين وقد كان هذا منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم حيث كان يقبل 

  ل القوم.بوجهه على اجللساء حىت يظن الواحد منهم أنه من أفض
 فكن الناس, حيبك أن أردت إذا"وكما قيل: حمدثه إىل اإلنصات حُيسن أنعلى الداعية و

 . نفسه عن الكالم على حمدثك وشجع طيًبا مستمًعا
 القيمب وأن يتحلى الناس عند  اً حمبوبكون لي وعليه أن يتحلى بالتواضع مع من يدعوهم؛

 ,اإليثارو  ,التواضعو  ,السالم إفشاء, و الرحم صلةو  ,احملبةو  ,التسامحاإلسالمية ك واألخالق
 , مع كل من يدعوهم.التسامح,و الوجه يف التبسمو 

ومن اآلداب اليت ينبغي على الداعية أن يتحلى هبا الرتفع عن الغلظة يف القول والبذاءة      
 يف اللسان, واالبتعاد عن عيوب النطق واحلركات الكثرية.

 ـ البدء باألهم فاملهم:3

                                                 
4
 -األولى وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  :الطبعة،ى، سعيد بن علي بن وهف القحطانيالحكمة في الدعوة إلى هللا تعال - 

 هـ4623المملكة العربية السعودية 
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وباألسس اليت تكون كاملقدمات واألسهل فاألسهل البدء باألهم فاملهم الداعية  منهجمن 
يقول الشيخ رمحه اهلل:) على الداعية ·ملا بعدها وينتقل باملدعو إليها مرحلة مرحلة وبالتدرج

قبل العبادة, وبالعبادة قبل مناهج  أن يبدأ باألهم مث املهم, أن يبدأ يف الدعوة بالعقيدة
مث  (1)وبالكليات قبل اجلزئيات, وبالتكوين الفردي قبل اخلوض يف األمور العامة ( احلياة,

يبني أن هذا منهج الرسول صلى اهلل عليه وسلم ففي مرحلة الدعوة يف مكة بدأ قبل كل 
شيء بالعقيدة مث جاءت مرحلة املهم يف الفرتة املدنية وهو تعليم األحكام الشرعية من 

 .معامالت وأحكام
 نب اخلالفات الفقهية:ـ جت4

األسلوب احلسن يف النقاش والبعد عن اجلدل واخلصام ب ن يلتزمالداعية أ منهجمن     
يبني الشيخ رمحه اهلل ذلك فيقول:) حيسن بالداعية أن يتعر  والبعد عن االنتصار للنفس, 

( ويقول  على املذاهب الفقهية األخرى املعتربة حىت ال ينكر على الناس ماال جيوز أن ينكر
أيضاً:) فاحرص أخي الداعية وأنت تدعو إىل اهلل على أن جتتنب كل سبيل يؤدي إىل تفرقة 

يتمثل قاعدة: " رأيي ,فعلى الداعية أن 2األمة, وإثارة الفتنة, وزرع العداوات بني الناس(
هذه القاعدة اجلليلة هي ما و صواب لكنه حيتمل اخلطأ ورأيك خطأ لكنه حيتمل الصواب " 

عندما خيتلفون فيما  –رمحة اهلل على اجلميع  –له السلف الصاحل والفقهاء والعلماء متث
 .عذراليلتمس لصاحبه  مبينهم يف بعض املسائل فكل منهم حيرتم رأى اآلخر وكل منه

 ـ الرتفق واملالطفة:5
اليت ينبغي أن يتحلى هبا الدعاة و  اليت ذكرها الشيخ رمحه اهلل أيضًا من الصفات     

احللم. فكلما كان الداعية حليمًا كاظماً واالتصا  ب تواضع ولني اجلانب وعدم الكرب ال
 .لغيظه صابراً حمتسباً كلما ارتفع ميزانه عند اهلل سبحانه وتعاىل,وعند الناس

                                                 
 ( 363/ 4سلسلة مدرسة الدعاة إلى هللا ) أنظر- 4

 (354/ 4المرجع السابق ) - 2
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﴿  :اهلل سبحانه وتعاىل يقول               

  ﴾(1)  فاحللم مطلوب من مجيع املسلمني على وجه العموم ومن الدعاة
وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل بعض النماذج من سري السلف الصاحل رمحة  على وجه اخلصوص.

 وقد ذكرنا يف املبحث الثاين هذه الصفات مبا يكفي عن اإلعادة  اهلل عليهم.
 ـ اهليمنة والتأثري:6

الداعية احملبوب جيد طريقه إىل التأثري يف الناس ويف قلوهبم مبنتهى اليسر والبساطة أما إن    
على التأثر بكلماته وهو منفر متكلف معجب بنفسه  ساآلخر الذي يريد إجبار النا

 وبعمله, مستقل عمل اآلخرين وطاعاهتم فسيخسر حب الناس له وقبوهلم ملا يدعوا له
 عليه وسلم_ قد علمنا أن نريب الناس بإيقاظ الدوافع الطيبة ولذلك فإن النيب _صلى اهلل

 و اِحدٌ  ر ُجلٌ  ِبك   يـُْهد ى أل  نْ  ) :فيهم بطرق خمتلفة,فمن ذلك قوله _صلى اهلل عليه وسلم
يـْرٌ    (2)( النـَّع مِ  مُحْرِ  ِمنْ  ل ك   خ 

ويبث فيه الرغبة يدفع الداعية إىل بيان السبيل القومي للناس وداللتهم على العمل الصاحل و 
 .يف العمل بأن له أجر كأجر فاعله

 وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل دعامتني أساسيتني ال يتم التأثري يف الناس إال هبا وهي:
 ـ احملبة اخلالصة للداعية.1
 ـ الثقة املتبادلة بينه وبني املدعوين.2

تمع تأثري وأي تأثري, "هاتان الدعامتان إن حتققت بني اجلمهور والدعاة, كان للدعاة يف اجمل
بل كانوا الوسيلة العظمى يف اإلصالح والتغيري, بل سارت الدعوة إىل اهلل يف طريقها يف 

 (3) اطراد وجناح ووصلت إىل أعظم النتائج "
 
 

                                                 
 (436سورة آل عمران اآلية ) - 4

 2126( رقم الحديث44/96 عليه وسلم الناس )أخرجه البخاري كتاب: الجهاد والسير، باب دعاء الرسول صلى هللا - 2
  (353/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة إلى هللا ) - 3
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 أما العوامل اليت تؤدي إىل احملبة والثقة املتبادلة فهي كما ذكرها الشيخ:
 إشراقة الداعية الروحية.   -1
 السلوكية.قدوته  -2

 قوته اإلقناعية.  -3

 تفاعالته الدعوية.  -4

 طريقته التشويقية.  -5
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 أساليب  ووسائل الداعية الدعوية.
) ال خيفى على بصري ما لألسلوب من أمهية بالغة يف استجابة املدعوين, وقبول       

الدعوة, ومل يبعد الُنجعة من عزى للمادة واملنهج نصف النجاح, ولألسلوب  احلق, وانتشار
 (1)النصف اآلخر (

وقد أمر اهلل سبحانه وأكد اهلل على حسن األسلوب يف مقام الدعوة, وجاءت السنة       
أيضًا لتؤكد حسن األسلوب بصورة أمشل,وقد وردت نصوص كثرية لألساليب الدعوية يف 

السنة النبوية ذكر بعضًا من هذه األساليب, وسأذكر  بعضًا من هذه  القرآن وكذلك يف
 األدلة من خالل استعراض األساليب اليت  ذكرها الشيخ رمحه اهلل.

 حاثاً الداعية على استخدام األساليب املتنوعة يف الدعوة:  -رمحه اهلل  -يقول الشيخ 
والتحبيب, وأن يثري يف السامعني ) والداعية إن أراد أن يضفي على اجمللس روح التشويق  

مشاعر االنتباه واالهتمام, وأن حيرك يف اجملتمعني أحاسيس االنفعال والعاطفة, فعلية أن 
  (2)( الدعوةيتبع أفضل الطرق يف تبليغ الدعوة, وأن ينتهج أحسن األساليب 

 تبليغ ذكر الشيخ ـ رمحه اهلل ـ بعضًا من أساليب الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف     
الدعوة حىت تكون منهاج وقدوة للداعية إىل اهلل, وذكر يف كل أسلوب بعضًا من النماذج 

 العملية من أقوال الرسول صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله.
 ومن هذه األساليب:

 أسلوب القصة:   -1

 أسلوب احلوار واالستجواب -2

                                                 
 (33كتاب منهج الدعوة، ص) - 4

 (4/314كتاب سلسلة مدرسة الدعاة إلى هللا ) - 2

 املطلب الثاني: أساليب ووسائل الماعية المعوية.
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 أسلوب التعليم بالقدوة:          -3

 أسلوب ضرب املثل:     -4

 املداعبة:أسلوب  -5

 أسلوب االلتفات إىل األهم:   -6

 أسلوب انتهاز املناسبة: -7

 أسلوب الدعوة بالرسم واإليضاح: -8

 أسلوب الدعوة بإظهار احملرم الذي ينهى عنه: -9

هذه أهم األساليب النبوية اليت ذكرها الشيخ رمحه اهلل,  فينبغي للداعية أن يقتدي بالرسول 
وأن ينتقل من أسلوب وأخر وينوع فيها  حىت  صلى اهلل عليه وسلم يف أساليبه الدعوية

 يشوق املدعو وحىت ترسخ املعلومة لديه وحىت ال يشعر املدعو بامللل.
 وسائل الداعية الدعوية: 

الوسائل يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم هي ـ يف كثري من األحيان ـ  كانتقد        
بفعلها أو يقر فعلها من صحابته للوصول اهلل عليه وسلم اليت يفعلها أو يأمر  أفعاله صلى

 . أهدا  دعوته إىل

 والوسائل الدعوية كما يراها الشيخ رمحه اهلل:
 وسيلة اجللسة املفتوحة:  -2

 وسيلة الشريط اإلسالمي: -3

 وسيلة الكتاب اإلسالمي:  -4

 وسيلة احملاضرات العامة: -5

 وسيلة خطب اجلمعة والدروس العامة: -6
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 ذكر الشيخ رمحه اهلل بعض املؤيدات لوسائل الدعوة كما يراها: كما
) االحتفال بالذكريات اإلسالمية, كذكرى اإلسراء واملعراج واهلجرة النبوية, وغزوة بدر,  

تداول األناشيد اإلسالمية اليت حترك يف املسلم مشاعر الدعوة (  فاالحتفال هبذه املناسبات 
يد اإلسالمية, وهي من البدع اليت تنتشر بني الصوفية  من البدع وكذلك تداول األناش

 يف املبحث الثاين من الفصل األولهذه الوسائل واألساليب كثرياً.وقد تكلمنا عن 
 .بالتفصيل ,ومبا يغين عن اإلعادة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

245 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 

 
إن الداعية الناجح هو الذي يستطيع أن يؤثر يف املدعوين سواء من ناحية         

شخصيته الدعوية أو حديثه الذي يلقيه أو من ناحية تأثريه يف املدعوين,وقد  ذكر الشيخ 
 رمحه اهلل هذه النقاط الثالثة وسأذكرها بشيء من التصر :

 ما يتعلق بالمتحدث : -1

 قوة املالحظة.  -أ 

يرى الشيخ رمحه اهلل أن على الداعية أن يكون شديد املالحظة من خالل نظرته     
الفاحصة لوجوه املدعوين ومدى تقبلهم ألسلوبه وحديثه,فإذا رأى منهم ملل أو انشغال, 
حياول أن يغري من طريقته وحياول أن جيذب انتباه الناس له, حىت جيدد نشاطهم, ويكون 

 حديثه أقرب إىل نفوسهم. 

 ر البديهة.حضو  -ب 

ينبغي للداعية أن يكون سريع البديهة, ألنه من خالل حديثه قد يتفاجأ بسؤال من     
أحد املدعوين, فإذا كان سريع البديهة فإنه سيجيب على سؤاله, وإال انعدم تأثريه يف 

 الناس.

 طالقة اللسان.  -ج 

أثرًا يف جناحه,ويف إن طالقة اللسان أداة اخلطيب األوىل, وطالقته ألزم صفاته وأشدها     
تأثريه يف الناس, لذا جيب على الداعية أن يكون واسع الثقافة, حىت يكون فصيحا بليغا يف 

 كالمه.
 
 
 

 املطلب الثالث: مواقف الماعية الكالمية.
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 رباطة اجلأش. -د 

جيب أن يكون مطمئن النفس واثقًا من نفسه ثابتًا غري مضطرب, فاملستمعون إن     
وهذه الصفة وإن كانت  بضعفه واضطرابه صغر يف نظرهم, وهان كالمه يف أعينهم, أحسوا

 .ميكن تنميتها واكتساهبا بالتدريب موهبة يف أصلها؛ إال أنه

 مراعاة مقتضى احلال. -ه 

على الداعية أن خيتار لكل مجاعة من الناس ما يناسبهم, سواء من ناحية اختيار    
موضوع الدرس أو اخلطبة,أو أسلوبه يف اخلطاب, أو الوسائل اليت يستخدمها الداعية,وكما 

 يل لكل مقام مقال.ق

 قوة الشخصية. -و 

جيب على الداعية أن يكون قوي الشخصية,ألن هذه الصفة تكسب كلماته ونظراته      
قوة وتأثريًا عظيمًا يف املدعوين. وهناك أسبابًا وعوامل تضعفها أو تقويها, فمما  وصوته

الكثري أو القليل ووقوعه يف رذائل األعمال واألخالق, ومزاحه  يضعفها تبذل اخلطيب بثيابه
 الذي يذهب هيبته عند الناس.

هذه أهم النقاط اليت ذكرها الشيخ رمحه اهلل فيما يتعلق بصفات الداعية عند إلقائه للخطبة 
أو احملاضرة, فعلى الداعية أن يطبقها يف دعوته حىت يكون قد أخذ باملنهج الدعوي 

 الصحيح, ويستطيع أن يكون الشخصية الدعوية الناجحة.

 يتعلق بالحديث:                            ما -2

 وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل فيه نقطتني:     
 االرجتال.  –التحضري.          ب  -أ 

 فطرق التحضري كما يراها الشيخ رمحه اهلل: 
دراسة املوضوع دراسة تامة مث مجع عناصره يف خاطره, وترتيبها بينه وبني نفسه, وهذه  -1

 تبعها إال املتمرن على املواقف الدعوية.  الطريقة ال ي
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دراسة املوضوع وترتيبه ترتيبًا حمكماً,وكتابة عناصره يف وريقات لتكون مرجعًا له -2
 وضابطاً, ولريبط األفكار من أن تضيع بشرود الذاكرة. 

ومن الدعاة من يطلع على املوضوع ويدرسه بعناية مث يتكلم فيه بينه وبني نفسه  -3
 ع,أو أمام أقرانه أومن كان دونه يف الثقافة والعمر. بصوت مرتف

كتابة املوضوع مث قرأته وتنقيحه وحفظ الكثري من شواهده وألفاظه, ويعمد إىل هذه -4
 الطريقة املبتدئ يف الدعوة.   

كتابة املوضوع مع إحسان أسلوبه واستيعاب أفكاره وشواهده, وحفظه حفظ تام, حىت -5
 اإللقاء.يصبح قادراً على 

كتابة املوضوع كاماًل ومستوعبًا جبميع أفكاره وعناصره, مث يلقيه من األوراق اليت   -7
 كتبه فيها.

هذه هي أهم طرق التحضري اليت ذكرها الشيخ فكل داعية خيتلف عن غريه يف        
دعوين األسلوب واملنهج, والتعبري والثقافة واملمارسة يف الدعوة, فعلى الدعاة أن يؤثروا يف امل

 بسحر كالمهم,وجودة أسلوهبم, وروعة حديثهم.
 خطوات االرجتال كما يراها الشيخ رمحه اهلل: 

من مطالعة الكتب الفكرية واألدبية ذات األسلوب الرائع والبيان البديع,مث اإلكثار   -1
تدوين الكلمات الفصيحة والعبارات البليغة ليضمنها تعبريه اخلطايب والكتايب, ويستطيع بعد 

 ذلك أن ينمي ملكة التعبري,وقوة االرجتال. 

حافز أن يقلدهم اإلكثار من مساع اخلطباء واملرجتلني املمتازين, حىت يعطيه ذلك  -2
 وحياكيهم.

خيتار موضوع  مث جيهد نفسه يف حتضريه ومجع شواهده وتصنيف عناصره, مث يقرأه   -3
كثرياً, بعد ذلك يلقيه على نفسه, ويسجل أخطائه, فبهذا يستطيع أن ينمي االرجتال لديه 

 وتكون لديه ملكة وسليقة.
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, مث يلقيه يسجل دراسة املوضوع, مث كتابة عناصره يف وريقات يستصحبها معه  -4
 أخطاءه حىت يستدركها يف املرات القادمة.

اخلطوة هذه أن يقف خطيبًا أمام أخوانه, ليزيل عنه اخلجل,مث يطلب منهم أن  -5
 يسجلوا املالحظات عليه ليتداركها يف املرات القادمة.

 أن يقف خطيباً أو حماضراً أمام الناس, لينمي فيه رباطة اجلأش, واجلرأة األدبية.  -6
لى الدعاة أن يأخذوا هبذه الطرق مع اإلعداد خلطبهم وكلماهتم, ودروسهم, وحماضراهتم فع

إعداًدا جيًدا, من حيث تنظيم األفكار, وترتيب الفقرات, خاصة إذا كان املتحدث بني 
قوم يتصيدون هفواته, ويتتبعون سقطاته. ورمبا حضر اخلطيب فرأى يف وجوه السامعني 

اه آخر, فإن مل تسعفه بديهة حاضرة, وخاطر سريع, ومران على وحاهلم ما حيمله على اجت
االرجتال طويل, ضاع هو وما يدعو إليه, وأصبح حمل للسخرية, واالستهزاء,وقد خيطب 
اخلطيب فيعرتض عليه بعض الناس يف خطبته, فإن مل تكن له بديهة حاضرة ترد االعرتاض, 

 وتقرعه باحلجة القوية, ذهبت اخلطبة وآثارها.

 يتعلق بالمستمع كما يراها الشيخ رحمه اهلل: ما -3

 ارتباط املواضيع بالواقع.   -1

على الداعية أن يكون لديه إطالع على املواضيع اليت تتعلق بقضايا اجملتمع ومشاكل      
الناس, وجيعلها موضوع خطبته, فعليه أن يأيت مبا جيدد نشاط املدعوين, وحيرك فيهم االنتباه 

 ويبعد عنهم السأم. 

 الغرابة يف االستشهاد.    -2

جيب أن يكون لدى الداعية ثقافة شاملة, واطالع واسع, حىت يأيت باألمثلة الشواهد 
اجليدة, فيحاول التجديد يف األمثلة,والقصص, والطرائف األدبية وليس املعىن أن تكون 

 غريبة ال يفهمها الناس. 
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 التنوع يف األساليب. -3

استخدام يف غاية األمهية فيجب على الداعية ن احلاجة لتنوع األساليب الدعوية أمر إ       
 واتجاهلأال ي فعلى الدعاة , مع كل شخص ثلىب املالياختيار األس تنوعة أواملوسائل ال

وا اطبأن خي فعليهمواختال  طبائعهم, وأمزجتهم,  وتنوع ثقافاهتم, وبيئاهتم تباين البشر,
 .والنفوس مبا تألف القلوب مبا تعر ,

 املقابلة بني األضداد. -4

ومعناه أن يقابل بني شيئني كاحلسن والقبيح,والعدل والظلم, وكما قيل بضدها تتميز     
 األشياء, فبهذا يوقظ مشاعر الناس ويلفت انتباههم حلديثه.

 االستعانة بأسلوب الرتغيب والرتهيب.  -5

فهذا األسلوب فيه حتريك للمشاعر وإيقاظ للهمم, وهو من األساليب اليت ذكرت       
 كثرياً يف القرآن الكرمي.  

 أسلوب إثارة املشاعر النفسية يف املدعوين. -6
إن مراعاة نفسيات املدعوين وإنزاهلم منازهلم من األمور املهمة اليت ينبغي للداعية     

 دعوة املتعلم, وسادة القوم غري عامتهم, وهذه مراعاهتا يف الدعوة, فدعوة األمي غري
القاعدة يف الدعوة من أعظم أسباب جناحها,ولذلك دعا رسول اهلل إىل اإلسالم أول األمر 

 سراً ثالث سنوات.
عليه  الداعية له هد  عظيم وهو هداية الناس إىل دين اهلل وهذا هو ما حيرصونستنتج أن 

الوسائل والطرق املناسبة رغبة يف إخراج الناس من ويسعى يف سبيل حتقيقه ويلتمس له 
 الظلمات إىل النور.
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 رمحه اهلل: مواقف الداعية الكالمية كما يراها الشيخ 

واملعىن الذي يقصده الشيخ _ رمحه اهلل _معرفة كيف تكون طبيعة الدرس العام,      
كون طبيعة احلوار ومعرفة طبيعة احلديث العادي, وكيفية اخلطبة واحملاضرة, وكيف ت

 .واملناقشة, ومعرفة كيف يكون فن املقالة والكتابة.وسأذكرها مجيعاً باختصار

 الداعية محدثاً:

يرى الشيخ أن الداعية ينتهز الفرص للدعوة سواء كان يف نزهة أو حافلة أو كان  يف       
مطار فعليه أن يشغل الوقت مبا ينفع به نفسه وغريه ويراعي يف ذلك مناسبة احلديث 
للمقام, من خالل طرح بعض األسئلة ترتبط باجملتمع يف الواقع, مث من خالل إجابتهم 

 اشرة.يدخل يف املوضوع املب
 وقد ذكر الشيخ رمحه اهلل بعض األمور اليت على الداعية مراعاهتا وهي:

 أن يتكلم هبدوء واتزان, وال خيرج عن دائرة العقالنية واملنطق اإلقناعي. –"أ 
أن يرتك هلم اجملال يف املشاركة يف احلديث ليعر  أفكارهم وثقافتهم ليعطيهم ما  –ب 

 يناسبهم.
سيتحول إىل مناظرة جدلية ال جدوى منها, أن يتوقف عن إذا رأى أن احلديث  –ج 

 احلديث أو حيول احلديث إىل موضوع آخر.
أن يتجنب يف حديثه حتدي الناس باإلسالم, ملا هلذا التحدي من انعكاسات نفسية  –د 

 وعقدية عليهم.
 (1الفوارق.")أن يلتزم بصفات احملببة لدى الناس من التواضع والرفق واللني وإزالة  -هـ 

كما أن هلذا األسلوب إجيابيات وسلبيات ذكرها الشيخ رمحه اهلل, فمن إجيابياته أن الداعية 
يستطيع أن يبلغ الدعوة يف أي مكان وجد فيه, ويستطيع أن حيل مشاكل الناس ويصحح 

                                                 
 ( بتصرف.662/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4
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تصوراهتم.ومن سلبياته, أن الداعية قد يفاجأ بسؤال من احلاضرين مل يكن متمكناً اإلجابة 
 عليه, فعند ذلك حياول أن يصر  السؤال إىل شيء آخر أو اخلروج من املأزق بلباقة.

 الداعية خطيباً:

 يرى الشيخ أن هناك بعض الطرق اليت جتعل اخلطيب ناجحاً وهي:      
 فطرة مواتية وسليقة مالئمة. -"أ

 دراسة أصول اخلطابة.-ب
 اإلكثار من قراءة كالم البلغاء. -ج
 العلوم والتزود باأللفاظ والرتاكيب. اإلطالع على -د
 ضبط النفس واحتمال املكاره. -هـ
 (1)اإلرتياض  واملمارسة." -و
و أضيف إىل ما ذكره الشيخ من الطرق اليت تؤدي إىل أن يصبح الداعية خطيبًا ناجحاً:  

أن و  قوله ينبغي رسالة واضحة فاخلطيب الناجح يعر  ماذا يريد و ما لخطيبأن تكون ل
أن , و التمكن مث بعد ذلك اإلعداد اجليد و التدريب حىت هدائمًا أهدا  موضوع ددحي
مقدمة مثرية و أثناء موضوعك فواصل منشطة أن حيمل موضوعك رسالة  هعل ملوضوعجي

 مث, بصورة جيدة إلقاءه و وضوعامل مع تفاعل,مث الإجيابية واقعية مناسبة حلاجة املستمعني
 الهامة. ا على النقاطركز فيهيخامتة  هعل ملوضوعجي

 الداعية محاضراً:

 ذكر الشيخ أن هناك أصول مهمة جتعل احملاضر موفقاً ناجحاً وهي:        
 حسن اختيار املوضوع,فالبيئات ختتلف فعليه اختيار ما يناسب كل بيئة. -"أ

 إحكام التحضري, وذلك بدراسة املوضوع دراسة شاملة وافية. -ب
 ات القرآنية,واألحاديث النبوية واألبيات الشعرية. استحضار الشواهد كاآلي -ج
 االعتماد على االرجتال ليوزع النظر إىل احلاضرين وجيذهبم إليه وتزيد الثقةبه.   -د

                                                 
 ( بتصرف.664/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 4
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 (1هـ اإلقالل من احلركات واالستفتاح التشويقي,وإثارة مشاعر احلاضرين.")

 الداعية مناقشاً ومحاوراً:

 وقد ذكر الشيخ فيه أهم األصول يف املناقشة واحلوار وهي:      
 "التهيؤ للموقف يف كل حلظة, حىت ال يقع يف احلرج واالرتباك. -أ 

 اإلجياز يف اإلجابة, متشياً مع الوقت احملدد, وحرصاً على اإلفادة. -ب 
املناقشة إىل  أن يكون لبقًا حذرًا مع خصمه,حىت ال يستسلم للعاطفة, وحىت ال حتول -ج

 حلبة صراع فكري. 
 التسليم للخصم فيما يعرض من حق. -د 
 اإلعراض عن املراء واجلدال. -هـ

وأرى أنه ال داعي للمجاملة ألنه يف مقام يبني فيه احلق  (2)املالطفة والتأدب واجملاملة." -و
 تبارك اهلل وجه هو احلوار من القصد يكون أن فيجبوالصواب فال دخل للمجاملة, 

 و الوصول إىل احلق. وتعاىل

 الداعية أديباً وكاتباً: -1

يوضح الشيخ أن على الداعية أن يتقن فن املقالة, وميارس أعمال الكتابة, ويقوي      
 موهبة التعبري,وقد ذكر بعض الوسائل اليت جتعل الداعية أديباً وكاتباً ناجحاً:

 اإلكثار من مطالعة الكتب األدبية. –" أ 
 التزود بثروة من األلفاظ والرتاكيب.-ب 
 االرتياض واملمارسة يف اكتساب فن املقالة والكتابة.  -ج
 النزول يف الكتابة إىل مستوى اجلمهور. -د
 (3)ربط الكتابة الدعوية بواقع الناس."  -هـ

                                                 
 ( بتصرف.656/ 4سلسلة مدرسة الدعاة )كتاب  4

 ( بتصرف. 643/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 2

 (649/ 4المرجع السابق ) - 3
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تلك هي أهم مواقف الداعية الكالمية اليت ذكرها الشيخ رمحه اهلل واليت جيب على الدعاة 
قاهنا, فاجملتمع اليوم حيتاج إىل شخصيات دعوية تؤثر فيه وتوجهه حنو إثبات ذاته بني إت

 اجملتمعات األخرى, كما حيتاجها لتقومي مسار بعض األفراد.  
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  موقفه م  أبرز الدقضايا املعاصرة. الفصل الرابع:
 

 أربعة  مباحث: وفيه

- القضايا السياسية. :األول ملبحثا 

- القضايا الفكرية . :الثاني املبحث 

 - :القضايا اإلجتماعية.املبحث الثالث 

 - الرابع: القضايا الرتبوية. املبحث 
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 ثالثة مطالب: وفيه

- موقفه من العالقة بني الدين والدولة ومنهج التغيري. :األول ملطلبا. 

- موقفه من القضية الفلسطينية. :الثاني ملطلبا 

- موقفه من الفكر السياسي جلماعة اإلخوان. الثالث: ملطلبا 

 

 املبحث األول: موقفه م  الدقضايا السياسية.
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 :توطئة
 والثقافية السياسية املسلمني أحوال تغيريلقد عمد االستعمار يف البالد اإلسالمية إىل 

 والقيم األفكار وتبديل والعقول, القلوب استعمار طريق عن واالقتصادية واالجتماعية
ومع بداية خروج  .وجنوده الغزو لقادة تام بشكل خاضعاً  فكرياً  املغزو فأصبح والعقائد,

الصراع على هوية الدول القطرية احلديثة يف  بالد العربية واإلسالمية اشتداالستعمار من ال
التيار الكبري الذي ينظر إىل اإلسالم من منظور  الداخل, وظهرت األزمات الداخلية ومنا

ساحة احلياة العامة, و قد امسك هذا التيار مبقاليد  علماين يستبعد املفاهيم اإلسالمية من
أغلب الدول مما أدى إىل اشتداد الصراع, ومتحور  القطرية يف احلكم ومؤسسات الدولة

املنهج اإلسالمي لشؤون احلياة مبا يف ذلك السياسية  اجلدل الفكري والسياسي حول مشولية
 .واالجتماعية

 ويف هذا املبحث نتحدث عن ثالثة مطالب: 
 املطلب األول: موقفه من العالقة بني الدين والدولة ومنهج التغيري.

 طلب الثاين: موقفه من القضية الفلسطينية.امل
 املطلب الثالث: موقفه من الفكر السياسي جلماعة اإلخوان.

 
 
 
 
 
 

 املبحث األول: موقفه م  الدقضايا السياسية.



 

 

258 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 
 

      
         

من خالل اإلطالع على ما كتبه عن السياسة, يذكر الشيخ رمحه اهلل أن اإلسالم مجع          
 .الدين ال يقوم إال بدولة حتميه وتقيم حدود اهلل فيهفوهذا صحيح بني الدين والدولة 

 وذكر أن هناك عدة أسس تقوم عليها الدولة يف اإلسالم: 
 رئيس أو أمري أو خليفة.  -1
 جهاز حكومي.  -2
 ية وسياسية وإقتصادية.قوانني مدن  -3
 قوانني للعقوبات اجلزائية واجلنائية.  -4
 جيش قوي.  -5
 قضاء مستقل عن أية سلطة يف الدولة.  -6
 (1)تعاون دويل يقوم على الرب والقسط وحسن التعامل.  -7

فال تقوم دولة إال بوضع أسس تسري عليها بني الدول األخرى ومبنهج رباين تلتزمه حىت 
 األخرى.تشق طريقها بني األمم 

ويرى الشيخ أن البالد اإلسالمية والعربية بشكل خاص ال تسري على منهج صحيح    
وال شك أن البالد اإلسالمية بشكل عام, والدول العربية بشكل خاص, تعاين  فيقول: )

من حكام منحرفني, ومن حكومات ضالة ال تقيم للمنهج الرباين وزنًا, وال للنظام 
اإلسالمي اعتبارًا.. بل أكثر نظم هذه احلكومات ودساتريها, وقوانينها مستمدة من دساتري 

 (2)(الشرق أو قوانني الغرب

                                                 
 هـ .4626( عبد هللا ناصح علوان،دار السالم القاهرة، الطبعة السابعة، 93كتاب اإلسالم شريعة الزمان والمكان ) - 4

 هـ .4643( دار السالم القاهرة الطبعة التاسعة 32لوان ص )كتاب حتى يعلم الشباب  عبد هللا ناصح ع - 2

 املطلب األول: موقفه م  العالقة ب ن المي  والمولة 
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أن الشيخ جانبه الصواب فقد عمم يف احلكم على مجيع احلكام واحلكومات بالضالل,  أرى 
ال جيوز وإن كان هذا احلكم يصح يف بعض احلكومات, فال ينطبق على اجلميع,كما أنه 

 تعاىل عن سِب املشركني اهلل سبحانه و اختلف معه, وقد هنى ملسلم أن يسب حاكًما وإن
 ﴿حيث قال:                        

     ﴾(1) ا احلاكم فمن األوىل أال جيوز لنا أن نسب
ً
ا أو  ولو كان ظامل ومستبدًّ

 .غريه, والسب والشتم ليس من أخالق اإلسالم
أنه  يف العمل من أجل إقامة حكم اإلسالم يف كل قطرمث يبني الشيخ حكم املشاركة    

أما إذا كان , كان هذا البعض من املسلمني يكفي إلقامة احلكومة املسلمةفرض كفاية إذا  
كفاية من املسلمني يف ال يكفي فإقامة احلكم اإلسالمي فرض على كل مسلم حىت تتم ال

 تنفيذه ووجوده.
ويصف كل من مل يتدخل يف القضايا السياسية باخلو  واجلنب وأن هذا سبب يف      

الدنيا للمفسدين يعيثون , ألنه ترك جيل سليب اهنزامي منعزل جبان ضعيف متواكلإخراج 
 .فيها فساًدا, وينشرون يف البالد ظالم البغي واإلباحية واإلحلاد

 الشيخ من كيفية التغيير:موقف 
ذكر الشيخ رمحه اهلل أربع خطوات يرى أنه جيب أن تسري عليها اجلماعة وكل من يريد 

 التغيري السياسي يف العامل:
 االنقالبات العسكرية.  -1

) إنه من الصعوبة مبكان أن يصل اإلسالميون إىل احلكم يف ظل سلطة ال دينية عن     
مث يبني سبب ذلك وهو استخدامهم جهازًا سريًا قوياً  (2)طريق االنقالب العسكري ( 

منظمًا من أجهزة املراقبة واالستخبارات, وألنه ال يصل أي ضابط إىل مرتبة القيادات 
 إال بعد معرفة والئه للحكم وكرهه لإلسالم. 

 حرب العصابات.  

                                                 
 (443سورة األنعام اآلية )  - 4

 ( .413كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 2

http://www.lo2aa.com/vb/showthread.php?t=28238
http://www.lo2aa.com/vb/showthread.php?t=28238
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 ة أسباب:يرى الشيخ أنه ال ميكن االعتماد على حرب العصابات يف تغيري أي نظام لعد 
 ألن قوهتا يف العدة والعدد غري متكافئة مع النظام  

 كما أهنا مستهدفه من قبل النظام لتصفيتها وسحقها واستئصال شأفتها 
كما أهنا تتسبب يف نسف املؤسسات االقتصادية اليت هي ملك الشعب, وتتسبب يف قتل 

 الكثري من األبرياء.
 االنتخابات النيابية.   -2

رمحه اهلل: ) إنه من املتعذر بل من الصعوبة مبكان أن يصل  –يقول الشيخ      
اإلسالميون إىل احلكم عن طريق االنتخابات الشعبية الربملانية يف ظل حكم علماين ال 

 ديين, ألن قبول الرتشيح لإلنتخابات بيد احلكومات العلمانية (
 الثورة الشعبية.  -3

كله جبميع طبقاته وفئاته, هبة رجل واحد يف مواجهة واملقصود هبا أن يهب الشعب        
 النظام وإسقاطه واستبداله بالذي هو خري.

أن هناك عدة أمور للتغيري السياسي لألفضل وهي: االنقالبات  -رمحه اهلل  –ذكر الشيخ 
العسكرية, واإلنتخابات النيابية, وحرب العصابات, والثورات الشعبية,  فريى أن أفضل 

يري هي الثورة فهي ال ميكن أن تصل إىل هدفها يف التغيري السياسي إال بعد أن طريقة للتغ
 تعتمد على أمرين: 

 إجياد القيادة املوحدة يتفاعل معها اجلميع.   -1

 السمع والطاعة هلذه القيادة يف كل ما يليب الصاحل العام.  -2

من مبادئ  إقامة الدولة اإلسالمية على أسس ويسمي ذلك اجلهاد السياسي فيقول: ) 
اإلسالم, وقواعده العامة الشاملة؛ وباالختصار أن تكون احلاكمية يف الدولة للَّه سبحانه 

  (1)(وتعاىل وحده.

                                                 
 ( 32كتاب حتى يعلم الشباب  ص ) - 4
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 رأي الشيخ في جواز الخروج على الحاكم:
نرى أن الشيخ ذكر يف بعض كتبه أمهية طاعة ويل األمر, وقد بني حكم طاعة ويل        

 ويستشهد بقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: األمر وأهنا من أوجب الواجبات
 (1)) امسعوا وأطيعوا وإن أستعمل عليكم عبداً حبشياً كأن رأسه زبيبه ( 

إذا أمروا مبعصية, فال فمبعصية  ما مل يأمروا والطاعة لويل األمر طاعة هلل سبحانه وتعاىل
﴿ والدليل قوله تعاىل: نطيعهم يف هذه املعصية,                

         ﴾(2) 
يبني الشيخ هذا املعىن حيث يقول: ) وليست الطاعة لألمري يف دين اهلل طاعة عمياء      

 على اجلهل والعصبية, ومعصية اهلل والرسول بل هي طاعة مبصرة راشدة واعية ترتكز على
 (3)ما يأمر به الشرع وحيقق مصلحة الدعوة واإلسالم.(

ويرى الشيخ اخلروج على والة األمر يف عدة أمور ومنها: ) أن احلاكمني إذا أصبحوا ال 
يصلون, وال يقيمون يف املسلمني كتاب اهلل, ونظام اإلسالم,وأصبحوا يدعون إىل مبادئ 

 طريق حتويل األمة من اإلسالم إىل اجتماعية ضآلة,ومذاهب إحلادية كافرة أو يسريون يف
عقائد جديدة, أو عقول جديدة وأخالق جديدة, وجب قتاهلم حىت ال تكون فتنة ويكون 

 ( 4)الدين هلل( 
)إذا رأى  ومما يؤيد ما قاله فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهلل تعاىل حيث قال:

بأس أن خيرجوا على هذا السلطان  املسلمون كفرًا بواحًا عندهم من اهلل فيه برهان, فال
(5)إلزالته إذا كان عندهم قدرة.( 

 

 
 

                                                 
 4449( رقم الحديث 22/54ـ صحيح البخاري كتاب األذان، باب السمع والطاعة لإلمام مالم تكن معصية ) 4

 (59سورة النساء اآلية )ـ  2

 (143/ 2كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) 3

 (.94المرجع السابق ص ) 6

 http://ibnbaz.org/mat/1933الموقع الرسمي للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه هللا،  - 5
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 من اليهود تدعم النصرانية فالدول عقدي, صراع هو فلسطني قضية يف الصراع إن        
 .عنها تتزحزح لن دينية قناعات خالل
 إال األمم بني هلا عزة ال أن -اليقني علم- تعلم وأن دينها,أن تراجع  احلكومات فعلى

 .عليها األمم وتسلط واهلوان الذل إال هو فما ذلك بغري وأما وحتكيمه, به بالتمسك
 وأهله اإلسالم لدعاة حرهبا يف فتساعدها النصرانية الدول لضغوط ختضع أو تنخدع ال أن

 لن وأهنا نفسه, اإلسالم حتارب إمنا الدول تلكم بأن تعلم وأن. اإلرهاب حماربة شعار حتت
 ﴿  اهلل سبحانه: قال الكفركما بغري للضغوط استجابتها حال يف احلكومات من ترضى

                            ﴾(1) 
 هذا مواجهة يف أبنائها يد يف يدها وتضع ولدينها, هلا خيطط ملا احلكومات تلك تفيق فهل
 ؟العاملي الصلييب املكر

لقد أخذت القضية الفلسطينية يف العصر احلاضر اهتمام املسلمني والعامل أمجع, وال        
شك أن الشيخ رمحه اهلل مل يقف مكتو  األيدي جتاه اخواننا يف فلسطني, وإمنا حاول 

املسلمون حققوا النصر,وحرروا بيت  اهببعض احللول والطرق اإلجيابية اليت ما إن أخذ  وضع
 املقدس من أيدي اليهود.

وقد ألف يف هذه القضية كتابًا مساه:) اإلسالم والقضية الفلسطينية ( بني فيه أمهية أرض 
منهج اإلسالم  فلسطني بالنسبة للمسلمني, وكيف دافع عنها املسلمون قدمياً وحديثاً,مث بني

 يف التحرير والوصول إىل النصر إن شاء اهلل.
   حتدث الشيخ رمحه اهلل عن أمهية أرض فلسطني وأهنا:

 إليها أسري نبينا حممد عليه الصالة والسالم.  -1
                                                 

 (.424سورة البقرة اآلية ) - 4

 املطلب الثاني: موقفه م  الدقضية الفلسطينية: 
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 ومنها صلى إماماً باألنبياء واملرسلني.  -2
 وإىل جهتها أمرهم أن يتوجهوا يف صالهتم ستة عشر شهراً.  -3
األقصى أمرهم أن يشدوا رحاهلم, فهي أوىل القبلتني وأوىل احلرمني, وإىل املسجد  -4

 (1)ومسرى نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم.
  مث ذكر أهم أساليب اليهود يف املكر يف العصر احلديث:

"جتزئة أمم األرض, وإغراء بعضها ببعض, وإثارة احلروب فيما بينها وإيقاد نريان   -1
 الفنت بني شعوهبا.

قائد األمم, وحتطيم مفاهيمها وأخالقها ونظمها, وإبعادها عن صراط اهلل إفساد ع -2
 املستقيم.

 ( 2)إقامة دولة إسرائيلية,مركزها فلسطني,وامتدادها األكرب من الفرات إىل النيل." -3
 األمم بني هلا عزة ال أن -اليقني علم- تعلم وأن دينها, تراجع فعلى احلكومات أن       

 وأن.عليها األمم وتسلط واهلوان الذل إال هو فما ذلك بغري وأما وحتكيمه, به بالتمسك إال
احتالهلا  يف فتساعدها النصرانية اليهود ومساعدة الدول لضغوط ختضع أو تنخدع ال

 بأن تعلم وأن. اإلرهاب حماربة شعار حتت وأهله الغاشم ألرض فلسطني وحرهبا اإلسالم
 استجابتها حال يف احلكومات من ترضى لن وأهنا نفسه, اإلسالم حتارب إمنا الدول تلكم

 .الكفر بغري للضغوط
 منهج اإلسالم يف التحرير يف عدة أمور:  -رمحه اهلل  -وقد بني الشيخ    

 "تقوى اهلل واالحرتاس من املعاصي.  -1
 االهتمام البالغ واإلعداد الكامل لقضية التحرير. -2
 هلل.القتال جيب أن يكون من أجل إعالء كلمة ا -3

                                                 
 (23كتاب اإلسالم والقضية الفلسطينية  ص) - 4

 (34ص)المرجع السابق  - 2
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 جعل القضية الفلسطينية قضية اإلسالم واملسلمني. -4
 وحدة البالد السياسية حتت إمرة واحدة. -5
 االعتقاد أن الذي يصنع النصر هو اهلل وحده. -6
 ( 1)القتال حىت حترير آخر شرب من األرض ". -7
 أسباب الفشل تنحصر يف األمور التالية:يرى الشيخ رمحه اهلل أن و 
 املعنوي والروحي.اهنيار اجلانب " – 1
 التفرق والتنابذ واخلصام. - 2
 االهتمام للقضية بالقول ال بالفعل. - 3
 القتال مل تكن غايته إعالء كلمة الّله.  - 4
 (2) .جعل قضية فلسطني قضية عربية حمضة - 5

 :املسلمة الشعوب على فالواجب
 شرودها بسبب عليها ضربه الذي الذل عنه اهلل لريفع رهبا بشريعة وتعمل دينها إىل تعود أن
 .اهلل شرع عن
 .مبقاطعة أو مايل بدعم إما والنصارى؛ اليهود مع الصراع هذا يف تستطيع ما تقدم أن   
 املباركة, األرض على يتوافدون الذين واليهود املسلمني بني فاصلة قادمة ملعركة تستعد أن
 اليهود املسلمون يقاتل حىت الساعة تقوم ال ): بقوله وسلم عليه اهلل صلى عنها أخرب قد

 يا الشجر أو احلجر فيقول والشجر احلجر وراء من اليهودي خيتبئ حىت املسلمون فيقتلهم
 ( اليهود شجر من فإنه الغرقد إال فاقتله فتعال خلفي يهودي هذا اهلل عبد يا مسلم

 
 
 

                                                 
 (61كتاب اإلسالم والقضية الفلسطينية  ص) - 4

 هـ .4622( دار السالم القاهرة الطبعة الثانية عشر 93صالح الدين األيوبي للشيخ عبد هللا ناصح علوان ص ) - 2
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 موقفه من الفكر السياسي لجماعة اإلخوان. 
لقد تعددت اجلماعات اإلسالمية الداعية لإلصالح ومنها اإلصالح السياسي ومن      

 ة اإلخوان املسلمني وانتشرت يف املشرق العريبأهم اجلماعات اليت هتتم بالسياسة مجاع
 من الشباب العريب واملسلم, ونقلت الفكر اإلسالمي إىل جمال اً كبري   واستوعبت عدداً  وغريه,

  احلركات االجتماعية.

 وتطبيق والسنَّة, الكتاب حتكيم هدفها معاصرة, إسالمية ن,حركةو املسلم اإلخوان)و        
 ووقف الدنيا, عن الدين فصل سياسة أمام حبزم والوقو  احلياة, مناحي شىت يف اهلل شريعة

 (1)( األرض يف اهلل كلمة إلعالء والعمل العلماين, املد
يف الرد على العلمانية والتحدث عنها بإسهاب يف  ـرمحه اهلل  ـوقد الحظت اهتمام الشيخ 

 العديد من كتبه.
وقد حتدث الشيخ رمحه اهلل عن بعض اجلماعات اإلسالمية وذكر مجاعة اإلخوان       

املسلمني فقال: ) وال شك أن حركة اإلخوان املسلمون اليت أسسها اإلمام الشهيد حسن 
 ( 3),هي أوسع هذه احلركات انتشاراً وامتداداً وحركية يف العامل( (2)البنا 

يتهم على الدعوة اإلسالمية ومن أهم أهدافهم وهتتم هذه اجلماعة بتكوين الشباب وترب
 إقامة حكم اهلل يف األرض كما قالوا وإعادة اخلالفة اإلسالمية الرشيدة.

) وكان الشيخ رمحه اهلل تعاىل قد انتسب إىل مجاعة اإلخوان املسلمني يف بداية شبابه 
ادية يف وعر  باجلرأة يف احلق والشجاعة يف مواجهة األحداث, وبدت الشخصية القي

                                                 

 بتصرف. (202-202/  1) - المعاصرة واألحزاب والمذاهب األديان في الميسرة الموسوعة - 1
م ،  نشأ في بيت علم ، وكان والده 1292م  ، واستشهد في  1201ولد في المحمودية بمصر في  البنا، الرحمن هو حسن بن أحمد عبد - 2

جموعة عالمًا في الحديث ، وعمل مدرسًا في إحدى مدارس اإلسماعيلية االبتدائية ، ومن آثاره ، مذكرات الدعوة والداعية ، أحاديث الجمعة  ، م
 م. 1211، عام 3غازي التوبة، دار القلم بيروت، ط 121،  121مي المعاصر ، صالفكر اإلسال :الرسائل ، انظر

 هـ .1922 ،الطبعة الثالثة ،دار السالم القاهرة،( عبد اهلل ناصح علوان11كتاب ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث ص ) - 3

 اإلخوان : موقفه م  الفكر السياسي جلماعةاملطلب الثالث  
 اإلخوان.ااااالإلح

:  
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وكان الشيخ رمحه اهلل تعاىل من كبار شيوخ اجلماعة, وعند حدوث خال  ( 1)تصرفاته ( 
بينها وبني السلطة كان الشيخ رمحه اهلل املتحدث الرمسي للجماعة وقد حلق بالشيخ رمحه 
اهلل الكثري من األذى يف نفسه وأهله حىت أن أحد أبنائه سجن حوايل سمسة عشر عاماً 

 ألكرب سعد, وال يزال األذى يالحق الشيخ رمحه اهلل حىت تويف رمحه اهلل.وقتل ابنه ا
)وكان رمحه اهلل جريًئا يف احلق, ال خيشى يف احلق لومة الئم, كان يف كل فرتات         

حياته مدافًعا عن اإلسالم موضحًا لألخطاء, داعًيا إىل التمسك بشرع اهلل,وكان ال يهاب 
أحد مهما بلغت منزلته وسطوته. كان يدرك أن األمانة تقتضي  التهديد أو الوعيد من أي

)أن تُنقل كلمة احلق إىل أكرب مسؤول يف الدولة( 
2

) 
على الدعاة من مجاعة اإلخوان ويُوصي الدعاة كثريًا باالستفادة  –رمحه اهلل –يثين الشيخ 

كتابات من بعض كتب املعاصرين من مجاعة اإلخوان فيقول: ) وينبغي أن يستفاد من  
املعاصرين من رجاالت الفكر اإلسالمي يف أحناء العامل اإلسالمي ممن يشهد هلم برسوخ 
العقيدة, وسعة األفق, وعمق الفكر, وغزارة الثقافة, واإلخالص, ممن مل يتأثروا بالغزو 

 فذكر عدة كتب لدعاة من مجاعة اإلخوان ومنها:  (3)الفكري, وكتابات أعداء اإلسالم ( 
 سالم, أبو األعلى املودودي. مبادئ اإل -1
 العقائد اإلسالمية, حسن البنا. -2
 .الّله رمحه البنا حسن لإلمام, العقائد كتاب -3
 خصائص التصور اإلسالمي,سيد قطب. -4
 اهلل جل جالله, سعيد حوى. -5
 اإلميان واحلياة, يوسف القرضاوي. -6

                                                 
 http://abdullahelwan.net/book.phpموقع الشيخ بتصرف  - 4

 http://abdullahelwan.net/book.phpموقع الشيخ بتصرف  - 2

 (233/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 3
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مث قال موصياً الداعية بقراءة كتب هؤالء الدعاة فقال: ) أقرتح عليك أخي أن تقرأ ملشاهري 
فذكر بعض منهم أغلبهم أو مبعىن  أصح   (4)الكتاب, وأعالم الدعوة يف العامل اإلسالمي ( 

 كلهم من مجاعة اإلخوان وهم: 
 الشيخ حسن البنا.  -1
 (2)األستاذ سيد قطب.   -2
 (3)األستاذ سعيد حوى.   -3
 (4)األستاذ مصطفى السباعي.   -4

 وفكرهم بإنتاجهم ومتتلئ, بكتبهم تزخر اليوم اإلسالمية املكتبة ذي هي وها)        
وكان يثين  (5) (الّنظري منقطع بشكل وقراءهتا اقتنائها على مقبلون والشابات الّشباب وهاهم

ومما قاله عنه: )رحم اهلل اإلمام   –رمحه اهلل  –عليهم كثريًا وخاصة الشيخ حسن البنا 
حسن البنا حني أوصى شباب الدعوة املتحمس هبذه الوصية )إن طريقكم هذا مرسومة 
خطواته, وموضوعة حدوده, ولست خمالفًا هذه احلدود, اليت اقتنعت كل اإلقتناع أهنا أسلم 

إىل االتزان  –أعلى اهلل مقامه  –طريق للوصول ( ويواصل حديثه عنه فيقول: )مث يدعوهم 
 (6)واالنضباط بنظرات العقول (

وكان يستشهد كثريًا بكتب حسن البنا ومصطفى السباعي, ويذكر بعض من أقواهلم 
وأفعاهلم, وكذلك غريهم من مجاعة اإلخوان مثل سيد قطب, وسعيد حوى, مما يدل على 

 حبه للجماعة وانتمائه هلم.

                                                 
 (294/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 4

هـ تلقى تعليمه في القاهرة، وعين بعد تخرجه مدرساً في وزارة 4326ولد األستاذ األديب الناقد الكبير سيد قطب إبراهيم في صعيد مصر  - 2

معارف وهو أحد أبرز رواد الفكر اإلسالمي المعاصر ألف عدد كبير من المؤلفات غلبت عليها الوجهة األدبية ثم تحول إلى العطاء الفكري ال

 هـ 4334اإلسالمي توفي عام 

 هـ 4629بتصرف، دار البشير،الطبعة السابعة  344كتاب من أعالم الدعوة والحركة اإلسالمية المعاصرة،د/ عبد هللا العقيل، ص
م درس على يد عدد من المشايخ في سوريا تولى 4935سعيد حوى هو الشيح سعيد بن محمد ديب حوى، ولد في مدينة حماة بسوريا سنة  - 3

 م4939مناصب قيادية في تنظيم اإلخوان المسلمين على المستوى القطري والعالمي، شارك في عدة أعمال دعوية وسياسة وجهادية توفي عام 

  214أعالم الدعوة والحركة اإلسالمية ص كتاب من

م عين أستاذاً في كلية 4965هـ أنشأ جريدة المنار عام 4333مصطفى بن حسني السباعي من مواليد مدينة حمص في سوريا عام  - 6

 هـ 4336الحقوق بالجامعة اإلسالمية له باع طويل في التأليف توفي عام 

 هـ 4629بتصرف، دار البشير،الطبعة السابعة  4469المعاصرة د/ عبد هللا العقيل، ص كتاب من أعالم الدعوة والحركة اإلسالمية

 (442/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة ) - 5

 (419/ 4كتاب سلسلة مدرسة الدعاة )4 - 
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 سية باختصار:موقف الشيخ رمحه اهلل من أهم األحداث السيا
املمسكة بزمام  هناك صراع داخلي خطري يف البالد اإلسالمية بني الفئة أن يرى   -1

وخاصًة يف الوقت احلاضر, وذلك بكثرة املظاهرات الشعب, احلكم والسلطة وبني األمة
 والثورات واخلروج على احلكام.

احلركات لدى بعض ,تعاليم الدين ومفاهيمه الرئيسة هناك جهل كبري يف فهم -2

  كما أهنا هتتم بالكم ال بالكيف., اإلسالمية

والعلمانية  لقوميةاك يف اجملتمع ظاهر اجلاهليةامل يقف موقف صارم أمام بعض -3
 تمعات.بعض اجمليف  تعصب املذموم وال

يف  خروج االستعمار إاّل أن أثاره ما زالت واضحة ومؤثرةيرى أنه على الرغم من  -4
 الفكر ا التبعية الواضحة للغرب يف السياسة واالقتصاد وحىتاجملتمعات املسلمة, وأبرزه

 .واجملتمع

 باب سعقد مقارنة بني حال فلسطني يف املاضي )يف زمن صالح الدين األيويب ( وأ -5
أسباب الفشل واهلوان يف حروبنا وحال فلسطني اليوم و  االنتصار على الصليبيني وأسبابه

 اليوم مع اليهود يف فلسطني.

أسباب الفشل يف حربنا مع اليهود, مث بني املنهج اإلسالمي يف قضية ذكر بعض  -6
 حترير فلسطني.
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 : موقفه م  الدقضايا الفكرية .املبحث الثاني

 مطلبان: وفيه

- واجبنا جتاهها.،عوامل انتشارها،بدايتها ،الصحوة اإلسالمية :األول ملطلبا 

- العقبات اليت تقف يف طريقها ،هتا وسلبياهتااإجيابي :الثاني ملطلبا. 
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 :وطئةت

 إخضاعه وه اإلسالمي العامل لغزو وأقرهبا الطريق أفضل أنّ  أعداء اإلسالم وجد لقد     
 ونسجوا اجلانب, هذا يف الدقيقة والربامج املخّططات فوضعوا, االستعمارية لسيطرهتم
 أّمة باإلسالم صلة له ما كل وعلى اإلسالمية, واملفاهيم األفكار على للغارة املؤامرات
 .والثقافة الفكر ميدان إىل احلرب ساحة من املعركة فانتقلت وفكراً, وحضارةً 

 بل شىت, وصوراً  متعددة, حماور املسلمني ضد الفكرية حروهبم يفغرب ال اعتمدت لقد" 
 لقد اإلسالم, ضد صراعهم يف نافعاً  حموراً  فيها وجدوا وطريقة وسيلة كل استخدموا

 حتديدها عن يعجز املسلم كاد حىت سبله وتكاثرت الفكري, الغزو وسائل تعددت
 من كثري عند جداً  مستساغاً  أمراً  أصبحت الوسائل هذه بعض أن العجيب ومن وحصرها,
  (1)".املسلمني

الغزو الثقايف والفكري الغريب يزحف جبحافله على األصقاع اإلسالمية, ليس  وال يزال      
بدباباته وأعتده وأسلحته بل بطريقة حياته كلها,برؤيته إىل الكون والوجود واحلياة, وطريقة 
املعيشة, واألفالم والفن واألدب واألخالق والفلسفة والعلوم التكنولوجية وكل ما خيطر 

وكان من الطبيعي أن أول من  ,اة الدنيا, إنه تغريب لكل مظاهر احلياةبالبال من ظاهر احلي
ينساق إىل هذه احلملة الشرسة وينخدع مبظاهرها هم الشباب الغر الذي مل يتسلح بسالح 
العقيدة ومل يتحصن حبصن اإلميان, فانساق وراء زخر  احلضارة الغربية منبهرا بأضوائها, 

 مشدوها بتقنيتها العالية.

هناك بشائر نور تظهر يف األفق لتطل برأسها على بالد  وعلى الرغم من هذا فإن     
اإلسالم, على الرغم مما تقاسيه أمتنا اإلسالمية من متزق وشتات, ففي كل مكان يف 
األرض اإلسالمية شرقا وغربًا أصبحت جتد شبابا ورجاال توفر فيهم التحلي باإلميان الراسخ 

                                                 
 (33كتاب واقعنا المعاصر والغزو الفكري الرقيب، ص ) - 4

 .موقفه م  الدقضايا الفكرية: املبحث الثاني
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وباإلخالص الصادق الذي ال يعر  املصانعة واملراءاة, وبالعزمية  الذي ال يتزعزع وال يلني,
املتينة اليت ال تعر  اخلو  وال الوجل, وبالعمل الدائب الذي ال يعر  اخلور وال الكلل, 
وبالتضحية الغالية اليت ال تعر  سوى النصر, خصال سمس إن دلت على شيء فإمنا تدل 

دة اإلسالم إىل سابق عهده من القوة والتمكن, على بداية ظهور صحوة إسالمية متهد لعو 
مظاهر هذه الصحوة, وأهم إجيابياهتا, وما هي وسائل تنميتها, بعض  شيخال تناول وقد 

وكيفية امتدادها وما هو واجب الشباب جتاه هذه الصحوة, وأهم العقبات اليت تواجهها,  
 ذه املوضوعات احليويةمع إعطاء النماذج احلية لكل موضوع من هيعرضه الشيخ كل ذلك 

 املطلب األول: الصحوة اإلسالمية, بدايتها,عوامل انتشارها,واجبنا جتاهها. 
 .العقبات اليت تقف يف طريقها, إجيابيتها وسلبياهتا املطلب الثاين:
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 لغًة:مفهوم الصحوة اإلسالمية 
 باب من سكره من ) صحا ا ح صبالرجوع إىل معاجم اللغة جند أن مادة الكلمة     
 عنها انقشع السماء وأصحت. صاح واليوم الغيم ذهاب أيضا والصحو. صاح فهو عدا

 وصحا قلبه صحا يقال والباطل الصبا وترك السكر ذهاب ( "والصحو1مصحية فهي الغيم
 " (2)صاح فهو وصحوا صحوا يصحو سكره من السكران

 وميكن أن نلخص املعاين اللغوية فيما يلي:
 الصحو مبعىن ذهاب الغيم. -1

 الصحو مبعىن ذهاب السكر. -2

 الصحو مبعىن ترك الصبا والباطل. -3
 أو( الرقود) مقابل يف( اليقظة) بعنوان: األحيان بعض يف الظاهرة هذه عن ُعبِـر   وقد"     

 أحياناً  عنها ُعبِـر   كما والركود, التخلف عصور يف اإلسالمية, األمة أصاب الذي( النوم)
تبادر ولعله( املوت) بعد يكون , كما(النوم) بعد يكون أيضاً  وهو ,(البعث) بعنوان

ُ
 إىل امل

 وقد طال, إذا وخصوصاً  باملوت شبيه النوم ولكن متوت, ال املسلمة واألمة ,املسلم ذهن
 النومة هو املوت الصغرى, املوتة هو النوم أو ثقيل, نوم واملوت خفيف, موت النوم: قيل

 "(.3)الكربى
 
 

                                                 
 (414/  4) -مختار الصحاح  - 4

 (652/  46كتاب لسان العرب )  - 2

( د/ يوسف القرضاوي، مكتبة وهبه، القاهرة، الطبعة الثانية 9كتاب الصحوة اإلسالمية وهموم الوطن العربي واإلسالمي، ص)  -3

 هـ .4641

 املطلب األول: الصحوة اإلسالمية,مفهومها عوامل انتشاضها.
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 :اصطالحاً  الصحوة
) إن الصحوة هي ذلك اإلقبال على فهم اإلسالم والعمل به واالحتكام إليه, والذي       

 (1)بدأ ينتشر يف أصقاع العامل اإلسالمي منذ السبعينيات من القرن املنصرم (
 :بأهنااإلسالمية  الصحوة فيعر ت كنمي السابق االصطالحي التعريف على بناءً 

الظاهرة اليت هتتم بعودة األمة اإلسالمية إىل قيادة اجملتمع بعد عصور التخلف واالحنطاط 
 اليت منيت به األمة, وحتررها من التبعية للغري سواء يف الفكر وسائر شئون احلياة. 

 الشيخ _ رمحه هلل:الصحوة اإلسالمية كما صورها أسباب وجود 
  الغفوة والّسبات. -1

 عهد الّصحوة والعمل. -2
ويصف من أواخر احلكم العثماين إىل عشرين عاًما بعد اإللغاء فاملرحلة األوىل تبدأ     

فأمة اإلسالم يف هذا العهد كانت تغّط يف نوم عميق, وما تدري املؤامرات  حاهلا قائاًل:)
بأسباب النصر ماديًا ومعنويًا, ومل تكن تفكر يف  اليت كانت حُتاُك ضدها, ومل تكن تأخذ

وهنا مالحظة على كالم الشيخ  (2)(توحيد جبهتها أمام قوى التآمر واالستعمار حملًيا ودولًيا 
حيث أن فيه تعميم يف احلكم, حيث ُوجد يف نفس الفرتة السلطان عبد  –رمحه اهلل  –

 اليهود وعدم متكينهم من إنشاء وطن هلم يف فلسطني. تاحلميد, الذي رفض إغراءا
 الّصحوة  املرحلة الثانية:مرحلة

دول اإلسالم جمزّأة إىل دويالت صغرية, وكانت أكثر هذه الكانت بدأت عندما      
 فصلوا الدين عن الدولة, أغلبهم الّدويالت حمكومة من قبل حّكام 

 حركات إصالحية ودعويّة.. ها قيام نتائجأهم فكان من 
فبعد سقوط اخلالفة اإلسالمية وانقسام البالد اإلسالمية إىل دويالت حيكمها العلمانيني ) 
فمن الطبيعي بعد هذا كّله أن تنبثق يف اجملتمعات اإلسالمّية حركات ودعوات.. تنادي 

                                                 
( أ.د/ عبد الكريم محمد بكار، دار وجوه للنشر والتوزيع، الرياض، 42كتاب الصحوة اإلسالمية صحوة من أجل الصحوة،ص ) - 4

 هـ . 4632الطبعة األولى 

( د/ عبد هللا ناصح علوان، دار السالم، مصر القاهرة، الطبعة 3، ص )ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب - 2

 هـ .4622الثالثة، 
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ياة, لتعود بالدعوة إىل حكم اإلسالم, والعمل على األخذ مببادئه يف شىّت جماالت احل
ء هذه كان لنشو وقد    (1)(للمسلمني خالفتهم اإلسالمّية وأجمادهم التارخيّية والسياسّية

وهو معاناة األمة اإلسالمية من الويالت واألزمات اليت تعاقبت  أالسبب مهم  الصحوة
نهض ففكان من نتيجة ذلك  أن أطّلت الصحوة اإلسالمّية على العامل اإلسالمي, عليه

هذه الصحوة نشأت يف و ة يعاضدون هذه الصحوة, كل على قدر ما يستطيع, شباب األم
العقول  فبدأتاجلو االستعبادي الذي جثم على العامل اإلسالمي إبان العهود االستعمارية, 

املفكرة واملدبرة تلتمس هلذه الصحوة أمنوذجا تقتدي به, لكن أخطر ما يواجهه الشباب 
الدنيا وشهواهتا وملذاهتا, ولكنه حيمل بني ثل يف الذي مياليوم ذلك الزحف الفكري الوافد 

 .طياته إطارا عقديا وفكريا مدروسا, ليصبح رهني تلك العقيدة وتلك الفكرة
إذًا ال يزال احلديث عن الصحوة اإلسالمية, يأخذ جماله الكبري يف حركة الفكر املعاصر  

تساؤالت كثرية حول قضية هذه مابني مؤيد هلا ومعارض,وقد طرح الشيخ رمحه اهلل  
الصحوة, من حيث العناوين اليت طرحها يف كتابه, فقد تناوهلا من حيث بدأ ظهورها, 
العوامل اليت ساعدت على منوها, العقبات اليت تقف يف طريقها, أهم إجيابياهتا وسلبياهتا, 

 واجب الشباب املسلم جتاهها.
 وهي:يف العامل اإلسالمي ها منوها وانتشار ذكر الشيخ عدة عوامل ساعدت يف 

 العامل الّدعوي:  األول 
بعد سقوط اخلالفة اإلسالمية ظهرت يف العالم اإلسالمي مجاعات إسالمية تقوم      

 للرجوع إىل قوهتا وعزها وجمدها.وتوعية اجملتمعات اإلسالمية بواجبها يف الدعوة إىل اهلل,
اإلسالمّية اليت تأّسست, ولظاهرة الفئات  ومما ال خيتلف فيه اثنان أن لعامل اجلماعات) 

الدعويّة اليت انطلقت.. كان له أكرب األثر يف انبثاق الصحوة اإلسالمية على العامل, ويف 
 (2)( تنميتها وقيامها على أرجلها ويف انتشارها يف أرض اإلسالم يف كل مكان

 العمل الفكري: الثاين 
                                                 

 (5المرجع السابق ص ) - 4

 (1، ص )ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب 2 -
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 التأليف فظهرت الكثري من الكتب الفكرية يف رجاالت الفكر اإلسالمي لقد بدأ       
وها هي ذي والثقافية والدعوية, والعديد من الكتب املتنوعة, يقول الشيخ رمحه اهلل )

املكتبات اإلسالمية اليوم ذاخرة وممتلئة بآثارهم الفكريّة, وكتاباهتم الّدعوية والشك أن 
 (1)(إلسالمّية وامتدادهالعامل الفكر اإلسالمي األثر األكرب يف تنمية الّصحوة ا

 العامل الّنفسي:  الثالث 
ما يستشعره شباب اإلسالم مما يعانيه العامل اإلسالمي من تفّكك واحنطاط, إن       

ما حيس به أبناء اإلسالم ممّا أصاب اجملتمعات اإلسالمّية , و وختّلف وتآمر, ومتّزق وشتات
إليه أّمة اإلسالم من ذلّة ومهانة واستعباد  ما آلت ومن مظاهر التحّلل وامليوعة واالحنالل.

كانت سببًا مهمًا يف كل هذه الدوافع الّنفسّية واإلميانية,فريى الشيخ _رمحه اهلل _ أن   (2)(
  ظهور الصحوة اإلسالمية.

 األسس التي تقوم عليها الصحوة اإلسالمية:
وسنة رسوله صلى "جيب أن تكون هذه الصحوة على أساس متني من كتاب اهلل,       

اهلل عليه سلم, ألهنا إذا مل تكن قائمة على ذلك كانت صحوة هوجاء عاصفة, رمبا تدمر 
أكثر مما تعمر, ولكنها إذا بنيت على كتاب اهلل, وسنة رسوله صلى اهلل عليه سلم الثابتني, 

 (3)صار هلا أثرها الفعال يف األمة اإلسالمية وغريها "
حوة مبنية على كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه سلم ألن إذاً البد أن تكون هذه الص

تقود سفينة اإلنقاذ بقوة وجدارة إذا ما  الصحوة اإلسالمية هي أمل الغد ألمتنا وتستطيع أن
 رسالتها. ساعدناها حنن العرب واملسلمني على أداء

 المساعدة على انتشار الصحوة: أهم الوسائل 
حوة اإلسالمية أهنا تعمل على جتديد الدين,وتصحح املفاهيم إن من أهم مميزات الص      

املغلوطة, وتقِوم املسالك العوج, توقظ العقول النائمة, وحترك احلياة الراكدة, وتنفخ الروح يف 

                                                 
 (3، ص )ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب -4

 (9المرجع السابق ص) - 2

  هـ4624للنشر، الرياض، الطبعة عام ( الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن 9كتاب الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات ص ) - 3
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اجلثة اهلامدة, فتعيد إليها احلياة واحلركة والنمو. وقد ذكر الشيخ رمحه هلل عدد من الوسائل 
 لصحوة اإلسالمية:اليت تساعد على انتشار 

إجياد اجلبهة اإلسالمية الواحدة اليت منها تكون االنطالقة يف طريق الدعوة, واليت )  الً أو 
 (1)(على يديها تنمو وتزدهر الّصحوة, واليت برتكيزها ومرحلّية عملها تتحّقق العزّة لإلسالم.

وهذا ينتهي بنا إىل أن العالج الفذ ملا عليه املسلمون من ضعف ومتزق واحنطاط هو العودة 
 إىل اإلسالم الصحيح, كما دعا إىل ذلك اجملددون.

االستفادة من جتارب الدعاة والدعوات يف املاضي واحلاضر, حيث يدرس ) ثانًيا 
الدعاة, ومسرية هذه الدعوات القائمون على أمر الصحوة, ومرحلّية الدعوة أوضاع هؤالء 

.. فإن رأوا الثّلمة ظاهرة, والسلبّية قائمة.. أخذوا منها العظة والعربة, وجّنبوا يف (2)(
" إن سر تقدم األمم يكمن املستقبل العمل اإلسالمي كل عقبة كؤود, وكّل خطر حمقق 

ية أن تنهض دائمًا يف القدرة علي تسخري القوي املتاحة,  وإذا أرادت األمة اإلسالم
وتتقدم,  فليس أمامها من سبيل إال أن تتصر  يف حدود ما متلك فعاًل,  ال أن حتلم مبا 
هو خارج عن أيديها,  ألن مثل هذه األحالم ال تثمر يف النهاية إال احلسرة والندامة,وحني 

ا هبذا تتصر  األمة اإلسالمية فيما متلك وفق السنن,  اليت فطر اهلل عليها أمور اخللق,  فإهن
 .(3)تستثمر الطاقات املتاحة علي أحسن وجه "

االستعانة بوسائل اإلعالم احلديثة من متثيل, وصحف, وكتب فكريّة, وعقد ) ثالثًا 
 (4)(مؤمترات, وإقامة خطب وحماضرات 

رد املسلمني إىل وهذه الوسائل هلا دور كبري يف نشر الصحوة اإلسالمية فهي السبب يف 
 اب اإلسالم عما خيطط أعداء اإلسالم ألمتهم وبالدهم.وتوعية شب ,دينهم

                                                 
 (49ص ) ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب - 4

 (24المرجع السابق ص ) - 2
 
 
 هـ / رئاسة المحاكم الشرعية بدولة قطر . 4644(، د/ أحمد محمد كنعان / األولي 54أزمتنا الحضارية في ضوء سنة هللا في الخلق ص ) أنظر - 3

 24ص  ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث أنظر - 6
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يف مجيع قطاعات الشعب  التحّرك الّصادق بالدعوة اإلسالمّية فرديًّا ومجاعياً ) رابًعا 
فإنه من الضروري أن يكون الزاد الذي حنمله إلحياء األمة وفئاته للتعريف خبصائص الدعوة 

ة,  ألن احلضارة ال تنبعث إال بالفكرة الدينية,( وبعث حضارهتا هو العقيدة,  والفكرة الديني
وال تظهر يف أمه من األمم إال يف صوره وحي من السماء يكون للناس شرعًا ومنهاجاً,  (1)

فالفكرة الدينية عامل أساسي يف التغيري االجتماعي حنو احلضارة,  ولكن بشرط أن تكون 
نابعة من دين مساوي خالص مل ينله تشويه وال حتريف. "ومن سنن اهلل أن البشر يتحملون 

. فالتغيري يبدأ من النفس سواء باالرتقاء واالرتفاع إيل 2" قّي واالحنطاط.مسؤوليتهم يف الرّ 
 (. 3)أعلي أو باالنتكاس واهلبوط إيل أسفل

القضاء على مظاهر بيف كّل جمتمع يدين أهله باإلسالم  املسئولنيمطالبة  "خامًسا 
الرتبية والتعليم ب واالهتمام (4)."امليوعة واالحنالل,وسّد كّل ذريعة تؤّدي إىل اجلرمية واالحنرا 

لشباب ألهنم أمل املستقبل املشرق.وحىت يعيش املسلم يف ظل الرتبية اإلسالمية حياة كلها 
 سعادة بعيداً عن القلق والتوتر والفراغ الروحي والفساد اخللقي واالجتماعي.

 إلسالمية. تلك أهم الوسائل اليت ذكرها الشيخ رمحه اهلل واليت تساعد يف انتشار الصحوة ا
 :الصحوة اإلسالمية واجب المسلم نحو

لقد كانت خمططات أعداء اإلسالم الحتواء وتدمري األمة أإلسالميه هتد  دائما إيل         
هزمية األمة )فكرياً(, ألن هزمية األمة يف أفكارها جّتردها من احلصانة وترتكها فريسة ألي 

لذلك وجب على املسلمني  معتقداهتا مرض أو وباء فيسهل بعد ذلك احتواؤها وتفكيك
من أجل نشر الصحوة اإلسالمية.وكذلك التبليغ والتوعية واإلصالح القيام بدورهم يف 

احلركة اإلسالمية فإن هلا األثر الطيب يف إحياء األمة وإخراجها من االستضعا  إيل 
                                                 

 24ص  ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث أنظر - 4

هـ / دار طيبة ـ  4646رسالة ماجستير قدمت لجامعة أم القري بمكة سنة (42محمد بن صامل السلمي ص) -خ اإلسالميمنهج كتابة التاري أنظر-2

 الرياض
 24ص  ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث أنظر - 5
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ا أهنم  رجال التمكني, ومن الفرقة والضعف إيل االئتال  والقوة,  من خالل شعور أفراده
تربطهم رابطة العقيدة,  ويعملون يف خدمة هد  واحد يشعرون حنوه برغبة يف التضحية,  
ويتقامسون متاعبه كل حسب إمكاناته وقدرته وكفاءته,  دون تفكري يف املصاحل الشخصية,  
ذلك أهنم يوقنون أن عملهم ليس يف خدمة أشخاص, بل هو يف سبيل اهلل,  ويف خدمة 

 اإلسالم.

 وأرى أن واجب املسلم حنو الصحوة اإلسالمية يتمثل فيما يلي:

وعلى شباب اإلسالم حني يعملون لإلسالم وجياهدون يف سبيله أن يُوازنوا بني )   1
( مسؤوليتهم يف الدعوة وبني مسؤولياهتم األخرى اليت جيب أن ينهضوا هبا ويستمروا فيها.

ة وتثبيتها, وأن نسعى إىل إرشادها العلمي "جيب أن نكرس اجلهود لرتسيخ هذه الصحو  (1)
والعملي, ألن بعض الناس استفادوا من هذه الصحوة علماً كثرياً, لكنه من الناحية املنهجية 
والرتبوية والعملية عنده قصور,ألنه أحيانًا يندفع ملا يف قلبه من حمبة للخري وثبات الناس 

لناس, وكيف يعاجلهم, مع أن الطريقة على دين اهلل إندفاعًا شديدًا وال يقدر أحوال ا
 (2)احلكيمة هي ما جاءت به الشريعة."

أن تكون الدعوة إىل اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة, وسلوك األسلوب الّلني " – 2
انطالقًا من مبدأ اللني والرتفق الذي أمر به القرآن, وأرشد إليه الرسول عليه ,والرتّفق واحملاسنة
 جتنب: اخلالفية األمور يف اإلسالم إىل الداعني بني املسافة يقرب ومما, (3)" الصالة والسالم

 اإلنكار جتنب وكذلك أكثر, أو رأيني أو وجهني حتتمل اليت االجتهادية, املسائل يف القطع
 املسائل يف أحد على أحد من إنكار ال أنه: علماؤنا قرر وهلذا. اآلخرين على فيها

                                                 
 34ص ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب - 4

 هـ4624( الشيخ محمد بن صالح العثيمين، دار الوطن للنشر، الرياض، طبع عام 434كتاب الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات ص ) - 2

 34ص في العصر الحديث ماذا عن الصحوة اإلسالمية كتاب - 3
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 بله كذلك, مثله مقلد على ينكر ال واملقلد مثله, جمتهد على ينكر ال فاجملتهد االجتهادية,
(1).جمتهد على ينكر أن

 
 

  ,شباب الصحوة أن حيذروا كّل احلذر من أن يتوّرطوا مبجاهبة أو سالح"جيب على   3
كما توّرط غريهم وليقّدروا دائًما حراجة املوقف, وطبيعة املرحلة يف اإلعداد والرتبية, وعدم 

 .(2)"التصادم مع احلكام
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صحوة تعرقل ال أنعلى العقبات واملعوقات اليت ميكن  الشيخ األضواءسلط وقد       
لكي نتوقاها ونعاجلها يف مهدها ولكي ال تبقى عوامل مانعة من تأثري الصحوة  اإلسالمية

 تراوح يف مكاهنا. األمةومنوها مما جيعل 

 الصحوة: أهّم العقبات اليت تقف يف طريق
 ومنها:ذكر الشيخ بعض من العقبات اليت تقف يف طريق الدعوة 

تقف من احلركات اإلسالمّية, اليت من هذه العقبات عقبة احلكومات العلمانّية " -1
 (1)"موقف العداء واحملاربة.ة ومن الدعا

, األمة هبذه احملدق األكرب اخلطر هي العلمانية الفئة أن مسلم كل يعلم أنفيجب       
وهو من أهم عوائق الصحوة  دينها عن وإبعادها األمة هذه تغريب على يعمل وهو

 اإلسالمية.
عمالة األحزاب الضآلة,أو سواًء ومن العقبات عقبة العمالة الظاهرة لألجنيب " -2

عمالة احلّكام اخلونة فهؤالء مجيًعا يقفون من الّصحوة اإلسالمّية, والتحرّكات و  االستعمار
 يف وعمالئهم نيالغربي من الدين أعداء سلك لقد (2)."الّدعوية, موقف العنف والبطش

 السياسة عن الدين وفصل اإلسالمية والدول اجملتمعات علمنة يف عدة وسائل اإلسالم ديار
 وعساكره جبنوده الغريب االستعمار رحلوقد)  وغريها, الثقافية واحلياة واألخالق واالجتماع

 ربَّاهم الذين املسلمني أبناء من لزمرة البالد هذه يف األمر زمام وسّلم املسلمني, بالد عن
 احلكومات بعض استبدال ومت العسكري, رحيله بعد وخمططاته أغراضه لتنفيذ عينه على

                                                 
 44ص ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب - 4

 42ص ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب - 2

  إجيابيتها وسلبياتهااملطلب الثاني:    
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 الغرب قبل من املفروضني زمرة قامت ولقد. والنار احلديد وبقوة العسكرية باالنقالبات
 (1)(.تشويهها أو اإلسالمية الصحوة وإسماد اإلسالمية احلركات مبحاربة

العفويّة واالرجتال,لذا كان التخطيط للدعوة, والّتنظيم ملسرية ومن العقبات عقبة  -3
ولالرجتالية اثر كبري  (2)"من أهّم ما ينبغي أن يهّتم به الّدعاة واجلماعات اإلسالمّية الّصحوة

يف ضياع اجلهود والطاقات والفرص.فاالرجتالية آفة كبرية مصدرها اجلهل والتخلف وعدم 
"إن هذا التخطيط هو نتيجة طبيعية ألمة يقظة,  .األمورالتعقل وفقدان احلكمة والتدبر يف 

ية وحسن لفئة يقظه ألمة خترتق األرض والزمان,تنتقل من ميدان إىل ميدان على وعي ودرا
تقدير,إن هذا التخطيط وهو حيمل العناصر الثالثة,وهي: صدق النية وامتدادها, جالء 

الدرب,وضوح األهدا  كلها,إن هذا النهج هو أمارة من أمارات الصحوة اإلسالمية وأمارة 
العدو يعدُّ الدراسات واملناهج العملية ويضع  إن (3)عظيمة من أمارات اإلميان والعلم "

نواجه خمططاته بدراسات ومناهج  أنواملسلمني وعلينا باملقابل  اإلسالماجهة اخلطط ملو 
,ولذلك ينبغي أن يكون عمل مجاعي, واملوضوعي مبنية على التخطيط العقلي والعملي

يؤمن بالقدر,  ويتوكل علي اهلل,  ويسعي لتحقيق –ويعتمد علي منهج فكري عقدي 
فهو يستوعب جهد كل أفراد اجملتمع,  هد  شرعي هو عبادة اهلل وحده ال شريك له.

ويهتم بتحقيق الرتابط االجتماعي بني أفراد اجملتمع اإلسالمي,  وذلك بإجياد رابطة األخوة 
 بني املسلمني.

 

 

                                                 
 (34كتاب واقعنا والغزو الفكري الرقيب ص ) - 4

 34ص ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب - 2

الرياض، الطبعة ( بتصرف، د/ عدنان علي رضا النحوي،دار النحوي للنشر والتوزيع، 25كتاب الصحوة اإلسالمية إلى أين،ص ) - 3

  هـ .4644األولى 
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 الصحوة: أهّم إيجابّيات
إن الصحوة إسالمية تتميز بالرشد والنضج واالستنارة. صحوة عقول ذكية, وقلوب     

صحوة تعر  غايتها وتعر  طريقها. تعر  من هلا, ومن عليها,صحوة نقية, وعزائم فتية. 
تعمل على جتديد الدين, وإهناض الدنيا به. صحوة تصحح املفاهيم املغلوطة, وتقِوم 
املسالك العوج, توقظ العقول النائمة, وحترك احلياة الراكدة, وتنفخ الروح يف اجلثة اهلامدة, 

 و. وقد ذكر الشيخ بعض إجيابيات الصحوة منها:فتعيد إليها احلياة واحلركة والنم

فإهنا البداية الطيّبة النطالقة الّدعوة اإلسالمّية يف جماهل األرض وإنقاذ العامل من  -"1
 وإهّنا الظّاهرة املؤّملة يف استعادة الوحدة اإلسالمّية الشاملة., ضاللال

واملغارب إىل الّله, والتزامهم وإهّنا العامل األكرب يف رّد املسلمني يف املشارق  -2
الّسبب الوحيد يف الّتخفيف من اجلرائم, واحلد من الفوضى, ونشر األمن  هيباإلسالم,و 

 واالستقرار والّسالم.
وإهّنا الباعث األعظم يف إخراج علماء وعباقرة.. يقيمون يف األرض حضارة إنسانّية  -4

بنائها باب التنافس يف علوم ـ ولقد فتحت الصحوة اإلسالمية أل "من أزهى احلضارات.
اإلسالم ومعارفه, فأمثر هذا التنافس مكتبة عامرة وانتشارا جيدا للثقافة اإلسالمية, وأعان 
على ذلك حسن استخدام الوسائل املعاصرة والتكنولوجيا احلديثة.كما أن الصحوة هلا 

 العديد من اإلجيابيات وليست حمصورة فيما ذكره الشيخ رمحه اهلل.
 عن أهّم سلبّياتها:وأما 
تواجه الصحوة اإلسالمية ظروفا صعبة ومعقدة, تقف عائقا أمام تقدمها وحتقيق      

 أهدافها, ومع ذلك البد من اإلشارة إىل بعض هذه السلبيات وهي:
ورمبا  ,قبل األخذ بُسننه وأسبابهو فهي أن يتعجل شباب الّصحوة الّنصر قبل أوانه,) -1

 (1)(ألدهى املصائب, وأسوأ العواقب  -إن تعجلوا  -يعرتضون 

                                                 
 35ص ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب - 4
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يكونون يف تعجلهم هذا سبًبا يف إيقا  عجلة الصحوة, وجتميدها, واحليلولة دون  ورمبا
انتشارها وامتدادها, بل يعرضون احلركات اإلسالمية للّسحق واالستئصال, ومالحقة 

 تيار منه اإلسالمية الصحوة على خيشى ما أكثر   إن) رجاهلا, والّتنكيل بدعاهتا 
 وحيصدوا اليوم يزرعوا أن يريدون أواهنا, قبل الثمرة ي قطفوا أن يريدون الذين االستعجال,

 إىل يدفع قد االستعجال إن. املساء يف وحيصدوا الصباح يف يغرسوا أن يريدون بل غداً,
 عنف إىل يدفع العنف وهذا - السلطة إىل الوصول يستعجلون الذين يف والسيما - العنف
 يساعد ومما.(4)(.األمة على خطر بل الصحوة, على خطر هذا وكل وأقسى, أشد مضاد
 منه ليعر  العلماء, اختال  على االطالع: فيه اختلف فيما العذر وتبادل التسامح على
 إليها, يستند اليت وأدلته وجهته, منهم لكل وأن واملشارب, املآخذ وتنوع املذاهب, تعدد

 .أوسعه وما الشريعة, حبر من يغرت  وكلهم عليها, ويعول
 كوجوب الفقهاء, باختال  العلم وجوب أكدوه, فيما علماؤنا أكد ذلك أجل ومن     
 (2).حجة واتفاقهم رمحة, اختالفهم فإن عليه, أمجعوا مبا العلم

ومن سلبّيات عدم التخطيط والتنظيم للعمل الدعوي, يقول الشيخ رمحه اهلل:)   -2
بال إعداد وال  ,اإلسالم إىل العمل اإلسالمي, والتبليغ الّدعويالصحوة أن ينطلق شباب 

وكذلك التقصري يف جانب  (3).(تربية, وال ختطيط, وال تنظيم وال مناهج وال خطّة عمل
 الرتبية, والفتور يف الدعوة.

"حنن الصحويني مطالبون أكثر من أي وقت مضى باالهتمام بالرتبية الروحية      
وإعداد اجليل اجلديد للحياة من أفق رؤيتنا اجلديدة للفرص املتاحة واالجتماعية, 

 (4)والتحديات املاثلة. "
ومن سلبّياهتا أن يتقاعس شباب الصحوة عن مواصلة عملهم يف التوعية والتبليغ,  -3

 (5)( واإلعداد والرّتكيز.. ظنًّا منهم أن الّصحوة أخذت مسريهتا يف االنتشار واالمتداد.
                                                 

 م.4996-هـ 4645دار الوفاء، الطبعة الثانية  د/ يوسف القرضاوي، ،39الصحوة اإلسالمية بين اآلمال والمحاذير ص - 4

 44الصحوة اإلسالمية بين االختالف المشروع والتفرق المذموم،ص  - 2

 41ص  ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب - 3
 (41كتاب الصحوة اإلسالمية،صحوة من أجل الصحوة، بتصرف ص ) - 6

 41ص  ماذا عن الصحوة اإلسالمية في العصر الحديث كتاب - 5
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وتأثر بعض البسطاء بالفكر  اإلسالمدخول بعض املندسني لتشويه حقيقة  أن إىل إضافة
وعقائده مثل الغلو والسلوك املتطر    اإلسالماملنحر  أوجد حالة التطر  يف فهم 

. ) وقد كان الفتور أحد النتائج السلبية اليت ترتبت على جناح كاالنعزال عن اجملتمع
تراجع اجلهد الرتبوي الذي حيتاج إىل الكثري من الصحوة,فتور املشاعر يؤدي قطعًا إىل 

 (1)احلماسة والصرب"
 أن يغرت شباب الّصحوة بأنفسهم, ويظّنوا أهّنم األوصياء.التكرب والغرور ومن سلبّياهتا  -4

)إن مما ابتلي به كثري من أنصار الصحوة, املسارعة إىل تصنيف القريبني والبعيدين:         
سلفي منفتح, وهذا إخواين, وذاك سلفي حركي وهذا تنويري.. هذا سلفي منغلق وهذا 

ويسلكون املسلك نفسه مع من ينظرون إليهم على أهنم خصوم للصحوة من اليساريني 
 (2)والليرباليني والعلمانيني (

إن من أحد املشكالت الكبرية واليت تعاين منها اجملتمعات املسلمة هي انقياد شباب        
ني جيدون فيه ما يليب رغباهتم, ويرون فيه من يتحدث عن مشاعرهم الصحوة لعامل مع

وانطباعاهتم, فيميلون له مياًل عظيمًا فيقرونه على اخلطأ, ويعززون من موقفه وإن كان 
موقفه سلبيا, ويف املقابل جتدهم يقدحون ويتهمون عاملًا آخر خالف عاملهم يف مسألة 

)  عائقًا آخر يف مسرية احلراك الصحوي امليداين.معينة أو مسائل متعددة, فيتشكل مباشرة 
ابتليت الصحوة اإلسالمية بالكثري من األتباع الذين يتعصبون جلماعاهتم ويعطوهنا ماال 

من املديح والتعظيم, وقد وصل األمر يف بعضهم إىل حد اإلدعاء بأن مجاعتهم  تستحقه
بسبب مفارقته للجماعة, وهذا  هي مجاعة املسلمني, مما يعين أن من مل ينتسب إليها آمث

 (3) من اجلهل بدين اهلل(

 من الشرعي العلم يأخذوا أن الصحوة لشباب فنصيحيت ورجاله, أهله علم لكل كان وإذا
 .واالعتدال والورع العلم سعة بني جيمعون الذين العلماء ثقات

                                                 
 (41كتاب الصحوة اإلسالمية،صحوة من أجل الصحوة، بتصرف ص ) - 4

 (422اإلسالمية،صحوة من أجل الصحوة، ص )كتاب الصحوة  -2
 (94ص ) ،صحوة من أجل الصحوة،كتاب الصحوة اإلسالمية - 3



 

 

285 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 .والتيسري االعتدال جانب ويلزموا والغلو, التشدد عن يتخلى أن و
أن السلبيات أكثر من اإلجيابيات, بل اإلجيابيات اليت قامت هبا احلركات ال يعين 

اإلسالمية أكثر من سلبياهتا, فقد أعطت الوعي اإلسالمي الكثري, وقد وقفت يف وجه 
تيارات الشيوعية واإلشرتاكية, والوجودية, والتغريب وهي يف قمة قوهتا, بينما كانت بعض 

 (4) يارات وتفتح كل اجملاالت ألصحاهباالقوى احلاكمة تقف وراء هذه الت
 موقف الشيخ من الصحوة اإلسالمية المعاصرة:

 يرى الشيخ أن األمة اإلسالمية مرت مبرحلتني:   
مرحلة الغفوة والسبات  أثناء سقوط اخلالفة اإلسالمية خالل هذه املرحلة استوىل 

األمة اإلسالمية الضعف العلمانيون على زمام األمور يف الدول اإلسالمية, فأصاب 
 والتفكك.

مرحلة الصحوة: بعد أن كانت الدول اإلسالمية جمزأة إىل دويالت حيكمها العلمانيون, 
 فخالل هذه الفرتة ظهرت احلركات الدعوية اإلصالحية املعاصرة.

ظهور منها يرى الشيخ أن هناك عدة عوامل ساعدت على انتشار الصحوة ومنوها, و 
 الصحوة. فريى أن هلذه احلركات أثر كبري يف ظهور احلركات اإلصالحية,

العامل الفكري: فقد ظهر العديد من املفكرين اإلسالميني, وتأليف العديد من الكتب اليت 
 تعاجل أحوال األمة من الناحية الفكرية, والناحية االجتماعية, والناحية الدعوية.

متزق وإحنالل, وكذلك وتسلط العامل النفسي: فأحوال املسلمني وما أصاهبم من ضعف و 
األعداء عليهم, وكذلك تسلط العلمانيني على الكثري من الدعاة واحلد من نشاطهم, كل 

 تلك العوامل النفسية إىل ظهور الصحوة. 
 من أهم الوسائل اليت ذكرها الشيخ:

 وهي:
 العامل الدعوي: ويربز من خالل توعية اجملتمعات اإلسالمية مبا 

                                                 
الطبعه األولى  ،القاهرة ،دار الصحوة ،( د/ عبد الحليم عويس456ص ) ،كتاب ثوابت ضرورية في فقه الصحوة اإلسالمية - 4

 هـ .4646
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يف كّل جمتمع يدين أهله  اإلسالمية, مطالبة املسئولنيئص الدعوة لتعريف خبصاا    
القضاء على مظاهر امليوعة واالحنالل, وسّد كّل ذريعة تؤّدي إىل اجلرمية بباإلسالم 
االستعانة بوسائل اإلعالم احلديثة من متثيل, وصحف, وكتب فكريّة, وعقد  ,واالحنرا 

 .مؤمترات, وإقامة خطب وحماضرات
 اه الصحوة:واجبنا جت

أن تكون الدعوة إىل اإلسالم باحلكمة واملوعظة احلسنة, وسلوك األسلوب الّلني      
وطبيعة املرحلة يف اإلعداد  احملرجه,قف اشباب الصحوة أن حيذروا املو جيب على والرتّفق,

 .والرتبية, وعدم التصادم مع احلكام
 العقبات اليت تواجه الصحوة:

نظيم ت وأختطيط بدون عقبة العفويّة واالرجتال  مالة لألجنيب,احلكومات العلمانية, الع
 .ملسرية الّصحوة

 أهم اجيابياهتا وسلبياهتا:
إهّنا العامل األكرب يف رّد املسلمني يف املشارق واملغارب إىل الّله, من أجيابياهتا:        

لّسبب الوحيد يف ا وهي والتزامهم باإلسالم, وعودهتم إىل الدنيا خري أّمة ُأخرجت للّناس
الّتخفيف من اجلرائم, واحلد من الفوضى, والقضاء على مظاهر الفساد واالحنالل, ونشر 

 األمن واالستقرار والّسالم.
 أما سلبياهتا:

أن ينطلق شباب , و أن يتقاعس شباب الصحوة عن مواصلة عملهم يف التوعية والتبليغ     
 الّدعوي.. بال إعداد وال تربية, وال ختطيط.اإلسالم إىل العمل اإلسالمي, والتبليغ 

 

 
 
 



 

 

287 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثالث: موقفه م  الدقضايا االجتماعية   
 

 أربعة مطالب : وفيه

- االختالط بني اجلنسني.: األول ملطلبا 

- احلجاب. :الثاني ملطلبا 

- تعدد الزوجات. الثالث: ملطلبا 

- عقبات الزواج. الرابع : ملطلبا 
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 موقفه من القضايا االجتماعية.

ن اإلسالم كما أأفراده,  وق قد أتى اإلسالم بكل ما حيفظ ترابط اجملتمع ويكفل حقل    
 ليكونوا أمة فاضلة سليمة ينشد إقامة اجملتمع املتماسك الطاهر من األثرة وحب الذات

يف املنهج  اجليل األول, سالمةً  الصدور والنفوس, مهذبة املشاعر, طاهرة القلوب كما كان
 . يف القلب والسريرة والسرية, وطهارةً 

بذر  عندماالذي جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم,  االجتماعي التكافلأساس إن      
عصبية, كانوا أهل فسق بذرة اإلميان يف قلوب قوم من أهل الشرك والكفر واجلاهلية وال

وفجور, أهل احنرا  وأهواء, فإذا هبذا اإلميان يغري حياهتم, ويؤسسها على قاعدة جديدة 
متينة من شهادة التوحيد, ومن معرفة حقائق اإلميان وتأثريه يف النفوس. وتلك هي القضية 

ح اإلميان, إصالحية إمنا يؤسس هلا بتأسيس صالفكل قضية   اليت جاء هبا الرسل واألنبياء,
. وقد كان من إصالح النيب صلى اهلل عليه وسلم وصحة االعتقاد,وحسن التعلق باهلل

للمجتمع املؤمن أن رىب الفرد الصاحل املؤمن باهلل اخلائف من عذاب اهلل املؤثر لآلخرة على 
ان الدنيا, فإذا كان تاجراً فهو الصدوق األمني, وإذا كان فقرياً فهو الشريف الكادح, وإذا ك

عاماًل فهو اجملتهد الناصح,وإذا كان غنيًا فهو السخي املواسي, وإذا كان قاضيا فهو 
العدل,وإذا كان والياً فهو املخلص األمني,كل هذا وغريه هو نتاج املنهج النبوي يف إصالح 
الفرد واجملتمع وقد ظهر هذا املنهج بوضوح يف العهد املدين حيث أرسى قواعد بناء اجملتمع 

وقف الشيخ م بحثوسو  نتناول يف هذه امل .طبقات اجملتمع الذي تنوعت فيه اجلديد
 تمع من خالل بعض القضايا اليت سيتم ذكرها الحقاً.اجمل صالحيف إرمحه اهلل 

 املبحث الثالث: موقفه م  الدقضايا االجتماعية   
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 ونتناول يف هذا املبحث بعض القضايا االجتماعية اهلامة يف عدة مطالب:
 املطلب األول: االختالط بني اجلنسني.

 احلجاب.املطلب الثاين: 
 املطلب الثالث: تعدد الزوجات.

 املطلب الرابع: عقبات الزواج.
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اليوم, وتطالعنا الصحف واملنتديات بغثاء  زال موضوع االختالط حديث الناسيال       
 زيفه العلماء األفاضل. من القول عامته مكرر, قد أجيب عنه وبني

 كان بني اجلنس الواحد أوسواًء  ولقد هنى الشرع عن كل قول أو عمل يؤدي إىل مفسدة,  

 بني اجلنسني.
ومما يدل على هذا ما ُروي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال: )إن الدنيا حلوة    

خضرة وإن اهلل مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول 
 (1)فتنة بين إسرائيل كانت يف النساء(.

ن االحنرا  اخلطري الذي تردت فيه املرأة قد أصبح ظاهرة واضحة يف اجملتمع تشهد إ    
عليه تلك اآلثار املستشرية يف كافة مناحي احلياة االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

  واإلميانية. خالقيةوالسياسية, فضالً عن خروجه عن مبادئ الدين الصحيح وتعاليمه األ
وال خيفى على الناظر البصري أن هذه الظاهرة يف معظمهـا هي مثرة ملخططات  

االستعماريني والعلمانيني اليت وضعت هبد  إفساد اجملتمع وتفريغه من املقومات املستمدة 
االستعمار  من دينه القومي وتراثه اخلالد, وبذلك فـ ق د  قدرته على التماسك أمام ضربات

 الغريب وأصبح لقمة سائغة له.
عديد من الشعارات الزائفة الرباقة اليت تتخفى حتت مبدأ الهذه املخططات  اختذتوقد  

 مساواة املرأة بالرجل وحترير املرأة من قيود الدين والعر .
دعاة اإلباحية الذين يدَّعون أن السفور وقد حذر الشيخ رمحه اهلل املرأة من السماع ل    

اجتماع النساء بالرجال, والشباب بالشابات أمرا  والذين جيعلونط تصعيد للغريزة, واالختال
 مألوفا وعاديا.

                                                 
 (6925( رقم الحديث )234/ 43تغفار، باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار األغنياء )صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة واإلس - 4

 املطلب األول: اإلختالط.
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وقد ورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال:) ما تركت بعدي فتنة هي أضر        
 (1)على الرجال من النساء ( رواه البخاري ومسلم 

 ) ووجه الداللة: أنه وصفهن بأهنن فتنة, فكيف جيمع بني الفاتن واملفتون؟ 
 (.2)هذا ال جيوز (

يف دور  االختالط بالنساء عن حكم  (3)وقد ُسئل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ   
) اهلل تعاىل جبل الرجال على القوة وامليل إىل النساء, العلم, واملكاتب واملستشفيات فقال:

النساء على امليل للرجال مع وجود ضعف ولني, فإذا حصل اإلختالط نشأ عنه آثار  وجبل
تؤدي إىل حصول الغرض السيئ؛ ألن النفوس أمارة بالسوء, واهلوى يعمي ويصم والشيطان 

 (4)يأمر بالفحشاء واملنكر (
 فيقول: على كذب هذا اإلدعاءالشيخ  رد ويُ 
أما أنه تكذبه الفطرة فألن الّله سبحانه ملا خلق من خالل الفطرة النقية, والتجربة والواقع  )

الرجل, وخلق املرأة, ركب يف كل منهما امليل إىل اآلخر, فهل يريد هؤالء بدعواهم الكاذبة 
ا أن يغريوا نواميس الكون, ويبدلوا سنن احلياة, والسيما إذا كان كل من الرجل واملرأة مائع

 .(5) (خلقيا
الفضائح قد أورد الشيخ رمحه اهلل بعض األمثلة على ذلك منها: التجربة فمن حيث أما     

 كل عام .يف  ا هداياجلنسية يف اجلامعات والكليات األمريكية بني الطالب والطالبات وتز 
والزوجة  أما أنه يكذبه الواقع فليسألوا املتزوجني يف العامل كله: هل عالقة الزوج بزوجته,) 

عالقة  بزوجها باعتبار خلطتهما الدائمة قائمة على التصعيد والتهذيب والرباءة؟ أم هي
يقصد هبا إعفا  أحدمها لآلخر, وإشباع أحدمها لشهوة اآلخر؟ ولو كان االختالط الدائم 

                                                 
كتاب: الذكر والدعاء والتوبة  ومسلم ،6144رقم الحديث  (44/64)  المرأة شؤم من يتقى ما باب: كتاب: النكاح، أخرجه البخاري في صحيحه - 4

 6923رقم الحديث  (236/ 46بالنساء ) الفتنة وبيان النساء النار أهل وأكثر الفقراء الجنة أهل أكثر باب: واإلستغفار،

 الطبعة األولى .،الرياض،( دار ابن األثير3حكم اإلختالط للشيخ محمد بن ابراهيم آل الشيخ ص) :كتاب - 2

مشايخ الرياض ، وجلس للتدريس في فنون كثيرة هـ في الرياض ودرس العلم على كبار 4344ولد سماحة الشيخ العالمة محمد بن إبراهيم عام  - 3

 هـ .4339ما يزيد عن أربعين سنة تولى رئاسة القضاء واإلفتاء والتعليم الشرعي ، توفي في الرياض سنة 

 هـ 4396 ،ثانيةدار اليمامة الطبعة ال،عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد هللا ال الشيخ، 449مشاهير علماء نجد . ص  :كتاب

 (3لمرجع السابق ص )ا - 6

 هـ .4645الطبعة العاشرة  ،القاهرة ،( دار السالم34الشيخ عبد هللا ناصح علوان ص ) ،كتاب إلى كل أب غيور يؤمن باهلل - 5
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خيفف حدة الغريزة كما يدعون النقلبت املودة بني الزوجني إىل عداوة, والرمحة بينهما إىل 
 (1) ( ظلم

ذكر الشيخ رمحه اهلل دليل الفطرة, مث ذكر التجربة والواقع وكالمها يندرج حتت      
األخر,فقصد الشيخ بالتجربة الوقائع واإلحصائيات يف الغرب, أما الواقع فيقصد به ضرب 

 أمثلة لدعاة االختالط يف اجملتمع اإلسالمي. 
واالحنالل  ,عن الشذوذ اجلنسيًا ثري كبالد الغرب   يف أننا نسمع  االختالط فمن أضرار

ي ال يعر  أهله احلجاب, وال يتقيدون بعر  وال دين, بل ذال غرباألخالقي يف ال
دعاة فهل يدرك  .االختالط عندهم أمر شائع يف كل الطبقات, وعلى خمتلف املستويات

 القيمي االنفالت أدى لقد بل االختالط يف بالدنا هذه األخطار ويفهمون هذه احلقائق؟
 الفتنة مواطن عن وبعدها املرأة سرت مقدمتها ويف الفضيلة حواجز لكل وحتطيمه الغرب يف

, املرأة حشمة إىل ينادون الغرب عقالء وهاهم, العظيم الفساد إىل كله ذلك أدى والريبة
فهل يصدق عاقل ذو بصرية أن االختالط بني اجلنسني خيفف من حدة  ؟هلم أىن ولكن

 !الشهوات
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والتسرت عن الرجال األجانب وقد  بلقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل املرأة املسلمة باحلجا         
وردت آيات كثرية توجب على املرأة احلجاب وأحاديث نبوية صحيحة.ومن أهم األدلة قول 

  ﴿اهلل سبحانه وتعاىل:                  

                        ﴾ (1) 
 ﴿وقوله تعاىل:                          

                        ﴾ (2) 
 رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: أما الدليل من السنة على وجوب احلجاب: قول ال

ال  و ) ْرأ ةُ  تـ ْنت ِقبْ  ً  فدل على أن غري احملرمة جيب أن  (3)(اْلُقفَّاز ْينِ  تـ ْلب سْ  و ال   اْلُمْحرِم ةُ  اْلم 
 تغطي وجهها.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل: ) ألن املرأة جيب أن تصان وحتفظ مبا ال       
جيب مثله يف الرجل, وهلذا ُخصَّت باالحتجاب وترك إبداء الزينة, وترك التربج, فيجب يف 

والبيوت ما ال جيب يف حق الرجل, ألن ظهور النساء سبب الفتنة, حقها االستتار باللباس 
 (4) والرجال قوامون عليهن (

كتاب إىل كل   يف وسو  نتحدث يف هذا املطلب عن شبهة ذكرها الشيخ رمحه اهلل    
املسلمة, وهي حجاب املرأة حول أعداء اإلسالم ثريها يهذه الشبهة و , أب غيور يؤمن باهلل

 اب ستار يتسرت به اللوايت ميارسن الفواحش و احملرمات.قوهلم بأن احلج
 وسو  أجيب عليها يف عدة نقاط:

                                                 
 (34سورة النور اآلية ) - 4

 (59سورة األحزاب اآلية ) - 2

 (4141( رقم الحديث )316/ 4الطيب للمحرم والمحرمة،) أخرجه البخاري كتاب: الحج، باب: ماينهى من - 3

 .291/ 45الفتاوى: مجموع  - 6

 املطلب الثاني: احلجاب.
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إن اإلسالم كما يأمر املرأة باحلجاب يأمرها أن تكون ذات خلق ودين, إنه يريب من  -1
حتت احلجاب قبل أن يسدل عليها اجللباب,حىت تصل إىل قمة الطهر والكمال قبل أن 

 .حتجابتصل إىل قمة السرت واال
 عفةوهذا دليل ال بهاملرأة أن تسرت وجهها ألن ذلك أزكى وأطهر لقلعلى ا أنه جيب -2

 .والصيانة
تذوق الويالت من األجهزة احلكومية  بعض الدولاملسلمة اليت تتحجب يف املرأة ن إ  -3 

واإلدارات اجلامعية واحلمالت اإلعالمية والسفاهات من املنافقني يف كل مكان, مث هي 
 .تصرب على هذا كله ابتغاء وجه اهلل تعاىل

 من هذه اإلشاعات وهي: اهلد ذكر الشيخ رمحه اهلل 
االمشئزاز والكراهية من  تنفري املسلمات من احلجاب الذي فرضه الّله, وترسيخ روح "-1

حىت إذا خلعن احلجاب ظهرن يف اجملتمع بأقبح ما تظهر  ,التجلبب به, والتحصن بعفافه
 به امرأة يف هتتكها واحنالهلا.

اهلد  البعيد من إشاعة هذه الدعاوى الكاذبة حول احلجاب, وحول االختالط, -2
إمتاع جوارحهم و  هوواحلياة اجلامعية: وحول الكلمات الطَّنَّانة كالتقدمية, والصداقة الربيئة,

 (1)"وإرضاء ميوهلم, وإعطاء نفوسهم حظها من لذة النظر, وما يأملون به من لذائذ أخر.
تعد قضية فقهية تبحث يف كتب الفقه فحسب, بل القضية احلجاب مل  إذاً: فقضية      

جاهبا, وكشف أكرب من ذلك إهنا قضية مصري ألمة حمافظة على أخالقها, يراد هتك ح
الوجه هو البداية, قد اختذ من اختال  العلماء فيه وسيلة لتدنيس طهارة األمة املتمثلة يف 
احلجاب, ويعظم اخلطر يف ظل اتساع نطاق عمل املرأة وازدياد خروجها من البيت, مع 

 اتهي مؤامر , و دين وعبادة وعادة ال أمر مألو نظرة بعض الناس للحجاب على أنه 
هتد  إىل إفساد اجملتمع املسلم وذلك  ستعمار والصهيونية على املرأة املسلمةخمططات اال

                                                 
 (61ص )  ،كتاب إلى كل أب غيور يؤمن باهلل - 4
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بتمزيق القيم األخالقية, وإطالق عنان الغرائز والشهوات, وإشاعة االحنالل وامليوعة يف 
 .اجملتمع
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اً, وأعلى قدرها ومسا مبنزلتها, مبا ال يدانيه بالغًا هتمامباملرأة ا اهتمالعظيم  اإلسالمن إ             

قد أوىل اهتمامه  اإلسالم أنحىت يومنا احلاضر.كما  دين أو حضارة منذ أقدم العصور
الشديد يف تنشئة الفرد تنشئة صاحلة ليكون عضوًا نافعًا يف أسرة فاضلة متماسكة سعيدة, 

أو  لإلفراطأثر  اإلسالمفليس يف  .اإلسالميبناء اجملتمع  ولتكون هذه األسرة لبنة صلدة يف
للتفريط اللذين نشاهدمها يف مبادئ الشرق والغرب, سواء يف حقوق الرجل واملرأة, أو يف 
أمهّية الفرد واجملتمع, بل نشاهد يف تشريعه بوضوح تام التنسيق الكامل, والتوفيق الشامل 

لك احلال جند فيه توزيعًا عاداًل وحكيمًا بني بني حقوق وواجبات الفرد واجملتمع, وكذ
 مسؤوليات وصالحيات كّل من الرجل واملرأة.

يوجهون للنظام اإلسالمي اهتامات باطلة  -قدميًا وحديثًا-أعداء اإلسالم إن        
وشبهات كاذبة, ومحالت حاقدة ليشككوا يف صالحيته, ومقومات خلوده على مدى 

هؤالء األعداء من املسلمني من يستجيب آلرائهم, ويؤمن  الزمان, ولألسف الشديد وجد
ومن التهم اليت يثريوهنا إباحة اإلسالم لنظام تعدد الزوجات بال  مبعتقداهتم وأفكارهم.

وهذا االهتام قد  للطعن يف اإلسالم, ضوابط, ويتخذ هؤالء األعداء من هذا التعدد ذريعة
به بعض من ينتسبون إىل اإلسالم, فيذهبون يستهوي بعض العقول القاصرة, بل رمبا يتأثر 

 إىل تروجيها وإشاعتها, وهم حيسبون أهنم حيسنون صنًعا.
   ﴿الزوجات مشروع يف كتاب اهلل, قال تعاىل: وتعدد          

                                 

              ﴾(1)  

                                                 
 (3سورة النساء اآلية ) - 4

 املطلب الثالث: تعمد الزوجات.
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وإذا كان اإلسالم قد أباح التعدد, فإنه قد وضع لذلك شروطًا وضوابط, منها: العدل بني 
الزوجات, والقدرة على اإلنفاق, فمن العبث أن يتزوج الرجل بأكثر من واحدة وهو ال 
يقدر على اإلنفاق إال على واحدة, أما العدل يف احلب وامليل القليب فليس بشرط يف إباحة 

﴿ دالة فيها منتفية, وال يقدر عليها بشر, ويف هذا يقول اهلل تعاىل: التعدد؛ ألن الع  

                              

﴾ (1)  
 يف كتاب تعدد الزوجات بعضًا ممن يروج هلذه الشبهات -رمحه اهلل-يذكر الشيخ         
يف الدول اليت تنتمي إىل اإلسالم,  املسئولنيبعض )إن من املؤسف أن نسمع من فيقول : 

ومن بعض من ينتمني إىل مجعيات نسائية من النساء الدعوة إىل إلغاء تعدد الزوجات, أو 
 (2)(تقييده بقيود شديدة 

لقد كان هلذه الدعوة يف األوساط اإلسالمية واألوساط الغربية )  مث ذكر أثر هذه الدعوات
بالغ األثر يف األوساط اإلسالمية, أما يف األوساط التبشريية واالستعمارية  سيء صدى

فكان هلا صدى مستحب, وتأييد مطلق, حيث نُعتت هذه احملاوالت بأهنا خطوة تقدمية 
 (3).(ىف سبيل حترير املرأة 

 السبب وراء هذه الدعوى: -رمحه اهلل-مث يوضح الشيخ 
اسرتضاء للغربيني,أو للدول اليت تنادي بدعوة التقدمية, إثباتًا النسالخهم من  -1

 اإلسالم, وحتررهم من ربقة الدين واألخالق.

وهو يف الوقت ذاته دليل هتافت الشخصية, واحتقار الذات, والرتامي على أقدام   -2
 على حساب كرامتنا وديننا ومبادىء شرعيتنا. الستجالب عطفهم املتعصبني الغربيني

                                                 
 (429سورة النساء اآلية ) - 4

 هـ .4621الطبعة التاسعة ( دار السالم، القاهرة، 63كتاب تعدد الزوجات في اإلسالم،عبدهللا ناصح علوان ص) - 2

 المرجع السابق نفس الصفحة . - 3
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يناقشوا أن بالدعايات الغربية واألفكار اإلحلادية, ولقد كان من األوىل هلؤالء املتأثرين 
 القضايا على ضوء الواقع واملصلحة, والظرو  االجتماعية.

 كما أن احلكمة من نظام تعدد الزوجات يف اإلسالم نلخصها فيما يأيت:
العالج الناجع حلل مشكلة األخالق, وحل أزمة ازدياد عدد هو دد نظام التعأن  -1

 وهو ما ينادي به الغرب.النساء 

؛ هو األعلم مبا املبادئأن الّله سبحانه حني يشرع لعباده األنظمة, ويُقّر هلم  -2
  .يصلحهم, ومبا حيقق سعادهتم واستقرارهم

يف رمة بني الرجال والنساء ازدياد نسبة األوالد غري الشرعيني, للعالقات اجلنسية احمل -3
 الغرب.

أن نظام التعدد خيّلص الكثري من النساء من ذل احلاجة, وغائلة الفقر, وحيفظ هلن   -4
 كرامتهن وعفافهن.

) واإلسالم مل ينشئ نظام تعدد الزوجات ومل يوجبه على املسلمني خاصة, فلقد       
) اليهودية  ياء اهلل قبل حممد سبقته إىل إباحته األديان السماوية اليت أرسل هبا أنب

والنصرانية ( والنظم الدينية األخرى كالوثنية واجملوسية, فلما جاء اإلسالم أبقى على التعدد 
مباحًا ووضع له أسسًا تنظمه وحتد من مساوئه وأضراره اليت كانت موجودة يف اجملتمعات 

 (1)البشرية اليت انتشر فيها التعدد (
مبسؤولية التبليغ القيام الدعاة والعلماء,  رمحه اهلل أنه يتوجب علىأخرياً: يبني الشيخ 

 وشبهاتودسائس امللحدين, ومؤامرات  أعداء اإلسالم,والدعوة والتوعية, وكشف مفرتيات 
 واهتامات املستشرقني واملستعمرين.

 

                                                 
( نسخه الكترونية نشر دار أم القرى للطباعة موقع: مكتبة المشكاة اإلسالمية 5كتاب تعدد الزوجات في اإلسالم، محمد بن مسفر الطويل، ص ) - 4

http://www.almeshkat.net/books/ 



 

 

299 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 

 
احلياة,فبالزواج حتصل املودة والرمحة بني الزوجني, وقد الزواج ضرورة من ضروريات            

 ﴿ وضح اهلل ذلك يف قوله تعاىل:                  

                      ﴾ (1)  وبالزواج
يسلم اجملتمع من االحنالل اخللقي, ويأمن األفراد من التفسخ االجتماعي.. وبالزواج يسلم 
اجملتمع من األمراض السارية الفتاكة اليت تنتشر بني أبناء اجملتمع نتيحة للزىن, وشيوع 

واإللفة ما بني الزوجني الفاحشة, واالتصال احلرام.. وبالزواج تنمو روح املودة والرمحة 
وبالزواج يتعاون الزوجان على بناء األسرة, وحتمل املسؤولية.. فكل منهما يكمل عمل 

 اآلخر,
الشريعة اإلسالمية الرهبانية لكوهنا تتصادم مع فطرة اإلنسان, وتتعارض  لقد حاربت     

 مع ميوله وأشواقه وغرائزه.
وحنن إذا تأملنا مواقف رسول الّله صلى اهلل  )ذلك فقال: –رمحه اهلل  –وقد ذكر الشيخ  

عليه وسلم يف مراقبة أفراد اجملتمع, ومعاجلة النفس اإلنسانية ازددنا يقيًنا بأن هذه املراقبة 
وتلك املعاجلة مبنيتان على إدراك حقيقة اإلنسان, وراميتان إىل تلبية أشواقه وميوله, حىت ال 

, وال يعمل ما ليس بإمكانه واستطاعته, بل يسري يف يتجاوز أي فرد يف اجملتمع حدود فطرته
 (2)(الطريق السوي سريًا طبيعيًّا متالئًما معتداًل 

فاإلسالم يعاجل تربية األفراد من تكوين اخللية األوىل لألسرة؛ يعاجلها بالزواج لكونه )      
, وحيرر اجملتمع يليب حاجة الفطرة ويساير أشواق احلياة, ولكونه يلحق نسب األبناء بآبائهم

                                                 

 .24سورة الروم اآلية  - 4

 ( 4/36ية األوالد في اإلسالم )ترب :كتاب - 2

 املطلب الرابع: عدقبات الزواج.
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من األمراض الفتاكة, واالحنال ل اخللقي, وحيقق التعاون الكامل بني الزوجني يف تربية 
 ( 1)(األوالد, ويؤجج عاطفة األبوة واألمومة يف نفسيهما..

ارتباط هذه املصاحل برتبية  ناتلكم أهم املصاحل االجتماعية اليت تنجم عن الزواج, ولقد رأي
 ة, وتنشئة اجليل.الولد وإصالح األسر 

, فال عجب أن نرى الشريعة اإلسالمية قد أمرت بالزواج وحضت عليه, ورغبت فيه        
 -وقد ذكرها الشيخ زواج,لل همطريق أمام الشباب يفقف تالعقبات اليت ولكن توجد بعض 

زدات يف مشكلة العزوبة, هذه العقبات و  وذكر العالج أو احلل هلذه العقبات, -رمحه اهلل
 صرفت الشباب إىل حياة العزلة واالنطوائية هي:و 

 الغالء في المهور. -1
وقد أدرك هذا الغالء كثري من علمائنا األفاضل فحذروا من التغايل يف املهور         

 واإلسرا  يف حفالت الزواج وأقاموا احلجة على الناس بذلك أثاهبم اهلل وتقبل منهم.
العملي الذي يرتئيه اإلسالم ملشكلة املغاالة يف املهور هو أن احلل ويرى الشيخ رمحه اهلل ) 

أن يقِدر اآلباء واألولياء..مصلحة اجملتمع من الفساد, ومصلحة الشباب من االحنالل, 
مث ينهجوا هنج السلف الصاحل يف تساهلهم باملهور, واختيار  ,ومصلحة البنات من السقوط

 (2)(لى اهلل عليه وسلم اخلاطب املؤمن, تنفيًذا ألمر رسول الّله ص
وعلى أولياء الفتيان والفتيات ختفيف املهور وتيسري سبل الزواج ومراعاة الفقراء ومواساهتم 
وعدم الطمع واجلشع وتزويج األيامى مبا يتيسر وبذلك يتحقق التكافل االجتماعي 

سد الواحد والتضامن اإلسالمي وتسود األخوة واحملبة والتعاون بني املسلمني الذين هم كاجل
 .وكالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضاً 

 
 

                                                 
 (4/61كتاب تربية األوالد في اإلسالم ) - 4

 هـ4623( دار السالم، القاهرة، الطبعة السادسة 54كتاب عقبات الزواج وطرق معالجتها على ضوء اإلسالم ص، عبد هللا ناصح علوان ص) - 2
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 :المبالغة في تكاليف الزواج -2
ومن هذه العقبات املبالغة يف تكاليف الزواج, وهي مهر آخر يقدم للزوجة, ونفقات       

ثقيلة يعجز عن حتّملها اخلاطب يف كثري من األحيان, وهي من أعرافنا االجتماعية 
  قال تعاىل:املستحكمة                       

                  
(1) 

فإن كانت الشريعة اإلسالمية قد رغبت يف الزواج وحثت عليه فإن على املسلمني أن 
بتيسري الزواج وعدم التكلف فيه وبذلك ينجز اهلل  يبادروا إىل امتثال أمر اهلل وأمر رسوله 

 هلم ما وعدهم من الغىن.
 ينجز لنكاح,ا من به أمركم فيما اهلل أطيعوا: قال عنه, اهلل رضي الصديق, بكر وأب ) قال

  : قال الغىن, من وعدكم ما لكم             . 
  : تعاىل اهلل يقول النكاح, يف الغىن التمسوا: مسعود ابن وعن          

    (2) 
واألمهات:ارجعوا إىل الدين احلق, واإلسالم الصحيح, فيا أيها األولياء واآلباء )      

والعقل الرشيد, والسنة النبوية.. يف نبذكم هذه األعرا  اليت ما أنزل الّله هبا من سلطان.. 
ووقوفكم أمام هذه املوجة العاتية من التكاليف املرهقة اليت مل يأمر هبا اإلسالم.. وهذا هو 

وينبغي لعلماء املسلمني وأمرائهم  (3)( جمتمعنا املسلم.احلل الوحيد يف ترويج سوق الزواج يف
وأعياهنم أن يعنوا هبذا األمر وأن جيتهدوا يف أن يكونوا أسوة حسنة لغريهم ألن الناس 

 .يتأسون هبم ويسريون وراءهم يف اخلري والشر
 :عائق الدراسة - 3

 عائق الدراسة,  :طريق الزواج أمام الشباب يفومن العقبات اليت تقف      

                                                 

 .32سورة النور اآلية  -4

 (54/ 4كثير )كتاب تفسير القرآن العظيم، ابن  - 2

 (54كتاب عقبات الزواج ص ) - 3
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فكثري من الشباب يرى أنه من األفضل له أن يكمل دراسته مث يفكر ويعزم بعدها على 
 ا وهي:هبالزواج, وقد ذكر الشيخ  أهم احلجج اليت يتذرعون 

 مشكلة املال والنفقة. - 1"
 الزواج مشغلة عن الدراسة. - 2
 (1)"اخلجل يف مصارحة األهل. - 3

يستطيع فليتزوج ومن ال يستطيع فيعان من بيت مال املسلمني وأرى أن من كان منهم 
ومن مجعيات الرب اخلريية. والزواج ال مينع من الدراسة بل يعني عليها ملا فيه من الراحة 

 النفسية والطمأنينة القلبية والتجربة أكرب برهان.
ن فضله كما وينبغي ملن ال يستطيع الزواج أن يصوم وأن يستعفف حىت يغنيه اهلل تعاىل م

   قال تعاىل:                 
وقول  (2)

:) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن الرسول 
 (3)له وجاء( للفرج ومن مل يستطع فعليه بالصوم فإنه 

 ,وضعف الوازع الديني:اإلرَواء الغريزي غير المشروع - 4
إن من أهم األسباب اليت دفعت كثريًا من الشباب إىل حياة اإلمث والرذيلة        

والفاحشة.. وساقتهم ألن ينطلقوا يف متاهات اللذة والشهوة واجملون.. هو ضعف الوازع 
 الديين يف نفوسهم.

 متتصُّ  اإلسفنجة مثلوهبم قل نو كت الحىت , اهباوأسب الشهواتمن  ذرحلافعلى الشباب 
 ومسموع ومنظور مقروء من مااحلر   يف للوقوع ب يؤدي ما كل جتنَّبعليهم و , قذر كلَّ 

                                                 
 (25كتاب عقبات الزواج ص ) -4

 .33سورة النور اآلية  -2

 باب:كتاب النكاح ومسلم  ،(45/693) 6413فليصم رقم الحديث  الباءة يستطع لم من باب:،النكاح:كتاب،أخرجه البخاري في صحيحه -3

  (413/ 1) 2635استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم الحديث 
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 قال تعاىل:﴿                        

   ﴾ (1) 
 العالج يتعلق مبسؤوليتني:قد ذكر الشيخ عالج هلذا اإلحنرا  وهذا ول      

أن تسخر وسائل اإلعالم يف حتذير األمة على اختال  ذلك بو  مسؤولية الدولة: -أ " 
الفاحشة وما يرتّتب على انتشارها من أخطار صحية ونفسية من الوقوع يف مستوياهتا 

 .واجتماعية وأخالقية واقتصادية
أن ينهض أبناء اجملتمع مبسؤوليتهم كاملة يف حراسة الرأي العام  مسؤولية اجملتمع: -ب 

 2"الذي يتمّثل باألمر باملعرو  والنهي عن املنكر.
ويرى الشيخ أن احلل اجلذري لتقوية الوازع الديين يف نفوس الشباب هو البدء بإصالح 

 ل أعماله.الفرد من صغره,وتربيته على اخلو  من اهلل ومراقبته يف ك
 : قلة األجور َوغالء الَمعيشة  – 5

يرى الشيخ أن زيادة غالء املعيشة وقلة األجور يف اآلونة األخرية وزيادة البطالة,فريى      
الدولة أنه جيب أن يتكاتف الشعب والدولة يف حتقيق التكافل االجتماعي حيث يقول: ) 

مل يسهم أفراد اجملتمع يف والبذل  اعي ماال ميكن أن تقوم بواجبها يف حتقيق التكافل االجتم
واإلنفاق يف سبيل اخلري, وحني يتم التعاون الكامل بني الشعب والدولة ترفر  على اجملتمع 

يتبني أن قيام املسلمني باجلمعيات التعاونية التكافلية يف اجملتمع  (3)( بشائر اخلري والرفاهية,
 صد التشريع.املسلم هو من قواعد اإلسالم األساسية, ومقا

فلتعمل ويكون ذلك حتقق اخلري والعدل االجتماعي ألبناء اجملتمع ويرى أنه على الدولة أن 
و تأسيس مجعيات تشر  على كل ميدان فتحه اإلسالم أمام األفراد يف  ؤسساتاملإقامة ب

حتقيق وسائل و تتضافر اجلهود, يف بناء اجملتمع الفاضل  ىتجمال التكافل االجتماعي.. ح
 .كافل يف اجملتمعالت

                                                 
 (54سورة القصص اآلية ) - 4

 (34كتاب عقبات الزواج ص ) - 2

 (14كتاب التكافل اإلجتماعي في اإلسالم ) - 3
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وإذا كانت الدولة مسؤولة عن حتقيق وسائل التكافل يف اجملتمع, وتأمني الضمانات )       
حىت يعلم القارئ واجب الدولة يف  ةاملسؤولياملعيشية للفئات الفقرية فينبغي أن حنّدد هذه 

تكوين اجملتمع األفضل وحتقيق العيش األرغد. وميكن أن حندد مسؤولية الدولة يف واجبني 
 هاّمني:

 (1)( )ب( توزيع املال على املستحقني    )ا( تأمني موارد املال.
 انتشار البطالة: -6

اجملتمع مهما كانت صورة هذا ال خيفى على أي إنسان فضل العمل وقيمته وأثره يف       
العمل. وحنن نرى عظمة ديننا يف اهتمامه باإلنسان وصونه لكرامته, وإجياد السبل اليت 

 تكفل له حياة كرمية, حيث ال فراغ وال بطالة.
من فيقول: ) سؤولية يف حل مشكلة البطالة يرى الشيخ أنه تقع على الدولة جزء من امل

 افتتاح املعاهد الصناعية واملهنية واحلِر فية.. وضاعفت يف كل املعلوم أن الدولة إذا زادت يف
بلد عددها.. فإن اجليل يتجه حنو العمل البناء, واإلنتاج املثمر, وذلك بتعليم أفراده منذ 
نعومة أظفارهم أصنا  الصنائع, وأنواع األعمال احلرة ويكون يف ذلك قد أسهم ببناء 

 (2)(جمتمع حضاري 
املسؤلية فتقع على الفرد نفسه, فعلى كل إنسان أن جيتهد ما استطاع يف البحث أما       

عن عمل يفي حباجاته وحاجة من يعوهلم,توجه الدولة العامل لعمل يناسبه ويالئم حاجات 
 اجملتمع وتزوده بآلة العمل.

 :ترك المجال للنساء للتدخل -7
بعض النساء بقضايا اخلطبة والزواج أن احلّل العملي ملشكلة سوء تصّر  يرى الشيخ       

هو أن يقف الويل أو األب جتاه هذه التصرفات غري احلكيمة موقًفا حامسًا, وأن يتوىل  )
األمور بنفسه, وأن يستشعر مبسؤوليته حنو أهله, وأن الّله سبحانه أعطاه حق القوامة ليضع 

                                                 
 (31كتاب التكافل اإلجتماعي في اإلسالم ) - 4

 (434كتاب عقبات الزواج ص )  - 2



 

 

305 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

فعلى كل أب أن  (1)(بداد األمور يف نصاهبا دون ظلم, ويقوم مبسؤوليته خري قيام دون است
يكون رفيقًا مع أهله فهو راعي ومسئول عما اسرتعاه اهلل عليه, فال يعاملهم بقسوة 
فيتصر  يف كل شيء,وال يرتك هلم مطلق التصر .ولكننا نالحظ أن يف هذا الزمن أن 

كل املرأة هي اليت تتوىل املسئولية يف اخلطبة والزواج,وقد أعطاها الرجل مطلق التصر  يف  
 شيء, فعليه أن يتصر  حبكمة وحزم أمام هذا األمر.

 موقف الشيخ من أهم القضايا االجتماعية:
 :يلي ماالقضايا االجتماعية في يفموقف الشيخ رمحه اهلل خالصة خرياً: أو        

وكما كان  اخلاصة و,أالوظائف احلكوميةالرفض سواء يف االختالط كان موقفه من   -1   
 .يف كل مراحل التعليماالختالط حيارب 

أمثلة من وذكر نزع حجاب الوجه أواًل, مث كله الحقا, يف  بني حماولة دعاة حترير املرأة-2
 ذلك.العربة من العظة و خذ الغرب أل

العامة املختلطة: اإلعالم, الفن,  يف النشاطات هاقحامرفضه لعمل املرأة مع الرجال وإ -3 
 .املهرجاناتالرياضة, املنتديات, احلفالت, 

نشر العلم الشرعي املتعلق حبجاب املرأة, وأحكام اهلل فيها, واستعمال كافة الوسائل  -4
 لذلك. 

تعريف الناس بنهايات حترير املرأة, باستحضار جتارب الغرب األليمة املاثلة أمام  -5
 األعني. 

قلب وحبه موعظة الناس وتذكريهم بأمور اآلخرة, وما يرتتب على ذلك من هداية ال -6
 احلق, وكرهه الباطل والفساد. 

تكافل مساعدة الناس وعوهنم باملال والنصح واإلرشاد والنصرة, كان له أكرب األثر يف  -7
 اجملتمع اإلسالمي.

                                                 
 (431كتاب عقبات الزواج ص ) - 4
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وبيان أهدافهم باألدلة والشواهد واألخبار, كان داعيا  حرير,التدعاة فضح خطط  -8
 حلذر الناس من االنسياق وقبول تلك األفكار. 

هجمات  كونت سياج منيع ضد إن مسو أخالق املرأة املسلمة وعفتها وطهارهتا  - 9
 .التغريبدعاة 
وضح أن نظام تعدد الزوجات يف اإلسالم مثار نقد وطعن ومادة للهجوم على  -11

اإلسالم واملسلمني عند الغربيني وعند من تأثر بأفكارهم. وهؤالء مجيعًا حياولون دائمًا أن 
 س أن الدين اإلسالمي هو الذي أتى بتعدد الزوجات دون غريه من األديان.يومهوا النا

تطالب مبنع التعدد وتقييده يف بعض  –مناوئة للعقيدة اإلسالمية  –قيام حركات  -11
 الدول اإلسالمية. 
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 : موقفه م  الدقضايا الرتبويةاملبحث الرابع
 

 ثالثة مطالبان: وفيه

- مسئولية الرتبية يف اإلسالم.األول ملطلبا : 

- أسباب احنراف النشء. :الثاني ملطلبا 
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  ع:بالنسبة للفرد واجملتمالرتبية  أمهية  

ألهنا سبب  موضوع هام جدا اجملتمع إعدادالرتبية ودورها يف  أمهيةحلديث عن إن ا      
يف حياة الشعوب املتقدمة والنامية على  رقي األفراد واجملتمعات ) فهي تلعب دورًا رئيسياً 

السواء,فبالرتبية يستطيع اإلنسان أن يعر  ما جيب عليه حنو نفسه وغريه, و هبا يرقى 
 (1)األفراد, وبرقي األفراد يرقى اجملتمع, وبالتايل ترقى األمة (

بكل جوانب احلياة, وقد أوىل الرتبية العناية البالغة,ألن اجملتمع والبيئة لذلك اهتم اإلسالم  
" والرتبية ال حتدد بزمان أو مكان أو اليت يعيش فيها املرء هلما تأثري بالغ على الفرد املسلم,

بيئة, إمنا حتتاج إىل ممارسة ومتابعة وتعاون من مجيع العقالء إلجناح مهمتها,والغرو يف أن 
ية الربانية, وجهود األنبياء واملرسلني واملصلحني هي النرباس األول للرتبية, واملنار تظل اهلدا

 (2)املضيء لألجيال, واحلكم الفاصل يف نظريات الرتبية قدمياً وحديثاً "
دورها الكبري يف  وهلايف تربية أبنائها وأفرادها,  األوىلاملؤسسة الرتبوية  األسرة وتعد     

ولقد صاغ اإلسالم واجملتمع املسلم يف تربية الطفل, وتكوين شخصيته, كبريهلا دور  ذلك, و 
مبنهجه الرتبوي القومي, الذي أنزله اهلل من عنده, لو قارنا بني املنهج اإلسالمي يف الرتبية 

وتلك من  وبني املناهج األخرى لوجدنا الفرق شاسعاً, ألن األول من عند اهلل العليم اخلبري
بات من الضروري اليوم تربية املسلم على الوعي حبقوقه وواجباته,  صنع الناس.) وقد

السيما وقد أثريت االهتامات حول عدم اهتمام اإلسالم حبقوق اإلنسان نتيجة سوء 
 (3)التطبيق أحياناً, وأما ألحقاد دفينة ضد اإلسالم (

                                                 
هـ . نقالً من 4621حليمه علي أبو رزق،دار السعودية للنشر، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة ( د/ 23كتاب المدخل إلى التربية ص) - 4

 كتاب روح التربية والتعليم، محمد عطية األبراشي .

  هـ .4644(عمر أحمد عمر،دار المعرفة، دمشق،الطبعة األولى 3كتاب منهج التربية في القرآن والسنة، ص ) - 2
 هـ .4621( دار الناشر الدولي،الرياض الطبعة األولى 244التربية اإلسالمية األصول والتطبيقات د/ محمد عبد السالم العجمي، ص )كتاب  - 3

 : موقفه م  الدقضايا الرتبويةاملبحث الرابع
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جعلت الرتبية  وقد, تويل اهتمامًا كبريًا بتكوين األسر وبنائها يف اجملتمع الرتبية ولذا جند
اإلسالمية من وظائفها تربية أفراد اجملتمع املسلم على معرفة املبادئ واألحكام اليت ينبغي أن 

مؤسسة تربوية  -بالتايل-ولتكون  تراعى يف تكوين األسرة, لتكون أواًل أسرة مسلمة,
سسي األسرة إسالمية, صاحلة لرتبية اجليل املسلم من األطفال والناشئني, وذلك بتعريف مؤ 

 بوظائفهما, وواجباهتما الرتبوية جتاه أوالدهم, والناشئني حتت رعايتهم -الوالدين  -املسلمة
ِود انِِه وقد قال صلى اهلل عليه وسلم: صاحلني. )م ا ِمْن م ْوُلوٍد ِإالَّ يُول ُد ع ل ى اْلِفْطر ِة, ف أ بـ و اُه يـُه 

 (1)(أ ْو يـُن ِصر انِِه أ ْو ميُ ِجس انِهِ 
النظام الرتبوي الذي جاء به اإلسالم لتتم من خالله عملية صياغة اإلنسان املسلم ف     

الصاحل التقي, فيكونا على دراية وعلم مبفهومها ومتطلباهتا ومبادئها وأسسها, وقيمها 
واجتاهاهتا وعلى معرفة ما توّصل إليه علماء الرتبية املسلمون لتوجيه الفطرة السليمة لدى 

ورعايتها وصوهنا من االحنرا  والزيغ ومعرفة اآلراء والتوجيهات الرتبوية العاملية  األطفال
واحلديثة املعينة على حتقيق الرتبية اإلسالمية يف الناشئني, مع اليقظة واحلذر مما ال يتفق مع 

)وجيب أن تتجدد الرتبية اإلسالمية لتتماشى مع مقتضيات العصر ومستجدات  مصادرها,
قوله: "علموا أوالدكم غري ما علمتم فإهنم خلقوا  –رضي اهلل عنه-نقل عن علي احلياة,فقد 

ما أحوجنا مجيعاً حنن املسلمني أن نتعر  على دور األسرة يف الرتبية  (2)لزمان غري زمانكم "
اإلسالمية, وأن نعمل على بناء أسرنا املسلمة يف ضوء املبادئ والتوجيهات اليت يدعو إليها 

ن الزوجان صاحيب دين وخلق, ومهتمني باإلجناب ومقيمني حلدود اهلل يف اإلسالم فيكو 
األسرة وعلى معرفة بالرتبية اإلسالمية لتتمكن من القيام بوظائفها الرتبوية واليت من أمهها: 
جعل األسرة مؤسسة, تربوية إسالمية, واحملافظة على فطرة الطفل السوية يف مجيع مراحل 

 .منوه
 ا الرتبوية املعاصرة اليت تناوهلا الشيخ يف مطلبني: وسنذكر أهم القضاي

 :أسباب احنرا  النشء.املطلب الثاين:    .مسئولية الرتبية يف اإلسالماملطلب األول: 
                                                 

 6642(  رقم الحديث 46/ 5، )إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليهأخرجه البخاري كتاب الجنائز، باب  - 4

 هـ .4621 عقيل العقيل، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة األولى ( د/ عبد هللا22كتاب التربية اإلسالمية ص) - 2
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 وفيه عدة مسئوليات:مسئولية الرتبية يف اإلسالم,: المطلب األول
 الرتبية اإلميانية. -1

 الرتبية اخلُلقية: -2

 الرتبية اجلسمية. -3

 العقلية.الرتبية  -4

 الرتبية النفسية. -5

 الرتبية االجتماعية. -6

 الرتبية اجلنسية. -7
 :المطلب الثاني

 :أسباب احنرا  النشء 
 وفيه عدة أمور:

 نزاع األبوين والطالق. -1

 سوء معاملتهم لألبناء. -2
 اليتم. -3

  الفقر. -4

 رفاق السوء واخللطة الفاسدة. -5

 البطالة والفراغ.  -6
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يف اإلعداد الرتبوي  -رمحه اهلل–لقد حتدثت يف الفصل الثالث عن جهود الشيخ      
 للدعاة وأكمل احلديث يف هذا املبحث عن الرتبية من ناحية تعدد جوانبها يف اإلسالم. 

جتاه من هلم يف أعناقهم حق التعليم والتوجيه مسؤولية املرِبني أن  يرى -رمحه اهلل  –الشيخ ف
سؤولية منذ الوالدة إىل أن يدرج الولد هذه املتبدأ  ومسؤولية كبرية وشاقة وهامة,  والرتبية,

 .يف مرحليت التمييز واملراهقة, إىل أن يصبح مكلًفا سويًّا

اهتم وسلوكياهتم سيسألون عن تصرف وأهنم عليهم.امللقاة  األمانةعظم ر استشعافعلى املربني 
األوىل عن الرتبية واإلعداد والتثقيف والتوجيه ملا  املسئوليةيتحمالن الوالدان ف جتاه رعيتهم,

والرجل راع  هبذه املسئولية يف احلديث الصحيح: ) رسول اهلل حيبه اهلل ويرضاه, وقد خصهما
وولده,وهي مسئولة عنهم مسئول عنهم, واملرأة راعية على بيت بعلها  على أهل بيته, وهو

واآلخرة, فيلتزم  فاملسئولية على الوالدين عظيمة, وترتتب عليها نتائج خطرية يف الدنيا (1).(
الوالدان أن ينشآ أوالدمها على اإلميان الكامل, والعقيدة الصحيحة, وأن يعودامها على 

ولية الوالدين يف لذلك كانت مسئ التكاليف الشرعية واآلداب اإلسالمية واألخالق الفاضلة
 .اهلل تعاىل الرتبية أول املسئوليات وأمهها أمام

وال شك أن املريب سواء أكان معلًما أو أبًا أو أمًّا أو مشرفًا اجتماعيًّا.. حني يقوم )    
باملسؤولية كاملة, ويؤدي احلقوق بكل أمانة وعزم ومضاء على الوجه الذي يتطلبه 

ده يف تكوين الفرد بكل خصائصه ومقوماته ومزاياه, اإلسالم.. يكون قد بذل قصارى جه
مث بالتايل يكون قد أوجد األسرة الصاحلة بكل خصائصها ومقوماهتا ومزاياها, ويكون  

                                                 
ومسلم  (181/  8) 2338 رقم الحديث  أمتي أو عبدي وقوله الرقيق على التطاول في صحيحه، كتاب العتق، باب كراهية البخاري أخرجه - 1

 (352 ص/  1 ج) 3108الجائر رقم الحديث:  وعقوبة العادل اإلمام كتاب األمارة، باب:فضيلة

 .املطلب األول: مسئولية الرتبية يف اإلسالم   
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قد أسهم يف بناء اجملتمع املثايل الواقعي بكل  -من حيث يعلم أو ال يعلم  -كذلك 
 احلة.الفرد الصاحل, واألسرة الص خصائصه ومقوماته ومزاياه لتكوين

 (1)( وهذا هو منطلق اإلسالم يف اإلصالح. 
من حسن الرعاية والرتبية وفق ضوابط الرتبية كبري قدر   فيجب أن املريب على يكون    

, فال يركز على جانب رتبيةالاملمارسات الرتبوية السلبية يف  مبتعدًا عنالسليمة,  اإلسالمية
 .عكاس الرتبية غري السليمةان بسببسلوكيات سلبية دون األخر,فهي تؤدي إىل 

 عدة مسئوليات وهي: -رحمه اهلل  –وقد ذكر الشيخ 
 ( 2)التربية اإليمانية: -1

يسعى املريب الناجح إىل تنشئة ولده على العبادات ليضمن تعلقه بالدين وليحفظه من     
من وجودها  ي املريب شتكياخلاطئة اليت  كثريا من املشاكل واالحنرافات السلوكيةفاالحنرا ,

عالجها؛ إن كثريا منها ليس له عالج إال بالرتبية يف جهودا  هواستمرارها يف املرتبني وبذل
تربط الفرد بربه وتقوي عالقته خبالقه سبحانه وتعاىل فتعزز اخلشية منه واملراقبة  اإلميانية اليت

السلوك  أهنا تضبطإن الرتبية اإلميانية إىل جانب , والرغبة فيما عنده واخلو  من عذابه له
االحتساب يف  الشخصي للفرد فإهنا ترفع من مستوى اإلجيابية والفاعلية وتعزز من درجة

 إصالح الذات ويف نفع اآلخرين.
الرتبية ف على سلوكه أقوى تأثريا يف اجلمهور. أثرهصاحب اإلميان الذي يظهر إن        

 والذي خنلص إليه بعد ماتقدم:ا.اليت تكبح النفس عن مجاح شهواهتا ولذاهتهي اإلميانية 
ن الرسول صلوات الّله وسالمه عليه قد اهتم بتلقني الولد منذ نشأته أصول اإلميان, )أ

وأركان اإلسالم, وأحكام الشريعة, وتأديبه على حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم وحب 
رتىب الولد على آل بيته, وحب األصحاب والقواد والفاحتني, وتالوة القرآن الكرمي.. حىت ي

                                                 

 بتصرف. (1/151تربية األوالد في اإلسالم ) - 1
 بتصرف (414ـ4/451تربية األوالد في اإلسالم ) - 2
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فما , وحب الرعيل األول من اجلدود البواسل األجماد اإلميان الكامل, والعقيدة الراسخة 
وقد بني  (1)( أجدر املربني أن يربوا أبناءهم على هذه األسس,ويسلكوا معهم هذه الوسائل

الرتبية اإلميانية, أن يثري يف النفس ويريب فيها هذه نبوي نهج الامل هوهذا الشيح رمحه اهلل أن 
 ويستثري فيها هذه العاطفة اإلميانية.

فإن صالح القلب , عىن بإصالح القلب واستقامته, وحتقيق عبودية القلب هلليُ  كما أنه
الزمه صالح السلوك ) أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله, وإذا 

 (2) فسدت فسد اجلسد كله أال وهي القلب (

(3)قية:التربية الُخل -2
 

إن صالح الفرد وهتذيب نفسه باألخالق اإلسالمية هو الطريق لصالح اجملتمعات,       
واستقامتها على املنهج اإلسالمي القومي.فاألخالق حتتل ركنًا عظيمًا من أركان الرتبية 
 القرآنية, "فقد ورد يف القرآن الكرمي أ الكثري من اآليات تتصل باألخالق منها قوله تعاىل:

                            

          
فاألخالق اإلسالمية املستمدة من القرآن  (4) 

-رمحه اهلل  –الكرمي, والسنة املطهرة أخالق ثابتة ال تتغري, وال تتبدل. وقد تناول الشيخ 
 ,وذلك من خالل: يةلقيف تربية األوالد اخلنبوي املنهج ال

 ذكر بعض الظواهر املتفشية ومنها: 
 واإلحنالل.الكذب والسرقة, والسباب والشتائم, وامليوعة 

 ة ومنها:ق القوميخالد على األوالاملبادئ الصحيحة يف تربية األمث بني بعض 
 التحذير من التشبه والتقليد األعمى. -1
 النهي عن االستغراق يف التنعم. -2

                                                 
 (4/424تربية األوالد في اإلسالم ) أنظر- 4
أخذ الحالل :ومسلم في كتاب المساقاة، باب (94/ 4) 54 رقم الحديث  كتاب اإليمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ،في صحيحه البخاري أخرجه - 2

 (294 ص/ 3 ج) 2994 :وترك الشبهات رقم الحديث

 (244ـ4/411تربية األوالد في اإلسالم) - 3

 (94سورة النحل اآلية ) - 6



 

 

314 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 النهي عن االستماع إىل املوسيقى والغناء اخلليع. -3
 النهي عن التخنث والتشبه بالنساء. -4
 ر والتربج واالختالط والنظر إىل احملرمات.النهي عن السفو  -5

ويرى الشيخ أن على املريب املسلم يستغل فرتة الطفولة, وصغر سن الولد, وضعفه        
وحاجته إليه, وقوة سلطته عليه يف توجيهه وتربيته على املنهج اإلسالمي القومي, فإن تكوين 

الرتبية اخللقية يف اإلسالم هتد  إىل "العادة يف الصغر أيسر بكثري من تكوينها يف الكرب, ف
 أهدا  سامية وذلك من خالل تطبيقها وممارستها يف واقع احلياة.

(1)التربية الجسمية. -3
 

لقد حرصت الشريعة اإلسالمية على االهتمام بالرتبية اجلسمية, وقد حض عليه       
اجلسمية عرب الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف أكثر من موضوع ) وقد اختلفت الرتبية 

الزمان وعلى مر العصور, وال مانع من مزاولة األفراد ألي نوع من الرتبية اجلسمية ما مل خيل 
ذلك بقواعد األخالق واآلداب اإلسالمية أو يصطدم مع نصوص الشريعة السمحة, 

 (2)آخذين يف االعتبار رياضة اجلري والرمي والسباحة وركوب اخليل (
 (3)) وكل من القلب والبدن حمتاج إىل أن يرتىب فينمو ويزيد حىت يكمل ويصلح ( 

املنهج العلمي الذي رمسه اإلسالم يف تربية األوالد  -رمحه اهلل  –وقد تناول الشيخ 
, وذلك من خالل:وجوب النفقة على من يعول, والتحرز من األمراض, والتداوي اجلسمية

الولد على ممارسة الرياضة والفروسية, واالبتعاد عن امليوعة يف حال اإلصابة هبا, وتعويد 
 واالحنالل.

) وينبه العلماء إىل أن تربية اجلسم وتنميته واجبة بشرط أن يكون ذلك يف طاعة اهلل عز 
وجل وليس ضياعًا للوقت وإهدارًا للطاقة, وإيذاء للغري, وإال أصبحت هذه الرياضة وباالً 

 (4) على صاحبها.(
                                                 

 (254ـ4/243تربية األوالد في اإلسالم ) - 4

 هـ .4642( دار المجتمع للنشر، الطبعة األولى  64عبدالكريم الخياط،ص )كتاب األسلوب التربوي للدعوة إلى هللا في العصر الحاضر، خالد  - 2

 ( ابن القيم مكتبة حميدو مصر .64كتاب اغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ص)  - 3

 (64كتاب األسلوب التربوي للدعوة إلى هللا في العصر الحاضر،ص ) - 6
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مث يذكر بعض الظواهر املتفشية يف الشباب  وذلك بذكر أضرارها, وحكم الشرع        
 فيها, وطرق اإلسالم يف عالجها وهي:

 ظاهرة التدخني. - 1
 ظاهرة العادة السرية. - 2
 ظاهرة املسكرات واملخدرات.  - 3
 ظاهرة الزىن واللواط. - 4

سئولية الكبرية يف تقومي أخالق الولد, فعلى املريب أن ال يغفل عن دور املراقبة الدقيقة وامل
وإصالح نفسه, فالسبب الرئيسي يف احنرا  األبناء هو غفلة اآلباء عن مراقبة أبنائهم, 

 والتخلي عن تربيتهم وتوجيههم.
 (4).التربية العقلية -4

تكوين فكر الولد بكل ما هو نافع من العلوم يقصد الشيخ بالرتبية العقلية: )       
الشرعية, والثقافة العلمية والعصرية, والتوعية الفكرية واحلضارية,حىت ينضج الولد فكريًّا 

 (2)(ويتكّون علميًّا وثقافيًّا 
فال بد يف تكامل الشخصية من إمناء العقل وتوسيع مداركه, والناس خمتلفون يف مستوى 

ذهن جيد التفكري, ومنهم من هو دون ذلك يف التفكري, ال تفكريهم فمنهم حاد ال
يستطيع إعمال فكره إال يف األشياء احملسوسة واملشاهدة,ومنهم متخلف الفكر, ضعيف 

 العقل ال يستطيع أن يستعمل عقله يف شيء من ذلك.
 وقد ذكر الشيخ يف الرتبية العقلية يف عدة مسئوليات منها:

  مسئولية الواجب التعليمي:
االغرتا  من معني حث الشباب على التعليم و تعليم األوالد, ويقصد هبا الشيخ:      

 الثقافة والعلم, وتركيز أذهاهنم على الفهم املستوعب.

                                                 
4
 ( بتصرف299ـ4/255تربية األوالد في اإلسالم ) - 
 (223كتاب تربية األوالد في اإلسالم ) - 2
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 مسئولية التوعية الفكرية: 
وبالقرآن العظيم نظاًما  واملقصود بالتوعية الفكرية ارتباط الولد:باإِلسالم ديًنا ودولة,     

يرى الشيخ وبالثقافة اإِلسالمية العامة روًحا وفكًرا. ,لتاريخ اإِلسالمي عًزا وجمًداوبا وتشريًعا,
 عدة وجوه:من خالل السبيل إليها أن 
 ( 1)"الرفقة الواعية - 4املطالعة الواعية  -3القدوة الواعية   - 2التلقني الواعي  - 1

 مسئولية الصحة العقلية:
جتنيبهم املفاسد املنتشرة يف اجملتمع  واالعتناء بصحة عقول أبنائهم وتالمذهتم عناها: وم    

املفاسد  ويرى الشيخ أبرز ملا هلا من تأثري على العقل والذاكرة واجلسم اإِلنساين بشكل عام,
اليت تؤثر على العقل والذاكرة, وتشّل عملية التفكري يف اإِلنسان, وحتدث أضرارًا بالغة يف 

 اجلنسية. ,اإلثارةالعادة السريةوالتدخني, ناول اخلمورت:اجلسم 
(2)التربية النفسية. -5

 

الرسول  اهتمامالقرآن الكرمي له أثره العظيم يف إصالح النفوس وتزكيتها, وهذا كان إن    
صلى اهلل عليه وسلم يف تربيته ألصحابه, ومهما كان اإلنسان, ومهما كانت مهته, إال أنه 
دائما ُيْشِعُر نفسه بأنه مقصر, وأنه مفِرط, وليس ذلك من أجل اليأس واإلحباط, وإمنا من 

يخ  وحثها على العمل الصاحل. يرى الشاألكرب االهتمامأجل الرُّقي ببناء النفس, وإعطائها 
رمحه اهلل أن الرتبية النفسية يراد هبا: تربية الفرد على التحلي بالفضائل النفسية و األخالقية 

اجلرأة والصراحة, والشجاعة, والشعور بالكمال, وحب اخلري لآلخرين, واالنضباط مثل 
اليت تؤهله ألن , واهلد  منها: تكوين الشخصية اإلسالمية املتزنة و املتكاملة عند الغضب

الشيخ رى . ويون إنسانًا ذا عقل ناضج, وتفكري سليم, وتصّر  مّتزن, وإرادة مستعليةيك

                                                 
 ( بتصرف .4/244كتاب تربية األوالد في اإلسالم ) - 4
 ( بتصرف369ـ4/344ـ تربية األوالد في اإلسالم ) 2
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هي  أن حيرروا أوالدهم وتالميذهم منهااليت جيب على املربني  ظواهرأن أهم الرمحه اهلل 
 الظواهر التالية:

 ظاهرة اخلجل - 1
 ظاهرة اخلو  - 2
 ظاهرة الشعور بالنقص - 3
 ظاهرة احلسد - 4
 ظاهرة الغضب. - 5

الثبات واجلرأة األدبية, كاألصول النفسية النبيلة   األبناءاملربون يف  غرسيوحني )      
بل  واإِليثار واحملبة  واحللم واألناة, ,والشجاعة واإلقدام, والشعور بالواجب والكمال

يكونون هبذه التخلية والتحلية قد أعدوا أوالًدا ليكونوا شباب الغد, ورجال املستقبل, 
 (1)( يواجهون احلياة بابتسامة متفائلة, وعزمية جبارة 

طريقة اإِلسالم يف الرتبية النفسية, ومنهج الرسول صلوات الّله  ايعرفو أن ربني امل علىف
 .عليهم من واجب ومسؤوليات امبا مو و قوسالمه عليه يف اإِلصالح.. لي

 (2)التربية االجتماعية. -6
 يرى الشيخ رمحه اهلل أن الرتبية االجتماعية تتمثل يف أربعة حماور:    

 األخالقية اليت يقوم عليها اجلانب االجتماعي: -1

حتقيق الرتبية االجتماعية لدى األفراد جيب أن يبدأ من بناء أن  -رمحه اهلل  -يرى الشيخ  
صحيًحا, وأن أي تربية أو تكوين ال يقوم على هذه األصول النفسية اليت وضع  الفرد بناء

, واألصول اليت ذكرها الشيخ منها: قواعدها اإِلسالم فإن الرتبية تكون فاشلة
  التقوى,األخوة, الرمحة, اإليثار, العفو.

 مراعاة حقوق اآلخرين. -2

                                                 
 ( بتصرف214كتاب تربية األوالد في اإلسالم ) - 4
 ( بتصرف332ـ4/353تربية األوالد في اإلسالم ) - 2
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ريِب  ه جيب علىأن –رمحه اهلل  -يرى الشيخ          
ُ
معرفة حقوق  ريب الولد علىيأن  امل

 ,والتأدب معهم, واإلحسان إليهم. هماحرتاماآلخرين و 
اليت ذكرها الشيخ: مراعاة حق الوالدين, وحق األرحام, وحق القواعد واألسس  ومن أهم

 وكم حيظى املسلم باالحرتام, ويكون حملاجلار, وحق الكبري, وحق الصديق, وحق املعلم, 
 ينما يطبق هذه اآلداب عملًيا, وحيققها سلوكًيا.تقدير, حال احلب و

 التزام اآلداب االجتماعية: -3

ومن أبرز اآلداب اليت ذكرها الشيخ رمحه اهلل وقد فصل فيها مع ذكر األمثلة من       
 الكتاب والسنة ومواقف السلف الصاحل:

أدب  ,أدب اجمللس,أدب احلديث ,أدب السالم, أدب االستئذان أدب الطعام والشراب,
ُثل واألخالق حينما يعر  املسلم األدب يف طعامه يوكم ) عيادة املريض.

ُ
بلغ قمة امل

وشرابه, ويف سالمه واستئذانه, ويف جمالسته وحديثه, ويف طرائفه ومزاحه, ويف هتنئته وتعزيته, 
 (1)(  ويف عطاسه وتثاؤبه,وهي آداب أوجبها اإِلسالم

 املراقبة والنقد االجتماعي. -4

النقد االجتماعي البّناء لكل من يعايشهم, من صغره على  تعويد الولدقصد هبا ويُ       
األمر وكذلك تربيته على وينتمي إليهم, ويلتقي معهم, والنصح لكل إنسان يُرى منه احنرافا 

,وال يرتىب على ذلك إال إذا ختلص من ظاهرة اخلجل واخلو  باملعرو  والنهي عن املنكر
 من املواجهة.

(2)الجنسية:التربية  -7
 

إن الدين اإلسالمي مل يدع جانبًا من جوانب الرتبية إال وضحه وارشد املربني إليه        
لقوموا بواجب الرتبية والتوجيه, فقد أرشد اإلسالم املربني إىل تعويد الولد من صغره على 

على املربني آداب االستئذان والنظر وجتنيبه كل ما يثريه جنسياً,ويفسده أخالقياً, كما ينبغي 
 تعليمه أحكام املراهقة والبلوغ لكونه أصبح مكلفاً.

                                                 
 (4/344اإلسالم ) كتاب تربية األوالد في  - 4

 ( بتصرف445-645/ 4م )تربية األوالد في اإلسال - 2
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القواعد اليت وضعها اإلسالم أمام اجلنسني ليسلم اجملتمع من امليوعة وقد ذكر الشيخ 
 ل وهي:واالحنال

 قاعدة نظافة اجملتمع من املفاتن املثريات. -القاعدة األوىل "
 قاعدة الفصل بني اجلنسني. -القاعدة الثانية 
 (1)" قاعدة متّسك اجلنسني بأهداب العّفة والتسامي. -القاعدة الثالثة 

اإلسالم من. للحّد من مجوح الغريزة  هاوضعاليت الضوابط الشرعية وقد ذكر الشيخ       
 ومنها: إذا مل يتيسر للشاب سبيل اإلحصان

الفراغ مبا ملء ,االبتعاد عن املثريات اجلنسية, صوم النفل, غّض البصر عن احمّلرمات
 استشعار مراقبة الّله يف السّر والعلن,األخذ بالتعاليم الطّبية,الرفقة الصاحلة,ينفع

وأهاب بكل مسلم أن يكون حذرًا يقظًا واعًيا من خمططات أعداء اإلسالم خمافة التأثر 
متعاونون, على إفساد اجملتمعات  فهمبكيدهم, والوقوع يف شباك تآمرهم وخمططاهتم,

 بشكل خاص عن طريق اخلمر, واجلنس, واملسرح.اإلسالمية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 هـ .4623( د/ عبد هللا ناصح علوان، دار السالم،القاهرة،الطبعة السابعة 43كتاب اإلسالم والجنس ص )  - 4
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والناس أمجعني بالسري األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم لقد أمر اهلل سبحانه وتعاىل   
 :وسلمعلى الصراط املستقيم, وقد قال تعاىل خماطباً رسوله حممد صلى اهلل عليه 

﴿                       ﴾ (1)  هنى و
والبعد عن دينه وهدي نبيه صلى اهلل عليه وسلم حيث قال تعاىل: الطغيان واالحنرا  عن 

﴿                            

                           

      ﴾ (2)  وهو الشيطان,ولن يعدم املنحر  قائًدا يقوده إىل بؤر الفساد واإلضالل 
على هذه القيادة البئيسة, ولن يكون املنحر  وحده أيًضا حتت لواء الشيطان,  هوما أحرص

بل سيكون له غالًبا أصحاب يقوون عزميته على الضياع, يبغضون له احلق, ويزينون له 
البعد عن اهلل سبحانه وتعاىل الحنرا  أهم ما ينتج عن ا ومنالباطل, ويرغبونه يف الطغيان.

السياحة للمعصية تتبع الفواحش و الزنا  و املخدراتو الفضيحة والوقوع يف اخلراب والدمار, و 
 التعلق باملفسدين يف األرض.و االحنرا  الفكري و األنس بشلل املعاصي و بالنظر والسماع 

 أسباب إنحراف النشء وعالجه:
القول عن أسباب االحنرا  يف األوالد, وعن املعاجلة  -رمحه اهلل  -لشيخ  لقد فصل      

قد  -أن اإلسالم بتشريعه احلكيم, ومبادئه القومية اخلالدة  لينبالناجعة هلذا االحنرا ؛ 
وضع األسس الكفيلة, واملناهج احلكيمة لصيانة اجليل من االحنرا , ومحاية اجملتمع من 

 التشرد والضياع.

                                                 
 ( 442سورة هود اآلية )  - 4

 (426سورة طه اآلية )   - 2

 أسباب إحنراف النشء: املطلب الثاني  
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د فصالً يف كتاب تربية األوالد يف اإلسالم اجلزء األول الفصل الرابع بعنوان: أسباب وقد عق
الشيخ رمحه اهلل عدة  ( بني فيه147-119األحنرا  عند األوالد ومعاجلته من ص )

 ومنها:النشء الحنرا  ب سباأ
 نزاع األبوين الطالق.   -1

األبوين سيلقي بظالله السلبية   شك بأن حياة األبناء وسط عالقة مضطربة بنيال       
النموذجية الصاحلة. ان  عليهم, بل سيكون حتما على حساب تنشئتهم التنشئة
مرأى األبناء سيكون له  االختالفات الصارخة بني الوالدين داخل أجواء العائلة وأمام

فالولد حني يفتح يف البيت : ) الشيخ رمحه اهلليقول انعكاسات سلبية على نفوسهم, 
ه, ويرى ظاهرة اخلصومة أمام ناظريه, سيرتك حتًما جو البيت القامت, ويهرب من حميط عيني

األسرة املوبوء, ليفتش عن رفاق يقضي معهم ُجّل وقته ويصر  يف خمالطتهم معظم فراغه. 
فهؤالء إن كانوا قرناء سوء, ورفقاء شر, فإنه سيدرج معهم على االحنرا , ويتدىنَّ هبم إىل 

 (1)(أرذل األخالق 
الواعيني أن جينبا أبنائهم أي مظاهر  ينبغي على الوالدينيرى الشيخ أنه ولذلك     

عاطفيًا يف نفوس األوالد, وسيخلف  الختال  قد ينشأ بينهما, ألن ذلك سيخلق متزقاً 
سلوكهم. يف مقابل ذلك  جروحا عميقة يف مشاعرهم وأحاسيسهم كما سينعكس على

عالقة هادئة وانسجام  قرب لالستقامة مىت ما عاشوا يف ظلستكون نفسية وسلوك األبناء ا
مدى انعكاس البيئة  ومن أسف نقول إن بعض العائالت ال تدرك ,عائلي بني أبويهما

تتجاهل يف املقابل اآلثار  العائلية اهلادئة على السالمة النفسية لألوالد, وقد جتهل أو
من الواجب  إناملتوترة بني اآلباء.  العالقاتالسلبية اليت تنعكس على نفوس أبناءهم جراء 
حىت يكون األوالد بارين هبما, فيجب على  على كال األبوين أن يدفعا األوالد الحرتامهما,

يشجع األب ابنه على احرتام أمه والرب هبا.  تشجع االبن على احرتام أبيه, وكذلك أناألم 
م, أو أمهم تنال من وا أباهم يهني أمهالوالدين ورأ أما إذا عاش األبناء يف ظل صراع بني

                                                 
 هـ 4634د/ عبد هللا ناصح علوان،دار السالم،مصر، الطبعة الثانية والثالثون، بتصرف (422كتاب تربية األوالد في اإلسالم،ص ) - 4
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ستكون عليه نفسياهتم وكيف ستكون نظرهتم إىل أبويهم  شخصية أبيهم, فلنا أن نتصور ما
وهي كذلك أمور جوهرية تالمس القيم واألخالق , سلوكهم وما تأثري هذه احلالة على

 .اإلنسانية والدينية

 وسوء معاملتهم لألبناء:   -2

اجملتمعات هي القسوة معىن كلمة قسوة بعض عاين منها اليت تكلة شامل إن من أكثر      
 جا  إنسانيعر  شيء امسه الرمحة  ديكتاتوري ال يرحم متسلط ال اإلنسانيكون  أنهي 

 ؟األبناءمن قبل  األوالداذا يستخدم العنف والقسوة على مل
ن الولد إذا عومل من قبل أبويه ومربيه املعاملة القاسية, إ) : -رمحه اهلل–يقول الشيخ 

وأُِدب من ِقبلهم بالضرب الشديد, والتوبيخ القارع, وكان دائًما اهلد  يف التحقري 
واالزدراء, والتشهري والسخرية؛ فإن ردود الفعل ستظهر يف سلوكه وخُلقه, وإن ظاهرة 

د يؤول به األمر إىل االنتحار حيًنا, أو اخلو  واالنكماش ستبدو يف تصرفاته وأفعاله. وق
إىل مقاتلة أبويه أحيانًا, أو إىل ترك البيت هنائيًّا, ختلًصا مما يعانيه من القسوة واملعاملة 

 (1)(األليمة 
 وأرى أن سبب هذه املعاملة أمرين ومها:    

 :األبناءاحلماية الزائدة على  -1
سبب القسوة والقوة اليت يستخدمها هي  األحيانالوالد قاسي جند بعض  عندما يكون 

 .األوالدعلى  احلماية الزائدة

 على األبناء. األهلاليت تلقاها  الرتبية طبيقت -2 
حيث  األبناءيف الرتبية  أهلهالتعليمات من  يتلقى يكون على وعي تام عندما اإلنسان

الرتبية اليت تلقاها من والده هي الرتبية  أن اآلباءقبل  من األحيانيكون التفكري يف بعض 
يقول: " ال ُتكرهوا أبناءكم على  -رضي اهلل عنه-ولذا كان علي  ,الرتبية أوالصحيحة 

 "أخالقكم فإهنم ُخلقوا لزمان غري زمانكم 

                                                 
 (.441كتاب تربية األوالد في اإلسالم،ص ) - 4
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(1)اليتم. -3
 

مصيبة اليتم اليت تعرتي الصغار ) مصيبة اليتم: من العوامل األساسية يف احنرا  الولد     
وهم يف زهرة العمر هذا اليتيم الذي مات أبوه وهو صغري إذا مل جيد اليد احلانية اليت حتنو 
إليه والقلب الرحيم الذي يعطف عليه وإذا مل جيد من األوصياء املعاملة احلسنة والرعاية 

 (2)(الكاملة فالشك أن هذا اليتيم سيدرج حنو االحنرا  وخيطو شيئاً فشيئاً حنو اإلجرام
جعل اهلل تعاىل اإلحسان إىل اليتامى قربة من أعظم القربات ونوعا عظيما من الرب, وقد  

  ﴿: فقال                           

                            

                              

                             

              ﴾ (3) . 
أما رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقد بلغ من عنايته باليتيم أن بشر كافليه بأهنم رفقاؤه 

 وقال (4)(أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا ) قال:فة عرضها السموات واألرض يف جن
. كما بشر النيب من أحسن إىل اليتيم ولو مبسح رأسه ابتغاء وجه والوسطى السبابة بإصبعيه

 اهلل حبسنات كثرية
 الفقر: -4

  ,االحنرا  يف الرئيسية األسبابالفقر واحلرمان من أن  -رمحه اهلل -يرى الشيخ       
الطفل حني ال جيد يف البيت ما يكفيه من غذاء وكساء, وال يرى من يعطيه ما يستعني ) ف

به على بلغة العيش, وأسباب احلياة, وينظر إىل ما حوله فيجد الفقر واجلهد واحلرمان.. 

                                                 

 ( بتصرف115كتاب تربية األوالد في اإلسالم،ص ) - 1
 (.107ص )،كتاب تربية األوالد في اإلسالم -  2

 (177سورة البقرة اآلية )  - 3

 .5513رقم الحديث  (117/  18 ) ، كتاب األدب، باب فضل من يعول يتيماً،البخاري صحيح - 1

http://www.dowami.net/vb
http://www.dowami.net/vb
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ن األسباب, وسعًيا وراء الرزق. فتتلقفه سيلجأ إىل مغادرة البيت حبثًا ع -ال شك  -فإنه 
أيدي السوء واجلرمية, وحتيط به هالة الشر واالحنرا , فينشأ يف اجملتمع جمرًما, ويكون خطرًا 

 (1)(على األنفس واألموال واألعراض.
وتأمني سبل  الزكاةيف سواء حملاربه الفقر  الكفيلة وضع األسس يبني الشيخ أن اإلسالم

التكافل  وغريها منالعمل لكل مواطن, وإعطاء مرتب شهري للعاجزين واألرامل واليتامى 
 ليحفظ اجملتمع املسلم من التشرد والضياع. االجتماعي الذي أوجبه على كل مسلم

(2)رفاق السوء والخلطة الفاسدة. -5
 

ألشرار ل تهصاحبم و لدى الشاب أن ضعف الوازع الديين -رمحه اهلل  -يرى الشيخ      
الشاب  ىعلاملختلفة, ف هيف مراحل حيات منهم أحط العادات واألخالق يؤدي إىل اكتسابه

من خالل سرقة أو  حبل املشنقة كثرياً خالل رفقتهم فكم من رفقة سوء أدت إىل  حيذرأن 
والشذوذ وكانوا سببًا يف إدماهنم غريهم لالحنرا  سوء ساقوا  رفاق وكم من جرمية أو اعتداء

 وتعاطي الدخان  واملخدرات والتحرش بالبنات املدرسة منها اهلروب من على عادات سيئة
فكانوا سبب شقائهم وتعاستهم  هلم رفاق مسرية حياة غرّيوا سوء رفاق وكم من سرقة,الو 

 .سيهمآوم
 منهج اإلسالم يف وقاية الشباب من رفقة السوء: –رمحه اهلل  –وقد بني الشيخ 

وّجه اآلباء واملربني إىل أن يراقبوا أوالدهم مراقبة تامة, وخاصة يف سن التمييز واملراهقة, "-1
 صاحبون, وإىل أين يغدون ويروحون؟ ليعرفوا من خيالطون وي

وجههم أن خيتاروا هلم الرفقة الصاحلة, ليكتسبوا منهم كل ُخلق كرمي, وأدب رفيع,  -2
 وعادة فاضلة.

وجههم أن حيذروهم من ُخلطاء الشر, ورفاق السوء, حىت ال يقعوا يف حبائل غيهم,  -3
     (3)"وشباك ضالهلم واحنرافهم.

                                                 
 بتصرف (4/39ص )،كتاب تربية األوالد في اإلسالم - 4
2
 ( بتصرف4/433كتاب تربية األوالد في اإلسالم،ص ) - 
 .( بتصرف 4/93كتاب تربية األوالد في اإلسالم،ص ) - 3

http://forum.arjwan.com/t48928.html
http://forum.arjwan.com/t48928.html
http://forum.arjwan.com/t48928.html
http://forum.arjwan.com/t48928.html
http://forum.arjwan.com/t48928.html
http://forum.arjwan.com/t48928.html
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(1)والبطالة.الفراغ انتشار  -6
 

 يعترب من احد شبابمن الفراغ الذي يتحكم يف ال االستفادةعدم  يرى الشيخ أن      
 الشبابوقت فراغ  ميلئوااملربني أن  االحنرا .لذ يتوجب على إىلالعوامل اليت تؤدي غالبا 

ويقول موجهًا املربني إىل استغالل أوقات الفراغ لدى . والفائدةنفع المبا يعود عليهم ب
فإن مل ييسروا  )      السوء:ورفقاء الشباب وحمذرًا هلم من إمهاهلم وتركهم فريسة للضياع 

هلم أماكن للعب واللهو الربيء, ونوادي صاحلة للرياضة وإعداد القوة, ومسابح للتدريب 
يختلطون غالًبا بقرناء سوء, ورفقاء شر وفساد, والتعليم, ونزهات للنشاط واحليوية, فإهنم س

ويؤدي حتًما إىل شقائهم واحنرافهم.واإلسالم بتوجيهاته السامية, عاجل الفراغ لدى األطفال 
واملراهقني بوسائل عملية تصحح هلم أجسامهم, وتقوي أبداهنم, وتكسبهم قوة وحيوية 

 (2)( ونشاطًا.

 فكال األمرين بالء عظيم, فالفقر سيدعو مصحوب إما بفقر أو غىنيكون الفراغ وهذا 
الشاب العاطل عن العمل املهمل من قبل أهله وذويه إىل أعمال السرقة والتجارة يف 
املخدرات وبذل األعراض إىل الفواحش بل وحىت إىل اإلرهاب والرتويع والعنف, والغىن 

حملرمات أحيانًا, فما سيدعو الفارغ من الشباب إىل استعمال نعمة املال يف امللهيات بل وا
فلتعمل كل اجلهات  ,أقبح البطالة, وما أشد فتكها باألعمار وتنومي العقول وقتل املواهب

املسؤولة عن الشباب إىل إجياد فرص العمل, وليعمل اآلباء واملوجهون إىل ترغيب الشباب 
 يف العمل وإن قل مرتبه

(3)مشاهدة أفالم الجريمة والجنس:  -7
 

مشاهدهتم أفالم اجلرمية واجلنس يف ومن أسباب احنرا  الشباب اليت ذكرها الشيخ      
القنوات الفضائية الفاضحة واليت تبث السم الزعا  وأيضًا من خالل ساحات االنرتنت 

وليس أضر ) –رمحه اهلل  –. يقول الشيخ اهلابطة واجملالت املاجنة والقصص املثرية توالروايا
                                                 

4
 بتصرف (463-4/464كتاب تربية األوالد في اإلسالم،ص ) - 
 بتصرف (4/95كتاب تربية األوالد في اإلسالم ) - 2
3
 بتصرف (4/433تاب تربية األوالد في اإلسالم،ص )ك - 
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والسيما إن   من مشاهد تشجع على اإلجرام, وتوجه حنو الرذيلة والفساد,على الولد املراهق 
خيتلف فيه اثنان, أن ملثل هذه األجواء  كان مفلوت الزمام, مرتوك الرقابة والرعاية.ومما ال

الفاسدة, واملشاهد اآلمثة أثًرا بالًغا يف نفوس األطفال واملراهقني, حبيث ال ينفع معه نصح 
 (1)(ربني واملعلمنياآلباء أو توجيه امل

تزال هذه الصورة تنطبع يف ذهنه وتتأصل  ومن املعلوم بداهة أن الولد رغم اكتمال عقلة ال 
يف خميلته هذه املشاهد فيعمد حتماً إىل حماكاهتا وتقليدها حبيث ال ينفع معه نصح اآلباء أو 

 .توجيه املربني واملعلمني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (4/442ص )،كتاب تربية األوالد في اإلسالم - 4
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 يا التربوية: موقف الشيخ من أبرز القضا
الرتبية اإلميانية تأسيس, الرتبوية بأقسامها,فريى أن  املسؤوليات يوضح الشيخ  أمهية  -1

والرتبية اجلسمية إعداد وتكوين, والرتبية اخللقية ختليق وتعويد, أما الرتبية العقلية فإهنا 
 توعية وتثقيف وتعليم.

متساندة يف تكوين الولد, وتربيته متضافرة مرتابطة الرتبوية هذه املسؤوليات يرى أن  -2
 .املتكاملة ليكون إنسانًا سويًّا يقوم بواجب, ويؤدي رسالة, وينهض مبسؤولية

اهتمام الشيخ رمحه اهلل يف كتابه جبميع الفئات العمرية فتحدث عن تربية الطفل تربية  -3
 الشاب تربية واملرأة.

ب الرتبية األخرى ودورها يف اهتم الشيخ رمحه اهلل يف كتاباته بالتأصيل جلميع جوان -4
 إعداد الشخصية املسلمة السوية.

يرى أن للمريب دورًا كبريًا يف جناح العملية الرتبوية, فيجب عليه أن يتحلى بالقيم   -5
 اإلسالمية والسرية احلسنة حىت يكون قدوة ملن يربيهم.

مها املصدر من خالل حديثه عن الرتبية يعتمد يف كتاباته على الكتاب والسنة باعتبار   -6
األصيل للرتبية اإلسالمية, ويذكر بعض األبيات الشعرية, وأقوال علماء الرتبية يف 

 الغرب.

انتهج أسلوبًا متميزًا يف معاجلة االحنرافات الرتبوية لدى الشباب, بأسلوب مبسط   -7
 بعيد عن التكلف واإلساءة ألحد. 

 ملسلم,وحياة املسلم بأكملها.يرى أن الرتبية األداة الفعالة يف بناء الفرد, والبيت ا -8

يرى أن للرتبية دور يف تعديل السلوكيات وإحداث اإلصالحات داخل اجملتمع,  -9
 وتزكية النفوس, وفق منهج القرآن والسنة النبوية.
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 وأشكره, محداً   -أمحد اهلل تعاىل  ,واجلهد اليسري ويف هناية هذا البحث املتواضع      
دائمني, متالزمني, ال حيصي عددمها إال هو سبحانه وتعاىل على ما أمدين به من  وشكراً 

فله احلمد والثناء املتكرر على انتهائي من كتابة هذه  العون,والتيسري, واجلهد والصحة,
 وهذه أهم النتائج والتوصيات .الرسالة, 

 أهم النتائج:أواًل: 
 

حببه للعلم, وقد مرت حياته العلمية مبرحلتني, مرحلة  -رمحه اهلل -ُعر  الشيخ   -1
التحصيل العلمي يف سوريا مث مصر مث باكستان, مرحلة العطاء من تأليف جتاوز سمسني  

 كتاباً إضافة إىل دروسه وحماضراته العامة 

حد جتاوزه بل جاء وسائل الدعوة كثرية,فاإلسالم مل جيعلها أمرًا حمددًا ال ميكن ألأن  -2
باإلطار العام ملنهج الدعوة,  فاملطلوب يف الدعوة احلكمة, ومن احلكمة استخدام 

 الوسيلة واألسلوب املناسبني.

جيب على الداعية أن حيرص على استخدام الوسائل املباحة شرعاً حىت ال يقع يف شيء  -3
 من البدع أو ما هو مكروه وخمالف للشرع.

, لذلك البد أن يوجه له النقد, على اخلطأ والزلل والتقصري ُمعرضاإلنسان  خلق اهلل -4
ولعموم  املؤلفه حنصواللكتب تلك اخدمة واهلد  من النقد الذي ُوجه للشيخ هو 

 .الناس

إىل التجديد يف دراسة العقيدة اإلسالمية ويقصد بذلك  -اهللرمحه –دعوة الشيخ   -5
 تطور العصر.تغيري األساليب, وتطوير الوسائل مبا يتماشى مع 

 اخلامتة
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جهود كثرية يف الدعوة إىل العقيدة الصحيحة منها أن  -رمحه اهلل -كان للشيخ  -6
الشيخ _رمحه اهلل_ يؤكد على أمهية حتلي املسلم بالعقيدة الصحيحة,من خالل ذكره 

 ألهم مميزاهتا.

 هاودحضا انربى للرد عليهوقد  ال تزال الشبهات تُثار حول العقيدة اإلسالمية, -7
ومنهم الشيخ عبد اهلل علوان ـ رمحه اهلل ـ حيث رد عليها باألدلة العلمية  ءعلماالئمة و األ

 والرباهني العقلية واألدلة من القرآن الكرمي والسنة النبوية.

بيان العقيدة الصحيحة, وبيان ما يناقضها من األقوال واألعمال واالعتقادات,  -8
بات على الدعاة والعلماء, وقد والتعريف باملذاهب والفرق املخالفة,من أعظم الواج

 حقق الشيخ ذلك يف بعض مؤلفاته.

كان الشيخ رمحه اهلل شديد احلرص على تربية الدعاة والشباب سواًء فيما يتعلق    -9
 بالرتبية اإلميانية أو الرتبية النفسية وغريها, 

 –االعرتا  باجلميل, ونسبة الفضل ألهله من األخالق احملمودة, وهلذا فإن الشيخ  -11
 كثري الثناء على مشاخيه, معرتفاً بفضلهم عليه.  –محه اهلل ر 

تعليم وعرض ملبادئ الدين هي الرتبية ليست جمرد تصحيح أخطاء فقط,إمنا   -11
 وأحكام الشريعة واستعمال الوسائل املختلفة لتأسيس التصورات وتثبيتها يف النفوس.

ذائلها,فإن أثره يف أمهية حتلي الداعية مبكارم األخالق, والبعد عن سفاسفها ور   -12
 التغيري كبري,وإن إجيابيته يف اجملتمع عظيمة.

يرى الشيخ أنه ينبغي على الداعية أن يكون على قدر كبري من الثقافة املتنوعه,    -13
 األدبية واللغوية. , وكالثقافة العلمية, التارخيية,والواقعية,والدينية

ة يف اإلعداد العملي التطبيقي كان للشيخ عبد اهلل علوان ـ رمحه اهلل ـ جهوٌد كثري    -14
 للدعاة, فقد وضع من خالل مؤلفاته الدعوية منهجاً يسري عليه الدعاة يف دعوهتم للناس.
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يف  خروج االستعمار إاّل أن أثاره ما زالت واضحة ومؤثرةيرى أنه على الرغم من   -15
 الفكر حىتاجملتمعات املسلمة, وأبرزها التبعية الواضحة للغرب يف السياسة واالقتصاد و 

 .واجملتمع

ؤسس هلا بتأسيس صالح اإلميان, وصحة إصالحية إمنا يُ إن كل قضية   -16
 .االعتقاد,وحسن التعلق باهلل

دعاة اإلباحية الذين يدَّعون أن السفور حذر الشيخ رمحه اهلل املرأة من السماع ل  -17
 واالختالط تصعيد للغريزة.

 املسلمة.حجاب املرأة حول أعداء اإلسالم ثريها يرد الشيخ على الشبهات اليت  -18

إباحة اإلسالم لنظام تعدد الزوجات بال  أعداء اإلسالم,ثريها يالشبهات اليت ومن   -19
 للطعن يف اإلسالم. ضوابط, ويتخذ هؤالء األعداء من هذا التعدد ذريعة

وضح أن نظام تعدد الزوجات يف اإلسالم مثار نقد وطعن ومادة للهجوم على   -21
واملسلمني عند الغربيني وعند من تأثر بأفكارهم. وهؤالء مجيعًا حياولون دائمًا أن  اإلسالم

 يومهوا الناس أن الدين اإلسالمي هو الذي أتى بتعدد الزوجات دون غريه من األديان 

دورها الكبري يف  وهلايف تربية أبنائها وأفرادها,  األوىلاملؤسسة الرتبوية هي  األسرة إن -21
تويل اهتمامًا كبرياً  الرتبية يف تربية الطفل, وتكوين شخصيته, ولذا جند كبريهلا دور  ذلك, و 

 .بتكوين األسر وبنائها يف اجملتمع

انتهج أسلوبًا متميزًا يف معاجلة االحنرافات الرتبوية لدى الشباب, بأسلوب مبسط   -22
 بعيد عن التكلف واإلساءة ألحد.

ة الرتبوية, فيجب عليه أن يتحلى بالقيم يرى أن للمريب دورًا كبريًا يف جناح العملي  -23
 اإلسالمية والسرية احلسنة حىت يكون قدوة ملن يربيهم.

يف تعديل السلوكيات وإحداث اإلصالحات داخل اجملتمع,  اً كبرياً يرى أن للرتبية دور  -24
 وتزكية النفوس, وفق منهج القرآن والسنة النبوية.

 

 لتوصيات:اأهم  : اً ثاني
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ما باملوضوع  لموضوع الحظت أن هناك بعض القضايا املتعلقةل دراسيتمن خالل      
 منها على سبيل املثال: ة,سازالت حباجة إىل البحث والدر 

لعلماء والدعاة املعاصرين, وإظهارها للناس وخاصة ما يكون منها بسري ا االعتناء -1
غري مدون ويتناقله بعض الناس وذلك خشية الضياع  بذهاب هؤالء احلافظني ملآثر العلماء 

 ومواقفهم. 

العناية بتكوين الدعاة, وإعدادهم اإلعداد املتكامل, أمًرا بالغ األمهية,ملا للداعية من  -2
القيام بالواجب املنوط  م, وحلاجة الدعوة إىل دعاة أكفاء قادرين علىأمهية يف تبليغ اإلسال

, لذلك فإن من الواجب أن تكون هناك مؤسسات دعوية هتتم برتبية الدعاة وتكوينهم هبم
 .وهو تبليغ الدعوةإليهم لقيام بالواجب الذي أنيط وإعدادهم ل

املؤلفات يف ذلك, ولذلك  بالرتبية وألف الكثري من –رمحه اهلل  –لقد اعتىن الشيخ   -3
 يف الرتبية. –رمحه اهلل  –أقرتح أن تكون هناك دراسة حتليلية جلهود الشيخ 

هذا وقد بذلت جهدي إلظهار هذه الرسالة باملظهر الالئق, على اعرتا  مين بالتقصري, 
جهود داعية من الدعاة إىل اهلل, وهذا فضل من اهلل  علي, فلله وأبرزت  بينت وحسيب أين

 مد واملنة.احل
 وصلى اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 ةالصفح اسم السورة رقمها اآلية

﴿                     ﴾  119 16 األنعام 

 ﴿             ﴾ 46 17 األحزاب 

﴿        ﴾ 165 21 النساء 

 ﴿               ﴾ 34 21 األنعام 

 ﴿              ﴾ 71 21 يونس 

﴿        ﴾ 66 21 الشعراء 

﴿                    ﴾ 17 21 ص 

 ﴿             ﴾ 45 21 ص 

 ﴿             111 42-21 يوسف 

 ﴿                 ﴾ 59  21 األعرا 

﴿                 ﴾ 65  22 األعرا 

 ﴿                 ﴾ 73  22 األعرا 

﴿            ﴾ 28 22 غافر 

﴿           ﴾ 28 22 غافر 

﴿            ﴾ 33 79-23 األحزاب 

﴿            ﴾ 25 27 فاطر 

 فهرس اآليات القرآنية :أوالً 
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﴿                   ﴾ 25 28 األنبياء 

﴿                ﴾ 49 28 هود 

﴿              ﴾ 11 37 اجملادلة 

﴿             ﴾ 28 37 فاطر 

 ﴿           ﴾ 113 41 هود 

 ﴿              ﴾ 111 43 آل عمران 

﴿           ﴾ 55 43 النور 

 ﴿         ﴾ 4  46 القلم 

                   ﴾ 125 84-69 النحل 

﴿                ﴾ 262 81 البقرة 

﴿               ﴾ 269 84 البقرة 

﴿                        ﴾ 24 85 احلج 

 ﴿           ﴾ 56 111 الذاريات-
195 

﴿            ﴾ 52  111 األعرا 

﴿             ﴾ 175 112 آل عمران 

﴿          ﴾ 116 115 البقرة 

﴿                ﴾ 68 115 يونس 

 ﴿                ﴾ 3 115 الزمر 
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﴿           ﴾ 43 115 الزمر 

﴿             ﴾ 18 115 يونس 

﴿                     ﴾ 186 116 البقرة 

 ﴿              ﴾ 36  116 النحل 

﴿                   25 116 األنبياء 

﴿                      ﴾ 48 117 املائدة 

﴿            ﴾ 49 117 األحزاب 

﴿                 ﴾ 18 118 فاطر 

 ﴿                 ﴾ 41 119 يوسف 

 ﴿                  ﴾ 163 122 البقرة 

 ﴿                    51 122 النحل 

 ﴿                  ﴾ 22 122 األنبياء 

 ﴿          ﴾ 53 122 فصلت 

﴿          ﴾ 16  125 األعرا 

 ﴿                 ﴾  33 125 الفرقان 

 ﴿                    ﴾ 18 128 األنبياء 

 ﴿          ﴾ 35 129 الطور 

 ﴿              ﴾ 19 129 العنكبوت 

﴿               ﴾ 9- 129 فصلت 
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 ﴿            ﴾ 21 131 الذاريات 

﴿             ﴾ 11- 131 لقمان 

 ﴿        ﴾ 7-8 132 السجدة 

﴿                 ﴾ 51 132 طه 

   ال﴿         ﴾ 113 141 األنعام 

 ﴿          ﴾ 59 145 آل عمران 

 ﴿           ﴾ 12 145 املؤمنون 

 ﴿             ﴾ 113 167 النحل 

﴿                ﴾ 181  167 األعرا 

﴿                       ﴾ 23 172 اجلاثية 

مه  ﴿ ِ ُمه يَتهلُو عَلَْيه ي ِنَي َرُسواًل ِمْنه ي بََعَث ِِف اأُلم ِ ِ  179 اجلمعة 2 ﴾آ ََيِتهِ  ُهَو اَّلذ

ذه بََعَث ِفِْيمه َرُسواًل ِمنه َآنُفِسهِم لَقًد ﴿
ِ
 179 آل عمران 164 ﴾َمن ِ هللا عىََل الهُمؤِمِننَي ا

 ﴿            ﴾ 56 179 الذاريات 

﴿                  ﴾ 13 181 لقمان 

﴿                 ﴾ 61 183 األنفال 

 ﴿                ﴾ 59 185 النساء-
261 

﴿         ﴾ 77 188 القصص 

 ﴿              31  188 األعرا 

             1-2 191 عبس 



 

 

339 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

﴿       ﴾ 9 194 الشمس-
212 

﴿      ﴾ 14 94 األعلى-
114 

﴿                     ﴾ 27 194 الفجر 

﴿          ﴾ 2 194 القيامة 

﴿               ﴾ 53 194 يوسف 

 ﴿                   ﴾ 29  197 األنفال 

﴿               ﴾ 91 198 النحل 

﴿               ﴾ 218 199 الشعراء 

 ﴿               ﴾ 18 211 احلشر 

﴿               ﴾ 179 211 البقرة 

 ﴿          ﴾ 69 212 العنكبوت 

﴿                     ﴾ 136 215 البقرة 

﴿                 ﴾ 285 215 البقرة 

﴿         ﴾ 53 215 آل عمران 

 ﴿              139 216 البقرة 

﴿                ﴾ 5 216 البينة 

 ﴿                ﴾ 2 216 الزمر 

﴿            ﴾ 146 216 النساء 
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﴿             ﴾ 39 218 األحزاب 

﴿            ﴾ 43 219 الشورى 

﴿                ﴾ 35  219 األحقا 

﴿                    ﴾ 17 219 ص 

﴿               ﴾ 87  211 يوسف 

﴿        ﴾ 4 211 القلم 

﴿                    119 212 التوبة 

 ﴿                  ﴾ 54 212 مرمي 

﴿                       72 212 األحزاب 

 ِ﴿                  58 213 النساء 

 ﴿               134 214 آل عمران- 

﴿                ﴾ 199  214 األعرا 

 ﴿              ﴾ 63 215 الفرقان 

﴿       ﴾   88 215 احلجر 

 ﴿                     39 216 سبأ 

 ﴿       ﴾ 114 218 طه 

 ﴿              ﴾ 19 224 حممد 

﴿        ﴾ 214 236 الشعراء 

﴿           ﴾ 118 258 األنعام 
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 ﴿                   ﴾ 121 262 البقرة 

﴿            ﴾ 31 294 النور 

﴿                     ﴾ 59 294 األحزاب 

﴿                   ﴾ 3 297 النساء 

 ﴿                     ﴾ 129 298 النساء 

﴿                ﴾ 21 311 الروم 

                 ﴾ 32 312 النور 

                 33 313 النور 

﴿                 51 314 القصص 

﴿               112 321 هود 

﴿                124 321 طه 

﴿                     177 324 البقرة 

                    91 331 النحل 
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 الصفحة الحديث جزء من
 12 ) ال يشكر اهلل من اليشكر الناس(

 16 رأيي ( معاذ:اجتهد حديث)
 152-41 قصعتها ( إىل األكلة تداعى كما عليكم تداعى أن األمم ) يوشك

 44 ( بذراع وذراعا بشرب شربا قبلكم من سنن لتتبعن )
نُـُهمْ  ِإمي انًا اْلُمْؤِمِنني   أ ْكم لُ )  46 ( ُخُلًقا أ ْحس 
 67 ( ثالثة من إال عمله عنه انقطع اإلنسان مات إذا )

 77 ( نفسا وتسعني تسعة قتل رجال أن) 
 78 ( له درهم ال من فينا املفلس :قالوا ؟املفلس ما أتدرون )

اِعبُـن ا ِإنَّك   اللَّهِ  ر ُسول   ي ا ق اُلوا)   81 ( ح قًّا ِإالَّ  أ ُقولُ  ال   ِإينِ  ق ال   ُتد 
 82 ( اهلل رسول يا الساعة مىت وسلم عليه اهلل صلى النيب سأل رجال أن) 
 82 (أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم مر بالسوق داخال ) 
 82 ( الوسط يف خطا وخط مربعا خطا وسلم عليه اهلل صلى النيب خط )
ِيِنهِ  يف  ف ج ع ل هُ  ح رِيرًا أ خ ذ   و س لَّم   ع ل ْيهِ  اللَّهُ  ص لَّى اللَّهِ  ن يبَّ  ِإنَّ )  83 ( مي 
 87 ( ِلم ْن؟ قـُْلن ا,النَِّصيح ةُ  الِدينُ  )

 98 ) ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن (
 113 ) لعله خيفف عنهما ما مل تيبسا (

 116 واحد( ودينهم شىت أمهاهتم لعالت إخوة األنبياء )
ُم اْبِن آد م  يـ ْوم  اْلِقي ام ِة ِمْن ِعْنِد ر بِِه ح ىتَّ ُيْسأ ل  ع ْن سم ٍْس (  118 )ال تـ ُزوُل ق د 

 119 ( تضيعوها فال فرائض فرض وجل عز اهلل إن )
 121 )واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك(

 فهرس األحاديث النبوية
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 125 ) العلماء ورثة األنبياء (
 118 وشئت اهلل شاء ما اهلل رسول يا قال رجال أن

 126 )إن احلالل بني وإن احلرام بني (
 139 ( ك ذ ا خ ل ق   م نْ  فـ يـ ُقولُ  أ ح د ُكمْ  الشَّْيط انُ  ي ْأيت )

يعِ  ِمنْ  قـ ب ض ه ا قـ ْبض ةٍ  ِمنْ  آد م   خ ل ق   تـ ع اىل   اللَّه   ِإنَّ )   146 ( اأْل ْرضِ  مجِ 
يـْرُ  أ ْنت   و ز ِكه ا تـ ْقو اه ا نـ ْفِسي آتِ  اللَُّهمَّ   )  196 ( ز كَّاه ا م نْ  خ 

 263-186 ( )  امسعوا وأطيعوا وإن أستعمل عليكم عبداً حبشياً 
 187 ( ) إن من إجالل اهلل تعاىل إكرام ذي الشبة املسلم

 187 ( ) إن من أحِبكم إيّل وأقرِبكم ميّن جملًسا
ٌر و أ ح بُّ ِإىل  اللَِّه ِمْن اْلُمْؤِمِن الضَِّعيِف( ( يـْ  218 اْلُمْؤِمُن اْلق ِويُّ خ 
 215 واألناة( احللم اهلل حيبهما خصلتني فيك إن )

 216 ( تواضعوا أن إيل أوحى اهلل إن) 
 217 ( وأجود الناس أجود وسلم عليه اهلل صلى النيب ) كان

 219 ) طلب العلم فريضة على كل مسلم (
يـْرٌ  و اِحدٌ  ر ُجلٌ  ِبك   يـُْهد ى أل  نْ  )  241 ( ل ك   خ 
 258 ( اليهود املسلمون يقاتل حىت الساعة تقوم ال )

 292 ( مستخلفكم فيها) إن الدنيا حلوة خضرة وإن اهلل 
 293 ) ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء (

ْرأ ةُ  تـ ْنت ِقبْ  و ال   )  295 (اْلُقفَّاز ْينِ  تـ ْلب سْ  و ال   اْلُمْحرِم ةُ  اْلم 
 311 ) إن لربك عليك حقاً ولنفسك عليك حقاً (

 314 ( ) يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
 311 ( م ا ِمْن م ْوُلوٍد ِإالَّ يُول ُد ع ل ى اْلِفْطر ةِ  )

 325 (أنا وكافل اليتيم يف اجلنة هكذا ) 
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 331 (والرجل راع على أهل بيته )
 314 ( ) أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله
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 الصفحة االسم
 224 اجلوزيابن 

 87-18 ابن تيمية
 117 ابن جرير الطربي

 86 ابن قيم اجلوزيه

 228 أبو احلسن الشاذيل
 228 أبو يزيد البسطامي

 96 إحسان عايش العتييب
 56 أمحد الشماع.

 58 أمحد عز الدين البيانوين.
 61 أمحد فيصل.

 116 األلوسي حممود شكري

 131 الباقالين

 219 بشر احلايف
 99 البوصريي

 94 حامد أمحد الرفاعي
 266 حسن البنا

 225 الذهيب
 56 راغب الطباخ.

 224 الغزايل

ًً ثالث  عالمفهرس األ :ًا
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 59 سعيد اإلدليب:
 268 سعيد حوى

 61 سليم عبد القادر زجنري

 228 سهل التسرتي
 268 سيد قطب

 143 شارلز داروين

 118 الشوكاين

 61 عبد اجلبار الزيدي.
 165 عبد الرمحن امليداين

 57 عبد الرمحن زين العابدين.
 228 عبد القادر الكيالين

 118 نجربيعبد اهلل بن 
 59 عبد اهلل محاد.

 92 عبد اهلل طنطاوي
 94 عبد اهلل عزام 

 58 عيسى البيانوين.
 61 جمد بن أمحد بن سعيد مكي
 292 حممد بن إبراهيم آل الشيخ

 59 حممد ناجي أبو صاحل.
 58 خياطة.حممد جنيب 

 286 مصطفى السباعي
 61 موفق سريجيه.
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 89 وهيب سليمان األلباين
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 الصفحة املوضوع
 42 البهائية.

 42 القاديانية.
 159-42 العلمانية.
 163-42 القومية.

 155 الشيوعية. 
 168 اإلحلاد.

 
 
 

 املعاصرة. املذاهب: فهرس الفرق و رابعاً 
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 الصفحة اسم املكان

 55 اخلسروية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرس األماكن والبلدان  :خامساً 
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 القرآن الكرمي . -1

أجنحة املكر الثالثة د/عبد الرمحن حبنكة امليداين, دار القلم دمشق,الطبعة الثامنة   -2
 هـ1421

إحياء علوم الدين, أليب حامد حممد الغزايل, دار الكتب العلمية, بريوت,   -3
 , الطبعة األوىل.1416

أزمتنا احلضارية يف ضوء سنة اهلل يف اخللق, د/ أمحد حممد كنعان / الطبعة األويل  -4
 هـ / رئاسة احملاكم الشرعية بدولة قطر. 1411

وان,دار السالم القاهرة, الطبعة اإلسالم شريعة الزمان واملكان,عبد اهلل ناصح عل  -5
 هـ.1424السابعة, 

السادسة  اإلسالم واحلب, د/ عبد اهلل ناصح علوان, دار السالم, مصر, الطبعة  -6
 هـ.1427

اإلسالم والقضية الفلسطينية, عبد اهلل ناصح علوان  دار السالم القاهرة الطبعة   -7
 هـ.1422األوىل 

األسلوب الرتبوي للدعوة إىل اهلل يف العصر احلاضر, خالد عبدالكرمي اخلياط,دار   -8
 هـ.1412اجملتمع للنشر, الطبعة األوىل  

أسىن املطالب يف أحاديث خمتلفة املراتب, حممد بن درويش بن حممد احلوت    -9
م, الطبعة: 1997-هـ  1418 -بريوت  -البريويت الشافعي,دار الكتب العلمية 

 (341/ 1ىل, )األو 

 أضواء على الثورة السورية الكربى,عطا اهلل الزاقوت, دار عالء الدين.  -11

 دار العلم للماليني, بريوت, الطبعة الثانية عشر. ,خلري الدين الزركلي األعالم  -11

 املراجع  و فهرس املصادر  :اً سادس
 



 

 

351 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

احللبيني, اجمللد الثاين, خمطوط,  إعانة اجملدين يف تراجم أعالم احملدثني من الشيوخ -12
 . السردار رمحه اهلل للشيخ أمحد بن حممد

, لإلمام أيب عبد اهلل حممد بن قيم اجلوزيه, دار إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان -13
 املعرفة, بريوت.

أفعال اإلنسان بني اجلرب واإلختيار,الشيخ عبد اهلل علوان, دار السالم للنشر     -14
 هـ.1425والتوزيع, مصر, الطبعة الثانية,

( دار السالم, 31لشيخ عبد اهلل ناصح علوان ص )إىل كل أب غيور يؤمن باهلل, ا  -15
 هـ.1415القاهرة, الطبعة العاشرة 

( د/ عبد اهلل ناصح علوان, دار السالم, مصر, الطبعة 8إىل ورثة األنبياء  )  -16
 اخلامسة, هـ.

, لباقالينفيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به, أليب بكر ابن الطيب ا اإلنصا   -17
 اث, الطبعة الثانية,) نسخة الكرتونية( املكتبة األزهرية للرت 

األعلى املودودي, دار  كل مكان احذروا خمطط اليهود,أليب  أيها املسلمون يف  -18
 النشر: املختار اإلسالمي,القاهرة

البصرية يف الدعوة إىل اهلل, عزيز بن فرحان العنزي,الطبعة: األوىل,دار اإلمام مالك   -19
 م2115 -هـ 1426أبو ظيب  -

روس من جواهر القاموس, حممد مرتضى احلسيين الزبيدي, دار النشر: دار تاج الع  -21
 اهلداية

تاريخ العامل اإلسالمي احلديث واملعاصر إمساعيل أمحد ياغي, حممود شاكر, دار   -21
 هـ)نسخة الكرتونية(.1415املريخ لنشر والتوزيع,الرياض 

حزم.بريوت لبنان, حممد خري رمضان يوسف, دار ابن  تتمة األعالم للزركلي,  -22
 هـ.1422الطبعة الثانية 
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لعبد الكرمي بن حممد بن منصور  (115/ ص  1)ج  -التحبري يف املعجم الكبري  -23
احملقق: منرية ناجي  هـ562التميمي السمعاين املروزي, أبو سعد )املتوىف: 

 -هـ1395الطبعة: األوىل,  ,بغداد –الناشر: رئاسة ديوان األوقا  ,سامل
 م1975

: املطلق الطبعة اهلل عبد بن براهيمإل صلى اهلل عليه وسلم,  النيب دعوة يف التدرج  -24
 هـ1417, واإلرشاد والدعوة واألوقا  اإلسالمية الشئون وزارة األوىل الناشر:

التدمرية, لشيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم  ابن تيمية, مكتبة     -25
 هـ.   1419العبيكان,الرياض, الطبعة اخلامسة, 

الرتبية اإلسالمية األصول والتطبيقات د/ حممد عبد السالم العجمي, دار الناشر    -26
 هـ.1427الدويل,الرياض الطبعة األوىل 

والتطبيقات, حممد عبد السالم العجمي,دار الناشر الرتبية اإلسالمية األصول   -27
 هـ. 1427الدويل, الرياض,الطبعة األوىل 

الرتبية اإلسالمية د/ عبد اهلل عقيل العقيل, مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة األوىل   -28
 هـ.1427

, د/ إحسان حممد تربية األوالد يف اإلسالم يف ميزان النقد العلمي    -29
 هـ.1419الطبعة األوىل  العتييب,األردن,إربد 

تربية األوالد يف اإلسالم, د/ عبد اهلل ناصح علوان,دار السالم,مصر, الطبعة الثانية  -31
 هـ1431والثالثون,

تعدد الزوجات يف اإلسالم, حممد بن مسفر الطويل, نسخه الكرتونية نشر دار     -31
 أم القرى للطباعة موقع: مكتبة املشكاة اإلسالمية

إلسالم,عبداهلل ناصح علوان, دار السالم, القاهرة, الطبعة تعدد الزوجات يف ا -32
 هـ.1427التاسعة 

التعريفات,علي حممد الشريف اجلرجاين, دار النفائس, بريوت, الطبعة األوىل    -33
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 هـ.1424

التعليم يف سورية,نشأته وتطوره, د/ خالد قوطرش, دار الفكر دمشق, الطبعة    -34
  هـ.1421األوىل 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تأليف / أيب جعفر الطربي, تفسري الطربي )  -35
 دار الفكر ـ بريوت.

أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي  تفسري القرآن العظيم, البن كثري -36
 هـ1421الطبعة: الثانية ,دار طيبة للنشر والتوزيع ,الدمشقي

 بن ناصر بن الرمحن املنان,عبد كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري تفسري -37
 - هـ1421 األوىل: الرسالة, الطبعة السعدي, مؤسسة

 -تلبيس إبليس, لعبد الرمحن بن علي بن حممد أبو الفرج ,دار الكتاب العريب  -38
 , الطبعة: األوىل.1985 - 1415 -بريوت 

أبو منصور حممد بن أمحد األزهري, دار إحياء الرتاث العريب   ههتذيب اللغة, ملؤلف  -39
 م, الطبعة: األوىل 2111 -وت  بري  -

التوحيد,لعبد اجمليد الزنداين, دار السالم للنشر والتوزيع,الطبعة السادسة    -41
 هـ 1428

مكتبة وهبة, القاهرة, الطبعة العاشرة  اعية , الشيخ يوسف القرضاوي,ثقافة الد -41
 هـ1416

ثوابت ضرورية يف فقه الصحوة اإلسالمية, د/ عبد احلليم عويس, دار الصحوة,   -42
 هـ.1414القاهرة, الطبعه األوىل 

عبد اهلل حممد بن أمحد االنصاري القرطيب  دار احياء  أليبالقرآن  ألحكاماجلامع  -43
 م الطبعة الثانية. 1985 -هـ  1415لبنان  -الرتاث العريب بريوت 

المي د/ علي جريشة, دار اجملتمع للنشر والتوزيع,الطبعة حاضر العامل اإلس  -44
      هـ.1411الرابعة,
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حىت يعلم الشباب  عبد اهلل ناصح علوان  دار السالم القاهرة الطبعة التاسعة   -45
 هـ.1418

حرية اإلعتقاد يف الشريعة اإلسالمية,د/ عبد اهلل ناصح علوان, دار السالم,   -46
 هـ.1428مصر,الطبعة الرابعة, 

قوق النيب صلى اهلل عليه وسلم بني اإلجالل واإلخالل,الصادر عن جملة البيان ح -47
ديوان البوصريي, حتقيق حممد سيد   هـ الرياض. نقاًل عن1422الطبعة األوىل 

 كيالين, 
حكم اإلختالط للشيخ حممد بن ابراهيم آل الشيخ دار ابن األثري الرياض,الطبعة    -48

    األوىل.

ل اإلعالم, عبد اهلل ناصح علوان, دار السالم القاهرة حكم اإلسالم يف وسائ  -49
 هـ.1421الطبعة السابعة 

احلكمة يف الدعوة إىل اهلل, د/ سعيد بن علي بن وهف القحطاين, نشر وزارة   -51
اململكة العربية السعودية, الطبعة  -الشؤون اإلسالمية واألوقا  والدعوة واإلرشاد 

 األوىل 

( دار السالم, 77ان  د/ عبد اهلل ناصح علوان ص)حني جيد املؤمن حالوة اإلمي -51
 هـ.1423مصر,الطبعة الثانية عشر 

الدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب, حملمد بن الشحنة, دار الكتاب العريب   -52
 هـ.1414سوريا, 

دراسات يف السرية النبوية,حممد سرور نايف,دار األرقم, الطبعة     -53
 هـ1418األوىل,

دراسة حتليلية لشخصية الرسول حممد من خالل سريته الشريفة, حممد رواس قلعه   -54
 هـ 1418جي دار النفائس الطبعة األوىل 

الدعوة إىل اهلل يف سورة إبراهيم اخلليل, د/ حممد بن سيدي احلبيب, دار   -55



 

 

355 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

 هـ.1416الوفاء,جدة, الطبعة األوىل 

بتصر  د/ علي حممد حممد الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط  -56
 هـ1421الصاليب, دار النشر والتوزيع اإلسالمية القاهرة,الطبعة األوىل 

الرحيق املختوم, لصفي الرمحن املباركفوري,دار األرقم بن أيب األرقم, بريوت  -57
 .لبنان,الطبعة اليوجد

روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين, حممود األلوسي أبو الفضل,   -58
 بريوت. –دار إحياء الرتاث العريب 

زاد املعاد يف هدي خري العباد البن القيم اجلوزية,حتقيق وتعليق: شعيب األرنؤوط   -59
,الطبعة مكتبة املنار اإلسالمية -عبد القادر األرنؤوط, الناشر مؤسسة الرسالة   -

 م 1994 -هـ  1415السابعة والعشرون 

بتحقيق الشيخ زكريا  اإلدليب,بن سعيد الشيخ أمحد زبدة البيان يف جتويد القرآن,  -61
 حممد طحان.

 .الرياض,املعار  مكتبة ,األلباين الدين ناصر حممد, الصحيحة السلسلة -61

 .الرياض,املعار  مكتبة ,األلباين الدين ناصر حممدضعيفة, ال السلسلة -62

 املكتبة العلمية بريوت  ,سنن ابن ماجه أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويين -63
 دار الفكر. ,سليمان بن األشعث السجستاين األزدي أيب داود سنن  -64
 دار إحياء الرتاث,بريوت. الرتمذي,سنن الرتمذي,حممد بن عيسى  -65
بريوت  -املعرفة  دار ي,سنن الدارقطين,علي بن عمر أبو احلسن الدارقطين البغداد -66

 , حتقيق: السيد عبد اهلل هاشم مياين املدين1966 - 1386 -
سنن النسائي, أليب عبد الرمحن أمحد بن شعيب, الطبعة الثالثة, مكتب املطبوعات  -67

 هـ. 1414اإلسالمية, حلب 
السرية النبوية, أبو احلسن علي احلسين الندوي دار الشروق, جده  الطبعة    -68

 الثامنه.
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 أيب بن حممد بن علي بن علي الدين صدر  - السلفية العقيدة يف الطحاوية شرح -69
 اإلسالمية الشئون وزارة: األوىل, الناشر: شاكر,الطبعة حممد أمحد احلنفي العز

 السعودية.  العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقا 
 هـ.1411أبو زكريا حيي بن شر ,دار الفكر  لنووياشرح صحيح مسلم, -71
الصحوة اإلسالمية إىل أين د/ عدنان علي رضا النحوي,دار النحوي للنشر  -71

 هـ.1411والتوزيع, الرياض, الطبعة األوىل 

الصحوة اإلسالمية بني االختال  املشروع والتفرق املذموم,, د/ يوسف  -72
 هـ.1421القرضاوي, دار الشروق , القاهرة, الطبعة األوىل  

الطبعة دار الوفاء,  د/ يوسف القرضاوي,حملاذير,الصحوة اإلسالمية بني اآلمال وا  -73
 م.1994-هـ 1415الثانية 

الصحوة اإلسالمية صحوة من أجل الصحوة, أ.د/ عبد الكرمي حممد بكار, دار  -74
 هـ1432وجوه للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة األوىل 

 الصحوة اإلسالمية ضوابط وتوجيهات الشيخ حممد بن صاحل العثيمني, دار الوطن -75
 هـ1426للنشر, الرياض, الطبعة عام 

الصحوة اإلسالمية ومهوم الوطن العريب واإلسالمي, د/ يوسف القرضاوي, مكتبة  -76
 هـ.1417وهبه, القاهرة, الطبعة الثانية 

هـ          1417صحيح البخاري, حتقيق: د.مصطفى ديب البغا, الطبعة الثالثة,   -77
 م, دار ابن كثري, بريوت.1987

داود,حممد ناصر الدين األلباين, مكتبة املعار , الرياض, الطبعة  صحيح سنن أيب -78
 هـ.1419األوىل, 

صحيح سنن النسائي, حممد ناصر الدين األلباين, مكتبة املعار , الرياض, الطبعة  -79
 هـ.1419األوىل, 

 حيح مسلم, حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء الرتاث العريب, بريوت.ص -81



 

 

357 

 هللا علوانلشيخ عبد الدعوية لجهود ال

اجه, حممد ناصر الدين األلباين مكتبة املعار , صحيح وضعيف ابن م -81
 هـ1417الرياض,الطبعة األوىل 

صالح الدين األيويب للشيخ عبد اهلل ناصح علوان دار السالم القاهرة الطبعة الثانية  -82
 هـ.1422عشر 

لإلمام ايب الفرج عبدالرمحن ابن اجلوزي,دار الكتاب  (194/  1) -صيد اخلاطر  -83
 هـ1412العريب,بريوت,الطبعة التاسعة,

العرب يف خرب من غرب ملؤرخ االسالم احلافظ الذهيب,حققه وضبطه: أبو هاجر  -84
هـ  1415السعيد بن بسيوين زغلول,الناشر: دار الكتب العلمية, الطبعة: األوىل 

 م  1985 -

عاجلتها على ضوء اإلسالم ص, عبد اهلل ناصح علوان,دار عقبات الزواج وطرق م -85
 هـ1423السالم, القاهرة, الطبعة السادسة 

( د/ فرج اهلل عبد 183العقيدة اإلسالمية يف مواجهة التيارات اإلحلادية, ص) -86
 .2114الباري,دار اآلفاق العربية,القاهرة, الطبعة  األوىل 

عبداهلل علوان, نشر دار السالم,مصر, العقيدة الربانية وأصل اإلنسان, الشيخ  -87
  هـ.1428الطبعة الثامنة, 

( دار الشوار , الطبعة 3/ 59,حملمد اجملذوب, )ص  علماء ومفكرون عرفتهم -88
 الرابعه.

 هـ1415عون املعبود شرح سنن أيب داود, دار الفكر, بريوت,  -89

 .العني, اخلليل بن أمحد الفراهيدي, دار النشر: دار ومكتبة اهلالل -91

بن حجر العسقالين,الكتبة العصرية, صيدا  شرح صحيح البخاري,أمحد فتح الباري -91
 هـ.1421بريوت, الطبعة األوىل, 

فتح القدير ) اجلامع بني فين الرواية والدارية من علم التفسري (  تأليف / حممد  -92
 م, دار الغد اجلديدة ـ املنصورة.2113هـ ـ 1424الشوكاين, الطبعة األوىل 
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فرق معاصرة تنتسب إىل اإلسالم, وموقف اإلسالم منها, د/ غالب  فرق معاصرة -93
 هـ.1422بن علي عواجي, املكتبة العصرية الذهبية, جده, الطبعة الرابعة, 

, 3غازي التوبة, دار القلم بريوت, ط 198, 197الفكر اإلسالمي املعاصر, ص -94
 هـ1418القاهرة   م, 1977عام 

 القرآن الكرمي. -95

للدكتور:إبراهيم بن حممد الربيكان, مساء والصفات عند السلف,لألالقواعد الكلية  -96
 هـ.1425دار ابن القيم للنشر والتوزيع, الرياض,الطبعة األوىل, 

القومية يف ميزان اإلسالم,د/ عبد اهلل ناصح علوان, بتصر , دار السالم,  -97
 هـ1428مصر,الطبعة السادسة, 

 السباعي,املكتب اإلسالمي, بريوت.كتاب السرية النبوية دروس وعرب,مصطفى  -98

كتاب الشباب املسلم يف مواجهة التحديات,الشيخ عبداهلل  ناصح علوان, مصر,    -99
 هـ.1427دار السالم,الطبعة الثانية,

 كتاب سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد, حممد بن يوسف الصاحلي,          -111

ن, دار السالم للنشر كتاب سلسلة مدرسة الدعاة,د/ عبد اهلل ناصح علوا -111
 هـ 1429والتوزيع,مصر,القاهرة,الطبعة السادسة,

كتاب سري أعالم النبالء, حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب أبو عبد اهلل دار   -112
 , الطبعة: التاسعة 1413 -بريوت  -النشر: مؤسسة الرسالة 

كتاب سري السلف الصاحلني,لإلمام أيب القاسم امساعيل بن حممد بن الفضل  -113
األصبهاين,حتقيق:كرم بن حلمي بن فرحات, دار الراية, الرياض, الطبعة 

 هـ.1421األوىل,

صفحات من صرب العلماء على شدائد العلم والتحصيل,عبد الفتاح أبو   -114
 هـ نسخة إلكرتونية (1394غدة,مكتب املطبوعات اإلسالمية, الطبعة الثانية,

 دار القلم, دمشق, ط الرابعة,غزو يف الصميم,عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين,  -115
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 كشف الشبهات,الشيخ حممد بن عبد الوهاب, دار اإلميان, االسكندرية. -116
( حممد عبد العظيم الزرقاين, دار 325/ 1كتاب مناهل العرفان يف علوم القرآن )   -117

 هـ.اليوجد رقم الطبعه. 1416الكتب العلمية,بريوت لبنان, 

رة,دار القلم دمشق, الطبعة الرابعة كواشف زيو  يف املذاهب الفكرية املعاص -118
 هـ1428

كوكبة اخلطب املنيفة من منرب الكعبة الشريفة, د/ عبد الرمحن عبد العزيز السديس,  -119
 هـ.مكتبة أمام الدعوة العلمية, مكة املكرمة.1423الطبعة األوىل 

 هـ.1422كيف ندعو الناس, حممد قطب, دار الشروق, القاهرة, الطبعة الثانية  -111

لسان العرب,  حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري, دار النشر: دار    -111
 بريوت, الطبعة: األوىل  -صادر 

 .األويسي حلب الشهباء, للشيخ عبد الرمحن بن الشيخ حسني خنبة من أعالم -112

 
, د/ عبد اهلل ناصح علوان, دار ماذا عن الصحوة اإلسالمية يف العصر احلديث -113

 هـ 1422الطبعة الثالثة, السالم, مصر القاهرة, 
مباحث يف علوم القرآن,مناع القطان,مؤسسة الرسالة, الطبعة اخلامسة والثالثون,   -114

 هـ1418

املبادئ الرتبوية واألسس النفسية يف القصص القرآين, شاهر ذيب أبو شريخ, دار  -115
 هـ1425جرير للنشر والتوزيع الطبعة األوىل 

ن تيمية, مؤسسة الرسالة,لبنان بريوت جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم  أمحد اب  -116
 هـ1423الطبعة األوىل 

تار الصحاح, اسم املؤلف:  حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي, دار النشر: خم -117
 1995 – 1415 -بريوت  -مكتبة لبنان ناشرون 

( أ.د/ عبد اهلل بن جربين,مكتبة 1خمتصر تسهيل العقيدة اإلسالمية,ص ) -118
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 هـ.1429الثالثة,الرشد,الطبعة 

( دار اخلري, 377خمتصر منهاج القاصدين, أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي,ص) -119
 هـ  1418دمشق,سوريا, الطبعة الثالثة, 

املدخل إىل الرتبية د/ حليمه علي أبو رزق,دار السعودية للنشر, اململكة العربية  -121
الرتبية والتعليم, حممد هـ. نقاًل من كتاب روح 1427السعودية, الطبعة الثالثة 

 عطية األبراشي.

( حممد أبو الفتح البيانوين,مؤسسة الرسالة, 243املدخل إىل علم الدعوة ص ) -121
 .هـ1422بريوت, الطبعة الثالثة,

املدخل إىل علم الدعوة, د/ حممد أبو الفتح البيانوين دار النشر:مؤسسة الرسالة  -122
 هـ.1422للطباعة والنشر بريوت,الطبعة الثالثة 

املذاهب الفكرية املعاصرة ودورها يف اجملتمعات وموقف املسلم منها, د/ غالب بن  -123
 هـ.1427علي عواجي, املكتبة العصرية الذهبية, جدة, الطبعة األوىل,

هـ )نسخة 1386مذكرات الدعوة والداعية,الشيخ حسن البنا, الطبعة الثانية,  -124
 الكرتونية(.

ئوليتها يف الدعوة,د/ أمحد حممد بابطني, دار املرأة املسلمة املعاصرة, إعدادها ومس -125
 هـ.1412عامل الكتب, الرياض,الطبعة الثانية, 

املسائل واألجوبة: لشيخ االسالم ابن تيميه. ومعه ترمجة شيخ االسالم ابن تيميه  -126
ملؤرخ االسالم احلافظ الذهيب حتقيق : ايب عبد اهلل حسني بن عكاشة,الناشر: 

 النشر.الفروق احلديثه للطباعة و 

 املستدرك على الصحيحني للحاكم -127
 سند اإلمام أمحد بن حنبل, مؤسسة قرطبة, القاهرة.م -128
عبد الرمحن بن عبد اللطيف بن عبد اهلل ال , 169مشاهري علماء جند. ص  -129

 هـ 1394 ثانية,دار اليمامة الطبعة ال,الشيخ
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 شر., د/ عبد اهلل ناصح علوان , دار السالم للنمعامل احلضارة اإلسالمية  -131
معجم األدباء اإلسالميني املعاصرين, أمحد اجلدع,عمان األردن, دار الضياء للنشر  -131

 .1999والتوزيع الطبعة األوىل 

  هـ 1425معجم املؤلفني املعاصرين, حممد خري رمضان يوسف, الرياض  -132
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