
  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٤١                                                            )٢٠١٧ 

  

اوا ا  ة اا  
  

  اد. إ  

ا ة واا  ر  

  

:ا  

 ل (اَِوَم اََُو اَِ كََْرأ مإ ِا َأ َ)ا ق ا  

  ) ٤٥(ااب : 

  

����﷽  

  مستخلص البحث
  

وقـ�  ال��� � ال�� وفق�ـي الخ��ـار هـ�ا ال��ضـ�ع وال��سـ�م بهـ�ا االسـ� ون�ـلي علـى رسـ�ل هللا 

ق�ــ��ه إلــى ف�ــ�ل وم�احــ�  الف�ــل األول وهــ� �ع�ــ�ان ال�ــ�هج العــام للــ�ع�ة وت��ــه ال���ــ� األول وهــ� 

�ع��ان الـ�ع�ة لغـة واصـ�الحًا وتع�ضـ� إلـى م�احـل الـ�ع�ة ثـ� ال���ـ� ال�ـاني وهـ� ح�ـ� الـ�ع�ة وت�اولـ� 

ة الــ�ع�ة مــ� خــالل األمــ� ف�ــه آراء العل�ــاء واالس��ــهاد �اآل�ــات فــي ذلــ� أمــا ال���ــ� ال�الــ� فهــ� عال��ــ

M �ــال�ع�وف وال�هــي عــ� ال���ــ� أمــا ال���ــ� ال�ا�ــع فهــ� عال��ــة الــ�ع�ة مــ� خــالل جه���هــا قــال تعــالى: 

  3  2   1  0  /  .L أما الف�ل ال�اني فهـ� ال�فهـ�م العـام لل�اقع�ـة ف�ـ� واقـع الـ�ع�ة ال��ـات ،

ل��ازن وال�س��ة في الق�آن ال����، والق�آن ��ـاب وال��ونة وه�ا ه� ال���� األول أما ال���� ال�اني فه� ا

  م��ازن ف��ا جاء �ه م� ه�ا�ة ث� خ��� ال��� �ال��ائج وال��ص�ات.

  
  
  

  المقدمة:

ال��� � ال�� خل� اب� آدم وف�له على ���� م�� خلـ� تف�ـ�ال ون�ـلي ون�ـل� علـى رسـ�ل هللا   

ــ�ًا ملسو هيلع هللا ىلص، صــاح� ال�ل�ــة ال�ــادقة وال�عــ� ال�ــ�، والــ�� قــال ف�ــه ر�ــه  (َ�ــا َأیَُّهــا ال�َِّ�ــيُّ ِإنَّــا َأْرَســْلَ�اَك َشــاِه�ًا َوُمَ��ِّ

ِ���ًا)َوَداِع�ًا ِإَلى �َِّ * َوَنِ�ی�اً     .)١( ِ�ِإْذِنِه َوِسَ�اجًا مُّ

وأنه ل�� ف�ل هللا عل��ا أن أك�م�ا هللا تعالى �العقل ث� أن�ل عل��ا ق�أنًا ی���ي على ح�ـ� واقع�ـا 

ك��ــ� فــال ن�ــ� ف�ــه ع�ــ�ًا وال إف�ا�ــًا وال تف���ــًا و�ــان مــ� أح�ــ� ال��ــ� ال�ــي �ع��قهــا ال��ــ� وصــ�ق هللا 

                                                
  )٤٦-٤٥(س�رة األح�اب اآل�ات   )١(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٤٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ف�ــان مــ� ال�اقع�ــة فـي اإلســالم وفــي الــ�ع�ة  )٢(مـ� خلــ� وهــ� الل��ــف ال���ـ�)الع�ـ�� ح�ــ� قــال (أال �علــ� 

إل�ه أن اإلن�ان ال ��ل� م�ه إال ما ���قه وال �ع�ل إال ��ا أم� وال ی��هـي إال إذا �ـان جـاءه ال�هـي. ومـ� 

�� وه� حـ�، ال�اقع�ة ���ان اإلن�ان ال��ع� أن ال��م به�ا ال�ی� واس��اب ل��اء ال�اع�ة وأص�ح ب�� ال��ار 

ــاِلِ��َ� َنــارًا َأَحــاقــال تعالى ــا أَْع�َــْ�َنا ِلل�َّ �ُِّ�ــْ� َفَ�ــ� َشــاء َفْلُ�ــْ�ِم� َوَمــ� َشــاء َفْلَ�ْ�ُفــْ� ِإنَّ ــِل اْلَ�ــ�ُّ ِمــ� رَّ َ� ِبِهــْ� (َوُق

َ�اُب وَ  (َوَهـَ�ْیَ�اُه وقـال تعالى )٣(َساءْت ُمْ�َتَفقًا)ُسَ�اِدُقَها َوِ�ن َ�ْ�َ�ِغ�ُ��ا ُ�َغاُث�ا ِ�َ�اء َ�اْلُ�ْهِل َ�ْ�ِ�� اْلُ�ُج�َه ِبْ�َ� ال�َّ

ِ��َل ِإمَّا َشاِك�ًا َوِ�مَّا َ�ُف�رًا)وقال تعالى )٤(ال�َّْ�َ�ْیِ�)    .)٥((ِإنَّا َهَ�ْیَ�اُه ال�َّ

ولــ�ل� مــ� واقع�ــة الــ�ع�ة أصــ��� عال��ــة وعال���هــا مــ� واقع��هــا ألن �ــل مــ� أع��ــ� اإلســالم لــ�   

�ان أص�ح ع��ما �ان على اإلسالم أص�ح أمه م�فاعًال مع اإلسالم قائ�ًا �أم�ه ��� أح�� م�ه بل أن اإلن

ولــ� ت�ا�ــ� الــ�ع�ة اللــ�ن األبــ�� وال األســ�د وال األح�ــ� وال ال�ــغ�� وال ال���ــ� وال ال�ــ�اب وحــ�ه� وال 

أص�اب ال�اه وحـ�ه� وال ال�جهـاء وحـ�ه� و�ن�ـا خا�ـ� ال�ـل بـل خا�ـ� جـ�� اإلن�ـان أ� قلـ� اإلن�ـان 

(َوِمْ� لــى وجــه ال���یــ�. واع��ــ�ت �ــل مــا فــي ال�ــ�ن ومــ� وجــ�د هــ� آ�ــة مــ� آ�ــات هللا تعــالى: قــال تعــالىع

ــ� تُــَ�اٍب ُثــ�َّ ِإَذا َأنــُ�� َ�َ�ــٌ� َت�َ�ِ�ــُ�ونَ  ــْ� َأنُفِ�ــُ�ْ� َأْزَواجــًا لَِّ�ْ�ــُ�ُ��ا * آَ�اِتـِه َأْن َخَلَقُ�ــ� ّمِ َوِمــْ� آَ�اِتــِه َأْن َخَلــَ� َلُ�ــ� ّمِ

ًة َوَرْحَ�ًة ِإنَّ ِفي َذِلَ� َآلَ�اٍت لَِّقْ�ٍم َیَ�َف�َُّ�وَن)ِإَلْ�َها     .)٦(َوَجَعَل َبْ�َ�ُ�� مََّ�دَّ

و��ـــاًء علـــى هـــ�ا أقـــ�م ���ـــي هـــ�ا أســـأل هللا ال��ف�ـــ�، وقـــ� ق�ـــ��ه إلـــى م�احـــ� وم�الـــ� واخ�ـــ�ت ال�ـــ�هج 

  االس���ا�ي واالس�ق�ائي.

  

  
  الفصل األول

  المفھوم العام للدعوة

هللا تعــالى، هــي دعــ�ة عال��ــة وواقع�ــة ف�انــ� عال���هــا مــ� واقع��هــا، والــ�ع�ة إلــى هللا  الــ�ع�ة إلــى

ــ� نَّْفــٍ� تعــالى هــي م�ــ��نها القــ�آن ال�ــ��� والقــ�آن ال�ــ���، �ق�ل ــا َأیَُّهــا ال�َّــاُس اتَُّقــ�ْا َر�َُّ�ــُ� الَّــِ�� َخَلَقُ�ــ� ّمِ �َ)

َ�ـا ِرَجـاًال َ�ِ��ـ�ًا َوِنَ�ـاء َواتَُّقـ�ْا ّ�َ الَّـِ�� َتَ�ـاءُل�َن ِ�ـِه َواَألْرَحـاَم ِإنَّ ّ�َ َ�ـاَن َواِحَ�ٍة َوَخَلَ� ِمْ�َهـا َزْوَجَهـا َوَ�ـ�َّ ِمْ�هُ 

َمْ�ُلـ�ٌد (َ�ا َأیَُّها ال�َّاُس اتَُّق�ا َر�َُّ�ْ� َواْخَ�ْ�ا َیْ�مًا الَّ َ�ْ�ِ�� َواِلٌ� َع� َوَلِ�ِه َوَال . والق�آن ال���� �ق�ل)٧(َعَلْ�ُ�ْ� َرِق��ًا)

نَُّ�� �ِ  ْنَ�ا َوَال َ�ُغ�َّ نَُّ�ُ� اْلَ�َ�اُة ال�ُّ ِ َح�ٌّ َفَال َتُغ�َّ ِ اْلَغُ�وُر)ُهَ� َجاٍز َع� َواِلِ�ِه َشْ��ًا ِإنَّ َوْعَ� �َّ    .)٨( ا�َّ

                                                
  )١٤س�رة ال�ل�، اآل�ة (  )٢(
  )٢٩س�رة ال�هف، اآل�ة (  )٣(
  )١٠س�رة ال�ل�، اآل�ة (  )٤(
  )٣س�رة اإلن�ان، اآل�ة (  )٥(
  )٢١-٢٠س�رة ال�وم، اآل�ة (  )٦(
  )١س�رة ال��اء، اآل�ة (  )٧(
  )١س�رة لق�ان، اآل�ة (  )٨(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٤٣                                                            )٢٠١٧ 

ـ� َذَكـٍ� َوُأن�َـى َوَجَعْلَ�ـاكُ والق�آن ال���� �ق�ل ْ� ُشـُع��ًا َوَقَ�اِئـَل ِلَ�َعـاَرُف�ا ِإنَّ (َ�ـا َأیَُّهـا ال�َّـاُس ِإنَّـا َخَلْقَ�ـاُك� ّمِ

ِ َأْتَقاُكْ� ِإنَّ �ََّ َعِل�ٌ� َخِ��ٌ�)    .)٩( َأْكَ�َمُ�ْ� ِع�َ� �َّ

َ�ُه� (َمْ� َعِ�َل َصاِل�ًا ّمِ� َذَكٍ� َأْو ُأنَ�ى َوُهَ� ُمْ�ِمٌ� َفَلُ�ْ�ِ�َ��َُّه َحَ�اًة َ��َِّ�ًة َوَلَ�ْ�ـِ�َ��َُّهْ� َأْجـوالق�آن ال����

   .)١٠(ِ�َأْحَ�ِ� َما َ�اُن�ْا َ�ْعَ�ُل�َن)

   .)١١((َ�ا َأیَُّها ال�َّاُس اْعُ�ُ�وْا َر�َُّ�ُ� الَِّ�� َخَلَقُ�ْ� َوالَِّ�یَ� ِم� َقْ�ِلُ�ْ� َلَعلَُّ�ْ� َت�َُّق�َن)والق�آن ال���� 

لـى هللا تعـالى هـي وم� خالل ه�ا ال��اب �أیها ال�اس أخ�ت ال�ع�ة عال���ها وواقع��ها، فال�ع�ة إ

فهـ� ال�ح�ـة ألن  )١٢( رح�ة للعال��� ألن ال�س�ل ال���� قال هللا تعالى له (مـا أرسـل�اك إال رح�ـة للعـال���)

(اَلـــ� ِ�َ�ـــاٌب َأنَ�ْلَ�ـــاُه ِإَلْ�ـــَ� ِلُ�ْ�ـــِ�َج ال�َّـــاَس ِمـــَ� الــ�ع�ة أخ�جـــ� ال�ـــاس مـــ� ال�ل�ـــات إلـــى ال�ـــ�ر، قـــال تعــالى: 

ـَ�اَواِت َوَمـا ِفــي اَألْرِض * ِ�ـِإْذِن َر�ِِّهـْ� ِإَلـى ِصـَ�اِ� اْلَعِ��ـِ� اْلَ�ِ��ـ�ِ  ال�ُُّلَ�ـاِت ِإَلـى ال�ُّـ�رِ  ّ�ِ الَّـِ�� َلـُه َمـا ِفـي ال�َّ

   .)١٣(َوَوْ�ٌل لِّْلَ�اِفِ��َ� ِمْ� َعَ�اٍب َشِ�یٍ�)

وهــي أخــ� ال�ــاس مــ� �ل�ــات ال�هــل واألغــالل واإلصــ�ار الــ�� �ــان علــى ال�ــاس، و�ف�ــل الــ�ع�ة 

ـيَّ الَّـِ�� َ�ِ�ُ�وَنـُه َمْ�ُ���ـًا م�ة ع�ف ال�اس ال�الل وال��ام، قال تعالىاإلسال (الَِّ�یَ� َی�َِّ�ُع�َن ال�َُّس�َل ال�َِّ�يَّ اُألّمِ

ـــ �َ ـــاْلَ�ْعُ�وِف َوَ�ْ�َهـــاُهْ� َعـــِ� اْلُ��َ�ـــِ� َوُ�ِ�ـــلُّ َلُهـــُ� ال�َّ�ِّ ـــْأُمُ�ُه� ِ� ـــْ�ِهُ�  اتِ ِع�ـــَ�ُهْ� ِفـــي ال�َّـــْ�َراِة َواِإلْنِ��ـــِل َ� ُم َعَل َوُ�َ�ـــ�ِّ

ُروُه َونَ  َ�ـُ�وُه َواتََّ�ُعـ�ْا ال�ُّـ�َر اْلَ�َ�آِئَ� َوَ�َ�ـُع َعـْ�ُهْ� ِإْصـَ�ُهْ� َواَألْغـَالَل الَِّ�ـي َ�اَنـْ� َعَلـْ�ِهْ� َفالَّـِ�یَ� آَمُ�ـ�ْا ِ�ـِه َوَعـ�َّ

   .)١٤( الَِّ�َ� ُأنِ�َل َمَعُه ُأْوَلـِ�َ� ُهُ� اْلُ�ْفِلُ��َن)

  م أك�� في ه�ا ال���� �ع� ال�الم ع� ال��ل� األول.و���ح ال�ال  

  المبحث األول: الدعوة لغة واصطالحاً:

   ال�ع�ة لغة:

هي ال�ل�، �قال دعا �ال�يء �ل� إح�اره، ودعاه إلى ال�يء ح�ه على ق��ه، �قال دعـاه إلـى 

   .)١٥(إل�هالق�ال، ودعاه إلى ال�الة، ودعاه إلى ال�ی�، و�لى ال��ه� ح�ه على اع�قاد وساقه 

و�����ــا اســ��الص ال�ع�ــي االصــ�الحي للــ�ع�ة مــ� مع�اهــا اللغــ�� ال�ــاب� وهــ� "ال�لــ� وال�ــ� 

  على ال�يء وال��ق إل�ه..."

  ف����� مع�ى ال�ع�ة إلى اإلسالم �ل� ال�اس وس�قه� إل�ه، وح�ه� على األخ� �ه.

                                                
  )١٣س�رة ال���ات، اآل�ة (  )٩(
  )٩٧س�رة ال��ل، اآل�ة (  )١٠(
  )٢١س�رة ال�ق�ة، اآل�ة (  )١١(
  )١٠٧س�رة األن��اء، اآل�ة (  )١٢(
  )٢- ١س�رة إب�اه�� (  )١٣(
  )١٥٧س�رة األع�اف، اآل�ة (  )١٤(
  ٦٣٠ص- ٢ج-مادة (عل�) -ال�ع�� ال�س��  )١٥(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٤٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

وال������ــة وال��ف���ــة مــ� ول�ــي ��ــ�ل تع��ــ� الــ�ع�ة اإلســالم�ة م�احــل الــ�ع�ة الــ�الث ال��ل�غ�ــة،   

جهة، ول�ي ����� علـى ع�اصـ� ع�ـل األن��ـاء علـ�ه� ال�ـالة وال�ـالم عامـة وع�ـل ن���ـا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خاصـة. 

مــ� جهــة أخــ�� أر� أن نعــ�ف الــ�ع�ة اإلســالم�ة اصــ�الحًا �أنهــا: "ت�ل�ــغ اإلســالم لل�ــاس، وتعل��ــه إ�ــاه�، 

� هللا تعـالى ع�ـل رسـ�له ملسو هيلع هللا ىلص ال�اع�ـة األول لإلسـالم وف�ـله ��ـا ��ـ�ل هـ�ه وت���قه في واقع ال��اة، فق� ب�ّ 

ــ�َ� َرُســ�ًال  الع�اصـ� ال�الثــة فــي أك�ــ� مــ� م�ضــع فــي ��ا�ــه فقــال ســ��انه وتعــالى ِّ� (ُهــَ� الَّــِ�� َ�َعــَ� ِفــي اْألُّمِ

ْ�ُهْ� َیْ�ُل� َعَلْ�ِهْ� آَ�اِتِه َوُ�َ�كِّ�ِهْ� َوُ�َعلِّ�ُ  ِ��ٍ�)ّمِ    .)١٦(ُهُ� اْلِ�َ�اَب َواْلِ�ْ�َ�َة َوِ�ن َ�اُن�ا ِم� َقْ�ُل َلِفي َضَالٍل مُّ

فق� ش�ل س��انه "ی�ل�ا عل�ه�" ال��ـان وال��ل�ـغ وهـ� الع��ـ� األول مـ� ع�اصـ� الـ�ع�ة، ��ـا شـ�ل 

"ال��ـ���" ��ـا  ق�له "و����ه� و�عل�ه� ال��اب" ال����ة وال�عل��، أو ما �ع�� ع�ه عادة في ال���لح ال�ع�� 

ش�ل ق�له "و�عل�ه� ال��ـاب وال���ـة" ال����ـ� وال��ف�ـ�، ألن ال��ـاب ه�ـا القـ�آن ال�ـ���، وال���ـة ه�ـا ال�ـ�ة 

ال����ة، وال��ة في حق�ق�ها (ال���قة) أ�: ���قة ت���� هـ�ا القـ�آن، فقـ� أوضـ�� ال�ـ�ة لل��ـل��� ���قـة 

   .)١٧(ت���� الق�آن على م���� األف�اد وال��اعات

هــ�ا جانــ� مــ� تع��ــ� الــ�ع�ة اإلســالم�ة، ونــ�� أن العل�ــاء قــ� ع�فــ�ا الــ�ع�ة اإلســالم�ة ب�ع��فــات 

م��لفة خاصة ال�ع�ة في االص�الح. وار� ل���� م� الفائ�ة أن إ��اق �ع� ال��اجع ل��عـ�ف أك�ـ� علـى 

  ال�ع�ي اللغ�� واالص�الحي.

االســ� (دعــا) ��ــا تــأتي ��ع�ــي الــ�عاء ف�ــ�� أن الــ�ع�ة فــي اللغــة هــي أن �ل�ــة دعــ�ة تــأتي ��ع�ــي 

وه� الع�ادة أو ال��اء و��ا ال�ع�ة إلى ال�يء م�ل ال�ع�ة إلى ال�عام. وال�ع�ة تأتي ��ع�ـي القـ�ل، والـ�ع�ة 

تــأتي ��ع�ــي ال�ــ�ال �ق�لــه تعــالى علــى ل�ــان ب�ــي إســ�ائ�ل ع�ــ�ما أمــ�ه� هللا أن یــ����ا �قــ�ة (أدع ل�ــا ر�ــ� 

  ب�ل� أسأل ل�ا ر��. ی��� ل�ا ما ل�نها) �ع��ان

وم� معاني ال�ع�ة األذان وه� ال��اء ومـ� معان�هـا ال�عا�ـة ��ع�اهـا ال��ـ�، ولـ�� ال�ع�ـي الق�ـ�ح 

   .)١٨(ال���اول لل�عا�ة

أمــا الــ�ع�ة فــي عــ�ف واصــ�الح الــ�عاة فقــ� تعــ�دت أراءهــ� حــ�ل ذلــ� وت�ای�ــ� أف�ــاره�، وه�الــ� 

؟ أم تع�ي ن�ـ�ه و��انـه لغ�ـ� ال��ـل���؟ أم تع�ـي ال�ع��ـ� ت�اؤالت، هل ال�ع�ة تع�ي ال�ی� اإلسالمي نف�ه

  �ه وتعل��ه لل�اس �افه...؟

وم� بـ�� هـ�ه ال��ـاؤالت نقـ�ل: أن الـ�ع�ة إلـى هللا تعـالى هـي "ح��ـة عل��ـة ع�ل�ـة ل��ـ� اإلسـالم 

وتعل��ـــه لل�ـــاس وتعـــ��فه� �ـــه علـــى وجهـــه ال�ـــ��ح، وفـــ� مـــ�هج عل�ـــي مـــ�روس ب�ســـائل وأســـال�� راق�ـــة 

   .)١٩(ة، ب�اس�ة دعاة م�ل��� �ق�م�ن �ه في ال�اس على ه�� و����ةوم���د

                                                
  )٢س�رة ال��عة، اآل�ة (  )١٦(
  .١٧-١٦ص-الف�ح ال��ان�نيتأل�ف دمحم أب�  -ب��وت - م�س�ة ال�سالة -١٩٩٥هـ١٤١٥ �٣-ال��خل إلى عل� ال�ع�ة  )١٧(
  ب�ون تار�خ -��ع دار ال�عارف �القاه�ة - ١٣٨٥ص -٢ج - مادة (دعا) -ل�ان الع�ب الب� م���ر  )١٨(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٤٥                                                            )٢٠١٧ 

ولــ� حلل�ــا �عــ� مفــ�دات هــ�ا ال�ع��ــ� العل�ــي ل�جــ�ناه ی�اســ� مق�ــ�د الــ�ع�ة اإلســالم�ة فع�ــ�ها 

  نق�ل: أن ال�ع�ة "ح��ة" ن�� أن اإلسالم �ق�م على الع�ل ال�� م� ل�ازمه ال���ة.

ال���ــة قــ�ام هــ�ا الــ�ی� ومــ� ثــ� ال �فقهــه إال الــ�ی� ی����ــ�ن �ــه فالــ�ع�ة ال تقــ�م بــ�ونها، بــل إن 

و��اه�ون ل�ق���ه م� واقع ال�اس �ال���ة الع�ل�ة وال��ـارب ت�ـ�م �ـأن الـ�ی� ال ی�ـ�م��ن فـي ال���ـة بهـ�ا 

الـ�ی� ال �فقه�نـه مه�ــا تف�قـ�ا ل�راسـ�ه فــي ال��ـ�، دراسـة �ــاردة، وأن الل��ـات ال�اشـفة فــي هـ�ا الـ�ی�، إن�ــا 

��لــي لل���ــ���� �ــه ح��ــه جهاد�ــة فــي أنف�ــه� وأهلــ�ه� وقــ�مه� وفــي ال�ــارج ل�ق��ــ�ه فــي ح�ــاة ال�ــاس وال ت

ت��لـــي للقاعـــ�ی� وال��لفـــ�� ال�ـــا���� ال����ـــ�ق�� �ـــه �المـــًا أجـــ�ف ال ��ـــاوز ح�ـــاج�ه� وح��ـــة شـــفاهه� 

   .)٢٠(واض��اب أل���ه� ال���ل�ة

ا ح��ة غ�� م��دة ���ود، بـل علـى ال�اع�ـة أن وم� خالل ه�ا ال�ع��� ن�� عال��ة ال�ع�ة، و�نه

ی��ــ�ك فــي �ــل أق�ــار األرض، ال ی�قفــه إال �ــال�. وع�ــ�ما ن��ــ� إلــى مــا فــي ال��لــ� القــادم ن�ــ� عال��ــة 

ال�ع�ة وذل� في ح��ها ح�� إن ح�� الـ�ع�ة واجـ� علـى �ـل م�ـل� وم�ـل�ه فـي �ـل �قـاع األرض. وذلـ� 

  ك�ا ن�� في ال��ل� ال�الي:

  ني: حكم الدعوة وآراء العلماء في ذلكالمبحث الثا

اتفــ� العل�ـــاء علـــى وجـــ�ب الــ�ع�ة، واخ�لفـــ�ا فـــي ن�ع�ـــة ال�جـــ�ب هــل هـــ� علـــى ال�ع�ـــ��، أم علـــى 

ال�فا�ــة؟ وت�ســع �ــل �ــ�ف فــي االســ��الل علــى ق�لــه �ال��ــ�ص ال�ــ�ع�ة واألدلــة العقل�ــة، م�ــا قــ� ��ــع� 

�، واألث� ال���� له�ا في جانـ� الع�ـل، والـ�� رأی�ـه ال��لع على ه�ا ال�الف واالس��الل �ال�ع� ب�� الق�ل�

�ع� م�ا�عة الق�ل�� وأدل�ه�ا أن ال�الف ب��ه�ا أش�ه �ال�الف ال����، وت��� ال��افة ب��ه�ـا فـي ال�انـ� 

  الع�لي.

وق�ــل أن أقــ�ر هــ�ه ال����ــة، البــ� مــ� إل�امــة م��لــة �أصــل ال�ــالف فــي ال��ــألة مــع االســ��الل 

  العل�اء القائل�ن �ال�ج�ب الع��ي �أدلة م�ها:عل�ها. فأق�ل اس��ل 

ـٌة َیـْ�ُع�َن ِإَلـى اْلَ�ْ�ــِ� َوَ�ـْأُمُ�وَن ِ�ـاْلَ�ْعُ�وِف َوَ�ْ�َهــْ�َن  �ـأن لف�ـه "مـ�" فــي ق�لـه تعـالى .١ ــ�ُ�ْ� ُأمَّ (َوْلـَ�ُ�� ّمِ

   .)٢١( َعِ� اْلُ��َ�ِ� َوُأْوَلـِ�َ� ُهُ� اْلُ�ْفِلُ��َن)

ع�� وذل� �ق���ة األدلة األخـ�� ال�ال�ـة، ف�غ�ـ� هـ�ه اآل�ـة هي لل��ان وال�����، ول��� لل��

ع��ه� ت�ج�ه ال��اب �ال�ع�ة إلى ج��ع ال��لف��، ف���ن الـ�ع�ة واج�ـه علـى �ـل فـ�د م�ـل� �قـ�ر 

 اس��اع�ه.

                                                                                                                                                   
 -تأل�ف دمحم ز�� الهاد� الع�مابي - م�ا�ع ال��دان للع�لة �ال����م -م٢٠٠٥ �١ - ال���ل واالس��عاب -ال�ع�ة اإلسالم�ة  )١٩(

  ١٠- ٩-٨ص
  م��ر ساب�. - ١١-١٠ص - ل���ل واالس��عابا -ال�ع�ة اإلسالم�ة  )٢٠(
  )١٠٤س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٢١(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٤٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

اْلُ��َ�ـِ� َوُتْ�ِمُ�ـ�َن  (ُك�ُ�ْ� َخْ�َ� ُأمٍَّة ُأْخِ�َجْ� ِلل�َّاِس َتـْأُمُ�وَن ِ�ـاْلَ�ْعُ�وِف َوَتْ�َهـْ�َن َعـ�ِ  �ع��م ق�له تعالى .٢

ْ�ُهُ� اْلُ�ْ�ِمُ��َن َوَأْكَ�ُ�ُهُ� اْلَفاِسُق�َن)   .)٢٢(ِ�اّ�ِ َوَلْ� آَمَ� أَْهُل اْلِ�َ�اِب َلَ�اَن َخْ��ًا لَُّه� ّمِ

 ف�عل� اآل�ة ال�ع�ة س�ة عامة م� س�ات األمة ال��ل�ة، ف���ن واج�ه عل�ها ج��عًا.

� رأ� مـ��� م��ـ�ًا فل�غ�ـ�ه ب�ـ�ه، فـإن لـ� ��ـ��ع ف�ل�ـانه فـإن لـ� ��ـ��ع ف�قل�ـه وذلـ� و�ق�له ملسو هيلع هللا ىلص: "م .٣

   .)٢٣(أضعف اإل��ان

  واس��ل العل�اء القائل�ن �ال�ج�ب ال�فائي �أدلة م�ها:

�ــان لف�ــه "مــ�" فــي ق�لــه تعــالى "ولــ��� مــ��� أمــه..." اآل�ــة هــي لل��عــ��، وذلــ� �ق���ــة األدلــة  .١

 ال�ال�ة.

ـْ�ُهْ� َ�آِئَفـٌة لَِّ�َ�َفقَُّهـ�ْا  وتعالىو�ق�له س��انه  .٢ (َوَما َ�اَن اْلُ�ْ�ِمُ��َن ِلَ��ِفُ�وْا َ�آفًَّة َفَلْ�َال َنَفَ� ِم� ُ�ّلِ ِفْ�َقـٍة ّمِ

یِ� َوِلُ��ِ�ُروْا َقْ�َمُهْ� ِإَذا َرَجُع�ْا ِإَلْ�ِهْ� َلَعلَُّهْ� َ�ْ�َ�ُروَن)   .)٢٤(ِفي الّ�ِ

ال���� ع�ل ���ـاج إلـى علـ� و��ـ��ة �ال�ـ�و� واألحـ�ال، وهـ�ا  وألن األم� �ال�ع�وف وال�هي ع� .٣

ال ی��ف� في ج��ـع ال��ـل��� ف��ـ�ن ال�اجـ� علـى مـ� تـ�ف� ف�ـه ال�ـ�و�، فـإذا قـام ب�اجـ� الـ�ع�ة 

  م� ت�ف�ت ف�ه� ال��و� سق� اإلث� ع� ال�اق��.

األول، ومـ�ه� مـ� وق� اخ�لف العل�اء في ت�ج�ح أحـ� القـ�ل�� علـى األخـ�، ف�ـ�ه� مـ� رجـح القـ�ل 

  رجح الق�ل ال�اني.

وال أر� حاجة لل�خ�ل في ه�ه ال��ج��ات ما دام ال�الف في ن��� خف�فًا ل�� له م� أثـ� ع�لـي 

  ك���... وذل� ل�ا یلي:

 التفاق ال��ف�� على أصل ال�ج�ب.  .١

� ال��ـ� وألن ال�ی� قال�ا �ال�ج�ب ال�فائي، ی�فق�ن مع اآلخ��� �أنـه إذا لـ� ت��ـل ال�فا�ـة لـ� ��ـق .٢

عــ� ال�ــاق��، و��قــي ال��ــاب م��جهــًا إلــى ال���ــع ح�ــى ت��قــ� ال�فا�ــة إذا لــ� ت��قــ� ال�فا�ــة أثــ� 

 ال���ع.

وألن ال�ی� قـال�ا �ـال�ج�ب الع��ـي، ق�ـ�وا ال�جـ�ب �االسـ��اعة ف�ـ� لـ� ��ـ� عال�ـًا ���ـ� ال���ـ� ال  .٣

ع�ــه ال�جــ�ب فــال ی��تــ� �عــ� م�ــ���عًا �االتفــاق، و�ــ�ل� مــ� �ــان عــاج�ًا عــ� تغ��ــ� ال���ــ� ســق� 

على الق�ل �ال�ج�ب الع��ي حـ�ج علـى أحـ�. وألنـه لـ� سـق� ال�جـ�ب �ق�ـام مـ� ت��قـ� بهـ� ال�فا�ـة 

                                                
  )١١٠س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٢٢(
) وأبي داؤود ٢١٧٣ص( -أن�� س�� ال��م�� -روا�ة أبي سع�� ال��ر� رضي هللا ع�ه -)٤٥ال��ی� رق� (–ص��ح م�ل�   )٢٣(

)١١٤٠.(  
  )١٢٢س�رة ال���ة، اآل�ة (  )٢٤(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٤٧                                                            )٢٠١٧ 

(َوَمـْ� َأْحَ�ـُ�  اس��الًال �ق�لـه تعـالى .)٢٥(�قي ح�� ال��ب، ف���ب ج��ع ال��ل��� إلى الق�ام �ال�ع�ة

ِ َوَعِ�َل َصاِل�اً    .)٢٦(َوَقاَل ِإنَِّ�ي ِمَ� اْلُ�ْ�ِلِ��َ�) َقْ�ًال ّمِ�َّ� َدَعا ِإَلى �َّ

ــٌة َیـْ�ُع�َن ِإَلــى ونـ�� أن الـ�اجح هــ� ال�جـ�ب الع��ـي ألن هللا ســ��انه وتعـالى قــال: ( ـ�ُ�ْ� ُأمَّ َوْلـَ�ُ�� ّمِ

ت�ضـح اآل�ـة أن (مـ���) لل��ـان . و )٢٧()اْلَ�ْ�ِ� َوَ�ْأُمُ�وَن ِ�اْلَ�ْعُ�وِف َوَ�ْ�َهْ�َن َعِ� اْلُ��َ�ِ� َوُأْوَلـِ�َ� ُهـُ� اْلُ�ْفِلُ�ـ�نَ 

ولـ�� لل��عـ��، وأن هـ�ا ال��ـ� فـي الـ�ع�ة هـ� ل�ــل م�ـل� لـ�� لف�ـة مع��ـة وال ج�اعـة وال ق��لـة هـ� ح�ــ� 

  لل���ع وه�ا ما ی�ل على عال��ة ال�ع�ة وال�� ی��ح أك�� إن شاء هللا في ال���� ال�ال�.

  
  

  المبحث الثالث
  عالمیة الدعوة

  

  ار روف وا ن ار ادوة ن ل 

وجاءت عال��ة ال�ع�ة م� اآل�ات ال�ي ت��ث� ع� ال�ع�ة وأع�� أوام� ل�ل م�ل� أن �قـ�م �ـأم� 

الــ�ع�ة، فال��ــاب الــ�ع�� لــ� ��ــ� ل��ــ� أو ع��ــ� أو رجــل ال���ــ�ة الع���ــة وتــ�ك رجــل األف��ق�ــة و�ن�ــا �ــان 

أو أن�ــــي ���ــــ�ًا أو صــــغ��ًا ون�ــــ� ذلــــ� فــــي ق�لــــه  ال��ــــاب للقلــــ�ب ال�ــــي هــــي فــــي قلــــ� �ــــل إن�ــــان ذ�ــــ�اً 

ــــــِ��َ تعـــــالى ـــــِ� َوُأْوَل ـــــِ� اْلُ��َ� ـــــْ�َن َع ـــــاْلَ�ْعُ�وِف َوَ�ْ�َه ـــــْأُمُ�وَن ِ� ـــــِ� َوَ� ـــــى اْلَ�ْ� ـــــْ�ُع�َن ِإَل ـــــٌة َی ـــــ�ُ�ْ� ُأمَّ ـــــُ�  (َوْلَ�ُ�� ّمِ ُه

   .)٢٨(اْلُ�ْفِلُ��َن)

ْأُمُ�وَن ِ�اْلَ�ْعُ�وِف َوَتْ�َهْ�َن َعِ� اْلُ��َ�ِ� َوُتْ�ِمُ��َن ِ�اّ�ِ َوَلْ� (ُك�ُ�ْ� َخْ�َ� ُأمٍَّة ُأْخِ�َجْ� ِلل�َّاِس تَ وقال تعالى

ْ�ُهُ� اْلُ�ْ�ِمُ��َن َوَأْكَ�ُ�ُهُ� اْلَفاِسُق�َن)    .)٢٩(آَمَ� أَْهُل اْلِ�َ�اِب َلَ�اَن َخْ��ًا لَُّه� ّمِ

ال��ــل�ة ون�ــ� الــ�ع�ة إلــى  (وه�ــا ن�ــ� عال��ــة الــ�ع�ة إلــى أ� ال�جــل وال�ــ�أة ال����ــي إلــى ال��اعــة

ال��ــ� علــى أ� إن�ــان وذلــ� فــي ق�لــه تعــالى "ولــ��� مــ���" "فــال بــ� مــ� ج�اعــة تــ�ع�ا إلــى ال��ــ�، وتــأم� 

�ال�ع�وف، وت�هي ع� ال����، الب� م� سل�ة في األرض ت�ع�ا إلى ال��ـ� وتـأم� �ـال�ع�وف وت�هـي عـ� 

لق�آنــي ذاتـه. فه�الــ� (دعــ�ة) إلـى ال��ــ� ول�ــ� ال���ـ�، والــ�� �قـ�ر أنــه البــ� مـ� ســل�ة هــ� مـ�ل�ل الــ�� ا

ه�اك ��ل� "أمـ�" �ـال�ع�وف. وه�ـاك "نهـي" عـ� ال���ـ�، و�ذا أن �قـ�م �قـ�م �الـ�ع�ة غ�ـ� ذ� سـل�ان فـإن 

األم� وال�هي ال �ق�م به�ا إال ذو سل�ان.. أنه الب� م� سـل�ة تـأم� وت�هـي، سـل�ة تقـ�م علـى الـ�ع�ة إلـى 

ت��ع وحـ�اتها وتـ�ت�� ���ـل هللا وح�ـل األخـ�ة فـي هللا... سـل�ة تقـ�م علـى ال��� وال�هي ع� ال��، سل�ة 

هــات�� ال���ــ�ت�� م���ع�ــ�� ل��ق�ــ� مــ�هج هللا فــي ح�ــاة ال��ــ�.. وت�ق�ــ� هــ�ا ال�ــ�هج �ق��ــي "دعــ�ة" إلــى 

                                                
  ٣٤-٣٣-٣٢-٣١ص -عل� ال�ع�ةال��خل إلى   )٢٥(
  )٣٣س�رة ف�ل�، اآل�ة (  )٢٦(
  )١٠٤س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٢٧(
  )١٠٤س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٢٨(
  )١١٠س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٢٩(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٤٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

�ـال�ع�وف وت�هـي عـ� ال���ـ�...  )٣٠( ال��� �ع�ف م�ها ال�ـاس حق�قـة هـ�ا ال�ـ�هج، و�ق��ـي سـل�ة تـأم�)

.. �هللا �ق�ل"ومــا أرســل�ا مــ� رســ�ل إال ل��ــاع �ــإذن هللا) ف�ــ�هج هللا فــي األرض لــ�� م�ــ�د وعــ� ف��ــاع.

و�رشاد و��ان. فه�ا ش��، أما ال��� األخ� فه� الق�ام ��ـل�ة األمـ� وال�هـي علـى ت�ق�ـ� ال�عـ�وف ونفـي 

�� و�ــل ذ� شــه�ه ال���ـ� مــ� ال��ــاة ال��ــ��ة وصــ�انة تقال�ــ� ال��اعــة ال��ـ�ة مــ� أن �ع�ــ� بهــا �ــل ذ� هــ

و�ل ذ� م�ل�ة، وض�انة ه�ه ال�قال�� ال�ال�ة مـ� أن �قـ�ل ف�هـا �ـل أمـ�� ب�أ�ـه و���ـ�ره والـ�ع�ة إلـى 

ال��ـــ� واألمـــ� �ـــال�ع�وف وال�هـــي عـــ� ال���ـــ� ومـــ� ثـــ� ت�ل�ـــف لـــ�� �ـــاله�� وال �ال��ـــ��، و�ذا ن��نـــا إلـــى 

�ـافعه�، وغـ�ور �ع�ـه� و����ـائه� ���ع�ـه و�لـى اصـ��امه ��ـه�ات ال�ـاس ونـ�واته�، وم�ـالح �ع�ـه� وم

وف�ه� ال��ار القاس� وف�ه� ال�اك� ال���ل� وف�ه� الها�� الـ�� ��ـ�ه ال�ـع�د. وفـ�ه� ال����ضـي الـ�� ��ـ�ه 

االســ�قامة وفــ�ه� م�ــ� ی��ــ�ون ال�عــ�وف و�ع�فــ�ن ال���ــ� وال تفلــح األمــة، وال تفلــح ال��ــ��ة، إال أن ��ــ�د 

  ال���.

قي على هات�� ال����ت�� اإل��ان �ا� واإلخ�ة في هللا ل�ق�م على ه�ا وم� ث� فالب� م� ج�اعة ت�ال

األمــ� "أول�ــ� هـــ� ال�فل�ــ�ن" ح�ــ� أن ق�ـــام هــ�ا ال��اعــة ضـــ�ورة مــ� ضــ�ورات ال�ـــ�هج اإللــه ذاتــه فهـــ�ه 

ال��اعة هي ال�س� ال�� ی��ف� ف�ه ه�ا ال��هج و���ق� في صـ�رته ال�اقع�ـة. هـ� ال�سـ� ال��ـ� ال���افـل 

ن على دع�ة ال���، ال�ع�وف ف�ه ه� ال��� والف��لة وال�� والع�ل وال���� ف�ه ه� ال�� وال�ذیلة ال��عاو 

وال�ا�ل وال�لـ� ع�ـل ال��ـ� ف�ـه أ��ـ� مـ� ع�ـل ال�ـ�، والف�ـ�لة ف�ـه أقـل ت�ـال�ف مـ� ال�ذیلـة، وال�ـ� ف�ـه 

انًا وصانع ال�� ف�ـه ��ـ� أق�� م� ال�ا�ل والع�ل ف�ه أنفع م� ال�ل�، فاعل ال��� ف�ه ��� على ال��� أع� 

مقاومة وخ�النا.. وم� ه�ا ق��ة ه�ا ال����ع أنـه ال���ـة ال�ـي ی��ـ� ف�هـا ال��ـ� وال�ـ� �ـال ���ـ� جهـ�، ألن 

كل ما ح�له و�ل م� ح�له �عاونه، وال�ي ال ی��� ف�ها ال�� وال�ا�ـل إال �ع�ـ� وم�ـقه، ألن �ـل مـا ح�لـه 

  .)٣١(�عارضه و�قاومه

ل�ج�د وال��اة والقـ�� واألع�ـال واألحـ�اث واألشـ�اء واألشـ�اص.. ���لـف وال���ر اإلسالمي ع� ا

  في ه�ا �له ع� ال���رات ال�اهل�ة اخ�الفًا ج�ه��ًا أص�ًال. 

فالبــ� إذن مــ� وســ� خــاص �عــ�� ف�ــه هــ�ا ال��ــ�ر ��ــل ق��ــة ال�اصــة. البــ� لــه مــ� وســ� غ�ــ� 

   .)٣٢(ال�س� ال�اهلي، وم� ب��ة غ�� ال���ة ال�اهل�ة

ل ال��ـاب فـي اآل�ـة ومـا اس�ع�ضـه صـاح� ال�ـالل ن�ـ� عال��ـة الـ�ع�ة سـ�اء �ـان فـي وم� خـال

  ال��ا���� أو ال�ی� �ق�م�ن �أم� ال�ع�ة.

                                                
-٤٣٨، ص٤-١، األج�اء ١م، تأل�ف س�� ق��، ج١٩٨١-هـ١٤٠٦، ١٢في �الل الق�آن، دار العل� لل��اعة وال���، ج�ة، �  )٣٠(

٤٣٩.  
  ..٤٣٩- ٤٣٨في �الل الق�آن، ال��جع ال�اب�، ص  )٣١(
األج�اء  - ج ال��ل� األول -تأل�ف س�� ق�� - م١٩٨٦هـ ١٤٠٦ �١٢ -ج�ة -دار العل� لل��اعة وال��� -في �الل الق�آن  )٣٢(

  .٤٣٩-٤٣٨ص -)٤- ١(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٤٩                                                            )٢٠١٧ 

ودعــ�ة اإلســالم هــي دعــ�ة عال��ــة، ودعــ�ة ت�ــ�ل مــ� ال�اهل�ــة وال�اد�ــة أ�ــا �ــان نــ�ع هــ�ا اإلن�ــان 

  �ان.ح�� أن دع�ة اإلسالم الب� أن ت�ل إل�ه رغ� اخ�الف ال�مان وال�

(َلَقـْ� َمـ�َّ ّ�ُ َعَلـى اْلُ�ـ�ِمِ��َ� ِإْذ َ�َعـَ� ِفـ�ِهْ� َرُسـ�ًال فالق�آن ال�ـ��� �قـ�ل فـي شـأن �ع�ـه ال��ـ�في ملسو هيلع هللا ىلص 

ْ� َأنُفِ�ِهْ� َیْ�ُل� َعَلْ�ِهْ� آَ�اِتِه َوُ�ـَ�كِّ�ِهْ� َوُ�َعلُِّ�ُهـُ� اْلِ��َـاَب َواْلِ�ْ�َ�ـَة َوِ�ن َ�ـاُن�ْا ِمـ�  ِ�ـ�ٍ�)ّمِ  .)٣٣( َقْ�ـُل َلِفـي َضـالٍل مُّ

أ� لــ�� أج���ــًا عــ�ه� فــي لغــ�ه� وال غ���ــًا عــ� ب��ــ�ه� وأحــ�اله� ال�ــي �ع��ــ�نها ی�لــ�ا علــ�ه� آ�اتــه و�ــ���ه� 

  و�عل�ه� ال��اب وال���ة وأن �ان�ا م� ق�ل لفي ضالل م���.

لقــ�آن ال���ــ�، ح�ــ��ا وقــ� �انــ� مه��ــه عل�ــه ال�ــالم ب�ــ�ه� أن یــ�لغه� آ�ــات هللا فــي ��ا�ــه وهــ� ا

كان� ت�حي إل�ه وأن ی�ع�ه� على ت�ه�� أنف�ه� م� العادات ال�ي �ان� ت���� عل�ه�، وال��ل ال�ي �ان 

��ـل��نها فـي ح�ــاته�.. وأن �عل�هـ� خ�ــ�ًا مـا فــي ��ـاب هللا مـ� م�ــاد� وح�ـ� تقــ�م عل�هـا أمــ�ه� وت���ـ� بهــا 

ل�ـه ال�ــالم �ـان�ا فــي ضـالل م�ــ��.. �ـان�ا فــي ج�ـاع�ه� وهــي مه�ـة ل��ــ� سـهلة ألن ال�ــاس علـى عهــ�ه ع

  ش�ك ووث��ه، �ان�ا في ماد�ة وجاهل�ة.

ـــغ الـــ�حي اإللهـــي ت���ـــ� فـــي أمـــ���  ـــى ت�ل� فـــ�ع�ة ال�ســـ�ل عل�ـــه ال�ـــالم ال�ـــي �انـــ� قائ�ـــة عل

  رئ�����.

ت�ه�ــ� ال�ــاس مــ� شــ��ه� ووث��ــ�ه� وجــاهل��ه�، أو ��ــا ع�ــ� القــ�آن �ــأن یــ���ه� أ�  األمــ� األول:

ی��ــ�ه� فــي م�ــ��� اإلن�ــان�ة و�ــ�قله� فــي هــ�ا ال��ــ��� مــ� م�حلــة إلــى م�حلــة أخــ�� �عــ�ها أبلــغ فــي هــ�ا 

ــْ�ُ�ُ� اْلَ��ْ ال��ــ���، ح�ــى ی��ــه. فــإذا تــ� هــ�ا ال��ــ��� أدت الــ�ع�ة غای�هــا األولي َمــْ� َعَل ُم َوَلْ�ــُ� (ُح�ِّ ــ�َّ ــُة َواْل �َ

َ�ُة َوال�َِّ��َ�ُة َوَما أَ  ُ�ُع ِإالَّ َمـا َذكَّْ�ـُ�ْ� َوَمـا ُذِ�ـَح اْلِ�ْ�ِ��ِ� َوَما أُِهلَّ ِلَغْ�ِ� ّ�ِ ِ�ِه َواْلُ�ْ�َ�ِ�َقُة َواْلَ�ْ�ُق�َذُة َواْلُ�َ�َ�ّدِ َكَل ال�َّ

ِلُ�ْ� ِفْ�ٌ� اْلَ�ْ�َم َیِ�َ� الَِّ�یَ� َ�َفُ�وْا ِم� ِدیِ�ُ�ْ� َفَال َتْ�َ�ْ�ُهْ� َواْخَ�ْ�ِن اْلَ�ْ�َم َعَلى ال�ُُّ�ِ� َوَأن َتْ�َ�ْقِ�ُ��ْا ِ�اَألْزَالِم ذَ 

ٍة َغْ�ـَ� ُمَ�َ�ـاِنٍف َأْكَ�ْلُ� َلُ�ْ� ِدیَ�ُ�ْ� َوَأْتَ�ْ�ُ� َعَلْ�ُ�ْ� ِنْعَ�ِ�ي َوَرِض�ُ� َلُ�ُ� اِإلْسَالَم ِدی�ًا َفَ�ِ� اْضُ��َّ ِفي َمْ�َ�َ�ـ

   .)٣٤(ْثٍ� َفِإنَّ ّ�َ َغُف�ٌر رَِّح�ٌ�)إلِِّ 

نقل ال�اس إلى ن�ام اج��اعي، واق��اد�، وس�اسي، وسل��ي، وأخالقي، ��فل له�  األم� ال�اني:

   .)٣٥(ال��ا�� الق�� و��ق�ه� م� ال���ق والف�قة ال�ي ت��د ال����عات ال�اد�ة عادة

ُق�ْا َواْذُكُ�وْا ِنْعَ�َ� ّ�ِ َعَلْ�ُ�ْ� ِإْذ ُ��ُ�ْ� أَْعَ�اء َفَألََّف َبْ�َ� (َواْعَ�ِ�ُ��ْا ِ�َ�ْ�ِل ّ�ِ َج�ِ وقال تعالى �عًا َوَال َتَف�َّ

ْ�َهـا َ�ـَ�لِ  َ� ال�َّاِر َفَأنَقَ�ُك� ّمِ  َشَفا ُحْفَ�ٍة ّمِ
َ
َ�اِتـِه َلَعلَُّ�ـْ� َ� ُیَ�ـ�ُِّ� ّ�ُ َلُ�ـْ� آُقُل�ِ�ُ�ْ� َفَأْصَ�ْ�ُ�� ِبِ�ْعَ�ِ�ِه ِإْخَ�انًا َوُ��ُ�ْ� َعَلى

   .)٣٦(َتْهَ�ُ�وَن)

                                                
  )١٦٤س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٣٣(
  ).٣ال�ائ�ة، اآل�ة (   )٣٤(
  م.١٩٧٦-هـ١٣٩٦ �١ -�ه م���ة وه -الق�آن وال����ع  )٣٥(
  )١٠٣س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٣٦(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٥٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

و��اًء على ما تق�م ن�� أن الغا�ة مـ� العال��ـة هـي ال��ـ�ل لهـ�ا ال����ـع مـ� ال�ل�ـات إلـى ال�ـ�ر   

  أ�ا �ان ه�ا ال����ع.

وعل�ـــه ن�ـــ� أن هـــ�ا ال����ـــع هـــ� م���ـــع الـــ�وا�� اإلن�ـــان�ة وال�ـــي ت��نـــ� إن�ـــان�ة مـــ� ال��ـــاب   

جاء في الق�آن ال���� واإلن�ان�ة ال�ي ��� أن ال ت��ن على ح�ـ� الق�ا�ـة والـ�م العال�ي لل�ع�ة وذل� ��ا 

  و�ن�ا على ح�� العق��ة ألن العق��ة خ�ابها ل�ل القل�ب في ال��� مه�ا �ان� درجاته�.

ول�ل� ن�� أن س��نا ن�ح عل�ه ال�الم �ل� م� ر�ه أن �غف� الب�ه وأن ���له ب�ح��ه، وعلل �ل�ه   

�َُّه َفَقـاَل َرّبِ ِإنَّ اُبِ�ـي ِمـْ� أَْهِلـي َوِ�نَّ َوْعـَ�َك اْلَ�ـ�ُّ هله، فقال وناد� ن�ح ر�ه فقاله�ا �أنه م� أ  (َوَناَد� ُن�ٌح رَّ

َ� ِ�ـِه ِعْلـٌ� اَل َ�ا ُن�ُح ِإنَُّه َلْ�َ� ِمْ� أَْهِلَ� ِإنَُّه َعَ�ٌل َغْ�ُ� َصاِلٍح َفـَال َتْ�ـَأْلِ� َمـا َلـْ�َ� َلـ* قَ َوَأنَ� َأْحَ�ُ� اْلَ�اِكِ���َ 

   .)٣٧(ِإّنِي أَِعُ�َ� َأن َتُ��َن ِمَ� اْلَ�اِهِل�َ�)

وفــي هــ�ا ال�ــ�اب ی��ــ� هللا علــى نــ�ح أن ��ــ�ن اب�ــه فــي عــ�اد أهــل نــ�ح وج�اع�ــه إذ ج�اع�ــه أو 

م���عــه علــى ال�ق�قــة ی��ــ�ن مــ� ال�ــ�م��� �ــه و��ســال�ه ولــ�� مــ� أق��ائــه وذو� رح�ــه فــي الــ�م والعالقــة 

القة في ال����ع ال��م� ل�� عالقة ال�م والق�ا�ة ول��� عالقة الق��لة واألس�ة، إذن إن�ا هي األس��ة، فالع

عالقــة اإل��ــان �ــا� والع�ــل ال�ــالح و�هــ�ا ی�جــه هللا رســ�له ن�حــًا إلــى أن عالقــة الق�ا�ــة ال ت�ضــع م�ضــع 

م���ع ال�سالة، أنه ی��غـي لل�سـ�ل االع��ار إ�القًا ع�� تق��� ال�وا�� ال�ي ی�ت�� بها األف�اد ف��ا ب��ه� في 

ولقائ� م���ع ال�ـ�م��� �عـ�ه أن یهـ�� �ـأف�اد ال����ـع علـى أسـاس اإل��ـان ب�ـ�ه� ولـ�� علـى أسـاس الق�ا�ـة 

وصلة ال�م ال�� ���� في ع�وقه�، وفي رسالة القـ�آن لل�سـ�ل دمحم عل�ـه ال�ـالم �لـ� م�ـه ومـ� ال�ـ�م��� 

بهـا دائ�ـًا فــي تـ�ا�� �ع�ــه� بـ�ع� وأن �ع��ـ��ا بهــا ع�ـ�ما ی��ــ�ون �ـه أن یل�ـأوا إلــى ه�ا�ـة هللا و�لــ�ذوا 

ُقـ�ْا َواْذُكـُ�وْا ِنْعَ�ـَ� ّ�ِ َعَلـْ�ُ�ْ� ِإْذ الق�ة وال�آخي وال���ة ف��ـا ب�ـ�ه�. ف�ق�ل (َواْعَ�ِ�ـُ��ْا ِ�َ�ْ�ـِل ّ�ِ َجِ��عـًا َوَال َتَف�َّ

ْ�َهــا َ�ــَ�ِلَ� ُك�ــُ�ْ� أَْعــَ�اء َفــَألََّف َبــْ�َ� ُقُلــ�ِ�ُ�ْ� َفَأْصــ ــَ� ال�َّــاِر َفَأنَقــَ�ُك� ّمِ  َشــَفا ُحْفــَ�ٍة ّمِ
َ
َ�ْ�ُ�� ِبِ�ْعَ�ِ�ــِه ِإْخَ�انــًا َوُ��ــُ�ْ� َعَلــى

   .)٣٨(ُیَ��ُِّ� ّ�ُ َلُ�ْ� آَ�اِتِه َلَعلَُّ�ْ� َتْهَ�ُ�وَن)

واذ��وا نع�ة "وح�ل هللا ه� ه�ای�ه في ��ا�ه" وال تف�ق�ا "أ� ال ت��زع�ا على أساس الق��لة واألس�ة" 

ـــ����  ـــة ال�ـــي �انـــ� شـــا�عه ب�ـــ��� فـــألف بـــ�� قل هللا علـــ��� "اآلن �عـــ� اإل��ـــان" إذ ��ـــ�� أعـــ�اء ��ـــ�� الق��ل

  فأص���� ب�ع��ه إخ�انًا و���� على شفا حف�ة م� ال�ار فأنق��� م�ها.

إلـى أن ت�فعه   ف��ل هللا أو ه�ای�ه ت���� على م�اد� ت�ج�ه ال�سالة اإلله�ة لإلن�ان وهي م�اد� 

���ن ذا م���� فاصل في اإلن�ان�ة.. ت��ـل ال�ـ�م� �ـا� علـى أن ی��ـ�ل مـ� أنان�ـه �عـ�� ت�ـ� تأث��هـا 

و���� غ��ه في ال�ج�د معه إلى أن ��� غ�ـ�ه ��ـا ��ـ� ذاتـه و�عـ�� لغ�ـ�ه ��ـا �عـ�� ل�اتـه، أ� ت��لـه 

��ـام به�ا�ـة هللا هـي دع�تـه إلـى على أن ���ن إن�انًا في سل��ه وفي معامل�ه لآلخ���، وال�ع�ة إلـى االع

                                                
  )٤٦-٤٥س�رة ه�، اآل�ة (  )٣٧(
  )١٠٣س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٣٨(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٥١                                                            )٢٠١٧ 

ال��اة م� ال�ق�� في الف�قة، وهي ف�قة ال���مة ���� األنان�ة الغال�ة وال�ق�� في الف�قة مع�ـاه ال�ـق�� 

  في ال�عف، ال�ق�� في ال���اء وال�غ�اء، ال�ق�� في الق�ال وال��وب .

والف�قـة، و�ذا ذ�ـ�ت الالأنان�ـة أو  و�ذا ذ��ت األنان�ة ذ�� ما �ق�م عل�ها م� ت�ا�� األس�ة والق��لـة((

ه�ا�ـــة هللا وح�لـــه ذ�ـــ�ت اإلن�ـــان�ة وق��هـــا العل�ـــا ال�ـــي ت���ـــل فـــي ال���ـــة واألخـــ�ة وروح ال�ـــ�ادد وال�عاونـــة 

وال�سالة اإلله�ة إذن م�� أن ع�ف� علـى عهـ� أقـ�م ال�سـل وهـ� نـ�ح إلـى عهـ� رسـ�ل هللا دمحم عل�ـه ال�ـالة 

�ة وحـ�ها وت�جـه ال�ـ�م� ن�ـ� إدراكهـا وال��ـ�ل فـي ال�اقـع إلـى م�ـ��اها دون وال�الم. تع�ي ال�وا�� اإلن�ـان

   .)٣٩(غ��ها))

وم� خالل ما تق�م ن�� أن اإلسالم خ�ا�ه عال�ي م� خالل ال�ع�ة إلى هللا تعالى "واإلسالم دع�ة 

��ــ��ة عال��ــة شــاملة ال ت�ــ� ج��ــًا دون جــ��، وال ل�نــًا دون لــ�ن وال ق�مــًا دون قــ�م بــل �انــ� دعــ�ة لل

عامة ق� راعي في اإلن�ان م�ل� اإلن�ان ووضع في ح�ا�ه ب�نام�ًا شامًال ی�فـ� و���عـة اإلن�ـان ی��ـاول 

ال�انــ� ال�وحــي وال�انــ� العقلــي وال�انــ� ال��ــ��، ح�ــى ی��ــ�� ال�ــ�ازن بــ�� ال��انــ� ال�الثــة، و�ال�ــالي 

   .)٤٠(���� لإلن�ان ح�اة م��ق�ة ال قل� ف�ها وال اض��اب"

��ــــل� الــــ�� ��ــــ�ن م�ه�ــــه اإلســــالم ��ــــ�� لــــه اإلســــالم ح�ــــاة م�ــــ�ق�ة ال قلــــ� ف�هــــا وال نعــــ� أن ال

َ�ـًة َوَلَ�ْ�ـِ�َ��َُّهْ� َأْجـَ�هُ اض��اب قال تعالى ـ� َذَكـٍ� َأْو ُأن�َـى َوُهـَ� ُمـْ�ِمٌ� َفَلُ�ْ�ِ�َ��َّـُه َحَ�ـاًة َ��ِّ � (َمْ� َعِ�َل َصاِل�ًا ّمِ

   .)٤١(ِ�َأْحَ�ِ� َما َ�اُن�ْا َ�ْعَ�ُل�َن)

واإلسالم �ع�ـي ال��ـ�ع واالس��ـالم لـ�ب العـال��� وهـ� ن�عـان: األول: اس��ـالم ق�ـ��، وال�ـاني: 

اس��ـــالم اخ��ـــار� وال�ـــ�ع األول فـــي خ�ـــ�ع اإلن�ـــان ل�ـــ�� هللا تعـــالى فـــي إ��ـــاده و�قائـــه وف�ائـــه، وســـائ� 

ني مـ� االس��ـالم وهـ� ال��ل�قات �اإلن�ان فـي هـ�ا ال��ـ�ع أو االس��ـالم الق�ـ�� � تعـالى، وال�ـ�ع ال�ـا

  االخ��ار� فإنه ��ه� في خ��ع اإلن�ان � رب العال��� على وجه ال��ع واالخ��ار.

وهــ�ا االس��ــالم االخ��ــار� أصــله فــي القلــ� وم�هــ�ه فــي ال�ــارج، وهــ� ال��ــ�ع ل�ــ�ع هللا تعــالى، 

یَ� ِع�ـَ� ّ�ِ اِإلْسـَالُم (إِ وه�ا ه� ج�ه� ال�ی� الـ�� ارت�ـاه هللا تعـالى لع�ـاده سـ�اه اإلسـالم، قـال تعـالى نَّ الـّ�ِ

َ�ـاِت ّ�ِ َفـِإنَّ ّ�ِ َسـِ��ُع َوَما اْخَ�َلَف الَِّ�یَ� ُأْوُت�ْا اْلِ�َ�اَب ِإالَّ ِمـ� َ�ْعـِ� َمـا َجـاءُهُ� اْلِعْلـُ� َ�ْغ�ـًا َبْ�ـَ�ُهْ� َوَمـ� َ�ْ�ُفـْ� ِ�آ

� األن��ـاء ج��عـًا، قـال ملسو هيلع هللا ىلص "إنـا معاشـ� األن��ـاء وم� ث� �ان ه�ا اإلسالم به�ا ال�ع�ـي هـ� دیـ .)٤٢(اْلِ�َ�اِب)

دی��ا واحـ�" وهـ�ا الـ�ی� ال�احـ� لألن��ـاء هـ� االس��ـالم االخ��ـار� ال��لـ� � والـ�� ��هـ� �ال��ـ�ع ل�ـ�ع 

هللا تعالى ال�� ق� ���لف �اخ�الف األن��اء ث� خ� لف� (اإلسـالم) فـي عـ�ف االسـ�ع�ال ال�ـ�عي �ال�ـ�ع 

أن�له هللا وأوحي �ه إلى س��نا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأم�ه ب��ل�غـه لل�ـاس وأمـ�ه� �ال��ـ�ع واالنق�ـاد لـه، وصـار هـ�ا  ال��

                                                
  م��ر ساب�-٨٠-٧٩-٧٨ص -الق�آن وال����ع  )٣٩(
  .٦٨ص -تأل�ف دمحم ال��� ال���ل -دار ال����ع لل��� وال��ز�ع -م١٩٩٤هـ ١٤١٤ �١ -تق��� ال�ع�ة  )٤٠(
  )٩٧ال��ل، اآل�ة (س�رة   )٤١(
  )١٩س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٤٢(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٥٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ال�ــ�ع ال��ــ�ل وأمــ� هللا لل�ــاس ج��عــًا �االنق�ــاد لــه وهــ� "اإلســالم" ال�ق�ــ�ل ع�ــ� هللا الــ�� ��ــ� علــى ال��ــ� 

(َوَم� َیْ�َ�ِغ َغْ�َ� اِإلْسـَالِم ِدی�ـًا َفَلـ� ه�ا اإلسالم دی�ا، قال تعالى ات�اذه دی�ا ول� ی�ق�ل هللا ش��ًا م�� ال ی���

  )٤٤( .)٤٣(ُ�ْقَ�َل ِمْ�ُه َوُهَ� ِفي اآلِخَ�ِة ِمَ� اْلَ�اِسِ��َ�)

َمــْ� وهــ�ا اإلســالم ال���ــ�ص هــ� الــ�� ارت�ــاه هللا تعــالى دی�ــًا ل�عاشــ� ال��ــل��� قــال تعالى (ُح�ِّ

َ�ــُة َوال�َّ َعَلــْ�ُ�ُ� اْلَ�ْ�َ�ــُة َوا ُم َوَلْ�ــُ� اْلِ�ْ�ِ��ــِ� َوَمــا أُِهــلَّ ِلَغْ�ــِ� ّ�ِ ِ�ــِه َواْلُ�ْ�َ�ِ�َقــُة َواْلَ�ْ�ُقــ�َذُة َواْلُ�َ�َ�ّدِ ِ��َ�ــُة َوَمــا َأَكــَل ْلــ�َّ

ــُ�ُع ِإالَّ َمــا َذكَّْ�ــُ�ْ� َوَمــا ُذِ�ــَح َعَلــى ال�ُُّ�ــِ� َوَأن َتْ�َ�ْقِ�ــُ��ْا ِ�ــاَألْزَالِم َذِلُ�ــْ� فِ  ْ�ــٌ� اْلَ�ــْ�َم َیــِ�َ� الَّــِ�یَ� َ�َفــُ�وْا ِمــ� ال�َّ

ُ�ـُ� اِإلْسـَالَم ِدی�ـًا َفَ�ـِ� ِدیِ�ُ�ْ� َفَال َتْ�َ�ْ�ُهْ� َواْخَ�ْ�ِن اْلَ�ْ�َم َأْكَ�ْلـُ� َلُ�ـْ� ِدیـَ�ُ�ْ� َوَأْتَ�ْ�ـُ� َعَلـْ�ُ�ْ� ِنْعَ�ِ�ـي َوَرِضـ�ُ� لَ 

ْثٍ� فَ     .)٤٥(ِإنَّ ّ�َ َغُف�ٌر رَِّح�ٌ�)اْضُ��َّ ِفي َمْ�َ�َ�ٍة َغْ�َ� ُمَ�َ�اِنٍف إلِِّ

(ُقـْل َ�ـا َأیَُّهـا ال�َّـاُس ِإّنِـي َرُسـ�ُل واإلسالم عام في ال��ـان وال�مـان، قـال تعـالى م�ا��ـًا سـ��نا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

ـــَه ِإالَّ ُهــَ� �ُ  ــَ�اَواِت َواَألْرِض ال ِإَل ــْ�ُ�ْ� َجِ��عــًا الَّــِ�� َلــُه ُمْلــُ� ال�َّ ِ ّ�ِ ِإَل
ّ
ــاّ�ِ َوَرُســ�ِلِه ال�َِّ�ــي ْ�ِ�ـــي َوُ�ِ��ــُ� َفــآِمُ��ْا ِ�

ِ الَِّ�� ُیْ�ِمُ� ِ�اّ�ِ َوَ�ِلَ�اِتِه َواتَِّ�ُع�ُه َلَعلَُّ�ْ� َتْهَ�ُ�وَن)
ّ
وال���عة اإلسالم�ة �اق�ة ال ت��ـخ ل�ـ�� ال��ـ�ات  .)٤٦(اُألّمِي

ومـــ� ثـــ� فـــإن ال��ـــ� م�ـــا���ن بهـــا فـــي �ـــل زمـــان وم�ـــان، قـــال وال�ســـاالت ب��ـــ�ة ورســـالة ســـ��نا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، 

ِ َوَخاَتَ� ال�َِّ��ِّ�َ� َوَ�اَن �َُّ ِ�ُ�لِّ تعالى ٍء َعِل��ًا) (مَّا َ�اَن ُمَ��ٌَّ� َأَ�ا َأَحٍ� ّمِ� رَِّجاِلُ�ْ� َوَلِ�� رَُّس�َل �َّ
ْ
   .)٤٧(َشي

(ُقـْل َهــِ�ِه قـال تعالى .)٤٨(�ل م�ـل� وم�ـل�ةوت�ل�غ اإلسالم وال�ع�ة إل�ه م� ال�اج�ات ال��ع�ة على 

وقـ� �قـ�م بهـ�ا  .)٤٩(َسِ��ِلي َأْدُعـ� ِإَلـى ّ�ِ َعَلـى َ�ِ�ـ�َ�ٍة َأَنـْا َوَمـِ� اتََّ�َعِ�ـي َوُسـْ�َ�اَن ّ�ِ َوَمـا َأَنـْا ِمـَ� اْلُ�ْ�ـِ�ِ��َ�)

�ُ�ْ� ُأمٌَّة َیـْ�ُع�َن ِإَلـى اْلَ�ْ�ـِ� (َولْ ال��ل�غ لإلسالم وال�ع�ة إل�ه "أمة" أ� ج�اعة م� ال��ل���، قال تعالى َ�ُ�� ّمِ

   .)٥٠(َوَ�ْأُمُ�وَن ِ�اْلَ�ْعُ�وِف َوَ�ْ�َهْ�َن َعِ� اْلُ��َ�ِ� َوُأْوَلـِ�َ� ُهُ� اْلُ�ْفِلُ��َن)

ون�ـ� أن اإلسـالم هـ� رســالة مـ� هللا تعـالى إلــى ال�ـاس �افـة دون ت���ــ� ���ـ� اللـ�ن أو ال�ــاه أو 

   .)٥١(ا َأْرَسْلَ�اَك ِإالَّ َ�افًَّة لِّل�َّاِس َ�ِ���ًا َوَنِ�ی�ًا َوَلِ��َّ َأْكَ�َ� ال�َّاِس َال َ�ْعَلُ��َن)(َومَ ال�ل�ان قال تعالى

واإلسالم ��سالة م� هللا إلـى ال�ـاس ج��عـًا، ��ـ�ص �ـل ال�ـ�ص علـى أن یـ�ف� ال��امـة اإلن�ـان�ة 

د�ـة. وال��م�ـ�ن مـ� أجـل ذلـ� سـ�اء فـي الق��ـة للف�د، تل� ال��امة ال�ي ت���ل أول ما ت���ل فـي ال���ـة الف� 

                                                
  )٨٥س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٤٣(
  .٤٦٩-٤٦٧، تأل�ف د���ر ع�� ال���� ز��ان، ص١م، �٢٠١٠-هـ١٤٣١ب��وت،  –أص�ل ال�ع�ة، ل��ان   )٤٤(
  )٣س�رة ال�ائ�ة، اآل�ة (  )٤٥(
  )١٥٨س�رة األع�اف، اآل�ة (  )٤٦(
  )٤٠س�رة األح�اب، اآل�ة (  )٤٧(
-٤٦٧ص -تأل�ف د. ع�� ال���� ز��ان -ل��ان -ب��وت -ناش�ون  -م�س�ة ال�سالة -م٢٠١٠-هـ١٤٣١ �١ - أص�ل ال�ع�ة  )٤٨(

٤٦٩-٤٦٨.  
  )١٠٨س�رة ی�سف، اآل�ة (  )٤٩(
  )١٠٤س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٥٠(
  )٢٨س�رة س�أ، اآل�ة (  )٥١(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٥٣                                                            )٢٠١٧ 

واالع��ار، و��عي ب�م�ه� أدناه�. و�ذا �ان م�ض�ع ال�ع�ة إلى ال�� والق�� اإلن�ان�ة العل�ا، وفـي مقـ�م�ها 

ال��امـــة اإلن�ـــان�ة، وال���ـــة الف�د�ـــة، فالـــ�اعي ل��ـــل هـــ�ه القـــ�� ال ی��ـــ�ر فـــي حقـــه م�لقـــًا أن ��ـــ�ج مـــ� 

��ــ� الع�لــي فــي ســل��ه، أو فــي األســل�ب الــ�� �عــ�ض �ــه دع�تــه ومع�ــي ذلــ� أن اع��ارهــا، ســ�اء فــي ال��

ال�ســ�ل عل�ــه ال�ــالة وال�ــالم و�ــ�ل� �ــل داع�ــة لل��ــ��� اإلن�ــاني الفاضــل ال یل�ــ� فــي شــأنه أن ��ــ�ن 

َ��ِّ (َوِ�الْ م��مًا على ال�ع�ة وال مل�مًا إ�اها فـي آ�ـة صـ�رة مـ� صـ�ر اإللـ�ام واإلكـ�اه تقـ�أ قـ�ل هللا جـل شـأنه

ـــ�ًا َوَنـــِ�ی�اً  ْلَ�ـــاُه * َأنَ�ْلَ�ـــاُه َوِ�ـــاْلَ��ِّ َنـــَ�َل َوَمـــا َأْرَســـْلَ�اَك ِإالَّ ُمَ��ِّ َوُقْ�آنـــًا َفَ�ْقَ�ـــاُه ِلَ�ْقـــَ�أَُه َعَلـــى ال�َّـــاِس َعَلـــى ُمْ�ـــٍ� َوَن�َّ

   .)٥٢(َت�ِ��ًال)

عـ� اإلكـ�اه واإللـ�ام،  ... ففي هات�� اآلی��� ��ل� ن�� أن الق�آن ال���� ی��� على األسـل�ب ال�ع�ـ�

أوضح تأك�� فإذا ع�نا م�ًال إلى ق�له "و�ال�� أن�ل�ـاه و�ـال�� نـ�ل" ن�ـ� أن هـ�ا القـ�ل ی��ـ�� ف��ـا ی��ـ�� 

عل�ه. أن الق�آن ه� م�ض�ع ال�ع�ة اإلسـالم�ة لـ�� ��اجـه إلـى إكـ�اه فـي ق��لـه ألن ال�ـ� وال�ـ�ق الزمـه 

  ل�اك إال م���ًا ون�ی�ًا"."و�ال�� ن�ل" و�ذا ان�قل�ا إلى ق�له "وما أرس

ن�� الق�آن ی��� خ���ة األسل�ب ال�� تع�ض �ه ال�ع�ة وه� األسل�ب ال�ع�� ع� اإلك�اه، ألنـه 

م�ــى �ــان الــ�اعي قــ� حــ�دت و��ف�ــه فــي دع�تــه عــ� ���ــ� ال��ــارة ل�ــ� یــ�م� بهــا، و���ــ� اإلنــ�ار ل�ــ� 

  �عارضها و��ف� بها.

ف�ق�ــاه ل�قــ�ءاه علــى ال�ــاس م�ــ� ون�ل�ــاه ت�ــ��ًال نل�ــ�" إذ نــ�ول و�ذا ذه��ــا إلــى اآل�ــة ال�ان�ــة "وق�آنــًا 

الق�آن مف�قا ل�ق�ءاه ال�س�ل على مهل، ث� تأك�� إن�اله م� ع�ـ� هللا، ��عـل لـ�� الـ�ی� ��ـ�ع�ن تالوتـه وق�ـًا 

  ی��ب�ون ف�ه ما جاء �ه، و�ال�ا ت�ك لإلن�ان وق� لل��ب� وال�ف�� في ق��ل ال�ع�ة أو رف�ها.

��یـــ� و��فــة ال�ســـ�ل عل�ــه ال�ـــالة وال�ـــالم فــي دع�تـــه إلــى ال�ـــ�، و�لــى اله�ا�ـــة و�لـــى والقــ�آن ب�

ـــ�ع�ة مف��حـــًا للق�ـــ�ل واألعـــ�اض  ـــ�ر مـــ�ة أخـــ��، مـــع تـــ�ك م�ضـــ�ع ال ـــه م��ـــ� وم� ال���ـــ� ال��ـــ�ق��، �أن

اتـه ولإل��ان وال�ف� ��عل م� الق�آن ال���� وم� ال�ع�ة إل�ه م�ـ�رًا ل��ـ��� اإلن�ـان، وال��اف�ـة علـى ح�م

وعلى م�ارس�ه ل����ه الف�د�ة، وم� أجل ذل� �ان� دع�ة اإلسالم دع�ة لإلن�ان في ��ام�ـه، وفـي م�ـ��� 

   .)٥٣(إن�ان��ه ال�ف�ع

فهــ�ه هــي عال��ــة الــ�ع�ة وه�ــ�ا �ــان دأب رســ�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص واســ��ق� الــ�ع�ة عال���هــا ألنهــا لــ� تلــ�م 

الف�د و�ن�ا له ح� ال��ار وله ح� ال�ف� وله ح� الق��ل فلـ� ��ـ� ه�الـ� إكـ�اه ولـ� ��ـ� ه�الـ� إلـ�ام، ألن 

(ُك�ـُ�ْ� َخْ�ـَ� �ـا ن�ـ�ه فـي ق�لـه تعـالى األم� أم� ��ع�وف ونهي ع� م���، ول�� �ـال�ي هـي أح�ـ� وذلـ� �

                                                
  )١٠٦-١٠٥س�رة اإلس�اء اآل�ات (  )٥٢(
-٤٥٩ص - تأل�ف ال����ر دمحم ال�هي -دار غ��� لل��اعة -م١٩٨٠هـ ١٤٠٠ �٢ - الق�آن ال����م� ت�ج�ه  -ال�ی� وال�ولة  )٥٣(

٤٦٠.  



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٥٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ُل اْلِ��َـاِب َلَ�ـاَن َخْ�ـ�ًا ُأمٍَّة ُأْخِ�َجْ� ِلل�َّاِس َتْأُمُ�وَن ِ�ـاْلَ�ْعُ�وِف َوَتْ�َهـْ�َن َعـِ� اْلُ��َ�ـِ� َوُتْ�ِمُ�ـ�َن ِ�ـاّ�ِ َوَلـْ� آَمـَ� أَْهـ

ْ�ُهُ� اْلُ�ْ�ِمُ��َن َوَأْكَ�ُ�ُهُ� اْلَفاِسُق�َن)    .)٥٤(لَُّه� ّمِ

((إن ال�ع��� ��ل�ة "أخ�ج�" ال���ي لغ�� الفاعل، تع��� یلف� ال��� وهـ� ��ـاد ��ـي �ال�ـ� ال�ـ�ب�ة 

الل��فة، ���ج ه�ه األمة إخ�اجًا وت�فعها إلى ال�ه�ر دفعًا م� �ل�ات الغ��، ومـ� وراء ال�ـ�ار ال�ـ�م�� 

�، ل��فـة الـ�ب��، ح��ـة ت�ـ�ج علـى ال�� ال �عل� ما وراءه إال هللا... إنهـا �ل�ـة ت�ـ�ر ح��ـة خف�ـة ال��ـ� 

  .)٥٥(م��ح ال�ج�د أمة، أمة ذوات خ�اص بها مقام خاص، ولها ح�اب خاص))

"ك��� خ�� أمة أخ�ج� لل�اس" وهـ�ا مـا ی��غـي أن ت�ر�ـه األمـة ال��ـل�ة؛ ل�عـ�ف حق�ق�هـا وق���هـا، 

�هللا ی��ـ� أن ت�ـ�ن الق�ـادة وتع�ف أنها أخ�ج� ل��ـ�ن �ل�عـة، ول��ـ�ن لهـا الق�ـادة ��ـا أنهـا هـي خ�ـ� أمـه. 

لل��� ال لل�� في هـ�ه األرض. ومـ� ثـ� ال ی��غـي لهـا أن ت�لقـي مـ� غ��هـا مـ� أمـ� ال�اهل�ـة. إن�ـا ی��غـي 

دائ�ًا أن تع�ي ه�ه األم� م�ا ل�یها. وأن ���ن ل�یها دائ�ًا م�ا تع��ـه، مـا تع��ـه مـ� االع�قـاد ال�ـ��ح، 

� ال���ح، وال�ع�فة ال����ة، والعل� ال���ح.. ه�ا واج�ها وال���ر ال���ح، وال��ام ال���ح، وال�ل

الــ�� ����ــه عل�هــا م�انهــا وت���هــا عل�هــا غا�ــة وج�دهــا واج�هــا أن ت�ــ�ن فــي ال�ل�عــة دائ�ــًا، وفــي م��ــ� 

الق�ادة دائ�ًا. وله�ا ال���� ت�عاته، فه� ال ی�خ� إدعاء، وال ��ل� لهـا �ـه إال أن ت�ـ�ن هـي أهـال لـه... وهـي 

ـــه. ف��قـــي عل�هـــا أن ت�ـــ�ن ب�قـــ�مها العل�ـــي، و�ع�ارتهـــا ب��ـــ�ره ا االع�قـــاد� و���امهـــا االج��ـــاعي أهـــل ل

ق�امًا ��� ال�الفة أهًال له ��ل�.. وم� ه�ا ی���� أن ال��هج ال�� تق�م عل�ه ه�ه األمـة ��ال�هـا  -لألرض

  ت�رك مق���اته وت�ال�فه.�ال�يء ال����؛ و��فعها إلى ال��� في �ل م�ال.. ل� أنها ت��عه وتل��م �ه، و 

ومــ� أول مق��ــ�ات هــ�ا ال��ــان، أن تقــ�م علــى صــ�انة ال��ــاة مــ� ال�ــ� والف�ــاد.. وأن ت�ــ�ن لهــا 

الق�ة ال�ي ت���ها م� األمـ� �ـال�ع�وف وال�هـي عـ� ال���ـ�؛ فهـي خ�ـ� أمـة أخ�جـ� لل�ـاس ال عـ� م�املـة 

�ًا ���ـــ�ًا ولـــ�� ت�ز�ـــع االخ��اصـــات أو م�ا�ـــاة، وال عـــ� م�ـــادفة أو جـــ�اف تعـــالى هللا عـــ� ذلـــ� �لـــه علـــ

وال��امــات ��ــا �ــان أهــل ال��ــاب �ق�لــ�ن: "ن�ــ� أب�ــاء هللا وأح�ــاؤه".. �ــال! إن�ــا هــ� الع�ــل اال��ــابي ل�فــ� 

  .)٥٦(ال��اة ال����ة م� ال���� و�قام�ها على ال�ع�وف مع اإل��ان ال�� ���د ال�ع�وف وال����

�ن �ا�" فه� ال�ه�ض ب��ال�ف األمة ال���ة، ��ل ما "تأم�ون �ال�ع�وف وت�ه�ن ع� ال���� وت�م�

وراء ه�ه ال��ال�ف م� م�اع� و��ل ما في ���قها م� أش�اك.. إنه ال�ع�ض لل�� وال����� علـى ال��ـ� 

وص�انة ال����ع م� ع�امل الف�اد.. و�ل ه�ا م�ع� شاق، ول��ه ��ل� ض�ور� إلقامة ال����ـع ال�ـالح 

ل�ي ��ـ� هللا أن ت�ـ�ن عل�هـا ال��ـاة.. والبـ� مـ� اإل��ـان �ـا� ل��ضـع ال��ـ�ان وص�ان�ه؛ ول��ق�� ال��رة ا

ال�ــ��ح للقــ��، وال�ع��ــ� ال�ــ��ح لل�عــ�وف وال���ــ�. فــإن اصــ�الح ال��اعــة وحــ�ه ال ��فــي. فقــ� �عــ� 

                                                
  )١١٠س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )٥٤(
  .٤٤١، م��ر ساب�، ص١في �الل الق�آن، ج  )٥٥(
  .٤٤١، م��ر ساب�، ص١في �الل الق�آن، ج  )٥٦(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٥٥                                                            )٢٠١٧ 

الف�اد ح�ى ت���ب ال��از�� وت��ل والب� م� ال�ج�ع إلـى ت�ـ�ر ثابـ� لل��ـ� وال�ـ�، وللف�ـ�لة وال�ز�لـة 

  ل�ع�وف وال����. ����� على قاع�ة أخ�� غ�� اص�الح ال�اس في ج�ل م� األج�ال.ول

وهــ�ا مــا ��ققــه اإل��ــان، �إقامــة ت�ــ�ر صــ��ح لل�جــ�د وعالق�ــه ��القــه ولإلن�ــان وغا�ــة وجــ�دة 

وم��ــ�ه ال�ق�قــي فــي هــ�ا ال�ــ�ن.. ومــ� هــ�ا ال��ــ�ر العــام ت���ــ� الق�اعــ� األخالق�ــة. ومــ� ال�اعــ� علـــى 

 وتـــ�قي غ�ـــ�ه ی�ـــ�فع ال�ـــاس ل��ق�ـــ� هـــ�ه الق�اعـــ�. ومـــ� ســـل�ان هللا فـــي ال�ـــ�ائ�، وســـل�ان إرضـــاء هللا

ش��ع�ه في ال����ع تق�م ال��اسة ثـ� البـ� مـ� اإل��ـان أ��ـًا ل��لـ� الـ�عاة إلـى ال��ـ� اآلمـ�ون �ـال�ع�وف 

غ�ت ال�� فـي وال�اه�ن ع� ال����، أن ����ا في ه�ا ال���� ال�اق، و���ل�ا ت�ال�فه. وه� ی�اجه�ن �ا

ع�ف�انه وج��وته، و��اجه�ن �اغ�ت ال�ه�ة في ع�ام�ها وش�تها، و��اجه�ن ه�ـ�� األرواح، و�ـل العـ�ائ�، 

وثقلــه ال��ــامع.. وزادهــ� هــ� اإل��ــان وعــ�ته� هــي اإل��ــان، وســ��ه� هــ� هللا.. و�ــل زاد ســ�� زاد اإل��ــان 

، و�ل س�� غ�� س�� هللا   ی�هار! ی�ف� و�ل ع�ة س�� ع�ة اإل��ان تفلَّ

وق� س�� في ال��اق األم� ال��ل�في لل��اعة ال��ل�ة أن ی���ب م� ب��ها م� �ق�م�ن �ال�ع�ة إلى   

ال��� واألم� �ال�ع�وف وال�هي ع� ال����، أمـا ه�ـا فقـ� وصـفها هللا سـ��انه �ـان هـ�ه صـف�ها ل�ـ�لها علـى 

�ة ال�ـي تعـ�ف بهـا فـي ال����ـع اإلن�ـاني، أنها ال ت�ج� وج�دًا حق�ق�ًا إال أن ت��اف� ف�ها ه�ه ال��ة األساس

فإما أن تق�م �ال�ع�ة على ال��� واألم� �ال�ع�وف وال�هي ع� ال���� مع اإل��ان �ـا� فهـي م�جـ�دة وهـي 

   .)٥٧(م�ل�ة، و�ما أن ال تق�م ��يء م� ه�ا فهي غ�� م�ج�دة، وغ�� م��ققة ف�ها صفة اإلسالم

م� عال��ـة الـ�ع�ة أن األمـ� لل��اعـة ال��ـل�ة �ـأم� و��اء على �ل �الم صاح� ال�الل ن�� أن 

ال�ع�ة ه� أم� واجـ� ول�قـ�م هـ�ه ال��اعـة ل��صـل الـ�ع�ة إلـى ال�ـ�ع��� فـي �ـل م�ـان وزمـان، و�ن �ـان 

غ�ــ� ذلــ� فهــ� الق�ــ�ر مــ� ال��اعــة وأصــ��� الــ�ع�ة م�ل�ــة غ�ــ� عال��ــة. هــ�ا وقــ� ان�قلــ� الــ�ع�ة مــ� 

 ملسو هيلع هللا ىلص إلى خارج م�ـة ح�ـ� واصـل رسـ�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص دع�تـه، وال�ـي لـ� ت�ـ� ال��ل�ة إلى العال��ة وخ�ج رس�ل هللا

* (َتَ�ـاَرَك الَّـِ�� َنـ�ََّل اْلُفْ�َقـاَن َعَلـى َعْ�ـِ�ِه ِلَ�ُ�ـ�َن ِلْلَعـاَلِ��َ� َنـِ�ی�اً دع�ة فق� م�ل�ة و�ن�ا هي عال��ـة، قـال تعالى

ـــَ�اَوا ـــُه ُمْلـــُ� ال�َّ َرُه الَّـــِ�� َل ٍء َفَقـــ�َّ
ْ
ـــْ� َ�ُ�ـــ� لَّـــُه َشـــِ��ٌ� ِفـــي اْلُ�ْلـــِ� َوَخَلـــَ� ُ�ـــلَّ َشـــي ـــْ� َی�َِّ�ـــْ� َوَلـــ�ًا َوَل ِت َواْألَْرِض َوَل

  .)٥٨(َتْقِ�ی�ًا)

ولقــ� ورد فــي ال�ــالل "أنــه قــ� جــاء هــ�ا القــ�آن ل���ــي أمــة، ول���ــي م���عــًا و�قــ�� ن�امــًا وال����ــة 

�ل�ة و�لى ح��ة ت��ج� ال�أث� واالنفعـال إلـى واقـع. والـ�ف� ال��ـ��ة ال ت��اج إلى زم� و�لى تأث� وانفعال �ال

ت��ل ت��ًال �امًال شامًال ب�� ی�م ول�لـه �قـ�اءة ��ـاب شـامل لل�ـ�هج ال��یـ� إن�ـا ت�ـأث� ی�مـًا �عـ� یـ�م ��ـ�ق 

فـل م�ـه ��ـا م� ه�ا ال��هج، وت��رج فـي م�اق�ـة رو�ـ�ًا رو�ـ�ًا وتع�ـاد علـى ح�ـل ت�ال�فـه شـ��ًا ف�ـ��ًا، فـال ت�

                                                
  م��ر ساب�. -٤٤٢-٤٤١ص - )١ج( -في �الل الق�آن  )٥٧(
  )٢-١لف�قان اآل�ات (س�رة ا  )٥٨(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٥٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ت�فل ل� ق�م لها ض��ًا ثق�ًال ع���ًا. وهي ت��� في �ل ی�م �ال�ج�ة ال�غ��ة ف���ح في ال��م ال�ـالي أك�ـ� 

  .)٥٩(اس�ع�ادًا لالن�فاع �ال�ج�ة ال�ال�ة واش� قابل�ة لها وال��اذًا بها

ج�ـًا حـ�ل م�ـة، وفـي أرجــاء ثـ� واصـل رسـ�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، دع�تـه وفـ� مـا قـ�ر لــه داخل�ـًا فـي م�ـة وخار 

(اتَِّ�ْع ال�ع��رة رغ� ما �قابله م� م�اقف م�ل�ة ول��ها م�ق�ة وه� مأم�ر �أن ی��ـع مـا أوحـي إل�ـه قـال تعـالى

�َِّ� ال ِإَلـَه ِإالَّ ُهَ� َوأَْعِ�ْض َعِ� اْلُ�ْ�ِ�ِ���َ   ِإَلْ�َ� ِم� رَّ
َ
َجَعْلَ�ـاَك َعَلـْ�ِهْ� َوَلْ� َشـاء ّ�ُ َمـا َأْشـَ�ُك�ْا َوَمـا * َما ُأوِحي

  .)٦٠(َحِف��ًا َوَما َأنَ� َعَلْ�ِه� ِبَ�ِ��ٍل)

جــاء فــي ال�ح�ــ� ال���ــ�م أن ال��ــي ملسو هيلع هللا ىلص خــ�ج فــي ال�ــ�ة العاشــ�ة فــي شــه� شــ�ال إلــى ال�ــائف ال�ــي 

مـ� علـى ت�ع� س��� م�ًال ع� م�ة ماش�ًا على ق�م�ه ج��ة وذها�ًا، ومعه مـ�اله ز�ـ� بـ� حـارث، و�ـان �ل�ـا 

ق��لة في ال���� دعاه� إلى اإلسالم ول�� ��ف دعا ال�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص إلى اإلسالم و��ف قابله هـ�الء ال�ـ�ع��� 

و��ـف اسـ�ع�ل رســ�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال���ـة فــي الـ�ع�ة وال�ــ�رج �عـ� مــارد عل�ـه القــ�م �ـأق�� األلفــا� ع�ـ�ما دعــاه� 

هــ�ه الع�ــارة جــاءت مــ� رســ�ل هللا صــلى هللا  .)٦١(فعلــ�� مــا فعلــ�� فــاك���ا ع�ــي"فــ�د علــ�ه� �ع�ــارة وهــي "إذا 

، فلـ� �قـل لهـ� ملسو هيلع هللا ىلص، إنـه البـ� مـ� اإلت�ـاع والبـ� مـ� فعل�ه وسل�، ع��ما اج��ع ب�الثـة إخـ�ة مـ� رؤسـاء ت�ق�ـ

(َوَلْ� َشــاء ّ�ُ َمــا َأْشــَ�ُك�ْا تعــالىاالنق�ـاد لإلســالم، ول�ــ� قــال لهــ� هــ�ه الع�ــارة ال�ــي �ـأم� هللا تعــالى بهــا، قــال 

   .)٦٢(َوَما َجَعْلَ�اَك َعَلْ�ِهْ� َحِف��ًا َوَما َأنَ� َعَلْ�ِه� ِبَ�ِ��ٍل)

ه�ه القاع�ة ال�ي ی��ل� م�ها ال�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص في دع�ته في تل� الف�ـ�ة "تـ�رجًا" �ع�ا�ـة هللا ح�ـى �ق�ـي 

رؤسائه� ودعاه� إلى هللا تعالى، و�لى ن��ة اإلسالم والق�ام معه علـى مـ�  هللا أم�ًا �ان مفع�ًال. ف�ل� إلى

خالفــه مــ� ق�مــه "فقــال أحــ�ه� هــ� ��ــ�� ث�ــاب ال�ع�ــة إن �ــان هللا أرســل�، وقــال األخــ�، أمــا وجــ� هللا أحــ�ًا 

�ًا م� أن ی�سله غ��ك، وقال ال�ال�: �هللا ال أكل�� أب�ًا ل�� ��� رس�ًال م� هللا ��ا تق�ل، ألن� أع�� خ�

أرد عل�ــ� ال�ــالم، ولــ�� ��ــ� ت�ــ�ب علــى هللا مــا ی��غــي لــي أن أكل�ــ�. فقــام رســ�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص مــ� ع�ــ�ه� وقــ� 

  ی�� م� خ�� ثق�ف وق� قال له� إذا فعل�� ما فعل�� فاك���ا ع�ي".

أ إلـى بل سل��ا عل�ه سفهاه� وع���ه� ��ـ��نه و��ـ���ن �ـه، ح�ـى اج��ـع عل�ـه ال�ـاس وح�ـى ل�ـ

حائ� أب�اء ر��عه وجل� ع�� ش��ة ع�ـ�، ثـ� ت�جـه إلـى ر�ـه �ال�ـ���، وقـال فـي شـ��اه " اللهـ� إنـي أشـ��ا 

   .)٦٣(إل�� ضعف ق�تي، وقلة ح�ل�ي، وه�اني على ال�اس �ا أرح� ال�اح���"

 فه� م� ق��� ه�ه ال��لة ال�ع��ة �ان� خارج م�ة ل�س�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وم� ال�الح� أن رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص

وه�الء م� ب�ي ثق�ف ول�� �عال��ة ال�ع�ة ان�ه� أواص� الق��لة وأص�ح ق�له تعالى "ومـا أرسـل�اك إال �افـة 

                                                
  م�جع ساب� -٢٥٦٢ص  -٥ج -في �الل الق�آن  )٥٩(
  )١٠٧- ١٠٦س�رة األنعام، اآل�ة (  )٦٠(
  ١٢٥ص -تأل�ف س�ف ال�ی� ال��ارك ن�ر�  -دار ال���� -م١٩٩٨ -هـ١٤١٨تار�خ ال��ع  - ال�ح�� ال����م  )٦١(
  )١٠٧س�رة األنعام، اآل�ة (  )٦٢(
  ب�ون تار�خ -٤٢٠- ٤١٩ص - )١ج( -الب� ه�ام -ال���ة ال����ة  )٦٣(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٥٧                                                            )٢٠١٧ 

لل�اس ����ًا ون�ی�ًا" أ� �افـة لل�ـاس فـي اله�ـ� أو ال�ـ�� أو ال��ـ�ب األف��قـي أو دول أسـ�ا أو دول ال�لـ�ج 

  ف��قي بل أم الق�� وم� ح�لها، و�ه�ا �ان� العال��ة.أو ال��ال األف��قي أو الق�ن األ

ث� ق�ر هللا تعالى أن ت��ن ال�ع�ة عال��ة وف� إس��ات���ة ر�ان�ة ف��أت م� ال�فـاء ثـ� ال��ـ���، ثـ� 

  ال�ه��ة وال�ي ���ن ال�الم ف�ها في:

  

  المبحث الرابع: عالمیة الدعوة من خالل المرحلة الجھریة

ثــالث ســ��� �انــ� ت�ــ�� ف�هــا بــ��ء أو فــي دائــ�ة مــا ��ــ��نها ت�ــ�  اســ���ت الــ�ع�ة فــي ال�فــاء

ال�ل، و�ان ال��ل��ن ی���ق�ن ش�قًا لل��م ال�� ت�� ف�ـه الـ�ع�ة سـ�اء قـ��� و��ـ� أذنهـا صـادعًا أذان 

ال��ــ����، ومعلــ�م أن ال�ــ��ة ق�ــ� فــي ام�ــ�اد الــ�ع�ة األفقــي وال�م�ــي، وهــي تع��ــ� خ�ــ�ًا علــى ن��هــا ن�ــ�ًا 

أنها شــأن �ــل الــ�ع�ات األخــ�� ف��ــى ت�ــ�ج هــ�ه الــ�ع�ة مــ� ال�فــاء الــ�� ���ــ� و��ــ�� أنفــاس ���ع�ــًا شــ

ال�ـــ�اق�� إلـــى ن�ـــ�ها وح�لهـــا لآلخـــ��� ل��ـــ���ه� معهـــ� فـــي هـــ�ا ال��ـــ�، أنهـــ� ����قـــ�ن شـــ�قًا لل�ـــ�م الـــ�� 

فـــي  ���جـــ�ن ف�ـــه إلـــى العلـــ�، وضـــ�ائ�ه� تقـــ�ل لهـــ� ل�ـــاذا دیـــ�ه� فـــي ال�فـــاء ودیـــ� اآلخـــ��� علـــى �ا�لـــه

  العالن�ة؟

وهل ن���� ه�ه ال�ع�ة ال�ن�ة وال�ون�ة؟ أو ل��� هي على ح�؟ ول�اذا یـ�خ� ال�ـ� عـ� ال�ـاس؟ 

  أفال ��� أن ی�اع على الف�ر؟ و�أق�ى س�عة؟ �ي �ع� نع��ه �ل ال���ة؟ 

و�عــ� تلــ� ال�فــاعالت ال�ــي تعــ�لج فــي ال�ــ�ور لــ� یــ�م بهــ� هــ�ا ال�ــال �ــ��ًال، فقــ� ت�ج�ــه الفــاروق 

فــ�َّق هللا �ــه بـ�� ال�ــ� وال�ا�ــل ع�ـ� بــ� ال��ــاب، فقـ� أعل�هــا م�ا��ــًا ال��ـي ملسو هيلع هللا ىلص "�ــا رســ�ل هللا أل�ــ� الـ�� 

على ال�� أن م��ا أو ح���ا؟ قال بلي وال�� نف� ب��ه إن�� على ال��، و�ن م�� أو ح���� قال: قل�: فف�� 

، ح�ـ�ة فــي أحــ�ه�ا، وأنــا فـي األخــ� ولــه ��یــ� االخ�فـاء؟ والــ�� �ع�ــ� �ــال�� ل��ـ�ج� فأخ�ج�ــاه فــي صــف��

ك��یـ� ال��ــ�� ح�ـى دخل�ــا ال��ـ�� قــال، ف��ـ�ت إلــىَّ قــ��� و�لـى ح�ــ�ة، فأصـاب�ه� �آ�ــة لـ� ��ــ�ه� م�لهــا 

   .)٦٤(ف��اني رس�ل هللا صلى هللا عل�ه �الفاروق ی�م��"

���ـه ملسو هيلع هللا ىلص، �ـأن �علـ� فل�ا جاء األم� الفاصل وحان وق� �ه�ر ال�ع�ة و�عالنها �ان ذل� �ـأم� هللا ل

   .)٦٥((َفاْصَ�ْع ِ�َ�ا ُتْ�َمُ� َوأَْعِ�ْض َعِ� اْلُ�ْ�ِ�ِ��َ�)ال�� و���ع �ه جهارًا نهاراً 

�هللا س��انه وتعالى أخ�ار له ه�ا اللف� اللغ�� ح�ى ی��ه أنه علـى ال�ـ� وأن صـاح� ال�ـ� قـ�� 

قـــال: "فأصـــ�ع ��ـــا تـــ�م�" أ� فـــ�ق بـــ�� ال�ـــ� ��قـــه ال ��ـــعف وال یلـــ��، وقـــ� ورد فـــي ال��ـــاف، ح�ـــ� 

  .)٦٦(وال�ا�ل، أ� أ�ه� ما ت�م� �ه �قال: ص�ع �ال��ة، إذ ت�ل� بها جهاراً 

                                                
  ذ��ه ال�اف� ب� ح�� في الف�ح وع�اه ال�ار ق��ي، ��ا ع�اه أ��ًا الب� أبي ش��ه في تار��ه.  )٦٤(
  ).٩٤س�رة ال���، اآل�ة (  )٦٥(
  .٣٩٩، دار الف��، تأل�ف أب� القاس� جار هللا ال�م����، ص٢ال��اف ع� حقائ� ال����ل وع��ن األقاو�ل ووج�ه ال�أو�ل، ج  )٦٦(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٥٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ولهــ�ا ع�ــ�ما أرســل هللا تعــالى هــ�ه ال��ق�ــة العاجلــة ال�ــي ت��ــل فــي ث�ا�اهــا و�ــ�� اســ��ها م�ــا�قة 

�ة فهــ� ���ضــة ال�ــ�ق الــ�� ع�لــة الــ�م� ودوران األرض (فأصــ�ع) وال�ــ�ع �ع�ــي هــ�ه ال�ــ�عة مــع القــ

  اله�الة ل��و� غلة ال�اد�... ة���ق ال���

ع��ئ� ح�ل ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص، آل�ه اإلعالم�ة وصع� بها ر�ا ال�الل ل���ها �ف�ائ�ات وه�ائ�ات ذل� ال�مان 

إلسـ�اع أك�ـ� ح�� ال�ع�د على ال�الل واألش�ار وال��ال. ه� ال�س�لة اإلعالم�ة في ذلـ� ال�مـان ال�ح�ـ� 

  ع�د م� ال�اس ح�� م���ات ال��ت وهي أجه�ة ال��.

ف�ــان ذلــ� ���ا�ــة إعــالن ه��ــة هــ�ه الــ�ع�ة ال�ــي لــ� ت�ــ� ت�هــ� جل�ــه أ�ــام االخ�فــاء فع�ــ� مــا حــان 

  ال�ق� لل�قلة ال��ی�ة وال��ر ال��ی� ح�� ال�ع�ة الب� أن ت��ن م���دة دائ�ًا و�اس���ار.

 ج�ـل ال�ـفاء م�اد�ـًا: �ـا صـ�احا!! فـاج��ع عل�ـه ال�ـاس بـ�� رجـل ��ـيء فع�� ذل� صع� ال��ـي ملسو هيلع هللا ىلص

إل�ه و��� رجل ی�ع� رس�له، فقال رسـ�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص، �ـا ب�ـي ع�ـ� ال��لـ�، �ـا ب�ـي فهـ�، �ـا ب�ـي لـ��، أرأیـ��� 

ل إنـي نـ�ی� ل�ـ� بـ�� یـ�� ل� أخ��ت�� أن خ�ال ��فح ال��ل ت��� أن تغ�� عل��� صـ�ق���ني؟ قـال�ا نعـ�، قـا

  ع�اب ش�ی�.

كانـــ� تلـــ� الــــ�ع�ة عامـــة ل��ـــ�ن الق�ائــــل م���عـــة، وح�ــــى ال ��ـــ�ن هـــ�ا الع�ــــ�م ســـ��ًا لإلت�ال�ــــة 

وال�����، ف��م�ه �ل ف��� على األخ�، ف���هل ال�ع�ة، و���ا�أ ال�اس في أخ� ه�ه ال���ة ال�او�ة ���م 

ب�قـة، ف�ـ� �ـل فـ�د وف�ـ� وعائلـة �أسـ�ائه� للفـ� االن��ـاه  وع�م، فق� عـاد ال�اع�ـة لل�ـ���� وت��یـ� األمـ�ر

   .)٦٧(وجل� األن�ار وأن األم� �ع�ي ال���ع

وم� خالل عالن�ة ال�ع�ة ن�� العال��ة ال�ي ان�لق� مـ� أم القـ�� إلـى �ـالد فـارس واله�ـ�، ثـ� إلـى 

  ًا وال ق��لة.كل ف�د في سف�ح ال��ال وت�� ال�ه�ف ال تأخ� ال�ع�ة في عال���ها ل�نًا وال ج��

  وعلى ذل� اس���ت ال�ع�ة. ولها مقاص�ها م� خالل عالن��ها وأه�افها ��ا ن�اها في اآلتي:

مـ� أهــ�اف هــ�ه ال��حلــة تقــ��� الــ�ع�ة لإلســالم لل�ــاس وتعــ��فه� �ــه صــاف�ًا وضــاءًا ال عــ�ج ف�ــه وال  .١

 آم�ا.

العلــ�، م�ــا ��ــهل تعــ�ف فــ�ض الــ�ع�ة نف�ــها ��ق�قــة واقعــة ال ت���هــا العــ��، قائ�ــة تع�ــل فــي  .٢

 ال�اس عل�ها ع� ���.

 ال مانع أن ت�خل ال�ع�ة في �فاح عل�ي مع ال�ا�ل. .٣

 مقارنة ال��ة �ال��ة وال�ل�ل �ال��هان  دح�ًا لق�� ال�� وال�غي وال�غ�ان. .٤

 تع�ل ال�ع�ة في ه�ه ال��حلة على رفع را�ة اإلسالم و��� ش��ة ال��ك ب�سائل وأسال�� م�ها: .٥

 إلى ال�أل �ق�� ش���ها، و�ع�� ال��ل��� على ال�فاع ع� أنف�ه�.�ه�ر ال�ع�ة   .أ 

 أسل�ب ال��اب ال��اش� ��عل ال�اس ی�ع�ف�ن عل�ها أك��   .ب 

                                                
  .٤٢- ٤١-٤٠-٣٩- ٣٨-٣٧ص - ال���ل واالس��عاب -ال�ع�ة اإلسالم�ة  )٦٧(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٥٩                                                            )٢٠١٧ 

 ���� أن ���ع�ل ال�عاة وس�لة ال�هاد� وال��ارات ل��ب ال��ع���.  .ج 

 ولق� اس�ع�ل ال��ي ملسو هيلع هللا ىلص، وس�لة ال���ال ���ف على األس�اق وم�ارد ال��اه.  .د 

   .)٦٨(أسل�ب الق�وة وال��اكاة ح�� ی�� ال�اس سل�ك ال��ل��� ف�ع���ن �ه  .ه 

ونق�ل م� خـالل هـ�ه األهـ�اف ن�ـ� أن الف�ـ�� �عال��ـة الـ�ع�ة اإلسـالم�ة مـ� هـ�ه األهـ�اف وال�ـي 

أخ�ت ال�ع�ة اإلسالم�ة عال���ها م�ها ت�� إن إعالنهـا فـي م�ـة �ـان إعالنـًا فـي �ـل م�ـان، ألن هللا تعـالى 

�ًا َوَنِ�ی�اً �س�له ملسو هيلع هللا ىلص(قال ل ِ���ًا)* َ�ا َأیَُّها ال�َِّ�يُّ ِإنَّا َأْرَسْلَ�اَك َشاِه�ًا َوُمَ��ِّ ِ ِ�ِإْذِنِه َوِسَ�اجًا مُّ   .)٦٩(َوَداِع�ًا ِإَلى �َّ

ورس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص واصل دع�ته العال��ة، وح�� ن�� م� عال��ة ال�ع�ة واقع��هـا وذلـ� ��ـا نـ�� فـي  

  الف�ل ال�اني.

  

  الفصل الثاني
  المفھوم العام للواقعیة

اإلســالم ال �غفــل ���عــة اإلن�ــان وتفــاوت ال�ــاس فــي مــ�� اســ�ع�اده� ل�لــ�غ ال��ــ��� ال�ف�ــع الــ�� 

�ء هـ�ا ال��ـ� الـ�اقعي جعـل اإلسـالم حـ�ًا أدنـي أو م�ـ��� أدنـي مـ� ال��ـال ال ��ـ�ز ی�س�ه له�، وفـي ضـ

اله��� ع�ـه؛ ألن هـ�ا ال��ـ��� ضـ�ور� ل��ـ��� ش��ـ�ة ال��ـل� ل��ـ�ن فـي عـ�اد ال��ـل���، وألنـه وضـع 

ن على ن�� �����ع بل�غه أقل ال�اس ق�رة على االرتفاع إلى م���� ال��ال، إن ه�ا ال����� االدني ی��� 

م� ج�لة معان ��� الق�ام بها وهي ال���اة �الف�ائ�، ��ا ���ل ج�لة معان ��� ه��ها وهي ال��ـ�اة 

�ال���مات، إن ه�ه الف�ائ� وال���مات جعلـ� �قـ�ر �اقـة أقـل ال�ـاس اسـ�ع�ادًا لفعـل ال��ـ� واب�عـادًا عـ� 

ول�ـ� ��انـ� هـ�ا ال��ــ��� ال�ـ� ومـ� ثـ� ��ـ���ع �ـل واحـ� ال�فـاء ��ق��ــاه، وال �قـ�ر فـي ال��لـف ع�هـا. 

اإللــ�ام ال�اجــ� بل�غــه علــى �ــل م�ــل�، وضــع� ال�ــ��عة م�ــ��� آخــ� أرفــع م�ــه وأوســع م�ــه وح��ــ� إلــى 

ال�اس بل�غ ه�ا ال����� العالي، فإل�امه� �ه إرهاق له� وح�ج ش�ی�، وال��ج في ش�ع اإلسالم م�فـ�ع؛ ألنـه 

ــْ�ُ�ْ� ِفــي (َوَجاِهــُ�و ��ــالف ن�ــ�ة اإلســالم ال�اقع�ــة، قــال تعالى ِ َحــ�َّ ِجَهــاِدِه ُهــَ� اْجَ�َ�ــاُكْ� َوَمــا َجَعــَل َعَل ا ِفــي �َّ

ُســ�لُ  ــَ�ا ِلَ�ُ�ــ�َن ال�َّ لَّــَة َأِبــ�ُ�ْ� ِإْبــَ�اِه�َ� ُهــَ� َســ�َّاُكُ� اْلُ�ْ�ــِل��َ� ِمــ� َقْ�ــُل َوِفــي َه یِ� ِمــْ� َحــَ�ٍج ّمِ ــّ�ِ  َشــِه��ًا َعَلــْ�ُ�ْ� ال

ـــِ�ْعَ� اْلَ�ـــْ�َلى َوِنْعـــَ� َوَتُ��ُنـــ�ا ُشـــَهَ�اء َعَلـــى ال�َّـــا ِ ُهـــَ� َمـــْ�َالُكْ� َف َكـــاَة َواْعَ�ِ�ـــُ��ا ِ�ـــا�َّ ـــَالَة َوآُتـــ�ا ال�َّ ِس َفـــَأِق�ُ��ا ال�َّ

َنا ِإن (َال ُ�َ�لُِّف ّ�ُ َنْف�ًا ِإالَّ ُوْسَعَها َلَها َما َ�َ�َ�ْ� َوَعَلْ�َها َما اْكَ�َ�َ�ْ� َر�ََّ�ـا َال ُتَ�اِخـ�ْ وقال تعالى .)٧٠(ال�َِّ��ُ�)

ْلَ�ـا َمـا َال َ�اَقـَة َلَ�ـا نَِّ��َ�ا َأْو َأْخَ�ْأَنا َر�ََّ�ا َوَال َتْ�ِ�ْل َعَلْ�َ�ا ِإْص�ًا َ�َ�ا َحَ�ْلَ�ـُه َعَلـى الَّـِ�یَ� ِمـ� َقْ�ِلَ�ـا َر�ََّ�ـا  َوَال ُتَ�ّ�ِ

                                                
  م�جع ساب�. -٤٦ص - ال���ل واالس��عاب -ال�ع�ة اإلسالم�ة  )٦٨(
  )٤٦-٤٥س�رة األح�اب، اآل�ة (  )٦٩(
  )٧٨س�رة ال�ج، اآل�ة (  )٧٠(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٦٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

وهـ�ا ال��ـ��� العـالي ��ـ�ل  .)٧١(ى اْلَقـْ�ِم اْلَ�ـاِفِ��َ�)ِ�ِه َواْعُف َع�َّا َواْغِفْ� َلَ�ا َواْرَحْ�َ�ا َأنَ� َمْ�َالَنا َفانُ�ْ�َنا َعلَ 

   .)٧٢(ال���و�ات ال�ي ت�غ� ال���عة في الق�ام بها، وال���وهات ال�ي ت�غ� ال���عة في ت�ك ال��ل� لها

ولـــ�� ال�ـــ�اد �ال�اقع�ـــة ال�ضـــي �ال�ـــال ال�ـــي عل�هـــا اإلن�ـــان فـــي حـــال ســـ��ه وفـــي حـــال ه���ـــه، 

ت�ضع ال��ـ��عات لإلن�ـان مـ� ح�ـ� هـ� إن�ـان. فاإلن�ـان ف�ـه القـ�ة وال�ـعف �علـ� ال�اقع�ة ال��اد بها أن 

أح�انًا و�ه�� و��اجه إلى ش��عة ت�قي �ه وت��ي على اس�قام�ه إذا اس�قام، وتف�ح له �اب ال���ة إذا أخ�ـأ، 

   .)٧٣(وال ت�لفه ما ال ���� وت�ل له ال���ات وت��م عل�ه ال��ائ�

اإلســـالم فـــي الع�ـــادات وال��ـــ��ع ون�ـــ� هـــ�ه ال�اقع�ـــة فـــي الع�ـــادات  و��ـــاء علـــى ذلـــ� نـــ�� واقع�ـــة

  وال����ع م�ًال ف���ها:

: م�هــا مــا هــ� فــ�ض وم�هــا مــا هــ� م�ــ�وب، فــاألول یــ�خل فــي معــاني ال��ــ��� أوًال: فــي ال�ــالة

 اث��ـي یـ�م فـي صـلى م�األدنى، وال�اني ی�خل في معاني ال����� األعلى، وف�ه جاء ع� رس�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "

  .)٧٤("ال��ة في ب��ا له هللا ب�ى ت��عا ر�عة ع��ة

: الف�ض م�ه ص�ام شه� رم�ـان، وهـ�ا مـ� معـاني ال�ـ� األدنـى ال��لـ�ب، وصـ�ام ثان�ًا: ال��ام

  س� م� ش�ال، واأل�ام ال��� م� �ل شه�، وص�م االث��� وال���� م� معاني ال����� األعلى.

  الع��، وما زاد ف���ع وه� م� معاني ال����� األعلى.: ف�ضه م�ة في ثال�ًا: ال�ج

ــاً  ــاَة : وفــي إنفــاق ال�ــال فــي ســ��ل هللا، ف���ــة ال��ــاة، قــال تعــالى: (را�ع َك ــ�ْا ال�َّ ــَالَة َوآُت َوَأِق�ُ�ــ�ْا ال�َّ

ــْ�َ� َعَلْ�ــَ� ُهــَ�اُهْ� . وفــي صــ�قة ال��ــ�ع �قــ�ل هللا تعــالى: ()٧٥()َواْرَكُعــ�ْا َمــَع الــ�َّاِكِع��َ  َوَلـــِ��َّ ّ�َ َیْهــِ�� َمــ� لَّ

ٍ� ُیـَ�فَّ ِإَلـْ�ُ�ْ� َوَأنـُ�ْ� َال َ�َ�اُء َوَما ُت�ِفُق�ْا ِمْ� َخْ�ٍ� َفألنُفِ�ُ�ْ� َوَمـا ُت�ِفُقـ�َن ِإالَّ اْبِ�َغـاء َوْجـِه ّ�ِ َوَمـا ُت�ِفُقـ�ْا ِمـْ� َخْ�ـ

  . )٧٦()ُتْ�َلُ��نَ 

یَُّهـا الَّـِ�یَ� آَمُ�ـ�ْا ُ�ِ�ـَ� َعَلـْ�ُ�ُ� اْلِقَ�ـاُص ِفـي َ�ـا أَ : وفي الف�ل ش�ع الق�ـاص، قـال تعـالى: (خام�اً 

. فألهــل الق��ــل ال��ال�ــة �ــه، وهــ�ا حقهــ�، وال ت�ــ��� علــ�ه� ف�ــه، ول�ــ� اإلســالم نــ�ب إلــى )٧٧(...)اْلَقْ�َلــى 

ٌء  العف�، وه� م� معاني ال����� األعلى، وفي قال تعالى في نف� اآل�ة: (...
ْ
 َلُه ِمْ� َأِخ�ِه َشي

َ
َفَ�ْ� ُعِفي

  .)٧٨(...)َفاتَِّ�اٌع ِ�اْلَ�ْعُ�وِف َوَأَداء ِإَلْ�ِه ِ�ِإْحَ�اٍن 

                                                
  )٢٨٦س�رة ال�ق�ة، اآل�ة (  )٧١(
  م��ر ساب� - ٧٢-٧١ص - أص�ل ال�ع�ة  )٧٢(
  م��ر ساب� -٨ص - ق�آن ال���� والعل�م اإلسالم�ةم�لة جامعة ال  )٧٣(
  .٤/٢٣٣)، ٢٠٤١أخ�جه اإلمام أح�� في م���ه، ع� أم ح���ة رضي هللا ع�ها، ح�ی� رق� (  )٧٤(
  .٤٣س�رة ال�ق�ة، اآل�ة   )٧٥(
  .٢٧٢س�رة ال�ق�ة، اآل�ة   )٧٦(
  .١٧٨س�رة ال�ق�ة، اآل�ة   )٧٧(
  .١٧٨س�رة ال�ق�ة، اآل�ة   )٧٨(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٦١                                                            )٢٠١٧ 

: وفي االع��اء ���رة عامة ت��ز ال�عاق�ة �ال��ل والعف� وال��� أف�ل، وه�ا م� معاني سادساً 

ـــــال تعـــــالى: ( ـــــى، ق ـــــاِقُ��ْا ِ��ِ ال��ـــــ��� األعل ـــــاَقْ�ُ�ْ� َفَع ـــــ�َ َوِ�ْن َع ـــــِ�� َصـــــَ�ْ�ُتْ� َلُه ـــــِه َوَل ـــــ�ِقْ�ُ�� ِ� ـــــا ُع ـــــِل َم ـــــٌ�  ْ� َخْ�

اِب���َ    .)٧٩()لِّل�َّ

: وفــي ال��ــ�ع واألشــ��ة: ح�ــ� اإلســالم لل��ــل� أن ��ــ�ن ســهًال فــي ب�عــه وشــ�ائه ومقاضــاته، ســا�عاً 

إذا �ـاع و�ذا اشـ��� و�ذا  وه�ه �لهـا مـ� معـاني ال��ـ��� األعلـى، قـال رسـ�ل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "رحـ� هللا رجـًال سـ��اً 

  اق��ى".

: األم� �ال�ع�وف وال�هي ع� ال���� ف�ض �فائي ��� وج�ده في األمة، و���غ ت��ة �ال�ـ� ثام�اً 

والل�ان واالك�فاء �إن�ار القل� �ال���ة ل�اك� �ال� �اغ�ة ال ی��ع ص�ره ل�ـ�اع ن�ـ��ة و�ق�ـل مـ� �ـأم�ه 

ل� �أم�ه ونه�ه وأن أد� ذل� إلى ق�له، وه�ا م� معاني ال����� أو ی�هاه، ول�� م� ال���وب إل�ه ق�ام ال��

  األعلى.

ن�� ���د ال�الم ع� ال�ع�ة إلى هللا ��ل واقع��ها، وال�ي أخ�ت ب�� ال��ع�، وتعامل� معه ومـع 

  كل ال�����ات وذل� ��ا ن�� في ال���� األول.

  المبحث األول: الثبات والمرونة

��ــه اخ�ــار هــ�ا اإلســالم م�ه�ــًا ل��ــاة ال�ــاس �لهــ� علــى اخــ�الف إن هللا ســ��انه وتعــالى جلــ� ح�

بل�انه� وس��انه�، وأزمانه�، ����ون على ه�اه في ش��نه� �لها، صغ��ها و����ها حق��ها وع���ها، ح�ى 

  ی�ث هللا األرض وم� عل�ها.

�ع� رس�ًال �ع� دمحم وم� األدلة العقل�ة وال�اقع�ة على عال��ة ه�ا ال��هج ال��اني، أن هللا تعالى ل� ی

ــ� یــ�م� �الــ�ل�ل ال�قلــي اإلســالمي، وذلــ� ألن هللا ال ی�ــ�ك ال��ــ��ة ت��ــه مــ�  ملسو هيلع هللا ىلص، وهــ�ه ح�ــة دامغــه ل�ــ� ل

ِ�ُر َواِزَرٌة (مَِّ� اْهَ�َ�� َفِإنََّ�ا َیْهَ��� ِلَ�ْفِ�ِه َوَم� َضلَّ َفِإنََّ�ا َ�ِ�لُّ َعَلْ�َها َوَال تَ غ��ها هاد�ًا یه�یها ل���� ال�� 

ِب�َ� َح�َّى َنْ�َعَ� َرُس�ًال)    .)٨٠(ِوْزَر ُأْخَ�� َوَما ُ��َّا ُمَع�ِّ

ْ� ُأمٍَّة فا� ال ی��ك اإلن�ان�ة ب�ون ن�ي ی�ش�ها إلى ال�الح (ِإنَّا َأْرَسْلَ�اَك ِ�اْلَ��ِّ َ�ِ���ًا َوَنِ�ی�ًا َوِ�ن ّمِ

   .)٨١(ِإالَّ خَال ِف�َها َنِ�یٌ�)

�ه الـ�ع�ة اإلسـالم�ة، ومــ� خـالل م�ه�هـا، جعــل هللا تعـالى هـ�ا ال�ــ�هج م�ـ���ًا مــع ومـ� واقع�ـة هــ

ال����ة، وجعـل لـه خ�ـائ� ی���ـ� بهـا ح�ـ� یـ�الءم و��ـ�اءم مـع �ـل األع�ـار و�ـل األج�ـال و�ـل األمـ� 

كـل ��ــ� ف�ـه �غ��ــه وم�ام�ـه، ألن حاجــات ال�ــاس وق�ـا�اه� غ�ــ� م��اه�ـة وال م�ــ�ودة، فهـي ت�لــ�ن وت�غ�ــ� 

� حـــ�� آلخـــ�، ولهـــ�ا جـــاء ل�ـــ�هج الـــ�ع�ة اإلســـالم�ة مـــ� ح�ـــ� واقع��هـــا خ���ـــ�ان األولـــي: "ال��ـــات" مـــ

  وال�ان�ة: "ال��ونة" ول�ل م���ات.

                                                
  ).١٢٦اآل�ة (س�رة ال��ل،   )٧٩(
  )١٥س�رة اإلس�اء، اآل�ة (  )٨٠(
  ).٢٤س�رة فا��، اآل�ة (  )٨١(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٦٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

  ممیزات الثبات:

ی���ــ� ال��ــات �أنــه ��ــ�ن فــي أصــ�ل ال�ــ�هج الــ�ع��، ح�ــ� ن�ــ� هــ�ه األصــ�ل غ�ــ� قابلــة لل�غ��ــ�  .١

أو ال��ر، ذل� ألن هللا ت�فل ��ف� هـ�ه األصـ�ل ورعای�هـا وال���یل أو ال��ادة أو ال�ق�ان أو ال�� 

وصــ�نها، ولــ� ��ــ� ذلــ� ألحــ� مــ� خلقــه، ح�ــ� جــاء هــ�ا الــ�ی� ی�قــي مــع ال�ــاس ��ــلح شــأنه�، 

 و��سي أم�ه� ح�ى �الق�ا ر�ه�.

هــ�ا ال��ــات ی���ــ� �أنــه ال تــ�روه ال��ــاح الهــ�ج وال ت��فــه ال�ــ��ل الع�مــة العات�ــة ال����ــة مــ� عــٍل  .٢

 ال���ة ال��اء ال���د ت��ل ال��اه م� ج��اتها ف��ل�ها وت���ها ن�اعة ول�عانًا.فه� �

مـ� م�ــ�ات هـ�ا ال��ــات أنـه ���ــي الـ�ع�ة مــ� ح�ــ� واقع��هـا ومــ� ح�ـ� عال���هــا مـ� الــ�و�ان فــي  .٣

ال�ع�ات وال�قافات وال��اهج األخ��، ال�ي ل� ی��فل هللا ��ف�ها ألنه �عل� أنه سـ�أتي ��ـ�هج آخـ�، 

أخ�� لل����ة، فأو�ل حف� أص�ل تل� ال��اهج وال�ع�ات، ألح�اره� وق�اوسـ�ه�، نأخـ� لـ�  ودع�ة

ـــ�ٌر َ�ْ�ُ�ـــُ� ِبَهـــا ال�َِّ��ُّـــ�َن الَّـــِ�یَ� َأْســـَلُ��ْا ِللَّـــِ�یَ� َهـــاُدوْا مـــ� ق�لـــه تعالى (ِإنَّـــا َأنَ�ْلَ�ـــا ال�َّـــْ�َراَة ِف�َهـــا ُهـــً�� َوُن

�َّاِن�ُّ�َن َواَألْحَ�اُر ِ�َ�ا اْسُ�ْ�ِفُ��ْا ِم� ِ�َ�اِب ّ�ِ َوَ�اُن�ْا َعَلْ�ِه ُشـَهَ�اء َفـَال َتْ�َ�ـُ�ْا ال�َّـاَس َواْخَ�ـْ�ِن َوَال  َوال�َّ

   .)٨٢(َتْ�َ�ُ�وْا ِ�آَ�اِتي َثَ��ًا َقِل�ًال َوَم� لَّْ� َ�ْ�ُ�� ِ�َ�ا َأنَ�َل ّ�ُ َفُأْوَلـِ�َ� ُهُ� اْلَ�اِفُ�وَن)

  
  

  ممیزات المرونة:

ه�ا ال��هج اإلسالمي ال�ع�� و���ن صال�ًا ل�ل زمان وم�ـان و�ـل ج�ـل و�ـل امـة،  ح�ى ی��امل  

  فالب� أن ی��� �ال��اوعة وال�اقع�ة.

وال��ونــة ت�ــ�ن فــي أ�ــ�اف هــ�ا ال�ــ�هج وف�وعــه القابلــة لالج�هــاد و��ــا أن لل��ــات ف�ائــ� ن�ــ� أن لل��ونــة 

  م���ات وف�ائ� م�ها:

 .ت�عل ال�ع�ة ت�ای� األع�ار واألم�ار .١

ت��اشــــي مــــع ال��ــــ���ات وال����عــــات وال����ــــفات الع�ــــ��ة وت�ــــ��ع�ها وال ت��ــــاق� معهــــا، أو  .٢

 تلف�ها أو ت��� ع�ها أو ت���لها، ما دام� ال ت�عارض مع األص�ل وال��اب�.

ال��ونة في الفـ�وع ال�ع��ـة ت�ـ�ح لل�ـاس ال���ـة فـي شـ��نه� �لهـا ����ـة تامـة، داعـ�� إلـى هللا مـ�  .٣

األص�ل ال�اب�ة الع���ة ال����ة، ف�ه�ـا ت�ای�ـ� عـادات ال�ـع�ب وأعـ�افه� فـي األل��ـة خالل دائ�ة 

واالشـــ��ه وال�آكـــل وال���ـــ� وال�ـــ��، فإنهـــا ال ت�ـــ�ج عـــ� هـــ�ا ال�ـــ�هج الـــ�ع�� مـــا دامـــ� ضـــ�� 

  ف�وعة، ح�� القاع�ة ال����ة ال����ع�ة ال�ي تق�ل األش�اء على اإل�احة ما ل� ی�د ن� ب�����ها.

                                                
  )٤٤س�رة ال�ائ�ة، اآل�ة (  )٨٢(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٦٣                                                            )٢٠١٧ 

��ت األش�اء وت��ل� في ه�ا اإل�ار، فهي ض�� ال��هج ول� ت��ج عل�ه، وه�ا مع�ي ف�ه�ا تغ

ق�له� في القاع�ة األخ�� ت���ل األح�ام ب���ل األزمان واألح�ام ال�ي ت���ل هي األح�ام الف�ع�ة القابلة 

   .)٨٣(لالج�هاد ول��� األص�ل ال��اب� ال�ي ی��ي عل�ه

ة في �ل شيء هي ال��ات وال��ونة وال��ات وال��ونة في ال�ع�ة و��اًء على ما تق�م ن�� أن ال�اقع�

اإلسالم�ة أم�ان أساس�ان في ال�ع�ة اإلسالم�ة، ألن ����ًا م� ال�اس ع��ما اخ�اروا اإلسالم ما ج�به� إل�ه 

  واقع��ه ال�ي ت��اس� مع ���عة ال��� ذ��ًا أو أن�ي، و��ا ی��ح ذل� في ال��ل� ال�الي.

  
  المبحث الثاني 

  التوازن والوسطیة

وهي ("االن��ام" واالئـ�الف بـ�� أجـ�اء ال�ـيء و�قابلهـا "ال��ـاف� واالخـ�الف" و�ع�ـ� ع�هـا  ال��ازن:

ـــه، و�ن�ـــا ��فـــي  ـــ�� أج�ائ ـــى ال�ســـ� وال ��ـــ��� فـــي تـــ�ازن ال�ـــيء ال��ـــاو� ب �ع�ـــه� "�ال�ســـ��ة" ن�ـــ�ة إل

م في ج�� اإل ن�ان إنه م��ازن مع اخـ�الف ن�ـ�ة ت����اتـه االع��ال واالن��ام ف��ا ب��ها، ��ا �قال ع� ال�َّ

  .)٨٤(ك�ًا)

  وال��ازن خ���ه م�علقة �����ه ال���ل وم��لة لها، فال ��ه� ج�ال ال���ل إال �ال��ازن.

ــــَ�اء َرَفَعَهــــا َوَوَضــــَع اْلِ��ــــَ�انَ قــــال تعالى َوَال َوَأِق�ُ�ــــ�ا اْلــــَ�ْزَن ِ�اْلِقْ�ــــِ� * َأالَّ َتْ�َغــــْ�ا ِفــــي اْلِ��ــــَ�انِ * (َوال�َّ

   .)٨٥(ُتْ�ِ�ُ�وا اْلِ��َ�اَن)

   .)٨٦((َأَفَال َیَ�َ�بَُّ�وَن اْلُقْ�آَن َوَلْ� َ�اَن ِمْ� ِع�ِ� َغْ�ِ� ّ�ِ َلَ�َجُ�وْا ِف�ِه اْخِ�َالفًا َ�ِ���ًا)وقال أ��ًا ع� ��ا�ه

فــالق�آن ال�ــ��� الــ�� هــ� م�ــ��ن الــ�ع�ة اإلســالم�ة ��ــاب م�ــ�ازن ف��ــا جــاء �ــه مــ� ه�ا�ــة ومــا 

�ضــه مــ� م�ضــ�عات ومــا عال�ــه مــ� م�ــ�الت ��قــ� ان�ــ�امًا بــ�� الــ�وح وال�ــادة، و�ــ�� العقــل والقلــ� ع

   .)٨٧(و��� ال�ق�ق وال�اج�ات وما إلى ذل� م� أوجه ال��ازن 

وال�ق�ـ�د �ـال��ازن هـ� إع�ـاء �ـل جانـ� مـ� ج�انـ� اإلن�ـان ال�الثـة الـ�وح والعقـل وال��ـ� ح�ـه 

�، ومـ� ال�علـ�م أن االه��ـام �ـال�وح فقـ� ��ـا �فعـل ���ـ� مـ� أهــل ���ـ� ال ��غـي جانـ� م�هـا علـى األخـ

ال��اضــ�ات وال���ــ�ف�� ره�ان�ــة نهــي ع�هــا اإلســالم وااله��ــام �العقــل فقــ� ��ــا �فعــل الفالســفة ضــ�ب مــ� 

الهــ��ان ال ی�فــ� وال�اقــع الع�لــي لإلســالم، ��ــا أن االه��ــام �ال��ــ� فقــ� ال ی�فــ� و�ن�ــان�ة اإلن�ــان. ولهــ�ا 

امــًا علــى مــ� ی�عامــل مــع اإلن�ــان أن ی�اعــي هــ�ه ال��انــ� م���عــة، فــال یه�ــل م�هــا شــ��ًا، وال یهــ�� كــان ل� 

  ��ان� دون اآلخ���، ح�ى ی�� ال��ازن ال��ل�ب.

                                                
  م�جع ساب�. -١٧٨-١٧٧-١٧٦-١٧٥-١٧٤ص - ال���ل واالس��عاب -ال�ع�ة اإلسالم�ة  )٨٣(
  م��ر ساب�. – ١٢٧ال��خل إلى عل� ال�ع�ة، ص  )٨٤(
  )٩-٧س�رة ال�ح�� اآل�ات (  )٨٥(
  )٨٢ال��اء، اآل�ة (س�رة   )٨٦(
  م��ر ساب�. -١٢٨-١٢٧ص -ال��خل إلى عل� ال�ع�ة  )٨٧(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٦٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

واإلســالم �ــ�ع�ة عال��ــة شــاملة ال ت�ــ� ج��ــًا دون جــ��، وال ل�نــًا دون لــ�ن، وال ق�مــًا دون قــ�م 

اإلن�ـان م�لـ� إن�ـان ذلـ� ال�ـ�ازن، ووضـع فـي ح�ـا�ه ب�نام�ـًا  بل �ان� دع�ة لل����ة عامة ق� راعي في

شــامًال ی�فــ� و���عــة اإلن�ــان، ی��ــاول ال�انــ� ال�وحــي وال�انــ� العقلــي وال�انــ� ال��ــ�� ح�ــى ی��ــ�� 

   .)٨٨(ال��ازن ب�� ال��ان� ال�الثة، و�ال�الي ���� لإلن�ان ح�اة م��ق�ة ال قل� ف�ها وال اض��اب

� أن ال�ــ�ازن وال�ســ��ة م�ّ�ِـالت لــ�ع�، فــاألم� ع�ــ�ما ��ــ�ن م��ازنــًا فهــ� و��ـاء علــى مــا تقــ�م ن�ــ

  ف�ه وس��ة. ول�ل� ع��ما ت�أمل في اإلسالم ن�� أن اإلسالم ���ح مقابل ال���ف ال�س��ة.

ُسـقال تعالى �ُل َعَلـْ�ُ�ْ� َشـِه��ًا َوَمـا (َوَ�َ�ِلَ� َجَعْلَ�اُكْ� ُأمًَّة َوَس�ًا لَِّ�ُ��ُن�ْا ُشَهَ�اء َعَلى ال�َّاِس َوَ�ُ�ـ�َن ال�َّ

ِ�ن َ�اَنـْ� َلَ�ِ��ـَ�ًة ِإالَّ َعَلـى َجَعْلَ�ا اْلِقْ�َلَة الَِّ�ي ُ��َ� َعَلْ�َها ِإالَّ ِلَ�ْعَلَ� َم� َی�َِّ�ـُع ال�َُّسـ�َل ِم�َّـ� َی�َقِلـُ� َعَلـى َعِقَ�ْ�ـِه وَ 

   .)٨٩(ِإنَّ ّ�َ ِ�ال�َّاِس َلَ�ُؤوٌف رَِّح�ٌ�) الَِّ�یَ� َهَ�� ّ�ُ َوَما َ�اَن ّ�ُ ِلُ�ِ��َع ِإ�َ�اَنُ��ْ 

و���ح مقابل ال���د وال���ـ� ال��ونـة وال���یـ�: و��ـ�ح مقابـل الع�ـف ال���ـة وال��ع�ـة ال��ـ�ة 

 َأحْ وال��ار: قال تعالى
َ
َ�ـُ� ِإنَّ َر�َّـَ� ُهـَ� (اْدُع ِإِلى َسِ��ِل َر�َِّ� ِ�اْلِ�ْ�َ�ِة َواْلَ�ْ�ِعَ�ِة اْلَ�َ�َ�ِة َوَجـاِدْلُه� ِ�ـالَِّ�ي ِهـي

ون�� عال��ة ال�ع�ة وواقع��ها في ه�ه األوام� ال�ي لـ�  .)٩٠(أَْعَلُ� ِ�َ�� َضلَّ َع� َسِ��ِلِه َوُهَ� أَْعَلُ� ِ�اْلُ�ْهَ�ِ�یَ�)

  ت�� ل��� مع�� وهي م��اس�ة مع ال��ع�.

 وقال تعالى 
َ
َأْحَ�ـُ� ِإالَّ الَّـِ�یَ� َ�َلُ�ـ�ا ِمـْ�ُهْ� َوُق�ُلـ�ا آَم�َّـا ِ�الَّـِ��  (َوَال ُتَ�اِدُل�ا أَْهَل اْلِ�َ�اِب ِإالَّ ِ�الَِّ�ي ِهـي

و�ــ�ل� نــ�� مــ� عــ�ل الــ�ع�ة وواقع��هــا  .)٩١(ُأنــِ�َل ِإَلْ�َ�ــا َوُأنــِ�َل ِإَلــْ�ُ�ْ� َوِ�َلُهَ�ــا َوِ�َلُهُ�ــْ� َواِحــٌ� َوَنْ�ــُ� َلــُه ُمْ�ــِلُ��َن)

  أن ت��ن ال�ع�ة �ال�ي هي أح��.ع�م ال��ادلة إال �ال�ي هي أح��، ون�� م� الع�ل 

 َأْحَ�ـُ� َفـِإَذا الَّـِ�� َبْ�َ�ـَ� َوَ�ْ�َ�ـُه َعـَ�اَوةٌ وقال تعالى
َ
�َِّ�ُة اْدَفْع ِ�الَِّ�ي ِهـي َ�َأنَّـُه  (َوَال َتْ�َ�ِ�� اْلَ�َ�َ�ُة َوَال ال�َّ

   .)٩٢(َوِليٌّ َحِ��ٌ�)

ْ� َ�َ�ـا ُأِمـْ�َت َوَال َت�َِّ�ـْع أَْهـَ�اءُهْ� َوُقـْل آَم�ـُ� ِ�َ�ـا (َفِلـَ�ِلَ� َفـاْدُع َواْسـَ�قِ و���ح مقابل ال�ل� الق�ـ� والع�ل

ــَة َبْ�َ�َ�ــا َوَ�ْ�ــَ�ُ�ُ� �َُّ َأنــَ�َل �َُّ ِمــ� ِ�َ�ــاٍب َوُأِمــْ�ُت ِألَْعــِ�َل َبْ�ــَ�ُ�ُ� �َُّ َر�َُّ�ــا َوَر�ُُّ�ــْ� َلَ�ــا أَْعَ�اُلَ�ــا َوَلُ�ــْ� أَْعَ�ــا ُلُ�ْ� َال ُح�َّ

   .)٩٣(َ�َ�ا َوِ�َلْ�ِه اْلَ�ِ��ُ�)َ�ْ�َ�ُع َب�ْ 

ــْ�ٍم َعَلــى وقــال تعالى ِ ُشــَهَ�اء ِ�اْلِقْ�ــِ� َوَال َ�ْ�ــِ�َم�َُّ�ْ� َشــَ�آُن َق ــا َأیَُّهــا الَّــِ�یَ� آَمُ�ــ�ْا ُ��ُنــ�ْا َقــ�َّاِم�َ� ِ�ّ َأالَّ (َ�

   .)٩٤(َخِ��ٌ� ِ�َ�ا َتْعَ�ُل�َن) َتْعِ�ُل�ْا اْعِ�ُل�ْا ُهَ� َأْقَ�ُب ِلل�َّْقَ�� َواتَُّق�ْا ّ�َ ِإنَّ �َّ 

                                                
  ٦٨ص -تأل�ف ال����ر دمحم ال��� ال���ل -دار ال����ع لل��� وال��ز�ع -م١٩٩٤هـ ١٤١٤ �١ -تق��� ال�ع�ة  )٨٨(
  )١٤٣س�رة ال�ق�ة، اآل�ة (  )٨٩(
  )١٢٥س�رة ال��ل، اآل�ة (  )٩٠(
  )٤٦س�رة الع����ت، اآل�ة (  )٩١(
  )٣٤س�رة ف�ل�، اآل�ة (  )٩٢(
  )٨س�رة ال�ائ�ة، اآل�ة (  )٩٣(
  )٥٨س�رة ال��اء، اآل�ة (  )٩٤(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٦٥                                                            )٢٠١٧ 

وْا اَألَماَنـاِت ِإَلـى أَْهِلَهـا َوِ�َذا َحَ�ْ�ـُ�� َبـْ�َ� ال�َّـاِس َأن َتْ�ُ�ُ�ـ�ْا ِ�الْ وقال تعالى َعـْ�ِل (ِإنَّ ّ�َ َ�ْأُمُ�ُكْ� َأن تُـ�دُّ

   .)٩٥(ِإنَّ ّ�َ ِنِع�َّا َ�ِعُ�ُ�� ِ�ِه ِإنَّ ّ�َ َ�اَن َسِ��عًا َ�ِ���ًا)

 (ِإنَّ ّ�َ َ�ـْأُمُ� ِ�اْلَعـْ�ِل َواِإلْحَ�ـاِن َوِ�ی�َـاء ِذ� اْلُقْ�َ�ـى َوَ�ْ�َهـى َعـِ� اْلَفْ�َ�ـاء َواْلُ��َ�ـِ� َواْلَ�ْغـيِ قال تعـالىو 

   .)٩٦(َ�ِعُ�ُ�ْ� َلَعلَُّ�ْ� َتَ�كَُّ�وَن)

ون�� م� عال��ة ال�ع�ة وواقع��ها األوام� وحف� األمانة والع�الة لل���ع. وورد في تف��� ال����، 

ح�� قال إن مع�ى الع�ل م� ه�ا ال��ضع اس��اء  .(ِإنَّ ّ�َ َ�ْأُمُ� ِ�اْلَعْ�ِل َواِإلْحَ�اِن)وذل� في ق�له تعالى: 

ح�ــان أن ت�ــ�ن ســ���ته أح�ــ� مــ� عالن��ــه وأن ال�ــ���ة والعالن�ــة مــ� �ــل ع�ــل � ع�ــًال و�ن مع�ــى اإل

  .)٩٧(الف��اء وال���� أن ت��ن عالن��ه أح�� م� س���ته

ــى اْألُْخــَ�� وقــال تعــالى ــِإن َ�َغــْ� ِإْحــَ�اُهَ�ا َعَل ــ�ا َفَأْصــِلُ��ا َبْ�َ�ُهَ�ــا َف ــْ�ِمِ��َ� اْقَ�َ�ُل ــَ� اْلُ� ــاِن ِم (َوِ�ن َ�اِئَفَ�

ـــي َح�َّـــى  ـــاِتُل�ا الَِّ�ـــي َتْ�ِغ ـــا ِ�اْلَعـــْ�ِل َوَأْقِ�ـــُ��ا ِإنَّ �ََّ ُ�ِ�ـــ�ُّ َفَق ـــاءْت َفَأْصـــِلُ��ا َبْ�َ�ُهَ� ِ َفـــِإن َف ـــِ� �َّ ـــيَء ِإَلـــى َأْم َتِف

   .)٩٨(اْلُ�ْقِ�ِ��َ�)

ْ�ِ� َفِإن َجآُؤوَك َفاْحُ�� َبْ�َ�ُه� َأْو أَْعِ�ْض َعْ�ُهْ� َوِ�ن تُ وقال تعالي ْعـِ�ْض (َس�َّاُع�َن ِلْلَ�ِ�ِب َأكَّاُل�َن ِلل�ُّ

وَك َشْ��ًا َوِ�ْن َحَ�ْ�َ� َفاْحُ�� َبْ�َ�ُهْ� ِ�اْلِقْ�ِ� ِإنَّ ّ�َ ُ�ِ��ُّ اْلُ�ْقِ�ِ��َ�)    .)٩٩(َعْ�ُهْ� َفَل� َ�ُ��ُّ

(َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا ِإنَّ ِمـْ� َأْزَواِجُ�ـْ� َوَأْوَالِدُ�ـْ� و���ح مقابل ال��اوز وال�ع�� العف� وال�فح وال�غف�ة

   .)١٠٠(َعُ�ّوًا لَُّ�ْ� َفاْحَ�ُروُهْ� َوِ�ن َتْعُف�ا َوَتْ�َفُ��ا َوَتْغِفُ�وا َفِإنَّ �ََّ َغُف�ٌر رَِّح�ٌ�)

ــَعِة َأن ُیْ�ُتــ�ا ُأْوِلــي اْلُقْ�َ�ــى َواْلَ�َ�ــاِك�َ� َواْلُ�َهــاِجِ��َ� ِفــي وقــال تعــالى (َوَال َ�ْأَتــِل ُأْوُلــ�ا اْلَفْ�ــِل ِمــ�ُ�ْ� َوال�َّ

   .)١٠١( َوْلَ�ْعُف�ا َوْلَ�ْ�َفُ��ا َأَال ُتِ��ُّ�َن َأن َ�ْغِفَ� �َُّ َلُ�ْ� َ��َُّ َغُف�ٌر رَِّح�ٌ�)َسِ��ِل �َِّ 

ُفــ�َن اْلَ�ِلــَ� َعــ� مََّ�اِضــِعِه َوَنُ�ــوقــال تعالى �َ�ــاَقُهْ� َلع�َّــاُهْ� َوَجَعْلَ�ــا ُقُلــ�َ�ُهْ� َقاِســَ�ًة ُ�َ��ِّ �ْا (َفِ�َ�ــا َنْقِ�ــِه� ّمِ

ـــْ�ُهُ� َفـــاْعُف َعـــْ�ُهْ� َواْصـــَحّ�ـــ ـــْ�ُهْ� ِإالَّ َقِلـــ�ًال ّمِ  َخآِئَ�ـــٍة ّمِ
َ
ـــُ�وْا ِ�ـــِه َوَال َتـــَ�اُل َت�َِّلـــُع َعَلـــى ـــا ُذكِّ َّ� َفْح ِإنَّ ّ�َ ُ�ِ�ـــ�ُّ ًا ّمِ

   .)١٠٢(اْلُ�ْ�ِ�ِ��َ�)

ـَ�اَواِت َواَألْرَض َوَمـا َبْ�َ�ُهَ�ـا ِإالَّ ِ�ـاْل�َ وقال تعالى ـْفَح (َوَما َخَلْقَ�ا ال�َّ ـاَعَة آلِتَ�ـٌة َفاْصـَفِح ال�َّ �ِّ َوِ�نَّ ال�َّ

   .)١٠٣(اْلَ�ِ��َل)

                                                
  )٩٠س�رة ال��ل، اآل�ة (  )٩٥(
  )٩س�رة ال���ات، اآل�ة (  )٩٦(
  .١٦٩، ص١٣تف��� ال���� ال���ى جامع ال��ان في تأو�ل الق�آن، ألبي جعف� دمحم ب� ج��� ال����، القاه�ة، ج  )٩٧(
  )٤٢اآل�ة ( س�رة ال�ائ�ة،  )٩٨(
  )٢٩س�رة األع�اف، اآل�ة (  )٩٩(
  )١٤س�رة ال�قاب�، اآل�ة (  )١٠٠(
  )٢٢س�رة ال��ر، اآل�ة (  )١٠١(
  )١٣س�رة ال�ائ�ة، اآل�ة (  )١٠٢(
  )٨٥س�رة ال���، اآل�ة (  )١٠٣(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٦٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ــًة َواِحــَ�ًة َوَأَنــا َر�ُُّ�ــْ� و��ــ�ح مقابــل ال��ــ�ُّف واالخــ�الف ال�حــ�ة واألخــ�ة واالئــ�الف ــُ�ُ�ْ� ُأمَّ (ِإنَّ َهــِ�ِه ُأمَّ

   .)١٠٤(َفاْعُ�ُ�وِن)

ُق�ْا َواْذُكُ�وْا ِنْعَ�َ� ّ�ِ َعَلْ�ُ�ْ� ِإْذ ُ��ُ�ْ� أَْعَ�اء َفَألََّف َبْ�َ�  (َواْعَ�ِ�ُ��ْا ِ�َ�ْ�ِل ّ�ِ َجِ��عاً وقال تعالى َوَال َتَف�َّ

ْ�َهـا َ�ـَ�لِ  َ� ال�َّاِر َفَأنَقَ�ُك� ّمِ  َشَفا ُحْفَ�ٍة ّمِ
َ
ِه َلَعلَُّ�ـْ� َ� ُیَ�ـ�ُِّ� ّ�ُ َلُ�ـْ� آَ�اِتـُقُل�ِ�ُ�ْ� َفَأْصَ�ْ�ُ�� ِبِ�ْعَ�ِ�ِه ِإْخَ�انًا َوُ��ُ�ْ� َعَلى

   .)١٠٥(َتْهَ�ُ�وَن)

ـا َألََّفـْ� َبـْ�َ� ُقُلـ�ِ�ِهْ� َوَلــِ��َّ ّ�َ أَ وقال تعالى لَّـَف (َوَألََّف َبْ�َ� ُقُلـ�ِ�ِهْ� َلـْ� َأنَفْقـَ� َمـا ِفـي اَألْرِض َجِ��عـًا مَّ

   .)١٠٦(َبْ�َ�ُهْ� ِإنَُّه َعِ��ٌ� َحِ��ٌ�)

(َوِ�ن َ�اِئَفَ�اِن ِمَ� اْلُ�ْ�ِمِ��َ� اْقَ�َ�ُلـ�ا الفيء إلى أم� هللا  و���ح مقابل االق��ال ال�لح، ومقابل ال�غي

ــاِتُل�ا الَِّ�ــي َتْ�ِغــي َح�َّــى َتِفــيَء ِإَلــى َأْمــِ� �َِّ  ــى اْألُْخــَ�� َفَق ــِإن َ�َغــْ� ِإْحــَ�اُهَ�ا َعَل ــِإن َفــاءْت َفَأْصــِلُ��ا َبْ�َ�ُهَ�ــا َف  َف

   .)١٠٧(َأْقِ�ُ��ا ِإنَّ �ََّ ُ�ِ��ُّ اْلُ�ْقِ�ِ��َ�)َفَأْصِلُ��ا َبْ�َ�ُهَ�ا ِ�اْلَعْ�ِل وَ 

  و���ح مقابل ال��اص� وال��اع� ع� أهل ال��اب ال�القي معه� على الق�ا�ا واألم�ر ال�����ة.

ّ�َ َوَال ُنْ�ـِ�َك ِ�ـِه َشـْ��ًا  (ُقْل َ�ا أَْهَل اْلِ�َ�اِب َتَعاَلْ�ْا ِإَلى َ�َلَ�ٍة َسـَ�اء َبْ�َ�َ�ـا َوَ�ْ�ـَ�ُ�ْ� َأالَّ َنْعُ�ـَ� ِإالَّ قال تعالى

   .)١٠٨(َوَال َی�َِّ�َ� َ�ْعُ�َ�ا َ�ْع�ًا َأْرَ�ا�ًا ّمِ� ُدوِن ّ�ِ َفِإن َتَ�لَّْ�ْا َفُق�ُل�ْا اْشَهُ�وْا ِ�َأنَّا ُمْ�ِلُ��َن)

و���ح مقابل الع���ات الق�ل�ة وال�ع�ات ال����ة والق�م�ة ال�عارف وال�عاون ب�� ال�ـاس مـ� ج��ـع 

ـ� َذَكـٍ� َوُأن�َـى َوَجَعْلَ�ـاُكْ� ُشـُع��ًا َوَقَ�اِئـَل ِلَ�َعـاَرُف�ا ِإنَّ األج�اس والق�م�ات واألد�ان (َ�ا َأیَُّها ال�َّاُس ِإنَّـا َخَلْقَ�ـاُك� ّمِ

ِ َأْتَقاُكْ� ِإنَّ �ََّ َعِل�ٌ� َخِ��ٌ�)    .)١٠٩(َأْكَ�َمُ�ْ� ِع�َ� �َّ

   .)١١٠(ال�����ة الغ���ةفه�ه وس��ة اإلسالم مقابل األص�ل�ة 

و��اًء على ما تق�م ن�� أن ال��ازن وال�س��ة ه�ا م� ال��اهج اإلسالم�ة ال�ع��ـة، وه�ـا مـ� أم�ـ� 

خ�ائ� ال�ع�ة اإلسالم�ة وله�ا نق�ل إن �ال م� ال��ازن وال�س��ة س�ة ��ن�ة أقام هللا عل�ها ��نه، ف�ـل 

(الَِّ�� َخَلَ� َسْ�َع َسَ�اَواٍت ِ�َ�اقًا مَّا َتَ�� ِفي  تفاوتشيء في ال��ن م��ازن ووس� ال خلل ف�ه وال ت��ف وال

   .)١١١(َخْلِ� ال�َّْحَ�ِ� ِم� َتَفاُوٍت َفاْرِجِع اْلَ�َ�َ� َهْل َتَ�� ِم� ُفُ��ٍر)

                                                
  )٩٢س�رة األن��اء، اآل�ة (  )١٠٤(
  )١٠٣س�رة آل ع��ان، اآل�ة (   )١٠٥(
  )٦٣س�رة األنفال، اآل�ة (  )١٠٦(
  )���٩ات، اآل�ة (س�رة ال   )١٠٧(
  )٦٤س�رة آل ع��ان، اآل�ة (  )١٠٨(
  )١٣س�رة ال���ات، اآل�ة (  )١٠٩(
 - تأل�ف د. ع�� ال�ح�� ع�� م�ي ال�ی� -ب�ون تار�خ -ش��ة م�ا�ع ال��دان للع�لة ال�اح�ة - م�لة معال� ال�قافة اإلسالم�ة  )١١٠(

  ٢٢٤- ٢٢٣ص
  )٣س�رة ال�ل�، اآل�ة (  )١١١(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٦٧                                                            )٢٠١٧ 

و�ل�ا ما �ان ال�اعي م��ازنًا وس��ًا ف��ا �أتي وما ی�ع �ل�ا سار مع م�هج هللا فـي ال�ـ�ن ف��ـلح 

  ��فع ال�اس بها ألنها سارت مع م�هج هللا في ال��ن.حاله وت�� دع�ته و�

ف�اذب�ــة األرض ت��ــي ب�ــ�ازن وجاذب�ــة ال��ــ�م لــ�ل� ح�ــى ن�ــل إلــى جاذب�ــة الــ�رات ســال�ها مــع 

  م�ج�ها، وال��ازن وال��س� ی��اوالن أش�اء ����ة في ح�اة ال�اع�ة م�ها:

  ت�ازن ال�اعي ب��ه و��� نف�ه

وت�ام مع نف�ه، فال ی�جي م�ه أن �فعل ذلـ� ال�ـ�ازن وال��سـ� مـع أن ال�اعي إذا ل� ��� �ان��ا� 

(َ�ا َأیَُّهــا الَّـِ�یَ� آَمُ�ــ�ا ُقـ�ا َأنُفَ�ـُ�ْ� َوأَْهِلــ�ُ�ْ� َنـارًا َوُق�ُدَهــا ال�َّـاُس َواْلِ�َ�ــاَرُة غ�ـ�ه، فـا� بــ�أ لإلن�ـان ب�ف�ــه ثـ� أهلـه

   .)١١٢( َما َأَمَ�ُهْ� َوَ�ْفَعُل�َن َما ُیْ�َمُ�وَن)َعَلْ�َها َمَالِئَ�ٌة ِغَالٌ� ِشَ�اٌد َال َ�ْعُ��َن �ََّ 

وال��ي ملسو هيلع هللا ىلص �ان ��� دائ�ًا على ال��ا�ة �إصالح ال�ف� أوًال في �ل شيء ح�ى ال�ان� االق��اد� 

  وذل� ل��ق�� ه� أوًال ل�ي ���ن قادرًا على إعاشة ع�اله.

  �ا رس�ل ع��� دی�ار  وال�س�ل ملسو هيلع هللا ىلص ع��ما قال له رجل

  قال: "ت��ق �ه على نف��"

  قال: ع��� آخ�

  فقال: ت��ق �ه على زوج�

  فقال: ع��� آخ�

  فقال: ت��ق �ه على ول�ك

  فقال: ع��� آخ�

  فقال: ت��ق �ه على خادم�

  فقال: ع��� آخ�

  . )١١٣(فقال: أن� أ��� �ه

  في م�ل ه�ا الع��. فال��ازن وال�س��ة م� األس� ال����ة في ال��هج ال�ع�� ال�عاص�

فالــ�عاة ��اجــه ماســة لهــ�ه ال�ســ��ة اإلســالم�ة ال���ازنــة خاصــة مــع قلــة العلــ� ال�ــ�عي واألصــ�ل 

  و���ة م�ادر ال�ع�فة العامة غ�� ال�اب�ة وغ�� األص�لة ال����رة.

وال�عاة م��اج�ن إلى ال�س��ة وال��ازن في م���ه� ومل��ه� وم���ه� وه��امه� وس��ه� وتعامله� 

�ادثه� وفي ح��ه� على اآلخ��� م� ال�عاة والعل�اء وال��ع��� ع��مًا و�ل م� ��الفه� ال�أ� ح�ى ال وت

�أخــ�وا ال�ــاس �ال��ــه وال�ه�ــة ال�ــي ال ت��ــ� أو ��فــ�ون ال�ــاس و��هلــ�نه� و��عــ�ونه� �فه�هــ� هــ� للــ��!! 

  ضار��� ع�ض ال�ائ� �فه� اآلخ���.

                                                
  )٦س�رة ال�����، اآل�ة (  )١١٢(
  ٢٥٣٥) ح�ی� رق� �٥٤اب ( - وال��ائي في ��اب ال��اة -٢٧١-٢٥١ص -)٢ج( -أخ�جه اإلمام اح�� في س��ه  )١١٣(



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٦٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

  . )١١٤(ازن ال�� ن� عل�ه الق�آن فال���� ح�ى م�حلة ال�ق�� ه� م�هج ال�� 

َلـى (َ�ا َأیَُّها الَِّ�یَ� آَمُ��ا ِإن َجاءُكْ� َفاِسـٌ� ِبَ�َ�ـٍأ َفَ�َ��َُّ�ـ�ا َأن ُتِ�ـ�ُ��ا َقْ�مـًا ِ�َ�َهاَلـٍة َفُ�ْ�ـِ�ُ��ا عَ قال تعالى

  . )١١٥(َما َفَعْلُ�ْ� َناِدِم�َ�)

  

  

الق�ـام �ـأم� الـ�ع�ة عال��ـًا وواقع�ـًا هللا  وفي خ�ام ه�ا ال��� أسأل هللا تعالى ال��ف�ـ� وأن ن�فـ� فـي

  نع� ال��لي ونع� ال����، وم� خالل ه�ا ال��� ت�صل� إلى ال��ائج وال��ص�ات اآلت�ة:

  النتائج

 ال�ع�ة اإلسالم�ة ان���ت لل�اس م� خالل واقع��ها .١

 ال��اب ال�ع�� لل�ع�ة �أخ� القل�ب �ال��رج دون قه� وال إمالء .٢

 ال��� وال�وح والعقل اإلسالم دی� ت�ازن ب�� .٣

القـــ�آن ال�ـــ��� م�ـــ��ن الـــ�ع�ة لـــ� �فـــ�� فـــي شـــيء و�ـــّ�� �ـــل شـــيء، و�ال�ـــالي أصـــ��� العال��ـــة  .٤

 وال�اقع�ة

األمــ� �ــال�ع�وف وال�هــي عــ� ال���ــ� أمــ�ان واج�ــان فــي �ــل م�ــان وزمــان، و�ال�ــالي �انــ� عال��ــة  .٥

 ال�ع�ة

 ج�هادتق��� ال�ع�ة على ه�� و����ة وم�ه��ة واض�ة في ال�� واال .٦

 ت��ن ال�ع�ة عال��ة إذا اس���م ال�اع�ة ال�سائل م� خالل ال��هج .٧

  ت��ن ال�ع�ة واقع�ة إذا ناس� ال�قال واقع ال�ال. .٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١٨٣-١٨٢-١٨١ص - ال���ل واالس��عاب -ال�ع�ة اإلسالم�ة  )١١٤(
  )٦س�رة ال���ات، اآل�ة (  )١١٥(



  اد. إ  
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٣٦٩                                                            )٢٠١٧ 

  
  

  التوصیات

د م� ال�ع�فة ��ل أن�اعها ح�ى ت��ن ال�ع�ة ل�ل ال�اس. .١  أوصي ال�عاة ال��وَّ

 ال�ع�ة واقع�ة.أوصي ال�عاة �أن ��ع�ا ل�ل م�ع� م�ه�ه ح�ى ت��ن  .٢

 أوصي ال�عاة �أن یل��م�ا س�ة ال�َّ�رج مع ال��ع��� ح�ى ت��ن واقع�ة وعال��ة. .٣

 ��� اس���ام ال��هج واألسل�ب وال�س�لة ح�ى تأخ� ال�ع�ة عال���ها وواقع��ها. .٤

 على ال�اع�ة أن ی���� م� ال�سائل ال�ع��ة ال�ي ت��اس� مع ه�ا الع��. .٥

 ال���ال ح�ى ت��ن ال�ع�ة عال��ة وواقع�ة.على ال�عاة أن ��ارس�ا وس�لة  .٦

 على ال�اع�ة أن ی�ع�ف على ال��ع� وذل� م� ال�اح�ة االج��اع�ة واالق��اد�ة وال��اس�ة. .٧

  ��� ت���� ال��اب ال�ع�� وذل� وفقًا لل���رات ال��اوئة لل�ع�ة. .٨



اوا ا  ة اا  
 

  

 ٣٧٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

  المصادر

    رق�

  تأل�ف ع��ال���� ز��ان. -ب��وت  –م�س�ة ال�سالة  –أص�ل ال�ع�ة  .١

  دمحم س�� ال���ل. –دار ال����ع  –تق��� ال�ع�ة  .٢

تـــأل�ف  –ال���ـــ�م  –م�ـــا�ع ال�ـــ�دان للع�لـــة  –الـــ�ع�ة اإلســـالم�ة ال�ـــ��ل واالســـ��عاب  .٣

  الع�مابي.

  تأل�ف دمحم ال����ي. –دار غ���  –ال�ی� وال�ولة م� ت�ج�ه الق�آن ال����  .٤

  تأل�ف س�ف ال�ی� ال��ار�ف�ر�. –دار ال����  –ال�ح�� ال����م  .٥

  ال���ة ال����ة الب� ه�ام. .٦

  ص��ح م�ل�. .٧

  س�� ق��. –دار العل�  –في �الل الق�آن  .٨

  م���ة وه�ة. –الق�آن وال����ع  .٩

  دار ال�عارف �القاه�ة. –الب� م���ر  –ل�ان الع�ب  .١٠

  ب��وت تأل�ف دمحم أب� الف�ح ال��ان�ني. –م�س�ة ال�سالة  –ال��خل إلى عل� ال�ع�ة  .١١

  ال�ع�� ال�س��. .١٢

  

 

  

 
 


