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ABSTRACT 

The study dealt with the problems of the stability of preacher and the reasons for 

their vulnerability factors in the era of globalization, and to highlight the Qur'anic 

perspective in the event of advocacy and preacher in the era of globalization, 

where he tried researcher in this study to the subject of the Article, which was 

entitled to address: (obstacles firming preacher capability from the perspective of 

Qur'anic vision in the era globalization).The study focused on the causes and 

factors that make calling to be able to hold the winds of globalization, as well as 

the causes that make it to be weak in its basic elements, and then study touched 

upon the obstacles that stand in front of him in this era of era of globalization, 

and ways to overcome them, and that many of the preachers have been affected 

by the era of globalization, even become a major factor in changing the constants, 

and did not improve their handle, Vankrtoa fully engaged to enjoy the era of 

globalization, it has been clarify that, through the presentation of analytical and 

objective study deal of Qur'anic views and perspective. The study also showed 

that the preacher to take caution in the age of globalization so as not to be affected 

in its principles and its basic elements, the study pointed out that it does not 

prevent the benefit from what brought by the winds of globalization, particular 

in the development of plans and strategy for the conduct of his call, and it would 

help him to remain steadfast and success in his call. Although the negatives in 

globalization more positives then its benefit. 
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 الملخص

 

عوة والداعي  يف يف حال الد قرآىنكاليات معوقات قدرة ثبات الداعي ، وتسليط الضوء على منظور إش اقال تعاجل امل
ة ثبات الذي كان بعنوان: )معوقات قدر  اقال عصر العومل ، حيث حاول الباحث يف هذه الدراس  التطرق ملوضوع امل

قادرًا يف  اب اليت جتعل الداعي  أن يكونعلى األسب اقال الداعي  من منظور قرآين رؤي  ىف عصر العومل (. ركزت امل
إىل  اقال مل اليت جتعله أن يكون ضعيفًا يف ثوابته، مث تطرقت املاالثبات أمام رياح العومل ، كذلك األسباب والعو 

املعوقات اليت تاقف أمامه يف هذا العصر املتمثل بالعصر العومل ، وطرق التغلب عليها، وأن كثرياً من الدعاة تأثروا 
 ر العومل ، حىت أصبحت عامالً رئيسياً يف تغيري الثوابت، حيث مل حيسنوا التعامل معها، فاخنرطوا اخنراطاً  كامالً بعص

. وكذلك رآىنقللتمتع بالعصر العومل ، وقد مت توضيح ذلك من خالل عرض دراس  موضوعي  حتليلي  من منظور 
إىل  اقال أن على الداعي  اختاذ احليط  واحلذر يف عصر العومل  حىت ال تُأثر يف مبادئه وثوابته، وأشارت امل بينت املاقال 

أن ذلك ال مينع من االستفادة مبا جاءت به رياح العومل ، معيناً به يف وضع خطط واسرتاتيجي  لسري دعوته، ومن 
ت املوجدة السلبيات املوجودة يف العومل  أكثر من اإلجيابياشأن ذلك إعانته على الثبات والنجاح يف دعوته. رغم أن 

 فيها. 
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 مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف املرسني نبينا حممد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم 
 تضعفو املعوقات اليت تعيق قدرة الداعي  على الثبات يف عصر العومل ،  يف هذا البحث سعرض الدين وبعد،  ن

سبل التغلب على تلك املعوقات، حيث إن الاقرآن الكرمي رّسم خطط اسرتتيجي  للدعاة  تكون عونا مع بيان  ثباته
زم  ميكن هلم يف ختطي العاقبات والتغلب على معوقات الدعوة يف عصر العومل ، وأن الاقرآن رسم السياسات الال

 ومن هذا املنطلق تأيت مثار الدعوة اإلسالمي  . للداعي   االستفادة منها
 أهمية البحث :

هذا البحث من األمهي  مبكان وذلك لتعدد املعوقات واملؤثرات اليت تعيق ثبات الداعي  والبحث عن سبل التغلب 
مع  وقد كثرية، ومحالت واسع  النطاق، من قبل اجملتفالداعي  إىل اهلل يف هذا العصر قد جيد أمامه معوقات  عليها، 

مُينع  من ممارس  العمل الدعوي، وقد يَهجر أو يُهجر الداعي  من بلده ومساقط رأسه، أو أن الداعي  ترعرع يف بيئ  
 ا البحث.نا تظهر أمهي  هذومن ه تأثرت يف ثاقافته احملمودة، ويتعلم منها أشياء جتره إىل إعاق  دعوته، وزعزع  ثوابته.

 أهداف البحث :
يهدف هذا البحث إىل الكشف عن معوقات ثبات الداعي  على اختالف أنواعها كاملعوقات النفسي  واالجتماعي  

 مث يسعى إلزال  تلكم العوائق من أجل حتاقيق أهداف الدعوة اإلسالمي  وجين مثارها .
 ومت تاقسيم الورق  إىل املبحثني : 

 لنفسي  واالجتماعي  ومنهج الاقرآن فيها . املبحث األول :  العوارض ا
 املبحث الثاين : إرشاد قرآين إىل سبل التغلب على املعوقات.

 اخلامت  وفهرس املصادر واملراجع . 
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 8للوطن، ص ماقومات الثبات على اهلداي ، دار النشر.عبد الرمحن حيي 1
 .46 – 40. ص1م(. البصرية يف الدعوة إىل اهلل، أبو ظيب: دار اإلمام مالك، ط2005هـ / 1426).عزيز بن فرحان العنزي2
 .81،  80. ص1م(.خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، الاقاهرة: دار الشروق، ط2004  /هـ1324الاقرضاوي، يوسف. )3

 
 المبحث األول: العوارض النفسية واالجتماعية ومنهج القرآن فيها.

 ومن أخطر هذه العوائق اليت تعيق باقدرة ثبات الداعي  هي:    
 الفساد العقدي.  - 1

فساد العاقيدة هو سبب مصائب املسلمني، إن 1عاقيدته فاسدة فعمله مردود وفاشل،  توكفى هبا بالًء؛ ألن َمْن كان
ويف حاقياق  األمر أنه ما وقعت الفتن ، وال حصلت الفرق ، وال تشرذم املسلمون طرائق، ومتزقوا حذائق؛ إال بسبب 

بالكتاب والسن  على فهم السلف الصاحل رضوان اهلل  وكذلكاقيدة الصحيح  إمهال الدعاة والعلماء جلانب الع
ماني  والعومل  ، اشرتاكي  وشيوعي  ورأمسالي  وقومي  والعلوفلسف  عليهم. وما برزت الطفيليات املذهبي  على السطح 

اهلل حالنا إىل  وما بدلالسنن، عليهم إال بسبب إمهال العاقيدة. وما استنكر الناُس بعض مسائل التوحيد، وعسرت 
ما حنن عليه؛ إال بسبب ضياع العاقيدة والتوحيد من نفوس املسلمني وواقعهم، وقيام رموز الوثني ، وانتشار املعامل 
الشركي ، وغرب  التوحيد وأهله. فنحن كما أننا مأمورون باتباع النيب صلى اهلل عليه وسلم يف العاقيدة والعبادة والسلوك، 

، االجتماعي ، كذلك جيب علينا متابعته صلى اهلل عليه وسلم يف منهجه يف الدعوة إىل اهلل تعاىل بل ويف قضايانا
وطرياقته يف التبليغ، وأن نبدأ مبا بدأ به، وأن نركز على ما ركز عليه، وأال جنعل من منهج الدعوة إىل اهلل تعاىل حمال 

  جديدة من عند أنفسنا مل تثبت عن النيب صلى اهلللالجتهاد واألخذ والرد، وحُندث هلذه الدعوة أصوال وقوانني
عليه وسلم، وال عن أصحابه رضوان اهلل تعاىل عليهم، فنجعل من أمر التوحيد مثال والدعوة إليه أمرا ثانويا فرعيا، 

إنْن وَ إن املصلح  احلاقياقي  كامن  يف اتباعه صلى اهلل عليه وسلم قال اهلل تعاىل: } 2ونزعم أن املصلح  تاقتضي ذلك.
قال الاقرضاوي: "أن يكون كتاب اهلل تعاىل وما   (54ُتطنيُعوُه تـَْهَتُدوا َوَما َعَلى الرَُّسولن إنالَّ اْلَباَلُغ اْلُمبننُي{)النور:

ُبني من صحيح السن  وهو املصدر الفذ للعاقيدة املنشودة، بعيداً عن الشوائب والزوائد والفضول، اليت لفت هبا على 
ا ذا تباقى العاقيدة على صفائها ووصوحها وبساطها. وأن نتبىن طريق السلف  يف وصف اهلل تعاىل مبمر العصور. وهب

 3متثيل، وال حتريف وال تعطيل" الوصف به نفسه من غري تكييف و 
أرشد الاقرآن الاقرآن الكرمي قضايا شديدة اخلطورة، بعضها يتعلق باإلميان وأصوله،  وبعضها يتعلق بالسلوك 

 واألخالق.
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م(. مساح  اإلسالم يف الدعوة إىل اهلل والعالقات اإلنساني  منهاجا ... وسرية، الاقاهرة: مكتب  وهب ، 1993هـ /  1414).عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين4

 .51، ص 1ط 
 

 
إن قضي  العاقيدة هي احملور األساسي لنجاح كل شيء لدى اإلنسان املسلم الراجي يف فالح الدنيا واآلخرة، لذلك  

 جند أن الاقرآن الكرمي رّسم األساليب العاقائدي  واملنهج يف  الاقرآن يف تاقريرها، إذ أن البدء بغرس العاقيدة يف النفس 
كالبدء بغرس احلب  يف األرض، وهو أول عمل ياقوم به من يريد أن حيصد الزرع املثمر. وال ريب أن مثار العاقيدة 

 هي األخالق وتكوين محاة الدعوة وأبطاهلا، وتربي  جنود اإلسالم على الصرب والثبات، والتضحي ، والصدق 
ولعظيم شأن العاقيدة يف النفوس، وما يرتتب عليها 4واجلهاد يف اهلل حق جهاده، لنشر راي  اإلسالم والدفاع عنها.

من آثار خطرية يف سائر حياة اإلنسان.. فلاقد استحوذت أساليبها على نصيب كبري يف الاقرآن الكرمي، بل كادت 
 أن تكون كله، إذ أنه ما من جزء أو سورة، أو آي  خلت من الدعوة إىل العاقيدة صراحً  أو ضمناً.

يف التجديد االعرتاف مبحدودي  العاقل، وعدم إحالله حمل الوحي يستلزم اإلذعان الكامل إن مراعاة هذا الضابط 
لنصوص الوحي الصحيح  من الاقرآن والسن ، وتاقدمي هذه النصوص على العاقل أو ما يراه العاقل، فيصبح النص أو 

الف العاقل اء وجوهرها، فما خالوحي هو املاقدم يف املنزل  على العاقل، وذلك لعدم إحاط  العاقل الكامل  بكنه األشي
فيه الوحي فيجب أن يكون حق العاقل هنا هو التأخري. وإن العكس بتاقدمي العاقل على الوحي يؤدي حتًما إىل ما 
ظهر على الساح  اإلسالمي  من إنكار الغيبيات أو تأويلها مبا خيرجها عما أراده املشرع، من مثل اجلن  والنار، 

ئك  والتشكيك يف كثري من األحكام واحلدود الشرعي ، وكذلك التشكيك يف معجزات ووجود اجلن والشياطني واملال
األنبياء بدعوى خمالفتها للعاقل، وعدم الاقدرة على ثبوهتا يف الواقع، وذلك كله زيغ عن احلق وضالل يف االعتاقاد 

يزان لعرش والكرسي واملوما أكثر األمور اليت نؤمن هبا ولكننا ال نعرف كنهها كا .نشأ عن جتاوز هذا الضابط
والصراط، وغري ذلك من عوامل الغيب، والاقدر الذي أوقفنا اإلسالم عليه يف هذا اجلانب االعتاقادي هو كاف يف 
جمال املعرف  اإلنساني  هبذا العامل، وأي تزيُّد على ما أخرب به الوحي هو تنطع يف الدين، وشرود بالعاقل يف غري جماله 

 نسان. ولن يعود بفائدة على اإل
وكما أن أي تأويل هلذه األمور الغيبي  إمنا هو خروج هبا عن حاقياقتها وجتاوز واضح للعاقل يفضي إىل حتريف الدين 

 .وتبديله ال جتديده، وتعد سافر على دائرة الوحي والتشريع ال حيصد العاقل من ورائه إال احلرية واالضطراب
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 .192. الناشر: الاقاهرة: مكتب  التابعني، ص 1م(. الوسطي  يف الاقرآن، الشارق : مكتب  الصحاب ، ط 2001هـ /  1422علي حممد حممد الصاليب. )5
 .9الرمحن حيي. ماقومات الثبات على اهلداي ، ص عبد 6
 .178، ص5م(. صراع مع املالحدة حىت العظم، دمشق: دار الاقلم، ط1992هـ /  1412عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّك  امليداين الدمشاقي. )7

 
لنصراني  يف يريها وتبديلها، كما هو احلال بالنسب  للعاقيدة اليهودي  واوأحيانًا يأيت فساد العاقيدة من حتريفها، وتغ 

.   5الوقت احلاضر، فإهنما حرفتا منذ عهد بعيد، ففسادمها كان من هذا التحريف، وإن كانت عاقيدهتا سليم  األصل
 إّن الطريق الوحيد الصحيح الذي جيب على كل مسلم سلوكه هو طريق السلف الصاحل أهل السن  واجلماع ، طريق 
الطائف  املنصورة والفرق  الناجي ، أهل العاقيدة الصافي ، واملنهج السليم، واتباع السن  والدليل، والتميز عن أعداء اهلل 

 ومفاصل  أهل الباطل.
 لحاضرة: االغترار بالحالة ا - 2
وما يصدر عنها من طاعات، والغفل  عما يف النفس من مهلكات، أبرزها: النفاق الذي قلَّ أن ينجو منه أحد،  

 6والبدع  اليت ما سلم منها أحد إال الاقليل، والتعلُّق بالدنيا والركون إليها.
ي إننَّ النـَّْفَس أَلَ َوَما أُبـَر  األصل يف النفوس هي أمارة بالسوء إال ما رحم الرب، وقال تعاىل: } مَّارَِة بنالسُّوءن إنالَّ ُئ نـَْفسن

يِم{ َم َريب  إننَّ َريب  َغُفوِر َرحن (. فالنفس دائما لوام  باتباع الشهوات، لذلك حيتاج اإلنسان إىل 53يوسف:) َما َرحن
سد تلك املعوقات لضمان قدرته على الثبات. إن كثرياً ما يغرت اإلنسان فياحلال  احلاضرة، ومن على آليات تعينه  

أخطرها العصر احلاضر املتمثل بالعومل ، فينبغى للداعي  أن ال يغرت هبذه احلال ، وخاص  يف عصرنا هذه الذيأدخل 
  أن ص  اإلسالم واملسلمني. وعلى الداعيفيه املالحي باسم العومل  وذلك هدفًا لفساد ثبات الناس مجيعا، وخا

 يسعى جاهداً يف ضمان قدرة ثباته يف هذا العصر احلاضر حىت ال تتأثر الثوابت فيضيع ويضل. 
 الغرور بمتاع الحياة الدنيا وزينتها:  – 3
ن ينجو منه أحد أإن التعلق بالغرور مبتاع احلياة الدنيا وزينتها أمر تلطخ به كثري من الدعاة يف هذا العصر، أقل  

ياة نالحظ أن اهلل تبارك وتعاىل قد بني للناس أن احل من الدعاة، وهو من أكرب معوقات الاقدرة على ثبات الداعي .

إن اهلل تبارك وتعاىل أشار إىل أن متاع الدنيا غرور   7الدنيا متاع الغرور، فأوضح هلم أهنا متاع يغرت به قصريو النظر.
َا تـَُوفَـّْوَن أُُجورَُكْم يـَْوَم اْلاقن ولعب وهلو، وأن اآلخرة   َياَم ن هي دار الاقرار، وقال تعاىل: }ُكلُّ نـَْفٍس َذآئناَقُ  اْلَمْوتن َوإنمنَّ
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 .367عبد الرمحن بن حسن َحبَـنََّك  امليداين الدمشاقي. صراع مع املالحدة حىت العظم، ص8
هـ(. اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه، صحيح 1422إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي. ) حممد بن9

 (.1358. احلديث رقم )1البخاري، الاقاهرة:  دار طوق النجاة، ط

 
نـَْيا إنالَّ َمَتاُع اْلُغُرورن{ َل اجْلَنََّ  فـَاَقْد فَاَز َوما احْلََياُة الدُّ تعاىل:  ( وقال185آل عمران:)َفَمن ُزْحزنَح َعنن النَّارن َوأُْدخن
َنُكْم َوَتَكاثـُِر يفن اأَلْمَوالن َواألَ  نـَْيا َلعنِب َوهَلِْو َوزنيَنِ  َوتـََفاُخِر بـَيـْ َا احْلََياُة الدُّ اَلدن َكَمَثلن َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر وْ }اْعَلُموا أمنَّ

يُج فـَتَـرَاُه ُمْصَفرّاً مُثَّ َيُكوُن ُحطَاماً َويفن اآلخن  نـَْي  إنالَّ رَةن َعَذاِب َشدنيِد َوَمْغفنرَ نـََباتُُه مُثَّ يَهن ِة م َن اللَّهن َورنْضَواِن َوَما احْلََياُة الدُّ
 لذلك على الدعاة أن يعاقلوا أمرهم وال يغرتوا ، وقال تعاىل:}ياأَيُـَّها النَّاُس اتَـّاُقواْ َربَُّكْم   (.20َمَتاُع اْلُغُرورن{)احلديد:

نـَْيا زني َوالنِد َعن َوَلدنهن َواَل َمْوُلوِد ُهَو َجاٍز َعن َوالندنهن َشْيئاً إننَّ َوْعَد اللَّهن َحقٌّ َفاَل تـَغُ َواْخَشْوْا يـَْوماً الَّ جيَْ  رَّنَُّكُم احْلََياُة الدُّ
 (.33لاقمان:)َوالَ يـَُغرَّنَُّكم بناللَّهن اْلَغُروُر{

لطان رت األهواء والشهوات بزخرفها، ولكن سإن الفكر السوي يصعب عليه أن يسلم باملفاهيم الباطل  مهما أغ 
وحيد وبالبعد إال من رحم ربك وحفظه بالت األهواء والشهوات يأسر النفوس فيجعل بينها وبني العاقل السليم غشاوة

إن األهواء والشهوات يف األنفس متيل يف أغلب أحياهنا إىل اغتنام اللذات العاجل ، ولو    األهواء والشهوات. عن
ائها مشار وآالم كثرية آجل ، ومتيل إىل زخرف احلياة الدنيا وزينتها وتفاخرها ولو كان يف ذلك شاقاء كان من ور 

أبدي بسخط اهلل. فمن طبع أهواء النفوس وشهواهتا أهنا تؤثر العاجل ، وتذر اآلخرة، ما مل يضبطها ضابط من 
تغلغل ان الراسخ والدين املهيمن على النفس واملالعاقل الصحيح الراجح، املاقرون باإلرادة احلازم ، أو ضابط من اإلمي

ومن ُسنن اهلل يف حني خلق العبد أنه عندما يأيت إىل  8يف أعماق الاقلب والوجدان واملاقرون بتاقوى اهلل جلَّ جالله.
 هذه الدنيا وتُفتح عيناه وهو يكون على الفنْطرة اإلسالمي ، إذ ان األصل يف اإلنسان يولد على الفطرة، وجاء عن

ويف   9النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: ))ما منن َمولود إالّ يُولد على الفنْطرة، فأبواه يُهو دانه أو يُنص رانه أو مُيج ساننه((
جتمع يف َصالح األبناء أو احنراف سلوكهم

ُ
  .احلديث أن الرسول صلى اهلل عليه وسلم يُبني  دور األسرة وامل

يف بيئ  اجتماعي  يتعلم منها مهارات وعادات وتاقاليد كثرية، ومن ضمن هذه ومن البديهي أن ينشأ اإلنسان 
املعارف والتعاليم منها ما هو حق، ومنها ما هو باطل، ومنها كذلك ما هو صاحل للاقبول ومنها ما هو فاسد 

جلهل بأساليب اكصحب  أقران السوء، و تتأثر فيه بعض األمور  جتماعي  ومردود، ومن خالل نشأته يف تلك البيئ  اال
 أو طرق الاقدرة على الثبات، أو االبتعاد عنها، أو تكوينه على ضعف الّرؤي  اإلمياني  ملفهوم الصراع بني احلّق 
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 . العومل  واهلوي  الثاقافي ، من جمل  "فكر وناقد" العدد السادس10
 .120بن علي بن وهف الاقحطاين. مفهوم احلكم  يف الدعوة إىل اللَّه تعاىل يف ضوء الكتاب والسن ،الرياض: دار الرياض، مطبع  سفري، ص  سعيد11

 

ل هذه األشياء يف كلوالباطل، أو التشوق إىل حتاقيق النصر والتمكني بأي وسيل  كانت، أو إجياد بعض اخلصوم. و 
 فشل الداعي اجملتمع دور كبري 

أ املرء بني أبوين مستهما عدم الثبات أو الياقني، وحينئذ يسري ذلك إىل نفسه، فإذا به صورة منهما، وهنا قد ينش 
 ّنب اآلباء أبناءهم ولو روعي ذلك جل يتجّلى دور التزام اآلباء بأخالق وآداب اإلسالم، وثباهتم على الاقيام بتكاليفه،

وقد يعيش املرء فـي وسط غري ملتزم هبذا اخللق اإلسالمي، االحنراف والزيغ، دون احلاج  إىل خطب، أو مواعظ. 
فإذا به حياكي ويتأسى السيما إذا كان ضعيف الشخصي ، غري واثق من نفسه، ومن تصرفاته وسلوكه، وهنا يأيت 

س، يدور االرمتاء بني أحضان الصحب  الطيب  امللتزم  باملنهاج اإلسالمي، إّن هذا لو وقع، لتنّبهت املشاعر واألحاس
واجلوارح. وقد جيهل بوسائل أو طرق الثبات، أو يبتعد عنها، فـيؤدي ذلك إىل عدم الثبات،وسرع  واالحنراف عن 

 احلق، والساقوط فـي طريق الغواي .

يستعلي الباطل وتكون له الغلب  الظاهري ، مّث بسبب غياب الرؤي  املستاقبلي ، وضعفاإلميان بالوعد اإلهلي  حينما 
آلجال، وال ا والغلب  ألصحاب احلق. إن التشوق إىل حتاقيق النصر والتمكني بأي وسيل  ممكن ، وفـي أسرعبالنصر 

شك أن نشوة النصر تفاقد اإلنسان الكثري من االتزان، وتغّيب عنه املاقاييس اإلمياني  اليت يزن هبا األمور، فتختلط 
  10ئاً واحداً.بارة العصر يصبح االسرتاتيجي واملرحلي شيعليه األمور لتصبح األهداف وسائلوالوسائل أهدافاً، أو بع

وجيب أن يصحب هذا التشويق أسلوب الرتبي  والتعليم، والتوجيه؛ لتحصل املناع  ضد أي داء. ومن أعظم وسائل 
سرية السلف ، و تالوًة، وتدبراً، وفهماً، واالتصال الدائم بالسن  النبوي  -تعاىل-الرتبي  املؤثرة: االتصال بكتاب اللَّه 

 11. فعلى الداعي  أن يعني املستجيبني على هذه األمور العظيم .-رضي اهلل عنهم-الصحاب  
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 .152مناهج جامع  املدين  العاملي ، أصول الدعوة وطرقها، السعودي : جامع  املدين  العاملي ، ص12

 

ومنه إجياد بعض اخلصوم املصطنعني املعّوقني، وذلك من أجل عرقل  املسرية الصحيح ،وحتريفها عن اجتاهها  
قوى الطاغوت،  املعرك  املصريي  واجلوهري  معى األصيل، فتصبح املعرك  الكربى مع هذه الفئات املصطنع ، وتُنس

 ذي كان من املفروض. فـي الوقت الحُيتكم إليه، ويعرتف له اجلميع بالشرعي  اليت تتحول فـي هذه احلال  إىل حكم

على اجلميع أن يكون واعيًا ومتسلحًا مبجموع  الرؤى والتصورات اإلمياني  الصحيح ، اليت هي ضروريّ  من أجل 
 حلفاظ على املبادئ.الثباتوا

 المبحث الثاني: إرشاد قرآني إلى سبل التغلب على المعوقات.
 هناك سبل للتغلب على مجيع املعوقات املذكورة وغريها وتتلخص يف اآليت: 

وهو إفراد اهلل سبحانه بالاقصد يف الطاع  واإلخالص هو روح كل عمل، واألعمال اليت يستعظمها  اإلخالص: -1

ڄ  چالناس، ويبذلون فيها اجلهود، ورمبا األموال ال وزن هلا عند اهلل عز وجل إذا فاقدت اإلخالص قال تعاىل

 ار قبول العمل(.فلينتبه لشرط اإلخالص فعليه مد23)الفرقان:چڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چوبالتايل النفع به، قال سبحانه: 

هلل صلى ا-معناه أال يعبد اهلل إال مبا شرع رسول اهلل وقيل اإلخالص  (.5البين :)چۀۀ  ہ  ہ   ہ
وهلذا   -ليه وآله وسلماهلل عصلى -يعين: أال يعبد العبد ربه إال مبا جاء على لسان وهدي نيب اهلل  -عليه وآله وسلم

ا: اإلخالص وأيضً  -صلى اهلل عليه وآله وسلم-كان من شرَطي قبول العمل أمران مهمان: األول: متابع  رسول اهلل 
 .12يف العبادة -عز وجل-هلل 
ه دقال الاقرضاوي: "ألن الدعوة إىل اهلل هي الدعوة إىل دينه، واتباع هداه، وحتكيم منهجه يف األرض، وإفرا    

 تعاىل بالعبادة واالستعان  والطاع ، والرباءة من كل الطواغيت اليت تطاع من دون اهلل، وإحاقاق ما أحق اهلل، وإبطال 
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 .3ص ، 10الداعي ، الاقاهرة: مكتب  وهب ، طم(. ثاقاف  1996ه / 1416)الاقرضاوي، يوسف. 13
 .7الاقرضاوي، يوسف. ثاقاف  الداعي ، ص 14

 
أي وهو من باب أوىل أن يكون خملصاً،  13ما أبطل، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر،  واجلهاد يف سبيل هلل"

 ال شريك له. ألنه يدعو إىل اإلخالص، وعبادة اهلل وحده
  العلم:  -2

ن أالناتج عن عاقيدة التوحيد يتم بناء الفرد واألسرة واجملتمع, ومن شروط هذا البناء ،  الشرعي الصحيح بالعلم
تكون املرأة نفسها صاحل ، لتكون أسوة حسن  وقدوة طيب  لبنات جنسها، ولكن كيف تصل املرأة إىل الصالح؟ 

الصالح، فضالً عن اإلصالح إال بالعلم الشرعي الذي تتلاقاه من أفواه العلماء،  إىل -وال الرجل  -لن تصل املرأة 
من  -حفظ اهلل أمنها واستاقرارها –سواء أكان هؤالء العلماء من الرجال أو النساء، وما أمجل ما متيزت به بالدنا 

أنه يف  د دوِر نسائي . كماانتشار الدورات العلمي  للرجال وللنساء، وما متيزت به بعض املدن واألحياء من وجو 
عصرنا هذا يسهل كثرياً أن تتلاقى املرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك بواسط  األشرط  املسجل ، فإن هذه األشرط  

فال بد  إىل ما فيه اخلري والصالح. إذن -واملرأة من أهم ركائزها –هلا دور كبري يف توجيه األسرة  -وهلل احلمد  -
العلم، ألنه ال صالح وال متيز إال بالعلم.، ومن أهم ما حيسن باملميزة اآلمرة باملعروف والناهي  عن لتميز املرأة من 

املنكر أن تتحلى به صف  العلم، فالعلم زين  هلا، ووسيل  صحيح  للعمل، ومرافق دائم يف جمال الدعوة واألمر 

جهال  من تأمر وتنهي فيما . إن (9الزمر:)چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئچوالنهي. قال تعاىل 
تدعو إليه أو تنهى عنه، قد يوقعها يف محاقات كثرية، وإشكاالت عديدة، بل رمبا حدثت بسبب ذلك مفاسد 

 متعددة، أو تعطلت مصاحل راجح .
قال الاقرضاوي: "إن أول ما يلزم الداعي  املسلم من عدة فكري ، أن يتسلح بثاقاف  إسالمي  ثابت  األصول، تؤيت     

كلها كل حني بإذن رهبا. ونعين بالثاقاف  اإلسالمي : الثاقاف  اليت حمورها اإلسالم، مصادره وأصوله وعلومه املتعلاق  أ
به، املنبثاق  عنه. وهذا أمر منطاقي، فإن الداعي  الذي يدعو إىل اهلل ال بد أن يعرفه، وهلذا كان ال بد أن يستمد 

، ومن ينابعه املصفاة، بعيدًا عن حتريف الغالني، واحتال املبطلنيهذه املعرف  عن اإلسالم من مصادره األصلي ، 
 14وتأويل اجلاهلني."
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 .31الاقرضاوي، يوسف. خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، ص 15
 .48عبدالصبور شاهني. العومل  جرمي  تذويب األصال ، املعرف  العدد16

 
 الحكمة: -3

قال الاقرضاوي: "واحلكم  يراد هبا: خماطب  العاقول باألدل  العلمي  املاقنع ، وبالرباهني العاقلي  الساطع ، اليت ترد     
 ىل الكليات، احملكمات، والظنيات إىل الاقطعيات، واجلزئيات إعلى الشبهات باحلجج والبيانات، وترد املتشاهبات إىل 

والفروع إىل األصول. كما أن من احلكم  خماطب  الناس مبا يفهمون، وما تسيغه عاقوهلم، ال مبا يعجزون عن فهمه. 
ي قبل هومن احلكم : أن تأخذ الناس بالرفق فيما نأمرهم به وما ننهاهم عنه، وأن هنيئ أنفسهم لتلاقي األمر والن

أي أن يكون لدى املرأة حكم    15توجيهه إليهم، وأن نأخذ باملنهج النبوي الذي أمر به األم  يف الدعوة والتعليم"
يف الدعوة، ويف إيصال العلم إىل من ختاطب، واحلكم  هي وضع الشيء يف موضعه، كما قال أهل العلم، وهي 

ېى    ې  ې  ېچ احلكم . قال اهلل عز وجل من نعم  اهلل سبحانه وتعاىل على العبد، أن يؤتيه اهلل

وما أكثر ما يفوت املاقصود وحيصل اخللل،  (.269الباقرة:)چى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ
إذا مل تكن هناك حكم ، فمن احلكم  يف الدعوة إىل اهلل عز وجل أن ينزل املخاطب املنزل  الالئاق  به، فإذا كان 
جاهاًل عومل املعامل  اليت تناسب حاله، وإذا كان عاملاً، ولكن عنده شيء من التفريط واإلمهال والغفل  عومل مبا 

 -إذن  -حاله، وإذا كان عاملاً ولكن عنده شيء من االستكبار ورّد احلق عومل مبا تاقتضيه حاله. فالناس تاقتضيه 
على درجات ثالث: جاهل، وعامل متكاسل مفرط، وعامل معاند، وال ميكن أن نسوي كل واحد باآلخر، بل ال 

من قال له" إنك معاذاً رضي اهلل عنه إىل الي بد أن ننزل كل إنسان منزلته، وهلذا ملا أرسل النيب صلى اهلل عليه وسلم
تأيت قوماً من أهل كتاب" وإمنا قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم ذلك ليعرف معاذ حاهلم كي يستعد هلم مبا تاقتضيه 
أحواهلم، وخياطبهم مبا تاقتضيه هذه احلال أيضاً. فينبغي أن ينزل كل واحد من املدعوين املنزل  الالئاق  به. ومن 

حلكم ، أن تبدأ الداعي  باألقرب فاألقرب، فتكون حسن  الرتبي  ألوالدها، ألن أوالدها هم رجال املستاقبل ونساء ا
املستاقبل، وأول ما ينشئون ياقابلون هذه األم، فإذا كانت على جانب من األخالق وحسن املعامل ، وظهروا على 

ين بأوالدها، تمع. لذلك جيب على املرأة ذات األوالد أن تعتيديها وتربوا عليها، وسيكون هلم أثر كبري يف إصالح اجمل
وأن هتتم برتبيتهم، وأن تستعني إذا عجزت عن إصالحهم وحدها بأبيهم أو بويل أمرهم. وهكذا أخوهتا وأخواهتا 

 16وأسرهتا وأقارهبا، كما ينبغي إال تتوقف عندهم فاقط، بل يكون هلا دوِر مي اجملتمع ككل. 
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ه(. فتح الباري شرح صحيح البخاري، بريوت: دار املعرف ،  كتاب 1379)ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العساقالين الشافعي. 17
 .517/ 10األدب، باب ما جيوز من الغضب والشدة ألمر اهلل، 

هـ(. احلكم  يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، رسال  ماجستري، من جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي ، اململك  1423سعيد بن علي بن وهف الاقحطاين. )18
 .554، ص1لعربي  السعودي ، وزارة الشؤون اإلسالمي  واألوقاف والدعوة واإلرشاد، طا

: دار إحياء تمسلم بن احلجاج أبو احلسن الاقشريي النيسابوري. املسند الصحيح املختصر بناقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، بريو 19
 .69/ 1كون النهي عن املنكر من اإلميان، كتاب اإلميان، باب بيان  الرتاث العريب.  

 .2060/  4مسلم. الصحيح، كتاب العلم، باب من سن سن  حسن  أو سيئ  ومن دعا إىل هدى أو ضالل ،20
 .60/ 4البخاري. الصحيح، باب فضل من أسلم على يديه رجل، 21

      
سجد بينما النيب صلى اهلل عليه وسلم يصلي رأى يف قبل  امل»قال:  -رضي اهلل عنهما  - بن عمر وعن عبد اهلل

 خنام  فحكها بيده، فتغيظ مث قال: "إن أحدكم إذا كان يف الصالة فإن اهلل حيال وجهه فال يتنخمن حيال 
تصحبها احلكم  الفعلي ، وما : فهذه كلمات حكيم  قوي  مؤثرة 18. ويؤكد الاقجطاين قائال17«وجهه يف الصالة

من رأى منكم »ذلك إال ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم أسوة الدعاة إىل اهلل، فاقد قال صلى اهلل عليه وسلم: 
 .19«منكرا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فباقلبه، وذلك أضعف اإلميان

ما أحسن أن تستشعر املسلم  فضل دعوة  مكان:تجدد الحرص في الدعوة إلى اهلل في كل زمان و  -4
األخريات لالستاقام  والعمل الصاحل، فتفوز مبثل أجورهن، قال صلى اهلل عليه وسلم ))أن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

من دعا إىل هدى، كان له ذذمن األجر مثل أجور من تبعه، ال يناقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن »وسلم، قال: 
وقال بأيب هو وأمي  .20«((كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه، ال يناقص ذلك من آثامهم شيئا  دعا إىل ضالل ،

وولدي والناس أمجعني صلى اهلل عليه وسلم "الدال على اخلري كفاعله" وقال صلى اهلل عليه وسلم ))ألن يهدي اهلل 
اقيف ت جدارهتا وتنال تلكم األجور دوِر يف تثفال ًبدَّ أن يكون ملن تُريد إثبا .21بك رجالً خري لك من محر النعم((

بنات جنسها، وذلك من خالل اجملتمع سواء أكان يف أسرهتا وبني بنات أرحامها، وجرياهنا، أو يف املدرس  أو الدار 
النسائي  يف حيها، أو الدار الاقريب من أهلها إذا زارهتم يف مدين  أخرى، أو حٍي آخر، وتستثمر أي مناسب  نسائي  

اسرتاح  أو قصر أفراٍح، أو مشغل بالنصح والتوجيه واملذاكرة. كذلك أيضًا من خالل اجملتمع فيما بني النساء يف 
من الزيارات اليت حتصل فيها من الكلمات املفيدة ما حيصل، مستثمرًة املناسبات السعيدة واحملزن  بالتهنئ  والتعزي ؛ 

 نساء دوراً كبرياً أن لبعض ال -وهلل احلمد  -اً كبرياً. ولاقد بلغنا لاقد كان ُعلماؤنا حيرصون على ذلك، فكان هلم أثر 
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 .48عبدالصبور شاهني. العومل  جرمي  تذويب األصال ، املعرف  العدد:22
، 468م(. بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ص1998، حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى. السنن، )الرتمذي23

 وحسنه األلباىن.

 العومل  واهلوي  الثاقافي ، من جمل  "فكر وناقد" العدد السادس.24

 
يف هذه املسأل ، وأهنن قد رتـّْْبَ جلسات لبنات جنسهن يف العلوم الشرعي ، وحلاقات حتفيظ الاقرآن، وتفسريه، وهذا 
 ال شك أمر طيب حتمد املرأة عليه، وثوابه باٍق هلا اآلن وبعد موهتا لاقول النيب صلى اهلل عليه وسلم " إذا مات ابن 

علم ينتفع به، أو ولد صاحل يدعو له" وهذا هو االستثمار  آدم اناقطع عمله إال من ثالث: صدق  جاري ، أو
احلاقياقي للحياة وما بعد املمات. فإذا كانت املرأة ذات نشاط يف جمتمعها يف نشر الدعوة، كان هلا أثر كبري، ودور 

جر اجملتمع، كما ينبغي هلا أن تستشعر فضائل دعوة األخريات عرب وسائل اإلعالم حمتسبً  األ 22واسع يف إصالح
عن اهلل فتشارك باقلمها يف اجلرائد واجملالت اإلسالمي  واملنتديات، تشرتك فيها، سواء يف الذب عن قيم دينها 

جاٍل من ألف رد من ر  -يف نظري –بالرد على دعاة تغريب املرأة فرِد من امرأة على من يزعم حتريرها، خرِي 
اهلل أن  رن باملعروف، ولتنهون عن املنكر، أو ليوشكنآخرين. قال صلى اهلل عليه وسلم ))والذي نفسي بيده لتأم

أو تكتب ابتداًء بنشر اخلري الذي عندها مستثمرًة  23يبعث عليكم عاقاباً منه، فتدعونه فال يستجيب لكم((.
املناسبات املومسي  كاألجازات أو رمضان، أو األعياد، أو عشر ذي احلج ، أو غريها. وتاقوم على إهدائها 

 –دهن إىل أهم املوضوعات. واملاقال الاقصري املاقروء خري من الطويل الذي ال ياقرأ. مث حترص لألخوات وإرشا
على البحث عن الوسائل اجلديدة واملشوق  يف تبليغ دعوهتا، ولكن يف حدود الشرع وسيأيت الزمن  -وفاقها اهلل

 الذي تسود فيه التاقني  واملرئيات على الكتب واملؤلفات يف اكتساب املعلومات. 
من السمات احلسن  املؤثرة اليت ينبغي أن تتحلى هبا الداعي ، أن  محاولة حفاظ الداعية كالقدوة الحسنة: -5

تكون قدوة حسن  لأُلخريات ؛ ألن التأثري باالقتداء والتاقليد له قيم  كبرية يف نفوس املدعوات، ولذلك كان 
ه وسلم، تذي الناس بأقواله وأفعاله صلى اهلل عليرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أسوة حسن ، وقدوة صاحل  ليح

 24أما من أسرتْـَها نفسها، وأصبحت عبدًة هلواها، فال ميكن أن تُنكر على اأُلخريات.
  فإذا كانت املسلم  تنتمي خلري أم إظهار الرحمة على من يفعل المنكر والخوف عليه من عذاب اهلل: -6

 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چملنكر أخرجت للناس فلتأمر باملعروف وتنهى عن ا
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 .12/  1البخاري. الصحيح، باب: من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه،25
 .51 - 50مجع  علي اخلويل. احلدود يف اإلسالم، جمل  اجلامع  اإلسالمي ، العدد 26
 .31الاقرضاوي، يوسف. خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، ص 27

 .2003/ 4(. 2593مسلم. الصحيح، باب فضل الرفق، رقم احلديث: )28
 .4/2003(.2592املصدر السا بق، رقم احلديث: )29

 

(. جدارهتا يف ذلك ؛ وينبغي أن تستشعر 110آل عمران:)چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
 اآلمرة باملعروف والناهي  عن املنكر رمح  املدعوة، وأن تنظر إىل الواقع  يف املنكر نظرة الشفاق  عليها، والرغب  يف 

هواها ومع نفسها األّمارة بالسوء، لذا ينبغي عدم إعان  هؤالء اإلحسان إليها؛ لكوهنا تتنازع مع الشيطان ومع 
األعداء عليها، بل الوقوف معها ويف صّفها حىت تتخلص من هذا الداء الذي أملّ هبا فاقد جاء يف احلديث عن 

 25النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ))ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه((
دود يف اإلسالم هو عامل الغيب والّشهادة، اخلبري مبسالك الّنفوس ودروهبا، فجاءت حلكم الذي شرّع احلكما أن 

عظيم ، منها الّرمح  باملذنب حني يكون احلد كّفارة ملا اقرتف، والرمح  باجملتمع حيث يسوده بتطبيق احلدود األمن 
 .26والربك 

ي األمر به وما ننهاهم عنه، وأن هنيئ أنفسهم لتلاق قال الاقرضاوي: "أن تأخذ الناس بالرفق فيما نأمرهمالرفق:  -7
 27والنهي قبل توجيهه إليهم، وأن نأخذ باملنهج النبوي الذي أمر به األم  يف الدعوة والتعليم"

وهو لني اجلانب بالاقول والفعل، واألخذ باألسهل وهو ضد العنف. وقد سلك حبيبنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 
اس، وأولئك الذين كان حيتسب عليهم سواء كانوا من اليهود، أم من املشركني، أم من جانب الرفق يف دعوة الن

املسلمني. ولاقد حث النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم املسلمني عام  ويدخل يف ذلك الدعاة واحملتسبون من 
ل: ))إن اهلل رفيق قا باب أوىل بالرفق يف مجيع أمورهم، ومن ذلك جاء يف احلديث أن النيب صلى اهلل عليه وسلم

وقال عليه الصالة والسالم  28حيب الرفق، ويعطي على الرفق ما اليعطي على العنف، وما ال يعطي سواه((.
فلناقتدي باحلبيب صلى اهلل عليه وسلم باللني والرمح  والعفو والتسامح، قال  29))من حيرم الرفق حيرم اخلري((.

 پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  چتعاىل عنه 
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 في ، من جمل  "فكر وناقد" العدد السادس.العومل  واهلوي  الثاقا30
 .8الاقرضاوي، يوسف. ثاقاف  الداعي ، ص 31

 

 30چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
معها وتأمر ثبات جدارهتا يف إصالح جمتإإذا كان الصرب ضرورياً لكل مسلم ومسلم ، فإنه لليت تُريد  الصبر: -8

 ا،  ميدان استصالح نفسها، ويف ميدان استصالح غريهباملعروف وتنهى عن املنكر أشد ضرورة؛ ألهنا تعمل يف
فإن املؤمن الذي خيالط الناس، ويصرب على أذاهم خري من ذلكم املؤمن الذي ال خيالط الناس، وال يصرب على 

ها حينما أوصى ابنه بوصايا متعددة ضّمن -التحلي بالصرب  -أذاهم. ولاقد أدرك لاقماُن احلكيم هذه احلاقياق  

وئ  وئۇئ  ې  ې ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  چالتحلي بالصرب. قال تعاىل 

( فال بُدَّ أن تصرب الداعي  إىل اهلل على ما يناهلا من أذى كما صرب الرسل 17)لاقمان:چۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ
والصحاب  واألئم  من قبل. كما ينبغي للمرأة أال تستسلم للواقع، وتاقول: سار الناس على هذا فال أستطيع أن 

وألننا  (.103)يوسف: چجت  حتخب  مب  ىب  يب   چأغرّي، كما ينبغي أال نغرت بالكثرة  
لو باقينا هكذا مستسلمني للواقع مل يتم اإلصالح، إذ إن اإلصالح ال بد أن يغري ما فسد على وجه صاحل، وال 

بد أن يغري الصاحل إىل ما هو أصلح منه حىت تستاقيم األمور، ومن التحلى بالصرب أال تتعجل املسلم  النتائج، وال 
 طف وتتابع باهتمام وال هتمل.تظن بأحد الكمال، بل تنصح بل

 -ومن الوسائل المعينة للتغلب على معوقات القدرة على الثبات:
 اإلقبال على القرآن:

قال الاقرضاوي: "الاقرآن الكرمي هو املصدر األول لإلسالم، وكل تعاليم اإلسالم جيب أن ترجع يف أصوهلا إىل     
الاقرآن، العاقائد املفاهيم والاقيم، والعبادات والشعائر واألخالق واآلداب، والاقونني والشرائع، وكل هذه قد وضع 

ظ فظ الاقرآن قدر ما يستطيع، بل حيسن للداعي  أن حيفوينبغى للداعي  أن حي الاقرآن أسسها، وأرسى دعائمها.
الاقرآن الكرمي  -إن كتاب اهلل  31الاقرآن كله ويسنظهره، فالاقرآن ذخرية  ال تنفد، ومعني ال ينضب المداد الدعاء"

 املنزل على خامت األنبياء حممد صلى اهلل عليه وسلم ألجل اإلعجاز والتعبد هو وسيل  الثبات األوىل، وهو حبل -
 اهلل املتني، والنور املبني، من متسك به عصمه اهلل، ومن اتبعه أجناه اهلل، ومن دعا إليه ُهدي إىل صراط مستاقيم، 
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 .71. ص 1ابن أيب العز، حممد بن عالء الدين علّي بن حممد احلنفي. شرح الطحاوي ، الاقاهرة: دار السالم، ط32

 . 5/22التّـْرمذني. السنن، أبواب الاقرآن، باب ما جاء يف فضل الاقرآن. 33

 .539/ 15البيان، الطربي. جامع 34

 
لُّ َواَل َيْشاَقى ) ( َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذنْكرني فَإننَّ 123قال تعاىل:  }فَإنمَّا يَْأتنيَـنَُّكْم منين  ُهًدى َفَمنن اتَـَّبَع ُهَداَي َفاَل َيضن

( قَاَل َرب  ملنَ َحَشْرَتينن َأْعَمى َوَقْد ُكْنُت 124َلُه َمعنيَشً  َضْنًكا َوحَنُْشرُُه يـَْوَم اْلاقنَياَم ن َأْعَمى )
ريًا)  (.125-123({)طه:125َبصن

قال ابن عباس رضي اهلل عنهما: ))تكفل اهلل ملن قرأ الاقرآن وعمل مبا فيه، أن ال يضل يف الدنيا، وال يشاقى يف  
وكما يف احلديث الذي رواه الرتمذي وغريه عن علي رضي اهلل عنه قال: قال رسول  32خرة((. مث قرأ هذه اآليات.اآل

اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إهنا ستكون فنت((، قلت: فما املخرج منها يا رسول اهلل؟ قال: ))كتاب اهلل، فيه نبأ 
ى ليس باهلزل، من تركه من جبار قصمه اهلل، ومن ابتغما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل، 

اهلدى يف غريه أضله اهلل، وهو حبل اهلل املتني، وهو الذكر احلكيم، وهو الصراط املستاقيم، وهو الذي ال تزيع به 
األهواء، وال تلتبس به األلسن، وال تناقضي عجائبه، وال تشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، 

 33من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إىل صراط مستاقيم((.و 
وقد نص اهلل تبارك وتعاىل على أنه ما ذكر قصص األنبياء وأتباعهم يف الاقرآن إال ألجل تثبيت أفئدة املؤمنني،    

ذنهن احلَْقُّ َوَمْوعنظَِ  َوذنْكَرى يفن هَ  قال تعاىل وَُكالا نـَاُقصُّ َعَلْيَك منْن أَنـَْباءن الرُُّسلن َما نـُثَب ُت بنهن فـَُؤاَدَك َوَجاَءكَ 
( أي 120لنْلُمْؤمننننَي{)هود: (. قال الطربي: "ياقول تعاىل ذكره: )وَُكالا نـَاُقصُّ َعَلْيَك( أي يا حممد، )منْن أَنـَْباءن الرُُّسلن

ما جئتهم به، وال  ورد عليكالذين كانوا قبلك )َما نـُثَب ُت بنهن فـَُؤاَدَك(  فال جتزع من تكذيب من كذبك من قومك، 
 34يضق صدرك، فترتك بعض ما أنزلت إليك.

وملثل تلك الغاي  العظمى أنزل اهلل هذا الكتاب منجمًا مفصاًل، كما قال تعاىل يف معرض الرد على ُشبه الكفار 
َدةً  ( َوال 32 بنهن فـَُؤاَدَك َوَرتَـّْلَناُه تـَْرتنياًل )َكَذلنَك لنُنثَب تَ   قال تعاىل: َوقَاَل الَّذنيَن َكَفُروا َلْواَل نـُز َل َعَلْيهن اْلاُقْرآُن مُجَْلً  َواحن

ريًا ) َناَك بناحلَْق  َوَأْحَسَن تـَْفسن ئـْ ََثٍل إنالَّ جن  (.33 – 32({ )الفرقان:33يَْأتُوَنَك مبن
ميان وينميه يف الاقلي، إلوقد جعل اهلل تبارك وتعاىل الاقرآن مصدرًا لتاقوي  وتثبيت أفئدة املؤمنني، فهو الذي يزرع ا

 ويزكي النفس وياقوي الصل  باهلل عز وجل.
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 .80الاقرضاوي، يوسف. خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، ص 35
 .4/502ابن كثري. تفسري الاقرآن العظيم، 36

     
كما أن تلك اآليات تتنزل برداً وسالماً على قلب املؤمن فال تعصف به رياح الفتن ، ويكون قلبه دائًما وأبًدا مطمئًنا 

 وكذلك أن كتاب اهلل هو الذي يزود املسلم بالتصورات والاقيم الصحيح  اليت يستطيع من   بذكر اهلل تعاىل.
 املوازين اليت هتيئ له احلكم على األمور فال يضطرب -كذلك   -خالهلا أن ياقو م األوضاع من حوله، ومينححه 

 حكمه، وال تتناقض أقواله باختالف األحداث واألشخاص.
ن قوة يف الرد على الشبهات اليت يثريها أعداء اإلسالم من الكفار واملنافاقني كاألمثل  وكذلك أن الاقرآن ميد املؤم

ومن هنا ندرك الفرق بني الذين ربطوا حياهتم بالاقرآن، وأقبلوا عليه تالوة وحفظاً  احلي  اليت عاشها الصدر األول.
صب أعينهم، فمنه وا كالم البشر وجعلوه نوتفسريًا وتدبرًا واستنباطًا، منه ينطلاقون، وإليه يفيئون، وبني من قدس

 يتشربون منهج حياهتم.
 -ومن الوسائل المعينة للتغلب على معوقات القدرة على الثبات:

 االلتزام بشرع اهلل، والعمل الصالح:
قال الاقرضاوي: "عبادة اهلل تعاىل وتاقواه، بأدائه فرائضه وإقام  شرائعه، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وإحالل  

حالله، وحترمي حرامه. وال سيما يف أركان اإلسالم، من الصالة والصيام والزكاة وحج البيت. والتاقرب إىل اهلل تعاىل 
ومن وسائل الثبات على دين اهلل   35هليل والتكبري، والدعاء واالستغفار"بالنوافل والذكر والتسبيح، والتحميد والت

وعلى الدعوة إىل اهلل التزام بشرع اهلل تعاىل، وجعله هو املنطلق يف احلياة، وكذلك التاقرب إىل اهلل تعاىل بالعمل 
نْـ الصاحل، قال اهلل تعاىل: }يـُثَب ُت اللَُّه الَّذنيَن آَمُنوا بناْلاَقْولن الثَّابن  لُّ اللَُّه الظَّالنمننَي تن يفن احْلََياةن الدُّ رَةن َوُيضن َيا َويفن اآْلخن

 (.27َويـَْفَعُل اللَُّه َما َيَشاُء{)إبراهيم:
 : ))أما احلياة الدنيا فيثبتهم باخلري والعمل الصاحل، ويف اآلخرة-وكذا روي عن غري واحد من السلف -قال قتادة 
رًا هَلُْم َوَأَشدَّ تـَْثبنيًتا{)النساء:وقال تعاىل: }وَ   36يف الاقرب((. ناقل (  و 66َلْو أَنَـُّهْم فـََعُلوا َما يُوَعظُوَن بنهن َلَكاَن َخيـْ

الطربي عن أيب جعفر قوله: يعين جل ثناؤه بذلك: ولو أن هؤالء املنافاقني الذين يزعمون أهنم آمنوا مبا أنزل إليك، 
ًدا "فعلوا ما يوعظون به"، يعين: ما يذّكرون به من طاع  اهلل وهم يتحاكمون إىل الطاغوت، ويصدُّون عنك صدو 

 واالنتهاء إىل أمره "لكان خريًا هلم"، يف عاجل دنياهم، وآجل معادهم "وأشد تثبيًتا"، وأثبت هلم يف أمورهم، وأقوم 
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 . 528/ 8الطربي. جامع البيان، 37
 .3/346د جابر، مسند أبو يعلى، دمشق للرتاث: دار املأمون، باب مسن.م(1984 /ه 1404) .أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي 2

 .3/350. 1املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، بريوت: دار صادر، ط.ه(1358ابن اجلوزي عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج.)39

 
شكه يعمل ب هلم عليها.  وذلك أن املنافق يعمل على شك، فعمله يذهب باطال وعناؤه يضمحّل فيصري هباء، وهو

 .37على وناٍء وضعف
 الدعاء من الوسائل المعينة للتغلب على معوقات القدرة على الثبات

ومن صفات عباد اهلل املؤمنني أهّنم يتوجهون إىل اهلل عز وجل بالدعاء أن يثبتهم، فالدعاء من أقوى ما يعني املسلم 
سالح  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ))إّن الدعاءعلى ذلك، فعن جابر بن عبد اهلل  رضي اهلل عنهما قال: قال 

وكان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يدعو ألصحابه بالثبات، ومن ذلك دعائه لعبد اهلل بن رواح   38املؤمن((.
رضي اهلل عنه: ))وأنت فثبتك اهلل يا ابن رواح ، قال هشام فثبته اهلل أحسن الثبات، قتل شهيداً، وفتحت له اجلن  

ومن كان حريًصا على الدعاء سرتاه يَلهج به يف كل وقت وحني، ويكون ذلك تذكريًا له الختاذ  39خلها((.ود
أسباب الثبات واحلذر من أسباب الزيغ واالحنراف؛ والدعاء فيه تذكري مبحاسب  النفس عن كل مؤثر على مسرية 

به العظيم اء والصاحلني الشيء الكثري يف كتاالاقلب حنو اهلل عز وجل، وقد ذكر اهلل تعاىل مناذج من أدعي  األنبي
ْن َلُدْنَك َرمْحًَ  إننََّك  ( َربَـَّنا 8ْنَت اْلَوهَّاُب )أَ فمنها قوله تبارك وتعاىل: }َربَـَّنا اَل تُزنْغ قـُُلوبـََنا بـَْعَد إنْذ َهَديـْتَـَنا َوَهْب لََنا من

ُع النَّاسن لنيَـْوٍم اَل َرْيَب فنيهن إننَّ  يَعاَد )إننََّك َجامن وقال تعاىل: قَاُلوا َربَـَّنا أَْفرنْغ   (.8({)آل عمران:9اللََّه اَل خُيْلنُف اْلمن
رًا َوثـَب ْت أَْقَداَمَنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلاَقْومن اْلَكافنرنيَن{)الباقرة: َنا َصبـْ وقال تعاىل حكاي  عن أدعي  الرسل   (250َعَليـْ

َنا َواْنُصْرنَا َعَلى اْلاَقْومن الَّ َأْن قَاُلوا َربَـَّنا اْغفنْر لََنا ُذنُوبـََنا َوإنْسرَافـََنا يفن أَْمرننَا َوثـَب ْت أَْقَدامَ وأتباعهم: }َوَما َكاَن قـَْوهَلُْم إن 
 (.147اْلَكافنرنيَن{)آل عمران:

  الخاتمة:
ك جماالً إال والنزه  ال يرت وأخرياً، من خالل هذه الدراس  واالستعراض ملوضوع البحث ، وبعد هذا الطواف العميق، 

وضعنا كلمات تؤكد ما ذكرناه من مسائل وقضايا يف البحث الذي سعينا فيه لغرس موضوع معوقات قدرة ثبات 
 الداعي  من منظور قرآين رؤي  ىف عصر العومل ، فنستعرض فيها أهم النَّتائج اليت توصلنا إلىها، وهي:
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 يجي  تساعد الداعي  يف الاقدرة على الثبات، وحتدث عن سبل التغلبإن الاقرآن الكرمي  وضع خطط واسرتات - 1

 على تلك املعوقات.
املنزل على خامت األنبياء حممد صلى اهلل عليه وسلم ألجل اإلعجاز والتعبد  -الاقرآن الكرمي  -إن كتاب اهلل   - 2

ه أجناه اهلل، ومن عصمه اهلل، ومن اتبعهو وسيل  الثبات األوىل، وهو حبل اهلل املتني، والنور املبني، من متسك به 
 دعا إليه ُهدي إىل صراط مستاقيم.

فعلى الداعي  الناجح أن يتبع االسرتاتيجي  واخلطط اليت رمّسها الاقرآن للباقاء واحملافظ  على الثوابت، وال تكون  - 3
 فكرته بعيدة عن الاقرآن، جامدة إىل جانب واحد.

واألصال  احلاضر، وخاص  يف عصرنا هذه املتمثل بالعصر العومل ، وهذه من  ال بد من اجلمع بني طراز املاضي - 4
 احلكم يف الدعوة اليت افتاقر الكثري إليها.

 المصادر والمراجع:
ه( مطبع  جممع امللك فهد لطباع  املصحف الشريف باملدين  1426الاقرآن الكرمي. برواي  حفص عن عاصم، )

 اإلسالمي  واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململك  العربي  السعودي .املنورة، بإشراف وزارة الشؤون 
 ( .فتح الباري شرح صحيح 1379ابن حجر، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العساقالين الشافعي .)

 البخاري، بريوت: دار املعرف .
 (.1358ابن اجلوزي عبد الرمحن بن علي بن حممد بن اجلوزي أبو الفرج)تاريخ امللوك واألمم، املنتظم يف .ه

 .1بريوت: دار صادر، ط
 1ابن أيب العز، حممد بن عالء الدين علّي بن حممد احلنفي. شرح الطحاوي ، الاقاهرة: دار السالم، ط . 
 مسند أبو يعلى، دمشق .م(1984 /ه 1404) .أمحد بن علي بن املثىن أبو يعلى املوصلي التميمي

 للرتاث: دار املأمون، باب مسند جابر
 51 - 50ع  علي اخلويل. احلدود يف اإلسالم، جمل  اجلامع  اإلسالمي ، العدد مج. 
  ، سعيد بن علي بن وهف الاقحطاين. مفهوم احلكم  يف الدعوة إىل اللَّه تعاىل يف ضوء الكتاب والسن

 الرياض: دار الرياض، مطبع  سفري.
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 ( .احلكم  يف الدعوة 1423سعيد بن علي بن وهف الاقحطاين .)إىل اهلل تعاىل، رسال  ماجستري، من هـ

جامع  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمي ، اململك  العربي  السعودي ، وزارة الشؤون اإلسالمي  واألوقاف 
 .1والدعوة واإلرشاد، ط

 .عبد الرمحن حيي. ماقومات الثبات على اهلداي ، دار النشر للوطن 
 ( .مساح  اإلسالم يف الدعوة إىل اهلل والعالقات 1993هـ/  1414عبد العظيم إبراهيم حممد املطعين".)م

 .1اإلنساني  منهاجا ... وسرية،  الاقاهرة: مكتب  وهب ، ط
 48عبدالصبور شاهني. العومل  جرمي  تذويب األصال ، املعرف  العدد. 
 ( ،البصرية يف الدعوة إىل اهلل، أبو ظيب: دار اإلمام مالك، 2005هـ / 1426عزيز بن فرحان العنزي .)م

 . 1ط
 ( .الوسطي  يف الاقرآن، الاقاهرة: ، مكتب  التابعني،  2001 -هـ  1422علي حممد حممد الصاليب .)م

 الناشر: الشارق : مكتب  الصحاب .
 كر وناقد" العدد السادس.العومل  واهلوي  الثاقافي ، من جمل  "ف 
 ( .خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، الاقاهرة: دار الشروق، 2004هـ 1324الاقرضاوي، يوسف .)م

 .1ط
 ( .ثاقاف  الداعي 1996 –ه 1416الاقرضاوي، يوسف .)10الاقاهرة: مكتب  وهب ، ط ،م . 
 ( .اجلامع املسند ا1422حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي .)لصحيح املختصر من أمور هـ

 . 1رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه  "صحيح البخاري"، الاقاهرة: : دار طوق النجاة، ط
 .مناهج جامع  املدين  العاملي . أصول الدعوة وطرقها، الرياض 
 ىل إ لمسلم بن احلجاج أبو احلسن الاقشريي النيسابوري. املسند الصحيح املختصر بناقل العدل عن العد

 .بريوت: دار إحياء الرتاث العريب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم،
 


