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ABSTRACT 

 

The paper speaks regarding the steadfastness of the preacher in the course of inviting 

people to truth through contemporary vision. It explains vividly that Islamic Da’awah 

in this era which faces many challenges makes the Da’awah heavy burden on the 

preachers in various countries and regions. Following the rapid development in the 

media and the wide spread of the modern means of communication and social media, 

this is what makes the preacher to keep abreast of these developments and study the 

reasons and experiences and the main purposes of its users and publishers, where we 

find behind the curtain hidden hands playing people's minds and trying to lure them 

to what may not be aware of their weak minds or within their limited power, and 

among what plagued the Islamic community in general and advocates, especially in 

our reality living which is known as the term globalization. 
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 ملخص ال

ثرية معاصرة، مبيناً أّن الدعوة اإلسالمي  متر يف هذا العصر بتحديات كتتحدث الورق  عن ثبات الداعي  عةلى احلق رؤي  
جعةلت الدعوة محاًل ثقياًل عةلى الدعاة يف شىت البةلدان واألقاليم، إثر التطورات السريع  يف وسائل اإلعالم املتنوع  

املدعو باملفضول  والداعي ، أو يةلهي واالنتشار الواسع لوسائل التواصل الفردي  واالجتماعي  احلديث ، مما حيول بني املدعو
عما هو فاضل، وهذا ما جيعل الداعي  مدعوما ملواكب  هذه التطورات ودراس  أسباهبا وخباياها وأهم أغراض مستخدميها 
وناشريها، حيث جند من وراء الستار أيدي خفي  تةلعب بعقول الناس وحتاول استدراجهم إىل ما قد ال تدركه عقوهلم 

ثقافتهم احملدودة، ومن بني ما ابتةلي به اجملتمع اإلسالمي عموماً والدعاة خصوصاً يف واقعنا املعيش ما يعرف الضعيف  أو 
 مبصطةلح العومل .
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 .30سورة فصةلت اآلي :  1
 (.7/175، )م 1999 -هـ 1420، 2ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  دار طيب  لةلنشر والتوزيع، ط:  2
 . 112سورة هود اآلي :  3
 (. 4/354، )م 1999 -هـ 1420، 2ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  دار طيب  لةلنشر والتوزيع، ط: 4

 

 

 مقدمة

إن الثبات عةلى دين اهلل، واالستقام  عةلى شرعه مطةلب كل مسةلم صادق يريد رضا اهلل واجلن ، وخيشى عذابه والنار، 
واالستقام  عةلى الطاع  واالستمرار عةلى امتثال األوامر واجتناب النواهي هي من صفات عباد اهلل املؤمنني، ومها أي: 

ِإنَّ الَِّذيَن قَاُلوا (، السبيل الوحيد لةلسعادة يف الدنيا واآلخرة قال تعاىل: االستقام  عةلى دين اهلل تعاىل واالستمرار عةليه
أي: 1 )َجنَِّة الَِّتي ُكْنُتْم تُوَعُدونَ رَبُـَّنا اللَُّه ثُمَّ اْستَـَقاُموا تـَتَـنَـزَُّل َعَلْيِهُم اْلَماَلِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا َواَل َتْحَزنُوا َوَأْبِشُروا بِالْ 

 .2العمل هلل، وعمةلوا بطاع  اهلل تعاىل عةلى ما شرع اهلل هلمأخةلصوا 
فَاْسَتِقْم َكَما (انه: هم عةلى مالزمتها، فقال سبحولقد أمر اهلل تعاىل نبيه صةلى اهلل عةليه وسةلم واملؤمنني باالستقام  وحث  

تعاىل رسوله وعباده املؤمنني بالثبات والدوام عةلى  . وهنا يأمر3)أُِمْرَت َوَمْن تَاَب َمَعَك َواَل َتْطَغْوا ِإنَّهُ ِبَما تـَْعَمُلوَن َبِصير  
االستقام ، وذلك من أكرب العون عةلى النصر عةلى األعداء وخمالف  األضداد وهنى عن الطغيان، وهو البغي، فإنه َمصَرع  

 4.ه شيءيتعاىل أنه بصري بأعمال العباد، ال يغفل عن شيء، وال خيفى عةل مَ حىت ولو كان عةلى مشرك. وأعةلَ 
والناظر إىل حال األم  اإلسالمي  اليوم جيد أهنا تعيش يف حال  انتكاس  يف كاف  ميادين احلياة املختةلف ، هذه األزم  أو 

ارخيي، والواقع خارج السباق الت –لألسف الشديد  –االنتكاس  أفقدهتا الكثري من منهجيتها وصواهبا، وأصبح موقعها 
ن وصول األم  إىل ما وصةلت إليه من ختةلف يف شىت امليادين جعةلها فريس  ملا املشهود، واملستقبل املأمول، وال شك أ

 يعرف بالغزو الفكري والثقايف. 

وهذه التحديات اليت تواجه األم  اإلسالمي  حتتاج منا املسامه  بكل ما نستطيع لعودهتا إىل ريادهتا مرة أخرى، ومن 
 ع العصري.ضمن هذه اجلهود جتديد معىن الثبات عةلى احلق يف واق

ومفتاح جتديد الثبات الديين اإلسالمي هو الوعي والفهم لإلسالم من ينابيعه الصافي  حبيث يُفهم فهًما سةليًما خالًصا 
 من الشوائب، بعيًدا عن حتريف الغالني، وانتحال املبطةلني، وتأويل اجلاهةلني. 
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اف ، صياغ  جيدة، يتنقون الفكر من اخلر  فنحن يف حاج  ماس  إىل رجال حيسنون عرض الفكر اإلسالمي ويصيغونه

والعقيدة من الشرك، والعبادة من البدع واألهواء، واألخالق من التحةلل واالهنيار، رجال يتبنون كل جتديد مشروع جيمع 
بني القدمي النافع واجلديد الصاحل، ويدعو إىل االنفتاح عةلى العامل دون الذوبان فيه، منهجهم الثبات عةلى األهداف، 

 املرون  يف الوسائل، والتجديد يف فهم األصول، والتيسري يف الفروع.و 
ةلم دد معامل شخصيتها، ويعمل جاهًدا إلجياد جيل مسوأمتنا اإلسالمي  اليوم أحوج ما تكون إىل من جيدد هلا إمياهنا، وجي

 يقوم يف عامل اليوم مبا قام به اجليل األول قي صدر اإلسالم. 
كر الوحيد الذي له القدرة اخلالق  عةلى البعث واإلحياء والتجديد، فهو فكر قادر عةلى أن والفكر اإلسالمي هو الف

جيدد نفسه داخةلًيا، وأن جيدد الواقع من حوله خارجًيا، ألنه فكر جياري السنن اإلهلي  يف الكون. وهذا الفكر يتناسب 
بل الزيف رهتا يكون الفكر اإلسالمي أصيال، ال يقطرديًا مع قوة األم  اإلسالمي  وسيادهتا، ففي حني انتصار األم  وسيط

أو اجلمود، كما ال يقبل الذوبان يف غريه، والبد أن يتصف اجملدد ببعض الصفات منها: العةلم واالجتهاد، وأن يكون 
 لقدوة صاحل ، عدال مرضي السرية، وال يكون مبتدًعا يف دين اهلل، وله تأثري واضح يف الناس، وأن يكون ذا خربة حبا

 الزمان.
وعةلى ضوء ما سبق يرى الباحث أنه من املهم يف تطبيق معىن الثبات عةلى الدين احلق يف األرض الواقع يف  عصرنا احلايل 

 تتةلخص يف اآليت: اليت ضوابطهه المراعاة 
وقدرًا،  ا: إن املعرف  باإلسالم كعةلم هو أرفع العةلوم، وأعظمها نفًعا، وأجةلها شأنً الضابط األول: مراعاة االختصاص

شأنه ومكانته تأيت من كونه يتعةلق بالشارع وهو اهلل سبحانه وتعاىل، هذا باملقارن  بالتخصصات العةلمي  األخرى  وعةلوّ 
من طب وهندس  وكيمياء وفةلك، مع أن التخصصات األخرية يشرتط لةلمتحدثني بامسها أن يكونوا من أهل اختصاص 

 هذه الفنون أو العةلوم.
دأ االختصاص شرط بدهي بل وأساسي ألهل هذه التخصصات، فكيف بأرفع هذه العةلوم وأعظمها، فهذا املبدأ أي: مب

 وأصل كل ثقاف ، أال يستوجب أن يكون أعظم حرم  من هذه التخصصات. 
إن مثل من يتحدث يف اإلسالم من غري أهةله مثل احلالق الذي اشتغل مبداوة املريض ومعاجل  العةليل، وهو ال يعرف عن 

 هذا املبدأ، أي: مبدأ االختصاص، بل واعتربه  جلراح  سوى ختان الذكور، ونزع األسنان. واإلسالم قد أقرّ الطب وا
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 .83سورة النساء اآلي :  5

 ( .  2/366، )م 1999 -هـ 1420، 2ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  دار طيب  لةلنشر والتوزيع، ط: 6 
 .122سورة التوب  اآلي :  7

 
َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمر  ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُعوا ِبِه َوَلْو َردُّوُه ِإَلى الرَُّسوِل َوِإَلى (مطةلب شرعي وعقةلي يقول اهلل تعاىل: 

ُهْم َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه اَلتَـّبَـعْ ُأوِلي  ُهْم َلَعِلَمُه الَِّذيَن َيْستَـْنِبطُونَُه ِمنـْ  5.)ُتُم الشَّْيطَاَن ِإالَّ َقِلياًل اأْلَْمِر ِمنـْ

وقال تعاىل   6أي: يستخرجونه ويستعةلمونه من معادنه، يقال: استنبط الرجل العني، إذا حفرها واستخرجها من قعورها
ُهْم طَائَِفة  لَِيتَـَفقَُّهوا ِفي (أيًضا  يِن َولِيُـْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا اَوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافًَّة فـََلْواَل نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ لدِّ

 .7)رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُرونَ 

واليوم جتد كثريًا ممن يتجرأ عةلى الكالم يف التجديد ويُنظِّر له، تةلقاه من أنصاف املتعةلمني، وأرباعهم، وأدىن من ذلك، 
فضاًل عن غريهم ممن ال عالق  هلم من قَِبيل وال من َدِبري باإلسالم وعةلومه وفنونه، ومن ال عةلم له وال فقه وال خربة وال 

وإنزاهلا يف منازهلا، وال يدري شيًئا عن قواعد االستدالل من حيث العموم واخلصوص، قدرة عةلى االستدالل بالنصوص، 
واإلطالق والتقييد والنسخ، واملصاحل واملفاسد، وهؤالء وإن كانوا بارعني يف جماالت معين  أو يف اختصاصاهتم وفنوهنم 

 العةلم، وأهل احلل التجديد مهم  الراسخني يفاليت يشتغةلون هبا، لكنهم يف العةلم الشرعي ال خيرجون عن فصيةل  العوام، ف
 اجلامعات اليت تتمتع باالستقالل وحري  الرأي. ىف والعقد يف األم  عرب اجملامع واملؤمترات العةلمي  

والناظر يف الواقع املعاصر: يسجل أيًضا مؤسسات وهيئات، منهم العةلمانيون والشيوعيون، واملالحدة، بل ومنهم الصهاين  
ن املتآمرون عةلى اإلسالم وأهةله، كما أن منهم املسةلمني املخدوعني يتكةلمون يف التجديد اإلسالمي. وكل والصةليبيو 

صيحاهتم تدعو إىل فصل الدين عن الدول ، ومقاوم  الدين، والتهجم عةلى النصوص املقدس ، والتأويل التحريفي هلا 
 حتت مظةل  حري  الرأي والفكر. 

رم  من قضايا اهلندس ، والطب واجلغرافيا، فإذا كنا ال نقبل من أعالم اهلندس  أن إن أحكام اإلسالم ليست "بأقل ح
يفتونا يف أدق الشئون الطبي  وال يف أوضحها، فكيف نقبل من رجال مل يتخصصوا يف الدراسات الديني  اإلسالمي  أن 

 وا لنا ديننا.داء اإلسالم أن جيدديفتونا يف شئون ديننا، فكيف نقبل من جلن  فيها املستشرق وفالن وِعال ن من أع
 الضابط الثاني: الموضوعية والتجرد من األهواء المذمومة:

املوضوعي  يف التصور اإلسالمي هي البحث عن احلقيق  اتفقت مع ميول الباحث، والتمسك باحلق بعيًدا عن األهواء 
 ، وتتم يف ثالث خطوات: الباطةل ، واملزاعم الفاسدة كالكرب واملذهبي  املقيت  والتقةليد وغريهم
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 .83سورة املائدة اآلي : 8
 (3/166، )م2001 -هـ  1422واإلعالن، د.ط،  لطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار هجر لةلطباع  والنشر والتوزيعا 9

 .151ـ  150سورة النساء اآلي :  10

 .46سورة البقرة اآلي :  11

 
استهداف احلقيق : فاملسةلم وجه بأن يطةلب احلق ويبحث عن الصواب، قال أبو حامد: "ينبغي أن يكون  -1

طالب احلق يف طةلبه كناشد الضال  ال يفرق بني أن تظهر عةلى يده أو غريه، وهكذا كانت مشاورات 
  الصحاب "

االنطالق من احلق، جبعةله املعيار الذي يسعى يف عمةله عةلى أساسه، ويزن األمور مبيزانه دون األهواء  -2
اللَُّه الَِّذي َأنـَْزَل اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ َواْلِميَزاَن َوَما يُْدرِيَك َلَعلَّ (والشهوات والرغبات اخلسيس ، قال تعاىل: 

 )السَّاَعَة َقرِيب  
دون مراوغ  عنه أو اكتفاء مبا يوافق اهلوى منه، أو الوقوف عند حد االعرتاف النظري به، وقد األخذ باحلق  -3 

َوِإَذا َسِمُعوا َما أُْنِزَل ِإَلى الرَُّسوِل تـََرى (مدح اهلل سبحانه أولئك الذين التزموا احلق حينما عرفوه، فقال سبحانه: 
َنا َمَع الشَّاِهِديَأْعيُـنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع ِممَّا َعَرفُ  عن نقل الطربي بسنده  8)نَ وا ِمَن اْلَحقِّ يـَُقوُلوَن رَبَـَّنا َآَمنَّا فَاْكُتبـْ

ابن عباس: نزلت هذه اآليات يف النجاشي وأصحابه، الذين حني تال عةليهم جعفر بن أيب طالب باحلبش  القرآن 
 ي  مدني ، وقص  جعفر مع النجاشي قبل اهلجرة.ألن هذه اآل ،ا حىت أخضةلوا حلاهم. وهذا القول فيه نظرو  كَ بَ 

وقال سعيد بن ُجَبري والسُّدِّي وغريمها: نزلت يف َوف د بعثهم النجاشي إىل النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم ليسمعوا كالمه، 
 .9لنجاشي فأخربوهاويروا صفاته، فةلما قرأ عةليهم النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم القرآن أسةلموا وَبَكوا وَخَشعوا، مث رجعوا إىل 

ِإنَّ الَِّذيَن (كما ذم الذين يكتفون من احلق مبا يوافق أهواءهم، وبني أن ذلك يـَُعدُّ إمهااًل لةلحق كةله، قال سبحانه: 
ُفُر بِبَـْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يـَتَِّخُذوا كْ َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفرُِّقوا بـَْيَن اللَِّه َوُرُسِلِه َويـَُقوُلوَن نـُْؤِمُن بِبَـْعٍض َونَ 

 10)( ُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا َوَأْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِيَن َعَذابًا ُمِهيًنا150بـَْيَن َذِلَك َسِبياًل )
ُهْم ِإلَْيِه ْم ُماَلُقو رَبِِّهْم َوَأنَـّ الَِّذيَن َيظُنُّوَن َأنَـّهُ  (وكذلك ذم الذين يعرفون احلق ولكنهم يكتمونه وال يطبقونه فقال عز شأنه

 11)رَاِجُعونَ 
 اعني إىل احلق إذا عرفوه، مرتاجعني عن اخلطأ إذا ُبني هلم، وال حيول بينهم وبني ذلكوكان الصحاب  رضي اهلل عنهم رجّ 

 مكان  اجتماعي  أو رأي خاطئ قالوه سةلًفا، أو دوني  من جاءهم باحلق. 
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الضابط من أهم الضوابط الالزم  لتجديد معاير اإلسالمي وإعادة التصور الصحيح، والفهم ومن هنا يتبني أن هذا 

السةليم لةلمبادئ واألصول اإلسالمي ؛ وذلك ألنه ضابط إمياين أخالقي، ضابط من داخل النفس ال من خارجها، فهو 
ب عينيه، إىل احلق اجملرد نصقبل كل ضابط، وفوق كل ضابط، إنه التجرد لطةلب احلق عةلى معىن أن يكون االهتداء 

 وقبةله عقةله وضمريه، وغاي  غاياته يف سعيه.
 الضابط الثالث: االعتصام باألصول والثوابت اإلسالمية: 

أصول الدين وثوابته ال تقبل التجديد بأي حال من األحوال، وأي جتديد يتناول شيًئا منها ال اعتبار له ملخالفته لةلشريع  
 ذي يبيح الربا، ويرفض احلجاب، وإقام  احلدود والشرائع. اإلسالمي ، كالتجديد ال

وإذا كان هناك جتديد يف األصول والثوابت اإلسالمي  من منظور اإلسالم، فإنه التجديد الذي حييي األصول ويعيد احليوي  
 إىل الثوابت، بل هو السبيل المتداد تأثريات ثوابت الدين وأصوله إىل جوانب احلياة املختةلف . 

واإلسالم مبا أنه هو دين الزمان واملكان ال بد وأن يشتمل عةلى ثوابت ومتغريات، وأنه يف حال الثوابت جاء بتحديدات 
ر، كما  ر بتقةلبات الزمان، وال بتطور األحوال والعادات، وهي قابةل  لةلتطبيق يف عصرنا احلاضومفاهيم ثابت  خالدة، ال تتأثّ 

 كانت مطبق  يف عصر الصحراء واإلبل. 
والتعامل مع الثوابت واملتغريات عةلى وجه واحد إما أن يفضي بالثوابت إىل التحةلل وضياع اهلوي  الديني ، وانصهار العقيدة 

 اإلسالمي  يف املل والنحل األخرى، وإما أن يفضي باملتغريات إىل اجلمود والتقةليد، وكةلتامها يضيع الدين بينهما. 
ألن اإلنسان  ، ثوابت ومتغريات تكشف عن إعجاز هذه الرسال  وأهنا حبق دين الفطرةوأيًضا: هذه الثنائي  يف اإلسالم بني

مبا هو روح وجسد كائن مواطن يف عاملني، ومشدود إليهما بعالقتني: عالق  باهلل تعاىل، وعالق  بوسط مادي متغري غري 
يه املرون  واحلرك  ةلق باجلانب املتغري راعي فمستقر، فما كان متعةلًقا باهلل من عقائد وعبادات ونظم ثبته اإلسالم، وما تع

ولكن يف إطار األهداف العةليا لإلميان باهلل تعاىل، من هذا جاءت نصوص القرآن الكرمي والسن  النبوي  املتعةلق  باملتغريات 
ن ثوابت الدين ممثل األحكام املدني  والدستوري  واجلنائي  واالقتصادي  متضمن  لألهداف واملبادئ األساسي  يف الدين، و 

اليت ال تقبل التجديد وال التغري، هي العقيدة اإلسالمي ، وأركان اإلسالم اخلمس ، وكل ما ثبت بدليل قطعي من احملرمات  
كالزىن والربا وشرب اخلمر، وأصول األخالق جبانبيها وهذا يشمل ما يتعةلق بعالق  اإلنسان بربه كاإلخالص، واخلوف 

نسان وأخيه اإلنسان من صدق ووفاء ورمح  وِبر وإكرام، وكذا ما ثبت بنصوص قطعي  يف أمور من عقابه، وما يتعةلق باإل
 الشريع  واحلدود والقصاص واملعامالت، وأمور األسرة من زواج وطالق وإرث، فهذه األصول والثوابت من أهم الضوابط 
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 .85سورة اإلسراء اآلي : 12

 187سورة األعراف اآلي : 13
 ( 3/518، )م2001 -هـ  1422واإلعالن، د.ط،  لطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار هجر لةلطباع  والنشر والتوزيعا 14

 .185سورة األعراف اآلي : 15

 
ألصول، والنصوص  اإلسالمي ، ومن املعةلوم أن هذه االيت ينبغي االعتصام هبا واحملافظ  عةليها يف اإلطار التجديدي لةلمعايري

القطعي  دالل  وثبوتًا ما يتعةلق باحملرمات وغريها ال تتعارض مع اليقيين الثابت من العةلم وال مع املصاحل القطعي  لةلناس 
 حىت تدخل يف اإلطار التجديدي.

  حي:الضابط الرابع: االعتراف بمحدودية العقل البشري وعدم إحالله محل الو 
هناك من األمور ما هو فوق طاق  العقل البشري، وخارج عن حدوده، وأي خوض فيه إمنا هو ختبط ال جيين العقل من 

وذلك ألن العقل اإلنساين مقيد بإطار الزمان واملكان احلسيني، والنشاط العقةلي ال يتجاوز  ،ورائه إال الشقاء والضالل
ه مبا نطاقه وقدراته وهلذا جييء الوحي اإلهلي ليكمل لإلنسان دائرة املعرف  فيخرب ألهنا خارج  ،مبفرده دائرة الكون احملسوس

  هو خارج عن قدراته من عوامل الغيب املختةلف .
وقد أخربنا الوحي عن العوامل الغيبي  من حيث بيان صفاهتا وآثارها، ومل خيربنا عن كنهها وجوهرها، ولذلك كانت معرف  

ْم َوَيْسأَلُوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِمْن َأْمِر رَبِّي َوَما ُأوتِيتُ ( العقل البشري، قال تعاىل عن الروح:الكنه والذات فوق طاق  
بِّي اَل رَ َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّاَعِة َأيَّاَن ُمْرَساَها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها ِعْنَد (وقال تعاىل عن الساع :  12.)ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِلياًل 

َها ُقْل ِإنََّما ِعْلُمَها نَّ ُيَجلِّيَها ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُهَو ثـَُقَلْت ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض اَل تَْأتِيُكْم ِإالَّ بـَْغَتًة َيْسأَُلوَنَك َكأَ  َك َحِفيع َعنـْ
ألن  ،ا نزلت يف قريش. وقيل: يف نفر من اليهود. واألول أشبهقيل أهنوقد   13.)ِعْنَد اللَِّه َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس اَل يـَْعَلُمونَ 

 14اآلي  مكي ، وكانوا يسألون عن وقت الساع ، استبعاًدا لوقوعها، وتكذيًبا بوجودها
وإذا كان اإلسالم قد حجب العقل عن معرف  الكنه واجلوهر يف الوجود الغييب، فإنه قد دفعه إىل تعقةله عن طريق املعرف  

َأَوَلْم يـَْنُظُروا ِفي َمَلُكوِت السََّماَواِت (ته، كما دفعه إىل نصب األدل  والرباهني املثبت  له، كما قال تعاىل: بآثاره وصفا
 يقول 15)ْؤِمُنونَ َواأْلَْرِض َوَما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشْيٍء َوَأْن َعَسى َأْن َيُكوَن َقِد اقْـتَـَرَب َأَجُلُهْم فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يُـ 

يف مةلك اهلل وسةلطانه يف السماوات واألرض، وفيما خةلق -هؤالء املكذبون بآياتنا  )َأَوَلْم يـَْنظُُروا(يقول تعاىل: الطربي:
اهلل من شيء فيهما، فيتدبروا ذلك ويعتربوا به، ويعةلموا أن ذلك ملن ال نظري له وال شبيه، وِمن  ِفع ل من ال ينبغي أن 

 تكون  العبادة. والدين اخلالص إال له. 
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 (3/517الطربي، جامع البيان، مرجع سابق، ) 16

 
ةلكوا يبوا إىل طاعته، وخيةلعوا األنداد واألوثان، وحيذروا أن تكون آجاهلم قد اقرتبت، فيهفيؤمنوا به، ويصدقوا رسوله، وين

 عةلى كفرهم، ويصريوا إىل عذاب اهلل وأليم عقابه.
؟ يقول: فبأي ختويف وحتذير وترهيب بعد حتذير حممد وترهيبه الذي أتاهم به من )فَِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ (وقوله: 
 16. يف آي كتابه يصدقون، إن مل يصدقوا هبذا احلديث الذي جاءهم به حممد من عند اهلل عز وجلعند اهلل

وفرق كبري بني العةلم بكنهها وجوهرها، وما أكثر األمور اليت نؤمن هبا ولكننا ال نعرف كنهها كالعرش والكرسي وامليزان 
والصراط، وغري ذلك من عوامل الغيب، والقدر الذي أوقفنا اإلسالم عةليه يف هذا اجلانب االعتقادي هو كاف يف جمال 

لن يعود د عةلى ما أخرب به الوحي هو تنطع يف الدين، وشرود بالعقل يف غري جماله و املعرف  اإلنساني  هبذا العامل، وأي تزيُّ 
 بفائدة عةلى اإلنسان. 

وكما أن أي تأويل هلذه األمور الغيبي  إمنا هو خروج هبا عن حقيقتها وجتاوز واضح لةلعقل يفضي إىل حتريف الدين 
 . حيصد العقل من ورائه إال احلرية واالضطرابوتبديةله ال جتديده، وتعد سافر عةلى دائرة الوحي والتشريع ال

إن مراعاة هذا الضابط يف التجديد االعرتاف مبحدودي  العقل، وعدم إحالله حمل الوحي يستةلزم اإلذعان الكامل لنصوص 
الوحي الصحيح  من القرآن والسن ، وتقدمي هذه النصوص عةلى العقل أو ما يراه العقل، فيصبح النص أو الوحي هو 

دم يف املنزل  عةلى العقل، وذلك لعدم إحاط  العقل الكامةل  بكنه األشياء وجوهرها، فما خالف العقل فيه الوحي املق
فيجب أن يكون حق العقل هنا هو التأخري. وإن العكس بتقدمي العقل عةلى الوحي يؤدي حتًما إىل ما ظهر عةلى الساح  

عما أراده املشرع، من مثل اجلن  والنار، ووجود اجلن والشياطني اإلسالمي  من إنكار الغيبيات أو تأويةلها مبا خيرجها 
واملالئك  والتشكيك يف كثري من األحكام واحلدود الشرعي ، وكذلك التشكيك يف معجزات األنبياء بدعوى خمالفتها 

 .ذا الضابطهلةلعقل، وعدم القدرة عةلى ثبوهتا يف الواقع، وذلك كةله زيغ عن احلق وضالل يف االعتقاد نشأ عن جتاوز 
 الضابط الخامس: أن يكون القصد من التجديد إصالح الفكر الديني لدى األمة:

إن األم  اإلسالمي  قد أصيبت خبةلل فكري، وتضارب يف العقول نتج عنه تشتت األنفس وتناقض األفكار، والوقوع يف 
هلني مي الرشيد، وهذا ليس باألمر ااحلرية واالضطراب، فاستةلزم ذلك إصالح الفكر وجتديده من خالل املنهج اإلسال

البسيط، بل هو من أصعب األمور وأكثرها تعقيًدا وأشدها خطورة إذ إن مهم  اإلصالح والتجديد تةلي يف املنزل  عمل 
 األنبياء واملرسةلني يف بناء اإلنسان، وإعادة تشكيل هيكةله الفكري والثقايف عن الدين والكون واحلياة، بيد أن الفارق 
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 .10، ص م(2004هـ 1324، )1دار الشروق، ط:القاهرة،  –القرضاوي، خطابنا اإلسالمي يف عصر العومل ، مصر  17

 
ري بني مهم  األنبياء ومهم  املصةلحني واجملددين، أن مهم  األنبياء جاءت بإرساء الِقيم اليت عانت اجملتمعات من اجلوه

خةلوها وندرهتا، مث التعامل األمثل مع هذه الِقيم، أي إنه كانت هناك أزم  يف القيم وأزم  يف التعامل معها كما نةلمس 
 .السالم ذلك يف قراءة آيات قصيت شعيب ولوٍط عةليهما

د العالم  الشيخ القرضاوي تةلك الضوابط من ناحي ، حيث قال يف معىن جممل كالمه، قال القرضاوي: "ومن فقد أيّ 
احلق أن يراجع الناس أفكارهم ومواقفهم واجتهاداهتم عةلى ضوء املستجدات، ويف إطار الثوابت اليت ال تتغري بتغيري الزمان 

 17تغيري الفتوى بتغيري موجبها"واملكان، كما قال عةلمائنا بوجوب 
أما دور املصةلحني واجملددين فةليس يف جةلب القيم اجلديدة، وإمنا يف اإلبقاء عةلى الِقيم اليت جاء هبا األنبياء مع التوظيف  

م  أز  ليست املشكةل  أو األزم  اليت يعاين منها العقل املسةلم مشكةل  ِقيم، أو م وتطبيقها عةلى اجملتمع،يَ األمثل هلذه القِ 
ِقيم اليت أكمةلها اهلل وتعهد حبفظها يف الكتاب والسن ، وإمنا املشكةل  كل املشكةل  يف العجز عن التعامل مع الِقيم، 
واإلنتاج الفكري الذي جيسِّد العالق  بني هذه الِقيم مبنطةلقاهتا وأهدافها وبني العصر، ويساهم باستصحاب الرؤي  القرآني ، 

اإلسالمي  وقدرهتا عةلى العطاء املتجدد اجملرد عن حدود الزمان واملكان حلل املشكالت  ويدرك عامل اخلةلود يف الرسال 
البشري ، وهذه وظيف  الفكر، أو عامل األفكار الذي نعاين من التأزم فيه، ولذلك نرى أن اخلةلط بني ما نسميه األزم  

ةلى تنزيةلها مع الِقيم من جانب، وأفقدته القدرة عالفكري  اليت يعاين منها العقل املسةلم، والذي أورثه العجز عن التعامل 
عةلى الواقع اإلنساين، وبني التوهم بأن األزم  يف الِقيم نفسها كانت وراء الكثري من املغالطات والرتاجعات واحلواجز 

صالح بني إ ديد مفهومه وعدم اخلةلطالنفسي  اليت ال تزال تكرس التخةلف باسم التدين. لذا فمراعاة هذا الضابط، وجت
الفكر وإصالح الِقيم اليت جاء هبا الوحي من الضروريات املهم  لةلنهوض بالعمةلي  التجديدي  لةلخطاب اإلسالمي، وإقام  

 البناء املعريف والثقايف لألم  اإلسالمي  ومن مَث إعادة الدور احلضاري هلا.
 خالصة الفصل الثالث:

يف مبادئه، وال  ااألمور األساسي  اليت جتعل الداعي  يكون ثابت إن األخالق اإلسالمي  املتمثل بالتمسك بالدين هي من
شك أن الثبات عةلى دين اهلل، واالستقام  عةلى شرعه مطةلب كل مسةلم صادق يريد رضا اهلل واجلن ، وخيشى عذابه 

 لطيب  يف الدنيا، اوالنار، واالستقام  عةلى الطاع ، لةلثابتني عةلى دين اهلل عز وجل أجر عظيم من اهلل تعاىل، وهلم احلياة 
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ياته، فالعاقل من لكل شيء إجيابياته وسةلب، وجيعل اهلل هلم احملن  منح، والبالء راح  البال، سواء يف عصر العومل  أو غريها

 يتفاىن يف البحث عن الطرق املثةلى والوسائل املناسب ؛ لتحقيق ما يقصد  إليه.
تمل عةلى ثوابت ومتغريات، وأنه يف حال الثوابت جاء بتحديدات إن اإلسالم دين صاحل لكل زمان ومكان ال بد أن يش

 ومفاهيم ثابت  خالدة، ال تتأثر بتقةلبات الزمان، وال بتطور األحوال والعادات، وهي قابةل  لةلتطبيق يف عصرنا احلاضر.  
فيد من التعاون ونست رغم من وجود العديد من السةلبيات اليت تأيت هبا  العومل  لكنه إذا تعامةلنا معها بطريق  جيدة 

ما أن لةلعومل  ق  جيدة فالدول النامي  قد تستفيد منها، وكياملشرتك والتكامل بني القوى والضعيف، وإذا تعامةلنا معها بطر 
من الدول املتقدم ، ولةلعومل  نتائج فريدة أيضًا لةلدول غري املتقدم  اليت تشارك يف مضمار املنافس  ُيستفاد فوائد مج  
 .االقتصادي 

ومع ذلك ال نتغافل من أن إجيابيات العومل  أقل من سةلبياهتا، ومن هنا عةلى الداعي  الفذ اليقظ  ملعرف  إجيابياهتا 
وسةلبياهتا لةلتعامل معها بوعي تام، وخاص  القيام مبقاوم  اهلجمات اليت تستهدف اإلسالم واملسةلمني من قبل العومل  

  العومل . وال ينبغي أن نشغل بسفاسف األمور،  وجيب عةلينا يف سرعبشكل عام. ينبغي عةلينا أن نستفيد برياح 
معقول  أن حتةلل املوقف بأسةلوب موضوعي غري عاطفي، وأن نتحرك لتفادي الشر. وكل هذه االسرتاتيجيات تعني 

 الداعي  عةلى الثبات.
 الخاتمة:

كرته جامدة حملافظ  عةلى الثوابت، وال تكون ففالداعي  الناجح هو الذي يتمسك باملعاصرة واألصال  احلاضر مع البقاء وا
إىل جانب واحد، فالدنيا تغريت وتبدلت، لذلك ال بد من اجلمع بني طراز املاضي واألصال  احلاضر، وخاص  يف عصرنا 

 هذا املتمثل بالعصر العومل ، وهذه من احلكم  يف الدعوة اليت افتقر الكثري إليها.
يف دعوته، أنه من تصور أنه سوف يرد الناس بالعصا والركل والشتم فقد أخطأ سواء  فالداعي  مطةلوب أساساً من احلكم 

 السبيل، فقد خسر منهجه فقد أفةلت الناس من يديه.
حب الناس عموماً وحب املدعوين خصوصاً من األسرار اليت جتعل الداعي  أن يكون ناجحا يف دعوته، حيث إن النيب 

ول قةلوب أصحابه رضوان اهلل عةليهم، حىت كان الواحد منهم يتقدم أمامه بالسيف ويقصةلى اهلل عةليه وسةلم زرع احلب يف 
نفسي لنفسك الفداء يا رسول اهلل، ألنه أحب الناس كأبنائه بل أكثر حبا ألبنائه، وهذا هو السر األعظم يف جناح دعوته 

 عةليه الصالة والسالم.
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وزيع   الدعوة يف كل أرجاء املعمورة، وملساعدته يف دعوته، وتجيب عةلى الداعي  تأهيل طالب العةلم الشرعي لتويل مهم

احلصص حسب الكفائ  والقدرة. فاستعدادات الصحاب  كان يدرسها عةليه الصالة والسالم، أعطى األذان بالال، واخلالف  
األمان  أليب و أليب بكر الصديق، وعةلى القافي  والعروض حلسان بن ثابت، ومدرس  املواريث والفرائض لزيد بن ثابت، 

 ستشارة لعةلي بن أيب طالب، وهذه هيعبيدة، والشجاع  وتصدي التحديات لعمر بن اخلطاب، وهيئ  العدل واال
وهذا  ،اسرتاتيجي  الرسول صةلى اهلل عةليه وسةلم يف دعوته، وهذا هو السر األعظم من جناح دعوته عةليه الصالة والسالم

  والدعاة.األمر يفوت عةلى كثري من املعةلمني واملربني
 أهم النتائج.

لدعوة محال ثقيال ا كبرية جعةلتالدعوة اإلسالمي  متر بوقت عصيب الذي هو عصر العومل ، ويف هذا العصر حتديات   -1
لوسائل التواصل  وسائل اإلعالم املتنوع ، واالنتشار الكثيف الرهيب  يفعةلى الدعاة يف شىت البةلدان واألقاليم، إثر التطورات 

 الجتماعي  احلديث  الىت تستهدف الدعوة والدعاة.الفردي  وا
إن التقدم التكنةلوجي حُيتِّم عةلى الصروح العةلمي ، والدعائم الدعوي ، واجملالس املعرف  واحلوار، حُيتِّم عةليها استخداَم  -2

مليدان ومقارع  احلج  االوسائل احلديث  والتطورات املستجدة والتقنيات احلديث  لنشر الدعوة، ويوجب عةليهم النزول إىل 
باحلج ؛ لنسف املفاهيم اخلاطئ  إذ أن لكل عصر من عصور الدعوة وسائل تناسبه عالوة عةلى األساليب اليت ورِثناها 

 اهلل تقع عةلى كاهل كلٍّ حسب الدعوة إىلوأن  -نّور اهلل مراقدهم ويف غرف اجلنان أرقدهم -عن سةلفنا الصاحل 
 استطاعته.

اجملتمعات اإلسالمي  إىل حد كبري بظاهرة العومل ، حىت أصبح الكثري من اجملتمعات يرون الدعوة مت تشخيص تأثر  - 3
 ختةلفاً، ويرون يف الدعاة بداوة ورجعي . 

 االنتشار والتأثري السةليب اخلطري لةلعومل  يف الدعاة، وتأثري ذلك يف الدعوة اإلسالمي  إىل حد كبري. - 4
ها أصحاب هذه الفكرة. حىت قال الشيخ القرضاوي: )فالظاهر الذي يف العومل  هي معىن العومل  ليس كما يروج - 5

فرض هيمن  سياسي  واقتصادي  وثقافي  واجتماعي  من الواليات املتحدة األمريكي  عةلى العامل، وخصوصًا عامل الشرق 
سكري  اهلائةل ، كنولوجي ، وبقدرهتا العوالعامل الثالث، وباألخص العامل اإلسالمي، الواليات املتحدة بقوهتا العةلمي  والت

 ا!(وبإمكاناهتا االقتصادي  اجلبارة، وبنظرهتا االستعالئي  اليت ترى فيها نفسها أهنا سيدة العامل، تريد أن تسوق البشر بعصاه
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بارة عن عوجد الباحث أن العومل  متثل حماول  إلجبار الشعوب عةلى التمسك باحلضارة والثقاف  الغربي ، وهي  –6  

استعمار جديد بثوب جديد وبأسةلوب جديد. حىت قال الشيخ القرضاوي: )العومل  يف أجةلى صورها اليوم تعين: ) تغريب 
العامل( أو بعبارة أخرى )أمرك  العامل( إهنا اسم مهذب لالستعمار اجلديد الذي خةلع أرديته القدمي ، وترك أساليبه القدمي ، 

من  حتت مظةل  هذا العنوان الةلطيف )العومل (. إهنا تعين فرض اهليمن  األمريكي  عةلى العامل، ليمارس عهداً جديداً من اهلي
وأي دول  تتمرد أو تنشز ال بد أن تؤدب باحلصار أو التهديد العسكري، أو الضرب املباشر، كما حدث مع أفغانستان 

ظمات العاملي    اليت تريدها أمريكا عن طريق املنوالعراق والسودان وإيران وليبيا. وكذلك تعين فرض السياسات االقتصادي
 اليت تتحكم فيها إىل حد كبري، مثل البنك الدويل، وصندوق النقد الدويل، ومنظم  التجارة العاملي  وغريها.(

وجد أن العومل  تدعو إىل الرتكيز عةلى املاديات واملالهي والزواهي، وترك شؤون الدين، وخاص  الدين اإلسالمي،  -7
ث إن العامل اإلسالمي هو أكثر عرض  واستهدافا من قبل العومل ، حىت قال الشيخ: )كما تعين: فرض ثقافتها اخلاص  حي

اليت تقوم عةلى فةلسف  املادي  والنفعي ، وتربير احلري  إىل حد اإلباحي ، وتستخدم أجهزة األمم املتحدة لتمرير ذلك يف 
ةلى وافق  عةلى ذلك بسياط التخويف أو التهديد، أو ببوارق الوعود واإلغراء. وجتاملؤمترات العاملي ، وتسوق الشعوب إىل امل

م، الذي أريد فيه أن متُرر وثيق  تبيح اإلجهاض باإلطالق، 1994ذلك يف مؤمتر )السكان( الذي عقد بالقاهرة يف صيف 
 وجتيز األسرة الوحيدة اجلنس، )زواج الرجال بالرجال، النساء بالنساء(

 التوصيات.
يقارن بني احلاضر، حيث حيةلل و مع فهم جمريات  ،املاضي بني أخذ العربة منعةلى الداعي  يف هذا العصر أن جيمع  -1

أصال  املاضي وعصري  احلاضر، وأن ال يتغافل بنعم العصر الذي مّن اهلل عةلينا، وال يبقى الفكر جامدًا ومتخةلفاً، ألن  
 كل شيء تطور وتغري وتبدل يف هذا العصر.

هذا العصر  واجه  التحديات اليت تعيق به يفيوصي الداعي  استخدام كل السبل والوسائل املتاح  شرعًا وقانونًا مل -2
  واالجتماعي  لوسائل التواصل الفردي وقت العصيب الذي مير به العامل اإلسالمي، حيث لوحظ انتشار كثريويف هذا ال

 احلديث ، الىت تستهدف اإلسالم بشكل عام.
  اضر.ينبغى عةلى الداعي  أن يعطي قدراً من االهتمام يف توعي  الناس باألخطار اليت حتيط بعصر احل -3
يُفِشل خمططات أعداء الدعوة املعاصرين، ويتسىن لةلدعاة التصدي هلا  احلديثثبات الداعي  وخاص  يف عصر  -4

   بالوسائل املشروع  مع االستفادة من التقني  احلديث  يف تقدم الدعوة.
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