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  ریم والسنة النبویة أھداف الدعوة ألھل اإلسالم وغیرھم كما یصورھا القرآن الك

  مریم موسى عثمان عقیلي

 ، المملكة جامعة جدة، لیة القرآن والدراسات اإلسالمیة ك، قسم الدراسات اإلسالمیة 
  .العربیة السعودیة 

   yahoo.com@xmmax٢٠٠٩ :البرید اإللكتروني 

   :الملخص 

 وسلم الحمد هللا رب العالمین،  والصالة والسالم على رسول اهللا وألھ وصحبھ
أجمعین وبعد، فإن الدعوة إلى اهللا ھي من أعظم القربات وأجل المھمات، وھي أول دعوة 

أھداف الدعوة (الرسل إلى العباد، ونظرا ألھمیتھا والحاجة الماسة إلیھا اخترت موضوع 
فاشتمل البحث على مقدمة ومبحثین وخاتمة، ). ألھل اإلسالم كما یصورھا القرآن 

:  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وجاء المبحث األول بعنوانفالمقدمة احتوت على
: التعریف بالھدف وبیان الدعوة إلى اهللا واشتمل على ثالثة مطالب، المطلب األول

: أھمیة معرفة أھداف الدعوة إلى اهللا، والمطلب الثالث: التعریف بالھدف، والمطلب الثاني
األھداف الدعویة ألھل اإلسالم : عنوانأما المطلب الثاني فكان ب.  أصناف المدعوین

واشتمل على خمسة مطالب، تحدثت في المطلب األول عن الدعوة إلى توحید اهللا، 
والمطلب الثاني كان في تحقیق مقامات العبودیة هللا تعالى، وجاء المطلب الثالث عن 

الشرعي الدعوة إلى طلب العلم النافع، أما المطلب الرابع فكان عن الحث على اإلتباع 
واإلعراض عن اإلتباع غیر الشرعي، وأخیرا المبحث المطلب تحدثت فیھ عن حمایة 

 . المجتمعات من االنحراف العقدي

  .، طلب العلم ، توحید اهللا ، العقیدة ، الدعوة  ھدف:الكلمات المفتاحیة
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ABSTRACT: 

Praise be to Allah, Lord of the worlds, and blessings 
and peace be upon the Messenger of Allah, his family and his 
companions, and peace be upon them all. The enjoinment to 
Allah is one of the greatest closeness and the heart of the 
missions, and it is the first call of the messengers to people. 
Taken its importance and as it is urgently needed, the current 
topic (the objectives of the call to the people of Islam as 
portrayed in the Qur’an) was emerged. The research included 
an introduction, two chapters, and a conclusion. The 
introduction contained the significance of the topic and the 
reasons for selection. The first chapter tackled definition of 
the goal and the statement of the call to Allah and included 
three topics, the first topic dealt with the definition of the 
objective, and the second topic addressed the importance of 
knowing the objectives of the call to Allah, and the third topic 
dealt with the varieties of the invitees. The second chapter 
tackled the call objectives for the people of Islam and it 
included five topics. The first topic included the call to 
monotheism of Allah, the second topic was about achieving 
the tenets of servitude to Allah Almighty, the third topic was 
about the call to seek useful knowledge, the fourth topic was 
about urging legal follow-up and turning away from illegal 
following, and the fifth topic talked about protecting societies 
from doctrine deviation. The conclusion developed a 
statement that the Holy Qur’an is the book of the call and its 



 - ٥٧٨٩ -

source, and that the call to monotheism is the first call of the 
messengers to their people. 

Keywords: objective, call, belief, monotheism of Allah, 
seeking knowledge. 
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  : المقدمة

إن الحمد هللا نحمده، ونستعینھ و نستغفره ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
وأشھد أن . سیئات أعمالنا، من یھدیھ اهللا فھو المھتدي ومن یضلل فلن تجد لھ ولیا مرشدا

صلى اهللا علیھ وسلم ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ وأشھد أن محمد عبده ورسولھ، 
  . تسلیما كثیرا

فإن الدعوة إلى اهللا من أعظم القربات، واجل المھمات، جعلھا اهللا وظیفة ،بیائھ، 
ومھمة أولیائھ منھا یخرج الناس من الظلمات إلى النور ومن الجھل إلى العلم ومن 

 ومن الشرك إلى التوحید ومن عبادة المخلوقات إلي عبادة رب الخلق سبحانھ وتعالى،
  .الحیرة واالضطراب إلى الطمأنینة وبرد الیقین

وألھمیة الدعوة والحاجة الماسة إلیھا لذا بعد استخارة المولى عز وجل اختارت 
باعتبار ) أھداف الدعوة إلى أھل اإلسالم كما یصورھا القرآن الكریم(الباحثة موضوع 

ھداف ضمن أطر واضحة الكتابة فیھ من األھمیة بمكان إذ الحاجة ماسة لبیان ھذه األ
  .وقواعد بینھ

  :أھمیة البحث

الحاجة الماسة إلى التعرف على أھداف الدعوة إلى اهللا كما ی�صورھا الق�رآن كونھ�ا                : أوال
  .واقعًا متحققًا تحتاج إلیھ األمة

  .تبلیغ دعوة اإلسالم إلى الناس بجمیع أصنافھم نقیة خالصة من الشوائب: ثانیا

  .أسباب اختیار البحث

ضافة إلى ما تقدم في أھمیة الموضوع وفائدتھ، یمكن إجمال األسباب الداعی�ة    باإل
  : إلى اختیار الموضوع والكتابة فیھ فیما یلي

عدم وضوح أھداف الدعوة بالصورة المتكاملة لدى بعض الناس وبخاصة كثیر من             : أوال
  . الدعاة، مما یستلزم تجلیة الموضوع وبیانھ

  ، ویصح  ضرورة بیان ھذه األھداف للناس حتى تزكو دعوتھملفت نظر الدعاة إلى: ثانیا

  . منھجھم، وتستقیم طریقتھم

  : أھداف البحث

إن الھدف الرئیسي من ھذا البحث ھو إیجاد دراسة متخصصة في موضوع 
  : أھداف الدعوة إلى اهللا كما یصورھا القران الكریم، ویتفرع عن ھذا الھدف ما یلي

  . عوة إلى اهللالتعریف بأھداف الد:  أوال

  . بیان أھمیة الدعوة وحاجة الناس إلیھا:  ثانیا

تبلیغ : رابعا.  إظھار شمولیة القرآن الكریم من خالل استنباط األھداف الدعویة منھ:  ثالثا
  . الدعوة للمسلمین
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  .  تبلیغ الدعوة لغیر المسلمین: خامسا

  : الدراسات السابقة

الع الباحثة أن ھذا الموضوع لم یسبق  من خالل اط- واهللا أعلم - الذي یظھر 
  . بالبحث في رسالة علمیة مستقلة تتناول جمیع جوانبھ

  : منھج البحث

  : ستسلك الباحثة المناھج التالیة

  وذلك باستقراء أھداف الدعوة كما یصورھا القرآن الكریم:  المنھج االستقرائي-١

لم�نھج بت�صنیف م�ا یجم�ع م�ن      حیث تقوم الباحثة م�ن خ�الل ھ�ذا ا      :  المنھج االستنباطي  -٢
الن��صوص ال��شرعیة ال��واردة ف��ي موض��وع البح��ث، م��ن الق��ران الك��ریم بوص��فھ الم��صدر   

  . األساسي للتشریع

كذلك االستفادة من أحادیث الرسول صلى اهللا علیھ وسلم، ومن أقوال أھل العلم المتقدمین          
  . منھم والمتأخرین بما یثري الموضوع

 العلمي في االستفادة من المراجع الخطوات وقد اتبعت الباحثة منھج البحث
  :التالیة

  . إذا وردت آیة قرآنیة، فإنھ یشار ألیھا في المتن  بذكر اسم السورة ورقم اآلیة-١

إذا ورد حدیث نبوي شریف، فإن الباحثة تشیر إلى مكان تخریجھ من كتب ال�سنة ف�ي            -٢
یث وت�ضعیفھ إن ك�ان الح�دیث    الحاشیة المعتمدة مع نقل أقوال أھل العلم في تصحیح الح�د       

  .في غیر الصحیحین

إذا نق��ل ن��ص م��ن أح��د المراج��ع ب��دون ت��صرف فإن��ھ یوض��ع ب��ین قوس��ي تن��صیص           -٣
، أم��ا إذا نق��ل ال��نص  )انظ��ر(ص��غیرین، ث��م ی��شار إل��ى مرجع��ھ ف��ي الحاش��یة ب��دون كلم��ة     

  ). انظر(بتصرف أو بالمعنى یشار إلیھ في الحاشیة بكلمة 

والمؤلف والصفحة في أول ذكر لھ، أم�ا ف�ي المواض�ع التالی�ة      یكتفي بذكر اسم الكتاب     -٣
  . فیكتفي بذكر اسم الكتاب ورقم الصفحة فقط، وفي الفھارس أذكر كل ما یتعلق بالمرجع

 ترجمة األعالم الوارد ذكرھم في البحث عدا المشھورین منھم كاألنبیاء علیھم الصالة -٤
  والسالم والصحابة رضي اهللا عنھم والمعاصرین
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  :خطة البحث

  اشتمل البحث على مقدمة منھجیة ومبحثین  وخاتمة و فھارس

 - أھ��داف البح��ث – أس��باب اختی��ار البح��ث –أھمی��ة البح��ث (وق��د اش��تملت عل��ى : المقدم��ة
  ) خطة البحث–منھج البحث 

التعری��ف بالھ��دف وبی��ان أھمی��ة ال��دعوة إل��ى اهللا وی��شتمل عل��ى ثالث��ة        : المبح��ث األول
  :مباحث

  التعریف بالھدف: المطلب األول

  أھمیة معرفة أھداف الدعوة إلى اهللا: المطلب الثاني

  أصناف المدعوین: المطلب الثالث

  األھداف الدعویة ألھل اإلسالم ویشتمل على خمسة مباحث: المبحث الثاني

  .الدعوة إلى توحید اهللا: المطلب األول

  .تحقیق مقامات العبودیة هللا تعالى: المطلب الثاني

  .الدعوة إلى طلب العلم النافع بكل مجاالتھ: ثالثالمطلب ال

  .الحث على االتباع الشرعي واإلعراض عن االتباع غیر الشرعي: المطلب الرابع

  .حمایة المجتمعات من االنحراف العقائدي: المطلب الخامس

  .وتشمل على أھم النتائج التي خلص إلیھا البحث: الخاتمة

  وتشمل الفھارس اآلتیة: الفھارس

  مراجع والمصادرال

  فھرس الموضوعات
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  املبحث األول

  التعريف باهلدف وبيان أهمية الدعوة إىل اهللا

  طالبویشتمل على ثالثة م

  التعریف بالھدف : المطلب األول

  أھمیة معرفة أھداف الدعوة إلى اهللا : المطلب الثاني

  أصناف المدعوین : المطلب الثالث

  اطب اول

   رف ادف

الغرض الذي توجھ إلیھ السھام ونحوھا، والمطلب : " رف الھدف لغة بأنھیع
  )١("یوجھ إلیھ القصد

والجمع .. . والغرض الھدف.. . كل شي عظیم مرتفع: " وعرف أیضا بأنھ
  .)٣("المطلب الذي یسعى للوصول إلیھ: "، أما في االصطالح العام فھو)٢("أھداف

المطلب الذي یوجھ إلیھ : " عوي بأنھامن خالل ما سبق یمكن تعریف الھدف الد
المطالب : " ، وعرف أیضا بأنھا)٤("الدعاة قصدھم، أو بالغایة التي یسعون من أجلھا

  .)٥("العالیة التي یسعى الدعاة إلى الوصول إلیھا وتحقیقھا وفق المنھج القویم

فیتضح مما سبق أن المراد من الھدف الدعوي ھو الدعوة إلى اإلسالم الذي 
  . ل كل ما یحتاج إلیھ اإلنسان في دنیاه وأخراه من عقیدة وشریعة وأخالقیشم

ب اطا  

وة ادداف اأ ر أ  

معرفة األھ�داف أم�ر مھ�م ؛ ألن قیم�ة ك�ل دع�وة وواجھتھ�ا ذل�ك الھ�دف ال�ذي ت�سعى إل�ى                  
:  دع�وة ھادف�ة مثم�رة   تحقیقھ، أال وھو اإلیمان باهللا وحده والت�سلیم ل�ھ، وال�دعوة اإلس�المیة      

  . ألنھا تسعى إلى تحصیل الخیر للمجموع البشري، بل للكائنات كلھا بالعدل واإلحسان

                                                           

 )ھدف: مادة (٢/٧٨٩المعجم الوسیط، ) (١
 )ھدف: مادة (٧٨٧/ ٣لسان العرب، ) (٢
 .٣٩٤د محمد رواس قلعة وزمیلھ، . معجم لغة الفقھاء، أ) (٣
 ٩٩١، ١٩٨المدخل إلى علم الدعوة، محمد البیانوني،  )  (٤
 .٣٢٢/ ١أالسس العلمیة لمنھج الدعوة اإلسالمیة، عبد الرحیم المغذوي، ) (٥
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وللوقوف على ھذه األھ�داف ومعرفتھ�ا فوائ�د عدی�دة بالن�سبة لل�داعي بالدرج�ة األول�ى ف�ي           
تقیھ من االنحراف عن طریق الدعوة، وتجعل أسلوبھ في العم�ل ال�دعوي واض�حا، أی�ضا              

یتھ ف���ي ال���دعوة ألن ع���دم تحدی���د األھ���داف أو معرفتھ���ا، ق���د یوق���ع الداعی���ة ف���ي اس���تمرار
االنحراف عن طریقھ، أو یجعلھ یتخبط في أسالیبھ، أو یقطعھ عن االستمرار في دعوت�ھ،         

  .كما ھو مالحظ في واقع كثیر من الناس

  اطب اث

   أف ادون

كان ما داع فالبد أن یكون لدینا بالمقابل فصل المدعو ھو الركیزة أو األساس الثاني، فإذا 
وما خلق�ت  : " مدعو، ھذا المدعو ھو من كلف بالعبودیة هللا تعالى وھم الثقالن، قال تعالى          

  .٦٥:سورة الذاریات، اآلیة" الجن واإلنس إال لیعبدون

 والمعنیون بالدعوة یمكن أن نقسمھم إلى صنفین رئیسین، ویندرج تحت كل صنف منھما
  . دةأقسام عدی

برسولھ   أھل اإلسالم الذین قبلوا ھذا الدین وخضعوا لرب العالمین، وآمنوا:الصنف األول
: الكریم صلى اهللا علیھ وسلم، ویعرفون بأمة اإلجابة، وھم في الجملة على ث�الث درج�ات    

 ُث��مَّ َأْوَرْثَن��ا اْلِكَت��اَب الَّ��ِذینَ   : "س��ابق ب��الخیرات، ومقت��صد، وظ��الم لنف��سھ، كم��ا ق��ال تع��الى      
اْصَطَفْیَنا ِمْن ِعَباِدَنا ۖ َفِمْنُھْم َظاِلٌم لَِّنْفِسِھ َوِم�ْنُھم مُّْقَت�ِصٌد َوِم�ْنُھْم َس�اِبٌق ِب�اْلَخْیَراِت ِب�ِإْذِن اللَّ�ِھ ۚ                  

، فھؤالء یدعون إلى الثبات علیھ، والت�زود       ٣٢:سورة فاطر اآلیة  " َذِٰلَك ُھَو اْلَفْضُل اْلَكِبیُر     
  خل بھ، كل منھ بحسبھمنھ، والبعد عما ینقصھ وی

 أھ�ل الكف�ر أو غی�ر الم�سلمین ؛ ألن م�ن ل�م یك�ن م�سلما فھ�و ك�افر، لقول�ھ            :الصنف الثاني 
وھ�ؤالء ینق�سمون إل�ى    . ١٩:س�ورة آل عم�ران، اآلی�ة   "ِإنَّ الدِّیَن ِعنَد اللَِّھ اْلِإْس�َلاُم       : " تعالى

اط�ل، لك�ن یمك�ن    أقسام كثیرة وطرائ�ق متنوع�ة، وأل�وان مختلف�ة ف�ي الكف�ر وال�ضالل والب              
المالح���دة، والم���شركون، والمرت���دون، وأھ���ل الكت���اب،   : إجم���الھم ف���ي األص���ناف التالی���ة 

  . والمنافقون

وجمی��ع ھ��ؤالء عل��ى اخ��تالف أص��نافھم وتب��این ط��رائقھم مخ��اطبون بال��دعوة اإلس��المیة،     
مطالبون بال�دخول ف�ي ال�دین اإلس�المي لینق�ذوا أنف�سھم م�ن الن�ار ی�وم  القیام�ة، ولیف�وزوا                    

  .عادة الدنیا واآلخرةبس

ولھذا یجب على ال�دعاة أن یبین�وا لھ�م الھ�دف م�ن دع�وتھم وھ�و تبل�یغھم رس�الة اإلس�الم،                      
ویبینوا لھم محاسن ھذا الدین، والسیما في وقتنا الحاضر، فقد یسر اهللا أمر الدعوة بطرق  

  . كثیرة لم تحصل لمن قبلنا
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  املبحث الثاني

   األهداف الدعوية ألهل اإلسالم

  :طالب یھ خمسة م وف

  الدعوة إلى توحید اهللا: المطلب األول

  الدعوة إلى تحقیق مقامات العبودیة هللا تعالى: المطلب الثاني

  .الدعوة إلى طلب العلم النافع بكل مجاالتھ: المطلب الثالث

الدعوة إلى الحث على االتباع الشرعي واإلعراض عن االتباع غیر : المطلب الرابع
  .الشرعي

  .الدعوة على حمایة المجتمعات من االنحراف العقائدي: لخامسالمطلب ا

  اطب اول

د او وة إدا  

إن التوحید ھو األمر الذي بعث اهللا من أجلھ الرسل، وأنزل من أجلھ الكتب، 
  .  وبقیة األحكام تابعة لذلك-  اإلنس والجن - وخلق من أجلھ الثقلین 

، ٥٦:سورة الذاریات، اآلیة" ِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اْل: " قال تعالى
  .٥:سورة الفاتحة، اآلیة" ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعیُن: " وقال تعالى

والتوحید ھو أول دعوة جمیع األنبیاء والرسل علیھم الصالة والسالم، وما من 
َوَلَقْد : " توحید ویحذرھم من الشرك، قال تعالىأمة إال بعث اهللا فیھم رسوال یدعوھم إلى ال

َبَعْثَنا ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة رَُّسوًلا َأِن اْعُبُدوا اللََّھ َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت ۖ َفِمْنُھم مَّْن َھَدى اللَُّھ َوِمْنُھم مَّْن 
  .٣٦:سورة النحل، اآلیة"َحقَّْت َعَلْیِھ الضََّلاَلُة 

ھ إما لبیان التوحید وبیان مناقضاتھ، وإما إخبار عن أھل فالقران كلھ توحید، ألن
التوحید، وما أكرھم اهللا بھ، أو إخبار عن المشركین وما انتقم اهللا تعالى منھم في الدنیا، 

  . )١(وما أعد لھم في اآلخرة، وإما أحكام وبیان للحالل والحرام، وھذا من حقوق التوحید

اس العمل، تكفیره للذنوب والكبائر، یدل ومما یدل على أھمیة التوحید وأنھ أس
قال رسول اهللا : على ذلك ما جاء عن عتبان بن مالك األنصاري رضي اهللا عنھ قال

                                                           

 .٤٦٨-٤٦٩/ ٣: مدارج السالكن، ابن القیم: انظر) (١
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ال الھ إال اهللا یبتغي بذلك وجھ : فإن اهللا حرم على النار من قال: (صلى اهللا علیھ وسلم
  .)١ ()اهللا

بل المھم، والتدرج في الدعوة  نبدأ باألھم ق-وعند البدء في الدعوة إلى اهللا تعالى 
حسب األولیات لھو من أھم الضروریات التي یجب على الداعیة إلى اهللا تعالى معرفتھا 

  . والعمل على تحقیقھا

وقد دل على ثبوت ھذا المبدأ الكتاب والسنة وعمل السلف رضوان اهللا علیھم، إذ 
م مع أقوامھم، فكان كل قص اهللا تعالى علینا في كتابھ الكریم قصص األنبیاء وأخبارھ

واحد منھم یبدأ بدعوة قومھ إلى توحید اهللا تعالى وإخالص العبادة لھ وحده ونبذ الشرك 
  . وأھلھ

َلَقْد َأْرَسْلَنا ُنوًحا ِإَلىٰ َقْوِمِھ َفَقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّھ َما َلُكم : " قال تعالى عن نوح
  .٥٩:، اآلیةسورة األعراف"مِّْن ِإَلٍٰھ َغْیُرُه 

َوِإَلىٰ َعاٍد َأَخاُھْم ُھوًدا ۗ َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّھ : " وقال تعالى عن ھود علیھ السالم
: " ، وقال تعالى عن إبراھیم علیھ السالم٦٥ :سورة األعراف اآلیة" َما َلُكم مِّْن ِإَلٍٰھ َغْیُرُه 

سورة "  اللََّھ َواتَُّقوُه ۖ َذِٰلُكْم َخْیٌر لَُّكْم ِإن ُكنُتْم َتْعَلُموَن َوِإْبَراِھیَم ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِھ اْعُبُدوا
   ١٦: العنكبوت، اآلیة

 فاآلیات كثیرة في ھذا السیاق وعلى المنھج سار علیھ خاتم األنبیاء والمرسلین، 
إلى نبینا محمد صلى اهللا علیھ وسلم الذي أرسلھ اهللا رحمھ للعالمین، بشیرا ونذیرا وداعیا 

اهللا بإذنھ وسراجا منیرا، فانطلق من حیث انطلقوا بدعوتھم من عقیدة التوحید والدعوة 
  .إلى إخالص العبادة هللا وحدة

ُقْل َیا َأیَُّھا النَّاُس " وقد أمر اهللا أن یدعوا الناس جمیعا إلى التوحید، فقال تعالى 
ْلُك السََّماَواِت َواْلَأْرِض ۖ َلا ِإَلَٰھ ِإلَّا ُھَو ُیْحِیي َوُیِمیُت ۖ ِإنِّي َرُسوُل اللَِّھ ِإَلْیُكْم َجِمیًعا الَِّذي َلُھ ُم

سورة " َفآِمُنوا ِباللَِّھ َوَرُسوِلِھ النَِّبيِّ اْلُأمِّيِّ الَِّذي ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َوَكِلَماِتِھ َواتَِّبُعوُه َلَعلَُّكْم َتْھَتُدوَن 
نَّ َصَلاِتي َوُنُسِكي َوَمْحَیاَي َوَمَماِتي ِللَِّھ َربِّ ُقْل ِإ" وقال تعالى ١٥٨:األعراف، اآلیة

- ١٦١: سورة األنعام، اآلیة" اْلَعاَلِمیَن، َلا َشِریَك َلُھ ۖ َوِبَذِٰلَك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَُّل اْلُمْسِلِمیَن 
١٦٢    

وألن معرفة معنى الشھادة ھو أول واجب على العباد، فكان أول واجب على 
وقد علم : " ان أول ما یبدأ بھ في الدعوة، قال شیخ اإلسالم ابن تیمیة رحمة اهللالعباد، فك

باالضطرار من دین الرسول، واتفقت علیھ األمة أن أصل اإلسالم، وأول ما یؤمر بھ 

                                                           

 ي البیوت، رقم(، كتاب الصالة، باب المساجد ١/٥١٩في صحیحھ مع الفتح، (أخرجھ البخاري ) (١
أي التخلف عن (، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب الرخصة ١/٤٥٦، وصحیح مسلم، ٤٢٥

 .٣٦٢، رقم )الجماعة بعذر
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الخلق شھادة أن ال إلھ إال اهللا وأن محمد رسول اهللا، فبذلك یصیر الكافر مسلما، والعدو 
  .)١ (" في الدعوة والعلیم باألھم فاألھموفیھ البداءة.. .. ولیا

ب اطا  

 ی ق ت اود  ل

من أھم أھداف الدعوة إلى اهللا، دعوة القران الكریم إلى تحقیق مقامات العبودیة، 
واالرتقاء بالنفس حتى تحقق غایة وجودھا، فمقامات العبودیة نبھ علیھا كثیر من أھل 

صنفوا فیھا مصنفات عدیدة من أعظمھا قدرا ومنزلة مصنفات اإلمام العلم والقلوب، و
العالمة ابن قیم الجوزیة رحمھ اهللا تعالى، فقد أفاض في ذكر مقامات العبودیة في 

  ). ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعیُن(مصنف كبیر أال وھو مدارج السالكین بین منازل 

إلى تحقیق مقامات العبودیة ؛ لكون المقامات فعلى الداعیة المسلم حث المسلمین 
طریق عظیم لتكمیل ذاتیة العبودیة نفسھا، والتي لم تكمل ألحد من البشر سوى أنبیاء اهللا 
ورسلھ علیھم الصالة والسالم ولكن سعي اإلنسان إلى تحقیقھا أمر مطلوب شرعا ودلت 

  . علیھ نصوص الكتاب والسنة

لوجود اإلنساني في الحیاة الدنیا، وقد تعرض فالعبودیة هللا تعالى ھي غایة ا
القران لھا وبین ما اشتملت علیھ من المقامات العالیة، وأشار إلیھا القران في كثیر من 

  .آیاتھ، ودعا إلیھا، وحث علیھا، ومدح أھلھا القائمین بھا وبحقوقھا

سورة "ا ِلَیْعُبُدوِن َوَما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواْلِإنَس ِإلَّ: " ومن ھذه اآلیات قولھ تعالى
 ٦٥ :الذاریات االیة

 ٣٦:سورة النساء، اآلیة"َواْعُبُدوا اللََّھ َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِھ َشْیًئا: "  وقولھ تعالى

أكما وصف "واعبد ربك حتى یأتیك الیقین " وقال لرسولھ صلى اهللا علیھ وسلم 
ِذیَن ِعنَد َربَِّك َلا َیْسَتْكِبُروَن َعْن ِإنَّ الَّ: " سبحانھ مالئكتھ وأنبیاؤه بالعبودیة فقال تعالى

إلى غیر ذلك من اآلیات . ٢،٦:سورة األعراف، اآلیة"ِعَباَدِتِھ َوُیَسبُِّحوَنُھ َوَلُھ َیْسُجُدوَن 
  .التي أشارت إلى ھذا المقام العظیم

وأما صور مقامات العبودیة في القران والتي یسعى الداعیة بیانھا للمدعویین 
  : ى أمثلتھا فیما یليفنشیر إل

  :  مقام اإلخالص-١

َوَما ُأِمُروا ِإلَّا ِلَیْعُبُدوا اللََّھ ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن ُحَنَفاَء َوُیِقیُموا الصََّلاَة : " قال تعالى
اللََّھ َفاْدُعوا : " ، وقال تعالى٥: سورة البینة، اآلیة" َوُیْؤُتوا الزََّكاَة ۚ َوَذِٰلَك ِدیُن اْلَقیَِّمِة 

  .١٤: سورة غافر، اآلیة" ُمْخِلِصیَن َلُھ الدِّیَن َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن 

                                                           

بن محمد بن عبد هللا للشیخ سلیمان بن عبد/ تیسیر العزیز الحمید ي شرح كتاب التوحید : انظر) (١
 .٣٢١الوھاب،  
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  : مقام الصدق -٢ 

: " ، وقال تعالى"َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوُكوُنوا َمَع الصَّاِدِقیَن : " قال تعالى
 َوُیَعذَِّب اْلُمَناِفِقیَن ِإن َشاَء َأْو َیُتوَب َعَلْیِھْم ۚ ِإنَّ اللََّھ َكاَن لَِّیْجِزَي اللَُّھ الصَّاِدِقیَن ِبِصْدِقِھْم

  ٢٤:  سورة األحزاب، اآلیة"َغُفوًرا رَِّحیًما

  :  مقام التوبة واإلنابة-٣

لنور، سورة ا"َوُتوُبوا ِإَلى اللَِّھ َجِمیًعا َأیَُّھا اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن : " قال تعالى
: ، اآلیةالحجراتسورة "َوَمن لَّْم َیُتْب َفُأوَلِٰئَك ُھُم الظَّاِلُموَن : " ، وقال تعالى٣١: اآلیة
   ٥٤: سورة الزمر، اآلیة" َوَأِنیُبوا ِإَلىٰ َربُِّكْم َوَأْسِلُموا َلُھ: " ، أما اإلنابة فقال اهللا تعالى١١

  : ۔ مقام االعتصام بالكتاب والسنة٤

سورة آل عمران، "  ِبَحْبِل اللَِّھ َجِمیًعا َوَلا َتَفرَُّقوا َواْعَتِصُموا " : قال سبحانھ
  .١٠٣: اآلیة

  : مقام الفرار-٥ 

: سورة الذاریات، اآلیة" َفِفرُّوا ِإَلى اللَِّھ ۖ ِإنِّي َلُكم مِّْنُھ َنِذیٌر مُِّبیٌن : "  قال تعالى
: سورة طھ، اآلیة " لترضى رب وعجلت إلیك: "  وقال تعالى عن موسى علیھ السالم٥٠
٨٤  

  :  مقام السمع والطاعة-٦

واسمعوا : "، وقال١٠٨:سورة المائدة، اآلیة" واتقوا اهللا واسمعوا: " قال سبحانھ
  ١٦:سورة التغابن، اآلیة" وأطیعوا 

  : مقام األخبات -٧

صَّاِبِریَن َعَلىٰ َما الَِّذیَن ِإَذا ُذِكَر اللَُّھ َوِجَلْت ُقُلوُبُھْم َوال: "  قال فیھ عز وجل
  .٣٦-٣٥:سورة الحج، اآلیة" َأَصاَبُھْم َواْلُمِقیِمي الصََّلاِة َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن 

  :  مقام الزھد في الدنیا ومتاعھا-٨

" وَن َفِتیًل ُقْل َمَتاُع الدُّْنَیا َقِلیٌل َواْلآِخَرُة َخْیٌر لَِّمِن اتََّقىٰ َوَلا ُتْظَلُم: "  قال اهللا تعالى
  .٧٧:سورة النساء، اآلیة

  : مقام الورع -٩ 

" َیا َأیَُّھا الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن الطَّیَِّباِت َواْعَمُلوا َص�اِلًحا ۖ ِإنِّ�ي ِبَم�ا َتْعَمُل�وَن َعِل�یٌم                   : " قال سبحانھ 
  ٥١:سورة المؤمنون، اآلیة

  : مقام الرجاء والخوف -١٠ 

لَِّذیَن َیْدُعوَن َیْبَتُغوَن ِإَلىٰ َربِِّھُم اْلَوِسیَلَة َأیُُّھْم َأْقَرُب ُأوَلِٰئَك ا: "  قال اهللا تعالى
سورة اإلسراء، " َوَیْرُجوَن َرْحَمَتُھ َوَیَخاُفوَن َعَذاَبُھ ۚ ِإنَّ َعَذاَب َربَِّك َكاَن َمْحُذوًرا 

  .٥٧:اآلیة
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  : مقام المراقبة -١١ 

سورة األحزاب، " ىٰ ُكلِّ َشْيٍء رَِّقیًبا َوَكاَن اللَُّھ َعَل: "  قال سبحانھ وتعالى
  .٥٢:اآلیة

  : مقام تعظیم حرمات اهللا -١٢ 

سورة الحج، " َوَمن ُیَعظِّْم ُحُرَماِت اللَِّھ َفُھَو َخْیٌر لَُّھ ِعنَد َربِِّھ : "  كما قال تعالى
  .٣٠:اآلیة

  : مقام االستقامة -١٣ 

قم كما أمرت ومن تاب معك وال فاست: "  قال سبحانھ لنبیھ صلى اهللا علیھ وسلم
  .١١٢:سورة ھود، اآلیة" تطغوا إنھ بما تعملون بصیر

وذكر مقامات العبودیة أمر یطول باالستقراء لھا في القرآن الكریم وما ذكره 
  .مثال علیھا وفیھ الكفایة إن شاء اهللا تعالى

ساس ، ویجعلھ األ)١ (فمنھج الدعوة اإلسالمیة یعتني أشد العنایة بھذا الھدف
  .والمنطلق لدعوة الناس ومخاطبتھم

فعلى الداعیة الحصیف أن یتنبھ لكل ذلك، وأن یولى ھذا الھدف العظیم جل 
اھتمامھ وعنایتھ وأال یتأثر بالمناھج والتیارات الدعویة األخرى التي تغفل ھذا الھدف 

  .)٢(العظیم وال تعتني بھ العنایة الكاملة

  اطب اث

 ل م اب اط وة إدا  

من أھداف الدعوة اإلسالمیة في القرآن دعوتھ الصادقة إلى طلب العلم النافع في 
  . علوم الدین والدنیا معا، بكل مجاالتھ وفروعھ

وال یخفى علینا شأن العلم والعلماء في دین اإلسالم وعلو قدره ومكانتھ، فإن 
بویة بینا منزلة العلم الرفیع، ومقامھ العالي، كما دعا القران القرآن الكریم، والسنة الن

والسنة إلى األخذ بھ، والحث علیھ، ومعرفة أسباب تحصیل العلم وجمعھ والتي تتمثل في 
  : ثالثة أسباب وھي

   القراءة-١

   النظر والتفكر في ملكوت السماوات واألرض-٢ 

  .  السیر في األرض-٣ 

                                                           

 .٢٣، )عبد الكریم الزیدد زید .في منھج أالنبیاء، أ(أولویات الدعوة : انظر) (١
 .١٩٠، )ربیع ھادي المدخلي. ، دهللافي الدعوة إلى (منھج أالنبیاء : انظر) (٢
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  .  بالكثیر من العلم الصحیح والمعرفة النافعةفھذه ھي التي تمد اإلنسان

فقد أشاد القرآن بھا وأعلى من قدرھا وذلك في أول آیاتھ المنزلة : أما القراءة
. اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق: " على رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم كما في قولھ تعالى

" َعلََّم اْلِإنَساَن َما َلْم َیْعَلْم.  الَِّذي َعلََّم ِباْلَقَلِم.  بَُّك اْلَأْكَرُماْقَرْأ َوَر.  َخَلَق اْلِإنَساَن ِمْن َعَلٍق
 ٥٠١:سورة العلق، االیة

َأَوَلْم َینُظُروا ِفي : " وأما النظر والتفكر فاآلیات فیھ كثیرة منھا قولھ تعالى   
  .١٨٥:سورة األعراف، اآلیة" ْيٍء َمَلُكوِت السََّماَواِت َواْلَأْرِض َوَما َخَلَق اللَُّھ ِمن َش

َأَفَلْم َیِسیُروا ِفي : " وأما السیر في األرض، فقد أرشد اهللا إلیھا بقولھ تعالى
اْلَأْرِض َفَتُكوَن َلُھْم ُقُلوٌب َیْعِقُلوَن ِبَھا َأْو آَذاٌن َیْسَمُعوَن ِبَھا ۖ َفِإنََّھا َلا َتْعَمى اْلَأْبَصاُر َوَلِٰكن 

، وغیر ذلك من اآلیات الداعیة ٤٦: سورة الحج، االیة"وُب الَِّتي ِفي الصُُّدوِر َتْعَمى اْلُقُل
  . إلى القراءة والتفكیر والسیر والتي بھا تحصیل العلم النافع

وتبرز أھمیة الدعوة القرآنیة إلى العلم وأسباب تحصیلھ وما ذلك كلھ إال ألن العلم 
ألمة بمجموعھا وآحادھا، فال یستقیم نظام من المصالح الضروریة التي تقوم علیھ حیاة ا

الحیاة مع اإلخالل بھا، بحیث لو فاتت تلك المصالح الضروریة أللت األمة إلى الفساد 
ولحادث عن الطریق الذي أراده لھا الشارع والعلم بال ریب یسلك في ھذه المصالح 

  : الضروریة التي تجب مراعاتھا وذلك لألسباب التالیة

إلى العلم ال یقل حاجتنا إلى المأكل والمشرب والملبس والدواء إذ بھ ق�وام              ألن حاجتنا    -١
  . الدین والدنیا

ألن المستعمرین، بل المحتلین الحاق�دین، إنم�ا احتل�وا ب�الد الم�سلمین ألس�باب كثی�رة،             -٢ 
  . بید أن من أھمھا جھل المسلمین

ال ألنھا وجدت قلوب�ا خالی�ة    انتشار المذاھب الھدامة، والنحل الباطلة، وما حدث ذلك إ      -٣ 
  . فتمكنت منھا

فإن القلوب التي ال تتحصن بالعلم الشرعي، تكون عرضة لالنخداع بالضالالت والوق�وع     
  .)١(في االنحرافات

والق��ائمون عل��ى م��نھج ال��دعوة مط��البون بتحقی��ق ھ��ذا الھ��دف العظ��یم بمفھوم��ھ ال��شامل،       
طی��ات الع��صر العلمی��ة والعملی��ة وتحفی��ز الن��اس عل��ى تح��صیل العل��م، واإلف��ادة م��ن ك��ل مع

  .  العائدة بالنفع على األمة اإلسالمیة

                                                           

 .٢: العلم ضرورة شرعیة، ناصر العمار: انظر) (١
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راب اطا  

  ر اریاث  اع ار واراض ن اع غ

من األھداف التي یبینھا الداعي ویحث علیھا، الدعوة إلى االتباع الشرعي 
 غیر الشرعیة، والتي نھا المطلوب من المسلم خاصة، واإلعراض عن كل أنواع التبعیة

  . عنھا القران والسنة من اتباع الشیاطین واألنفس واألھواء والشھوات وغیر ذلك

إن موضوع اإلتباع والتبعیة لھ شأنھ وقدره، ولذلك أواله القران الكریم جانبا من 
الحدیث والبیان، وقد ضمن اهللا سبحانھ كتابھ كل أنواع التبعیة الشرعیة، ألنھ الكتاب 

ھادي إلى سبیل الرشاد فكان والبد من أن یمیز القران بین الخیر والشر، وبین اإلیمان ال
  .والكفر، وبین النفع والضر

اإلتباع الشرعي، : ویمكن حصر اإلتباع في القران في نوعین جامعین، األول
اإلتباع غیر الشرعي، وھذا االتباع ال یرضاه اهللا تعالى ولم یأذن بھ كإتباع : والثاني

  . ألھواء الضالة والشھوات الجامحة، والشیاطین المضلةا

أما اإلتباع الشرعي الجائز والذي یجب على الداعي المسلم بیانھ وتوضیحھ 
  : )١(للمدعوین، فقد تحدث عن أنواعھ القران وجمع لنا بعضا من صوره ومنھا ما یلي

  :  اتباع األنبیاء والمرسلین-١

َء ِمْن َأْقَصى اْلَمِدیَنِة َرُجٌل َیْسَعىٰ َقاَل َیا َقْوِم اتَِّبُعوا َوَجا: " قال اهللا سبحانھ وتعالى
، وقال ٢١-٢٠:سورة یس، اآلیة" اتَِّبُعوا َمن لَّا َیْسَأُلُكْم َأْجًرا َوُھم مُّْھَتُدوَن) ٢٠(اْلُمْرَسِلیَن 

  .٦٤:ورة النساء، اآلیةس" َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإلَّا ِلُیَطاَع ِبِإْذِن اللَّھ: " تعالى

  : اتباع الدعاة العاملین -٢

إلى قولھ " َوَقاَل الَِّذي آَمَن َیا َقْوِم اتَِّبُعوِن َأْھِدُكْم َسِبیَل الرََّشاِد: "  قال سبحانھ
- ٣٨:سورة غافر، اآلیة" َوَیا َقْوِم َما ِلي َأْدُعوُكْم ِإَلى النََّجاِة َوَتْدُعوَنِني ِإَلى النَّاِر : "تعالى

٤١  

  :  اتباع أھل السبق بالخیرات-٣

َوالسَّاِبُقوَن اْلَأوَُّلوَن ِمَن اْلُمَھاِجِریَن َواْلَأنَصاِر : "  ورد في ذلك قول اهللا تعالى
َوالَِّذیَن اتََّبُعوُھم ِبِإْحَساٍن رَِّضَي اللَُّھ َعْنُھْم َوَرُضوا َعْنُھ َوَأَعدَّ َلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري َتْحَتَھا 

  ١٠٠:سورة التوبة، اآلیة" َأْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َأَبًدا ۚ َذِٰلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم اْل

                                                           

االتباع في میزان اإلسالم، عبد البدیع أبو ھاشم، فقد أفاض فیھ وأحسن وھو موضوع حري : انظر) (١
 .أالمر باالتباع والنھي عن االبتداع، جالل الدین السیوطي: بالمطالعة والدراسة، وانظر
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  :  اتباع الكتاب والسنة-٤ 

" َوَھَٰذا ِكَتاٌب َأنَزْلَناُه ُمَباَرٌك َفاتَِّبُعوُه َواتَُّقوا َلَعلَُّكْم ُتْرَحُموَن : "  قال اهللا تعالى
سورة " مَّن ُیِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اللَّھ : " قولھ تعالى، و١٥٥:سورة األنعام، اآلیة

وغیر ذلك من صور االتباع الشرعي التي ورد ذكرھا في القران . ٨٠:النساء، اآلیة
  .الكریم

أما ثمرات ھذا االتباع الشرعي في القران في عدیدة نذكر بعضا منھا على سبیل 
  .المثال ال الحصر

  : الھدایة في الدارین األمن والسالمة و-١

ُقْلَنا اْھِبُطوا ِمْنَھا َجِمیًعا ۖ َفِإمَّا َیْأِتَینَُّكم مِّنِّي ُھًدى َفَمن َتِبَع ُھَداَي : "  قال اهللا تعالى
  .٣٨:سورة البقرة، اآلیة"َفَلا َخْوٌف َعَلْیِھْم َوَلا ُھْم َیْحَزُنوَن 

  :  التمكین في الدنیا-٢ 

لَِّذیَن اتََّبُعوَك َفْوَق الَِّذیَن َكَفُروا ِإَلىٰ َیْوِم اْلِقَیاَمِة ۖ ُثمَّ ِإَليَّ َوَجاِعُل ا: "  قال تعالى
  .٥٥:سورة آل عمران، اآلیة" َمْرِجُعُكْم َفَأْحُكُم َبْیَنُكْم ِفیَما ُكنُتْم ِفیِھ َتْخَتِلُفوَن 

  :  اکرام الخلق لھم في الدنیا-٣ 

سورة الشعراء، "ِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَم: "  قال تعالى
  ٢١٥:اآلیة

  :  حسن المآب-٤ 

َفالَِّذیَن آَمُنوا ِبِھ َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َواتََّبُعوا النُّوَر الَِّذي : "  قال تبارك وتعالى
  .١٥٧:سورة األعراف، اآلیة" ُأنِزَل َمَعُھ ۙ ُأوَلِٰئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَن 

وضح الداعي منھج الدعوة اإلسالمیة في بیان االتباع المشروع، كذلك كان كما 
  . لزاما علیھ أن یبین االتباع غیر المشروع صوره وما یترتب علیھ

  : فقد ورد ذكر ھذا الضرب من التبعیة في القرآن بصور كثیرة نذكر منھا ما یلي

َكالَّ�ِذي اْس�َتْھَوْتُھ   : " قال تعالى:  اتباع النفس في الباطل، ومنھا اتباع األھواء الشخصیة       -١
س��ورة األنع��ام،  "ال��شََّیاِطیُن ِف��ي اْل��َأْرِض َحْی��َراَن َل��ُھ َأْص��َحاٌب َیْدُعوَن��ُھ ِإَل��ى اْلُھ��َدى اْئِتَن��ا         

  .٧١:اآلیة

َفَخَلَف ِمن َبْعِدِھْم َخْلٌف َأَضاُعوا : " قال تعالى: ومنھا أیضا اتباع الشھوات النفسیة
اتباع الظنون . ٩٥:سورة مریم، اآلیة" َبُعوا الشََّھَواِت ۖ َفَسْوَف َیْلَقْوَن َغیا الصََّلاَة َواتَّ

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثیًرا مَِّن الظَّنِّ ِإنَّ َبْعَض الظَّنِّ ِإْثٌم : " قال تعالى: الفاسدة
  .١٢:سورة الحجرات، اآلیة"
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  :  اتباع الغیر في الباطل-١

 فكما أنكر القران اتباع اإلنسان لنفسھ في الباطل كذلك أنكر القران اتباع اإلنسان 
ولما كان االتباع یقوم على الوالء نھى اهللا عن إعطاء . لغیره في الباطل أیا كان ھذا الغیر

ْلَكاِفِریَن لَّا َیتَِّخِذ اْلُمْؤِمُنوَن ا: " الوالء للغیر إال على أساس من دینھ تعالى، كما قال سبحانھ
" َأْوِلَیاَء ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنیَن ۖ َوَمن َیْفَعْل َذِٰلَك َفَلْیَس ِمَن اللَِّھ ِفي َشْيٍء ِإلَّا َأن َتتَُّقوا ِمْنُھْم ُتَقاًة 

  .٢٨:سورة آل عمران، اآلیة

  : ولقد سجل القران الكریم اتباع الغیر في الباطل في صور عدیدة منھا

   : اتباع الشیاطین-١

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اْدُخُلوا ِفي السِّْلِم َكافًَّة َوَلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت : "  قال تعالى
  .٢٠٨:سورة البقرة، اآلیة" الشَّْیَطاِن ۚ ِإنَُّھ َلُكْم َعُدوٌّ مُِّبیٌن 

  :  اتباع األسالف واآلباء في عبادة غیر اهللا-٢

.  دل في اهللا بغیر علم وال ھدى وال كتاب منیرومن الناس من یجا: "  قال تعالى
وإذا قیل لھم اتبعوا ما أنزل اهللا قالوا بل نتبع ما وجدنا علیھ آباءنا أولو كان الشیطان 

َوِإَذا ِقیَل َلُھْم َتَعاَلْوا ِإَلىٰ َما َأنَزَل اللَُّھ َوِإَلى : " ، وقال تعالى"یدعوھم إلى عذاب السعیر
ْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَلْیِھ آَباَءَنا ۚ َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُھْم َلا َیْعَلُموَن َشْیًئا َوَلا َیْھَتُدوَن الرَُّسوِل َقاُلوا َح

  ١٠٤:اآلیة: سورة المائدة"

 اتباع السادة والكبراء، ولقد مثل اهللا لھذه الصورة من التبعیة العمیاء في -٣
وٌح رَّبِّ ِإنَُّھْم َعَصْوِني َواتََّبُعوا َمن لَّْم َیِزْدُه َقاَل ُن: " قولھ تعالى: القران بعدة أمثلة منھا
َوِتْلَك َعاٌد ۖ َجَحُدوا : " ، وقولھ عز وجل٢١:سورة نوح، اآلیة" َماُلُھ َوَوَلُدُه ِإلَّا َخَساًرا 

  .٥٩:آلیةسورة ھود، ا" ِبآَیاِت َربِِّھْم َوَعَصْوا ُرُسَلُھ َواتََّبُعوا َأْمَر ُكلِّ َجبَّاٍر َعِنیٍد 

أما اآلثار المترتبة على االتباع غیر شرعي في كثیر، ولكن نذكر بعضا منھا 
  على سبیل المثال

" الَّ�ِذیَن َكَف�ُروا َوَص�دُّوا َع�ْن َس�ِبیِل اللَّ�ِھ َأَض�لَّ َأْعم�اَلُھْم              : " قال تعالى :  إضالل األعمال  -١
  .١:سورة محمد، االیة

َك�َذِلَك  ) ١٧(ُثمَّ ُنْتِبُعُھُم اْلَآِخِریَن    ) ١٦(َلْم ُنْھِلِك اْلَأوَِّلیَن    َأ: " قال تعالى :  الھلكة في الدنیا   -٢ 
   ١٨-١٦:سورة المرسالت، اآلیة"َنْفَعُل ِباْلُمْجِرِمیَن 

َفَكْی��َف ِإَذا َت��َوفَّْتُھُم اْلَمَلاِئَك��ُة َی��ْضِرُبوَن ُوُج��وَھُھْم     : " ق��ال تع��الى :  م��وقفھم عن��د الم��وت  -٣
  . ٢٧: محمد، اآلیةسورة"َوَأْدَباَرُھْم

فالداعیة المتقن العارف بأھداف الدعوة اإلسالمیة یحرص أشد الحرص على 
  . بیان ھذا الھدف المھم، ألن كثیر من الدعاة ال یفطن لھ وال یھتم بإظھاره للمدعوین
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  اطب اس

  وةددياراف ان ا تا   

هللا تعالى منذ أن أھبط اهللا آدم علیھ السالم على لقد بدأت البشریة على التوحید 
إال أن الناس بعد ذلك تعلقوا بالصالحین وغلوا فیھم، وبدأ االنحراف في العقیدة ، األرض

وقعت األمة فیما حذرھا منھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم من الغلو  فقد غال كثیر من  حیث
شبھوا بمن قبلھم من الیھود والنصارى لھم وت في دین اهللا، وتجاوزا الحد المشروع الناس

      ١٧١: سورة النساء، اآلیة.  " یا أھل الكتاب ال تغلوا في دینكم: " قال تعالى وغیرھم

وخطورة الجھل تكمن في أن الجاھل یستكبر عن سماع الحق ویستثقلھ، ویصور 
 ومن ثم یبقى العلم والتعلم بأنھ شبح رھیب وأنھ بعید المنال بحیث ال یمكن الوصول إلیھ،

  . على جھلھ إلى أن یموت

والدواء الناجع للجھل إنما ھو بالعلم الشرعي، وقد وردت النصوص من الكتاب 
  .والسنة في الحث علیھ، والثناء على أھلھ، وقد سبق بیانھ

أما االبتداع في الدین كان وال یزال من أعظم األسباب التي حادت باألمة 
وكان من أھم العوامل التي قضت على وحدة المسلمین، اإلسالمیة عن المنھج الصحیح، 

  . وشتت شملھم، حتى تفرق الناس شیعا وأحزابا

وقد نھى النبي صلى اهللا علیھ وسلم عن االبتداع في الدین، وحذر منھ، وبین 
: ألمتھ أن كل بدعة في دین اهللا في محرمة وضاللة، فعن عائشة رضي اهللا عنھا قالت

  )١("من أحدث في أمرنا ھذا ما لیس منھ فھو رد: "  علیھ وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا

واعلم أن عامة البدع : " ویقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة في ظھور البدع ونشأتھا
.. . المتعلق بالعلوم والعبادات إنما وقع في األمة في أواخر خالفة الخلفاء الراشدین،

ثم ظھرت ... بدعة التشیع والخوارجوأول بدعة ظھرت بدعة القدر، وبدعة اإلرجاء، و
بدعة االعتزال وحدثت الفتن بین المسلمین، وظھر اختالف اآلراء والمیل إلى البدع 

  )٢ (.".. .واألھواء

وال یخفى أن العقل نعمة عظیمة أودعھا اهللا في االنسان لیمیز الخیر من الشر، 
قد كفانا اهللا شأنھا، وندع والحق من الباطل، ومن الضالل المبین أن نوجھ عقولنا ألمور 

المنھج الصحیح الذي أمرنا اهللا بھ من التمسك بكتاب اهللا وسنة رسولھ على فھم السلف 
  . الصالح

   

                                                           

، كتاب الصلح، باب إذ اصطلحوا على صلح جور فالصلح ٣٠١/ ٥أخرجھ البخاري في صحیحھ، ) (١
، كتاب أالقضیة، باب نقض أالحكام الباطلة ورد ٣/١٣٤٣وصحیح مسلم، .  ٢٦٩٧مردود، رقم 

 ١٧١٨محدثات أالمور، 
 ٤٥٣/ ٠١وى البن تیمیة، مجموع الفتا) (٢



 - ٥٨٠٥ -

  فما الوسائل التي نحمي بھا أنفسنا أوال ثم أبنائنا ثم المجتمع من االنحراف العقدي؟

 ما یشوب من أھم وسائل حمایة المجتمع من االنحراف العقائدي ھوتحصینھ ضد
العقیدة االسالمیة من أمور تكون غایتھا تحریف الناس عن الصواب، والتحذیر یقتضي 
التنبیھ الخطورة مواطن الفتن في األزمنة واألمكنة، ونجد ذلك واضحا في ھدي النبي 

  . صلى اهللا علیھ وسلم لتثبیت الناس على العقیدة االسالمیة

 الى التمسك بالكتاب والسنة؛ ألن في وقد زخر القران الكریم بآیات كثیرة تدعو
التمسك بھما صیانة لھذه العقیدة وتحصین لھذا االیمان وترسیخ للعقیدة االسالمیة في 

  . نفوس المدعوین

كذلك البعد عن أماكن الفتن، فقد كان الرسول یحذر صحابتھ عن بعض األماكن 
إنھا : (ضي اهللا عنھكما في حدیث أبي بكر ر.  التي یتعرضون فیھا للفتنة في دینھم

ستكون فتنة یكون المضطجع فیھا خیرا من الجالس، والجالس خیرا من القائم، والقائم 
من : (ما تأمرني ؟ قال! یا رسول اهللا : قال(خیرا من الماشي، والماشي خیرا من الساعي 

كانت لھ ابل فلیلحق بإبلھ، ومن كانت لھ غنم فلیلحق بغنمھ، ومن كانت لھ أرض فلیلحق 
فلیعمد إلى سیفھ، فلیضرب بحده : (فمن لم یكن لھ شيء من ذلك ؟ قال: قال(بأرضھ، 

  .)١ ()على حرة، ثم لینج ما استطاع من النجاء

أیضا التحصن بالعمل الصالح لما فیھ من النفع الكبیر لسالمة العقائد، فعن ابي 
ا باألعمال قبل بادرو: (قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم: ھریرة رضى اهللا عنھ قال

تعذرھا واالشتغال نھا فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویسمى كافرا، أو 
   )٢ ()یسمى مؤمنا ویصبح كافرا، یبیع دینھ بعرض من الدنیا

وان أھم ما یغفلھ كثیر من الدعاة المعاصرین في مسائل العقیدة والتربیة ھو عدم 
ة یوصل الى بدایة الطریق ثم یتركھ دون ارشاد او متابعة المدعو، فنجد كثیرا من الدعا

  .توجیھ لذلك نجد أن البعض یحصل معھ الخلط او التخبط في بدایة طرقھ العقائدى

لھذا كان الرسول صلى اهللا علیھ وسلم یحرص على متابعة ھذا الغرس وتعاھد 
 ابن عباس كما في حدیث. االیمان في قلوب المدعین فكان یحثھم على راقبة اهللا عز وجل

إني ! یاغالم (كنت خلف رسول  اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یوما فقال : رضى اهللا عنھ قال
  .)٣ (.. .)احفظ اهللا تجده تجاھك.  احفظ اهللا یحفظك.  أعلمك كلمات

اذن فالعقیدة الصحیحة ھي األساس المتین والركن العظیم لدن االسالم، وصالح 
األفكار وبدون تصحیح العقیدة ال فائدة من األعمال االمم مرھون بسالمة عقیدتھا وصحة 

  .أیا كان نوعھا

                                                           

 .٢٢١٣، ٢٢١٢/ ٤أخرجھ مسلم، كتاب الفتن، باب نزول الفتن كمواقع القطر، ) (١
   ٠١١/ ١أخرجھ مسلم، كتاب إالیمان، باب الحث على المبادرة باألعمال قبل تظاھر الفتن، ) (٢
 .صحیح، وقال ھذا حدیث حسن )٦٦٧/ ٤في سننھ، كتاب صفة القیامة، (أخرجھ الترمذي ) (٣
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فعلى الدعاة أن یستحثوا في نفوس المدعوین رقابة اهللا والتمسك بعقیدة أھل السنة 
والجماعة وأصولھم في االعتقاد والعمل والسلوك، وأن یبینوا لھم كل ماخالف ھذا المنھج 

  .ظلة، والمناھج الفاسدة، و األفكار السیئةالقویم والصراط المستقیم من البدع الم

كذلك البد وأن یحرصوا على تقویم ھذا الخلل وإصالحھ واكمال تقصھ، حتى 
  .ینشأ جیل قوي االیمان ثابت الجنان متسلح بمنھج رباني قویم
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  الخاتمة 

  : وعلى آلھ وصحبھ وسلم  وبعدهللا الحمد هللا والصالة والسالم على رسول ا

 :  لنتائج التي توصل إلیھا الباحث فیما یليیمكن إجمال أھم ا

أن القرآن ھو كتاب الدعوة ومصدرھا، یشتمل عل�ى حقیق�ا وأص�ولھا وی�بن أھ�دافھا                .١
   . ومقاصدھا وأسالیبھا

ي أول دعوة الرسل إلى أقوامھم، وك�ل الكت�ب المنزل�ة إنم�ا              ھ الدعوة إلى التوحید     .٢
 .  كیان المجتمع اإلسالميأنزلت لبیان عقیدة التوحید، وھي التي یقوم علیھا

تحقیق العبودیة المطلقة هللا سبحانھ وتعالى، واالنقیاد لھ، سبب إلى الھدایة وال�سعادة        .٣
 .   في الدارین

ف��ي عل��وم ال��دین وال��دنیا مع��ا، بك��ل   دع��وة الق��رآن ال��صادقة إل��ى طل��ب العل��م الن��افع  .٤
 .  مجاالتھ وفروعھ

أالھواء والشھوات والنفس وك�ل  الدعوة إلى االتباع الشرعي وإالعراض عن اتباع        .٥
 .   سبحانھ وتعالىهللا ما یخالف شرع 

 .   ھدف الدعوة إلى إصالح المجتمعات بالمنھج القرآني القویم  .٦

 .  سھولة العقیدة اإلسالمیة  ویسرھا  وبساطتھا وموافقتھا لفطرة اإلنسان .٧

لعقائ�د م�ن   یجب اإلكثار من العمل الصالح والتمسك بالقرآن والسنة ؛ ففیھا ص�یانة ل     .٨
 .   االنحراف

البد عل�ى الداعی�ة م�ن متابع�ة س�المة العقائ�د عن�د الم�دعوین والح�رص عل�ى تق�ویم                .٩
 .   اعوجاجھا

المنھج،  على المنھج الصحیح وحث المدعوین على التمسك ھذاهللا أن الدعوة إلى  .١٠
یكون باعثا على تصحیح عقائد الناس من الشرك والبدع، وجمیع ما یخالف العقیدة             

 .   ةالصحیح

ھناك أثار  لالنحراف العقدي ف�ي الع�صور الماض�یة عل�ى الم�سلم أن یح�ذر منھ�ا             .١١
في  العصر الحاضر، من خالل استمرار بعض الفرق المنحرفة وآثارھ�ا، كال�شیعة        

  . والصوفیة، أو بقاء آثار فكریة لفرق أخرى كالمعتزلة
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 فھرس المراجع والمصادر

  القرآن الكریم  : أوًال

 :   الكتب:  ثانیًا

محمد بن إسماعیل البخاري، )" صحیح البخاري (الجامع الصحیح المختصر " .١
الثالثة : ، الطبعة–دار ابن كثیر، الیمامة : مصطفى دیب البغا، الناشر: تحقیق
 .   م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٧

االتباع في میزان اإلسالم، عبد البدیع أبو ھاشم، فقد أفاض فیھ وأحسن وھو  .٢
أالمر باالتباع والنھي عن االبتداع، : راسة، وانظرموضوع حري بالمطالعة والد

 جالل الدین السیوطي

  الریاض   –أسالیب الدعوة إالسالمیة المعاصرة، حمد ناصر العمار، دار أشبیلیا  .٣

أالسس العلمیة لمنھج الدعوة إالسالمیة دراسة تأصیلیة في ضوء الواقع المعاصر،  .٤
 .   ھـ١٤٣١ر والتوزیع عبد الرحیم المغذوي، دار الحضارة للنش

 أصول الدعوة، عبد الكریم زیدان، الناشر مؤسسة الرسالة، الطبعة التاسعة،  .٥

 ، وقال ھذا حدیث حسن صحیح)٦٦٧/ ٤في سننھ، كتاب صفة القیامة، (الترمذي  .٦

بن محمد بن هللا للشیخ سلیمان بن عبد/ تیسیر العزیز الحمید ي شرح كتاب التوحید  .٧
  .عبد الوھاب

تكوینھ مسؤولیتھ، للدكتور زید بن عبد الكریم الزید، الطبعة أالولى، هللا الداعي إلى  .٨
 ھـ  ١٤١٥دار العاصمة، الریاض، 

صحیح مسلم، ألبي الحسن مسلم بن حجاج القشیري ي النیسابوري، دار إحیاء  .٩
 .  ھـ١٤٢٤التراث العربي، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، 

 ه١٤١٤ر، الطبعة الثالثة، لسان العرب، للعالمة ابن منظور، دار صاد .١٠

  ٤٥٣/ ٠١مجموع الفتاوى البن تیمیة،  .١١

محمد : مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین، ابن القیم، تحقیق .١٢
 .    ھـ١٣٩٣حامد الفقي، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانیة، 

 ه١٤١٢المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البیانوني، مؤسسة الرسالة،  .١٣

فیھ الحكمة والعقل، ربیع بن ھادي المدخلي، هللا منھج أالنبیاء في الدعوة إلى  .١٤
 .   ھـ، الكویت١٤٠٦الدار السلفیة، الطبعة أالولى، 
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