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  :راسة وتشتمل على النقاط التاليةاإلطار العام للد: املبحث األول
  :املقدمة: أوالً

احلمد هللا رب العاملني والصالة السالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حممد وعلى آله 
  :وبعد،وصحبه أمجعني

ونشكر اهللا  هبتقديريها به أمنت اهللا تعاىل عل:من مهم يف حياة اإلنسانية كلهاملا كان األ
 )١()الَّذي أَطْعمهم من جوعٍ وآمنهم من خوف( :وتعاىل سبحانهعليه وذلك يف قوله 

املهمة لتكون محاية للمجتمع ويأيت األمن الفكري على رأس قائمة األمور والغايات 
وفئة الشباب خاصة يف البالد املسلمة من األفكار اهلدامة واملتطرفة وذلك أن األمن ،عامة

فإذا غاب األمن ،وحدة يف الفكر واملنهج والغايةوال مالتالحللمجتمع  الفكري حيقق
  .)٢(حصل خلل يف األمن يف مجيع فروعه: الفكري

فهو )٣(ياة اآلمنة اليت ال يهددها شيءلذلك كان هم وهاجس البشر؛ ألم ينشدون احل
ي اليوم واتمع اإلسالم)٤(يت هي مقاصد الشريعة اإلسالميةحيفظ الضروريات اخلمس ال

وعن تطرف ،فكري الناجتة عن األفكار الدخيلةيعاين كثرياً من ويالت اختالل األمن ال
وأيضاً ،ارث التكفري املؤدية إىل التفجريبعض احملسوبني على العلم والغلو والتشدد حمصلة لو

وهذا ،)٥(ولياء األمر يف البالد اإلسالميةالسب والتفسيق والتجريح والتهوين من شأن أ
وهذا ،)٦(الدعوة والدعاةعلى املسلمني ووإلسالم ضع خطري جداً على اتمع وعلى االو

والطرق ،إىل مثل هذه الظاهرة معرفة األسباب املؤديةدرس ت،الفكر حيتاج إىل معاجلة علمية
  .سليمة ملعاجلتها معاجلة ناجحةال

   : مشكلة الدراسة: ثانياً
ا األمة اإلسالمية كلها بل اإلنسانية ومبا من خالل ما سبق يتضح وجود مشكلة تعاين منه

وأحد الباحثني يف جمال أثر اخلطبة واخلطيب على ،أنين أحد األئمة واخلطباء مبكة املكرمة
ووجود مبادرة من خالل هذا امللتقى العلمي ،وباحث أكادميي يف اال الدعوي ،املتلقني

                                                
  ]٤[آیة،قریش: سورة - ١
  بحث في أكادیمیة نایف األمنیة    ،الشریعة اإلسالمیة ودورھا في تعزیز األمن الفكري: عبدالرحمن السدیس - ٢

 .١٧الریاض،ص     
 .٥٥ص،الریاض،بحث في أكادیمیة نایف األمنیة، األمن الفكري وضوابطھ: بن معال اللویحق نعبدالرحم - ٣
  .٧٣ص/٢ج،بیروت،دار المعرفة) ت.د(ط،قواعد األحكام في معرفة مصالح األنام: العز بن عبدالسالم - ٤
 .٨١-٧٩ص ،ریاضبال،بحث أكادیمیة نایف األمنیة،واقع األمن الفكري: حریزمحمد الحبیب  - ٥
 .٢٣ص،مقال في مجلة األمن والحیاة،وسائل االتصال ودورھا في حمایة األمن الفكري: أحمد محمد موسى - ٦



 ٤

أحاول بإذن اهللا تعاىل ،املعاصرة  األول لتفعيل رسالة األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات
  : وبدراسة علمية بعنوان،لة احلاضرة ويف معاجلة املشك،اإلسهام يف هذا التفعيل

  } األمن الفكري واالنتماء الوطني واخلطباء يف جمال حتقيق ةدور األئم{
   :أسئلة الدراسة: ثالثاً

طباء يف جمال حتقيق األمن األئمة واخلما دور: الدراسة بالسؤال التايلميكن صياغة مشكلة 
  ؟الوطين الفكري واالنتماء

  :األسئلة التالية،عن هذا السؤال ويتفرع 
ومحاية الشباب من ،اخلطباء يف حتقيق التالحم بني أفراد اتمعما دور األئمة و) ١س 

  ؟الدخيلة األفكار املتطرفة
  قلية ونبذ اخلالف؟من اختالف القدرات الع ةما دور األئمة واخلطباء يف االستفاد) ٢س
ما دور األئمة واخلطباء يف حتقيق األمن الفكري من خالل  تكريس فهم خاصية ) ٣س

  التسامح والرمحة والتيسري واليسر ورفع احلرج؟
ري يف حتقيق األمن بشري والتذكّتما دور األئمة واخلطباء يف إبراز أمهية الترغيب ال)  ٤س

  الفكري لدى املتلقني؟
  يف عقول املتلقني؟ واالعتدال مة واخلطباء يف ترسيخ منهج الوسطيةما دور األئ) ٥س
ما دور األئمة واخلطباء يف إبراز خطورة التطرف الفكري على الفرد واتمع ) ٦س

  والدعوة والدعاة؟ 
  :أهداف الدراسة: رابعاً

  : هدفت هذه الدراسة إىل حتقيق مايلي
من الفكري واالنتماء الوطين لدى التعرف على دور األئمة واخلطباء يف حتقيق األ )١

  .املتلقني
التعرف على دور األئمة واخلطباء يف حتقيق احملبة والتعاون والتالحم بني أفراد  )٢

 . ويف محاية الشباب من األفكار املتطرفة والدخيلة،اتمع
 . ونبذ اخلالفختالف القدرات العقليةإبراز دور األئمة واخلطباء يف االستفادة من ا )٣
قي خلاصة التسامح الديين والرمحة تلعلى أثر األئمة واخلطباء يف تفهيم امل التعرف )٤

 .والتيسري واليسر ورفع احلرج



 ٥

ري والتذكري يف جمال حتقيق بشإبراز أثر األئمة واخلطباء يف تفعيل أمهية الترغيب والت )٥
 . املدعويناألمن الفكري لدى 

يف عقول  واالعتدال طيةرسيخ فهم الوسالتعرف على دور األئمة واخلطباء يف ت )٦
 .أو املتلقني نياملدعو

إبراز دور األئمة واخلطباء يف إبراز خطورة التطرف الفكري على الفرد واتمع  )٧
 . ةوعلى الدعوة والدعا

  :حدود الدراسة: خامساً
الشك أن لإلمام واخلطيب املؤهل واملكتسب للخربات الواسعة يف اال الدعوي 

د اقتصرت هذه الدراسة على قيف جماالت خمتلفة و وعديدة ثريةثار وأدوار كآوالتربوي 
  . واالنتماء الوطين،يف جمال حتقيق األمن الفكري دوره

  : ج الدراسةهمن: سادساً
  ومبا أن هذه الدراسة حول  ،املناهج لكل موضوع أو دراسة ما يناسبها أو يالئمها من

فإن املنهج }واالنتماء الوطيناألئمة واخلطباء يف جمال حتقيق األمن الفكري  دور{
من )١(الوصفي هو الذي يناسبها فهو يساعد الباحث على وصف احلالة وتشخيصها

  .أجل حماولة معرفة خطوات معاجلتها معاجلة ناجحة وسليمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                
  .١٠٩ص،بیروت،دار الكتب العلمیة)ت.د(ط،مناھج البحث في التربیة: جابر عبدالحمید جابر - ١



 ٦

كينة العامة واالستقرار يف اتمع: املبحث الثاني ّ   أهمية األمن الفكري على الس
من  وذلك،ة واخلطباء القيام بتوضيح أمهية األمن الفكري على الفرد واتمععلى األئم

  : خالل مايلي
  :حتقيق التالحم: أوالً

م التآخي والتراحم قيدور العلماء واخلطباء وأئمة املساجد يف تعزيز وحدة اتمع و
ملهم يف ويساعدهم على القيام ذا الدورا:ونبذ اخلالف والعداء،كبري والتكافل بينهم

القيام بواجب التوعية املوضحة ألمهية األمن الفكري على :حياة اتمع املسلم
ا ونشر األلفة وتعزيزه،من حسن بناء وحدة اتمع ن العاملميكّ حيث،اتمع
اليت ا يرمحهم الرمحن جل  وصفة التراحم،وفريضة األخوة بني أهل اإلسالم،واحملبة
فإن العلماء إذا أخلصوا ،وعلى سد حاجة احملتاج،والتسابق على التكافل،جالله

 مواجهة اخللق بالصرب واحللم وعدم االكتراث يفوا يسرياً من املشقة لّونصحوا وحتم
فإم بذلك يتمكنون متكناً حسناً من بث روح ،لشخص والنفساص باملظهر الذي خي

ومن السعي يف ،التأليف بني املتخاصمني واملتنازعنيو،التقريب بني القلوبو،األخوة
إِلَّا من أَمر بِصدقَة أَو لَا خير في كَثريٍ من نجواهم ( :قال تعاىل،)١(بينهم اإلصالح

معروف أَو إِصلَاحٍ بين الناسِ ومن يفْعلْ ذَلك ابتغاَء مرضاة اللَّه فَسوف نؤتيه أَجرا 
أَصلحوا بين أَخويكُم واتقُوا إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَ( :وقال سبحانه وتعاىل)٢( )عظيما

  )٣( )اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ
دعوة إىل األخوة واحملبة ال،وانتشر يف األحاديث النبوية،ولقد تكرر يف اآليات البينات

وعظمة أمر كفالة ،والترغيب يف السعي لقضاء حاجة احملتاج،وإشاعتها بني أفراد األمة
أنا وكافل :(uوقال،بني أصبعيه السبابة والوسطى rحىت مجع رسول اهللا،اليتيم

 :ثالث من كن فيه فقد وقي شح نفسه:(وجاء يف احلديث)٤()اجلنة كهاتنياليتيم يف 
( :وقد قال تعاىل)٥)(وأعطى يف النائبة،وقرى الضيف،زكاةى المن أد حش وقي نمو

مه كفَأُولَئ فِْسهونَ نحفْلأساس يف نشر ،واإلعطاء يف النائبة،فإقراء الضيف)٦( )الْم

                                                
  محاضرات الدورات التدریبیة للخطباء   [وقاف واإلرشاد الیمنیةبحث في مجلة األ،مكانة العلماء ودورھم في المجتمع: عمر بن حفیظ - ١

  .٦٥ص/١صنعاءج،مطابع الیمن الحدیثة) ت.د(د]لمرشدینوا      
  ] ١١٤[آیة،النساء: سورة - ٢
  ]١٠[آیة،الحجرات: سورة - ٣
 .١٣-١٢ص،بیروت،تب العلمیةھـ دار الك١٣٧٣ط،الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر: جالل الدین عبدالرحمن السیوطي - ٤
  .١٤٥ص/١ج، دار الكتب التراثیة القاھرة)ت.د(ط،فتح القدیر: ؤوف المناويرمحمد عبدال - ٥
  ]١٦[التغابن،آیة:وأیضًا سورة]٩[الحشر،آیة :سورة - ٦



 ٧

حتصل وقاية الشح ،وهلما مع أداء الزكاة طيبة ا النفس،ل والتراحم يف اتمعفالتكا
ونشر ذلك يف ،املؤمننيعقد األخوة بني وقد عقد اهللا تعاىل ،اليت رتب عليها الفالح

من  بردة فعل ملا أصابه وأ ينازلهللمسلم ألي هوى  ماملسلهجرمن  rحذرو،كتابه
ال حيل ملسلم أن يهجر أخاه املسلم فوق ثالث (:وقال عليه الصالة والسالم،)١(أخيه

 فمن فعل ذلك فمات فهو يف:(وجاء يف رواية)٢()ليال يلتقيان فيعرض هذا وذاك
متاسك اتمع وإشاعة األلفة حنو دوره  يعرفأن  اإلمام واخلطيبفوجب على )٣(النار

التفقد والتهادي و،واحملبة بني املؤمنني ومسارعتهم إىل ما يعزز ذلك من التزاور
مما هو واضح يف ،كفالة اليتيم إىل غري ذلكالسؤال عن احلال ومن املواساة والصلة وو

ليه مما يقوي الترابط والتحابب بني أهل شريعة اهللا تبارك وتعاىل الدعوة إليه واحلث ع
  .)٤(امللة السمحاء

الدروس أو،لكل أفراد اتمع من خالل خطبة اجلمعةوهذا النصح ،وذه التوعية
بني  يتمكن كل من اخلطيب واإلمام من حتقيق التالحم،أوالكلمات الوعظية األسبوعية

  .و صراع بينهم الذي يسد الباب أمام كل اختالف أ،أفراد اتمع املسلم
  :محاية شباب اتمع: ثانياً

نوا ليتمكّ، من األمور املهمة اليت ينبغي لألئمة واخلطباء أن يكونوا على علم دقيق ا
ن يكون قوي ن الشباب املسلم مطالب بأإ،من حتقيق السكينة للمجتمع املسلم

  ،فكر مستقيمو،مطالب أيضاً بأن يكون ذا عقل سليم وأنه،)٥(صحيح العقيدة،اإلميان
ومن هنا كان دور )٦(وذلك بتعلم العلم النافع الذي يكّون شخصيته فكرياً وثقافياً

يف حث الشباب على طلب العلم واالستزادة منه  مهم ومفيد التوجيه واإلرشاد
  . )٨()ل مسلم طلب العلم فريضة على ك:(rعمالً بقول النيب )٧(والسعي يف حتصيله

()٨( .  
ومذاكرته ،وطلبه عبادة،يةفإن تعلمه هللا خش،موا العلمتعلّ:(قال tوعن معاذ بن جبل

  .)٩()وبذله ألهله قربة،وتعليمه ملن ال يعلمه صدقة،والبحث عنه جهاد، تسبيح
                                                

  .١٤٥ص ، القاھرة،دار الشروق) ت.د(ط،روح الدین اإلسالمي: عفیف عبدالفتاح طبارة - ١
  .٣١٠ص/ ٣ج، بیروت، ھـ دار الریان١٤٠٥ط، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لھیثميعلي بن أبي بكر ا - ٢
  .٣١١ص/ ٣ج، المرجع نفسھ: الھیثمي - ٣
  .١٣-١٢ص،ھـ مؤسسة الرسالة بیروت١٤٠٠ط،صور من سماحة اإلسالم: عبدالعزیز عبدالرحمن بن علي الربیعة - ٤
  .٣٤مطابع النرجس الریاض ص)ت.د(نظور إسالمي طالشباب ومشكالتھ من م: محمد توفیق إبراھیم زناتي - ٥
  .٢٠- ١٩ص،جدة،ھـ دار الثقافة اإلسالمیة ١٤١٢ط،صفحات في أدب الرأي: محمد عوامة - ٦
  .٣٦ص،المرجع نفسھ: محمد زناتي - ٧
  .٥٣ص/١ج،دار المعرفة بیروت)ت.د(ط،السنن: )ابن ماجھ(محمد بن یزید - ٨
  .٩٦ص/١ج،القاھرة،دار الكتب التراثیة)ت.د(ط،والترھیبالترغیب : محمد عبدالعظیم المنذري - ٩



 ٨

فحينما أتيحت له ،)١(أصحابه الكرام رضوان اهللا عليهمعلى تعليم rولقد حرص النيب
 أسرى قريشحيث كان بعض ،لكتابة مل يدعها وذلك يف غزوة بدرله فرصة تعليمهم ا

ممن يعرفون الكتابة فجعل فداء الواحد منهم أن يعلّم عشرة من أبناء املسلمني 
 بعض اللغات األخرى حىت أوصى بعض أصحابه أن يتعلمrبل إن رسول )٢(الكتابة

يعرف الرومية والفارسية فكان عنده من ،ميكنه تبليغ الدعوة إىل كل مكان
ريانية أو العربانية اليت كان يكتب ا ولكن مل يكن عنده من يعرف الس،واحلبشية

فتعلمها يف حوايل مخسة عشر ،اللغة أن يتعلم هذهtفأمر كاتبه زيد بن ثابت،اليهود
على التعلم  رضوان اهللا عليهم وحث أصحابه،بالعلم  rوهكذا اهتم الرسول،)٣(يوماً

   .حىت أنه جعله فريضة ألزمة كما جاء يف احلديث الذي مر معنا
العلم  )٤(العلم الذي جعل اإلسالم طلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة ؟ولكن ما هو

أما دينه فالبد أن ،هو ما البد منه يف دينه ودنياه العلم الواجب على مسلم أن يتعلمه
ويتعلم ،معرفة يقينه ساملة من الشركيات واخلرافات،علم العلوم اليت يعرف ا عقيدتهيت

وباطناً بان ،اً بأن يكون على الصورة املشروعةصح به عبادته ظاهرتأيضاً من العلوم ما 
ويتعلم كذلك من العلوم ما يزكي ا  )٥(تتوافر فيها النية اخلالصة هللا تعاىل

ويعرف الرذائل ليتجنبها ،بأن يعرف الفضائل ويتخلق ا،هر ا قلبهويطّ،نفسه
  . )٦(ويتوقاها

 ذلك احلالل فيعرف يف،ومع اآلخرين،ويعرف كذلك كيف يضبط سلوكه مع نفسه
  . )٧(وغري الالئق،والالئق،الواجبغري و،والواجب،واحلرام
يتسع مث هو ،ثل احلد األدىن ملعرفة املسلم بدينهن هذا القدر الواجب تعلمه إمنا ميعلى أ

وجب عليه أن يتعلم ،فمن كان له اختصاص بشيء،ويزداد بعد ذلك حسب األحوال
  ،وعـمعرفة ما حيل وما حيرم من البيزمه فالتاجر يل،ما يتصل ذا الشيء من أحكام 

  . وهكذا،كتحرمي التداوي باخلمر مثالً،والطبيب يلزمه معرفة ما يتعلق مبهنته
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زمه أن يتعلم ما يتعلق ل،معني أن كل ما يلزم املسلم عندما يتخصص يف علم: اخلالصةو
  . )١(تلك العلومحلاجة املسلمني إىل  ذا العلم وذلك نظراً

فالبشرية اآلن يف سباق ،ض علينا أن ندخل كل ميادين العلمذي نعيش فيه يفرإن العصر ال
  .)٢(فأين املسلمون من هذا السباق؟،ثةاالختراعات واالكتشافات احلديحنو شديد

أطلقوا علينا  حىت،عليهم من اإلبرة إىل الصاروخنعتمد ،لشرق والغربللقد صرنا ذيوالً 
كل ذلك ألننا تركنا العلوم الدنيوية ومل حناول ،خلفةاملت أو الدول،اسم دول العامل الثالث

، زميرواــواخل،النفيس وابن،ابن سيناء:حذو أسالفنا من أمثال أن حنذو
فاإلسالم كما ،م يف صفحات التاريخحفروا أمساءه وغريهم من رجال،وأبوبكرالرازي

  لعامل املسلماملهندس املسلم واو،سلميهتم بوجود الطبيب امل،املسلم يهتم بوجود الفقيه
مكان ما إىل طبيب مثالً ومل يكن بينهم ذلك الطبيب أمثوا  أي بل إذا احتاج املسلمون يف

ومن كانت عنده الكفاية أي من ،فدخول هذه امليادين فرض كفاية على املسلمني،مجيعاً
فإنه يتعني عليه أن يتم هذا الفرع وجييده أي صار فرض ،بدأ بتخصص يف أحد الفروع

    ).٣(عني عليه

  : موقف الشباب من بعض القضايا الشرعية
 م من أمور دينه ما يصحح به عقيدتهإذا كان اإلسالم قد فرض على املسلم أن يتعل

فعليه أيضاً ،ويتعلم كذلك من أمور الدنيا ما ينفع به نفسه ووطنه ومجيع املسلمني،وعبادته
؛ألن اآلنحوهلا اجلدل  اإلسالم الصحيح يف بعض القضايا اليت يدور حكمأن يقف على 

  ).٤(الشباب ة فئةوخباص،بأكمله عهذه القضايا باتت تشغل فكر اتم
  : ومن هذه القضايا

   :الوالء والرباء - ١
  :منهانذكر  على عدة معاينيأيت  الوالء

  .النصرة عند حصول املظلمة أو مشاركته يف احلرب عند مواجهة العدو ديار املسلمني
  .االسةو،ما يعجز الرد عن القيام به عادة التعاون يف إقامة،والضراءاملشاركة يف السراء و
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  )١(إقراضه عند احلاجةو،والعفو إذا أخطأ،صري أخيه املسلم وإن بعدت ديارهربط املسلم مبو
أو ،كان املنع عن املسلم الذي يعلن الكبائرأاء وس ،منع ما جيوز يف الوالء: أما الرباء فهو

وال ،وال جياهر،ا املسلم الذي يقع يف املعصية ولكنه ال يفاخر اأم،كان املنع عن كافر
 حاله وجيب أن يستمر النصح له حىت يصلح،يعمل على نشرها فال جيوز منع الوالء عنه

  .)٢(ظُلمر إذا صينوله احلق أنُ 
 :عزوجل قال )٣()إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ( :يقول اهللا تعاىل،وعالقته باإلميانالوالء  -
 ا حتصروجدنامه هاتان اآليتانإذا تأملنا  )٤()والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ(

يا ( :قال تعاىل،بطة اإلميان فال والء وال لقاءارفإذا انتفت ،الوالء وتوجهه للمؤمنني فقط 
ةدوبِالْم هِملْقُونَ إِلَياَء تيلأَو كُمودعي وودذُوا عختوا لَا تنآم ينا الَّذهومن ،  )٥()أَي

وال ،باملصلحة الشخصيةال إلميانباجانب آخر فإا جتعل الوالء بني املؤمنني مرتبطاً 
   .ء آخروال بأي شي،جلواربا
كم حىت حيب ال يؤمن أحد:(rقوله،النبويةسنة الجاء يف  ملا ،الوالء الزم من لوازم اإلميانو

  .)٧()بهدكم حىت يكون هواه تبعاً ملا جئت ال يؤمن أح:(rقولهو)٦()حيب لنفسهألخيه ما
أوثق عرى (:وقوله)٨()د بعضه بعضاًـؤمن كالبنيان يشاملؤمن للم:(أيضاًوقوله   .)٧()به

فإذا توىل ،قوم فهو منهم الرجل أي وإذا وال)٩()والبغض يف اهللا،يف اهللا اإلميان احلب
وإذا توىل الكفار فهو ،منهم ووإذا توىل الفساق ااهرين بالكبائر فه،املؤمنني فهو مؤمن

حىت لو صلى وصام وحج وزعم أنه )١٠(  )ومن يتولَّهم منكُم فَإِنه منهم( :قال تعاىل،منهم
  .مؤمن

  والفهم )١١()من أحب قوماً فهو منهم:(rنني فقط قالفالوالء من املؤمنني حق للمؤم
  يؤدي إىل وقوع بعض اجلهلة يف منعطفات خطرية:اطئ لقضية الوالء والرباء وآثارهاخل

  .والبعض اآلخر يؤدي إىل سفك الدماء،بعضها يؤدي إىل التكفري
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 ١١

جاري لتبادل التا أما،الشرعيةالنظم يف و،العقيدة يف واالةاملة املنهي عنها هي علماً بأن املواال
 rفقد أفدى الرسول،)١(والشرع يقره،ألن الواقع يفرضهبني الدول ليس من املواالة؛
وقدُ أهدى إليه ،م كل وحد منهم عشرة من أبناء املسلمنيأسرى املشركني بشرط أن يعلّ

r م كانوا حماربني ومعادين لإلسالم،هدايا عديدة من الكفار وقبلها منهمعلماً بأ 
وقبوله للشاة املصلية اليت أهدا إليه اليهودية يف ،ومن ذلك قبوله هلدايا املقوقس،واملسلمني

أن  tعن أنس)رمحه اهللا(روى البخاري،)٢(وقد أجاز اإلسالم عيادة مريضهم،خيرب
فنظر الغالم  إىل أبيه فقال ،أسلم: عاد الغالم اليهودي الذي مرض وقال له rرسول اهللا 

احلمد هللا الذي أخرجه :وهو يقول rفخرج الرسول،سلم الغالمفأ rأطع أبا القاسم:أبوه
يدعو للكثري من القبائل رغم  rقد كان ف،وجيوز كذلك الدعاء هلم باهلداية،)٣)(ن النارم

اللهم أهد دوس وآت (٥)اللهم أهد أم أيب هريرة)(٤()اللهم أهد ثقيف(:دعائه فمن،شركهم
واحلديث )٧()كل كبد رطبة أجر يف:( rقال،وجيوز كذلك التصدق عليهم)٦()وآت م 

مر اهللا جل وعال باإلنفاق أوقد ،)٨(ال يوجد ما خيصصهو،واحلديث عام)٧()أجر
  :فقال سبحانه،)٩(عليهم

لَيس علَيك هداهم ولَكن اللَّه يهدي من يشاُء وما تنفقُوا من خيرٍ فَلأَنفُِسكُم وما (
أَنو كُمإِلَي فورٍ ييخ نقُوا مفنا تمو اللَّه هجاَء وغتقُونَ إِلَّا ابفنونَتظْلَملَا ت مفكان  )١٠()ت

أن  rفأمرهم رسول اهللا،نزلت هذه اآلية املسلمون ال يتصدقون إال على أنفسهم حىت
من سبهم ومقاطعتهم وإغالظ القول  علينافما الذي يعود )١١(أليتصدقوا على كل من يس

وال تتحرك ،يروا أكرب الكبائر،بل إن البعض من املتشدقني بقضية الوالء والرباء ؟هلم
من الذي قال وستأمنني والذميني وأهل الكتاب؟اء املـاح دمـفمن الذي أب،أنوفهم 

وأهل الشرك يستترون خلف هؤالء ،املنافقنيإن  بالدنا؟يفواهلم وهم ــة أمـبإباح

                                                
  .٤٣ص/٣ج،مرجع سابق، دور التوجیھ واإلرشاد في مكونات ھویة الشباب: مھدي الریمي - ١
  .٢٦ص،مرجع سابق،صور من سماحة اإلسالم: ةالربیععزیزعبدال - ٢
  .٤٣٨ص/٤ھـ دار الریان بیروت ج١٤٠٨ط،السنن: محمد بن عیسي الترمذي - ٣
  .٧٢ص/ ١ج،مرجع سابق، الجامع الصغیر: السیوطي - ٤
 .٧١ص/١ج،مرجع سابق،الجامع الصغیر:  السیوطي - ٥
  .٧٢ص/١ج،قمرجع ساب،الجامع الصغیر: السیوطي - ٦
  .٤٤٥ص/ ٤ج،مرجع سابق،السنن: الترمذي - ٧
  .٨٨ص ،المجتمع المسلم: محمد سیف الدین رفعت - ٨
  .٨٩المجتمع المسلم ص : محمد سیف الدین رفعت - ٩
 ]٢٧٢[آیة،البقرة: سورة - ١٠
  .٤٧٤ص/١ج،مطبعة الحلبي القاھرةھـ ١٣٥٨ط ،فتح القدیر الجامع بین الروایة والدرایة من علم التفسیر: محمد بن علي الشوكاني - ١١
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والحول والقوة أال باهللا ،)١(صى يضربون ا اإلسالم من الداخلمنهم ع ونوجيعل،اجلهلة
              . العلي العظيم

وال جمال لشرع والعقل هم دائماً مييلون إىل القوة دون الرجوع إىل اجندوهؤالء املتعصبني 
 ةــواللني مداهن،واملستحب واجب،ملباح عندهم معصيةفا،)٢(عندهم للمناقشة واحلوار

 وهكذا اختلط عندهم احلالل باحلرام )٣(يعد نفاق،والسكوت عن بعض احلق اتقاًء للفتنة
الَّذين ضلَّ سعيهم في الْحياة الدنيا وهم يحسبونَ أَنهم يحِسنونَ ( :قال تعاىل

واستعمال ،بسبب تكفري احلكومات،كفر ومعصية مل عندهم يف احلكوماتوالع)٤()صنعا
ألن عليها ؛والقيادة،وال جيوز محل رخصة السفر ، ها صورةألن علي؛النقود إمث

  .)٥(الصور يف نظرهم حرامو،صور
ومع كل هذه األفكار ،)٦(؛ألا من علوم الكفرةوال جيوز تعليم اجلغرافيا والفلك والطب

 عقوهلم وأفكارهم أقل من أنو،يف األرض uهيميظنون أم يقيمون ملة إبرا،اهلدامة
وإذا نظرنا بعني الواقع جند أن فكرهم حييط به ،ففكرهم عبارة عن خزعبالت،)٧(تناقش
فهناك تفجري ،ولقد جترعنا منهم الكثري والكثري،وليس هناك ذنب أعظم من اجلهل،اجلهل

وفوق هذا وذاك ،)٨(ستأمننيوإباحة دماء امل،لألماكن العامةوتدمري ،وقتل األبرياء،السيارات
واإلسالم ،هاب من كل دول العاملووصفهم باإلر،صورة اإلسالم واملسلمنيلوذاك تشويه 

  . )٩(بريء من كل هذه األعمال بشهادة علماء األمة
   : فتنة التكفري - ٢ 

وهي ظاهرة ،إن من أعظم النكبات اليت أتبلى ا املسلمون هذه الظاهرة
أو فرقة من ،أو على طائفة،الكفر على شخص معنيهو احلكم ب:ريوالتكف،التكفري
فقد أميا رجل قال ألخيه ياكافر (:من تكفري املسلمني فقالrلقد حذر الرسول،)١٠(الفرق

بالكفر إال رد عليه إن  هال يرمي رجل بالفسوق وال يرمي(:وقال أيضاً)١١()باء ا أحدمها
                                                

  .٤٤ص/٣ج،دور التوجیھ واإلرشاد مرجع سابق : مھدي الریمي - ١
  .٣/٤٥ج،مرجع سابق،دور التوجیھ واإلرشاد: مھدي الریمي - ٢
  .١١٢ھـ دار الفكر بیروت ص١٤١٧قضایا شائكة في حیاة األمة المسلمة ط: محمد علي الرایة - ٣
  ]١٠٤[آیة،الكھف: سورة - ٤
  .١١٣ص،مرجع سابق: محمد علي الرایة - ٥
  .١١٤ص،مرجع سابق: محمد علي الرایة - ٦
  .٤٥ص/٣ج،دور التوجیھ واإلرشاد مرجع سابق: مھدي الریمي - ٧
  المحاضرات التدریبیة للخطباء  [بحث في مجلة األوقاف واإلرشاد الیمنیة،وسبل مكافحتھ،اإلرھاب ومخاطره: یحي النجار - ٨

  ٣٩-٣٨ص/٢ج،صنعاء،مطابع الیمن الحدیثة)ت.د(والمرشدین ط   
  .٤٠ص/٢ج،المرجع السابق: النجار - ٩
یونیو )١٧(عدد،بحث في مجلة الباحث العلمي ،موقف علماء العقیدة من ظاھرة التفكیر في اإلسالم: قدور أحمد الثامر - ١٠

  .١٨-٢ص،مطبعة األوقاف صنعاء،م٢٠٠٨
  .٤٩٣ص/٧ج،بقمرجع سا،الصحیح: محمد بن إسماعیل البخاري - ١١



 ١٣

أن tابت بن الضحاكعن ثف،بل أن تكفري املؤمن كقتله)١()مل  يكون صاحبه كذلك
والعجيب أن )٢()ومن قذفه بكفر فهو كقتله،من لعن مؤمن فهو كقتله(:قالrرسول اهللا
قال اإلمام ،خيهعلماً بأن األصل يف املسلم أن حيسن الظن بأ.فر دون أي سببالبعض يكّ

 واحتمل اإلميان من وجه،لو احتمل املرء الكفر من تسع وتسعني وجه:(مالك رمحه اهللا
  .)٣()سلمملته على اإلميان حتيناً للظن باملحل ، واحد

  : كفر إال بأمريناملسلم ال يوقد ذكر العلماء أن 
  .داللة النص على أن هذا الفعل كفر صريح يخرج من امللة: األول
  .)٤(تطبيق هذا النص على من صدر منه الفعل الذي دل النص على تكفريه: الثاين
من كَفَر بِاللَّه ( :مثل قوله تعاىل: والثاين،ن بالضرورةذي ينكر معلوم من الديمثل ال:فاألول

ا فَعردبِالْكُفْرِ ص حرش نم نلَكو انبِالْإِمي نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِمي دعب نمهِملَي 
اه يأيت ولو نظرنا إىل القرآن الكرمي لو وجدن)٥( )ضب من اللَّه ولَهم عذَاب عظيمغَ

ره أَكَفَرت بِالَّذي قَالَ لَه صاحبه وهو يحاوِ( :قال تعاىل،بصيغة التكفري استفهامية
لَقَكأنت كافر : له ومل يقل)٦( )خ .  
 لذيكااملسلمني فهناك أفكار هدامة تدعو إىل تكفري ،جيب معرفة األفكار اهلدامة: ثانياً

) ةاملعتزل(وخملد يف النار،بأن مرتكب الكبرية كافر :وكذلك يقول،يكفر املسلم بذنب معني
  مــولكن دعواهم وشبههم مردودة عليه،كار اهلدامة اليت يروج هلا هؤالءوما أكثر األف

  . والسالمعلى صاحبها أفضل الصالةاملطهرة )٧(النبويةوصحيح السنة،الكرمي بصريح القرآن
  . والسالمالصالة
فثقافة االختالف تريد الوصول : املخالفة  ةتأسيس ثقافة االختالف ال ثقافلالدعوة : ثالثاً

  .)٨(ومل يقر املخالفة،اخلالف ص القرآين أقروالن،وليس جمرد املخالفة،إىل الغاية املوحدة
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 ١٤

وحذر القرآن )١( )فَهدى اللَّه الَّذين آمنوا لما اختلَفُوا فيه من الْحق بِإِذْنِه( :تعاىلقال 
لَّذين يخالفُونَ عن أَمرِه أَنْ تصيبهم فتنةٌ لواذًا فَلْيحذَرِ ا( :تعاىلفقال ،الكرمي من املخالفة

يمأَل ذَابع مهيبصي ٢(  )أَو(  
  :الف يف املنهجية الدعويةمثار نشر ثقافة االخت: رابعاً

  :من مثار نشر ثقافة االختالف مايلي
  ولن يشاد الدين أحد ،وهذا الدين قوي متني،لفةباع خمتألن العقول والطّ:الرمحة للعاملني) ١

  . اختالف الفقهاء رمحة: ولذا كان القول املشهور،إال غلبه
  . لتظل حركة االجتهاد متجددة،تبقي على حركة االجتهادثقافة االختالفُ ) ٢
فقد عاش املسلمون يف ظل ،ثقافة االختالف اإلسالمي حتافظ على املسلم االجتماعي) ٣

ولذلك فإن كل أراء الفقهاء تدور ،فقيهة ومل يكن هناك تعصب لرأي أو فكراملدارس ال
   .)إن صح احلديث فهو مذهيب:(حول هذا العبارة

  .وهو يقابل الوسط،الوقوف يف الطرف هو:التطرف الديين) ٤
والتطرف .عدم الفهم للنص والتعصب لرأي معني:صل التطرفأو،وطرف كل شيء منتهاه

  اجتهادات اآلخرين:ومصادر التطرف هي،)٣(ء العبادات الشرعيةالشطح يف أدا يؤدي إىل
من حديث ابن )رمحه اهللا(وقد أخرج مسلم)٤(زة احلدود يف التعامل مع اآلخرينوجماو

وأخرج اإلمام )٥)(هلك املتنطعون،هلك املتنطعون،هلك املتنطعون(r:قال:قالtمسعود
ملا وصل إىل  rأن النيب :لنهما قاعن ابن عباس رضي اهللا ع،أمحد والنسائي وغريمها
هلم القط يلّ بعض احلصيات لكي يرمي ا :(قال البن عباس،املزدلفة يف حجة الوداع

هلك فإمنا ،يف الدينوإياكم والغلو ،نعم أمثال هؤالء:ر يف مىن فلما وضعها يف يده قالاجلما
يف  اع الغلوويف احلديث ى عام عن مجيع أنو)٦()من كان قبلكم بالغلو يف الدين

على املتنطعني الذين تقالوا rوقد اعترض رسول اهللا،األقوال واألعماليف و،االعتقادات
ولكين ،واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له:(وقال هلم،من صالة وصيامٍ وزواج rعبادته
يلغي والتطرفُ )٧()فمن رغب عن سنيت فليس مين،لنساءوأتزوج ا،وأرقد،وأصلى،أصوم
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وكَذَلك جعلْناكُم ( :تعاىلقال ،مع الوسطية اليت دعى إليها اإلسالم ويتناىف،باب االجتهاد
يع فاملتطرف قد يض،خيرج العبادات عن روحها ومضمواوالتطرف كذلكُ ،)١( )أُمةً وسطًا
إن اهللا تعاىل :(rقال،فهمهوذلك لقصور ،وسنن،من أجل مندوبات يع فرائضويض،حدوداً

وسكت ،فال تنتهكوها وحرم أشياء،وحد حدوداً فال تعتدوها،فرض فرائض فال تضيعوها
  .)٢()فال تسألوا عنها،عن أشياء رمحة بكم من غري نسيان

  :واخلطباء يف حتقيق األمن الفكريدور األئمة : املبحث الثالث
  :وذلك من خالل املهام التالية،لألئمة واخلطباء دور مهم يف حتقيق األمن الفكري

  : لدى شباب اتمع واالعتدال ية،وترسيخ منهج الوسطالتسامح الديينالتوعية لفهم : أوالً
فعلى األئمة واخلطباء حتقيق هذه املهمة من خالل تكريس التسامح الديين يف أغلب 

ولبنة حمورية يف اخلطاب الديين اجلديد ،التسامح مسة جوهريةف،خطبهم وحماضرام ودعوم
ة التسامح دقاعrوالرسول الكرمي،القرآن العظيم أكد،العصروعلى ،واملنفتح على اآلخر

ففي مقابل احلوار مع الديانات األخرى باليت هي أحسن يطرح ،الديين على نطاق واسع
وهو ما ينساق أيضاً ،وعدم القدح يف علمائها واملنتمني إليها،احترام هذه الدياناتضرورة 

على املذاهب الفكرية واإلنسانية املختلفة اليت ينبغي أن تقوم العالقة معها على االحترام 
الرسول عليه أوليس .)٣( الذي فرضه ديننا احلنيفلتأكيد مسة التسامح الديين؛لتفاهموا

ورغم ،دين آخررغم أنه على ؟من صلى على النجاشي صالة اجلنازةهو  موالسالالصالة
وفرض ،أليس ديننا هو الذي اعترف بكل الديانات السابقة له،)٤(املسافة املكانية بينهما

    .)٥(؟rواألنبياء السابقني حملمد،لقرآن الكرمياإلميان بالكتب السابقة ل
 اليهود والنصارى يف خمتلف األمصاراإلسالمية؟أليس املسلمون األوائل هم من تعايشوا مع 

والعمل يف الدولة وفتحوا لعلمائها اال يف التأليف ،وكفلوا هلم كافة احلقوق املشروعة
مكن فرض وإذا كان من غري امل.ةأفادت منها حضارتنا اإلسالمي،)٦(والطب والترمجة

ع مفإن التسامح الديين لإلسالم ،بل حرم فرض الدين بالقوة،اإلسالم على العامل كله
وهو ما يعكس صورة ،وي مع العاملاآلخرين هو ما يكفل إمكانية التعايش السلمي الس
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 ١٦

مسح هلم و،ض عليهم االعتراف بقيم هذا الدينويفر،لدى اآلخرينة مؤثرة لديننا احلنيف نقي
  .)١(والتواصل معه،تراب منهباالق
والتعامل معها بالعنف ،أن عدم احترام الديانات األخرى:دثبت اخلطاب املتشدألقد 

هو ما أدى إىل اإلساءة لصورة اإلسالم حبيث أضحى الكثريون ،الترهيب والنبذ املطلقو
  . مسحأمسى وواإلسالم أ،للتعصب والتشدد على عكس حقيقتهيعدون هذا الدين رديفاًَ 
 يف تبصري اتمعات بسمو مساحة ويسر تعاليم الدين كبري ومهم ودور األئمة واخلطباء

       .)٢()هدي الوسطية واالعتدال(rاحلنيف وهدي الرسول املصطفى اإلسالمي
الم وإن من ضرورة نصرة الدين والتبليغ عن احلق ورسوله وهداية اخللق والدعوة إىل اإلس

 السرية  املنري وذلك بتثبيت قاعدة لتربز على وجهها احلسن وكمال التعاليمأن يعتين جبمال 
حىت ترجم كل منهم ذلك يف ،والتسامح بني املسلمني،والعفو عند املقدرة،حسن اخللق

 وقد جاء يف الصحيحني )٣(ومن غري املسلمني،ويف أسلوب دعوة غريه من املسلمني،سلوكه
  :أنه قال rعن النيب،عن ابن عباس رضي اهللا عنهما)رمحه اهللا(ومسند اإلمام أمحد بن حنبل

ويسروا ،علموا:(ويف لفظ آخر)٤()وإذا غضب أحكم فليسكت،علموا وبشروا والتعسروا(
 توإذا غضب،فاسكت توإذا غضب،سكتاف توإذا غضب،ويسروا وال تعسروا،علموا:(آخر

ومسند اإلمام أمحد وسنن النسائي عن أنس بن ،جاء أيضاً يف الصحيحنيو)٥()فاسكت
ويف لفظ )٦()والتنفروا ،وبشروا،والتعسروا،يسروا(:قال rن رسول اهللا أtمالك 

)٧()وا والتنفرواسكن(  
 ومن هذا املنطلق ،ودعا أمته إليه بقوله وبفعلهrرسول اهللا وذلك هو املسلك الذي سلكه 

 . ودانوا بدين احلق،القرون هذا األساس دخل أكثر من دخل يف اإلسالم على مدىعلى و
وسد ،الصد عن دين اهللا تبارك وتعاىل ويت حملاوالتفاء هذا الوصف الكرمي تويف تشييد بن

وفيه أيضاً ،والظروف يف كثري من األحوال واألحيان،عزوجللثغرات التطاول على دين اهللا 
على فهو سبب إلقبال الكثري،وبروزحقائق الدين بني اخللق،فتح ألبواب اإلجابة واالستجابة
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ومن العصيان إىل ،ومن الغفلة إىل الذكر،كثري من الكفر إىل اإلسالمالوهداية ،تعاىل دين اهللا
  .)١(فريط يف كل خترج عن جادة الصوابفإن الغلو والتساهل واإلفراط والت،الطاعة

فوجب التمسك باالعتدال ،وتبعث كثرياً من املشكالت وتؤدي إىل أنواع من االضطراب
        .)٢( قصد األمور ذميمفإن كال طريف rكما أرشدنا خري الربية،والوسطية

  :ورفع احلرج،عناية بتعميق فهم التيسري واليسرال: ثانياً
  .)٣(يف مقابل الغلو والتشدد،اليسر والتسامح:حث يف قضيتني مهابت هذه الفقرة

  . )٤(ومسألة التسامح،مسألة اليسر: ن مسألتني مهاواليسر والتسامح يشمال
  .ومراتب نشأته،ة السارية يف هذا الوجودة اإلهليراداإل:أما مسألة اليسر فهي

حمكوم مببدأ ،ومسرية ألجزائه،فيه من سنن وقوانني ضابطة لنظامهفهذا النظام التكويين مبا 
لْخلْق ثُم يعيده إِنَّ ذَلك علَى أَولَم يروا كَيف يبدئ اللَّه ا( :قال تعاىل)٥(اليسر

ِسريي ٦( )اللَّه(.  
  الله وحرامهحو،وأمره ويه،وحمكمه ومتشاه،وهذا النظام التشريعي بعمومه وتفصيله

  .)٧(اإلهلي اليت ال تنفك عنه تسري فيه إدارة اليسر والتيسري،هوسائر أوجه
بلسان املقال وكأما ،فذلك اليسر يتضمن السعة،أن السري يتضمن السبيل والطريقة وكما

" الطريق والسبيل الذي يسع الكل فال يضيق على أحد هذا هو:"يقوالن،ولسان احلال
 فهو مل يوضع ليسع أصحابه وأتباعه،م الذي ارتضاه اهللا تعاىلاإلسال بالضبطوهذا هو 
يف طريق الدعوة ،ل والنحلمن كل امللع ليسع سواهم،بل يتس،إىل اهللايف الطريق ،فحسب
الذي وسع الناس rعلى الرسول )الواسع(من اهللا اخلالق،فهو الدين الواسع،)٨(والسلوك
  .)٩()قوحسن اخلل،نكم بسط الوجهسعهم ميفل،إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم(rفقال

اهللا تعاىل حىت يرجع اجلميع إىل ،فاضت سعته على هذا الوجود املتسعوقد  rوهكذا كان
يث مجع اهللا ح،ين من مسات اخللق األحسن لإلنسانوالتيسري التكويحيث املرجع واملنتهى،
من أَي شيٍء خلَقَه ) ١٧(قُتلَ الْإِنسانُ ما أَكْفَره ( :عزوجلفقال ،له السبيل مع التيسري
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 ١٨

وهذا ما عنيناه من )١( ))٢٠(ثُم السبِيلَ يسره ) ١٩(ة خلَقَه فَقَدره من نطْفَ) ١٨(
  . تيسري السبيل

ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ ( :وجل فقال عز،الذي هو مسة كتابه العزيز،وكذلك التيسري التدويين
تتحدث  ومن اللطف القرآين أن تأيت هذا اآلية مكررة يف سورة)٢( )للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ

ك األقوام اليت جحدت وختللها احلديث عن تل)القمر(تتحدث عن ظاهرة كونية هي 
 :يذيل املقطع القرآين ذه اآلية،ويف كل مرة وبعد كل ذكر لألمة،وكذبت الرسل،الةالرس

وقرآناً ،وهكذا جند سبيالً ميسراً)٣()ولَقَد يسرنا الْقُرآنَ للذِّكْرِ فَهلْ من مدكرٍ(
وبشروا وال ،يسروا والتعسروا:(مراً أصحابهآر يقول ويكر،ورسوالً ميسراً،ميسراً
  ،)٤)(فاوتطاوعا وال ختتل،تنفروا

 نأ بدوال،رفع احلرجهو  التيسر)٥)(معسرينا عثوبومل ت،فإمنا بعثتم ميسرين:(وقال أيضاً
إىل التعسري ميت وما كان لدين اإلسالم أن ،ونبذ التعسري،يرتكز خطاب الدعاة على التيسري

وتطيبت ،فع املشقةوجتملت شرائعه بد،حكامه بالتيسريأكال بل لقد تزينت ؟بصلة واملشقة
  :يتضح هذا من خالل مايلي،برفع احلرج والضيق،همقاصد

هو ( :فيقول سبحانه،عن الدين،احلرج ورفعيدعو إىل التيسري  الكرمي أــ القرآن
يماهرإِب لَّةَ أَبِيكُمجٍ مرح نينِ مي الدف كُملَيلَ ععا جمو اكُمبت٦(  )اج( .  

مع ،كما قال بعد إجياب الصيام،فيها ويعقب سبحانه على التكاليف العبادية بإرادة  التيسري
 )٧()يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر( السفر واملرض حال املشقة يف مراعاة

احلرج واملشقة عند انعدام املاء مراعاة و،بعد اشتراط الوضوء يف صحة الصالةو
ن يرِيد ليطَهركُم وليتم ما يرِيد اللَّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَك(: تعاىل قال،واملرض

  )٨(   )نِعمته علَيكُم لَعلَّكُم تشكُرونَ
 به إليه وتن،ر ذا األصلتذكّ rكرام وأحاديث النيب األ،ب ــ  السنة تدعو إىل التيسري

  . مهية االرتكاز على جدواه وفائدتهتأكد أل؛بهوتذكّر ،وحتث عليه
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ولن يشاد الدين ،إن دين اهللا يسر:( rقال tهريرة صحيح البخاري من حديث أيبفي ف
  :يضاً مرفوعاًأ tمن حديث أيب هريرةويف مسند أمحد )١()فسددوا وقاربوا،إال غلبه اًأحد

بل إن )٢()إن خري دينكم أيسره ثالثاً،إن دين اهللا يسر،إن دين اهللا يسر،دين اهللا يسر إن( 
كما يوضح رمحة اهللا )٣()ين إال اختار أيسرمها مامل إمثاًر بني أمرما خيr):رسول اهللا

لشيء خشية أن اوالتبليغ والتكليف فيترك ،على التيسري يف الدعوة أمهية االرتكاز rللعاملني
لوال أن أشق على أميت :()٤(قول بشأن السواكفي،يفرض عليهمأو،ملسلمنييشق على ا

فصلى يف ،أوائل ليايل رمضان rوملا خرج النيب )٥()ألمرم بالسواك عند كل صالة
  ، حىت عجز املسجد عن أهله لكثرم،فاجتمع الناس يف الصالة معه،قيام رمضان،املسجد

 :فقال،أقبل على الناس،قضى الفجرفلماُ ،ة الفجرلصال وملا كانت الليلة الرابعة مل خيرج إال
)ولكين خشيت أن تفرض عليكم صالة الليل،شأنكم الليلة أما بعد فإنه مل خيف على، 

رفع و،إىل التيسري والفعلية يدعو،يةبسنته القول rوهكذا جند النيب ،)٦()افتعجزوا عنه
ألنه نبه ؛ويسلكوا مسلكه ومن باب أوىل أن ينهج الدعاة منهجه.مبلغاً ومطبقاً،احلرج
  :مرفوعاً tيث أيب هريرةدأخرجه البخاري من حالدعاة بقوله الرائع العظيم الذي أوائل 

بشروا (:rوكذلك قوله احلكيم العظيم،)٧()وا معسرينث تبعومل،إمنا بعثتم ميسرين(
اً من املهم جداً أن يكون موضوع التيسري منهجاً مهمو)٨()وال تعسروا،ويسروا،والتنفروا

ولتحقيق هذا اجلانب ،ويرتكز عليه الدعاة يف التبليغ والتطبيق،تعاىل يف واقع الدعوة إىل اهللا
  :  استخدام املسالك التاليةالبد من 

  . تغليب اإلباحة على التحرمي: ألولا) ١(
  . إقرار الرخص يف حماهلا: الثاين) ٢(
  .)٩(تقدمي الترغيب والتبشري: الثالث) ٣(

والفهم السليم لدين ،وهذه هي النظرة الصحيحة: باحة على التحرميتغليب اٌإل: أوالً
وفقه عميق؛ألن ،اعيةوأصول الدعوة إىل اهللا تعاىل على تبصرة و،وفقه األحكام،اإلسالم
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خبالف الشرائع السالفة اليت ،وغلبه على التحرمي ،اإلباحة يف تشريعاته أيدواإلسالم ناصر 
فَبِظُلْمٍ من الَّذين هادوا ( :قال تعاىل،لى أقوامها وأممهاتشديداً عاتسمت بتغليب التحرمي 

 :وجل عزوقال  )١( )حرمنا علَيهِم طَيبات أُحلَّت لَهم وبِصدهم عن سبِيلِ اللَّه كَثريا
وعلَى الَّذين هادوا حرمنا كُلَّ ذي ظُفُرٍ ومن الْبقَرِ والْغنمِ حرمنا علَيهِم شحومهما إِلَّا (

ما حملَت ظُهورهما أَوِ الْحوايا أَو ما اختلَطَ بِعظْمٍ ذَلك جزيناهم بِبغيِهِم وإِنا 
م إصرهم ويضع عنه،أما اإلسالم فقد جاء ليفك عنهم قيود التحرمي واحلظر)٢( )نَلَصادقُو

  )٣(rوهي مهمة رسول الرمحة،اللواألغ
ذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة الَّذين يتبِعونَ الرسولَ النبِي الْأُمي الَّ( :تعاىلقال 

م والْإِنجِيلِ يأْمرهم بِالْمعروف وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِ
تي كَانالْأَغْلَالَ الَّتو مهرإِص مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَي٤( )ع( .  

وبألفاظه وإشاراته ،آن الكرمي يغلب اإلباحة يف آياتهفالقر: القرآن يغلب اإلباحة )أ 
ة لكل فقد أطلق اإلباح،وعده وحتديده ملا حرمه،إلباحة مث حبصرهوبإطالقاته أللفاظ ا

قُلْ من ( :فيقول تعاىل،)٥(حترمي بعضها أو كلهامستنكراً على من حياول .وكل طيب،زينة
ولذلك أنكر القرآن الكرمي ،  )٦( ) حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقِ

قُلْ ( :ل سبحانهفيقو،والرباهني ويطالبهم بالشهود،الكرمي على من حيرم شيئاً بالظن واجلهل
قُلْ آلذَّكَرينِ ( :وجل ويقول عز،  )٧() هلُم شهداَءكُم الَّذين يشهدونَ أَنَّ اللَّه حرم هذَا

رنِ حيآلذَّكَر متلْمٍ إِنْ كُنئُونِي بِعبنِ نيثَيالْأُن امحأَر هلَيع لَتمتا اشنِ أَميثَيأَمِ الْأُن م
نيقادقلة ما حرم على ليثبت ،رمي يستخدم أسلوب احلصر والتحديدوجند القرآن الك)٨()ص

قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ( :كما يف قوله تعاىل،اليت تفيد احلصر)إمنا(على عباده بكلمة
لْ بِهزني ا لَمم رِكُوا بِاللَّهشأَنْ تو قرِ الْحيبِغ يغالْبو الْإِثْمو طَنا بما وهنم را ظَها  ملْطَانس

ويذكر أيضاً أنه قد فصل هلم ما حرمه عليهم )٩( )لَا تعلَمونَوأَنْ تقُولُوا علَى اللَّه ما 
  )١٠( )وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيه( :تفصيالً فقال تبارك وتعاىل
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ر القرآن الكرمي من ويكث،الكتاب والسنةما فُصل حترميه يف  فصح أن كل شيء حالل إال
جناح  ال(فقد وردت صيغة،وعدم اإلمث واملؤاخذة يف آياته،صيغ وكلمات اإلباحة واحلل

  :ومثل)لكمأحل:(ىل غريها من الصيغ مثليف القرآن الكرمي مخسة وعشرين مرة إ)عليكم
  . )١()فال أمث عليه(

فقد ،التحرمي اولوتتصدى ملن حي،فالسنة تغلب اإلباحة: السنة املطهرة تغلب اإلباحة) ب
أ ليصدهم عن اخلط rفوقف ،حاول بعض الصحابة حترمي بعض األشياء على أنفسهم

واملقداد بن ،وعبداهللا بن مسعود،عثمان بن مظعونوذلك حينما هم ،ويردهم عن اخلطر
لبس و،واعتزال النساء،وإعالن التبتل،باجللوس يف البيوت،yوسامل موىل أيب حذيفة،األسود
وصيام ،وأمجعوا لقيام الليل،ومهوا باإلخصاء،يبات الطعام واللباسوحرموا ط،املسوح
يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تحرموا طَيبات ما أَحلَّ اللَّه لَكُم ولَا ( :فرتلت هذه اآلية،)٢(النهار

يندتعالْم بحلَا ي وا إِنَّ اللَّهدتعبعث إليهم رسول اهللا ،فلما نزلت هذه اآلية فيهم )٣()ت
r ا ا وأفطروا وصلوصومو،حقاًعليكم ألهليكم  إن ألنفسكم عليكم حقاً وإن:(فقال هلم

وقد ذكر هذه ،ما أنزلت نااتبعو،اللهم أسلمنا:فقالوا)٤)(فليس منا من ترك سنتنا،وناموا
  .وهلا شاهد من رواية عائشة رضي اهللا عنها،القصة غري واحد من التابعني

وتابع ،هم مسائلهوف،وعرف مراحله ومنطقاته،ومن درس الفقه: الفقه يغلب اإلباحة) ج
احملور  بل اإلباحة هي ،والسماحةاإلباحة  لتدور حو حكام الشرعيةأن األجيد ،مسالكه

  دمها يتقبالن يف الثواب والعقابجن،فلو أخذنا الواجب واحلرام،الرئيسي لألحكام الشرعية
  بوفعل احلرام يقابله ترك الواج،كالمها موجب للثواب،وفعل الواجب يقابله ترك احلرام

ن العقاب فيهما أقصد يف ترك الواجب وفعل ومع ذلك جند أ،وكالمها موجب للعقاب
  ،ي أن احلسنات أكثر من السيئاتأ،وترك احلرام،أقل من الثواب يف فعل الواجب،احلرام
فَلَه عشر أَمثَالها ومن جاَء بِالسيئَة فَلَا من جاَء بِالْحسنة (: تعاىل قال)٥(املؤاخذة أقل إذاً

 ليصبح مباحاً ريرام قد يتغومع ذلك فإن بعض احل )٦( )يجزى إِلَّا مثْلَها وهم لَا يظْلَمونَ
فَمنِ اضطُر ( :ل تعاىلقا)٧(كإباحة امليتة للمضطر الضرورات تبيح احملظورات ألن؛جائزاً
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يمحر غَفُور فَإِنَّ اللَّه ادلَا عاغٍ وب را )١( )غَيومن العلل اليت أصابت الصحوة وشبا
ما نالحظه عند ،اءإضافة إىل سيوف األعد،متزقها وسلط عليها سيفاً بتاراً وكادت أن

ويعقدون على ،ةرمي من يتبع بعض االجتهادات الفقهية اخلالفيوجت،ومنع،بعضهم من حترمي
ابن  شيخ اإلسالم وقد أحسن،)٢(اخلالفية موقف الوالء أو الرباءهذه املسائل اجلزئية و

ومل ،ض العلماء مل ينكر عليهبع من مسائل االجتهاد من عمل فيها:(بقوله)رمحه اهللا(تيميه
وأما :(بعد ذلك)رمحه اهللا(أيضاًوقد قال )ليهوانني مل ينكر عومن عمل بأحد الق،يهجر

 مل يبق،ولو كان كلما اختلفا مسلمان اجرا،فأكثر من أن ينضبط ،االختالف يف األحكام
  .)٣()ةبني املسلمني وال إخو

  ،مذهب ه أن حيمل الناس علىيال ينبغي للفق:()رمحه اهللا(وقبله قال اإلمام أمحد بن حنبل
  .)٤()وال يشدد عليهم

  :إبراز أمهية استخدام الترغيب والتبشري والتذكري: اًثالث
  فإن الترغيب والتبشري والتذكري،ينطبقان على الشعائر واملمارسات إذا كان اليسر والتيسري

ومصطلح الدعوة الدينية بني املسلمني مصطلح ،مها األسلوب األمثل للدعوة بني املسلمني
وذَكِّر فَإِنَّ ( :لقوله تعاىل،سلمني فلهم التذكريأما امل،،خاطئ؛ألن الدعوة لغري املسلمني فقط

ى تالذِّكْرنِنيمؤالْم فَعفإن له ،شهد بالوحدانية،وكون املتلقي للخطاب الديين مسلماً )٥()ن
ففي مقابل ،له تبجيالً وتقديراً يفرض استخدام صيغ وأساليب راقية يف تبليغه جبوانب دينه

  :اىللقوله تع،م بالفشل وال بد أن يكون كذلكتسالذي ا،األسلوب الدعوي العنيف
)كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا ر٦( )فَبِم(.  

واحتقار ذات ،عن األساليب القائمة على التخويفوهذا االنفضاض هو ما نتج فعالً 
  ولتحميله مسؤولية االحنطاط احلضاري واألخالقي،قي وجترميه وختطئته ونعته بالتقصريتلامل

ا مل جتد االحترام الالئق و،حقرت إذاكابرة لى الرفض واملإن النفس اإلنسانية جمبولة ع
    . اخلصوص وكرم املسلمني بكرامة ،واهللا تعاىل كرم بين آدم عامة
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قرن الترهيب بترغيب أكرب من عواقب ،وكما قرن االبتعاد عن الدين بالترهيب من العذاب
لكن أن ،ء تعاىل يتقلب بني حايل اخلوف والرجااإلنسان يف عالقته باهللاف،العمل احلسن

   رب يصل األمر ببعض الدعاة إيل التيئيس فهو نذير خطري؛ألنه ال يأس مطلقاً من رمحة اهللا
والبعض يعتمدون يف أداء رسالتهم الدينية على التخويف ،مهما بلغت خطيئة البشر،العاملني

الذي هو العذاب ،أكثر من عذاب اآلخرة،وعذاب القرب،وتفقط وبالذات التخويف من امل
بينما جاء اإلسالم ،ويعملون من أجل املوت،فنجد الشباب اليوم خيافون من املوت،احلق

ويعمل  ، صميم ذاتهوال وجل؛ألنه خياف اهللا يف فليجعل املسلم يواجه املوت بال خو
  .يبىن التذكريوعلى ذلك ينبغي أنُ ،يف القرب من اهللا تعاىل الصاحلات رغبةً

  عزوجل به املسلم يشكل الشخصية الواثقة من را وما وعد،تعاىل فالترغيب فيما عند اهللا
وقال الرسول )٢() وبشرِ الْمؤمنِني( :قال تعاىل)١(هلا  اهللاميومن كر،ومن ذاا،من دينهاو

  .)٣()بشروا وال تنفروا(:عليه الصالة والسالم
 ،ساً كما أوردنا يف اآلية الكرميةالمي أساوهو مصطلح إس)التبشري(مصطلح  عملونتسي

قبل أن ،واملبشر،سمي يف القرآن الكرمي البشري rبل إن رسول اهللا ،ريفالش واحلديث
   . نذير للكفار ؛ألنه بشري للمسلمنيتورد لفظة النذير

والبشر من البشري فهو يطلب بشر ونرغبهم مبا وعدهم رم ،فاألوىل أن نبشر املسلمني
ليت تضفي عليه هي الصفات او،القلب احملب للداعيةو،واللسان العذب،الوجه وطالقته

   .)٤(وهذه شروط الرسالة الناجحة،واحلب من مجهور متلقيه،القبول
   : فرد اتمع وعلى الدعوة والدعاةعلى ال ريفكوالت،بزار خطورة التطرف الفكريإ: رابعاً

 ومن هؤالء العلماء،بكل شرائحه عاتمويقع على عاتق ،خطريةإن التطرف ظاهرة مرضية 
 ممن ميتلكون رؤية صحيحة معتدلة يف ،العلميةاملراكز و،نظماتاملو،واملصلحني،والعقالء

وض ملواجهة هذه الظاهرة على هؤالء مجيعاً متضافرين جبدية ومنهجية النه،الدين
 : وهي،ث التطرفالبد من معرفة بواع،ولكي نصل للعالج الصحيح،)٥(ومعاجلتها

  .ه أبعاد متعددةيف النفس ل)توهم(وهو ما يتعلق بانطباع :عث النفسيالبا) أ
  . ويري يف اإلفراط سبباً إىل ذلك،لمفتارة شعور بالتقصري حبثاً عن األك -
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 .)١(تضيات املرحلة التارخييةوفهم مق،دون استكمال األدوات،وتارة بالقياس مع األولني -
فيتشتت أكثر وأكثر وهذا ،بأن اهللا سبحانه وتعاىل راضي عن هذا السلوكوتارة الشعور  -

  . )٢( )ة عملَهمكَذَلك زينا لكُلِّ أُم( :قال تعاىلكما ،من باب التزيني
ن وما آلت إليه األوضاع م،وهذا له عالقة بأهوال أهل الزمان :الباعث الواقعي) ب

وبالتايل فإن الصالح حمتاج ،وربط باإلعراض عن الدين،احنراف وتراجع يف منظومة القيم
ي اليت تتمثل ه،ماعة الفالنية املتشددةاجليقع الوهم أن املنهج أوو،إىل دعوة إىل اهللا تعاىل

أو تلك فيجد املرء نفسه مائالً ،وذلك بفعل الترويج املتاح هلذه اجلماعة،قيم اإلسالم  اليوم
كلما ،ويزداد التصاقاً ذه احلالة،كما يتم الترويج والزعم،إىل تلك اجلماعة األقرب إىل اهللا

ومع مرور الوقت وتزايد .اً رد االنتماءمعنويولعله يستفيد مادياً أو،ورأى الفساد،نظر
وكثرياً ما ،اد تطرفاً وتشدداً والتصاقاً ذا النموذج املنحرفري يزديبالعجز عن التغالشعور 

  ،من اإليقاع ؤالء الشباب الطيبني لتسخريهم ةيقف وراء هذه احلالة شخصيات مستفيد
ويصبح ،مفيغرر ،ؤالء الشبابطلعون عليها هيت ال يال،وتوظيفهم يف مشاريعهم اخلاصة

ومن أهم القضايا العادلة اليت مت توظيفها على ،هؤالء الشباب ضحايا هلذه الدعوي العريضة
  . )٣()أفغانستان وفلسطني(حنو خاطئ يف تعبئة املتدينني من الشباب قضييت 

   .وء الفهموس،وهذا مرتبط بسوء الفهم :العلمي الباعث) ج
   .)كتاباً وسنة(صتارة سوء فهم النيكون  -
  . ي والعمليمكسبهم العلو،وتارة يكون سوء فهم لنصوص السلف -
وكأما شيء ،وجعل االثنني،والدين،بني تدين الناس وتارة يكون بسبب اخللط ما -

  علماً بأن التدين ال يزيد عن كونه تعامل الناس مع التدين،واحد يستحيل الفصل بينهما
وليس من تدين أمر الناس بالتأسي به سوى تدين ،كثريينكما هو عليه ال،يندوليس هو ال

            . rاملعصوم
أن الشريعة  ظاناً،خلط مابني األزمنة واألحوالفي،تارة يكون سوء فهم للواقع املعاشو -

   . وأحوال املخاطبني،نظر إىل مقتضيات الزمان واملكان دومناً حركة ودوماً،ثابتة وجامدة
بني فال ميلك القدرة على التمييز ) موضوع الدعوة(للمدعوين وتارة يكون سوء فهم  -

  . قدرام ومراتب استعدادام
                                                

 .١٧٥ص،مرجع سابق،الشخصیة المسلمة :خلیفة - ١
 ]١٠٨[آیة،األنعام :سورة - ٢
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  ورفض اآلخرين هذا الباعث،وتارة وكثرياً ما تسهم املناهج اليت تدعوا إىل التطرف -
  .)١(وكاًلوللتلقي الفاسد فهماً وس،املقبلون عليها للتعبئة اخلاطئة فيخضع

موعة من العوامل الذي هو نتاج جم،له عالقة بتكوين اإلنسانوهذا  :الباعث الذايت) د
يغلب عليه ،ى حنو خاطئ أنتجت إنساناً شكاكاًاليت إذا ما استغلت عل،والظروف املعقدة

ه ويشعر،وفق املكان،ه إىل اخلروج من الزمانيقود،وسوء ظنه بالناس وبالزمان،سوء الظن
  . يرى يف الناس من ناج أو مستقيم سواه فال)اإلبليسية(باالستعالء واألفضلية واخلريية

  . )٢()فهو أهلكهم،من قال أن الناس هلكى(:rقال
غنياء من وتداول الثروة بني األ،االستبداد يف احلكم ومرده :الباعث السياسي) هـ 

وهذا يؤدي إىل الفساد الذي يعتقد البعض أنه بتشدده يف ،أصحاب النفوذ والسلطان
يزداد الفاسد السياسي يف ،ليه ويف كل مواجهة بني الفريقنيمواجهته ميكنه أن يتغلب ع

ودائماً يظل الفريق األول ،يف إيغاله يف التشدد)املتشدد(ويزداد الفاسد الديين ،الفسادإيغاله 
النتيجة و،وعلى حسم املعركة لصاحله،أقدر على استقطاب الناس،الذي ميلك املال والقوة

  . )٣(ن الفاسدينأن الوطن هو اخلاسر األكرب بني هذي
ولرمبا أطلقوا على أنفسهم وصف ،ةعون الثقافوأسبابه أولئك الذين يد :الباعث الثقايف) و

دون غربلة ،الحنالل ويتبنون أفكار اآلخريناووهم يروجون لثقافة االحنطاط ]نخبةال[ولقب
  مـــويتواصون فيما بينهم على حماربة القي،والتبعية،ويعيشون حالة االياروال متحيص 
وجيدون منابر كثرية هلم يف وسائل اإلعالم ،والتقدمية والعصرية باسم احلداثة،واألخالق

يف بث ،وهامش حرية الرأي،مستغلني مناخات التعددية واملرئية واملسموعة،املقروءة
  .)٤(واملتلقني،الشبابمسومهم يف أوساط 

دين تعرض ملوقف تتملك شخص مت وهو ردة الفعل اليت ميكن أن :الباعث الطارئ) ز
  ويف روف القاسية اليت تعيشها املنطقةوخاصة يف ظل هذه الظ،أوظلم أوإساءة،غنب،من،حاد

معيات اليت تعمل وبعض اهليئات واجل،بني األنظمة السياسيةاملنكد الدامي أجواء الصراع 
توليد ل مما ينتج سلوكاً شاذاً من الفريقني ميثل يف حقيقته مرتعاً خصباً،حتت عناوين دينية

دون ،ومن أبرز مساته السخط على احلياة واألحياء،الفكر الشاذ واملنحرف واملتطرف
  عواقب ال تنظر يف،وأفعال مدمرة،مواقفو،اً عن هذا السخط من خالل مفاهيمومعرب،متييز
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ها اليأس والقنوط وأحاط وال يهما النتيجة أياً كانت بعد أن تساوت لديها األشياء،األمور
 حيسب ما تعتقد أنه صواب علىو،ومسلحة يف معركتها هذه بالدين،األفضلومن التغيري حن

  .بأنه ميكن يكون خطأً،خيامرها شك أندون ،اإلطالق
  :واخلشونة يف النصح،وجتنب الغلظة،السعي إىل تأليف القلوب: خامساً

ال والقلوب ال متيل وال تستلني إ،رةواخلشونة منفّ،ألن الفظاظة نفره؛عدم الغلظة واخلشونة
وال خشناً ،فظاً غليظاً rوما كان حممد،ورفق التبليغ،وحسن الكالم،ولني القول،بالتأليف
  )١(فقال اهللا خياطبه بكل حنان ورمحة،سهالً بل كان مسحاً ليناً،حىت مع أعدائه،شديدا

)كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تنل اللَّه نم ةمحا رفَبِم( 
فَاعف عنهم واستغفر لَهم ( :بحانهقال س،والتواصل،املشاركةو لسماح عفو واوأمره بال)٢(

أرسل موسى وهارون عليهما  تعاىل يعلم أن اهللاحىت  ولكن)٣()وشاوِرهم في الْأَمرِ
  وأطغى الطغاة،الكفارإىل أكفر،السالم

ومل يقل اهللا )٤( )فَقُولَا لَه قَولًا لَينا لَعلَّه يتذَكَّر أَو يخشى( :فقال هلما،فرعون لعنة اهللا
  :تعاىل هلما

  سوف أحرقك،أنت من املفلسني،ي بعرةتساوالأنت ،مثل يا طاغوت قوال له قوالً شديداً
اليت ى عنها الكتاب  من ألفاظ التحقري والسخرية،غريذلك إىل،فويسق روبيضة،جويهل
  .والسنة املطهرة،العزيز

فإا من ،لوالصرب والتحم،ودماثة األخالق،ورقة الطبع،وخفض اجلناح،أما الرفق واللني -
إال بصحبتها  إال ا وال يتزين،ب الدعويأهم لوازم التبليغ والدعوة وال يتجمل اخلطا

وال يرتع من شيء إال ،إن الرفق ال يكون يف شيء إال زنه:(rقال)٥(ويكون هلا أثر ظاهر
ويعطي عليه ،إن اهللا حيب الرفق:(قالrأن سول اهللا tوعن عبداهللا بن مغفل )٦()هشان

إن اهللا (:قال rهللاويف حديث عائشة رضي اهللا عنها أن رسول ا)٧()ماال يعطي على العنف
  .)٨()كلهاهللا حيب الرفق يف األمر 

  السام عليكم:فقالوا،فقد دخل عليه مجاعة من اليهود،أسوة حسنةrولنا يف رسول اهللا -
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  وعليكم السام:وقالت،فردت بشدة وحدة،رضي اهللا عنها ففهمتها عائشة،يعنون املوت
  هــ األمر كلب الرفق يففإن اهللا حي،عائشةهالً يام: فقال النيب الرؤوف الرحيم،واللعنة
  .)١()وعليكم:فقد قلت: ما قالوا؟ قال أومل تسمع:يا رسول اهللا:فقالت

 ،والدعوة إليه،والقيام به،فالسعي إليه،وأما تأليف القلوب،السعي إىل تأليف القلوب -
وال شك أن تأليف ،بل هو من ضرورات الدعوة إىل اهللا تعاىل،مطلوب،مستحب مرغوب

ان فيثبت من ك،واإلحساس بإخوة اإلسالم،أبواب الترغيب والترهيب قلوب املسلمني من
و يتوب من كان أ،أو يستقيم من كان منحرفاً عن الطاعات،حديثاً أو جديداً على اإلسالم

زوجل على املؤمنني ولذلك من اهللا ع،)٢(أو يعود من كان شارداً عن احلق،ةواقعاً يف معصي
واذْكُروا نِعمةَ اللَّه علَيكُم إِذْ كُنتم : (اطبهمخي سبحانه فقال،املؤمنني بتأليف القلوب

على رمحته سبحانه  ويزيد يف منه)٣( )أَعداًء فَأَلَّف بين قُلُوبِكُم فَأَصبحتم بِنِعمته إِخوانا
هو الَّذي أَيدك بِنصرِه ( :فيخاطبه هذا اخلطاب احلنون الودود قائالً له،اليت أرسلت للعاملني

و نِنيمؤ٦٢(بِالْم ( نيب ا أَلَّفْتا ميعمضِ جي الْأَرا فم فَقْتأَن لَو قُلُوبِهِم نيب أَلَّفو
 يمكح زِيزع هإِن مهنيب أَلَّف اللَّه نلَكو ٤(   ))٦٣(قُلُوبِهِم( .  

 حىت يقدم هلم الدعم املادي،ال الزكاة للمؤلفة قلومممن ،وكذلك خصص اإلسالم
  . )٥(خوة اإلسالمأوإحساسهم ب،وإغنائهم عن املسألة،االقتصادي ويساهم يف تقدمي الدعم

تأليف أن يقصد إىل ،إنه يستحب للداعية الفقيه الواعي،نتجاوز احلقيقة لو قلنا ورمبا لن
ودفعاً ،فيعمل باملرجوح تأليفاً للقلوب،هوما ترجح عند،القلوب بترك بعض املستحبات

 أعظم من مصلحة فعل املستحبات ،مصلحة الـتأليف بني املسلمني لشقاق؛ألناو،للضغائن
 ويقدم أكرب النفعني ،ص على حتصيل أعظم املصلحتنيم حيرواإلسال.واالستمساك بالراجح

 بناؤها بثمانية أضالعاليت كان ،تغري بناء الكعبة املشرفةrكما ترك النيب ،الضررينوأخف 
أمل ترى أن (:رضي اهللا عنه فقال لعائشة،ليه اآلنع ة كماهيوليس بأربع -أو جدران -

 وجعلت هلا،بكفر لنقضت الكعبةحديثوا عهد  قومكأن ولوال ،قومك قصرت م النفقة
   . )٦()وأدخلت فيها احلجر،وباباً غربياً،باباً شرقياً
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كان أوىل ،بصالته لتأليفهمما وافق املصلني  ىتن اإلمام ميرى أ)رمحه اهللا(وكان اإلمام أمحد
يترك  أن،وأرادوا من اإلمام أن اليقنت،يقنتون بالوتروم البقملن صلى  وقد استحب،وأفضل
والسعي إىل ،واملخالفة على خالف األصل،فاملوافقة هي األصل،)١(تأليفاً هلم،القنوات
  .)٢(yكما يقول الفقهاء،باخلالف مستح واخلروج من،مرغوب حمبوب فاالئتال

يتيقنون من الولكن كثرياً ممن أنتسب إىل الدعوة اليوم : عدم مؤاخذة الناس بالشبهات -
بل قد )حدثين من أثق به(فيعتمد أسلوب،اجيفواألر،من الشائعات ناخلرب وال يتثبتو

 ويكيلون،وتقوالت املغتابني والنمامني،لتقاط  أنباء وإشعاعات املرجفنييتلهفون ال
ان من ام بذلك خاصة إن ك،إلفالساو،والفجور،لى الناس بالفسقوحيكمون ع،الشتائم

 وجهل بأصوهلا ،وهذا بعد عن أسس الدعوةأو مذهب؟؟،حزبأو ،أو مجاعة،خمالفاً لشيخ
  مع ىتـح واألراجيف،يؤاخذ الناس بالشبهاتrوما كان رسول اهللا،وأساليبها،وأهدافها

عليه ،يد الدعاةفيقول له س،اعترف على نفسه بالزنا) ماعز(فهذا،وأقر باملعصية،من اعترف
  . )٣()أو نظرت،أو قبلت،لك غمزتلع(:الصالة والسالم

وهكذا جيب أن يكون كأنه خياف أن ال يدري ما الزنا؟:قال ابن عباس رضي اهللا عنهما
ه فريتكز خطابالدعوة إىل اهللا تعاىل على بصرية يف rعلى منهج النيبكل داعية يسري

والتواضع وال يلتفت ،والرمحة،والرفق،وعلى حسن الظن،ال التعسري،عوي على التيسريالد
حنن قوم :الدعاة بعض ب معه مقولةوبل يستصح،أو االحنالل يف الدين،ملن يتهمه بالتساهل
  والغلو يف الدينوال نعرف التشديد ،ولكن نعرف التيسري فيه،يف الدين ال نعرف التساهل

    .بل نعرف االستمساك به
ومن الضرورات الدعوية اللجوء إىل ،وطبيعية،ن التدرج سنة شرعيةإ :التدرج يف التبليغ -

يعلمنا اخلالق البارئ التدرج يف ،اخللق مراحل وتطبيقها حىت يف،التدرج يف تبليغ األحكام
ويف كل ذلك تنبه ،يف خلق اإلنسانأو،سواء يف خلق السموات واألرض،كويناإلنشاء والت
قُلْ أَئنكُم ( :قال سبحانه،وا سنة التدرجلريع ،وأولياء األمور،والتربويني،لمنيملسللدعاة وا

) ٩(ذي خلَق الْأَرض في يومينِ وتجعلُونَ لَه أَندادا ذَلك رب الْعالَمني لَتكْفُرونَ بِالَّ
وجعلَ فيها رواسي من فَوقها وبارك فيها وقَدر فيها أَقْواتها في أَربعة أَيامٍ سواًء 

 نيلائلس٤(  ))١٠(ل(.  
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  قال تعاىل،مث أخرجه طفالً،مث من مضغة،مث من علقة،ن من نطفةخلق اإلنساسبحانه  نهأو
)ا النها أَيي نم ثُم طْفَةن نم ابٍ ثُمرت نم اكُملَقْنا خفَإِن ثعالْب نبٍ ميي رف متإِنْ كُن اس

أَجلٍ  علَقَة ثُم من مضغة مخلَّقَة وغَيرِ مخلَّقَة لنبين لَكُم ونقر في الْأَرحامِ ما نشاُء إِلَى
ولكن )كن(خلق األشياء بكلمةوهو سبحانه قادر على  )١()م نخرِجكُم طفْلًامسمى ثُ

 ولكنه يتدرج يف اخللقال يعجزه شيء  وتعاىل فهو سبحانه،م أهل الدعاة إليهيريد أن يعلّ
ن ؛ألاملطلوب  إىل واحلكمة تقتضي التدرج وصوالً،والتهيئة اإلعالءواإلنشاء والتكوين و

وال ،ومألوفها دفعة واحدة،وال تتخلى عن عادا،واحدةالطبائع ال تقبل التكاليف مجلة 
عن  التكاليف ترويضاً متدرجاً حىت يفطمواوإمنا يروض الناس قبول ،متتنع عما تعودته فوراً

ال ميكن إعادته يف أسابيع ،ألن ما غاب قروناً من الزمان فشيئاً وذلك؛ اطئة شيئاًاخل ماعاد
وال يرتكز على ،احلماس مع من ال يفقه الدعوةإذ ال يقدر،غرية ومحاساً،مهما امتأل الداعية

  . التدرج
  :لعل أمهها مايلي فوائد وحكموللتدرج 

س مجلة أنزل الكتاب على النا،يم اخلبريفلو أن اهللا احلك،يسهل قبول الدعوةالتدرجُ : أوالً
ا مل،م بالتعاليم مجيعها يف زمن واحدةوألزمه،يف وقت واحد بالشرائع كلها وكلفهم،واحدة

وما ،خاطبهم مبا يوافق الفطرة،يعلم من خلق،سبحانه ولكنه وهو،قبل الناس ذلك بل نفروا
وألزم ،به منجماً مفرقاًفأنزل كتا،دعوتهوذلك ما يسهل على املدعوين قبول ،يقنع الفكرة

ويقنعهم ،بالرفق ويأخذهم،حىت يسهل هلم سبيل التدرج،املؤمنني بالتكاليف شيئاً فشيئاً
ل التكاليف وهو الوسيلة لتقب،عالج النفوس اجلاحمةوهذا ما يؤكد أن التدرج هو ،بااللتزام

  .    )٢(من غري ضجر والعنت
من دعوة يف األرض تقوم بنشر فكرة إال ما،التدرج يعني على اإلعداد واألحكام: ثانياً

كما البد من إعداد ،ة اليت تريد أن تغرس فيها بذروهااج إىل إعداد ويئة للبيئتوهي حت
لذي ا،مبنهجية التدرج إالوذلك ال ميكن أن يتم ،الرجال القادرين على جعل هذه الفكرة

مهم وعلّ،هموالرجال الذين راب،والدولة اليت أقامها،يف الدعوة اليت دعا إليها rاتبعه النيب 
ولو أنه ،وخري قرون مر فيهم الزمان،حىت كانوا خري أمة أخرجت للناس،ب واحلكمةاالكت
r وإقامة ،حكماً ودعوة،وينشئ دولة اإلسالم،ويقيم التوحيد،أراد أن يهدم األصنام

لو .د الدولةوبناء القتصا،ألخالق القرآن الكرميوغرساً ،وتنظيماً للحياة االجتماعية،للحدود
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ولكنه ،وتالشت دعوته،دولته تال اار،عام واحد يف،أراد أن يقيم هذا كله مجلة واحدة
وتنمية ،وتزكية النفوس،وتربية القلوب،ويئة العقول،جعل التدرج وسيلة إلعداد الرجال

  تعاىل الدين وأمت اهللا،لناس يف دين اهللا أفواجاًودخل ا،وجاء الفتح،فجاء نصر اهللا،اتمع
  .وأكمل النعمة

وهو أن اهللا ،يتعلق بالتبليغ،وهذا جانب مهم للغاية :التدرج واإلعداد ألهل البالغ :ثالثاً
ضح مثال وأو،بية قادة الدعوةوتر،عليهم السالم،من الرسل املبلغنيتعاىل تدرج يف إعداد 

 وهو أول ما ينبغي االهتمام،وعقله،فبدأ بإعداد فكره rما سلكه الوحي مبحمد،لذلك
خلَق ) ١(اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذي خلَقr: ) فكان أول ما أنزل عليه ،ورعايته وتربيته،به

علَّم الْإِنسانَ ما لَم ) ٤(الَّذي علَّم بِالْقَلَمِ ) ٣(اقْرأْ وربك الْأَكْرم ) ٢(الْإِنسانَ من علَقٍ 
 لَمع١( ))٥(ي( . 

 ،ألن القراءة هي اليت تعلّم الصالة)جاهد(أو) صم(أو)صلى(ومل يقل)أقرأ(فبدأ بكلمة
لتنبيه العقل إىل ؛مرتني)خلق(كلمة وتكررت،بادات والطاعاتوكل الع،واجلهاد والصيام

 وتكررت كلمة ،باخلالق عزوجل طواالرتبا،والتدرج يف الدعوة،درج املخلوقاتت
ه دعوت يف  اإلنسانومراعاة حال ،لتوحي بشمول الرسالة لكل اإلنسانية مرتني)اإلنسان(

 ،يطالعويدرس و ؛ألن من يقرأتعاىلوكرم الرب ،وربطت اآلية بني القراءة إىل اهللا تعاىل
  . واملعارف واالكتشافاتيتكرم الرب عليه بالعلوم ،وجيتهد،ويبحث ويتابع

وحافظ التجارب ،رمز الثقافة)القلم(ية التعليم واإلشارة إىلألمه)مويعلّ،معلّ(الحظ كلمة
  . )٢(التاريخ منذ فجر،وكاتب العلوم اإلنسانية،ةالبشري

ليكون داعية عابداً زكي ؛وضمريه،وقلبه،ونفسه،ذلك يثين ربنا عزوجل بإعداد روحهول -
نِصفَه أَوِ انقُص منه ) ٢(قُمِ اللَّيلَ إِلَّا قَليلًا ) ١(يا أَيها الْمزملُ ( :قال سبحانه،النفس
 . )٣( ))٤(أَو زِد علَيه ورتلِ الْقُرآنَ ترتيلًا ) ٣(قَليلًا 

قُم فَأَنذر ) ١(يا أَيها الْمدثِّر ( :قال تعاىل،اتمع ه ليواجه وجيابه ويغريبإعداد يثلثمث  -
)٤( ))٢(. 
 .)٥(  )ولربك فَاصبِر( :وجل قال عز،لونيقو على ما أمره بالصربو -
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 . متزن،جيف شكل متدر،عليهم السالم،مبثل هذه اخلطوات يعد الرسل -
حبسب حالة القوم ،واألولويات،مبراعاة التدرج tمعاذ بن جبل rولقد أمر رسول اهللا
وماذا فحدد له مباذا يبدأ؟،وا أهل كتابحينما كان،وهم أهل اليمن،الذين أدار تبليغهم

إنك تأيت قوماً أهل كتاب فادهم إىل (:فقال له؟أسلوب يتعامللغ؟ وبأي يب وكيفم؟يقد
 فإذا،اهللا عبادة إليه تدعوهم ما أول فليكن،ويف راية،شهادة أن ال إله إال اهللا وأين رسول اهللا

 فإذا،م وليلتهميومه يف،صلوات مخس عليهم فرض قد اهللا أن فأخربهم اهللا عرفوا
فإن هم  ، صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إىل فقرائهم،عليهم فرض اهللا أن فأخربهم،فعلوا

  . )١()وبني اهللا حجابفإنه ليس بينها،واتق دعوة املظلوم،فإياك وكرام أمواهلم،أطاعوا لذلك
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  :اخلامتة
  : أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة: أوالً

  : ولعل أمهها مايلي،ة من النتائجلقد توصلت الدراسة بفضل اهللا تعاىل إىل جمموع
   هي األفكار :داخل اتمع اإلسالمي،ن منابع املشاكل والكوارث التفجريية والتكفرييةأ )١

  .املتطرفة   
   تمع من التطرف والغلو وجوب اإلسهام يف محاية ا،اإلسالمي عامةكر على محلة الف )٢

 . الديين   
     بشكل ،ويف حتقيق األمن الفكري،قيق األمن بشكل عامألئمة واخلطباء دور كبري يف حتل )٣

 .خاص   
  ويف ،والتراحم بني أفراد اتمع،والتناصر،بارز يف حتقيق التعاون لألئمة واخلطباء تأثري )٤

 .املسلمني بالدالدخيلة على وواهلدامة ،محاية الشباب من األفكار املتطرفة   
  اختالف القدرات العقلية  إىل االستفادة من  لألئمة واخلطباء أثر كبري يف الدفع )٥

 . اتونبذ اخلالف،العاليةواملواهب    
   ائص اإلسالم السامية فهم خصو،لألئمة واخلطباء دور بارز يف تفعيل وتكوين )٦

    يف عقول ،ورفع احلرج،والتذكري،والتيسري،والرمحة والترغيب والتبشري،التسامح:مثل   
  الذي ،ذه اخلصائص من أمهية كبرية يف جمال حتقيق األمن الفكريوذلك ملا هل،املتلقني   
  .تتطلع إليه األمة اإلسالمية   
   عقول يف  واالعتدال مهم يف تفعيل وترسيخ منهج الوسطيةلألئمة واخلطباء دور  )٧

  . وخاصة فئات الشباب،املتلقني   
وعلى ،ى الفرد واتمعلتطرف الفكري عللألئمة واخلطباء دور واسع يف بيان خطورة ا )٨

 . الدعوة والدعاة
   جاءت الشريعة لألمن الفكري أمهية كربي يف احلفاظ على الضروريات اخلمس اليت )٩

  .وصيانتها من العبث والعدواناإلسالمية حبفظها    
  وبكل فروع األمن ،يؤدي إىل اإلخالل باحلياة كلها،إن اإلخالل باألمن الفكري )١٠
  .املختلفة    

  
  



 ٣٣

  التوصيات : انياًث
األئمة واخلطباء يف جمال حتقيق األمن الفكري دور {يف اية هذا اجلهد املتواضع حول

  : بدراسة املواضع التاليةوأتقدم ببعض التوصيات  }واالنتماء الوطين
  دراسة علمية دقيقة لدور معلم التربية اإلسالمية يف حتقيق األمن الفكري يف املرحلة - ١

  . واملتوسطة والثانوية االبتدائية    
 .دراسة علمية دقيقة لدور خطبة اجلمعة يف معرفة املتلقي ألحكام الشريعة اإلسالمية- ٢
  دراسة علمية وميدانية لدور الزوجة املسلمة املتعلمة يف محاية األوالد من األفكار - ٣

  .املتطرفة   
  . فكار الشبابدراسة علمية ألثر مقرر الفقه يف املرحلة الثانوية يف بناء أ- ٤
  يف حتقيق الفكر األمين)آن الكرميمجعيات حتفيظ القر(دراسة علمية وميدانية لدور- ٥

 .لدى الدارسني واحلفاظ   
  : املقترحات: ثالثاً

ع مدارك أفراد اتمع السعودي يلتوس،يف ربوع اململكة احلبيبة عديدةة بناء مراكز أمني
وإبراز خطورة ،يف احلماية من كل املخاطر واملشاكل،وبأمهية األمن الفكري،األمنيةبالثقافة 

  .   وعلى أمنه واستقراره،على كل مقومات اتمع،اإلخالل باألمن الفكري
أن ينفع ذا العمل ،رب العرش العظيم،أسأل اهللا الكرمي: ويف ختام هذه الدراسة

سلم على نبينا وصلى اهللا و،إنه جواد كرمي مسيع جميب،والسامع له،والقارئ الكرمي،كاتبه
   . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني،حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  
  
  
  
  
  

       
  
  
  
  
  
  



 ٣٤

  :املصادر واملراجع
  .  القران الكریم –أ 

  : المصادر والمراجع األخرى –ب 
  .امع الثقايف أبو طيب،م١٩٩٧ط،حقوق اإلنسان يف اإلسالم: إبراهيم املرزوقي -١
  .الزرقاء،هـ مكتبة املنارة األردن١٤٠٥ط،اإلسالم وتربية اإلنسان: سعادةإبراهيم  -٢
  .هـ دار املعرفة بريوت١٣٧٩ط،فتح الباري: ابن حجر العسقالين -٣
  .بريوت،مؤسسة الرسالة)ت.د(ط،السرية النبوية: أبو احلسن علي احلسين الندوي -٤
  .هـ املكتب اإلسالمي دمشق١٣٩٨ط،املسند: أمحد بن حنبل -٥
  . دار اكتب التراثية القاهرة)ت.د(ط،السنن الكربى):النسائي(أمحد بن شعيب بن علي -٦
 ).ت.د(ط،مجع العاصمي،جمموع الفتاوى:أمحد بن عبداحلليم بن تيميه -٧
  . مقال يف جملة األمن واحلياة،وسائل االتصال ودورها يف محاية األمن الفكري: أمحد حممد موسى -٨
  .هـ مطبعة احلليب القاهرة١٣٨٤ط،سري القرآن العظيمتف: إمساعيل بن كثري -٩

     ] واملرشدين حماضرات الدورات التدريبية للخطباء[حبث يف جملة األوقاف واإلرشاد:التطرف والغلو -١٠
 .صنعاء،مطابع اليمن احلديثة)ت.د(ط 

  حماضرات الدورات   [إلرشادحبث يف جملة األوقاف وا:التيسري والتسامح يف اإلسالم وموقفه من الغلو والتشدد -١١
 .مطابع اليمن احلديثة)ت.د(ط]التدريبية للخطباء واملرشدين 

  .هـ املكتب اإلسالمي دمشق١٤٠٣ط، واألرناوط،حتقيق الشاويش،شرح السنة: احلسني بن مسعود البغوي -١٢
  .تبريو،داراملعرفة) ت.د(ط،قواعد األحكام يف معرفة مصاحل األنام: العز بن عبدالسالم -١٣
  حبث يف جملة البحوث ،دور املؤسسات التربوية يف الوقاية من الفكر املتطرف: تيسري بن حسني السعيدين -١٤

 .هـ ١٤٢٦ربيع اآلخر )٣٠(العدد،األمنية مركز البحوث والدراسات بكلية امللك فهد األمنية 
  .ريوتب،دارالكتب العلمية)ت.د(ط،مناهج البحث يف التربية: جابرعبداحلميد جابر -١٥
  هـ دار الكتب ١٣٧٣ط،اجلامع الصغري يف أحاديث البشري النذير: جالل الدين عبدالرمحن السيوطي -١٦

 .بريوت،العلمية 
  .١٣٦ص،القاهرة،هـ مطبعة احلليب١٣٨٤ط،األشباه والنظائر:جالل الدين عبدالرمحن السيوطي -١٧
حبث يف أكادميية نايف األمنية ،يمن الفكرالشريعة اإلسالمية ودورها يف تعزيز األ: عبدالرمحن السديس -١٨

  .الرياض
 .الرياض،حبث يف أكادميية نايف األمنية،األمن الفكري وضوابطه: بن معال اللوحيق نعبدالرمح -١٩
  .هـ مؤسسة الرسالة بريوت١٤٠٠ط،صور من مساحة اإلسالم: عبدالعزيز عبدالرمحن بن علي الربيعة -٢٠
  .٣٧٩ص/٢ج،بريوت،دار املعرفة)ت.د(ط،لسننا:عبداهللا بن حممد الدارمي -٢١
  .٢٠-١٨ص،بريوت،دار الكتب العلمية)ت.د(ط،تاريخ التشريع اإلسالمي:عبدالوهاب خالف -٢٢
  .القاهرة،دار الشروق) ت.د(ط،روح الدين اإلسالمي: عفيف عبدالفتاح طبارة -٢٣
  .بريوت، ر الريانهـ دا١٤٠٥ط، جممع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن أيب بكر اهليثمي -٢٤
  .دار الفكر بريوت)ت.د(أمحد شاكر ط،حتقيق،احمللى : علي بن أمحد بن سعيد بن حزم -٢٥
  .القاهرة،دار الفكر العريب )ت.د(ط،السنن: علي بن عمر الدار قطين -٢٦



 ٣٥

  الدورات حماضرات [حبث يف جملة األوقاف واإلرشاد اليمنية،مكانة العلماء ودورهم يف اتمع: عمر بن حفيظ -٢٧
  .صنعاء،مطابع اليمن احلديثة)ت.د](التدريبية للخطباء واملرشدين      
  ]  حماضرات الدورات التدريبية للخطباء واملرشدين[مكانة العلماء ودورهم يف اتمع: عمر بن حفيظ -٢٨

  .مطابع اليمن احلديثة)ت.د(ط      
  حبث يف جملة الباحث العلمي   ،تفكري يف اإلسالمموقف علماء العقيدة من ظاهرة ال: قدور أمحد الثامر -٢٩

  .مطبعة األوقاف صنعاء،م٢٠٠٨يونيو )١٧(عدد      
  . بالرياض،حبث أكادميية نايف األمنية،واقع األمن الفكري: حممد احلبيب حريز -٣٠
  .اإلیمانبريوت كتاب ،هـ دار املعرفة١٣٧٩ط،الصحيح اجلامع: حممد بن إمساعيل البخاري -٣١
  .هـ مطبعة احلليب القاهرة١٣٥٨ط،جة النفوس: مد بن عبداهللا بن أيب مجرةحم -٣٢
  هـ مطبعة احلليب ١٣٥٨ط ،فتح القدير اجلامع بني الرواية والدراية من علم التفسري: حممد بن علي الشوكاين -٣٣

  .القاهرة      
  ، هـ دار الريان بريوت١٤٠٨ط،السنن: حممد بن عيسي الترمذي -٣٤
  .دار املعرفة بريوت)ت.د(ط،السنن: ابن ماجه،بن يزيدحممد  -٣٥
  .مطابع النرجس الرياض)ت.د(الشباب ومشكالته من منظور إسالمي ط: حممد توفيق إبراهيم زنايت -٣٦
  .هـ مؤسسة الرسالة بريوت١٤١١ط،اتمع املسلم: حممد سيف الدين رفعت -٣٧
  . الكتب التراثية القاهرةدار )ت.د(ط،فتح القدير: حممد عبدالرؤوف املناوي -٣٨
  .القاهرة،دار الكتب التراثية)ت.د(ط،الترغيب والترهيب: حممد عبدالعظيم املنذري -٣٩
  .هـ دار الفكر بريوت١٤١٧قضايا شائكة يف حياة األمة املسلمة ط: حممد علي الراية -٤٠
  حماضرات [األوقاف واإلرشادحبث يف جملة ،مراعاة حال املخاطبني يف اخلطاب الدعوي: حممد علي الضمربي -٤١

  .مطابع اليمن احلديثة)ت.د(ط]الدورات التدريبية للخطباء واملرشدين       
  .جدة،هـ دار الثقافة اإلسالمية١٤١٢ط،صفحات يف أدب الرأي: حممد عوامة -٤٢
  .هـ دار السالم دمشق١٤١٣ط،الشخصية املسلمة:حممد حممد خليفة -٤٣
  .هـ دار الفكر دمشق١٤١٣ط،العلم يف السنة الكتابآداب طالب : حممد حممد سعد -٤٤
  .هـ دار الكتب العلمية بريوت١٤١٣ط،حياة الصحابة: حممد يوسف الكاندهلوي -٤٥
  .هـ دار املعرفة بريوت١٣٧٥حتقيق وترقيم حممد فؤاد عبدالباقي ط، الصحيح: مسلم بن احلجاج القشريي -٤٦
  حبث يف جملة األوقاف واإلرشاد ،كونات هوية الشبابدور التوجيه واإلرشاد يف م: مهدي الرميي -٤٧

 .صنعاء،مطابع اليمن احلديثة)ت.د(ط،اليمنية      
  مطابع اليمن )ت.د(حبث يف جملة األوقاف واإلرشاد اليمنية ط،أزمة اخلطاب الديين املتشدد: حيي أمحد النجار -٤٨

  .صنعاء،احلديثة      
  مطابع اليمن )ت.د(حبث يف جملة األوقاف واإلرشاد اليمنية ط،ين ومالحمهأفاق اخلطاب الدي:حيي أمحد النجار -٤٩

  .احلديثة صنعاء      
  احملاضرات التدريبية [حبث يف جملة األوقاف واإلرشاد اليمنية،وسبل مكافحته،اإلرهاب وخماطره: حيي النجار -٥٠

  ٣٩-٣٨ص/٢ج،صنعاء،مطابع اليمن احلديثة)ت.د(ط]للخطباء واملرشدين       
  .هـ مطبعة اإلرشاد بغداد١٣٩٦ط،حتقيق أكرم العمري،املعرفة والتاريخ: يعقوب بن سفيان الفسوي -٥١
  



 ٣٦

   الفـــــــــهرس
  الصفحة  املــــوضـــــــــوع

  ١  صفحة الغالف 
  ٢  صفحة البسملة 
     ٥ــــــــ٣  اإلطار العام للدراسة:املبحث األول

  ٣  .املقدمة:أوالً
  ٣  .راسةمشكلة الد:ثانياً
  ٤  .أسئلة الدراسة:ثالثاً
  ٤  .أهداف الدراسة:رابعاً

  ٥  .حدود الدراسة:خامساً
  ٥  . منهج الدراسة:سادساً

ينة العامة واالستقرار:املبحث الثاني ّ   ١٣ـــــــ٦  يف اتمع  أهمية األمن الفكري على السك
  ٦  .حتقيق التالحم: أوالً
  ٧  . محاية شباب اتمع:ثانياً
  ٩  : لشباب من بعض القضاياف اموق~
  ٩  .الوالء والرباء -١
  ١٢  .  فتنة التكفري -٢

  ٣٠ـــــــ١٤  . دور األئمة واخلطباء يف حتقيق األمن الفكري: املبحث الثالث
  ١٤  . التوعية لفهم التسامح الديين،وترسيخ منهج الوسطية واالعتدال لدى شباب اتمع: أوالً
  ١٦  .ورفع احلرج،فهم التيسري واليسر العناية بتعميق: ثانياً
  ٢١  .إبراز أمهية استخدام الترغيب والتبشري والتذكري: ثالثاً
  ٢٣  .الفرد اتمع وعلى الدعوة والدعاة ىري علفكوالت،إبزار خطورة التطرف الفكري :رابعاً

  ٢٥  . السعي إىل تأليف القلوب وجتنب الغلظة واخلشونة يف النصح: خامساً
  ٣٢ـــــــ٣١  اخلامتة

  ٣١  .  النتائج:  أوالً
  ٣٢  . التوصيات: ثانياً
  ٣٢  .املقترحات: ثالثاً

  ٣٤ــــــ٣٣  :املصادر واملراجع 
 
 


