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F 
الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله   

 .وصحب  ومن نهج نهج  واتبع ملت  واستمسك بكتاب رب  وسنت  إلى يوم الدين
 ،،،وبعد

فنظههرال لحاجههع العمههو الههدعوق إلههى البواعههد المههابمع والمنظمههع للممارسهها   
ونظههرال للمههرورا   ،التمبيبيههع فههي ميههادين الههدعوة الم تل ههعالدعويههع النظريههع و

حيه  التحهديا  الكبهرا والمههام  ،ال كريع التي ي رمها الواقهع ال كهرق المعاصهر
ومحو آثارهها  ،الجسام الم رومع على الدعاة إلى هللا تعالى في معالجع إشكالياتها

بهد كثيهرال مهن التصهعيد ونظرال ألن المعالجا  لبمايا الهدعوة المنهجيهع ت ت ،السلبيع
والمههبم فههي ممههر منهجيههع علميههع تحكههم صههيادع المنظومههع الدعويههع والههداعي 

والوسهالو والبنهوا  حتهى ت هر   ،والمهدار  والمسسسها  ،والمدعو والمدعو إليه 
 .في النهايع عمالل مسلوالل متمي ال وفق مبادئ منهجيع فكريع مابمع وهاديع

اآلن على  لم ولب  وتدا و في تحريهر ونظرال ألن الساحع ال كريع تنموق  
رميهه  من مههن الواجههب  ،الم ههاهيم والههرسا المنهجيههع ألنههها ما الهه  بكههرة و صههبع

الرسالي والعلمي المنوم بي من متبدم بهههه األمروحها  المنهجيهع ب يهع ا صهال  
ال كرق والعلمي والنهوض بالواقع الدعوق على منها تمثو انمالقع لرسا منهجيهع 

مو تميف إلى ما وفبنا هللا تعالى  ،من م اهيمها وم رداتها وقماياهام را توسع 
ل مههن مسههلولياتها وواجباتههها الدعويههع ،إليهه  مههن رسا ومفكههار وتصههورا   ،انمالقهها

وممالل في تصحيح المسار لدا األمياف والتيارا  واالتجاها  الدعويع الموجودة 
ل لأل ههر الشهريف كمسسسهع د ،على الساحع الدعويع عويهع رالهدة فهي العهالم ودعما

وفهق هللا قادته  الم لصهين وعلماله  المههديين إلهى مها فيه  ال يهر للهدين  .ا سهالمي
 .والدنيا واآل رة

منهج الددعوة االسدتردادي دراسدة » :ثم متبدم بههه الدراسع المنهجيع بعنوان 
 .«تأصيلية
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 د / أحمد إسماعيل أبو شنب .أ
 أستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية

 لية أصول الدين والدعوة بطنطابك
 جامعة األزهر
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 االستردادي الدعوة منهج قواعد

 هـــائصـوخص هقواعد 
 :ترداديــــاالس جـــالمنه ومـــمفه 
مقصههد بهه  هلههك المههنهج المتبههع فههي دراسههع تههاريل ومحههواو األمههم والشههعوب  

ههو م تبهر إلهى و .والجماعا  البشريع ببصد معرفتهها ومعالجتهها واالسهت ادة منهها
مجموعع من الحه م المهابمع التهي تمثهو عناصهر قاعديهع تبعهد لعمليهع االسهترداد 

 .وتمبم  وتهدق المستدلين ب  إلى المنهج األمثو في التناوو والمعالجع
هنهاك العديهد مههن البواعهد العلميههع المنهجيهع التههي يرتكه  عليههها مهنهج الههدعوة  

الص التههي تميهه ه عههن ديههره مههن كمهها من هنههاك العديههد مههن ال صهه ،االسههتردادق
 :المناهج الدعويع األ را نومحها فيما يلي



 أبو شنب إسماعيل أحمداألستاذ الدكتور  / 

 - 6 - 

 األوو بح الم
 االستردادي الدعوي المنهج قواعد

 

 :الدعوة االستردادي فيما يلي منهج نجمل قواعد 
 .السرد والتوثيق –1 
 .المبارنا  النصيع –2 
 .فب  الممامين الرواليع –3 
 .اري يعتجريد األحدا  والوقالع الت –4 
 .استنماق النصوص وتجنب ا مالءا  وال رض المعرفي –5 
الم ههاهيم الدالليههع لههههه البواعههد كح مههع مههن  – ت صههيالل  –وفيمهها يلههي نحههرر  

ومها يتمهمن   ،الموابم المنهجيع للمعرفهع الناتجهع عهن قهراءا  التهاريل وت مالته 
 ،ن  وقوانينه وفهم سهن ،إصالحيع تستكشف عبق التاريل بوتجار ،من قيم معرفيع

التهي تههدق العبهو والبهيم المعرفيهع المكتسهبع  «المت يهرا »و «الثوابه »ومعرفع 
ومهميههع هلههك  نمههال العمههو الههدعوق  ،واستشههراف المسههتببو ،إلههى آفههاق التههاريل

 .ومبم الممارسا  الدعويع على الساحع في العصر الحامر
 

 .والتوثيق السرد :أوالا  
وجمههع  ،قا  األحههدا  والظههواهر التاري يههعويعنههى بههههه الباعههدة تتبههع مسهها 

 ،ممراف الحد  والظاهرة في إمار نشيج معرفي ي لص لبهيم المعرفهع التاري يهع
ومههن لههوا م ههههه الباعههدة المعرفيههع عههدم إ مهها  الحههد   ،وت هههم قمههايا التههاريل

التهي مد  مو للحه م المهادمع  ،التاري ي لعمليا  إقصاء وإ احع لبعض ممرافه 
 .مو لعناصره البناليع التكوينيع ،و هإلى حدوث  وبر

عاله  ال منهي ومسهاقات  التاري يهع ومالبسهات  لتلهك وكما تعنهي عهدم إ مها   
يههع انتباليههع ت ههدم ال كههرة والتوجيهه  فههي دراسههع الحههد  وت هههم العمليهها  وفههق منهج

التههههاري ي مو الظههههاهرة التاري يههههع فههههي  «الحههههد »وال ت ههههدم  ،قمههههايا التههههاريل
كوعههاء داللههي ممههاميني  –الحههد  عههدم إ مهها  روايهها   كمهها تعنههي ،جوهرهمهها

وهلهههك  ،مو لتلهههك ا  احهههع ،لهههههه االنتباليهههع –يحمهههو دالال  الحهههد  وممهههامين  
كتلهك التهي ت مهع التهاريل دعما لمسارا  م رمع في دراسهع التهاريل  ،ا قصاء

  .لت سير مادق مو علماني مو إلحادق مو منهجي مو مال ي
اري يع تتمثو في إحهدا الصهور التاليهع مو فيهها مجتمعهع الت عالي نتعلى من اال 

 :ومنها ما يلي
بتههر النصههوص وانت اعههها مههن مسههاقاتها بمهها ي ههدم األهههداف المعرفيههع  –1 

 .الم رمع
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مو المجهولهع االعتماد على النصوص المهعي ع والمتروكهع والمرفومهع  –2 
 .في بيلع الحد 

 .ل دمع التوج  لي عنق ههه النصوص وتمويع داللتها قسرال  –3 
عهه و بعههض النصههوص الرواليههع للحههد  عههن سههالر نصههوص الروايههع  –4 

وههو مها يمكهن من نملهق عليه   ،الم تل ع بهدالالتها المتعهددة وممهامينها المتنوعهع
مق جعلههها واهيههع  «عنكبههع منسههجع الحههد »مو  «هههدم نسههيج الحههد  مو الظههاهرة»

وت ييههب العبههو  ،ي ي هاتهه كنسههج العنكبههو  وهههها يههسدق إلههى ادتيههاو الحههد  التههار
وإثارة سحب من المباب المتكهاثف حهوو روايها  األحهدا   ،الواعي لهها الحد 

 «.موعيع الحد  الدالليع»التاري يع والتي مملب  عليها 
االعتمههاد علههى النصههوص الم تل ههع مو المصههنوعع مو المومههوعع حههوو  –5 

 .صورة الحد 
ل   ل للتار وال تعدو االنتباليع كونها ت يي ا ل  يل وتشويها بالمسارا   لحبالب  وانحرافا

الجدليهههع »المعرفيهههع التاري يهههع البيميهههع إلهههى مسهههتنبع معرفهههي آسهههن تتصهههاعد فيههه  
وت يههب عنهه  الدراسههع الواعيههع لمباصههد دراسههع األحههدا  والظههواهر  «التاري يههع

 .والوقالع وعبرها وعظاتها
ى وثاقهع الهنص االعتمهاد الكلهي عله «السرد والتوثيهق»كما تعني ههه الباعدة  

ل  للحجههع والههدليو والبرهههان التههاري ي الهههق يسههتنمق  وصههحت  وقوتهه  وكونهه  مظانهها
وإعماالل لمبهدم األمانهع العلميهع  ،يع وقمعيع ال احتماليعنال ظ ،الواقع بدالال  يبينيع

وثاقهع »ويمكن من نملق  ،عدم ت ييف الوعي وتشوي  حبالق التاريل يالتي تبتم
كوعهاء ممهين لألحهدا   «اب المبيعهي للهنص التهاري ياالنت ه» «النص التاري ي

إنكهار الن عهع  عال يتعهارض مه «االنت هاب» وههها .التاري يهعوالوقالع والظواهر 
واألوعهى مهن فاالنت اب المبيعي للنص يعني انت ا  األقهوا واألصهح  ،االنتباليع

ار مها األدلع ودالالتها في معرض دراسع الحد  ب الف االنتباليع التي تعني ا تيه
يركهه  ... فاالنت ههاب المبيعهي .ي هدم توجيهه  البحه  مههن النصهوص ولههي  الحبيبهع

 «الحههق المههدعي»ممهها االنتباليههع فتركهه  علههى  ،للحههد  «الحبيبههع المملبههع» علههى
 .المتوهمع للوقالع واألحدا  والظواهر التاري يعوالت سيرا  

 

ا    .النصية المقارنات :ثانيا
ثهم  ،وص التاري يهع وفهق مهنهج األولويها ترتيهب النصهويبصد بههه الباعدة  

ل  ل  مبابلتها ببعمها ومبارنتها منموقا في إمار فب  الموا نا  والترجيحا   وم هوما
وتتناسههب  ،تتحبههق مصههداقيع فبهه  الحههد  مو الواقعههع مو الظههاهرة التاري يههعحتههى 

ل  ل  المبارنا  النصيع تناسبا مو  - «االنت هاب المبيعهي للنصهوص» مع عمليهع مرديا
االنت اب ال وقي للنصوص الهق يحبهق سهيادة الهنص وسهيادة دالالته   –حرا باأل
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فكلمهها قويه  المبارنهها  .. .المبيعيهع وسهيادة الحبههالق التاري يهع الماثلههع فهي ثناياهها
 .والعك  صحيح ،النصيع قوي  عمليع االنت اب الداللي

و بحيهه  يمكههن اعتبههار كهه علههى من هههاتين العمليتههين متههدا لتان إلههى حههد كبيههر 
ل   ،فالباح  في ههه البمايا ينت ب األدلع ليبارنهها ،لها منهما مبدمع لأل را وناتجا

وبههين هههاتين العمليتههين تتمههح  ،ويبارنههها لينت ههب األقههوا داللههع واألممههى حجههع
 .ودراستها واست الص قيمها ودالالتهاال برا  المعرفيع لترشيد محدا  التاريل 

ل   ل  وتتمهههمن العمليتهههان معههها اتجاهههها ونوعيههها لعمليههها  مهههن ا  احههها   كميههها
والتهي لهم  ،النصيع المتعددة لتبويع االنت هاب الهداللي ومبارنهع الهنصوا قصاءا  

ل   ،عههن منسههجع الحههد  ومنموقهه  ودالالتهه  يكهن مههن الممكههن تعبيرههها تعبيههرال صهادقا
.. وهههها النههو  مههن .والشههاهة «المل بههع»وكإقصههاء األدلههع المههعي ع والمومههوعع 

دههي دراسههع الوقههالع  «االسههتدالو التههاري ي»  ترشههيد عمليههع ا قصههاء يملههق عليهه
ا  احههع »و «ا قصههاء الم ههرض»وهههو ينههاقض والظههواهر واألحههدا  التاري يههع 

للنصوص التي تثبه  بالمهرورة عكه  المملهوب إثباته  األمهر الههق  «الم رمع
 .وفب  النوا و واألحدا  ،يدعم التحكم في مسارا  البح  التاري ي

والصهحع  ،يتان معرفع مراتب األدلع من حي  البهوة والمهعفوتبتمي العمل 
ومراعههاة الترتيههب الرتبههي مههن حيهه  األولههى صههدارة  ،والثبههو  والن ههي ،والومههع

 .وتبدير رتبيع ما بين هها وهاك ،والواجب ت  يره رتبع
ويترتب على هها إسهبام بعهض ممهراف الحهد  مو الواقعهع وبعهض مكونها   

باصر عن الثبو  في معرض النبهد لكونهها مدسوسهع مو الظاهرة التاري يع التي تت
هلهك من  .في مسهاقا  التهاريل ال فهي مسهاقا  الحهد  وعناصهره التكوينيهعمركبع 

 ،المبارنع النصيع صورة من صور النبد الموموعي لروايها  التهاريل ومروياته 
ومهن جههع م هرا تعظهم الروايها   ،وعمليع تمه م مهن ن ايها  الته ريل مهن جههع

فهنههاك كثههرة مههن الروايهها   .علههى صههدق الحههد  بمريبههع كميههع ونوعيههعالدالههع 
التاري يههع سههاهم  فههي البنههى التكوينيههع للحههد  مو الواقعههع مو الظههاهرة التاري يههع 

وقد ملبه  هههه الروايها  علهى تلهك األحهدا  والظهواهر  ،وهي مبعد ما تكون عنها
فههي  «المعبههووال»والوقههالع معبههاءال جعلهه  مههن ت سههير التههاريل وفبههه  مههربا مههن 

ومثههار  ،مههن البههاحثين بإمكانيههع وقههو  الحههد  بعههض األحيههان هههدد قناعهها  كثيههر
وتهداع  إثهر هلهك البهيم المعرفيهع التاري يهع المعبهرة عهن  ،شكوكهم في مصهداقيت 
وته تي عمليهع النبهد المومهوعي لتنبهه مها تببهى مهن صهور  ،جوهر الحد  وقيمته 

 .دباراره الت ريل الم رض من وت يو عن  ما مث ،الحد  وممراف  الحبيبيع
 

ا    :التاريخية ائعـوالوق األحداث ريدـتج :ثالثا
 :يعني بهذه القاعدة ما يلي 
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إعههالء قههيم الههنص الدالليههع لوقههالع التههاريل وظههواهره ومحداثهه  علههى من  –1 
ل  النص يمثو وعاءال  مو باألحرا تصوير الحد  مو الظاهرة مو  .ممامينيا لها دالليا

ي يع من  الو مصادرها اليبينيع الثبوتيهع قمعيهع الداللهع والحجهع فهي الواقعع التار
 .ألحدا  التاريل ووقالع  «التمحيص النصي»لق علي  عمليع إمار ما نم

والوقهالع التاري يهع مهن ا مهافا  الت سهيريع تجريد األحدا  والظواهر  –2 
صههد منههها التههي يبتلههك ا مههافا   ،للمههسر ين والتههي تت لههو عمليهها  التهه ريل لههها

ومسههاقات  الجوهريههع وفههق  ،يتهه  األساسههيعنالتهه ثير فههي صههيادع عناصههر الحههد  وب
رسا وتصههورا  م رمهههع تهههتحكم فههي صهههيادع التهههاريل وفههق إمهههالءا  قسهههريع 

توج  األحدا  على ديهر وجههها وتنحهرف بهها عهن موعيتهها ومسهاراتها م رمع 
البحه  عهن جههور  كالت سيرا  الماديع في مجاو االقتصهاد والتهي تحهاووالواقعيع 

الببههاء »وتحههاوو الت صههيو لل ههرض البالههو  ،الماديههع فههي معمههاق التههاريل ا نسههاني
متجاهلهع البهيم األ القيهع ك صهو مهن  ،وت ت و قيم التاريل من قيم المادة «لألقوا

مو التكوين ال ردق في تاريل تكوين الجماعا  مصوو التكوين األممي االجتماعي 
التهي تسصهو ومن ممثلع هلهك الت سهيرا  السياسهيع  .انيعالبشريع والمجتمعا  ا نس

وتبح  لهها عهن بيلهع مناسهبع للنمهو تحه   ،للنظريا  البمعيع االستبداديع التسلميع
ومنههها تلههك الههرسا والتصههورا  التههي تسصههو لحتميههع  ،رمههاد األحههدا  التاري يههع

ك سهها  لنظريههع سياسههيع حديثههع تبناههها الصههح ي األمريكههي الصههدام الحمههارق 
ألحههدا  بههسر الصههدام الههدامي بههين  (1)«صههدام الحمههارا »تجتههون فههي كتابهه  هن

ل  .ا سههالم وال ههرب الت سههيرا  االجتماعيههع ألحههدا   ومههن ههههه الت سههيرا  ميمهها
التهي تحهاوو الت صهيو لمبهدم الحريهع  «الوجوديهع»التاريل التي تتبناهها االتجاهها  

ولهد  عنهها االتجاهها  المملبع لل رد في ممارسع حبوق  وإشهبا  ردباته  والتهي ت
 «.ا باحيع»االجتماعيع 

كما من ههه الت سيرا  الم رمع للتاريل ت سر تاريل األديهان بمها يحمهو مهن  
بهدف  «بوحدة األديان» ومتناقمع وم تل ع  ثبا  ال عم البامو رسا متماربع

إقهههرار كهههو المتهههدينين علهههى ن وعهههاتهم ومسهههاراتهم التعبديهههع مهههع تنهههاقض رساههههم 
مو بإله   ،بإل  واحد كالمسلمينب ض المرف عمن يعتبد  (2)م ومبوسهموتصوراته

مو  ،كالنصههارا وقههدماء المصههريين ةمو بثالثههع مركبههع فههي وحههد ، ههاص كههاليهود

                                                 

ل ف (1) ي نبد ههه النظريع الم رمع، نشر بحوليع كليع مصوو الدين والدعوة وقد مل   بحثا
 . ا سالميع بمنما

هوستن سمي ، مستاه ال لس ع وعلم األديان في عدة . راجع مديان العالم للبروفسور د (2)
دار الجسور الثبافيع، م:  – 13، 12ترجمع سعد رستم ص  –جامعا  ممريكيع 

 م. 2005 - هـ1/1426
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ويههرون من يسههووا بهههلك بههين مههن يعبههد هللا تعههالى ومههن يعبههد  ،دشههتيعابههإلهين ال ر
يوحهد هللا تعهالى وبهين مهن  ،وبين مهن يعبهد ا له  الحهق ومهن يعبهد البشهر ،األوثان

تكههافس »التاري يههع البالمههع علههى مبههدم فاسههد هههو ! إنههها الجدليههع الدينيههع !ومههن يثلثهه 
وههههها الت سهههير  ،مق اسهههتوالها فهههي الداللهههع وتكافسهههها فهههي االسهههتدالو ،(1)«األدلهههع

لمسارا  التعبهد والتهدين ا نسهاني عبهر حبهب التهاريل يهنبض التاري ي الم رض 
ل  الرساال  ا لهيع التي جاء كمها  ،والتي تبرر وحدانيع هللا تعالى بها األنبياء جميعا
 .تتناقض مع صحيح المعبوو

ل إ مهها  الههدين للت سههير المههادق للتههاريل والهههق ترتههب عليهه    ومههن هلههك ميمهها
بهو إنكهار ا له  هاته   ،ا يمان المملق بالح  المادق وإنكار ال يب جملع وت صيالل 

 .(2)ب علي  هيو  الن عا  ا لحاديعمما ترت ،كواحدة من م ص قمايا ال يب
لهها وكما من ن عع الجدليع الدينيع فهي إمهار المسهارا  التاري يهع للتهدين واألديهان 

مههها يجعهههو مهههن الصهههعوبع فهههي ظلهههها معالجهههع التناقمههها  الحهههادة مهههن ال مهههورة 
كهرد فعهو  «الهال مدريهع» فهإن به وم مبهدم  ،والصار ع ب عو التحريف مو الومهع

ل  من ال مورة ما يربو على  مورة تلهك التاري يع في األديان  (3)للجدليع الدينيع
ل  ؛الجدليع الدينيهع دون دارسع تهاريل التهدين ودراسهع الظهواهر  ألن  ي لق الباب كليا

في إمهار حركهع التهاريل وت سهيرها وفبه  السهنن ا لهيهع فهي األفهراد والمجتمعها  
حركهع جهاهين من يسهودا لكانه  ر لهههين االتد  .. ولهو ق ه.واألمم وت سهيرها وتعليلهها

اتجهاه يبهر التناقمها  الدينيهع وي لهق  ،التدين في التاريل الديني مرهونع باتجاهين
واتجهاه يتجاههو فبه  الظهواهر الدينيهع  ،مسارا  الترجيح لبيان الصحيح من ال م 

ل  مما يجعو تحرير االعتباد الصحيح من مسهارا  التنهاقض ممهرال  ،التاري يع  صهعبا
 .مستحيالإن لم يكن 

بيههد من هللا تعهههالى قههيض للحهههق قرنهههاء فمنههين جعلهههوا مههن الوسهههميع الدينيهههع  

                                                 

محمد السيد سيد محمد علي . ال صو في الملو واألهواء والنحو البن ح م، تحبيق دراجع  (1)
 . بدون تاريل –الباهرة  –المكتبع التوفيبيع  –وما بعدها  14ص  1جـ 

ص      حمد عبد هللا درا  . مد. مهدة لدراسع األديانم راجع في هها كتاب: الدين بحو  (2)
م، 2003 - هـ5/1424األ هر، م:  –الباهرة  –دار البلم للنشر والتو يع  38، 37

 – 123علي عبد الواحد وافي ص . واألس ار المبدسع في األديان الساببع على ا سالم، د
 مالعع فيم –ا سالم وراجع: الت كير الديني في العالم قبو . م1984صر م نهمع 130

ين، عرض وترجمع جامع مورانج كاق رحما  بن داتو بحر الد. علماء الماليو دكتبع م
، وراجع: ا نسان م1983 - هـ1403الدوحع  –دار الثبافع  –رءوف شلبي . وتعليق د

قمر،  –دار الثبافع  –وما بعدها  208حمد كماو جع ر ص . مبارنع دم واألديان دراسع
 م. 1985 - هـ1/1406م: 

 . 38حمد عبد هللا درا  ص . ممهدة لدراسع األديان دم الدين بحو  (3)
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يبهرون مهن  الله   الظهواهر الدينيهع  وفبه ،والعبالنيع مهههبا لت سهير تهاريل التهدين
بمها  مصوو االعتباد الصحيح من  الو حركع نبديع واعيع لدراسهع تهاريل األديهان

ف قروا الحق وانتصروا له   ،حو التاريلفيها دعوا  األنبياء والمصلحين عبر مرا
وقههد بههر  هههها االتجههاه فههي  ،ومبملوههها .وبينههوا صههور التحريههف وال لههو فههي الههدين

ل  لدا بعض العبالء المعتدلين الباحثين  ،في الوسم ال ربي الوسم ا سالمي وميما
 .عن الحبيبع المملبع

الباعدة ومهميتها وعلى الدعاة والدارسين لتاريل األديان من يدركوا قيمع ههه  
وتصهحيح مسهارا  االعتبهاد والتهدين  ،للتميي  بين المعتبدا  الصحيحع وال املهع

  .واألوهاموترشيدها وتنبيتها من األسامير وال رافا  
 

ا    .امين الروائيةـالمض فقه :رابعا
تحرير عناصر الحهد  مو الظهاهرة مو الواقعهع التاري يهع ويعني بههه الباعدة  

وال مريههع من نمههول الت سههير  ،ههها  ثههراء عمليههع ت سههير التههاريلبم تلههف دالالت
استبصار كما من  ،التاري ي يتناسب مرديا مع فب  الممامين الرواليع قوة ومع ا

التاريل يتوقف على تحليو م ردات  الدالليع وتحريرها من قيود المههبيع ال اليع مو 
مع في استكشاف دياهب التاريل واستكن ف به   ،اة محداثه  وظهواهرهالن عا  الم رَّ

الممامين الرواليع هو الهق ينثر في آفهاق المعرفهع عبهق التهاريل ويستشهرف بهها 
ههام  نجها  ال مهم ا سهتراتيجيع .. إن إنمال التصور المستببلي .آفاق المستببو

 ،إه ال مسهتببو لمهن ال يبهرم التهاريل ،لل رول لل رول باألمم من م ماتهها الراهنهع
كن اكتساب  برا  المعرفع التاري يع بهدون استبصهار عبهر التهاريل كما من  ال يم
واسههتظهار سههنن   ،وبيناتهه واسههتيعاب عظاتهه  واستيمهها  حججهه   ،وفبهه  دالالتهه 

 .وآيات 
إن ت ييهب فبه  الممهامين الرواليهع ألحهدا  التهاريل وظهواهره يعنهي االتجهاه  

التهاريل مهن جههورها كما يعني اجتثا  حركع  «االنع اليع التاري يع»ال الق نحو 
.. .مسهارا  التهاريلجسور المعرفهع التاري يهع التهي تسهتوعب فهي جنباتهها  عوإهاب

كمهن يحمهو شهمعع ومن يحمو بيده روايهع تاري يهع دون من يعنهي ب به  ممهامينها 
ف بهه  الممههامين الرواليههع هههو وقههود  ،ديههر ممههيلع ال تكشههف لهه  جنبهها  المريههق

عجلع تتج  ببوة صهوب المسهتببو لصهيادع حركع إنمال الدراسا  التاري يع في 
 .مستببو البشريع

 :وهها وهاك يمعانا ممام نظريتين يمكن من نسميهما بما يلي 
 «.الكمون التاري ي»نظريع  :األولى 
 «.االنبثاق المعرفي التاري ي»نظريع  :الثانية 
تجعهو حركهع التهاريل راكهدة آسهنع فهي  «الكمون التاري ي»فالنظريع األولى  
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مو نابعع في موامن  بال حهراك كالعناصهر الكيمياليهع ال املهع التهي  ،يع الحد  او
تتالشههى  «الكمههون التههاري ي» وفههي إمههار .تسههلب مههن المههادة عوامههو فاعليتههها
 .الجسور وتهوب الجهور المعرفيع

هي التي تجعو من التاريل  «االنبثاق المعرفي التاري ي»مما النظريع الثانيع  
ل  وقههودال وتجعههو مههن عناصههر الحههد  التههاري ي  ،مههادة ت اعليههع نشههمع  فعههاالل  نشههما

 .كالوقود النووق يدفع بعجلع التاريل نحو المستببو ببدرة فالبع
 

 :ويشترط لفقه المضامين الروائية ما يلي 
إ الع معوقا  ا دراك وتتممن التجرد من الهوا واألمانع في العرض  –1 

 .والتناوو
 .ظاهرة ومالبساتهمامعرفع مساقا  الحد  مو ال –2 
 .معرفع مسباب الحد  مو الظاهرة –3 
 .ال ب  المباصدق لألحدا  والظواهر الرواليع التاري يع –4 
 .عدم االقتصار على مجرد السرد التاري ي للحد  –5 
 .عمق الت مو ودقع التحليو –6 
وهههها الشههرم  ،الته امن التههاري ي لت سههير األحههدا  والظههواهر التاري يههع –7 
إلهى جانهب مها  ،مق الته ريل للحهد  وقه  حدوثه  ، لألحداص بالت ريل اآلتي ي ت
 .سبق

 :الروائية ينـالمضام لفقه التاريخية التحديات 
ل  –1  لحهد  وقهع  نموب الروايا  الت ري يع حوو الحد  سواء مكهان ت ري ها

إلهى الحهد  مو ممها يجعهو  اويهع النظهر  ،مم إلى المامهي البعيهد في األم  الدابر
 .اهرة التاري يع  اويع حادة مما يبلو المساحع األفبيع لدراستهماالظ
تمههارب الروايهها  التاري يههع وتناقمههها حههوو حههد  معههين ممهها يلبههي  –2 

 .ودالالتها التاري يعب عبال  على فب  الممامين الرواليع 
فبههدان التهه امن الت سههيرق للحههد  او الظههاهرة التاري يههع السههيما الت سههير  –3 

ولهههي  ب هههاف مهميهههع التههه امن الت سهههيرق  ،الع والظهههواهر واألحهههدا للوقهههاآلتهههي 
ألنه  يعبهر بمصهداقيع عهن  ؛لمعميا  األحدا  التاري يع في ت عيو حركهع التهاريل
ممههها يعمينههها دالال  مدق  ،الحهههد  فهههي إمهههار المعايشهههع مو المشهههاهدة مو البهههرب

عتبهار وعناصهره إها مها ومهعنا فهي االوتحليال  معمق لمشاهد التاريل وفصول  
من الحد  اآلتي هو مقصر الظروف ال منيع مو األوعيع ال منيع وقتا إها ما قورن 

 .بالمامي والمستببو فإن امتداد ال من فيهما موجب من اآلتي مو الحامر
والناشههع عههن التكههتم ال مههوض الهههق يكتنههف بعههض األحههدا  التاري يههع  –4 

مما يسدق إلى فبدان الروايهع  ،والسريع سواء في محدا  التاريل الماميع مم اآلتيع



 «دراسة  تأصيلية » منهج  الدعـوة االستردادي 

 - 13 - 

وههها يهدفع بهدوره إلهى التكهنها  وا سهباما   ،الدقيبع المصورة للحد  بعناصره
وثمهع العديهد  ،الهاتيع على ت سير الحد  بما ال ي هرل عهن إمهار الظهن وال هرص

من األحدا  والوقالع والظواهر التاري يع في تاري نا المعاصهر حيكه  مشهاهدها 
في  تياالست بارتيع في ظو تنامي األحدا  ها  البعد االست بارفي إمار السريع ا

 .بو يعيق حركع الت ريل هاتها ،األمر الهق يعيق حركع ت سير التاريل ،العالم
ا يباعا  السريعع لألحدا  في العالم والناشلع عن التمور التكنولهوجي  –5 

 ،ركهع الته ريلممها يلبهي ب عباله  علهى ح ،المههو في مجهاو الصهناعا  العسهكريع
السههيما إها كانهه  ههههه األحههدا  مجهولههع المصههدر وإن اتسههع  رقعههع الحههد  مو 

ل  ،موعيت  المكانيع علهى عمليها  ال به  الروالهي لمصهادر التهاريل  وهها ينعك  سلبا
 .وقماياه
، مما يلبهي التاريل وظواهرهبعض مشاهد اال تالق والومع في صيادع  –6 

 .واليع للحد  وفهم مدلوالتها ومعمياتهاب عبال  على ت سير العناصر الر
، مق المن صههلعالتراكميههع الدالريههع ت سههير المعرفههع التاري يههع فههي مههوء  –7 

اعتبار األحدا  التاري يع والظواهر والسنن حلبا  معرفيع دالريع من صلع بحي  
من مدواره في إمهار انبمها   التاريل ودورال تمثو كو دالرة منها جانبا من جوانب 

 .ثرا  التاري يع والتد ال  ال اعلع بين ههه الدوالرالمس
وكو ههه التحديا  تبلص من المساحا  المعرفيع الت سهيريع لحركهع التهاريل ممهام 
الدعاة والمصلحين في م تلف ميادين العمو الدعوق وا صال  االجتماعي وكهها 

  دالالوتلبههي بههال ريههب بظههالو مههن الشههك والتههردد والحيههرة فههي فهههم  ،السياسههي
كما من ههه التحديا  تعمي قيمها سهلبيع  ،األحدا  والظواهر ومعمياتها التاري يع

سههاكنع كامنههع ت تههاو  «اسههتاتيكيع»وتصههور ديناميكيتهه  مق حركتهه  صههور للتههاريل 
 .عناصر الحد  النشمع وال اعلع في حركع التاريل الواعي

ا    .المعرفي رضفاستنطاق الواقع التاريخي وتجنب ال :خامسا
اسهتنماق الواقهع التهاري ي وتجنهب ال هرض »واعد المنهج االسهتردادق من ق 

استالو عناصر األحدا  والظهواهر التاري يهع مهن ويعني بههه الباعدة  «المعرفي
وديههاب  ،الواقهع وتجنههب ا مههالءا  وال ههرض المعرفههي فههي تصههورها وصههيادتها

هرة يعمهي التهاريل وحركهع الته ريل للحهد  مو الظهاههه الباعدة عن فهم معميا  
ممها ي عَّهو روافهد العناصهر األسهموريع  ،مساحع كبيرة للت يو في صيادع التهاريل

األمهر الههق يجعهو مومهو  الحهد  مو  ،في حركع الته ريلعيع والالواالالمعبولع 
ل  مههن فنههون األسههمورة ويسههلب منهمهها واقعيتهمهها  الظههاهرة التاري يههع وصههيادت  فنهها

 في إمار فهم حركع التاريل إال م يدال في .. وال يعدو ال رض المعر.ومصداقيتهما
من التد و الالمسسوو والمر  البسرق على جوهر الحد  وممامين  ومعمياته  
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 .الدالليع
 :ويشترط لفاعلية هذه القاعدة ما يلي

 .توثيق الروايا  التاري يع –1 
ع قويع تعمو على إ احع عناصر يإ ما  الروايا  التاري يع لعمليع نبد –2 

 .لالمعبولع من جوهر األحدا  وممامينهاالحد  ا
لت سير التاريل ب حداث  وال مريع من ههه البواعد في مجملها مروريع وهامع  

ومههبم حركتهه  الت ري يههع وتصههور فصههو إحههداها عههن األ ههرا ي ههو وظههواهره 
 «عهههيوالال»ويبههههف بكثيهههر مهههن قمهههاياه فهههي دالهههرة  ،بمباصهههد دراسهههع التهههاريل

 «.الالمعبوو»و
ا لهها المن   من  مورة بال ع على مسار الهدعوا  ا صهالحيع وال ي  ى م 

وممارسا  الدعاة العمليع مثلمها ال ت  هى مهميهع هههه البواعهد فهي إثهراء التجهارب 
باستبصار حركع التاريل وتوظي هها  نجها  عملههم الدعويع وإنمال  برة الدعاة 

ل ق الدعوق وت عيو اتجاهاتهم ا صالحيع لبناء ا نسان بناءال  ل  يميا  .معرفيا
نتحههد  بمشههيلع هللا تعههالى عههن  صههالص مههنهج الههدعوة االسههتردادق وفيمهها يلههي 

 .ومهميتها للعمو الدعوق وفب  مسارا  التاريل وقماياه
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 يــــانـالث   ـــــبحالم
 االستردادي الدعوة منهج خصائص

وتعين على  ،ي تص منهج الدعوة االستردادق بعدة  صالص تشكو مالمح  
 :من مهمها ما يلي ،فهم 
 .البناء المعرفي التراكمي – 1
 .إعالء البيم التاري يع – 2
 .فب  الواقع ا نساني والكوني – 3
 

 .التراكمي المعرفي   البناء :أوالا  
إحدا  صهالص مهنهج الهدعوة االسهتردادق  «البناء المعرفي التراكمي»ي عد  

من البنهاء المعرفهي  :بهها ويبصهد ،ومالمحه  ،التي تشهكو ممهره ومميافه  ومجاالته 
ل  ل  التاري ي بناء تراكمي سواء مكان كميا بمعنى من المعرفع التاري يع تبدم  ،مو نوعيا

إلههى بهههور التههاريل فههي مههن اللحظههع المت يههرة فههي مفههق الحامههر فههي  ههم رجعههي 
المامي السحيق لتمثو حببها المعرفيع دوالر متسلسلع متبامعع مترابمع ال تن صم 

 :النحوعراها على هها 
 التاريخ المعاصر  الوسط الناقل  بداية التاريخ                                   

      
 

 (1)شكو                                
تمثو مرحلع معرفيع في تاريل ا نسهانيع تتبهامع مهع الهدالرة  (م)فالدالرة  –1 

 (ل)مهع الهدالرة تتبهامع  (ب)والهدالرة  ،ع ثانيهع مهن تاري ههالهالتي تمثو مرح (ب)
التي تمثو  (د)تتبامع مع الدالرة  (ل)تاري ها، والدالرة ثالثع من التي تمثو مرحلع 

 .. وهكها..مرحلع رابعع من تاري ها
محههههاور التبههههامع والتههههدا و الحههههاد  (ص) (،ش) (، )وتمثههههو النبههههام  –2 

يان من الههدالرة وهههها وهاك يبتمهه ،وال اعههو بههين ههههه المرحلههع المعرفيههع التاري يههع
التي  (م)التي تمثو التاريل الحدي  ال يمكن ع لها عن الدالرة األولى  (د)األ يرة 

ال يمكهن فصهلها  (ص)ومن نبمهع التبهامع المحوريهع األ يهرة  ،تمثو بدايع التاريل
وكههلك سهالر الهدوالر ونبهام التبههامع  (، )األولههى عهن نبمهع التبهامع المحوريهع 

 .المحوريع األ را
على من نبام التبامع المحوريع بين الدوالر المعرفيع األربعع تمثهو الكهم  –3 

   يبهدم مهن المامهي السهحيق المعرفي المسثر في هههه الهدوالر علهى نحهو تصهاعدق 
[ مرور بالحبب الوسمى مو البينيع (ب)[ إلى المامي البريب ]الدالرة (م)]الدالرة 

للمعرفهع  «الوسيم الناقهو»لمشترك مو فيها العامو ا (د) (،ل)التي تمثو الدالرتان 

 د ج ب أ
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 .التاري يع
هها وال يمكننا تصور المعرفع التاري يع على شكو دالرق متعدد من صو كما  

 :هو الحاو في هها الشكو
 التاريخ المعاصر  وسط ناقل         وسط ناقل          بداية التاريخ                                

 
 

 :لتسلسو المن صم دير المتدا و يدو على ما يليوهلك ألن هها ا 
معبههرة عهن هاتههها علهى نحههو واعتبهار كههو حببهع  ،انع اليهع حبهب التههاريل –1 

ينعدم في  الت ثر والتدا و التاري ي لألحدا  والظواهر التاري يع بين هههه الحبهب 
 .(1)التاري يع المتتاليع ال المتواليع

 .كو حببع من ههه الحبب عن األ راانع اليع المعرفع التاري يع في  –2 
ويترتب على هها التصور االنع الي في الت ريل لحركع التاريل وت سير ظاهره ما 

  :يلي
التهههاريل ا نسهههاني العهههام عبهههر حببههه  المتدا لهههع قصهههور الت سهههير لحركهههع  –م 

 .بالمرورة
ومحداثه   ،إسبام المسثرا  المعرفيع البناليهع العامهع فهي ظهواهر التهاريل –ب 

 .ووقالع 
وعههدم فهههم  ،التههدا و ال اعههو فههي البنههاء المعرفههي عبههر ههههه الحبههبومعرفههع موجهه  

 .واستبامع األمم وانحرافها ،عوامو قيام الحمارا  وانهدامها
عدم فهم تاريل دعهوا  األنبيهاء والمصهلحين ودورهها فهي بنهاء ا نسهان  –ل 

 ،العصههورواعتبارههها حلبهها  من صههو بعمههها عههن بعههض فههي تههاريل التههدين عبههر 
ألن دعوا  األنبياء والمرسلين  ،حرجع ق آاألمر الهق يوقع ت سير التاريل في م

إلى بعثع رسوو  ()عبر التاريل تمثو وحدة الدين الحق من لدن بعثع نبي هللا آدم 
ويعنههي بوحههدة الههدين وحههدة األصههوو العبديههع  ،إلههى قيههام السههاعع (^)هللا محمههد 

 ،التهي ت سه  عليهها الهدين ا لههي الحهقمصهدريع وكهها ال ،والتشريعيع واأل القيع
وقامه  عليههها دعههوا  األنبيهاء والمرسههلين والههدعاة المصهلحين مههن متبهها  األنبيههاء 

 .ومن حها حهوه

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ  :وما يدعم تراكميع المعرفع عبر التاريل قوو هللا تعالى 

 ژ ڱ ںں ڻ    ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 وقولههههههههه  ،(2)

                                                 

تصور في هها الشكو م دلوو االنتماء والصلع وهها ديرميعمي« المتواليع»ألن ل ظ  (1)
 . التوميحي، مما ل ظ المتتالي فيعمي داللع االن صاو وانبما  النسبع

 . 285سورة الببرة:  (2)

 ج د ب أ
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 ژ ڑڑ ژ ژ ڈ        ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ژ :تعالى

 بن بعيسى النا  مولى منا» :(^)وقوو الرسوو  (1)

 .(2)«واحد ودينهم شتى ممهاتهم لعال    إ وة األنبياء ،مريم
وحببهه  المعرفيههع بمهها فيههها مههن فصههوو  ،وهههها دليههو علههى من حلبهها  التههاريل 

سههير قمهايا التههاريل كمها ال يمكهن ت  ،ومشهاهد ال يمكهن فصههو بعمهها عهن بعههض
 .مو تبسيم التاريل في إمار معرفي انع الي ،وظواهره في إمار ال صو المعرفي

ههههي التهههي تبهههر  عوامهههو إثهههراء الثبافهههع  «تراكميهههع المعرفهههع التاري يهههع»إن  
وتسههاعدنا علههى اكتشههاف مسههاحا  شاسههعع مههن  ،ا نسههانيع والدينيههع عبههر التههاريل

الممكههن اكتشههافها فههي ظههو  لههم يكههن مههنالمجهههوو فههي األفههق المعرفههي التههاري ي 
وتكههون  ،كمها منهها تح ه  العبهو علهى الت مهو والنظهر «انع اليهع الحبهب المعرفيهع»

واسهتيعاب محداثه   ،وتعهين ا نسهان علهى تحليهو م هردا  التهاريل ،ه المعرفهيبناء
 والمسهتببليع ،استيعابا يمكن  من فههم األحهدا  اآلنيهع المنظهورة ،وظواهره ال ابرة

وفهههق إجهههراءا  دقيبهههع مهههن البياسههها  التاري يهههع واالسهههتنباما   «نظهههورةالالم»
المعرفيع في إمار المشاهدة والمالحظع واالفتراما  العبليع والتصورا  الههنيع 

  .واالستنتاجا  المنمبيع ،(3)
فهإن  ،ولما كان ا نسان محور التاريل والمسثر فهي بناله  وتكوينه  وصهيادت  

.. .ع التاري يع ما هي إال بنها  مفكهاره ومظهاهر مفعاله األحدا  والظواهر والوقال
ل م– وكما لم يكن من الممكن تصور وجود ا نسان مج ءال   –إلهى معمهاء ق مبسما

منع لهع عهن  ،فإن  من دير الممكن تصور تاري   في ممهوار معرفيهع ؛إلى مج اء
 .من وعع األوصاو ،بعمها
ى من المحور ال عاو في المعرفيهع والبد للدعاة إلى هللا تعالى من من ي منوا إل 

التاري يع مو في تاريل المعرفهع ههو التواصهو النشهم فهي صهيادع البنهى المعرفيهع 
المسثرة ببوة في حركع التهاريل وصهيادت  عبهر حبهب معرفيهع تاري يهع متواصهلع 

كما من عليهم من ي منوا إلى من عرض تهاريل الهدعوة فهي صهورة  ،دير من صمع

                                                 

 . 9سورة الروم:  (1)
 الكتاب واهكر في» م رج  الب ارق في صحيح : كتاب محادي  األنبياء، باب قوو هللا  (2)

دار الحدي   –الباهرة  –( 3443، حدي  رقم )449ص  2جـ « . . . ريم إه انتبه م
 م. 2004 - هـ1425

مق افتراض وتصور تكرار األحدا  والوقالع والظواهر التاري يع في المستببو إن  (3)

 پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ژهددال بني إسراليو: م تكرر  مسباب حدوثها، كما يدو علي  قوو هللا تعالى

[ مق إن عدتم إلى ا فساد عدنا إلى ا هالك والتدمير، ويراجع 8ا سراء: ] ژ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ

 5حمد سالمع، جـ م سامي بن/بن كثير، تحبيق في هها المعنى ت سير البرآن العظيم لإلمام
 م. 1999 - هـ2/1420دار ميبع للنشر والتو يع، م:  – 48ص 
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ن قهههدرا  التجربهههع الدعويهههع لدراسهههع حركهههع التهههاريل حلبههها  من صهههلع يبلهههص مههه
وتوظي ههها ل دمههع العمههو الههدعوق ويعمههو ت ييههب البههيم الدينيههع وا نسههانيع فههي فبهه  

 .حركع التاريل

ا    .التاريخية القيم إعالء  :ثانيا
لص مههنهج الههدعوة اإحههدا  صهه «إعههالء البههيم التاري يههع»تعتبههر  صيصههع  

ريل وعههههاء  منههههي يسههههتوعب األحههههدا  اهلههههك من التهههه ؛ا سههههالميع االسههههتردادق
لهك المبتمهيا  والهدوافع واألسهباب توال مريع من  ،سبابهامبمبتمياتها ودوافعها و

تحتههوق منظومههع البههيم والمبههادئ واأل القيهها  لكههو ممههع مههن األمههم مو مجتمههع مههن 
ل  علههى من ههههه المنظومههع البيميههع تعتبههر معيههارال  ،المجتمعها  ا نسههانيع لبيهها   دقيبهها

ل  ،اريلحركهع الته الحكههم  –مو بهاألحرا  –مهن مههوابم الجهر  والتعههديو  ومههابما
.. بهالرقي ال لبهي البيمهي مو بهالهبوم فهي .على اآل رين باالسهتبامع مو االنحهراف

ل  .مآسههن البههيم الهابمههع لههبعض األمههم فههي ومههع منظومتههها  وإها كههان العبههو ملهمهها
بصورة مملبع وهلك  فإن  ال يمكن تصور انمبام ههه المنظوما  البيميع ،البيميع
  :لما يلي
قصور العبو البشرق عهن ومهع منظومهع قيميهع كليهع مملبهع ال ت مهع  –1 
ألن مههدارك العبههو تعتمههد علههى حههوا  إدراكيههع ديههر  ،وال ينتابههها البصههور ،للنبههد

 .كاملع ا دراك
بهبعض البهيم لكنهها ال تمثهو  إن العبو من الممكن من يلهم األمهم واألفهراد –2 

 –وقد شاهد التاريل بعض المبادئ واأل القيا  البيميع ال املع  ،ملعمنظومع متكا
كالكرم والشجاعع والنجدة وإداثع الملهوف ونصرة المظلوم والعهدو والهدفا  عهن 

وقد حوا جلب ال مهوو الههق عبهده  ،العرض واألرض والماو والببيلع والعشيرة
ثنهى عليه  بعهدها قبهو بعثته  وم (^)حكماء العهرب فهي الجاهليهع وحمهره الرسهوو 

ل  - «لو دعي  إلى مثل  في ا سهالم ألجبه » :قالالل  مهن هههه المبهادئ  حهوا بعمها
ها كان التاريل قد شاهد ههه المبهادئ ال امهلع فهي جملتهها إال منه  شهاهد إو ،البيميع

 «المسسوليع والجه اء»من ال لو في نظريع  في بعض محاورها الت صيليع صورال 
ل فبد كان  الببيلع تبتو با ومثهو البصهاص بههها فهي الجاهليهع صهورة  لواحد قصاصا

لكن ما مقبح  ،جحاف والظلم مع من  يبصد ب  في جوهره إقامع العدومن صور ا 
 .العدو الهق يتهدد حياة اآلمنين المسالمين األبرياء

من صور ا جحهاف  عديدةل  وفي العصر الحدي  شهد  منظومع البيم صورال  
وعنهدما ا ت له   ،دما ا ت ل  الماديهع البهيم فهي المهادةوالالمسلوليع والالوعي عن

وعنهههدما ا ت لههه  الليبراليهههع مو المههههاهب  ،الشهههيوعيع حهههق ال هههرد فهههي حهههق األمهههع
ولم تستمع منظومع البوانين التي ومعتها األمهم فهي  ،التحرريع البيم في ا باحيع
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 ومثلههه  الث هههرا  ،العصهههر الحهههدي  صهههيانع ال هههرد والمجتمهههع بالصهههورة الكاملهههع
ل  البانونيع مالهال  وفبهد   ،للمجرمين والم سدين لكيال يبعوا تح  ماللهع البهانون آمنا

وفرد  في كثير من األحيان  ،كثيرا من مصداقيتها «المسلوليع والج اء»نظريع 
 !!!من مممونها

ل  –3  من م الجا  ال وامر ال اسدة واألهواء المملع  إن العبو لي  معصوما
كمهها ال يحظههى نتاجهه  ا دراكههي  ،قههيم الحههق بالبامههو وتلههب  ،التههي تعههوق إدراكهه 

بالبداسع التي تهدفع النها  وتسهوق ال مهر السهليمع إلهى ال مهو  الكامهو واالنبيهاد 
كما من ال وامر التهي ت هالج الهن   وت هامر العبهو ليسه  معصهومع  ،الصحيح ل 

! وكم من عرض انتههك !فكم من حق استبيح تح  وم ة البامو ،من لمع الشيمان
! وكههم مههن منهها  !! وكههم مههن بنهه  ولههد   شههيع ا مههالق!اسههم الحريههع الش صههيعب

! وكهم !تهو بهالكبر واالسهتعالء! بو كم نبي ق  !مبرياء شوه  سيرتهم بالظَّنع والتهمع
ل  ! وكههم مهن دنههي مم هى وملهههى وسهلمان ب ههى !فههي مبهدراتها مهن ممهم مبيههد  ممعها

ي عهرف الشهر  تهويهو مو وههو فه وتمهليو   ! فالبوو بالعبو المملق م سهدة  !ومفسد
 ،ألن العبههو معههو  إلههى مصههدر كامههو يمههبم مداركهه  ويصههحح مسههارات  ؛تهههوين

 .ويلهم  رشده ويهدي  سبو السالم

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ژ وهههها ال يتههوفر إال للههوحي ا لهههي الحكههيم الهههق  

.. وحميهد يسهتحق الحمهد علهى .حكيم يصدر قول  عن حكمهع  ژ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ

ق يستحق الحمد على ما منه و ممها مهن شه ن  م ،في الحاو والمآوالرشد والصال  
وهها هو مريق البهيم ا لهيهع الهاديهع  ،هدايع النا  إلى الحق وإلى صرام مستبيم

 .وال مر من االنحراف ،والبلب من ال يغ ،التي تح ظ العبو من الشمم ،المرشدة
ثار كو منها على ووعى آ ،وقد وعى التاريل كو ههه البيم الصالحع وال اسدة 

ومبههر  فههي هاكرتهه   ،وعلههى الن ههو  وال مههر ،وعلههى العبههوو ،األفههراد والجماعهها 
كما مبهر  المهار وال اسهد  ،استبام  ب  حياة األمم األوعى واألن ع واألصلح الهق

والعبهو قهادر علهى تمييه  المتناقمها   ،الهق انهار  ب  في حياتهها منظومهع البهيم
الموا نههع بههين البههيم النافعههع والمههارة فههي مههوء  وقههادر علههى ،وفهههم المتبههابال 

والشهعوب فهي إمهار مبهدم  ،معميا  الوحي ا لهي وإ باره بتاريل األفراد واألمم
 «.المسلوليع والج اء»

وحثها على ت مو مآال   ،وقد مثار البرآن الكريم في األمع عبلها ووجدانها 
لبيميع إ اء محاولع بني األمم الساببع وحملها مسلوليع الت ريم في منظومتها ا

وا ت او قيم  ،وت ييب الوعي ا نساني ،وادتياو هاكرت  ،إسراليو ت ييف التاريل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ  :قاو هللا تعالى رمع  م نَّيع  آالتاريل وحبالب  ومشاهده في قيم 

پپ پ پ ڀ ڀ       ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ڻ ڻ ڤ ڤ ڤ    ڤ ڦ ڦ ڦ 
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چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

ک ک کگ گ گگ ڳ ڳ ڳ    ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ې ىى 

            جئائ ائ ەئ ەئ        وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی 

عمن  –وقاو هللا تعالى  ، ژ ٴۇ ۈ ۈ ژ ،(1)ژ جئ جئ      جئ جئ جئ جئ جئجئ جئ جئ

ل  ل  جعو الماللكع إناثا من الهوا المملق وإ ما  الحبالق العلويع للت سير  انمالقا

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ ژ  :البسرق ال الف لتاريل االعتباد قاو تعالى

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ 

 .(2) ژ جئ جئ جئ جئ جئ جئی  ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

 :وقد حاجج القرآن الكريم هؤالء وأولئك بما يلي 
نسبع العلم المملق بحبالق األشياء إلى هللا تعالى وتعجي هم عن ا حامع  –1 
 .بها

ل  –2   إنكههار هللا تعههالى علههى هههسالء ت سههير وقههالع التههاريل وفهههم قمههاياه رجمهها
 .بال يب
في البمايا قامعع الداللهع مهن هللا تعهالى جعو البرآن الكريم كتم الشهادة  –3 

 .من مظلم الظلم
و البرآن الكريم العبوو والن و  مسسليع ا مالو بمي ان االعتداو مَّ وبهها ح   

لهها مسهلوليع الت سهير ال هامع للتهاريل مو تحكهم الن عها  مَّ العبدق والبيمهي كمها ح  

ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ وئ  ائ ائ ەئ ەئ        وئژ الم رمههع فههي صههيادت  والشهههادة عليهه  

 .(3) ژ ۈئ ېئ ېئ

ا    .والكوني اإلنساني  الواقع  فقه   :ثالثا
في صيادع  فاعالل  يعتبر فب  الواقع ا نساني والكوني بحبالب  ودالالت  محورال  

وههو مهن إحهدا  صهالص المهنهج االسهتردادق الهامهع فهي  ،ة  بصير التاريل بعين  
  التاري يههع والوقههالع ت سههير المعههارف ا نسههانيع فههي إمههار فبهه  دالال  األحههدا

 .الحياتيع ومعرفع ظروف الظواهر ا نسانيع ومالبساتها

                                                 

 . 141 – 135سورة الببرة:  (1)
 . 22 – 19ة ال  رف: سور (2)
 بن           وهبع /يراجع في هها المعنى: الت سير المنير في العبيدة والشريعع والمنهج، د (3)

، هـ1418  2دمشق، م:  –دار ال كر المعاصر  – 331ص  1 جـصم ى ال حيلي م
دار  – 432ص  1صم ى المعروف ب بي  هرة جـ م حمد بن محمد بنم و هرة الت اسير،

 . بدون تاريل –العربي ال كر 



 «دراسة  تأصيلية » منهج  الدعـوة االستردادي 

 - 21 - 

ولما كان فب  الواقع الكوني متعلق ب ب  الواقع ا نساني من حي  فب  الظرف  
 :والمظروف ومعرفع العالقا  والوشالج البناليع والدالليع بينها ممهيف فبه  األوو

على منهما مرفها معادلهع  «الواقع ا نسانيفب  » :إلى الثاني «فب  الواقع الكوني»
 :مت اعالن ببوة في فب  الواقع لما يلي

إنهمهها يسهههمان ب اعليههع فههي فبهه  حركههع التههاريل ومعرفههع قوانينهه  الدقيبههع  –1 
 .وسنن  الحكميع المشتباة من الوحي الكريم المبارك

و منهما يعمهالن علهى استبصهار الواقهع برسيهع دقيبهع واستشهراف المسهتبب –2 
 .برسيع حكيمع

بينهما باعتبارهما مرفي معادلع مت نع في ت سير  يعقوة العالقع الت ثير –3 
فالكون مسثر  ،مو فب  ا نسان والكون ،... في فب  الكالن والمكون.التاريل

مسثر فاعو في  وا نسان ،فهو معبو مسراره ،بدالال  حبالب  في اعتباد ا نسان
وربما كان  ،هانات  يَّ وفبي  ب   ،ومستبصر حكمها ،تهافهو كاشف دالال ،حبالق الكون

ومنها قوو هللا تعالى  ،هها وهاك سر سر اقترانهما في كثير من آق البرآن الكريم

ڦ ڦ ژ  :-في معرض إقامع الحجع على ال لق السيما المكهبين ومنكرق البع  –

ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ    ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 

ک ک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ ہ 

ہ ہ ھ ھ  ھ ھ     ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ        ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ۉ ۉ ې ې   ې  ې ى ى ائ ائ ەئ    ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ       ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

 .(1) ژ ىئ

 :محاور فقه الواقع اإلنساني والكوني 
سههاني والكههوني يجههب معرفتههها ل هههم ههههه هنههاك عههدة محههاور ل بهه  الواقههع ا ن 

 :مجملها فيما يليالدعوق االستردادق  ج صالص المنهال صيصع من 
 «.فب  الوظي ع ا نسانيع والكونيع»فب  المبيعع الرساليع  –1 
 .فب  السنن ا نسانيع والكونيع –2 
 .فب  الممامين الرساليع –3 
 .فب  المباصد وال ايا  –4 

 :هللا تعالى فيما يلي وس ومح هها بمشيلع

 .الطبيعة الرسالية فقه   :أوالا  
والنسبع بين  ،إن فب  واقع ا نسان مرتبم في اآليا  البينا  ب ب  واقع الكون 

فهال ي  هى مها فيهمها مهن معرفهع دالال  التسه ير  .ههين النوعين من ال ب  ممردة
                                                 

 . 74 – 57سورة الواقعع:  (1)
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رة في رقي  ا يمهاني الكوني لإلنسان واست اده ا نسان بدالال  حبالق الكون الباه
ل .واستبامع ن وع  العبدق وسلوك  التعبدق ماديع  .. فبيم التس ير ا لهي ليس  قيما

وإنما هي قيم ماديع ومعنويع تجمع بين مظاهر ا نعام ا لهي وبهين الرقهي  ،وفبم
 .الروحي والبيمي لإلنسان

 :الرسالية الطبيعة  
ومنهمها م مهوران علهى  ،قهان له إن ا نسان والكون مربوبهان هلل تعهالى م لو 

ومما يهدو علهى ههها قهوو هللا  ،حالع من التعبد واالنصيا   رادة هللا تعالى الباهرة

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ ہ ہ ھ ژ  :تعالى

وإن كههههان ظهههههور التعبههههد  .(1) ژ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ

سهان يصهعب عليه  إدراكه  ل يهاب فبه  ل هع الكهون الكوني هلل تعالى م  ي عهن ا ن

گ گ گ  گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ژ  :قهاو تعهالى .التعبديع

 .(2) ژ ہ     ہ ہ

ل   فوظي ههع  ،بههين وظي ههع ا نسههان التعبديههع وبههين وظي ههع الكههون لكههن ثمههع فرقهها
 ،يهفوظي ع موعيهع ا تياريهع قالمهع علهى التكل مقا نسان التعبديع وظي ع رساليع 

من  قالمع علهى إرادة ا نسهان اال تياريهع وتحمهو المسهلوليع والجه اء عهن قهيم  مق
ممها وظي هع الكهون التعبديهع قالمهع علهى التسه ير المملهق  ،االلت ام بالمنهج ا لههي

ولعلك تدرك معنى ال هرق بهين  ،للكون بما في  من صور وعناصر ومظاهر ماديع
 تل تهان مهن حيه  المبيعهع الدالليهع مت بتهان فهمها م ،داللع التس ير وداللع الت يير

مما ا تالفهما من حي  المبيعهع الدالليهع فيتمثهو فهي من  ،من حي  المباصد ال اليع
شد من عبو وقدرا  إدراكيع ومواهب اما ت مر علي  البوا العاقلع مو ا نسان الر

بهدو ف مرتهها فيمها ي ،ن سيع وجسميع دير مها ت مهر عليه  البهوا الكونيهع المسه رة
ل  فمرة تس يريع دير عاقلع مو مدركع منبادة انبيادال  ل  قهريا ال  يهار وال إرادة  قسريا

 .لها في 
ات اقهما من حي  المباصد ال اليع فألنهما تسديان معها إلهى وحهدة تعبديهع  ومن   

.. ... العاقهو والالعاقهو.. المدرك والالمهدرك.... تجعو ا نسان والكون.انسجاميع
 رادة هللا تعههالى وحكمتهه   –شههعوريع كانهه  مو ال شههعوريع  –ع فههي حالههع انبياديهه

 .البال ع مال يعبد في كون  ديره
وتت ههق وظي ههع الماللكههع التعبديههع مههع وظي ههع الكههون مههن حيهه  كونههها وظي ههع  

تعبديههع قالمههع علههى التسهه ير المحههض الهههق تتالشههى فيهه  ا رادا  ويتههوارا فيهه  

                                                 

 . 50 – 48سورة النحو:  (1)
 . 45، 44سورة ا سراء:  (2)
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ل  –وهي وظي ع ت تلف  ،اال تيار مع وظي ع ا نسان التعبديع البالمع علهى  – ميما
. وإن كان  وظي ع الماللكع في مبناها ت تلف .اال تيار المحض وا رادة ال الصع

ألنهها قهوا  ؛درك والهواعيمعن وظي ع الكون من حي  كونها قالمع على التعبد ال
 ،فإنها في إدراكها ت تلف عن إدراك ا نسهان البهالم علهى الحهوا  ؛مدركع واعيع

ممها إدراك ا نسهان فبهالم علهى كسهب  ،إدراك الماللكهع إلههام مملهق ال كسهب فيه ف
الحوا  وقد يرد في  ا لهام ا لهي من بهاب التوفيهق الحكهيم إلهى عبهادة هللا تعهالى 

 .(1) ژ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ  :ىــقاو تعال ،الواحد

ايع عن ومما دليو الوظي ع الماللكيع التس يريع فمست اد من قوو هللا تعالى حك 

 ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ماللكت  م برهم بجعل  آدم  لي ع ل  تعالى في مرم 

 .(2) ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ٹڻ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ى ى ژ :ىـمما دالال  وظي ع الكون التعبديع التس يريع فمستباة من قوو هللا تعال 

 ژ جئ جئ جئ جئ جئ ی ی ی ی  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ    ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ

ومما داللهع  ،(3)

وظي ع ا نسان التعبديع الموعيع وداللع وظي ع الماللكع التعبديهع البسهريع البهريهع 

 ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ژ :فمستباة من قول  تعهالى

 ژ :ومهن قوله  تعهالى ،(4)

 .(6) ژ گ ک  ک ک ڑک ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ژ :وقول  تعالى ،(5) ژ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

 ،ا ويعد تس ير الكون لإلنسان من سابغ نعم هللا تعالى وعظيم فمل  عليه هه 

 جئ   جئ جئ جئ جئ جئ جئ  جئ جئ جئ جئ جئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ  ېئ ېئ ۈئ ۈئ ژ :قههههاو تعههههالى

 .(7) ژ جئ جئ جئ جئ جئ جئ    جئ جئجئ

والكون مستود  اآليا  البينا  التي ومعها هللا تعالى لإلنسان تلهمه  رشهده  
وتهههكره بهيمنههع هللا تعههالى وقاهريتهه   ،هللا تعههالى فيهههاإها ت مههو فههي دالال  قههدرة 

فههي مهن دالال  التصهريف  .وجبروت  وكبريال  إها مها فهرم فهي جنهب هللا تعهالى
 :. وإن شهل  فبهو.والتسيير والتيسير والتهدبير الحكهيم مهن هللا تعهالى العلهي البهدير

 .دالال  الجالو والجماو

 :اإلنسان طبيعة  فقه  

                                                 

 . 17حمد: م سورة (1)
 . 30سورة الببرة:  (2)
 . 13سورة الرعد:  (3)
 . 15سورة الرعد:  (4)
 . 79سورة األنبياء:  (5)
 10سورة سب :  (6)
 . 13، 12سورة الجاثيع:  (7)



 أبو شنب إسماعيل أحمداألستاذ الدكتور  / 

 - 24 - 

 «:التكوين  ورــمح» :أوالا  
 :التكوينية المادية البنية –أ 
يعتبر فب  مبيعع ا نسان التكوينيع واستبراء محوالها وآالتها عبر التاريل من  

لوا م المنهج االستردادق الموموعيع التي ت سهر لإلنسهان قهيم التهاريل والعنصهر 
 اصها  فهي كتابه  الكهريم عهن  لهق ا نسهان  لبهافبهد م بهر هللا تعهالى  ،ال اعو في 

ولههم يمثههو صههورة مو مسههتبال عههن ديههره مههن الم لوقهها  ولههم يتولههد عههن مق منههها 
مرحلههع مههن صههور ومراحههو التمههور الم عومههع فههي ت سههير نشهه ة الحيههاة وال لههق 

  بههار البههرآن عههن هلههك مسههاليب متنوعههع  وقههد كههان ،التكههويني لإلنسههان والكههون

وتهارة م هرا  ،() فتارة يتحهد  عهن مصهو المهادة التهي  لهق منهها آدم ،وم تل ع
وتارة ثالثع يتحد  عن  ،عن وسالو ا دراك المعرفيع –إلى جانب هلك  –يتحد  

ير يورابعهههع يتحههد  عهههن التبهههدير والتههدبير والتصهههريف والتسههه ،المههآو والمصهههير
الكوني في معرض حديث  عن تبدير ر ق ا نسان وما معهده هللا تعهالى ير والتس 

والبهرآن الكهريم فهي كهو هلهك يركه  علهى علهع  ،ل  والنعيم الدنيوق بو واأل هروق
ال لق ومباصده والتهي تهتل ص فهي رسهالع ا نسهان فهي عبهادة هللا تعهالى وإعمهار 

 .الكون لتحبيق م هوم ال الفع عن هللا تعالى في كون 
 :ومن أدلة ذلك في القرآن الكريم ما يلي 

ٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ  :قوو هللا تعالى –1 

ٿ ٹ ٹڻ ڻ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ    ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئوئ ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ 

 جئ جئ جئ جئ جئجئ جئ       جئ جئ جئۈئۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ    ی ی ی ی 

 .(1) ژ جئ

 ى ى    ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ژ :وقوو هللا تعالى –2 

  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ەئ ەئ ائ ائ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱڱ

 جئ جئ جئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى   ې ې ې ې ۉ ۉ

                                                 

 . 37 – 30سورة الببرة:  (1)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جئ جئ    جئ جئ جئ    جئ    جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئجئ

 .(1) ژ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ھ ژ :ومنها قول  تعالى –3 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جئ جئ جئ ی ی ی     ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې  ې ې

 چ چ چ ڃ ڃ  ڃ   ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ      ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ پ پ

 .(2) ژ گ گ ک ک  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ    ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 ں ں ڱ ڱ ڱ    ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ :ومنها قول  تعالى –4 

 ائ ائ ى ى ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

 .(3) ژ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ  ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژ :لىومنها قول  تعا –5 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى             ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ    ڭ ڭ ڭ

 .(4)  ژ جئ جئ    جئ جئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ

هههههه مسهههاقا  قمهههيع  لهههق ا نسهههان فهههي البهههرآن الكهههريم وبيهههان مباصهههدها  
ار المبارنا  الدالليهع وتحليلهها واسهتبراء صهورها وعناصهرها إم وفي .ودالالتها

تتمح مهميع االسهتبراء فهي فههم مبيعهع الواقهع ا نسهاني مهن حيه  النشه ة والمهآو 
إدراك الهها  الم لوقهع والهها   «ا دراك»وكبرا ههه البمايا قميع  ،والمصير

ر النعهيم الهدنيوق العليع ال البع والرسالع التعبديع لإلنسان فهي الحيهاة وإدراك صهو
 .واأل روق

واستشهراف  ،إن هها المنهج االستردادق في فهم الكون والعنصر ال اعهو فيه  
ل  ،ال ايا  الكبرا، والمآال  العظمى ل  يمثو استيعابا وقبسا من  ،لحركع التاريل قويا

عبق ا نسانيع الراشدة التي تستلهم رشدها وتستمد قواهها وع المهها مهن مبهررا  
 .ي الكريم ودالالت  الباهرةالوحي ا له

ويتبهين مههن  ههالو هههها المههنهج التههاري ي عظمههع الحههدي  ومهميتهه  فههي ت عيههو  
وت كيهك جمهود الروايها   ،حركع التاريل والترفع بها عن السهرد الوقهالعي الجهاف

 ،التاري يع التي تهرتبم با نسهان واألرض مكثهر ممها تهرتبم بهاهلل تعهالى وبالسهماء
وتحهرر  ،مادة والممو  الروحي المجرد إلى السمو والنبهووتوا ن بين عناصر ال

                                                 

 . 25 – 10سورة األعراف:  (1)
 . 40 – 26سورة الحجر:  (2)
 . 5سورة الحج:  (3)
 . 78 – 71سورة ص:  (4)
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الحد  التاري ي حوو ا نسان كمحور فاعو في الكون من مآ ق الت سير المهادق 
 .للتاريل وفق مبادئ فلس يع ت لص للمادة تارة مو الروحيع المجردة تارة م را

ل من من كبرا اليبينيا  التاري يع فهم مبيعع ا نسان م  ن  الو وبا  وامحا
ومن دالال  الوحي في ههه البميع مصدق إنباءا من  ،إنباء الوحي ا لهي الصادق

عن  –الوحي ا لهي في دياب  –ومن العبو المجرد يعج   ،دالال  ال عو المجرد
 .إدراك نش ة ا نسان وت سيرها وت هم مباصدها ووظي تها التعبديع والرساليع

 :البنى التكوينية التزوجية –ب 
ريب من مبررا  العبو السليم تت ق مع مبررا  الوحي الحكيم في إدراك  ال  

مق من ا نسان مكون من امت ال ثنالي بهين الجسهد  ،لإلنسان ككيان ثنالي التكوين
. يمثو الجسد من هها االمت ال العنصر المادق وتمثو الرو  في  العنصر .والرو 
. .لي آ هر بهين العبهو والبلهبكما من  مكون مهن امته ال ثنها ،«المعنوق»الروحي 

يمثو العبو في  الت كيهر مو ا دراك النظهرق والعملهي المجهرد وفهق قياسها  عبليهع 
ويمثههو البلههب فيهه  ا دراك ا يمههاني ال مههرق  ،تعتمههد علههى وسههالو إدراكيههع حسههيع

وال  ،حصوو  شيع هللا تعالى في البلهب وال هوف منه المجرد والهق من مظاهره 
ل  ،محدهما على اآل ر يمكن فصو مثر إدراك إلهى حصهوو اليبهين  يسديهان فهمها معها

 .ا يماني لإلنسان في الكون
ولما كان األمر كهلك فلهم يكهن مهن الممكهن والمعبهوو تصهور ا نسهان جسهدا  

ل ب كما لم يكن من الممكن تصهوره قلبها بهدون عبهو  ،بدون جسد دون رو  مو روحا
وههي وإن ا تل ه  وتباينه   ،ملباته ولكو من ههين الثنالين مت ،وال عبال بدو قلب
ل  ل  فإنههها تمثههو نوعهها ل  فههي وجههدة ال تناقمهها يههسدق إلههى فهههم محههد مرفههي هههها  إنبسههاميا

وتتمابق متملبا  الرو  والبلب بينما تتبهاين  ،االمت ال الثنالي بمع و عن اآل ر
 –العبو والجسد  –مع متملبا  العبو والجسد في حين تتباين متملبا  األ يرين 

 .ا عن األ راكو منه
وميما كان فإن ههه المتملبا  تبين حاجع ا نسان إلى الت كير الهق يحصو ب   

كمهها تبههين  ،اليبهين العبلههي والبلبههي  ثههارة العبههو للت كيهر وإثههارة الوجههدان باالمتثههاو
ا هههالههرو  إلههى إشههبا  نهم اجههعححاجههع الجسههد الماديههع إلههى المعههام والشههراب و

ل جهههداني ليتمكنههها معهههوالروحهههي وال مهههن اسهههت راق ا نسهههان فهههي ن وعههه  التعبهههدق  ا
ومحاولع فصهو هههه البنهى التكوينيهع لإلنسهان بعمهها  .ا يمانيع هوممارسع شعالر

عن بعض ال يعدو كون  محض عب  وعنه  وإدهراب فهي تصهور صهلع ا نسهان 
 .باهلل تعالى

ومهميتههها ل ههم مبيعههع ا نسهان فههي البههرآن ومهن دالال  ههههه البنهى التكوينيههع  
 :كريم ما يليال
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 .(1) ژ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ               ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ            ڳ گ ژ :قوو هللا تعالى –1

 ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ ەئوئ   ەئ ائ ائ   ى ى ژ :قوو هللا تعالى – 2 

 .(2) ژ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئی

 .(3) ژ جئ جئ جئ جئ یی  ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ   ېئ ېئ ژ :قوو هللا تعالى –3 

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ           گ ک  ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ :قوو هللا تعالى –4 

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۋۅ ۋ ٴۇ    ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېى ې

 .(4) ژ ڦ    ڦ ڦ

وههههه اآليهها  وتلههك تعمههي دالال  قههيم التكههوين الثنههالي لإلنسههان والتوسههم  
لمبابل  ليتحبهق لإلنسهان واالعتداو في تلبيع احتياجا  كو مبابو من ههه الثناليا  

فال يجنح في تلبيع احتياجا  البلب إلى التبصير في تلبيهع احتياجها  العبهو  ،رشده
يههع احتياجهها  الههرو  إلههى التبصههير فههي تلبيههع كمهها ال يجههنح فههي تلب ،وال العكهه 

 .متملبا  الجسد وال العك 
وال ريههب من محههاوال  التج لههع مو التمحههور حههوو محههد عناصههر التركيههب  

البنهالي التكههويني الثنههالي لإلنسههان دون اآل هر إ ههالو بمعههدال  التههوا ن التكههويني 
صور عالقع الم لوق وإفساد لت ،وتعميو لشر  هللا تعالى الحكيموالبنالي لإلنسان 

وإ الو بموابم النظم الدينيهع التهي تبهين معهالم الههدا  .والعابد بالمعبود ،بال الق
والبصههد  ،واالعتههداو وال لههو ،واالسههتبامع واالنحههراف ،والمههالو والرشههد وال ههي

هلل وإن شل  فبو إفساد لمسيرة التدين الصحيح وممارسا  التعبد الحبع  ،والت ريم
وهها هو سبب إ  اقا  الهنظم الومهعيع فهي البهديم والحهدي   .تعالى رب العالمين

. فبد ا ت ل  قيم الهرو  فهي قهيم المهادة وا ت له  مصهير .في مبم حياة ا نسان
كمها ا ت لهه  قهيم الههوحي ا لههي الحكهيم فههي قهيم العبههو  ،ا نسهان ومآله  فههي الهدنيا

ع مملبهع كما منحه  الجسهد سهلم ،فمنح  العبو سلمع مملبع على النص ،المجرد
 .على الرو 

وال تعج  البراءا  التاري يع وتحليو الوقالع واألحدا  والتجهارب ا نسهانيع  
عبر العصهور فهي الدراسها  التاري يهع عهن إدراك  مهورة هههه التج لها  للبنهى 

ظاهرة التمحور حهوو كما ال تعج  عن إدراك  مورة  ،التكوينيع الثناليع لإلنسان

                                                 

 . 20سورة الشورا:  (1)
 . 77سورة البصص:  (2)
 . 23سورة الملك:  (3)
 . 32 - 27سورة الحج:  (4)
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دون االكتههرا  بمكوناتهه  األ ههرا السههيما فههي العصههر ههههه المكونهها  الثناليههع لهه  
. ولي  من المستبعد من تن جر في العالم ثورا  دينيع عارمع مد الحداثع .الحدي 

مو إلحاديع ف درق  الجسد في متع ومعمياتها والتي تم م  عن مناظير علمانيع 
 دهراب وممعن  في ا ،والدين عن الحياة ،وديب  الرو  في حياة ا نسان ،المادة

با نسان مد فمرت  السهليمع التهي تدفعه  دفعها إلهى إرواء نهمه  الهديني ومتملباته  
 .التعبديع وحب  في مبم عالقت  باهلل تعالى

وما ان جار ثورا  الربيع العربهي فهي دوو إسهالميع كتهون  ومصهر والهيمن  
 صبع  . إنها ثورا  وجد  االتجاها  الدينيع فيها تربع.وليبيا وسوريع عنا ببعيد

ل  ل  للنمو ووجد  من الشعوب تعام ا ل  دينيها يردهب فهي تمهيهر الهبالد مهن الظلهم  قويها
العلمنع ومحاوال  ويممح إلى الت لص من ممروحا   ،والم يان والبهر وال ساد

ا لحاديين ت ييب الهدين وتعميهو شهر  هللا الحكهيم مو ت ييبه  عهن إرواء متملبها  
 .ا نسان وتملعات  الدينيع

ممروحاتهههها وبتجهههرد نياتهههها نجههها  هههههه الثهههورا  مرههههون بتهههوا ن بيهههد من  
وباكتسههاب  بههرا  العمههو ا دارق وال بهه  السياسههي مههن وقههالع ومحههدا  السههيرة 

وممارسا   ،الراشدة وال هم الدقيق لمعميا  البرآن الكريم والسنع الشري عالنبويع 
راعا  البمهايا في إمار م ،وسير التابعين وتابعيهم (^)صحابع رسوو هللا محمد 

ومنهجيع التدرل التشريعي ومراعاة فب  األولويها  والمباصهد  ،المصلحيع الكبرا
 .العامع والكليع لإلسالم

ا    .فقه السنن اإلنسانية والكونية :ثانيا
إحهدا مههم  صهالص مهنهج الهدعوة  «فبه  السهنن ا نسهانيع والكونيهع»يعتبر  

نسان إلى قب  مهن المامهي البعيهد مو هلك من  يدفع ا  ،االستردادق إلى هللا تعالى
فب  وتدبر واقع  اآلنيَّ واستشراف مستببل  البريب والبعيد في إمار البريب بهدف 

االسههتنتاجا  التاري يههع واستبصههار المامههي والحامههر والمسههتببو فههي عبههق فبهه  
 ،السنن ا لهيع الشا صع والكالنع بين جنبا  الن   ا نسهانيع ومواياهها و  اياهها

لتهدفع ا نسهان  ،ك السنن المرليع الماثلهع فهي ثنايها ال مهان وش وصها  المكهانوتل
وفبهه  معههاني  ،وفبهه  حركههع ا نسههان والكههون ،إلههى م يههد مههن فبهه  العبههر والعظهها 

والتيسههير  ،فههي إمههار ال لههق والتكههوين ،ودالال  التههدبر ا لهههي لإلنسههان والكههون
قههدر  ،ويتعبههده حههق عبادتهه فيعههرف هللا تعههالى حههق معرفتهه   ،والتبصههير ،والتسههيير

 .اجتهاده في  لوات  وجلوات 
وال درو إها قلنا إن ههه ال صيصع تمثو للداعي والمدعو معها منظهارا فهالق  

وفب  الثواب  والمت يرا  فهي  ،الستشراف البيم المعرفيع الدعويع التاري يعالبدرة 
منهها فهي إرواء  وشحه الهمم لالست ادة ،ومعرفع إمكانا  تههيبها ،ا نسان والكون
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درال همهها ا نسههانيع ومواهبهمهها ا لهيههع وتوجيهه  ماقاتهمهها وقههدراتهما لتمحههيص 
 . نباه ا نسانيعمسيرة تعبدهما ومعرفع المسالك الراشدة 

وسوف مرك  فهي هههه الدراسهع علهى معرفهع السهنن ا نسهانيع ثهم متبعهها بسهنن هللا 
 .تعالى الكونيع

 .يةاإلنسانسنن هللا تعالى  :أوالا  
 :من ههه السنن ما يلي 
 .ا يجاد وا عدام ا لهيعسنع  –1 
 .العنايع الربانيع –2 
 .االجتما  البشرق –3 

 .حب المنش  –م
   .التناف  وال بمع –ب
 التماي  والت ايظ والصرا  –ل
 .التداوو والتدافع التمكين -د

السههنع م هههوم مههح وموقبههو من نبههدم فههي بيههان م ههاهيم ههههه السههنن ودالالتههها  
 .والبيود المستنبمع من آق البرآن الكريم والسنع الشري ع لتحبهق الوصهف بالسهنيع

 .وانسجام هلك مع دالال  العبوو الصحيحع

 :مفهوم السنة 
ل  ،للسنع دالال  ل ويع وم اهيم اصمالحيع محددة  فهي  واأل يهرة تمثهو ممشهاجا

يم االصهمال  رحم االشتباق الل وق يهربم بينهمها حبهو دالالق سهرق يصهو م هاه
وتتوقف حياة ههه األمشال االصمالحيع على حسن ال هم  ،األممبالدالال  الل ويع 

وكمهها ال يتصههور  ،ودقهع ال بهه  وحكمههع التصههورا  والهرسا الت صههيليع والتنظيريههع
على من مصهو  ،بال حامنعجنين بال حامنع فكهلك ال يتصور م هوم اصمالحي 

ويههدعم حسههن االسههتدالو صههالحيتها  ،امههنعالمههادة االشههتباقيع يمثههو ببههوة ههههه الح
 :وفيما يلي مومح هلك .للوجود

 

 :السنة في دالالت االشتقاق اللغوي :أوالا  
ثمع دالال  اشتباقيع عدة للسنع في االشتباق الل وق منها ما يتعلق بمومهو   

ومنههها مهها يتعلههق بههدالال   ،لحمللبنههى االصههمالحيع للمصه ويعتبههر مصههالل الدراسهع 
 .من دالال  االشتباق الل وق موسع من ههه البنى االصمالحيعم ايرة إه 

مههن منظههور تههوافبي  (  ن ن)فبههد ورد  ل ظههع السههنع فههي الل ههع فههي مههادة  
 ،ونهيهه  محكامهه  وممههره :سههنع هللا» :تهه ميرق بههين االشههتباق واالصههمال  بمعنههى

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ژ :تعالى هللا قاو قويما مريبا بين مق سنع هللاوسن  .بينها :وسنها هللا
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 ٿ ٿ ٿ ٺ ژ :الع يه  التن يو وفي ،قبيحع مو كان  حسنع السيرة :والسنع . ژ ےۓ

 .العههههاب عهههاينوا منههههم األولهههين سهههنع :ال جهههال قهههاو . ژ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ  ٿ

ل  وسهننتها  مههن يكهون من ويجهو  ،فاتبعوهها سهنع لكههم وسهنن  سهرتها واسهتننتها سهنا

  .(1)«عليها ياموالب رعيتها محسن  إها ا بو سنن 
 

ا    :في االصطالح :ثانيا
ل    :فنبهوو من  الو ما سبق نستميع من نحدد صيادع م ههوم السهنع اصهمالحيا
األصو التكويني في ا نسهان والكهون بمبتمهى إرادة هللا تعهالى وارتمهال   :السنع

ل  ل  بحي  ال يت لف  مانا  .وال مكانا
 :وهي ،دق وص   بالسنيعومن ثم فالبد من يتوفر للشيء ثالثع ممور حتى يص

 .من يريده هللا تعالى –1 
 .من يرتمي  هللا تعالى –2 
 .مال يت لف وقوع  في إمار ال مان وال في حي  المكان –3 
والكهون تجمعهمها ومثاو هلك األصو ال مرق في التكوين وم اده من ا نسهان  

ن ال مهرق يوحدة دالليع فمريهع تعبديهع تتمثهو فهي التوحيهد ا لههي بمبتمهى التكهو

ومهههها  ،(3) ژ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ژ     ،(2) ژ ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ     ڭ ڭ ڭ ژ :التعبههههدق

 عشه عن هلك من ا تالف النا  في العبيدة ال يعد سنع إلهيع وموهم مهن ظنه  سهن

وفههرق  ،(4) ژ ڈژ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ژ :ألن هلههك يصههمدم ببههوو هللا تعههالى

ألن األ يهر تتهوفر  ؛وا تالفهم في األلسنع واأللهوانفي العبيدة بين ا تالف النا  

 ڻ ڻ ں ژ :ودليو هلك قوو هللا تعالى ،في  البيود الثالثع للبوو بسنيت  ب الف األوو

 ژ ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 فمهالل  –بو لهي  مهن المعبهوو  ،ولي  من بينها العبيدة ،(5)

فههي العبيههدة آيههع مههن آيهها  هللا فههي من يكههون اال ههتالف  –عههن من يببلهه  المنصههوص 
إنهي  لبه  عبهادق حن هاء » :ال مرق ب عهو الشهيمانشهوه عن األصو ألن   ؛ال لق

 .(6)«عن دينهمالشيامين جاءتهم فاجتالتهم متتهم  همكلهم وإن

                                                 

المبعع الثالثع  –بيرو   – دار صادر 225ص  13لسان العرب جـ . نظورم ابن (1)
 هـ. 1414

 . 30سورة الروم:  (2)
 . 44سورة ا سراء:  (3)
 . 7سورة ال مر:  (4)
 . 22سورة الروم:  (5)
جـ     محمد فساد عبد الباقي، باب الص ا  التي يعرف بها في الدنيا /تحبيق سلم،م صحيح (6)

 . بدون تاريل –رو  بي –( دار إحياء الترا  العربي 2865حدي  رقم ) 4/2197
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وال تت لف عنهم  مانا وال  ،فالسنع البد من يريدها هللا تعالى ويرتميها ل لب  
 تعهالى وقوعه  ألن شهيلا ال يبهع فهي الكهون إال بإرادته  والك ر وإن مراد هللا ،مكانا
وإن ثبه   ،ولم يثب  من محد ابنهي آدم ك هر ،فإن هللا تعالى ال يرتمي  لعبادهوإهن  

فسهبم بههلك  ،وإن عهد مهن مكبهر الكبهالر ،فال يعهد البتهو ك هرال  ،(1)قتو محدهما م اه
دالال  الهنص والعبهو  وقد تظاهر  علهى هلهك .بسنيع اال تالف في العبيدةالبوو 
 .والواقع

 ژ :التي تسكد البيود الثالثع للوصف بسنيع الشيء قوو هللا تعالىومن اآليا   

فبد مرادها هللا تعالى وارتماها ولم تت لف عن ممع  (2) ژ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ر وههه السنع الرساليع من سنن هللا تعالى في الرساال  ا لهيع إلى سال ،من األمم
 .األمم

 :وإليك بيان ههه السنن
 

 :اد واإلعدام اإللهيتينيجسنتا اإل 
ا لهيتههين  «اد وا عههداميجههسههنتا ا »مههن سههنن هللا تعههالى ا نسههانيع والكونيههع  

ومصههو نشهه ة الكههون  ،وهمهها مصههو وجههود الم لوقهها  وفنالههها ،لإلنسههان والكههون
به  ا رادة ا لهيهع  فهال شهيء فهي الكهون يوجهد مو ي نهى تعلبه  ،امهوالحياة و واله
إه ال منا   ل  سبحان  وتعالى  ،وهما من ا تصاصا  الها  العليع ،وجودا وفناءا

وال نههد لهه  يمنههع تحبيههق  ،وال شههريك لهه  تعههالى فههي إرادة إحداثهه فههي واحههدة منهمهها 
 فهي ال عهو وا رادة إيجهادال  «مالقع البدرة ا لهيع»وهاتان السنتان تحببان  ،مراده

ل  وقههاو  ،(3) ژ ەئ ائ           ائ ى ى ې ېې ې  ۉ ۉ     ۅ   ۅ ۋ ژ :قههاو تعههالى ،وإفنههاءال  بههاءال وإب ،وإعههداما

وقهاو تعهالى  ،(5) ژ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻژ  تعهالى: وقاو ،(4) ژ چ چ چ چ ڃ ڃ ژ :تعالى

 ژى ائ ائ ەئ    ەئ وئ ژ في إيجاد النهار كمصهدر للوقهود والماقهع لإلنسهان 

وقهاو  (6)

 ۈ ۆ ۆ        ۇ ۇ ڭ ڭ ژ  في استحالع المبالع بعد ا يجهاد في مالقع إرادت  وتصرفتعالى 

 .(7) ژ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

فبد  ،ومملق إرادت  ومشيلت  ،إنها إهن دالال  قامعع على قاهريع هللا تعالى 

                                                 

 . [30المالدة: ] ژ  ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ژقاو تعالى:  (1)

 . 77سورة ا سراء:  (2)
 . 22سورة األنبياء:  (3)
 . 59سورة الواقعع:  (4)
 . 64سورة الواقعع:  (5)
 . 72سورة الواقعع:  (6)
 . 70، 69سورة الواقعع:  (7)
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 ،وقهر هللا تعالى الوجود ف عدم الم لوقا  ،قهر هللا تعالى العدم ف وجد الم لوقا 

 ژ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ژعلى دير مثاو سابق األشياء ومبد  تعالى  لب  ف حاو مبالع 
وقهر ال ناء فبع  بعض م لوقات  بها   ،وقهر هللا تعالى البباء ف فنى ،(1)

والم لوقا  وم ه على ن س  العهد بإفناء كو العوالم  ،ال صالص ون   الص ا 

ل   ژ ں ں   ڱ  ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ ژ :قاو تعالى ،لمبتمى ببال  تعالى وديمومت  تحبيبا
 ۇ ڭۇ ڭ ڭ ۓڭ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں     ڱ      ڱ ڱ ژ :وقاو تعالى ،(2)

 ی ی ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ائ ىائ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ژ :وقاو تعالى ،(3) ژ جئ جئ               جئ جئ جئ جئ جئ

 (4) ژ ڻ    ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

شههد  فهي  ،الحهد  وال مهان والمكهان :إن حركع التاريل بعناصهرها الثالثهع 
 ،وال تهه او تشهههدها ،ا لهيههع فههي ا يجههاد وا عههدامالمامههي مظههاهر ههههه البههدرة 

 وئ ژ :ىــهـقهاو تعال ،وستظو تستوعب في المستببو كثيرا من ههه المظهاهر العليهع

  ژ جئ جئ جئ         ی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

حتى يبهوو هللا تعهالى يهوم  (5)

فال يجيب علي  مما  لق إه قد مواهم ال نهاء ولهف الصهم     ژ ىئىئ  ىئ   ېئ ژ :البيامع

  ىئ ژ : ــهـفيجيب هللا تعهالى علهى هاته  بمبتمهى جبروته  وقاهريت ،ال مان والمكان

 .(6) ژ ی ی ی ىئىئ

عهدام مو ا فنهاء قهالم علهى إن منام ههاتين السهنتين ا لهيتهين فهي ا يجهاد وا  
وللبدرة العليع منام يحببها في عبولنها ومفلهدتنا وتدركه   ،هلل تعالى «البدرة»ص ع 

ومظهاهر دنانها  ،وفهي تصهاريف حياتنها ،حواسنا فهي هواتنها فهي الكهون مهن حولنها
حبيبهع كنه  ويتمثو هها المنام في إدراك  ،وجهلنا وعلمنا ،ومع نا وقوتنا ،وفبرنا

لهيههع العاليههع المتعلبههع بههالتكوين وا فنههاء ولههوال إدراكنهها وفبهنهها لههها مهها الصهه ا  ا 
 .والتسييراستمعنا فهم مراد حكمع هللا تعالى في ال لق والتصريف والتيسير 

 «اللمهف»و «ا رادة»و «الحكمهع»و «العلم»ص ع الص ا  العليهع ومن ههه  
 و عههن ههههه فتصههور البههدرة ا لهيههع بمعهه «الجبههرو »و «العهه ة»و «الحلههم»و

                                                 

 . 69سورة األنبياء:  (1)
 . 88سورة البصص:  (2)
 . 259سورة الببرة:  (3)
 . 4 – 1سورة البيامع:  (4)
  52سورة فصل :  (5)
 . 16سورة دافر:  (6)
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وقد يوقع ا نسهان فهي متاهها  االعتبهاد ال اسهد في سهر  ،الص ا  العليع دير ممكن
 ،. المتمههاللع حههدال وكههمل ... المتناهيههع مههع ا.ال عههو ا لهههي وفههق قدرتهه  المحههدودة

وههها مها ال يليهق  ،تصهوره مع ال عو ا لههي الحكهيم لبياسهات  البشهريع في سهد يو
 .يعبكماال  هللا تعالى الالمتناه

ممف إلى هها من تصور قدرة هللا تعالى مجهردة مهن م هاهيم الحكمهع ا لهيهع  
ألنه  ال يمكهن  ،ال يهدق العبو وال ساد إلى فهم حبيبع البدرة ا لهيعوا رادة العليع 

كمها ال يمكهن تصهور شهيء مهن هلهك  ،وال إرادة بال حكمهع ،تصور قدرة بال إرادة
 .هه الص ا  ا لهيع دون األ راعن تصور إحدا ه فمالل  ،كل  بدون علم

ل  ل  وهللا تعالى قد يجرق سنت  في كون  لم ا وقهد يعملهها ويجريهها  ،بههم ب لب  وحلما
وتهههكيرا  ،هيمنههع علهى كونهه  ،علهى ديههر مبيعتهها بمحههض ع تهه  تعهالى وجبروتهه 

وتبشهيرال للموحهدين المهسمنين  ،للمالين المكههبين المعانهدين مهنهم مو إنهارال  ،ل لب 
. وقد يكون  رق هللا تعالى سنن  ا لهيع التكوينيع من .ن من عبادة المتبينالصالحي

ليههديهم إلهى صهحيح ال كهر الههق يوصهلهم إلهى صهحيح  باب الحلم واللمف بعبهاده
واستبامع ا يمان لتحصو لهم السكينع والمم نينع وإيمهان ا نسهان بسهنن  .االعتباد

ت كير والتدبر يهديه  إلهى إدراك حكمهع وفبهها وفق ههين المسلكين في الهللا تعالى 
 ،ويومح ههها سهالر معجه ا  األنبيهاء ،هللا تعالى في ال لق والتكوين والتصريف

 ،وما نسمي  بالكوار  المبيعيهع مهن اله ال و والبهراكين والعواصهف واألعاصهير
وتهكير النا  بكبريهاء  ،فكو مظهر منها يحمو في ميات  دالال  ا نهار والبشارة

ونسهتميع فهي  .الى وجبروت  وع ت  وبلم   تعالى بعباده وحلمه  تعهالى بههمهللا تع

والنار التي ملبي فيهها إبهراهيم  ،()في قصع نبي هللا نو  موء فهم هها الموفان 

()،  المههسمنين مههن ال ههرق فههي قصههع موسههى      وإهههالك المكهههبين ونجههاة() ،
لعلويهع فهي إمهار صه ا  وكها نستميع فههو سهالر المعجه ا  ا لهيهع وال هوارق ا

 .الجالو والجماو هلل تعالى رب العالمين
من مجو هلك يل   هللا تعالى العبوو في سورة البيامهع إلهى فههم حبيبهع البهدرة  

 ژ ژ :إه يبوو هللا تعالى ،ا لهيع وتحرير منامها وفب  الص ا  الال مع في إدراكها

  ے ھ ھ ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ           ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ    ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ  گ ک ک ک ک  ڑ ڑ ژ

 ژ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې      ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ       ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ     ڭ    ڭ ڭ ڭ   ۓ ۓ ے

إه قهههههههههههههاو  ،(1)

ألن البههدرة  «بلههى مريههدين»، وال «بلههى عههالمين» :ولههم يبههو  ژ ڱ ڱ ژ :تعههالى

 .ولي  العك  تبتمي بالمرورة ا رادة والعلم وهما من متعلبا  البدرة
وال يتحبق ال ب  الكامو لدالال  ههه اآليا  ومراد هللا تعهالى ممها مودعه  فهي  

                                                 

 . 13 – 1سورة البيامع:  (1)
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وحجج قامعع تبهر العبوو ببيانا  معالم التدبير ا لههي  ،مساقاتها من آيا  بينا 
ل  وبهدون . .وتعمهيالل  . مجهراءال .الحكيم في تصريف كون  وتيسير سنن  إقامهع و رقها

دراكنها لهدالال  البهدرة ا لهيهع ومظاهرهها فهي الكهون والعبهو هها ال ب  ال يستبيم إ
 ،وال فهي إببهاء مو إفنهاء ،فمن كان هها ش ن  ال ينا   في إيجاد وال إعدام .والن  

 ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ... . ژ :وهها ما يحبق فهم دالال  قوو هللا تعالى

 .(1) ژ ی

                                                 

 . 40سورة الروم:  (1)
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 «.اإلعدام»و «اإليجاد» سنتي  وفهم  العقلية  القياسات 
 «ا عدام»و  ا يجاد »بليع تعيننا على فهم سنتي عثمع صور من البياسا  ال 
 :ومن ههه الصور ما يلي .بعد ا يجاد «ا فناء»و «ا بباء»مو 

 :وتنقسم إلى قسمينقياسات العقول الممكنة تصورا وتدبرا  :أوالا  
 .قيا  المتماثال  –م 
 .قيا  المتبابال  –ب 
البياسها  التهي تشهترك فيهها علهو البيها  الواحهدة  :المتمهاثال  ومعني ببيا  

بهه ن تسههتبر فههي العبههوو السههليمع وجههوه مماثلتههها لبعمههها فههي صههور التماثههو فههي 
والتسويع في التصور والتصديق مو فهي بنهاء المبهدما  واسهتنتال النتهالج  ،الوجوه
 ،لههى ا عههدامقيهها  البههدرة علههى ا يجههاد بالبههدرة ع :ومههن ممثلتههها مهها يلههي ،منههها

وبالتالي فإن العاج  عن ا يجاد ال يمكهن  ،ا التسويع في إرادة ال عوموالجامع بينه
وال يستسههام فههي العبههوو السههليمع عكهه  هلههك  ،ا عههداممن يتصههور لهه  قههدرة علههى 

ديهر مومهوعي وبالتهالي فهال  –مو بهاألحرا  –ألن إجراءه دير واقعهي  ،البيا 
تببلههها العبههوو وتهههعن لههها األن هه  واقعيههع يمكههن من يههسدق إلههى نتههالج مومههوعيع 

 .وتنباد لها وتدين
مق قيهها  النبههيض  ،ومعنههي ببيهها  المتبههابال  قياسهها  المتبههابال  المعنويههع 

وتسههلم لههها  ،تسههتبر فههي العبههوو وتنصهها  لههها الن ههو بنبيمهه  لعلههع جامعههع بينههها 
ار االنهيهه»وقيهها  إمكانيههع قيهها  وجههود الظلمههع بوجههود النههور  :الحههوا  ومنههها

 ،التي مقر  به  العبهوو وشهاهد  الحهوا  دالالته  «االت ان الكوني»بـ  «الكوني
. ومهن .وقيا  سلب  اصيع ا حراق من النار على إل ام النهار  اصهيع ا حهراق

ووجهه   ،قههادر علههى السههلب والتعميههودالالتههها من البههادر علههى المههنح وا كسههاب 
 ،ي ال عهو واال هتالف فهي الصه عالتماثو في كو من ههه المتبابال  هو التسهويع فه

ورود ال عو فيهها ممكنهع ومهدار التشهريك فهي الحكهم هنها فص اتها متبابلع وإمكانيع 
مق إمكههان ت ييهر المكسههبا  وت ههاير األحههواو وتههوارد  ،ههو ا مكههان ولههي  الصهه ع
 .ا مكان با يجاب والسلب

  
ا    . الفاسدة العقلية القياسات  :ثانيا
 ، ا  واألفعههاو المتبابلههع والتسههويع بينههها فههي العلههعومعنههي بههها قياسهها  الصهه 

وقيهها  األحيههاء بههاألموا  وقيهها  الظههو  ،كبيهها  الظلمههع بههالنور والحيههاة بههالمو 
ووجه  فسهاده من علهع وقيا  من يسمع بمن لم يسهمع وههها قيها  فاسهد  ،بالحرور

ل  .التشريك والتسويع مستحيلع عبالل  ومفعاو قيا  االعوجال باالستبامع  ومثال  ميما
 .الك ار ب فعاو المسمنين
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وهههها البيهها  ي سههد الرسههاال  ا لهيههع ويههسدق ب صههحاب  إلههى االنحههراف عههن  
وقهد  .شرعع هللا تعالى عن مريق ال لم والتلبي  والظن وال رص واتبا  الهوا

 ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ورد هللا تعالى هها البيها  ببوله  تعهالىم

 .(1) ژ ڄ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ڻ  ڻ ٹ ٹ ٿٿ

ل   قيههها  )بههه ن ههههها البيههها  كسهههابب   وقهههد يهههرد فهههي مهههههان الهههبعض اعترامههها
ن السهابق ممكهن ومببهوو إومع ههها ورد  النتهالج م تل هع مهن حيه   (المتماثال 

 .وهها مستحيو تصوره عبالل 
وي ههدرم هههها االعتههراض بهه ن البيهها  فههي الصههورة السههاببع قيهها  فههي العلههع  
التسهويع  عمما البيا  في ههه الصورة فهو قيها  عله ،شتركع وهي علع ا مكانالم

 ،ديههر وارد فههي الشههر  الحكههيم ،بههين الصهه ا  المتناقمههع وهههها مسههتحيو عبههالل 
فالبيا  السابق يسدق إلى فهم إدارة ال عو ا لهي الحكهيم مهن حيه  مالقهع البهدرة 

لبههدرة والتصههرف فههي مالقههع ا –وبوجهه  عههام  –ا يجههاد والعههدم والتصههرف فههي 
في سد هها ال ب  الدقيق لمرادا  هللا تعهالى مما البيا  الثاني  ،ا رادة وعدم ا رادة

ل  وحكمت  في إيراد األشياء واألعراض وجودال   .وعدما
مهههو البامههو إلههى إفسههاد اعتبههادهم فههي وهههها البيهها  ال اسههد هههو الهههق ومههع  

 ،معع تمكهن مهن إجهراء ههها البيها ادعالهم إلها دير هللا تعالى لعدم وجود علع جا

 ژ ٹ ٹ   ٿ ٿٿ      ٿ ٺ ژ :وهها تبرير ألصو حق في االعتباد يتمثو فهي قهوو هللا تعهالى
 ژى: ـــفباو تعال وقد رد هللا تعالى هها البيا  عليهم لعدم إمكانيع وروده عبالل  ،(2)

! ومق اعتبهاد !! ومق حكهم ي عمهون!ف ق قيها  يريهدون ،(3) ژ ڤ ڤ ڻ ٹڻ ٹ         ٿ ٿ ٿ

! وهيههها  من يوصههلهم هههها البيهها  ال اسههد إلههى إثبهها  مهها يريههدون مو !يعتبههدون
 .يعتنبون
ولعلنا نستميع في موء ما سبق من نسهتلهم معنهى لمهرادا  هللا تعهالى تعهالج  

مملبهوا ألن سههم عنهان ب  قميع الجبر واال تيار الهق احتار فيها كثيهر مهن الههين 
تكلهف فهي الهرسا والتصهورا  فابتعهدوا عهن مهرادا  هللا ال كهر فيهها بم يهد مهن ال

 .ومدربوا في هلك ال ياو ، م  ك  تعالى وح  
ونستميع من نبوو لتوجي  بباء السنن و رقها في حياة األمهم والشهعوب وفهي  

ا لههي والتيسهير تاريل دعوا  األنبياء والمصلحين مهن حيه  دالال  التصهريف 
. مق .في األلماف م ير في األفعاو واألوصافوالتسيير لعباده من ا نسان مسير 

                                                 

 . 22 – 19سورة فامر:  (1)
 . 11سورة الشورا:  (2)
 . 17سورة النحو:  (3)
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ل  . وم يهر .من ا نسان مسير في لمف هللا تعالى به  إه ال إرادة له  فهي هلهك إمالقها
مو  ،فههي مفعالهه  ومهها يترتههب عليههها مههن صهه ا  مكتسههبع مههن حيهه  ال يههر والشههر

وال تعلهق إرادة هللا تعهالى  ،فهلك بمحض فعل  وا تياره وإرادته  ،الصال  وال ساد
  إرادة إن اه لما يريده العبد لتحبيق مبدم المسلوليع والج اء وما يترتب عليه  مهن ب

 .فاعبلوا يا مولي األلباب ،ثواب وعباب
وفمانع التهدبير من ت ههم دورا   ،وحكمع التعبو ،ال دروا من من ح  ال من 

وببهاء األمهم وفنالهها فهي إمهار  ،التاريل ا نسهاني فهي قيهام الحمهارا  وانهيارهها
هلهك من الوجههود  ،«ا فنهاء» مو «ا عهدام»و «ا يجههاد»ههاتين السهنتين ا لهيتهين 
فهي مق عصهر ومصهر وكهها الحيهاة  ،وبهالمملق ا نسهانالحبيبي لألمهم والشهعوب 

الحبيبيع ال يمكن تصورها إال في إمار التدين الصحيح واالعتبهاد البهويم وتمبيهق 
هها ههو المبيها   ،  في واقع الحياةقبو تمبيبشر  هللا تعالى في البلوب والن و  

. للبيم ا نسانيع الهادفع والبهيم .. للحياة الحبيبيع والحياة ال ال ع.الحق للبباء وال ناء
. للمنظوما  السياسيع التهي تسهو  النها  وفهق معميها  الحهق .ا نسانيع الهادمع

والمنظومهها  التههي ومبههررا  الههوحي ومواهههب العلههي الوهههاب سههبحان  وتعههالى 
وهههواج  الههن   فههي معهه و عههن وحههي هللا تعههالى  ومبههررا  العبههسوسهههم وفههق ت

 ،هها ما نستلهم  من قصص األمم الساببع مع منبيالهم في البرآن الكهريم ؛ومواهب 
ب ر للمعتبرين فبباء حياة هههه األمهم  ،وهدايع للمهتدين ،وعظا  للمتعظين ؛وفيها ع 

ل  ل بتمبيههق وحههي هللا تعههالى عبيههدة وشهه كههان مرهونهها ل  ريعع وقيمهها  ومصههوالل  ،وم القهها
يها  ربههم وتكههيبهم آهم مها كهان إال بسهبب ك هرهم بلو واو حياتهم وفنها ،ومبادئ

واسهتبدالهم شهر  هللا  ،وإسهامع المهسمنين بههم سهوء العههابرسلهم ومعانهدتهم لههم 
 .تعالى ب هوالهم وممانيهم الكاهبع

 :الربانية العناية نةـس 
وإنمهها  ،لههم تتوقههف علههى مراحههو البنههى التكوينيههع عنايههع هللا تعههالى ب لبهه  –1 

 ،بالرعيهع والح هظ وتهدبير شهلون  وتصهريف محواله تستمر لتشمل  بعد إتمام  لب  
وقبهره فهي مثهواه األ يهر  ،مق من يوم من قدر هللا تعهالى له  الحيهاة إلهى يهوم وفاته 

 .ن  يرا ف ير وإن شرا فشرإ ،وإثابت  ومعاقبت  بعد الحساب
 

 :ةــاألدل 

   .(1)ژ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ ژ :قول  تعالى –م 

  .(2)ژ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ژ :قول  تعالى –ب 

                                                 

 . 50سورة م :  (1)
 . 70سورة ا سراء:  (2)
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   .(1)ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ژ :قول  تعالى –ل 

  .(2)ژ   ڻ ڻ ژ :قول  تعالى –د 

والعنايع ا لهيع بالم لوقا  مهن مبتمهى رحمهع هللا تعهالى ب لبه  ولم ه   –2 
بهو  ود هههه البنهى بهالرو   ،إه  لبهم لهم يجعلههم بنهى ماديهع فبهمفهو تعالى  ،بهم

كمها  ودههم بالعبهو الههق  ،التي تتهوق إلهى آفهاق التعبهد الحهق ورمهوان هللا تعهالى
آيا  الجمهاو والجهالو ا لهيهع فهي األن ه  واآلفهاق فجعلهها بنهى مدركهع يستشرف 

الصههالح ووهبههها مههن الههوحي فاعلههع فههي عمههارة األرض بعبههادة هللا تعههالى والعمههو 
ويبههوم م القههها ويهههديها  ،الكههريم مهها يصههون حياتههها ويح ههظ حبههها ويرشههد سههلوكها

ا يمهان مهن  ،والههدا مهن المهالو ،. فيبين لها الرشهد مهن ال هي.تبواها وفجورها
 .هها على مستوا البيم الجماليع الروحيع ،واالستبامع من االنحراف ،الك ر

 

 :ةــاألدل 

    (3)ژ جئجئ جئ  جئ جئ جئ جئجئ جئ  جئ ی ژ :الىقول  تع –م  

    (4)ژ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژقول  تعالى  –ب  

   (5)ژ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ژ :قول  تعالى –ل  

   (6)ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ژ   :قول  تعالى –د  

مما على مستوا البيم الماديع فبد ح ظ هللا تعالى بعنايت  الم لوقها  مهن  – 3 
وممدها بوسالو  ،إال ما كان فتنع وا تبارا ،فيما قدر من حياتهافساد بناها التكوينيع 

وسهه ر لههها الكههون  ،ويسههر لههها سههبو عيشههها ،وقههدر لههها مر اقههها ،ا دراك الحسههيع
فمهد األرض وسه ر  ،وصرف لها مبوما  الحياة ،بآيات  العظام ومجرام  الجسام

األرض  ومود  ،ومنبهه  الهه ر  ،ومنهه و الممههر ،وسهه ر الههريح ،الشههم  والبمههر
 .والليو والنهار ،والشم  مصادر الماقع فجعو الظلمع والنور

                                                 

 . 4 – 1رة الرحمن: سو (1)
 . 10سورة البلد:  (2)
 . 256سورة الببرة:  (3)
 . 125سورة األنعام:  (4)
 . 16سورة الجن:  (5)
 . 8، 7سورة الشم :  (6)
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  :ةــاألدل

  (1)ژ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ژ :قول  تعالى –م 

   (2)ژ ٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :قول  تعالى –ب 

 (3)ژ ڇڇ چ  چ    چ    چ   ڃ ڃ ژقول  تعالى  –ل 

 جئ جئ جئ جئ جئ    جئ جئجئ جئ   جئ جئ جئ جئ جئ جئ  جئ جئ ژ :قولهههه  تعههههالى –د 
   (4)ژ

وقد شر  هللا لها من التشريعا  الحكيمهع مها تحهافظ به  علهى هههه البنهى  –4 
لهي  ههها فحسهب وإنمها امتهد ليشهمو كهو  ،واألن ه  ،التكوينيع الماديع في األجسهاد

ل  وظاهرال  ،المبدرا  موال وعرما ل  ،وبامنا شمو لي ،وصيرورة ومآالل  ،وبعدال  وقربا
ف حهو كهو ميهب وحهرم كهو  ،فشر  الحالو والحهرام ،الظروف المحيمع با نسان

 (البيلهع)إ كاءل للن   وح ظا للجسد وح اظا على ظهروف الحيهاة المحيمهع  ، بي 
فحهرم ال مهر ومها يهههب  ،بناها التكوينيع ومبدراتها الحياتيهعوتجنيبا لها مما ي سد 

قتهو الهن   التهي حهرم هللا إال بهالحق  وحهرم ،العبو وما في حكمهها وعلهع مماثلتهها
وحهرم ال نها ألن ارتكابه  يهدفع إلهى  ،والصرا  الم مهي إليه فحرم الدم  ،قصاصا

وحرم البهف لما ي مي إليه  مهن الظلهم  ،للكرامع والشرف االنتبام من ال اني ث رال 
ل  ل  والجههور والههدن  وألنهه  يههدفع ميمهها  إلههى مهههالك الجسههد وإ هههاق الههرو  انتبامهها

ترسهل للتنهاف  الب هيض وحرم الربا لما ل  مهن آثهار ب يمهع  ،ن الباهفللعرض م
وا جحهاف  ،والتصهرف المههموم بمبهدراتهم الماليهع ،على الماو واست الو ال براء
 ،والكسههب المحتههرم شههرعاوفههرص العههيش الشههريف  ،بحبههوقهم الماليههع المشههروعع

. إنهها .اء وال بهراءوكو هلك يوسع الهوة بين البادرين ودير البادرين وبهين األدنيه
ولهك من  ،وإنمها ميمها الن هو  واألجسهادهوة تسَّر فيها لي  فبم المبدرا  الماليع 

ل   ،من ال بهراء والمعهو ين والمسهت لين مهد األدنيهاء والبهادرين ال حداو تت يو موق ا
تحيو المجتمهع إلهى بهسر فاسهدة وما يترتب على هلك من ثورا  ن سيع واجتماعيع 

سر  فسهاد األجسهاد بهوالحسد من ال براء على األدنياء وإنمها  لي  فبم بسر الحبد
ل  وتس ير الماو في يد  ،للحق المسلوب والمبدرا  المهدرة وإ هاق األروا  انتباما

مههن الههبمش وا جحههاف  قههوا اجتماعيههع ال تملههك فههي سياسههتها الماليههع إال م يههدال 
 .بو وإهالو اآل ر دير البادر والمعو  وال بير ،وا مرار

                                                 

 . 12سورة النحو:  (1)
 . 20سورة لبمان:  (2)
 . 13سورة فامر:  (3)
 . 13سورة الجاثيع:  (4)
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فمهها مقههبح االسههت الو والجشههع الهههق يحيههو المجتمعهها  ا نسههانيع إلههى صههرا   
. فكههم سههبم  .مببههي يرسههل لمبههادئ الالحيههاة والالحههق إال لمههن مراد وملههك وقههدر

مجتمعهها  وانهههار  حمههارا  بسههبب الرمسههماليع الظالمههع والشههيوعيع المجح ههع 
ر في اتهون صهراعا  وجعل  العالم يدو ،اللتان كرستا للماديع والعلمانيع وا لحاد

ماديع وجدليع مت م  الجسد ومعاق  ال كر الراشد وادتال  الرو  ت هيها نظريا  
تجرد  من تعاليم الوحي ا لهي و لو  إلهى السهيمرة وآراء وتصورا  سياسيع 

وكان لهها ت ثير بالغ ومثر سيء  ،والن وه واست الو ثروا  العالم ال بير والمعيف
وال صب واالدتصاب  ،في ال رب تارة والبتو تارة ثانيعفي هيو  ن عع االنتحار 

ف فسههد  بهههلك بنههى تكوينيههع لههي  لألجسههاد فحسههب وإنمهها للمجتمعهها   ،تههارة ثالثههع
وإثهههارة الشهههعوب للنههه و  إلهههى ثهههورا   ،العرقهههي مدفوعهههع بسياسههها  التمهيهههر

بههو ودينيههع لههي  إال السههتالب  ،وانبسههاما  فكريههع واجتماعيههع وعرقيههع ومال يههع
 .ونهبها الثروا 
ع ونماهل تشريعيع كثيهرة تسصهو للعنايهع ا لهيهع والرعايهع الربانيهع وثمع ممثل 

 ،لإلنسان والكون وفق معميا  ومبررا  ومصوو ودالال  الدين الوسمي الحهق
ونحيو إلى ت اصيلها مهن  ،ولي  هها مومو  بحثنا ،بيد من المبام ال يسع لبسمها
  .هافليرجع إلي ،مظانها ومصادرها الشرعيع

 :عنايع هللا تعالى بما يجوو في  وامر الن   البشريع –5 
إن المت مو في دالال  التشريع الحكيم من  الو نصوص  الكليهع والت صهيليع  

يدرك تمام ا دراك من عنايع هللا الج ليع في البرآن الكريم والسنع النبويع الشري ع 
علههى البنههى التكوينيههع  تعههالى ورعايتهه  لم لوقاتهه  لههم تتوقههف عنههد حههدود الح ههاظ

وإنما تعد  ههه الحدود إلى حدود مجو ومعظهم ومدق وملمهف  ،لألجساد وصيانتها
وهي محادي  ال وامر الن سيع ومدارل االن عاال  الوجدانيع وما يسهتكن  ا نسهان 

ل في صدره مو توسو  ل  ب  ن سه   مو تنه   إليه  ن وعاته  مثهرة ومنانيهع مو جنوحها
 .ت ام باألحكام الشرعيع واالستبامع التعبديع والسلوكيعإلى الت ريم في االل

ييال  العديههد مههن هوفههي تهه ،(1) ژ ٺ ٺ ڀ      ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :قههاو هللا تعههالى

 ڄ ڄ ڄ ڄ ژ، (4) ژ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ   ،(3) ژ ې ې ې ۉ ۉ ژ ،(2) ژ ائ ى ى   ې ژ :عـهههـاآليههها  الكريم

 ژ ڃ ڃ

 ژ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ژ، (5)

 ڤ ڤ ڤ ڤ    ڻ ڻ  ٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ ژ ،(6)
                                                 

 . 16سورة ق:  (1)
 . 63سورة الحج:  (2)
 . 8سورة المالدة:  (3)
 . 119سورة آو عمران:  (4)
 . 19سورة دافر:  (5)
 . 235سورة الببرة:  (6)
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ودير هلك مهن األدلهع كثيهر فهي البهرآن الكهريم وكهها السهنع  (1) ژ ..... ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ
 .الشري ع
ح هظ  :ومما ينهدرل تحه  هههه السهنع ا لهيهع العظيمهع الكليها  ال مه  وههي 

 .الدين والعبو والن   والنسو والماو
 

 :المنشأ ب ـح 
ش  سنع من سنن هللا تعالى ا نسانيع في تاريل ا نسان منه نش ت  في حب المن 

وهههي سههنع فاعلههع فههي تههاريل العمههران البشههرق  ،الكههون وحتههى نهايههع وجههوده فيهه 
مو  (حهب المنشه ة). وههي سهنع فمريهع يعبهر عنهها بهـ .من مس  االجتمها ومسا  

ل  (حهب البلهد)مو  (التجهر)مو  (االنتماء)  (الموامنهع)و (نحهب الهوم) ومملهق حهديثا
بما يتممن  من حبهوق وواجبها  مهن  هالو الت اعهو المشهترك والعهيش المشهترك 

 .بين مبناء الومن الواحد
وممها يسصههو لههههه السهنع ا لهيههع فههي ال لههق المركهو ة فههي ال مههرة ا نسههانيع  

 وقد احتهو  ،في هجرت  الشري ع من مكع إلى المدينع المنورة( ^)موقف الرسوو 
 ،و ههالج دروبهها وم قتهها وجبالهها وسههولها وجدانهه  ،تان معهالم مكهععينهاه الشهري 

ولم ال وهي مسهبم رمسه  الشهري ع ومهدرل تعبهده  ،وتعلب  بهكريات  فيها  وامره
هلهك المكهان الههق يمثهو شهرفع مهن  ،فهي دهار حهراءهلل تعالى فهي  لواته  الت مليهع 

ههي مهومن رسهالت  وكيهف ال و ،الشرفا  التي يبصر منها الناظر معالم مكع كلها
 ...وفيها مهل  وقرابت  ،ومدرل دعوت 

! تلههك !ومهها موجسهه  مههن مههآومهها مصههعبها مههن لحظهها  ومهها مقسههاه مههن قههرار  
وفوق هلك  ،وبها مهل  ومحبت  ورفاق  ،اللحظا  التي يبرر ا نسان فيها فراق بلده
. .قهبو مجههوو العواآ. ما موجس  من م.بي  هللا الحرام الهق ي ن  ب  ويتوق إلي 

وتحيمه  ههواج  الوحشهع  ،وتسهت رق  الشهكوك ،تل ه  الظنهونمح وف بالم هامر 
وعوم  عن هلك ب هو من  ،فآنس  في مهاجره ،لوال من هللا تعالى قد صدق  الوعد

فهي ومهع من هللا تعهالى قهد اسهتبدو وحشهت   ،صحب من  يرة صهحب و يرة  لب  
وممنياته  بالحبهالق فمكهن  ،مهاوواستبدو آالمه  باآل ،هها المكان ال ريب علي  ب نس 

كههان يراقههب  (^)فإنهه      مههع هلههك  –لهه  دينهه  ومسهه  فيهه  معههالم دولتهه  الجديههدة 
فهي  المنشه  والبرابهع واألههو آمهالل . دار .ها إلى مكهعباللحظا  التي ي مو من يعود 

ت يير معالمها وثبافاتها ومحوالها ومبوسها وعبالد مهلها وعبهاداتهم وفهق مهرادا  
لى كي تمهر من دنه  الشهرك وانحرافها  المسهالك التعبديهع بهها من قهدمها هللا تعا

 .في حجع الودا  ثم د لها فاتح  (^)

                                                 

 . 7سورة المجادلع:  (1)
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. فهردم .منها في ال تح (^)في الهجرة وموق    (^)ولك من تبارن بين موق    
ل  من  هاجر منها مممرال  إال وردم من  عانى فيها وم ة الظلم  ،إال من  عاد إلي  محبا

ل  من  د لها ل  ع هوال كريمها  (^)وبهردم آالم ال هراق فهي مههاجره إال منه   ،سههالل  سهمحا
ل  ل  مسرورال  د لها فرحا  (^)التهي حاكهها مههو مكهع الدتياله  ودهم المحهاوال   ،محبها

ل كان والبماء على رسالت  إال من   علهى عهدم إراقهع الهدم وقتهاو المسهالمين  حريصا
 يسههتميعون حيلههع وال يهتههدون الهههين الوالمههع اء مههن الرجههاو والنسههاء واألم ههاو 

 .سبيال
وهههو  ههارل مههن مكههع  (^)يسكهد ههههه السههنع ا لهيههع فههي ال لههق قهوو الرسههوو  

ل  (^)وقول   مهاجرال    .وهو دا و فيها فاتحا
ها» :مما قول  وههو  هارل مهن مكهع  هنْ  م ْمي ب هك   م  ة   م  بَّهك   ب ْلهد  م ح  ، و  ل هْوال   إ ل هيَّ  م نَّ  و 
ي ون ي ق ْوم  ج  ،م   م ْ ر  ا ْنك  ك   س ك ْن    م   .(1)«د ْير 
ها» :وهو دا و مكهع وقهد جمهع مهلهها (^)وقول    ْون   م  هان ع   م ن  هي ت هر   «؟ ب ك همْ  ص 
ا :ق ال وا ْيرل يم   م خ   ،   اْبن   ،ك ر  يم   م خ   و   .(2)«المُّل ب اء   ف   ْنت م   اْهه ب وا» :ق او   ك ر 
به        قها بما فعل  مهلها فهاك قول  وهو مهاجر من مكع يعتصره األلم ل را 

 ،ال في  هو الملهوكفي توامع األنبياء  وهها قول  وهو دا و إياها منتصرال  ،(^)
وسههماحع ال ههاتح ال انتبههام البههادة علههى نحههو مهها هههو معهههود مههن هههسالء وموللههك فههي 

 .محدا  التاريل ومشاهده
لتهه ريل فههي ال لههق هههام لدراسههع التههاريل وحركههع اإن فهههم ههههه السههنع ا لهيههع  

كما من فههم هههه السهنع ا لهيهع مهرورق فهي  ،ل صول  ومحداث  ومشاهده ووقالع 
كما من  مهرورق لترسهيل  ،ت سير حركع التاريل ودراسع تاريل العمران البشرق

والدفا  عهن حيامه  والتمهحيع فهي سهبيل  مبادئ الموامنع من حي  حب الومن 
لح والنههوض به  وفهق قهوانين ومباومع ال ا ق والمستعمر وعمارت  بالعمو الصها

ولإلصهال   ،وشريعع ا سالم السمحع التي تتمحض للبنهاء ال للههدمالهدايع ا لهيع 
والموا نههع بههين مصههالح الههومن  ،ورعايتهه  األمههع ومصههالح مفرادههها ،ال لإلفسههاد

 .وبين مصالح الومن ومصالح ال رد ،ومصالح األمع
عاة إلههى هللا تعههالى مههن مداء إن فهههم ههههه السههنع ا لهيههع فههي ال لههق يمكههن الههد 

رسالتهم ونشر دين هللا تعالى في مرم  وهدايع النا  إلى هللا رب العالمين إ كاءل 
 .لمبادئ الدين ا سالمي الحنيف وترسي ا لبيم  وشريعت 

                                                 

 كان  كعم ب ن البيان هكركع مبواب م م رج  ا مام ابن حبان في صحيح : باب فمو (1)
 . 9/33 (^) هللا رسوو إلى األرض محب

باب المسلم يد و دار الحرب فيشترق « السنن واآلثار عرفعم»م رج  ا مام البيهبي في  (2)
 . 13/293دارال مو ديرها 
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وإها كان األمر كهلك من األهميع فإننها نهدرك  مهورة ديهاب فههم هههه السهنع  
 ،ر األنبياء والبادة ال اتحين والهدعاة المصهلحينا لهيع في دراسع تاريل األمم وسي
اكههرة التههاريل ووعههي األمههع وإدراكههها ل صههوو هكمهها يتمههح  مههورة ت يينههها عههن 

وقيا  مصهالح األمهع التاريل ومشاهده ومباصد دراست  الستلهام العبر والدرو  
 .اآلنيع والمستببليع عليها

 

 :البشري االجتماع  
يه لف  «ا نسان مدني بمبعه »من  (1)والتاري يعمثبت  الدراسا  االجتماعيع  

والتبوقع في بسر الت هرد واالن واء  ،يتملع إلى االجتما  ويرفض الوحدة ،ويسلف
واالنبسام التي ال تسدق إال إلى م يد من ال رقع والشتا  واالسهتبماب الحهاد نحهو 

 .عوامو ال رقع والتج لع
وعوامهو  ،يل األمهم وسهيرهاوردم من ههه السهنع ا لهيهع مهروريع ل ههم تهار 

ومهها يتهههدد وحههدة المجتمعهها  نهمههتها وتبههدمها ورقيههها ومحاربههع سههبو الشههباق 
إال من حمكع هللا تعالى قد اقتم  في تاريل العمهران  ،ا نسانيع ومصيرها ومآلها

 :البشرق وتاريل األمم والممالك والشعوب والمجتمعا  ما يلي
 .التناف  وال بمع –م 
 .لت ايظ والصرا التماي  وا –ب 
 .التداوو والتمكين –ل 

 

 .والغبطة التنافس   :أوالا  
بههين  «التنههاف  وال بمههع»اقتمهه  حكمههع هللا تعههالى فههي ال لههق مراعههاة مبههدم  

 ،وفعههو ال يههرا  وتههرك المنكههرا  ،وهههو مبههدم هههام   كههاء البههيم والمبههادئالنهها  
ومحاربهع عوامهو  والح هاظ علهى مصهالحها وإ كهاء نهمهتها ،وبناء األمم والهدوو

 .سبومها وانكسار مسارا  تاري ها
 ،التعههارف والتوافههق  صههال  األفههراد والمجتمعهها إنههها حكمههع ترسههل لبههيم  

. فههههي إمههههار الموا نهههها  .والتعههههايش السههههمي بههههين األفههههراد والههههدوو والشههههعوب
والترجيحا  بين مصالح كو من ههه األمراف بحي  ال يتعدا فرد على مصلحع 

. إن هها التنهاف  .وال شعب على مصالح شعب ،ى مصالح دولعوال دولع عل ،فرد

                                                 

يراجع في هها المراجع والمصادر ال اصع بدراسع التاريل والعمران والدراسا  الن سيع  (1)
واالجتماعيع التي نعني بدراستها سلوك األفراد والجماعا  والمجتمعا  والممالك 

سع ص ا  األنبياء، والملوك، والبادة، وحركا  االنبسام ن دراموالدوو، وما يستتبعها
التي تسصو للصرا  وتشعو جهوت  لي كو   الناشلع عن المههبيع والح بيع واأليديولوجيا

 . األفراد والمجتمعا  والدوو



 أبو شنب إسماعيل أحمداألستاذ الدكتور  / 

 - 44 - 

في إمار ههه التوا نيع الربانيع يحببان استبرار المجتمعها  البشهريع وههه ال بمع 
وتحبيق مبادئ السالمع والعيش المشترك والعمو ال اعهو فهي البنهاء والنهمهع بمها 

االنبسهام التهي مهو وتهويب فوارق المببيع والبماء علهى عوا ،يحبق الصالح العام
وتههدد  ،ت كي الصرا  من مجهو المصهالح ال اصهع والعامهع والصه را والكبهرا

 .استبرار المجتمعا  والشعوب
يجب فهم  في إمار حركع ا صال  العهام لهههه  «التناف  وال بمع»إن مبدم  

مآالتهها األ رويهع فهي المجتمعا  والشعوب بما يحبق مصالحها الدنيويهع ويصهلح 
 .بد الصادق هلل رب العالمينإمار التع

 ھ    ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ    ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ      ڱ ڳ ڳ ژ :ومما يسكد هها قوو هللا تعهالى 

 .(1) ژ وئ   وئ ەئ ەئ ائ ائ    ى ى ې ې    ې ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ    ۓ ۓ ے ے    ھ

ن إلههى تحبيههق مثههو إن هههها التنههاف  المحمههود وكههها ال بمههع التههي تههدفع ا نسهها 
صال  المصلحين لن س  وهدايع المهتدين ورشد الراشدين وعرفهان العهارفين همها 

هلك النموهل الهق  ،. األمهر واألنبى.اللهان يحببان النموهل األمثو األن ع واألببى
يتسم بالحيهاة وال لهود والعه ة والمجهد لههو األصهلح ألن تصهام حيهاة البشهريع فهي 

 .وتصام الشعوب على مسس  وفي رحاب  مول  ونبني المجتمعا 
ل   فههي صههدارة  وههها التنههاف  ههو الهههق ومههع دوال فهي صههدارة الههدوو وشهعوبا

. هو الهق حبهق لألمهع ا سهالميع بباءهها ومحصهي  صالصهها وسهماتها .الشعوب
ورفع هكرها ومجهدها بهين األمهم والشهعوب ووقهالع التهاريل ومحداثه  شهاهدة علهى 

فعو ال يرا  وتعميهر الحيهاة به ريج العمهو الصهالح  تناف  صحابع رسوو هللا في
فترا  التاريل فهي ثهال  وعشهرين ف قام هللا تعالى لهم دولتهم في فترة وجي ة من 

ل على نحو معج  في التاريل الديني والسياسي وميادين العمران البشرق وما  ،عاما
سلمون ب ير وما او الم ،ت او البشريع ب ير مالما حه  حهو ههه األمع المباركع

ومهن حهها  ()ما حهوا حهو سلف األمع الصالح من الصحابع والتابعين وتابعيهم 
ويسس  البرآن الكهريم  ،في تحبيق العمران  مواتهم ونهج منهجهم حهوهم وتتبع

 :لهها المبدم العظيم ببوو هللا تعالى

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ژ 

 ژ ڦڦ ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ژ :ىـههههـوببولهههه  تعال ،(2) ژ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

وبقولدددده  ،(3)

                                                 

 . 28 – 18 :سورة المم  ين (1)
 . 61 – 57سورة المسمنون:  (2)
 . 148سورة الببرة:  (3)
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 .(1) ژ ۇ ۇ               ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ :تعالى

وقد جاء  اآليا  الكريمع بمبتمى حكمع هللا تعالى وفق ما مجراه هللا تعهالى  
فهي بنهاء  متميه ال    نموهجها فريهدال في  لق ا نسان لتجعو منهمن ههه السنع ا لهيع 

 .وصناعع مجده ،وتحبيق هات  ،وصيادع تاري   ،ن س 
وفهمهههم إياههها ومراعههاتهم مبيعتههها ومآالتههها إن دراسههع الههدعاة لههههه السههنع  

ومباصدها وداياتها هام  ثراء العمو الدعوق من حيه  ا تيهار األسهلوب األمثهو 
ن ماقها  ا نسهان لحمه  علهى العمهو السهت رال كهوامفي الدعوة إلهى هللا تعهالى 

 .الصالح والتناف  في  ببصد تحبيق صالح ا نسان وصالح ا نسانيع
 

ا    :والصراع والتغايظ  التمايز   :ثانيا
إن دراسع منهج الدعوة االستردادق ي تبر إلى فههم التمهاي  والت هايظ والتهدافع  

ومبهالع وسهلوكيا  وفهم  صالص  ،باعتبار هلك سنع من سنن االجتما  البشرق
األمم والشعوب واألفراد والجماعا  المسثرة فهي صهيادع تهاريل األمهم والشهعوب 

وهامهع للوقهوف  ،وهي مروريع لت سير الظواهر التاري يهع والن وعها  البشهريع
بكهو على مدا مهميع العمق التاري ي لههه الظواهر باعتباره مساقا عاما ينتظمها 

كما منها تمثو مابما لحركهع الته ليف  ،لتاري يعم اهيمها الجوهريع و صالصها ا
 .مو الت ريل

وباألحرا إن فهم حركع التاريل يتوقف كليا على فهم ههه السنن ا لهيهع فهي  
ومهسثرة  ،مق لحركع التهاريل ،التاريل «ديناميكيع»فهي الوقود المحرك لـ  ،ال لق

. بهو إننهي .سهيرهابالدرجع األولى في تكوين تلك الظواهر التاري يع فمال عهن ت 
وال يمكن من  ،معتبر من صيادع التاريل بدون فهم ههه السنن ا لهيع عب  محض

األنبياء بص ع  اصع والتهاريل العهام بصه ع يسدق إلى فهم صحيح لتاريل دعوا  
وبالتالي فإن الدراسا  التاري يع بعيدة عن هها ال هم دراسع جدباء ال ت يو  ،عامع
فالتاريل نتهال لسهلوك ممهم  ،األحدا  والمشاهد التاري يعالعبو البشرق جهالع عن 

 .التي تمبم منا   النا  وتحكم سلوكهم هي وههه السنن ،ومجتمعا 
فالتاريل محصلع لتلهك السهنن ا لهيهع التهي تهنظم تلهك المجتمعها  وبا تصار  

. والته ريل لهي  مجهرد حركهع مو علهم راصهد لتهاريل .بما فيها األفراد والجماعا 
ل . إه من  لي  .والشعوب األمم  له  وإنمها يعتمهد اعتمهادال  نحتا لواقهع وإن كهان وصه ا

كليهها علههى تحليههو الظههواهر التاري يههع ل هههم محههداثها ووقالعههها واسههتيعاب العوامههو 
ل  ل  المسثرة في تكوينها إيجابا  .وسلبا

عليهم من ينظروا إلى التاريل ال على من  مهرآة  ،وعلى الدعاة من ي منوا لهها 

                                                 

 . 48: سورة المالدة (1)
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وإنمها البهد مهن إدراكهها  ،األحدا  والمشاهد التي تكون الظهاهرة التاري يهعتعك  
 ،ال تنحصر في منمام مفبيع. السيما من دراسع التاريل .على نحو من الدقع والعمق

وإنما ههي دراسهع تجمهع بهين األنمهام األفبيهع  ،وإال اقتصر  على مجرد الوصف
 ،اريل المجتمعهها  البشههريعوبههدون األ يههرة ال يمكههن فهههم تهه ،واألنمههام الرمسههيع

ل  ،وعندله نكون كمهن يمسهك بال يهو مهن هيله   وال نسهتميع من نصهف جسهم  وصه ا
ل  وههها يوقعنها فهي الجهالهع بهالمسثرا  ال اعلهع فهي  ،ولهم نعرفه ألن  داب عنها  دقيبا

 .تكوين محدا  التاريل ومشاهده
وبنههاءل علههى هههها نبههوو إن صههور الصههرا  فههي المجتمعهها  البشههريع تتههدرل  

ومقصد به   ،مق منها تبدم بالتماي  ،من الدرجع األدنى إلى الدرجع األعلىتصاعديا 
ثهم ينتبهو الصهرا  إلهى مرحلهع الت هايظ  ،ال الف الحهاد بهين األفهراد مو الجماعها 

متمثلع في الحبد والكراهيهع وهي مرحلع تبدو فيها المسثرا  الن سيع بصورة قويع 
ومعنهي  «التهدافع»تسبق وهي مرحلع  ،دوتمني محو اآل ر واستلصال  من الوجو

بهه  الصههرا  ال علههي المتمثههو فههي االشههتباكا  المباشههرة فههي صههوره الم تل ههع مههن 
ههها التهدرل المبيعهي لمراحهو الصهرا  فهي . فلو لم ن هم .ا يهاء والمرب والبتو

 ،المجتمعا  البشهريع لهم نسهتمع تحليهو األحهدا  وال معرفهع صهورها التصهاعديع
التاري يههع فههي تههاريل الممالههك عنهها فهههم حبيبههع الصههرا  ومراحلهه  وبالتههالي ي يههب 

وحتهههى فهههي المجتمعههها  البداليهههع وبنهههاء علهههى ههههها ال  ،وا مبراموريهها  والهههدوو
مق البهههوة المهههسثرة فهههي صهههيادع  - «المهههأل»نسهههتميع فههههم قمهههيع الصهههرا  بهههين 

وال نسههتميع من ن هههم قصههع صههرا   ،وبههين عامههع النهها  –المجتمعهها  البشههريع 
ي  يههر واجهههع ا  وسههمو المملههوك وصههدام ا مبراموريهها  والممالههك الهههق المببهه

وقههد ي هه ق هههها الصههرا   ،ويههدير محداثهه  ومشههاهده ،التههاريل علههى ههههه األرض
وثمرة هلك كل  إ هاق حيهاة العديهد  ،معتبدا   وميديولوجيا   فكريع  وثبافا   بداليع

مدوا  إدارة الصهرا  لى وهها يتوقف ع ،بو الملا  واأللوف والماليين من البشر
وتمورها على مدار التاريل السيما في العصر الحدي  الهق تعدد  وتنوع  في  

 .فتكا با نسانتلك األدوا  فصار  مكثر 
ومكثههر دمويههع وممههح  آال  الصههرا  فههي العصههر الحههدي  مكثههر  مههورة  

ووحشهيع تصهو إلهى حهد ا بههادة الجماعيهع لمجموعها  بهو ومعهراق ودوو ت كيههها 
وتههارة ابعههع  ،نعههرا  العرقيههع تههارة والبوميههع تههارة ثانيههع وا قليميههع تههارة ثالثههعال

 هها الكيانها  الصه راراإموالتي تههوب فهي  ،صراعا  البوا الكبرا فيما بينها
وتنمحي إرادة ما تببى من البشر إثر هلك الصهرا  فهي صهيادع  ،والدوو المعي ع

 .حياتهم وصناعع تاري هم
حبهدا ثهم بالشهحن الن سهي والت هاير  ،حهوو المصهالح من  صهرا  بهدم بهال الف 
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. إن مشههاهد التههاريل فههي هههها .وانتهههى بالبتههو وا بههادة الجماعيههع ،وحسههدا وحنبهها
فهي عصهر ترقهى فيه  الصرا  مشاهد ملونع بالدم بصورة تعك  همجيهع ا نسهان 

صه رها لإلفسهاد فههي األرض  –لهم يبههف عليهها السهاببون  –إلهى معهارف وعلهوم 
فهنههاك الحههرب الكيمياليههع  !!!حداثهه م  الحيههاة فههي فصههوو التههاريل ووت ييههر وجهه

والبيولوجيههع والنوويههع والتههي مههن شهه نها إبههادة سههكان الكههرة األرمههيع عههن بكههرة 
 .!!!مبيهم
ودصب  ،لو لم ن هم ههه الن وعا  ما استمعنا ت سير ظواهر العنف وا بادة 

لكيانهها  الكبههرا مصههحاب حبههوق الههدوو وال للثههورا  الملونههع التههي تسههت دم فيههها ا
إ كهههاء المصهههالح مسهههت لع ال الفههها  المال يهههع والعرقيهههع والدينيهههع والمههبيهههع فهههي 

 ژ گ  گ  گ    ک ک ژ! !الصههرا  وإرادتهه  علههى األرض حتههى بههين متبهها  الههدين الواحههد
!!!(1). 

البويد الدين والمعتبد تلك الصراعا  الكبرا التي است و فيها ساسع الكيانا   
يا  كوقود محرك للبوا الكامنع فهي ن هو  دوو وشهعوب وجماعها  واأليديولوج

إنه  وقهود إدارة البتهاو وسه ك الهدم ونههب . .بشريع مد إ وانهم مهن بنهي ا نسهان
. ومهها .الثههروا  باسههم الههدين والمعتبههد وال كههر والمههورو  البيلههي والمكههون الثبههافي

التباليد في إدارة مثو من است الو تلك المكونا  الن سيع والعبليع والثبافيع وم مر 
 .هها النو  من الصرا  الدموق

وقههد اسههت و الساسههع فههي البههديم والحههدي  ههههه العوامههو فههي إ مهها  البشههر  
وسههيمرتهم علههى منههابع ثههرواتهم ودعمههم فههي ههههه الن وعهها  الالدينيههع  راداتههم 

 متهر  بالمشهاهد واألحهدا . والتاريل ا سهالمي .والإلنسانيع الكهنع ورجاو الدين
التي تبين حماال  ا  ما  والهيمنع والسيمرة باسم الدين حتى مقنعوا المتهدينين 

لرجهاو الهدين فهي إدارة شهلون متبهاعهم مهن مبنهاء  « الحق ا لهي الممنو»بـ مبدم 
واسههت و الساسههع البياصههرة هههها المبههدم الهههق منحهه  رجههاو الههدين ألن سهههم  ،ملههتهم

اة شههلون شههعوبهم حتههى انتشههر  فههي و عمههوا من هللا مههنحهم الحههق المبههد  بههإدر
وانتشهر  عبيهدة  ،ا مبراموريا  الكبرا عبيدة ت لي  البشر السيما الحكهامبعض 

لن وه الملوك والبياصرة والتهاريل البهديم والحهدي  العصمع لمببع الكهانع الداعمع 
 .شاهدا على ههه الن وعا  ال اسدة

عونيههع عبالههد عبههادة ف ههي العصههور البديمههع انتشههر  فههي ا مبراموريههع ال ر 
وانتشر  سموة الكههان مهن المعابهد ال رعونيهع  ،البشر واألسالف وت لي  ال راعنع

حتهى من البهرآن  ،التي كانوا يست لونها   ما  النا  للحكام مهن دون هللا تعهالى

                                                 

 . 17سورة عب :  (1)
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ل  ،الكههريم م برنهها بههههه الن وعهها  البشههريع المههالع عههن فرعههون  فبههاو تعههالى حاكيهها

     ڇ ڇ چ ژ : اءهــوبين هللا تعالى ج ، ژ چ چ ڃ ڃ ژ :وقول  ، ژ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ژ :قول 

 .(1) ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍ ڇ ڇ

بالديانهع   وفي عصهر الدولهع الرومانيهع فهي عههد قسهمنمين حهد  مكبهر عبه 
النبيهع الصهافيع التهي المسيحيع بمباركع رجاو الدين دير  جوهر المسيحيع الحبع 

. وفي نجران .وه قسمنمين وتوميد مركان حكم وهلك لدعم ن  جاء بها المسيح 
ل كان يعبد الملك من دون هللا تعالى حتى إن   وتلك قصع  ،كان يبتو من يك ر ب  إلها

حيه  قهام  ،شهاهدة علهى انحهراف البشهر وت ليه  الهها  وعبهادة الملهوك (2) األ دود
عن  وقام  مببع البالم الملكي بدعم الملك الهق  لع على ن س  وصف األلوهيع 

قام هها الملهك ببتهو مهن ك هر به  وآمهن بهاهلل رب  –مريق إقنا  عامع النا  بهلك 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژويتعبد هللا تعالى إلهى يهوم الهدين ون و في هلك قرآن يتلى  ،العالمين

 .(3) ژ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ     ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ      ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

  مقنهع قهادة الحمهال  الصهليبيع الشهعوب المسهيحيع به نهم وفي العصر الحهدي 
ألنهم يعرفون ما للهدين مهن  ،وسلمان الكنيسعيباتلون من مجو إعادة مجد المسيح 

فع شعار الصليب والمجد للكنيسع ،ت ثير قوق في الن و  وتوميد حكهم الهرب  ،ور 
 ،ليبيع كيع في ههه الحهروب التهي مسهموها بالصهوكم م هب  مروا   .في األرض

 ،وكههم انتهبهه  ثههروا  واحتلهه  دوو باسههم الصههليب ومجههد المسههيح مو مجههد الههرب

ل .فبد جاء المسيح بالسالم ال بالدم. .من  براء ()والرب تعالى والمسيح   . جاء نبيا
ل  ل  جاء معمرال  ،وال ماديع ال حاكما . جهاء ليبنهي ا نسهان ال .فيهها لألرض ال م ربها

فههي  ()هلكههم المسههيح  ،علههى حبهه  ال ليمههيب  . جههاء ليحههافظ.ليجتثهه  مههن الوجههود
العهالم  ال كمها  عمه  قهادة الصهليب علهى حمالتههم وإدهاراتهم علهى .البرآن الكريم

 .!!ا سالمي
ل   اسهت و  عمهاء الصههيونيع العالميهع وقهادة اليههود  وفي العصر الحهدي  ميمها

 قامهع  –الدين  عادة مجد بني إسراليو وإقامع مملكع فشحهوا همهم رجهاو الهدين 
. ردهم .فهي مرض فلسهمينمشروعهم الصهيوني وحلمهم في إقامع دولع إسهراليو 

                                                 

 . 26، 25سورة النا عا :  (1)
حمد م محمد /يراجع قصتهم في جامع البيان في ت ويو البرآن، البن جرير المبرق، تحبيق (2)

م، 2000 - هـ1420سسسع الرسالع، م: مولى م وما بعدها، 338، ص 24شاكر،   
ا والت سير الوسيم للبرآن وما بعده 366ص  8 جـوت سير البرآن العظيم، البن كثير 

صر للمباعع والنشر والتو يع م دار نهمع –محمد سيد منماوق شيل األ هر /الكريم، د
 م. 1998 – 1997الباهرة، م: مولى  –

 . 8 – 1سورة البرول:  (3)
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من رجههاو الههدين اليهههود كههانوا يعارمههون قيههام دولههع يهوديههع  شههيع البمههاء علههى 
 .اليهود في ههه األرض لو جمعوا من مرض الشتا 

. مريبهه  دمههاء .والمجههد الم عههوم لبنههي إسههراليو ()وباسههم نبههي هللا سههليمان  
ومبيهد  مسهر بكاملهها  ،وقتو مم او ،وانتهك  معراض ،يع على مرض فلسمين ك

. .وشرد  مسهر م هرا  هارل بالدهها فهي مشهر  مواجهها  فهي التهاريل الحهدي 
البنابو الم صبع بهاليورانيوم والبنابهو العنبوديهع ووسهالو البتهاو الحديثهع مهن فتلك 

 ،فهههي فلسهههمين صهههواريل ومهههالرا  مبابهههو الحجهههارة ونهههداءا  التحهههرر الومنيهههع
وسم تعاون دولي وت ييهد للمشهار  ! !وصدور األم او والشيوخ والنساء والشباب

الصهههيونيع ورعايههع لههها وفههي كههو اسههتكبار وعتههو وعههدم انصههيا  لبههرارا  األمههم 
 .!!ومجل  األمن بش ن قيام دولع فلسمينالمتحدة المت اهلع 

هلهك من المبصهد مهن  ،وهحيا لباتو اليهود بما فعل ()ولو من نبي هللا سليمان  
وما كانه   ،صناعع ا نسان وفق تشريعا  الوحي ا لهي الكريمرساال  األنبياء 
جماعيهع وما كان  لتسيد إبهادا   ،صر لظلم مو ب ي مو عدوانترساال  األنبياء تن

ل  ()فبهد كهان سهليمان  ،ببصد بناء كيانها  سياسهيع بحتهع ل  نبيها  ،قبهو من يكهون ملكها
 ،ت لص لت سهي  إمبراموريها  وممالهكعالى الملك ما كان لمباصد ولما آتاه هللا ت

ليحيههى النهها  فههي ظلهه  آمنههين وإنمهها ليعلههي فيههها كلمههع هللا تعههالى وينشههر فيههها دينهه  
 .ممملنين

فبامه  بت ييهد ودعهم كما است ل  الواليا  المتحدة الدين فهي العصهر الحهدي   
في مف انستان لجر االتحاد  كيانا  دينيع في األوسام ا سالميع نجح  في  رعها

علهى مرامهي مف انسهتان كانه  سهببا فهي السوفيتي آنهاك لحرب استن اف مباشرة 
 ،وقد مملب  على هههه البهوا حركهع المجاههدين األف هان ،انهيار االتحاد السوفيتي

ل  وبههارك  ،فهي وسههالو ا عهالم األمريكههي آنههاك مو علهى األقهو روجهه  لهها إعالميهها
يا  المتحدة األمريكيهع هههه الحهرب وسهم ت ييهد إسهالمي مهن ال رب الموالي للوال

 ..بعض الدوو والدعم السياسي لههه المواجها 
ل   لته مين المصهالح  –لألسف  –بالوكالع  امتها قوا إسالميع  لبد كان  حربا

األمريكيع وال ربيع الكبرا والتي كان يتهددها بصورة قويع بباء االتحاد السوفيتي 
ولمها آته  تلهك الحهرب  .لسياسع األمريكيع وال ربيع في العالممناوئ لكبمب قوق 

م امها وانهار االتحاد السوفيتي ملهب  الواليا  المتحهدة وال هرب الصهرا  بهين 
 شيع من تمثو ههه البهوا نهواة لدولهع إسهالميع الجماعا  ا سالميع المباتلع آنهاك 

لتههدد مصهالح ال هرب  قويع في آسيا تمتد إلى العمق ا سالمي في الشرق األوسم
 .فنشب الصرا  بينهم وقاتو بعمهم بعماوالواليا  المتحدة 

بالواليههها  المتحهههدة  (م 2001)وبعهههد حهههاد  الحهههادق عشهههر مهههن سهههبتمبر  
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األمريكيع ت ير  واجهع السياسهع األمريكيهع تجهاه هههه الجماعها  ومملبه  عليهها 
ل و ام   ،الجماعا  ا رهابيع تان والعراق الداعم مباشرة مدها في مف انس حربا

. وقتلههه  إثرهههها ابهههن الدن  عهههيم تنظهههيم الباعهههدة .وفبههها ل عمهههها لتلهههك الجماعههها 
 .ا رهابي

م مهه   فهي  ومههها تلههك وفهي تبههدير النبهاد من تلههك الجماعهها  واالتجاهها   
. كما م م   مرة م را عندما .الحروب بالوكالع عن الواليا  المتحدة األمريكيع

لمتحدة األمريكيهع من تسهت لها فهي العمهق ا سهالمي فهي معم  ال رصع للواليا  ا
ملونع  مم  لها الواليا  المتحهدة وقهوا دربيهع الشرق األوسم كوقود لثورا  

م هههرا والبهههوا الصههههيونيع العالميهههع  عهههادة صهههيادع  ريمهههع الشهههرق األوسهههم 
تسهت و فهي تبسهيم الج رافيع وجر المنمبع بكاملها إلى دواما  من العنف الدموق 

وو وفرض سياسع الصهيونيع الحاقدة على العالم ا سالمي في مصهر وسهوريا الد
وتبعه  . والتهي مملهق عليهها ا عهالم ال ربهي .واليمن وديرها من الدوو ا سالميع

ثهورا  »ومملهق عليهها بعهض النبهاد  «الربيهع العربهي»ا عالم العربهي بثهورا  
ع في تبسيم الكيانا  ا سهالميع ألنها ال تبدم إال المصالح اليهودي ؛«الربيع العبرق

لممان عدم  ومها حروبا كبرا مهع الكبرا إلى دويال  يسهو السيمرة عليها 
 .تلك الكيانا  تهدد وجودها

والمال يهههع فهههي العهههالم كمههها اسهههت ل  الواليههها  المتحهههدة ال الفههها  المههبيهههع  
ا سههالمي فههي إدارتههها للصههرا  بههين السههنع والشههيعع مههن  ههالو دعههم المشههرو  

 يراني في نشر المههب الشيعي ودعمها في تكوين جيهوب ودوو شهيعيع بجهوار ا
في تهديد ممن تلك الهدوو واسهت دامها ورقهع دوو وكيانا  سنيع كبرا الست اللها 

مهه م سياسههيع  مههالء شههرومها ح اظهها علههى مصههالحها ومرض األحههدا  وإدارة 
ا  ههههي وممهههراف الصهههر –الحوثيهههون  –ههههي لبنهههان وسهههوريا والهههيمن الصهههرا  

 ،المعارمههع السههوريع والنظههام وحهه ب هللا فههي سههوريا ومههن قبههو هلههك فههي لبنههان
والبهوا السهنيع فهي الهيمن تهدعمها المملكهع العربيهع السهعوديع والحوثيون اليمنيون 

واالحههتالو ا يرانههي لجهه ر ا مههارا  العربيههع المتحههدة  ،وقههوا  التحههالف العربههي
كهو هههه األمهراف  .في دولهع البحهرينوالوجود الشيعي ا يراني الثورق  ،الثال 

في الصهرا  الم تعهو والمسهي  والم هرض تهدبره الواليها  المتحهدة والصههيونيع 
 .في عالمنا ا سالمي وفي العمق األكثر حساسيع وفاعليعالعالميع والبوا ال ربيع 

عن جر الجيش المصرق إلى حرب استن اف في سيناء ت ومها جماعا   فمالل 
 .م في محاولع للبماء علي  لصالح البوا الصهيونيعباسم ا سالم رمع 

إن الواقع العالمي الراهن يتملب مهن المسهلمين ال مانهع فهي إدراك محركها   
 ،ويتملب مبيعع البوا المعاديع لإلسالم والمسهلمين ،وعوامل  ومدرام الصرا  
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 ص كما ي رض وببوة دقع ال هم وعمق ال ب  لمباصد الشريعع ا سالميع التهي تهتل
والح هاظ  ،وح ظ الهن   والهدم والمهاو والعهرض والنسهوفي ح ظ الدين ا سالمي 
. يجهب علهى .وح ظ األمن واالستبرار في ربو  بالدنا ،على مبدراتنا االقتصاديع

 مم التبسيم الصههيوني للعهالم ا سهالمي كو األمراف المعنيع بالصرا  مباومع 
. ويجهب عليهها .هلهك ال مهدهاك والوقوف مع الحكوما  واألنظمع في مكافحع هل

 .مال تكون مداة تست و مد دولتها وشعوبها وحكامها
 

 . وليتذكر أولوا األلباب.أال فليفطن الفطنون 
وعلههى الههدعاة إلههى هللا تعههالى من ي منههوا إلههى ههههه السههنن ا لهيههع فههي ال لههق  

وال  ،ليحهروا النا  من الوقو  في م امرها واالنسياق وراء البوا الداعمهع لهها
فهههي ال لهههق والكهههون مهههابم ل بههه  مهههنهج الهههدعوة ينسهههوا من فبههه  السهههنن ا لهيهههع 

االسههتردادق واسههت دام م ههردا  التههاريل المتمثلههع فههي ت سههير ظههواهره ومحداثهه  
ومشاهده بما ي دم األداء الدعوق ويثرق قيم الهدعوة ويرسهل فهي معتبهدا  النها  

وفهم تاريل ا مبراموريا   ،  وقناعاتهم قيم التاريل في فب  واقع ا نسان وتاري
واستشهههراق مسهههتببو األمهههع والممالهههك والهههدوو وتوظي ههه  ل دمهههع قمهههايا الهههدعوة 

 .واستلهاما من المامي البريب والبعيد
 

ا ــثالث   .والتمكين والتدافع  التداول  سنة   :ا
ال مريع من ل هم سنع التداوو والتدافع والتمكهين فهي دراسها  التهاريل وعلهوم  

والعمران البشهرق مهميهع بال هع لت عيهو ال مهاب الهديني فهي الممارسها   االجتما 
 .وميادين العمو الدعوقالدعويع ا سالميع الدعويع في األوسام 

 .وم ايرة األحواو لدا النا مداولع مسباب البوة  :ويعني بالتداول 
مو بهاألحرا تبيهيض  ،دفهع هللا تعهالى النها  بعمههم بهبعض :ويعني بالتدافع 
مو دفهع هللا تعهالى األقويهاء  ،تعالى للمع اء من يدافع عنهم ويحبق اسهتبرارهم هللا

 .باألقوياء ليعيش المع اء في م من
تمكهههين هللا تعهههالى للمهههع اء والمستمهههع ين فهههي األرض  :ويعندددي بدددالتمكين 

واالستمسههاك بهه  اآل هههين ب سههباب النصههرة والتمكههين مههن إقامههع ديههن هللا تعههالى 
معنى آ ر تمكين هللا تعالى فلع مسمنع ب  صهابرة علهى ا يههاء مو ب ،والح اظ علي 

 .في سبيل  من قبو قوا باديع ظالمع ماديع كافرة
مصههملحا  ها  دالال  تصههاعديع فههي تحبيههق والتههداوو والههدفع والتمكههين  

. فالمصههملح .م هههوم النصههرة مههن هللا تعههالى للمستمههع ين مههن عبههاده فههي األرض
 ،من من األيام دوو واألحهواو كههلكتعالى ب  الظالمين  يهكر هللا «التداوو»األوو 

والمستمههع ين اليههوم قههد يكونههوا قههادة ال ههد  ،فمههع اء اليههوم قههد يكونههوا مقويههاء ال ههد
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ومدنيهاء اليهوم قهد  ،وبالبيا  في محواو المعيشع فبراء اليوم قد يكونوا مدنياء ال هد
ن مكر هللا في يومه  عاقبه  هللا ،يكونوا فبراء ال د  تعهالى فهي دهده وقمهاء ومن مم 

فالحهدي  عهن التهداوو تههكير ببهدرة هللا تعهالى  .هللا ي تي في ساعع من ليو مو نهار
 .على تصريف محواو عباده وتدبير ممورهم

فتمثههو مرحلههع انتباليههع فههي كههف األها عههن  «الههدفع»وممهها داللههع مصههملح  
تسههليم قههوة مو  ،المستمههع ين وهلههك بسههليم البههوا الباديههع المسههتبدة علههى بعمههها

ليعههيش المستمهههع ين فهههي كهههن هم فهههي ممهههان صههالحع علهههى م هههرا ديهههر صهههالحع 
ل  مهههن قبهههو  واسهههتبرار علهههى من  تحبيهههق ههههها األمهههن واالسهههتبرار لهههم يكهههن هاتيههها

 .البوا التي تدافع عنهموإنما بتدبير هللا تعالى لهم  ،المستمع ين
ء من هللا تعهههالى يمكهههن فهههي األرض لههههسال «التمكهههين»ممههها داللهههع مصهههملح  

ب ن يمكنهم من اكتساب وسالو البوة ويبدرهم على ديرهم حتى ولو المستمع ين 
كههانوا كثههرة باديههع ليتمكنههوا مههن الههدفا  عههن من سهههم وإقامههع عبيههدتهم وممارسههع 

 .شعالرهم

 ژ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ژوفي هها جاء قوو هللا تعالى:  

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ژ :وقول  تعهالى ،(1)

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڻ ژ :وقول  تعالى ،(2) ژ ۇ ۇ ڭ

 .مرتين فبم في البرآن الكريم «د ْفع  »وقد ورد  ههه الل ظع  ،(3) ژ ڍ ڇ

مما دالال  التمكين فبد ورد  في مرا  عديدة في البرآن الكريم وكلها تبهين  
ف والمتصهرألن هللا تعالى هو المهيمن  ،مال محد يبدر على التمكين دير هللا تعالى

  :ومن ههه اآليا  قوو هللا تعالى ،في كون  المدبر شلون  لب 

 .(4) ژ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژ -1 

 .(5) ژ ڀ پ      پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ   ٱ ژ -2 

 .(6) ژ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ژ -3 

 .(7) ژ گ گ گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ -4 

 ڑ ژڑ    ژ ڈ   ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ژ - 5 

                                                 

 . 140سورة آو عمران:  (1)
 . 251سورة الببرة:  (2)
 . 40سورة الحج:  (3)
 . 56يوسف: سورة  (4)
 . 84الكهف:  سورة (5)
 . 10األعراف: سورة  (6)
 . 41الحج: سورة  (7)
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 .(1) ژ گ گ ک ک ک ک

 وئ ەئ ەئ ائ ائ    ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ          ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ژ -6 

 .(2) ژ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۇئ وئ

  :يلي  ما الكريمة اآليات ياق ـس نـم يتضح   وهكذا 
والحمارا  التي ال تت س  وا مبراموريا  المستبدة من البوا ال اشمع  –م 

  .على ميديولوجيا  فكريع بمع و عن الوحي ا لهي  اللع ال محالع
. .. البهابض والباسهم.. المع  والمههو.من هللا تعالى هو ال افض والرافع –ب 

 ژ جئ جئ جئ جئجئ جئ   جئ جئ ژ :كمها قهاو تعهالى ،ومن  تعالى هو الباهر فوق عبهاده
ومن  ،التصهريف بمبتمهى ا رادة والمشهيلع ا لهيهعاهريع تبتمي مملهق والب ،(3)

 .النا   امعون لههه الباهريع سالرون في فلكها ال ين كون عنها
من هللا تعههههالى وحههههده يبههههتص للمههههع اء والممههههمهدين مههههن الظههههالمين  –ل 

ل   ،المتكبههرين الجبههارين فههي األرض الم سههدين فيههها الهههين يبههدلون ممههن النهها   وفهها
السهههيما لهههو كهههان ههههسالء الممهههمهدين مهههسمنين  ،وعههه هم هال ،دتهم شهههباءوسهههعا

ل  ،موحههدين وشههباءهم سههعادة  ومن هللا تعههالى البههادر وحههده علههى تبههديو  ههوفهم ممنهها
مصهلحين ومن  تعالى يمكن لهم في األرض ويمن عليهم ويجعلهم ملمع  ،وهلهم ع ال 

 .ويجعلهم الوارثين األرض بصالحهموقادة مهديين 
ل  كين هللا تعالى للنا  بمبتمى قادريت  لي  ممرال إن تم –د  وإنمها ههو  ،مكتسهبا
 ،  وعمال  وفمل  ومنح نَّ وفي دالرة م   ،مبتميا  قاهريع هللا تعالى وقادريت من 

واالسهتبامع علهى هلهك والصهبر علهى ولكن  مشروم بإقامع الهدين والعمهو الصهالح 
فعو التمكهين إلهى هللا تعهالى ال .. هلك من آيا  التمكين مسند  .المحن واالبتالءا 

ومن التمكين ال يحصو باألمهاني  .معلق بتحبيبهاومن  مشروم بشروم  ،إلى ديره
وإنما سبيل  االسهتبامع علهى  ،وال يملب بالن   واالجتهاد في تحصيل  ،والردبا 

 .دين هللا تعالى
ب هر  وآيها  معجه ة وقهاهر  ة وفي قصص األنبياء وديرهم في البرآن الكريم ع 

في تاريل ا نسان وم ادها من تعالى يهلك الظالمين وينصر المظلومين ويمكن لهم 
واسههت الو وسههلب ثههرواتهم  ،ومصههادرة إرادتهههم ،فههي األرض بعههد مههعف وإهالو

البههوا المههالع التههي ال تبحهه  إال عههن مصههالحها ال اصههع المتمثلههع فههي  –المههأل 
 .هم وتبرير مصيرهممع هم وعج هم عن الدفا  عن من س –الهيمنع والسلمع 

                                                 

 . 25النور: سورة  (1)
 . 6 – 4البصص: سورة  (2)
 . 18األنعام: سورة  (3)
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وإها كان التاريل ا نساني في هها البصص الكريم مليء بالمههابح والمجها ر  
ل وسلب ا رادا   ا لههي بمشهاهد النصهر وال هرل  وقههر الشهعوب فإنه  ملهيء ميمها

 .ا رادا  وتحبيق ع ة المستمع ين في مرض هللاتلك بتحرير 

يم ملههيء ببيههادا  ظالمههع وإها كههان التههاريل ا نسههاني فههي هههها البصههص الكههر 
ل  . .ببيادا  ت شى هللا تعالى وت اف  وتتبيه  وملمع يدعون إلى النار فإن  مليء ميما

. وهههها مهها يحبههق سههنع هللا تعههالى فههي كونهه  المتمثلههع فههي .وملمههع تهتههدق بهه مر هللا
منها من  ال يببى في األرض حمهارة وفي هلك عبر وآيا   «التمكين»و «الدفع»

 .!«!كردَّ فهو من م  ». .المعفاسدة وال ممع ظ
ل  وإها مرد  ا تصارال   لتلك األحدا  الكبرا في تاريل ا نسان والدعوا   قويا

 .ا لهيع فاقرم سورة البمر بتمامها

 ژۆئ ۇئ ۇئ ژإن الكون بببمع هللا تعالى  

يصيره كيف يشاء ويصود  وفهق  (1)

 ،دمب هللا تعالىحهر البوا ال اشمع في األرض من تفل ،إرادت  وتبديره وتدبيره
 ،مو متجبر مو متعاظمولتعلم من هللا تعالى ي ار على ص ات  من ينا ع  فيها متكبر 

.. ولتتعظ إها مراد  لتاري ها رشدا ولممالكها فمانهع وحكمهع ولعبهر التهاريل هكهرا
 ،وكم من ممع ظالمهع مبادهها هللا تعهالى ،فكم من جبار في األرض قصم  هللا تعالى

 .!!وكم من مظلومين صاروا ملمع وقادة ،  هللا تعالىوكم من مأل مهلك
تلههك هههي السههنن ا لهيههع فههي الكههون ومعرفتههها وفبهههها مههروريان مههن مجههو  

االست ادة منها في فهم منهج الدعوة ا سهالميع االسهتبرالي آليها  الكهون الظهاهرة 
وفههم  وبياناتههاوالبامنع ومشاهد التاريل ا نسهاني ومحداثه  وداللهو الهدعوة الحبهع 

  .قماياها وتمبيبها
 

ا     :فقه السنن والظواهر الكونية :ثانيا
ال مريع من ل ب  السنن الكونيهع مهميهع كبهرا ل ههم م هردا  وتبريهرا  مهنهج  

وإثهراء  ،ومعرفهع مهميته  لت عيهو العمهو الهدعوق (،التهاري ي)الدعوة االسهتردادق 
بنههاء »مق  ،وق للههدعاةوتحبيههق فاعليههع ا عههداد والتكههوين الههدع ،التجهارب الدعويههع

ل  ل  الداعيع وت سيس  وتكوين  وإعهداده فكريها ل  فمهالل  – ومنهجيها  «عهن إعهداده روحيها
 .ليتمكن من مداء رسالت  في الدعوة إلى هللا تعالى

 ،في ال لق والتكوين ا لهي الكونيعمعرفع الثواب   :الكونيعومقصد ب ب  السنن  
النتظهام وحههدة الكهون وفههق  (جههوهرقال)والتهي تتسههم بالثبها  الظههاهرق والبهامني 

 .تبدير هللا تعالى وقاهريت  على نحو من الثبا  وعدم الت ير والتحوو واالنتباو
 

                                                 

 . 67سورة ال مر:  (1)
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  :ومثال ذلك 
انتظام حركع المجرا  الكونيع بما تشهتمو عليه  مهن مجموعها  شمسهيع  –1 

 .قد تتشاب  مو ت تلف مع المجموعع الشمسيع التي نعيش فيها
جرام الكونيع كحركع الشم  والبمر والنجوم والكواكب انتظام حركع األ –2 

 ژ جئ جئ جئ جئ جئ یی ی   ی ىئ   ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ژ :قهاو تعهالى .الدالرة في فلكهما

(1) 

 .(2) ژ ۆئ ۆئ        ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ژ :ومن قبو ههه اآليع قوو هللا تعالى

لههي تعاقب الليو والنههار فهي ثبها  وانتظهام مسهتمر منهه بدايهع ال لهق ا  –3 
للكههون إلههى وقتنهها هههها وإلههى قيههام السههاعع وفههق دالال  وممههامين الههوحي ا لهههي 

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ژ :قهاو تعهالى ،الكريم
 .(3) ژ

مق ثبا  الكون على حالت  التي  لب  هللا تعالى عليها منه  :الثبا  الكوني –4 
وإن كهان العلهم الحهدي   ،لبنهى التكوينيهع والجرميهعمهن حيه  ا ؛من  لب  هللا تعالى

يثب  من الكون ما او في حالع اتسا  عهن مريهق التمهدد الكهوني بانشهمار بعهض 
ل  دا ههو  األجههرام واسههتبالو المنشههق منههها بجرمهه  ومبيعتهه  مههع ثبهها  كونهه  منتظمهها

 ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ ژ :وينتظم هها قوو هللا تعهالى ،(4)ا مار العام للمنظومع الكونيع
 .(5) ژ

ل وتمهيههدال لتكههون صههالحع لحيههاة ا نسههان  –5  ثبهها  األرض وتسههويتها فرشهها
وديههره مههن الم لوقهها  واسههتيعاب حركههع الحيههاة اللحظيههع والمسههتببليع بصههورة 

 .(6) ژ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ژ :ىـوينتظم هها قوو هللا تعال ،ممردة ومنتظمع

ا وت ههاير مبيعتههها تبههدير األقههوا  ب سههبابها وتكوينههها ومشههكالها ومحجامههه –6 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ژ :قاو تعالى في معرض إقامع الحجع على الك هار ،وا تالفها وتنوعها

ويهههد و فهههي ههههاتين  ،(7) ژ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ     ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ

                                                 

 . 40سورة ي :  (1)
 . 39سورة ي :  (2)
 . 12سورة ا سراء:  (3)
ق، وا عجا  العلمي في البرآن للشيل ال مراو. راجع في هها: ا سالم في عصر العلم (4)

فبد تناول  ت صيال  . ن البحو  التي مل   في هها الصددم الكريم لل نداني وديرهما
 . هلك

 . 47سورة الهاريا :  (5)
 . 48سورة الهاريا :  (6)
 . 10، 9سورة فصل :  (7)
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اآليتههين الكههريمتين مسههباب تكههوين األقههوا  مههن تهيلههع األرض لإلنبهها  وتكههوين 
  لسههوقها إلههى األرض التههي مراد هللا تعههالى  نهه او المههاء السههحاب وتسهه ير الريهها

ويهد و فيهها تبهدير األقهوا  فهي البحهار  ،الهق هو ال م من لهوا م عمليهع ا نبها 
والمعههادن فههي بههامن األرض ومصههادر الماقههع الال مههع لحيههاة ا نسههان وعمههران 

 .األرض
ء الكههون تماسههك المههادة وهههي سههنع ال مههع لببههاء المههادة واسههتمراريع ببهها –7 

 ڳڳ ڳ گ گ گ گ  ک ک ژ :وينتظم ههها قهوو هللا تعهالى ،وتماسك مجرام  ومكونات 

 ژ ہ ۀ ۀ       ڻ  ڻ ڻڻ ں  ں ڱ ڱ     ڱ ڱ ڳ

وهو ما يمكن من نملق عليه  سهنع مو قهانون  ،(1)

وبالتهالي ال  ،وبدون هها البانون مو السهنع ال يتصهور ببهاء المهادة «إمساك المادة»
ل إمسهاك المهادة المكونهع ألنسهجع الم لوقها   .يتصور بباء الكون ويد و فيها قياسها

إمسهاك األنسهجع الحيهع مهن »ويمكهن من يملهق عليه   ،والكالنا  الحيهع فهي الكهون
 .وبالتالي ح ظها من التلف «التحلو
تكههوين الماقههع الال مههع لحركههع الكههون والحيههاة المسههتمدة مههن الشههم  مو  –8 

تولهدة مهن حركهع الميهاه المتولهدة ومهن حركهع ومنهها الماقهع الممصادرها األ را 
والثهروة البتروليهع فهي بهامن  ،الريا  وموء الشم  فيما يعرف بالماقع الشمسيع

وههي قالمهع باقيهع  ،وما يمكهن من يسهتجد منهها فهي مروقهع البحه  العلمهي ،األرض
وكههلك المتولهدة مهن الماقهع الحيهع والمركبها   ،يثبتها الح  ويبرهن عليها العبهو

ل قهوو هللا تعهالى ،ويعالعم ل وقياسها  ڭ ڭ       ڭ    ۓ  ۓ ے ے ھ ژ :وينتظم هلك كل  نصا

ويبهها  عليههها  «كمههون الماقههع فهي المههادة الحيههع»ويمكهن ت سههيره بههـ  ،(2) ژ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ،الم تل هع والمتنوعهع «كمون الماقع في مصهادرها»مق  ،مصادر الماقع األ را
ع من يست يد منها مهو كو عصر بما موتهوا واقتم  حكمع هللا تعالى منه بدم ال ليب

من علم وفق معميا  العصهور وتمهور العبهو البشهرق فهي البحه  والتنبيهب عهن 
 .تلك المصادر في الكون

وهههو سههنع إلهيههع تنههتظم الكههون لببههاء الم لوقهها  فيهه   :التههوا ن البيلههي –9 
ا سالميع  وقد عني  الشريعع ،وإماقع الحياة في  ،والح اظ على حياتهم ومبدراتهم

عليها ببهاء تلهك السهنع   بالح اظ على هها التوا ن فيما اعتبره مصوالل دالليع يت س
وعهدم العبه  بهها حتهى ال ت تهو توا نها  البيلهع فتهسثر  ،ا لهيع والمحافظهع عليهها

 ع هنْ . منهها مها ورد فهي السهنع الشهري ع .على وجود الم لوقا  وحيهاتهم ومنهافعهم

                                                 

 . 41سورة فامر:  (1)
 . 80سورة ي :  (2)
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ب ْير   م ب ى اب ر   ع نْ  ال ُّ س وو   ع نْ  ج  اء   يف   ي ب او   م نْ  ن ه ى م نَّ    () ّللاَّ   ر  د   اْلم  اك  كمها  ،(1)الرَّ

ل للعهن صهاحب  عن قماء الحاجع  ()نهى  في المريهق وفهي الظهو، واعتبهره سهببا

اتبهههوا المالعهههن الثالثهههع البهههرا  فهههي المهههوارد، وقارعهههع المريهههق، » :()فبهههاو 
كمهها من النظافههع مبههدم مههن مبههادئ الشههر   ،وويههد و فيههها عمههوم الظهه (2)«والظههو

ل  ونظافههع ال ههم والمهههارة مههن  ،الحنيههف ويشههمو نظافههع الجسههد ومههوءال واسههتحماما
ولهها مثر ميهب  ،وتنظيف المكان الهق يبمن في  ا نسان من الباهورا  ،الحدثين

كمها ورد فهي السهنع  ،في إ الهع الميكروبها  والجهراثيم مهن الجسهم ومكهان ا قامهع

ل من الرسوو الشري  .. وبهإمالق .(3)السهباء ت ميهرالسرال و اءم بإ ممر ()ع ميما
ْبد   ع نْ ف   «إن هللا جميو يحب الجماو» كان مبدم ا سالم العام ْسهع ود   ْبن   ّللاَّ   ع   ع هن   م 

و   ال  » :ق او   () ي   النَّب   نَّع   ي ْد   نْ  اْلج  ثْب او   ق ْلب     يف   ك ان   م  ة   م  نْ  ه رَّ ْبه م  هو   ق هاو   .«ر  ك  ج   ر 
ههو   إ نَّ  ج  ههبُّ  الرَّ ههنلا ث ْوب هه    ي ك ههون   م نْ  ي ح  س  ن ْعل هه    ح  ههن عل  و  س  يههو   ّللاَّ   إ نَّ » ق ههاو   .ح  م  ههبُّ  ج   ي ح 

او   م  ْبر   اْلج  ق    ب م ر   اْلك  د ْمم   اْلح   .(4)«النَّا        و 
م مهها يملههق عليهه  علهه مو ،هههها مههن جانههب ومههن جانههب آ ههر فههي العلههوم الحيههع 

األحياء بصورة دقيبع قد اشتمل  ههه العلوم على كثير من البحو  الحيع في علهم 
الحشهههرا  والبكتيريههها والجهههراثيم وال يروسههها  وديرهههها مهههن الكالنههها  الدقيبهههع 

ومباحه  المهادة الحيهع  ،والكالنا  متناهيهع الصه ر فيمها يعهرف بهالميكروبيولوجي
علم الت دير الهق يسثر علهى  وت مرها والمسكرا  والم درا  ومن األ يرة نتج

ال اليا العصبيع المتعلبع بهالح  والشهعور واالسهت ادة منهها فهي التمبيهب وإجهراء 
علههى من مبههدم التعامههو مههع ههههه الكالنهها  والعمليهها  الحيويههع  ،العمليهها  الجراحيههع

وسهم ينتظمه  قهوو المهروريع بميه ان يكون في إمهار مها تبتمهي  حاجهع ا نسهان 

ل (5) «ال مرر وال مرار»مملق: في ال ()الرسوو  مهن  ، السيما وقد ثب  علميها
منهها من منهها مها ههو م يهد علهوم الحيهاة والمهادة الحيهع المست لصهع  الو البحه  فهي 

ولها كان من مبتمى الحكمع ا لهيهع فهي التشهريع  ،لإلنسان ومنها ما هو مار ب 
                                                 

رقم  235ص  1عن البوو في الماء الراكد جـ سلم في صحيح : باب النهي م م رج  (1)
(681) . 

 ()حيي الدين عبد الحميد، باب الموامع التي نهى الني م حمدم سنن مبي داود، تحبيق (2)
بدون  –بيرو   –صيد  –المكتبع العصريع  –( 26،   رقم )7ص  1عن التبوو فيها جـ 

 . تاريل
 –( 20775،   رقم )34/372آ رون جـ مسند ا مام محمد، تحبيق شعيب األرنسوم و (3)

 م. 2001 - هـ1421سسسع الرسالع، م: مولى م
 . 275سلم في صحيح : باب تحريم الكبر وبيان    رقم م م رج  ا مام (4)
ا يمر من بنى في حبهم محمد فساد عبد الباقي، باب/اجع في سنن ، تحبيقم م رج  ابن (5)

 . بدون تاريل –إحياء الكتب العربيع دار  –( 2341،   رقم )784ص  2جاره جـ 
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 ..المرورةتجنب الممار بكو صورها واالست ادة بكو نافع وفق ما تبتمي  
ال مهرر »و  ،«النظافهع مهن ا يمهان»ويد و في ههين المبدمين التشريعيين  

الح اظ على نظافع البيلع المحيمع با نسان من كو الملوثا  الماديهع  «وال مرار
والمهادة الحيهاة والبيلهع والحيهاة فهي الكهون  ،والسمعيع والبصريع الممرة با نسان

مهسثر علهى مسهارا  االعتبهاد والتعبهد وااللته ام والمسثرة فهي السهلوك ا نسهاني ال
 .في كون يسبح بحمد هللا وحتى ال يكون ا نسان شهوهال  ،بشر  هللا تعالى

ل مو ممثلههع تومههيحيع   إن مهها هكرنههاه مههن السههنن الكونيههع ال يعههدو كونهه  نموهجهها
فثمع سهنن كثيهرة فهي  ،ولي  على سبيو الت صيو ،للوقوف على فب  السنن الكونيع

وثمهع سهنن وآيها  كونيهع بهاهرة  ،هدا هللا تعالى المت ملين والناظرين إليهها الكون
ومصهاب فهي وعد هللا تعالى بكش ها لإلنسان في مستببو ال من إن اجتهد في ت مل  

 ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ژ :. قاو هللا تعهالى.وم او عن  معوقا  ا دراك ،إدراك 

 .(1) ژ مئ جئ جئ         ی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ

نعنههي بههالظواهر الكونيههع تلههك األعههراض المارلههع  :وم الظددواهر الكونيددةمفهدد 
على جوهر الكون وثبا  سنن  بصهورة قويهع تمثهو ظهاهرة بهار ة لوسهالو الحه  

ل لثبها   ،ا دراكي ا نساني وتستوعب  العبوو في ههوو ل مسقتها ل ج ليها وتمثو  رقها
 .السنن الكونيع

 :ونية يتمثل فيما يليعلى أن المقصد من حدوث هذه الظواهر الك 
 .التهكير ببادريع هللا تعالى وهيمنت  على كون  –1 
التههدليو علههى مالقههع البههدرة ا لهيههع والبرهنههع علههى قاهريههع هللا تعههالى  –2 

 .وتصري   وتدبيره شلون كون 
ل هه  منظههار النهها  إلههى إمكانيههع  واو حالههع الثبهها  الكههوني وإيبهها  العبوبههع  
 .ها الرحمع وفي بامنها العهاب. فبد يكون ظاهر.ا لهيع

  ڑ            ژ ژ ڈڈ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ژ :ودليو هلك قهوو هللا تعهالى

 .(2) ژ ڳ    گ   گ گ گ ک ک          ک ک ڑ

ومههن ممثلههع ههههه الظههواهر الكونيههع الرعههد والبههرق والهه ال و والبههراكين ومهها  
مهلهك هللا تعهالى األمهم السهاببع التهي كههب  رسهلها وقهد  ،يتبعها في المب  والمناخ

قاو هللا  .وك ر  برساال  ربها بإحدا  مثو ههه الظواهر وتعهيبهم وإهالكهم بها

 ڄ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ   ڤ ڤ ڻ ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ ژ :تعهههههالى

                                                 

 . 53سورة فصل :  (1)
 . 18 – 16سورة الملك: (2)
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 ڳ گ گگ گ ک ک ک  ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ   ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃچ ڃ   ڃ    ڃ ڄ ڄ ڄ

وثمههع آيهها  عديههدة فههي البههرآن الكههريم تتحههد  عههن ههههه  ،(1) ژ ڱ ڱ ڳ               ڳ ڳ

 .الظواهر فليرجع إليها
فبهه  السههنن والظههواهر الكونيههع وا نسههانيع متعلههق مههن مههرف بمههنهج  من ومههع 

ل عاصره ا نسهان منهه  الفته  «التاري ي»الدعوة االستردادق  فهي  باعتباره واقعا
فهإن ال ههم الهدقيق وا دراك الكامهو  ،األرض إلى وقتنا هها وإلهى من تبهوم السهاعع

ل على فهم منهج الدعوة الوص ي ،السنن وتلكلههه   .متوقف ميما
 :النصيع وفيما يلي نبح  هها المنهج ونبف على دالالت 

 

                                                 

 . 20 – 17سورة الببرة:  (1)
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Fو K 
 .البرآن الكريم -1 
تاه ال لسه ع وعلهم األديهان مسه ،د هوسهتن سهمي  .مديان العالم للبروفسهور –2 

مولهى  :م ،دار الجسهور الثبافيهع –ترجمهع سهعد رسهتم  ،في عدة جامعا  ممريكيهع
 .م 2005 - هـ 1426
تحبيهق / محمهد السهيد سهيد  ،ال صو في الملو وألهواء والنحو البن حه م –3 
 .بدون تاريل –الباهرة  –المكتبع التوفيبيع  –محمد 
دار البلهههم  –د / محمهههد درا   «األديهههان بحهههو  ممههههدة لدراسهههع»الهههدين  –4 

 .م 2003 - هـ 1424/  5 :م ،الباهرة –للنشر والتو يع 
د / علهي عبهد الواحهد  ،األس ار المبدسع في األديان الساببع على ا سهالم –5 
 .م 1984نهمع مصر  –وافي 
ممالعع في مكتبع علمهاء الماليهو  –الت كير الديني في العالم قبو ا سالم  –6 
د    عرض وترجمع وتعليق  ،د / جامع موانج كابي رحما  بن داتو بحر الدين –
  .م 1983 - هـ 1403الدوحع  –دار الثبافع  –رءوف شلبي  /

دار الثبافهع  –د / محمهد كمهاو جع هر  ،ا نسان واألديان دراسع ومبارنهع –7 
 .م 1985 - هـ 1406مولى  :م ،قمر –

 .م 2004 - هـ 1425الباهرة  –دار الحدي   –صحيح الب ارق  –8 
تحبيق / سامي بهن محمهد سهالمع  ،ا مام ابن كثير ،ت سير البرآن العظيم –9 
 .م1999 - هـ1420/  2 :ع للنشر والتو يع، مدار ميب –

دار  –د / وهبع ال حيلي  ،الت سير المنير في العبيدة والشريعع والمنهج –10 
 .هـ1418ثانيع  :م ،دمشق –ال كر المعاصر 

لإلمهام محمهد بهن محمهد بهن مصهم ى المعهروف به بي  ، هرة الت اسهير –11 
 .بدون تاريل –الباهرة  –دار ال كر العربي  – هرة 
دار إحيههاء التههرا   –تحبيههق محمههد فههساد عبههد البههاقي  ،صههحيح مسههلم –12 

 .بدون تاريل –بيرو   –العربي 
 –ع مسسسههع الرسههال –تحبيههق شههعيب األرنههسوم  ،صههحيح ابههن حبههان –13 

 .م 1988 - هـ 1408مولى  :م ،بيرو 
 –تحبيهق / عبهد المعمهي ممهين  ،لإلمهام البيهبهي ،معرفع السنن واآلثار –14 

 –دمشهق  –دار قتيبهع  –باكسهتان  –الناشر جامعع الدراسا  ا سهالميع كراتشهي 
 .م 1999 - هـ 1412مولى  :م ،الباهرة –دار الوفاء 

تحبيههق / محمههد  ،البههن جريههر المبههرق ،جههامع البيههان فههي ت ويههو البههرآن –15 
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 .م 2000 - هـ1420مولى  :م ،الرسالعمسسسع  –محمد شاكر 
دار نهمهع  –د / محمد سهيد منمهاوق  ،الت سير الوسيم للبرآن الكريم –16 

 .م 1998 – 1997مولى  :م ،الباهرة –مصر للمباعع والنشر والتو يع 
تبهديم د / عبهد الحلهيم  ،، د / محمهد ال مهرواقفهي عصهر العلهما سالم  –17 

 هــ 1411/  4  :م ،البهاهرة –دار ا نسان للت ليف والترجمع والنشهر  –محمود 
 .م 1991 -

 :ممسسسع الرسالع  ،األرنسوم وآ رونتحبيق شعيب  ،سنن مبي داود –18 
 .م 2001 - هـ 1421مولى 
 دار إحيهاء الكتهب –تحبيهق / محمهد فهساد عبهد البهاقي  ،سنن ابهن ماجهع –19 

 .بدون تاريل –العربيع 
 .بدون تاريل –دار المعارف  –لسان العرب للعالمع ابن منظور  –20 
 –الممبعهع األميريهع  –لمحمهد بهن مبهي بكهر الهرا ق  ،م تار الصحا  –21 

  .م 1926 - هـ 1345الباهرة 
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