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 الجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. 

 iu.edu.sa@900529    البريد اإللكتروني: 
 ملخص البحث: 

ين ،  الوقوف على فتنة استتتلةلة الهلهوو واليتتيي في يرا تت    يهدف البحث إلى
اتبع البةحث اللنهج  ستتتتتتتتتبا يواقهتهة   وقد    -آثةوهة -يظةهرهة  -خالل ييرفة )بواعثهة

  وين أهم نتةئج البحث: شدة خطر فتنة استلةلة الهلهوو على الدعةة  وغفلة  الوصفي
بيض الدعةة عن  النصوص اللحذوة ين فتنة استلةلة الهلهوو  وانطالق بواعث فتنة  
استلةلة الهلهوو ين التيلق بةلدن ة والركون إليهة  وتنوع يظةهر فتنة استلةلة الهلهوو  
وكثرة االنزالقةت اللنهه ة فيهة  وكثرة آثةو فتنة استتتتتتلةلة الهلهوو على الدعوة والدعةة  

هم توصت ةت البحث: إقةية اللتتلرات والندوات التي تيةلج أحوال  وشتدة  تروهة  وين أ 
التدعتةة وترت ي بهم  ورثراا البحوا اللتيل تة بتةلتدعتةة بتةللمتتتتتتتتتتتتتت الت الليتةصتتتتتتتتتتتتتترة ور هتة   
الحلول المتتتتتتتتتتتتتترل تة لهتة  وحتث التدعتةة على التيتةون ل لتة بينهم إل هتة  الحلول اليلل تة  

ًنة بيد آخر على أن تكون  اللنةستتتتتتتتتتتتتبة لليتتتتتتتتتتتتتدوا الهلةهيرية  وينةصتتتتتتتتتتتتتحة الدعةة حي
فةل ة  ووفع كفةاة الدعةة وتقهيلهم ل ال   يوا   اللنةصتتتحة يتيتتتلًة بةل ض والو تتتوف والمتتت 

 في يثا هذه اللنزل ةت الخطيرة.

 الدعوة  الدعةة  الث ةفة اإلسالي ة  الهلهوو  الفتن.  الكلمات المفتاحية:
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Research Abstract: 

The research aims to determine the temptation of attracting the 
public and seeking it through knowledge of (its motives - its 
manifestations – its effects - the ways to confront it). Whereas, the 
researcher followed the descriptive approach.  

Among the most important results of the search: The severity of 
the danger of sedition by attracting the public to the Islamic preachers, 
neglect of some Islamic preachers to the texts warning against the 
temptation of attracting the public, launch the motives for temptation 
that attract the public from attachment to the world and relying thereon, 
the diversity of the manifestations of temptation attracting the public, 
the many effects of temptation by attracting the public to the Dawah 
and Islamic preachers, and the severity of its damage.  

Among the most important research recommendations: Hold 
conferences and seminars that address the conditions of Islamic 
preachers and develop them, enrich research on Islamic preachers with 
contemporary problems, and find sharia solutions thereto, urge Islamic 
preachers to cooperate with each other to find appropriate scientific 
solutions to public pressure, always advise Islamic preachers, provided 
that the advice must be polite, clear and transparent, and raise the 
efficiency of Islamic preachers, and qualify them so that they do not fall 
into such dangerous slides. 

Keywords: Dawah, Islamic Preachers, Islamic culture, The Public, 
Temptations. 
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 املقدمة
وعلى آل  وصتحب  وين وااله   وستول ،   هلل  والصتالة واليتالع علىالحلُد 

 كثيرًا ثم أية بيد:وسل م تيل لًة 

فتنن اإلستتتتتتتتتتتتتتالع  ين الهلتةعتة  والصتتتتتتتتتتتتتتتا في الليتتتتتتتتتتتتتتلم االختالا بتةلنتة   
قةل: قةل فين ابن علر   وييةشتتتترتهم  ونصتتتتوص الكتةض واليتتتتنة تتكد  ل 

:» اللتين الذي  خةلط النة  ويصتتبر على أ اهم خير ين الذي ال  وستتول ، 
  وهذا شتتتتتتقن النب ةا عليهم اليتتتتتتالع ف د   1)ُ خةلط النة  وال  صتتتتتتبر على أ اهم 

ختتتةلطوا النتتتة   واوتتتتة وا أي تتتةنهم وتهليتتتةتهم حتى يلزلوا البتتتة تتتا في قلو هم   
 .فوسهم وآينوا بر همونزعوه ين ع ولهم  ولم يزالوا ُ قثرون فيهم حتى استهةبت ن

أن  عتةة الحق  يتتتتتتتتتتتتتتيرون على ينهتةل النبوة  فتةللختةلطتة في ح هم    وييلوع  
أوكد ين غيرهم فلة ين شتتتتتت  أن اليلم أو الهدر ال  يتتتتتتري إلى النة  ين تل ةا  

  اليةلم والدال ة وأها الفيتتتتتتتتتتانفيتتتتتتتتتت    ولكن  يفهوع  طب   ويحلل  ويدعو إل   
غتت  اافتتةق أن  حللتت   عتتةة يخلصتتتتتتتتتتتتتتون   ليتتتتتتتتتتتتتت تتة ة الحق و لو   ولتتذا كتتةن لزايتتةً 

النتتتتة  وينتتتتةهههم   يتل ن التتتتدال تتتتة ين اال الع على ييت تتتتدات  لبتتتتةللختتتتةلطتتتتة 
ع ينةهههم  وييةلج أحوالهم    وأحوالهم  وِيْن ث م  يدعوهم ويصتح  ييت داتهم  وي وِِّ

لكن في هتتذه اللختتةلطتتة بيض اللنزل تتةت الخطيرة التي توهن التتدعوة وتفتتت  في 
  الهلةهيرأهلهة: فتنة استتتتتتلةلة  وين  ا للدعةة وتفيتتتتتد أعلةلهم   وتيتتتتتيعيتتتتتدهة   

 

برقم    1) البالا   على  الصبر  بةض:  الفتن   کتةض:  سنن    في  يةقة  ابن     4032أخرقة 
 . 9/32   4032يةق   برقم    وصحح  اللبةني في صح   و ع ف سنن ابن  2/1338
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  واالنصتتت ةع للقلوفةتهم والر تتتوه لهوائهم   وتكثير ستتتوا هم   لحظوظ شتتتخصتتت ة 
وتوق   التيةل م اإلله ة بةلمتتتتتتتتتت ا الذي ةهم   في االستتتتتتتتتتتحوا  على و تتتتتتتتتتالرغبة  و 

  بحةن ستتتتتتت  فلطةللة حذو ، الدعةةوهي فتنة شتتتتتتتديدة على   وييتتتتتتتيون ل    يريدون 
   - كلة ستت قتي -  وستتوا عةقبتهة  ين الوقوع بهة لخطووتهة والرستتا ين قبل   نب    

ورن لم  يتصتتتتم الدعةة بة  ثم بةلصتتتتبر ويدافية النف  اليةوة بةليتتتتوا فيتتتت  يون  
 في ِشراِك هذه الفتنة اليظ لة.

وال شتتتتتتت  أن ين أعظم يداخا المتتتتتتت طةن على الدعةة االحتهةل بلصتتتتتتتلحة  
اإلستتتتتتتتتتتتتالع  ل هيلهم يتنةيلون عن بيض الحق  ويتهةونون في الدعوة ونصتتتتتتتتتتتتترة  

بيض الوستتتتةئا اللحرية  لًبة لللصتتتتلحة اللزعوية  ولركرْم ُاوُتِكبت بةستتتتم يصتتتتةل   
التتدعوة ين انحرافتتةت؛ فتتةالنحراف الط  ف في أول التتدعوة ينتج عنتت  انحرافتتةت  

لف أهواا عظ لت  في نهتةيتهتة  ولتذا ينبدي على التدعتةة الثبتةت على الحق ولو ختة
وااللتزاع بتتةللنهج ال ويم التتذي   النتتة  وآوائهم  والحتتذو والتحتتذير ين هتتذا الفتنتتة 

  والترفع بل ةع الدعوة عن هذه اللهةل  وسفةسف  الهلةهيرينهى عن اتبةع أهواا  
فال تيتتدوقهم الحمتو   وال ُتفرع عليهم الوصتة ة وأنصتةف الحلول  وال  اليوو   

ي ة اليل ة لقا إو تتتتتةا الخلق بيتتتتتخط ،  وتح يق  يتنةيلوا عن اللبة ئ اإلستتتتتال
ين    ةينبث ً   ينهج الدال ةى  ل  إال بقن   ون  وال يتقت  بيض اللآوض المتتتتخصتتتت ة  

  في الدن ة أصتتتتتتل  ين ينهةل   إ  لوفق فهم ستتتتتتلف الية؛   وستتتتتتنةً   ةوحي كتةبً ال
 عليهم اليالع. النبيين

ولهل تة هتذا اللو تتتتتتتتتتتتتتوع وشتتتتتتتتتتتتتتدة خطره على التدعتةة  واايرين بتةلليروف 
ة   والنتتةهين عن اللنكر عزيتتت على الكتتتةبتتة ل تت   واقتهتتدت في قيلتت  ُيتيتتتتتتتتتتتتتتلتتً
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فةل ة قدو االستتتتتتتطةعة  وغبًة في النصتتتتتت  واالوت ةا   بةلو تتتتتتوف والل ةشتتتتتتفة والمتتتتتت 
وقيلت  يوستتتتوًية  بةلدعةة  وستتتتعً ة في إيالة المتتتتوائؤ التي تتثر عليهم ُ ن ًة و ين 

  -آثةوهة   -يظةهرهة  -بواعثهة  -بتتتتتتتتتتتتتتتتتت) فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا     
 أسقل أن  هنبنة ييالت الفتن إن  ولي  ل  وال ة و عل  .و، سبا يواقهتهة  

 أهمية البحث، وأسباب اختياره: 
موضااااااااوع ، وال    ما تقدم، اضااااااااافة   ل   من خالل  البحثتظهر أهمية  

 تحديد بعض جوانب أهميت  في النقاط اآلتية:  يمكن
ية  مهده الواقع الليةصر ين تيةها بيض الدعةة في استلةلة الهلهوو واتبةع   -1

 وغبةتهم. 
واللصلحة  -2 الواقع  ف    بحهة  التنةيالت  ببيض  تنة ي  أصوات  ين  يتر    ية 

 اللتوهلة.
 لدعةة ين هذه الفتنة  والييي إلى تحصينهم عن أيثةلهة.ية ُيتيا ين استن ة  ا -3
 اللمةوكة في الدفةع عن اللنهج ال ويم في الدعوة إلى ،  وو ط الدعةة ب .  -4
 اإلسهةع في سد الثدرات التي تم   في الدعةة وتنيف قهو هم. -5
الحد ين انكفةا بيض الدعةة عن الق ةع بواقبهم الدعوي بحهة عدع ال دوة على   -6

 ة الهلهوو.يواقه
 اللمةوكة في البحوا اليلل ة التي ترت ي بةلدعةة وتيةلج يم التهم.  -7
 الحةقة اللهتلع ة للدواسةت التقصيل ة التي تالي  الواقع الليةصر.  -8
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 أهداف البحث : 
الوقوف على فتنتة استتتتتتتتتتتتتتتلتةلتة الهلهوو   :هتدف وئ   هوالبحتث    اهتذ  تنتةول

 : ااتيو ل  ين خالل والييي في يرا     

 ب ةن النصوص اللحذوة ين فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   .-1

بة اللتيل ة بفتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   .إ يةف  -2  أهم الم 

 ا   .ييرفة أهم بواعث فتنة استلةلة الهلهوو والييي في ير -3

  كر أهم يظةهر فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   .-4

 إبراي أهم آثةو فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   .-5

 ييرفة أهم سبا يواقهة فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   .-6

 :  تساؤالتمشكلة البحث و 
أهواا  تظهر يمتتتتتت لة البحث الستتتتتتةستتتتتت ة في وقوع بيض الدعةة تحت و قة

الهلةهير  واليتتتيي في يرا تتتيهم  وتكثير ستتتوا هم  وانت ةا النصتتتوص التي تزيد 
ين تية فهم  والنزول بل ةع الدعوة إلى ية ال يليق ين اللصتتتتتتتةل  المتتتتتتتخصتتتتتتت ة   
والرغةئؤ الدنيوية  واليت وا في ُهوِة الحرص على اللنةصتؤ ويراكز النفو   يلة 

يتم  حض هذه الفتنة    حتىفةل ة   يتتتتتدعي وقو  ي ةشتتتتفًة تتيتتتتم بةلو تتتتوف والمتتتت  
د الدعوة والدعةة  وقد أقةض الليتتتتتتتةوعة في و  هذا  إقهة تتتتتتتهة ل ال تفت  في عيتتتتتتتُ

ية فتنة استتتتلةلة الهلهوو واليتتتيي في يرا تتت     على تيتتتةرل وئ   هو:   البحث 
 :ااتيويتفرع عن هذا التيةرل 
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 يرا    ية أهم النصوص اللحذوة ين فتنة استلةلة الهلهوو والييي في -1
بة اللتيل ة بفتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا     ية -2  أهم الم 
 ية أهم بواعث فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا    -3
 ية أهم يظةهر فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا    -4
 ية أهم آثةو فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا    -5
 يواقهة فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا    ية أهم سبا -6

 حدود البحث: 
الوقوف على فتنة استتتتتتتتتتتتلةلة في  البحث  لهذاتتلحوو الحدو  اللو تتتتتتتتتتتول ة 

  -ين خالل ييرفة )النصتتتتتتتتوص اللحذوة ينهة ،  الهلهوو واليتتتتتتتتيي في يرا تتتتتتتت  
بة اللتيل ة بهة  -بواعثهة ة ستبا يواقهتهة   و ل  وفق ي  -آثةوهة  -يظةهرهة  -المت 

 قةا في خطة البحث.

 : المبهمة البحث مصطلحات
الهلهوو: بةليتتتتتتتتتتتتتم الر يلة الُلمتتتتتتتتتتتتترفة على ين حولهة  وين النة : ُقل ُهْم  

  وهم  متتتتتتتت لون اليتتتتتتتتوا  العظم ين النة  في أي يهتلع   1)وُييظرُم كا شتتتتتتتتيا
بمتتتتتتتتتتتتري؛ لنهم يزيج ين الرقةل والنيتتتتتتتتتتتتةا وال فةل  كلة   ونون ين الطب ةت  

 

 . 4/149  ينظر: ليةن اليرض  البن ينظوو  1)
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للتوستتتطة التي تبةشتتتر يختلف أنواع الحرف واللهن  والل صتتتو  بهم في اليةية وا
 . 1)البحث اللدعوين ين ُأيترْي الدعوة واإلقةبة

 الدراسات السابقة: 

  وكذا  2)ين خالل ا الع البةحث على فهةو  الرستتتتتتتةئا الهةيع ة اللتوفرة
 تتتتتتتتتتتتتتتت  واستتتتتتتتتتتتتتتة علل تة تير على      فم    والل تبتةت الرقل تة  ل 3)يراكز البحتث 

إال أن هنةك بيض الدواستةت فيهة  الحةلي بمت ا ييتت ا ويبةشتر     بحث للو توع  
 ل ن  ية  وين أهم هذه الدواستتتتتتتةت    إشتتتتتتتةوات إلى قزئ ةت البحث  ون استتتتتتتت يةب  

 ب ةن  ين خالل اليرع ااتي: 

وقة ة الدال ة ين يع  ةت الدعوة كقيراع ال لؤ والنف    واستتتتة في ااثةو  
الدعوية واالقتلةل ة  للبةحث  .حيتتتتتتتتن يحلد فيتتتتتتتتا اللولى  وهو بحث يح م  

ع  وقتتد تحتتدا ل تت  في 2013ت تتدع بتت  البتتةحتتث إلى قتتةييتتة غرض كر فتتةن  عتتةع  
والليتتتتةن  اللطلؤ الول عن اللنهج اإلستتتتاليي في تحديد أيراع ال لؤ والنف  

وتنةول في اللطلؤ الثةني اللنهج اإلستتتتتتتتاليي في وقة ة وتحصتتتتتتتتين قلؤ الدال ة  
ونفيتتتتتتتت  وليتتتتتتتتةن   وهو بييد علة تنةول  هذا البحث ال ين حيث الينوان  وال ين  

 حيث الخطة التفصيل ة.

 

 . 110  ينظر لالستزا ة: أصنةف اللدعوين وك   ة  عوتهم  لحلو  الرحيلي  ص1)

  يثا : فهرست قةيية اليةع يحلد بن سيو  اإلسالي ة بةلريةع   وقةيية أع ال رر بل ة 2)
 لنووة   وقةيية  يبة بةللدينة اللنووة .الل رية والهةيية اإلسالي ة بةللدينة ال

   يثا ي تبة اللل  فهد الو ن ة ويركز اللل  ل صا للبحوا والدواسةت اإلسالي ة .3)
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يهتتتةالت اإلعتتتدا  والتتتتقهيتتتا في اليلتتتا التتتدعوي  للبتتتةحتتتث  . تتتةلتتتؤ أحلتتتد  
  البةحث إلى قةيية اإليةع يحلد بن ستتتتتتتتتتتتيو  الهلةيي  وهو بحث يح م ت دع ب

ع  وقد تحدا في اللبحث الول عن اإلعدا  والتقهيا  2018اإلستتتتتتتتتتتتتالي ة  عةع  
اليللي والفكري واللهتتتةوي  وتنتتتةول في اللبحتتتث الثتتتةني اإلعتتتدا  والتتتتقهيتتتا في 
اللهةل الخالقي  وفي اللبحث الثةلث تحدا عن اإلعدا  والتقهيا في الوستتةئا  

وهذا البحث ورن كةن في ت ويم الدعةة وتقهليهم إال  ختلف علة تم    والستتتتتتتتتتتتةليؤ 
 تنةول  في هذا البحث. 

 انتظم البحث في ي دية وستة يطةلؤ وخةتلة على النحو التةلي:  خطة البحث:

يمتتتتت لة  -البحث  أهداف -البحث وأستتتتتبةض اخت ةوه  أهل ة  -تو  ةالمقدمة وفيها:  
خطة    -الدواسةت اليةب ة-  ت البحث يصطلحة  -البحث  حدو   -البحث وتيةرالت 

 .البحث ينهج -البحث 

النصتتتتتتتتتتتوص اللحذوة ين فتنة استتتتتتتتتتتتلةلة الهلهوو واليتتتتتتتتتتتيي في المطلب األول: 
 يرا   

بة اللتيل ة بفتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   . المطلب الثاني:  الم 

 بواعث فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   .  المطلب الثالث:

 يظةهر فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   .  المطلب الرابع:

 آثةو فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   .  المطلب الخامس:

 سبا يواقهة فتنة استلةلة الهلهوو والييي في يرا   .  المطلب السادس:
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 منهج البحث: 
هو اللنهج التتذي  يتلتتد على و   وفق المنهج الوصااااااااافي:  أت  هاا ا البحااث

وصتف اةهرة ين الظواهر  ويتديراتهة كلة هي في الواقع  للوصتول إلى وصتفهة  
وصتتفًة  ق  ًة لليرفة أستتبةبهة  واليوايا اللتثرة فيهة  واستتتخالص النتةئج لتيل لهة  

  .(؛ )كدليا

 نتهج في كتابة بحث  اآلتي: سيالباحث   أنباإلضافة  ل  
/ عزو اا ةت ال رآن ة إلى يوا تتتتتتتيهة في اللصتتتتتتتحف  و ل  بذكر استتتتتتتم 1

 يع كتةبتهة بةلرسم اليثلةني.  اليووة ووقم اا ة

/ تخريج الحة يث ااثةو  فنن كةن الحديث في الصتتتتتتتتتح حين أو أحدهلة 2
اليللتةا في   اكتفي بت   ورن كتةن في غيرهلتة قتةع البتةحتث بتخريهت  يع  كر أقوال

 ب ةن  وقت . 

 . ية أي ن / اإلحةلة إلى اللراقع واللصة و الصل ة3

 إن وقدت في البحث. التيريف بةللصطلحةت اليلل ة /4

البحتتتث؛ ل ال ُيث تتتا الهتتتةي   و لبتتتًة  ترقلتتتة العالع الواو   كرهم في  عتتتدع    /5
 لالختصةو.

اللراقع ليدع /تققيا  كر  او النمتتتتتتتتتتر  وستتتتتتتتتتنة الطبع إلى قةئلة اللصتتتتتتتتتتة و و 6
 التكراو  ول ال ُيث ا الهةي .

 ا ية أي ن.االلتزاع بياليةت الترق م  و بط ية  حتةل إلى  بط بةلم  /7
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 املطلب األول  
 النصوص احملذرة من فتنة استمالة اجلمهور والسعي يف مراضيه 

 شتتتتتتتتتتتتتتقنت   عز  اللولى  تنب ت   كثرة ين  يتيهتؤ   الكريم ال ران  ا تةت   اللتتقيتا  إن
  كتتةن  ن افتت   الهلهوو وأهوائهم  استتتتتتتتتتتتتتتلتتةلتتة  ين الوقوع تحتتت و تتقة   مالكري  لنب تت 

   ونت   بلن  فك ف  و عوًة   وعلالً   إ لتةنتةً   الخلق  أكلتا  إلى  يوقهتة  والتنب ت   التحتذير
 .والرعة ة والتيديد  اللنزلة في

لن أعظم الفتن التي فاليلا في ييدان الدعوة  حتةل إلى صتتبر ويهةهدة  و 
وكثرة     أهواا اللدعوين  وكيتتتتتتتؤ و تتتتتتتةهم وتية فهمتح ط بةلدعةة الصتتتتتتتراع يع 

يرًة بيتد يرة  ليتا على أهل تة التبصتتتتتتتتتتتتتتر    التنب ت  والتحتذير ين ، تيتةلى لنب ت  
لركرْم يلت  الصتتتتتتتتتتتتتتبر عليهتة  ويهتةهدة النف  في بهتذه الفتنتة  و  البيتد عن حبتةئلهتة  فر

ذه   ول د تيد ت النصتتتتتتتتتتتوص اللحذوة ين هفيهة ين قدع  وتيثرت فيهة ين ن ةت 
 الفتنة اليظ لة وين أهلهة:

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱ  تيتةلى:  قولت   *

 االستتتتتيدا   أتم  على  فهم   1)َّجع مظ حط مض  خض  حض جض مص خص
  لكن  ينةستتتبهم  ال  الذي الوحي  بيض   عن التنةيل  ي ةبا  اإلستتتالع   ين في  للدخول

واحتذو  تة يحلتد هتالا اليهو  التذين قتةاوك   قتةئاًل:  الكريم نب ت   ختة تؤ  تيتةلى  ،
يصتتتتتترفوك بل رهم وكيدهم عن بيض ية و أن  فتنوك  ل صتتتتتتد وك  يحتكلين إل  

  واتِّبتتتةع أهوائهم   أنزل ، إل تتت  ين ح م كتتتتةبتتت   ل حللوك على ترك اليلتتتا بتتت 

 

   49  سووة اللةئدة: اا ة 1)



 (د/ عمر بن سالم العمري)            فتنة استمالة الجمهور والسعي في مراضيه

- 2998 - 

علة قةاك ين الحق فتيتتتتتتتتتتبدل الذي هو أ نى    الفةستتتتتتتتتدة الليةو تتتتتتتتتة للحق بدالً 
 .  1)بةلذي هو خير

لم يركن إلى اللمتتركين  با ولم  ملسو هيلع هللا ىلصوالصتتح   ين أقوال أها اليلم أن النبي  
 خطر  ل  بذهن  عل   الصتتتتتتتتالة واليتتتتتتتتالع كلة قد يتبة و للبيض عند تالوة هذه 

يف   ولكن  هذا تير  ييصتتتتتتتتتتتتوًية  ملسو هيلع هللا ىلصكةن وستتتتتتتتتتتتول ،   :»اا ة    ول ال ر بي 
لأليتتة ل  ال يركنر أحتتد ينهم إلى اللمتتتتتتتتتتتتتتركين في شتتتتتتتتتتتتتتيا ين أح تتةع ، تيتتةلى  

 . 2) وشرائي 

أبلغ   وفي هذا التحذيري ُوقِِّ  إلى أت ى الخلق وأخمتتتتتتتتتتتتةهم هللفهذا الخطةض 
 وٍ  للدعةة وأها الفيا يلن  ليلون عن الحق اتبةًعة لهواا النة   ويتنةيلون  

متتتتتتتتتتتتتتتةا ، أن  ت النظر وتتتقل ف ال لوض  فعن بيض الحق بحهتتة ت ريتتؤ وقهتتة
  وأن   طع الطريق على الرغبة البمتتتتتترية الخ  ة في التيتتتتتتةها   رحيتتتتتتم هذا الير

وليرقؤ فتنًة    والتيتتتتل م لرغبةت الهلةهير  وين أبى وأصتتتتر فال يلوين إال نفيتتتت  
 تدمةه ل   لهة ين  ون ، كةشفة.

ب يتتتتتتتتتتتتتتهم؛ لن اليتدو قتد  ين تتدل   العتداا وتل  وفي اا تة الحتذو والتحتذير
 ظهر الحق في قتةلتؤ قتد  ختدع بت  النتة   ولكنت  يريتد شتتتتتتتتتتتتتتي ًتة آخر وهو تلب    

 د يتظةهرون ب صتتد الحق فكةليهو  وأشتتبةههم ين  عةة اليتتاللة    الحق بةلبة ا

 

  ت يتتتتتتتتتتتتتتير الكريم الرحلن في  10/393  ينظر: قتتةيع الب تتةن في تتتقويتتا ال رآن  للطبري  1)
 .1/234تفيير كالع اللنةن  للييدي  

 .10/300  الهةيع لح ةع ال رآن  لل ر بي  2)
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ويخدعون ين استتتتتتتتطةعوا خد يت  حتى     و لؤ الحق  ولكنهم يلبيتتتتتتتون  بةلبة ا
     ع في البة ا  فةلوقؤ الحذو ين ي ةئد العداا وي ةصتتتتتتتد الخصتتتتتتتوع البة لة 

  فون في وقتت   عوة الحق   فتهتتدهم  وال  خلو يهتلع ين هتتذا النوع ين النتتة 
وخوفهم أن     ةستتتتتتتتتتتتتتتة على النتتة رئتتإيتتة بتتدافع ين الكبر أو حتتؤ ال   والتتدعتتةة إل تت 

وفي الحق ستتتتتتية ة    صتتتتتتالح ة يركزهم ال ةئم في اللهتلعتيتتتتتتلبهم هذه الدعوة اإل
الهل ع لو ع لوا  ولكن أكثر الخلق يتبع هواه  ورن كتةن ل تت  هالكت  و يتةوه ل لتة  

 . 1)بصيرت  و يف تلييزه وريثةوه اليةقلة
 حص مس خس  حس جس ُّٱ: تيةلى قول  كذل  النصوص  وين *
 اختلف  وقد    2) َّ جع مظ حط  خضمض حض جض مص خص

  ، وحي عن ملسو هيلع هللا ىلص ، وسول بهة  فتنوا أن اللمركون  كة   التي الفتنة في التقويا أها
  فيقلوه ملسو هيلع هللا ىلص الن بي أتوا ف د  ثق ف  وفد  في نزلت  أنهة  ل : في قيا ويلة غيره  إلى

ع  لهة  ُيهدر ية نقخذ  حتى سنةً   بآلهتنة يتِّينة قةئلين: شططةً  رِِّ  حر يت  كلة وا ينة وحر
 . (3) اا ة  فنزلت  أوا وا للة يواف هم   أن ملسو هيلع هللا ىلص  النبي فرهم   ي ة 

  واليهو    فةللمركون   اليبؤ   بخصوص   ال  اللفظ  بيلوع  فةليبرة  حةل  كا  وعلى

 ب     قير  الذي   الحق  ين  شيا  على  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي   يتنزلوا  أن  قهدهم   حةولون   كةنوا

 وقع   قد   ول ةلوا  بآخر   لطةلبوا  شيا  على  واف هم  لو  إ    وخد ية   ينهم  ي راً   إل    ويدعو

 

ينظر: يهلوع فتةور اليالية عبد اليزيز بن بةي وحل  ،  أشتتتتتتتتتتترف على قلي  و بي    1)
   بتصرف.1/76يحلد المويير  

   73  سووة اإلسراا: اا ة 2)

 .3/355  فت  ال دير  للموكةني  5/111 ينظر: ييةلم التنزيا  للبدوي  3)
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ل  إً ا  فهو  قولنة   إلى  كذا  ينة  قبول   بدليا  شيا؛  إل    ُيوحى  ول    عنده   ين   يرتر رو 

  عن   ُيزلون   أن  قةو وا  الكفةو  أن   الكريلة:  اا ة   ويينى  وكذا   كذا  عن  وتنةيل   وكذا 

  ص ً ة   حبيًبة  التخذوك  ور ا  إل     نوح    لم   يلة  غيره  علينة   لتفتري   إل    أوحينة  الذي

  حرص    لمدة  اإلسالع  إلى  ل هر هم  أحب وا  ية  بيض   في  يواف هم  نأ   ملسو هيلع هللا ىلص  قلب   في  خطر  ف د 

 . 1) إساليهم على
 لنفو    االستتتتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتتتالع هذا أن  يبةشتتتتتتتتتتتتترة  تليهة  التي  اا ة في  ال رآن  بين  وقد 

 كلة   اإلله ة  اليصتتتتتتتتتتتلة لوال  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  على فيل ةً   خطراً   كةن  ووغبةتهم  اللخة بين
 لك خك حك جك مق حق مف  خف حف جف مغ جغ ُّٱٱتيةلى:  قةل
 فن ا   2)َّ  جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل  مك

 فك ف  الر ةن ة اليصتلة لوال اللرستلين ستيد   تقثيره  يبلغ أن كة    اللدعوين نفو    كةن
  ل    ون  ين  قين

على الحق  وايتننة عل   بيدع اإلقةبة    لوال أن ثبتنةكويينى اا ة الكريلة:  
لو وكنت   و كثرة يحبت  لهدايتهم  ين إليهم شتتتتتتتتتتتتتتي ة قليالتليا  لداعيهم  ل د كدت  

في الح ةة الدن ة وااخرة و ل    لصتتتتتتتتتتتتتبنةك بيذاض ييتتتتتتتتتتتتتةعف يريدون إليهم بلة  
ين تذك يلتة  حتا بت    ينثم ال تهتد  بت      لكلتةل نيلتة ، عل ت   وكلتةل ييرفتت 

فثبت    ؛ولكن ، تيةلى عصتتتتتتل  ين أستتتتتتبةض المتتتتتتر  وين البمتتتتتتر  ين اليذاض 

 

 . 334/ 18  أ وااالب ةن  للمنق طي  10/299 ينظر: الهةيع لح ةع ال رآن  لل ر بي  1)
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م تركن إليهم بوق  ين الوقوه  فل  عل   أتم نيلة  وهداك الصتتتتتراا الليتتتتتتق م  ول
  . 1)وأبلغ ينحة

 ين   ملسو هيلع هللا ىلص  الهتتدر  نبي  يالق تت   كتتةن  يتتة  تصتتتتتتتتتتتتتتف  الكريم  ال رآن  آ تتةت   تزل  ولم
  تديير  أو  الوحي  تبتتديتتا  في  اللحتتةولتتة  على  إصتتتتتتتتتتتتتتراوهم  وتبين  التتدعوة   قلتتةهير
 ية  ل  وين اليتتتتتتتاللة   أها  ين  أشتتتتتتت ةعهم  بليةونة  ل  على  عةييين  بييتتتتتتت  

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قول : في  يون   ستووة في  عنهم  ، ح ةه
ا ستقلو    ف د  2)ٱَّ ينجه ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

   ة والحراع حالالً ا والحالل حرايتتً والوعيتتد وعتتدً    اأن  حول الوعتتد وعيتتدً     ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  
   وقيا:يؤ آلهتهم وتيتتت    أحاليهمييتيتتت ط ية في ال رآن ين ستتتقلوه أن  ُ  وقيا:

 . 3)البيث والنمووآ ةت     ينل يةسقلوه إس ةا 

  عن  ملسو هيلع هللا ىلص  الكريم  للنبي  أخرر  بيد   يرة تتكد   ال رآن ة الوحي  آ ةت   تليتي وه ذا
 قول  في كلة  و تتتتتتتتتدو ةتهم   اللدعوين أهواا  ُتذِكيهة  التي  الفتنة هذه  خطر  عظم

  ثم توالت الر و  اإلله ة   4)َّ اممم يل ىل مل  يك ىك مك  ُّٱ ستتتتبحةن :
اللزلزلتة على هتذه اا تة وأيثتةلهتة في آ تةت يتفرقتة ين كتتةض ،  وين  لت  قولت  

 

 . 1/463  ينظر: ت يير الكريم الرحلن في تفيير كالع اللنةن  للييدي  1)

   .15  سووة يون : اا ة 2)

 . 8/319 ينظر: الهةيع لح ةع ال رآن  لل ر بي  3)
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 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه مه ُّٱٱتيةلى:

 مم خم حم  جم هل مل خل حل ُّٱ  وقول :ٱٱ 1)َّ  ُّ َّ ٍّ

  يق ىق يف ىف  ُّٱ  وقول :  2)ٱَّ  هن من خن حن جن
 . 3)َّ  زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك

ع التدعتةة    وهتذه ال تةعتدة ين أهم ال واعتد ال رآن تة التي تتصتتتتتتتتتتتتتتتا للتدعوة وت وِّ
واللوا تتع الذي ُتنبُِِّ  الدال ة على خطر االستتتيتتالع لرغبةت الهلةهير كثيرة قدًا 
في كتتتةض ،  وين تتتدبر هتتذه اللوا تتتتتتتتتتتتتتع وتتتقيتتا ييتتةنيهتتة  ووقف على يوا ن  

اوهة واإلشتتتتتةوة إليهة  واستتتتتتوعؤ يمتتتتت ة يواقهة أهواا النة  على النبي الكريم  تكر 
وأيت  ين بيده؛ استتبةن ل  ستبؤ إيرا  ، ستبحةن  لل ةع الصتبر بيد الير بةتبةع  

  فلة أحول  عةة الحق  4)َّ يث ىث نث مث  زث  ُّٱٱالوحي  كلة في قول :
ظوظ النف   إلى الصتتتتتتتتتتتتتتبر عنتتد يواقهتتة وغبتتةت اللتتدعوين  والصتتتتتتتتتتتتتتبر على ح

 والل ةسؤ الدنيوية التي قد تتح ق بةالستهةبة لهواا اللخة بين.

 

 . 120  سووة الب رة: اا ة 1)

 145  سووة الب رة: اا ة 2)

   37  سووة الرعد: اا ة  3)
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 على   يائد   ب دو  يطةلبون   وأيثةلهم  الدعةة  با الحد   هذا  عند     ف  الير  ول  
  وعدع  الدراا   المتريية  وتيةل م الوحي  بليتةيين  االعتزاي  وهو واللهةهدة  الصتبر
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱٱتيةلى: قول  في كلة  ينهة  الحرل

 . 1)َّ  ىن من خن حن  جن

 املطلب الثاني 
بة املتعلقة بفتنة استمالة اجلمهور والسعي يف مراضيه   

ُّ
 الش

 وقع   قد   بييتتتتتهم أن   هد  الحة تتتتتر اليصتتتتتر  في الدعةة حةل في  تقياالل إن
    و ه يلة   ونهةتهم وصتتتتتتتتتتتالحهم  هدايتهم في  لًية  الهلهوو  وغبةت   و قة تحت 
  بيض  بهة  يتدو ع التي  المتتتب   أهم  ين هوهذ   هم و تتتة  بةتهةه وص النصتتت  تقويا إلى

 الدعوة ستتتتتتتتتتتتتوق  في  يرول يلة شتتتتتتتتتتتتت  بال وهي  الفتنة  هذه في وقوع   عند  الدعةة
  وستتتتتتتتتيتم   ةبه  يتتتتتتتتتتهةن ُ   ال التي  اليرييتتتتتتتتتة  اللنهه ة اللزالق  ين وُتيد     وي ة ينهة

  الوتكةض   ييتتتوًغة ل    الن ة  فحيتتتن  لالختصتتتةو؛  و لًبة  لهليتهة  عليهة  االقتصتتتةو
 ييلوع   هو  كلة الوستتتتتتتتتيلة  تبرو  ال اليتتتتتتتتتنة  أها  عند  والدة ة  المتتتتتتتتترل ة   اللنه ةت 
 للهدر اللخطئ  يد  على والخذ   والتنةصتتتتتتتتت  التواصتتتتتتتتتي الحق   عةة  ين  واللقيول
  اليتنة  تندثر ل ال  عواوهة وكمتف المتبهة هذه  ب ةن  المترعي  الواقؤ  وين  والرشتة  

      ةنفي  لؤ هدا ة الهلةهير  وصتتتتتتالف الن ة   ا الل صتتتتتتد بْ نُ  فها  الفتنة   وتيم
 بصحت  في قبول اليلا والح م 
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أنتت  ال  خفى على  تتةلتتؤ علم أن الن تتة تتثر في اليلتتا؛ فتحول   والجواب:
اللبتتةف إلى قر تتة  والطتتةعتتة إلى ييصتتتتتتتتتتتتتت تتة للن أوا  بهتتة التتدن تتة  لكنهتتة ال تحول  

تصتتل  اليلا الفةستتد   الليصتت ة إلى  ةعة  والبدعة إلى ستتنة  فةلن ة الصتتةلحة ال
 .بحةل

وقد قةات ال لة المترل ة في التقكيد على هذه ال ةعدة في يوا ن يتيد ة؛  
ال يريد أن      يع اليلم تتتتتتتتتحيت  قبا صتتتتتتتتتالة الييد أا فذب  تيه   بر ة   وبا أفهذ 

لى اليلا الصتتتتتةل  كلة إوالليتتتتتةوعة    لى الخيرإاللبة وة    ستتتتتور بهذا االستتتتتتيهةل  
اليوع يوع أكا وشتتتتتتتترض  وأحببت أن تكون شتتتتتتتتةتي أول ية يذب   عرفت أن  »:قةل

ولكن للة كةن  بحهة في  في بيتي  فذبحت شتتةتي وتدديت قبا أن آتي الصتتالة 
»شةت   :نهة أ ح ة وقةل ل  وسول ، ملسو هيلع هللا ىلصأغير الوقت المرعي لم ت با ين  على  

 صتت   ول   أن اليلا ورن وافق ن ة حيتتنة لم     ال شتتةة أ تتح ة  :أي   1)شتتةة لحم 
 . 2)المرعيرا  على وفق  عر قر إال إ ا ور 

وفي هتتذا الحتتديتتث اليظ م  و  عظ م وُيلهم للتتدعتتةة إلى ، تيتتةلى  و لتت   
ين حيتث ك   تة تيتةيلهم يع الهلهوو التدعوي  حينلتة يتتدو عون بحيتتتتتتتتتتتتتتن النوا تة  

  ملسو هيلع هللا ىلصوالرغبة في الخير يع يخةلفة أعلةلهم للمتتتتتتتتتتريية؛ ف د تهل ى ل   حرص النبي  
ن المتتتتتتتتترع ور يتتتتتتتتتةح  بح لة وحزع  حيث لم  قخذ برغبة أبي بر ة  ولم على ب ة

ِنيتُ  الصتتتتتتةلحة بةستتتتتتتيهةل الخير والليتتتتتتةوعة ل      ُتْثِن ِ يواف   على ية أوا ه  ولم 
واللبة وة إلى و ط  ملسو هيلع هللا ىلصعن ب ةن الحق والصتتتتتتتتتتتدف ب   وعلى الدعةة االقتداا بهد    

 

بةلهذع ين الليز    بةض قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص لبي بر ة   ِِّ   أخرق  البخةوي  كتةض ال ةحي   1)
   .7/101  5556ولن تهزي عن أحد بيدك  برقم  

 .10/14  ينظر: فت  البةوي شرف صح   البخةوي  البن حهر  2)
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حةقة  وييةلهة يثا هذه النة  ب واعد المتتتتتتتتتتتتترع  وعدع تقخير الب ةن عن وقت ال
 اللواقف بح لة وعزع وحزع.

ة ين حيث يراقبة الدعةة لن ةتهم المتتتتتتتتتخصتتتتتتتتت ة ويدر يواف تهة للرا    وأ يتتتتتتتتتً
المتترع  فل   كا ن ة صتتةلحة كةل ة في قبول اليلا وصتتالح   فالبد ين النظر  
في يدر يواف ة اليلا ل واعد المتتتتتتتتتتترع وأصتتتتتتتتتتتول   فلثاًل الرغبة في هدا ة النة   

وًغة لن يتنةيل الدال ة عن بيض الحق  أو  يتتتتتير في  ائرة وغبةت  ل يتتتتتت ييتتتتت
الهلتتةهير وأهوائهم  ورنلتتة  هتتؤ عل تت  الحرص على هتتدايتهم واليلتتا بلتتة  ح ق  

 هذا الل صد يع يراعةة الوسةئا والسةليؤ التي توافق المريية وال تتهةويهة.
الن تتة    لنتتة يثاًل في غتتة تتة البالغتتة  خبرنتتة ل تت  بتتقن  ملسو هيلع هللا ىلصوقتتد  تتتتتتتتتتتتتترض النبي  

تذع في بيض اللوا ن  قد ل يتتتتتتتتتتتت يحلو ة على كا حةل؛ و الصتتتتتتتتتتتةلحة لوحدهة 
  »تت ي إلى عواقؤ وخ لة  ونتةئج يتللة  ف ةل عل   الصتتتتتتتتتتالة واليتتتتتتتتتتالع:   لنهة

فقصتتتتةض    ؛يثا ال ةئم على حدو  ، والواقع فيهة كلثا قوع استتتتتهلوا على ستتتتفينة
هة إ ا استتتتتت وا ين اللةا فكةن الذين في أستتتتتفل   بييتتتتتهم أعالهة و ييتتتتتهم أستتتتتفلهة

  ين فوقنة ولم نت ِ   ةلو أنة خرقنة في نصتتتتتتتتتتتتتتيبنة خرقً   :يروا على ين فوقهم ف ةلوا
هلكوا قل يتتتتتً  أوا وا  ويتتتتتة  يتركوهم  أيتتتتتديهم نهوا ونهوا    ةفتتتتتنن  على  أختتتتتذوا  ورن 

 . 1)ة قل يً 
 ويينى    ين اليثةل التي لهة يدزر عظ م  اللثا الذي  ر   النبي ملسو هيلع هللا ىلصفهذا  

  فصتتتتةو بييتتتهم  فةلنة  في  ين ، كةلذين في ستتتتفينة تت ة فهم اليوال  عليق 
 ةئفة ينهم  أوا    تييهم اليفينة وتتواين فن ا لكي  في أعالهة و ييهم في أسفلهة

 

   2493بةض ها   رع في ال يلة واالستهةع ل    برقم   أخرق  البخةوي  كتةض المركة  1)
3/139.   
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أن   هؤ فنن     خرقوا في نصتتتتتتتتتتتتيبهم خرًقة ل ال يت وا ين فوقهم أن  بن ة حيتتتتتتتتتتتتنة  
 . 1)ةرن لم  فيلوا هلكوا قل يً   و ةلينهوا قل يً ويلنيوهم  م قخذوا على يديه

بقن ي صتتتتتتدهم ين خرق بيض الدعةة  أن  يهلة تيلا  وييتتتتتتتفة  ين الحديث 
هو  بةلتنةيل عن بيض الحق واالستتيتالع لهواا النة  وشتهواتهم    ستفينة الدعوة

الرغبة في هدايتهم وصتتتالحهم  و فًية لمتتترهم وات ةًا للنةهيتتتتهم للدعوة والدعةة   
وال يبرًوا الستخداع يثا هذه الوسةئا والسةليؤ  ة ليللهم   فنن  ل  ل   يصححً 

ه والنهي عن   ا  هؤ ينكرً  فيلهم  وال يةنع ين اعتبةو ال   با    ستتتتتتبحةن ة  ف   صتتتتتتد 
 يوافً ة للمريية. ةة صوابً ين اليلا إال ية كةن خةلًص 

لصتتتتتتتتتتحةض الِحلرق الذين أحدثوا  ري ة     وية أحيتتتتتتتتتتن كللة ابن ييتتتتتتتتتتيو  
كم ين يريتد للخير  و  »:كر ال  ليتا عليهتة إال إوا ة الخير ف تةل لهمفي التذ يبتتدعتة  

 . لم  يم إلى حين الن ة حين االتبةع فيلهم لكون ؛  2)  صيب  لن

على أصحةض الحل ةت  يع أنهم في حل ة   بن يييو   افتقيا ك ف أنكر  
لة أنكر  نكرهم هلل واشتتتتتتتتتتدةلهم بذل   ور   كر ويهل  لبة ة  فهو لم ينكر عليهم  

وك   ة الق ةع ب  يع أن اللفةظ التي كةنوا   عليهم يفةوقتهم لليتنة في صتفة أ ائ 
يذكرون ، في بهة ألفةظ صتتتتتتتتتتتح حة وو ت بهة اليتتتتتتتتتتتنة  فك ف الحةل بلن ترك 

 

الصةلحين  البن    شرف ويةع  7/12  ينظر: شرف صح   البخةوي  البن بطةل  1)
   بتصرف.1/221عث لين  

وصحح     286/ 1  210  برقم في كراه ة أخذ الرأيبةض   في سنن   الداويي  أخرق   2)
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كةلووا     ال ين حيث الصفة وال ين حيث ال اا؛  وتفصيالً   في  ل  قللةً الينة  
يلة هو يتيتتتتتتتتلن     التي   ررهة بيض النة  بصتتتتتتتت غ يختلفة وأستتتتتتتتةليؤ يتنوعة

كةلتوستتتالت المتتترك ة واللفةظ البدل ة   ؛لنواع ين البة ا وصتتتنوف ين اليتتتالل
والذكر  العبة ة  كثرة  في  ل يت  على أن اليبرة     لياوفي هذا      1)اللحدثةوال كةو  

 .للينة ة  ل  كل يواف  والدعةا ورنلة اليبرة في

ة حتى تكون ن ة  ال   ون حيتتتتتتتتتتنً علا الدعةة وغيرهم  ويتبين يلة ستتتتتتتتتتبق أن 
  ويتى ف د أحد هذين  لليتتنة اللطهرة يوافً ةصتتةحبة خةلصتتة هلل  وي ون يع  ل   

ن إلى أو ية ين يتلون بحيتؤ هذين المتر ي والدعةة  المتر ين فهو بة ا ير و  
 : 2)أقيةع

أها إ ةك و  عة ة الحق  )ال يتم الول: أها اإلخالص للليبو  واللتةبية  وهم
نيبتتد حق  تتًة  فتتقعلتتةلهم كلهتتة هلل  وأقوالهم هلل  وعطتتةرهم هلل  وينيهم هلل  وحب هم  

 هلل  و ديهم هلل.
ال يتتتتتتتتتتتم الثةني: ين ال إخالص ل  وال يتةبية  فل   علل  يوافً ة للمتتتتتتتتتتترع  

ة للليبو     اللتزينين للنة   اللرائين لهم بلة لم  متتترع     كةلدعةةول   هو خةلصتتتً
 ، ووسول   وهتالا شراو الخلق وأي تهم عند ،.

 

 . 2/51  ينظر: ف   ال ل ة وال كةو  ليبدالرياق البدو  1)
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ال يتتتتتتتتتتتم الثةلث: ين هو يخل  في أعلةل  لكنهة على غير يتةبية ويواف ة  
صتتتتتواض فيل   ويع  ل   يت د    لن يدعو إلى ، بال تقهيا وال تقصتتتتتيايتتتتتنة  كلل

 وأن    ر   ين و  .
  ال يتتتتتتتتتتتتتتم الرابع: ين أعلتةلت  على اللتتةبيتة لكنهتة لدير ،؛ كطتةعتة اللرائين

وي رأ ال رآن ل  تتتةل؛ فهتالا أعلتتتةلهم  ويطلتتتؤ اليلم لُ  تتتةل      فتهتتتده يتتتدعو لُ  تتتةل
 فال ت با .ف  ل  الصالف  و ة نهة خالاةهرهة 

في هدا ة النة   والرغبة في   الحيتتتتتتتتتتتنة  الدعةة  ويتبين يلة ستتتتتتتتتتتبق أن ن ةت 
  المتتتريية ةله ت الذي وستتتل  ةفي  ري هن لم تيتتتير  إصتتتالحهم  ويحبة الخير لهم  

فل يت اليبرة بةلن ة فحيؤ  ورنلة اليبرة بةإلخالص     ةوال يلتفت إليه  ةفال ق لة له
ول د أ وك اليتتتتتتتتلف الصتتتتتتتتةل  هذا الير و ب وه  ويواف ة الصتتتتتتتتواض يع اللتةبية   

إن اليلا إ ا كةن خةلصًة ولم   ن    »:الفييا بن ل ةع  و عوه إل      ول  
حتى   ون خةلصتتتتًة     صتتتتوابًة لم   با  ور ا كةن صتتتتوابًة ولم   ن خةلصتتتتًة لم   با

  مئ  ٱٱُّٱٱصوابًة  والخةل : أن   ون هلل  والصواض: أن   ون على الينة  ثم قرأ:
 . 2)  1)َّلك هش مش هس مس هث مث متهت  مبهب  هئ

اليلتتا بدير إخالص وال اقتتتداا كتتةلليتتتتتتتتتتتتتتتةفر  لأل   »:وي ول ابن الق م  
فهو ل   لتت  ين هتتذا الهراض وهتتذا الحلتتا إال     3) قرابتت  وياًل ين لتت  وال ينفيتت 

  وين  التيتؤ  فلن حلتا التراض على اهره فتنن  لت  ال ينفيت ؛ لنت  ال نفع ل ت 
 

   .110  سووة الكهف: اا ة 1)
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أنتت  يلبي وغبتتةت اللتتدعوين  ويوافق أهوااهم  ليتتًة في هتتدايتهم  أ عى بيتتد  لتت   
وصتتتالحهم  فن ول ل  هذه الن ة ال ُتمتتترِِّع اليلا وتهيل  صتتتةلًحة  والبد أن ت ترن  
الن ة الصتتتتتتتتتتتةلحة بةللتةبية لليتتتتتتتتتتتنة اللطهرة  ورال فةليلا ير و  يل وت للخةلفت   

 شر ي قبول اليلا.

 املطلب الثالث 
 جلمهور والسعي يف مراضيه بواعث فتنة استمالة ا   

االستتتتتتتيتتتتتتالع لنفو  اللدعوين وتلب ة وغبةتهم  الركون  قد   ون البةعث على  
إلى الدن ة والدفلة عن ااخرة  والرغبة في الحصتتتتول على الل ةستتتتؤ الدنيوية ين  

ولكن هنتةك بواعتث أخرر تحتتةل إلى يزيتد ين    يتةل وينصتتتتتتتتتتتتتتؤ وقتةه وقلهوو 
 لبواعث والسبةض ااتي:التفصيا واإل يةف  وين أهم تل  ا

فةلهها ُ يلي وُيصتتتتتتتم  والهةها  أوال : الجهل وضاااالت التحصاااايل العلمي؛
عدو نفيتتتتتتتتت  وستتتتتتتتتبؤ في بالا غيره  لبيض أ ل ةا اليلم يع قلة بيتتتتتتتتتةعت  في 
التقصتتتتيا والتقهيا تهده يتصتتتتدو اللهةل  وال نوات يفتً ة وييتتتتتمتتتتةوًا  وال أ تتتتر 

ة  وال  على اليتتتة ين أيثتتتةل هتالا التتتذين تيتتتتتتتتتتتتتتلع ي نهم قيهيتتتة وال ترر  حنتتتً
 يتدرض انزالقهم تحت و قة وغبةت الهلةهير وأهوااهم؛ إ  ل   لديهم ين اليلم 

وفي شتتتتتتتتقن هتالا وأشتتتتتتتتبةههم   ول ابن ت ل ة     ية يرون ب  الصتتتتتتتتواض ين الخطق
ول حذو اليبد ين ييتتتتتةل  أها الظلم والهها  الذين يرون أنهم  يتتتتتلكون  : »

ييتتتتتتتتل  اليللةا  تيتتتتتتتتلع ين أحدهم قيهيًة وال ترر  حًنة  فترر أحدهم أن  في 
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أعلى  وقتةت اليلم  ورنلتة هو  يلم اتةهرًا ين الح تةة التدن تة  ولم  رُحْم حول اليلم 
 . 1)ملسو هيلع هللا ىلص اللوووا عن سيد ولد آ ع 

 ون لد   بيض التحصتتتيا لكن  لم يرنرْلُ  بيتتتبيا ييتتتتق م   والبيض ينهم قد  
ذه لليلم ل   على قواعتد أهتا اليلم والبصتتتتتتتتتتتتتتيرة  بتا على  رق أهتا الهواا  فتقختْ
والبدع  فك ف ترقى حةل ين هذا ييتتتلك  و ري    فةليلم النةفع هو علم الكتةض 

ة والزخةوف  والينة وفق  فهم سلف الية  بييدًا عن التلب يةت الل يوِّة بةلفصةح
اللفظ تتة  ل  ون بتتذلتت  فتنتتة للتتذين ال  يللون  وفي أيثتتةل هتالا   ول ابن الق م  

أن  قتي ب  صتةحب  يلو ًهة  يزخرف اللفةظ  يلف ق الليةني  ي يتو ًا حل ة : »
الفصةحة والعبةوة الرش  ة  فتيرع الي ول اليع فة إلى قبول  واستحيةن   وتبة و  

  . 2) إلى اعت ة ه وت ليده

وحري بتتتةلتتتدال تتتة اللوفق أن  طلتتتؤ اليلم ويهتهتتتد ل تتت   فلن خاللتتت   يرف 
قة ت  الصتح حة  و دون  ستتيظم قنةيت  على الدين والية  إ  ك ف   ون  لياًل 
إلى المتتتتتتريية ين ال  يرف المتتتتتتريية  ور ا كةن الدال ة ال  حلا ين اليلم شتتتتتتيً ة  

  -إال ين وحم ،  –فقيثةل   كةن في تنصتتتتتتتتتتتيب  لحلا لواا الدعوة فيتتتتتتتتتتتة  لألية  
ستتتتتتتتتتتتت  ونوا يط ًة خةنيًة لرغبةت الهلةهير وأهوااهم  فتهده يتمتتتتتتتتتتتتتوًفة للة  طلب   
الهلهوو  ويتمتتتتتتتتتتتتتتوقتًة اللتفتةف النتة  ين حولت   فيتكلم بتةلتحريف  ويرلِِّي أعنتةق  

 النصوص  وُيدخا في  ين ، ية ل   ين .
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ا: الحرع عل  المنصااااااااااب ينن  واعي   فتةللنصتتتتتتتتتتتتتتتؤ واللتةل  ؛والماال  ثاانيا 
المتتتتتتتتتتتتتتروو  و واعتث ال تن؛ لنهتة تهر  التدال تة إلى يزالق خطيرة في بتةض أهواا 
النة   حيث يدفي  الحرص عليهلة إلى التنةيل عن الحق  والبحث علة ينمتتتتتتتده  
الهلهوو ويرتيتتتت    ولو قة ه  ل  إلى االفتراا على المتتتترع  وال ول على ، بال  

اليلم واستتتتتتتتتحبهة؛ البد أن   ول على  الدعوة و ين آثر الدن ة ين أها    فدةلؤ علم؛  
فتواه وح ل ؛ لن أح ةع الرض ستتتتتبحةن  كثير ية تقتي  و   عوت   في غير الحق ،

   أصتحةض اللنةصتؤ وأها المتهوات الخ  ة على خالف أغراع النة   وال ست لة 
دال تة  فتتن ا كتتةن التت   اال تتم لهم أغرا تتتتتتتتتتتتتتهم إال بلختتةلفتتة الحق و فيتت  كثيرً   فتتننهم

ال بدفع ية إ؛ لم يتم ل   ل   والحمتو  لأل تواا   يتبًية   في اللنصتؤ واللةل   ةيًية
ة الخ  ة   ا قةيت ل  شتتتتبهة  فتتفق المتتتتبهة والمتتتتهو إة   ل يتتتتة ه ين الحق  وال ستتتت

ال   ااتةهرً  قرن كتةن الح  و ويثوو الهور  ل خفى الصتتتتتتتتتتتتتتواض وينطل  وقت  الحق
و،  التو تتة    فييخرل    وقتتةل: لي   ِ على يختتةلفتتتِ   عر قتتدر خفتتةا بتت  وال شتتتتتتتتتتتتتتبهتتة ل تت  أر 

 الليتيةن.

 مب  خب حب جب هئ ُّٱٱوفي هتالا وين شتتتتتتتتة يهم   ول تيةلى:
 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب
 جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس مخجس جخ
فقخبر ستتتتتتتبحةن      1)َّ حك جك حقمق مف خف  حف جف جغمغ مع

ْ ِط يتةع  بيرررع والدعوة إل   أنهم  يتة تتتتتون عن بذل الحق ونمتتتتتره   يهيد ين ستتتتتر
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ونهتة دُ يتِ وير في هتذا البتةض  أنفيتتتتتتتتتتتتتتهم  على   وييتتتتتتتتتتتتتترفون  يع عللهم بتحريلت التدن تة  
أخذوه؛ فهم  ين  واهم ييدو ة وينصٍؤ يائا  آخر    عر رر لهم عر   عر رر ورن عر    بةلتو ة

لنهم في عتدا     انفكتةكتًة وال انيتتةقًتة؛وال  يتتتتتتتتتتتتتتتط يون عنت  ون على  لت يصتتتتتتتتتتتتتتر 
و ل  هو الحةيا لهم على أن   ولوا ية الستتتتتتتتتتتترر بين فرك ْي اللنصتتتتتتتتتتتتؤ واللةل  

تيل هم بتتتةلتتتدن تتتة  دعوا في التتتدين يع  يبتتتت  هتالا البتتتد أنأيثتتتةل  و     يللون بطالنتتت 
الطلع بةللنصتتتتتتتتؤ  ؛ فنن  فتهتلع فيهم المتتتتتتتتروو وال غروفي اليلا     وت صتتتتتتتتيرهم

وينخران في إ لتةن التدال تة؛ وال يزاالن  يتتتتتتتتتتتتتتتتدوقتةنت  إلى   ال لتؤ  ةن ت يل  واللتةل
 اللطيم الحالل والحراع.  ليز بين  يتط ع أن  ال يلذات الدن ة وشهواتهة حتى

وين كةن هذا حةل  فال  يتتتتتدرض ين استتتتتخداي  كةفة الوستتتتةئا والستتتتةليؤ  
عن    ةهتتالنصتتتتتتتتتتتتتتوص وي طي  التي ُتح ق يبتدتتةه ولو كتتةنتتت يحريتتة؛ فتهتتده يبتر

ةتهة وي لالتهة  وينزعهة ين ينةستتتبةتهة وأستتتبةبهة  ل  لؤ الليةني وأستتتة على  لر يتلِِّ 
ل يللون  ين الدعةة  أها الت ور والصالف  وأية     ةلبة اب  قالح  حتى يلتب ع ؤ   

على أن    اللنصتتتتتتتتتتتتتتتؤ واللتتةل  أن التتداو ااخرة خير ين التتدن تتة؛ فال  حللهم حتتؤ 
ييتتتتيينين بة  في يواقهة هذه الفتنة   وييتتتتليتتت ين  يتثروا الدن ة على ااخرة  

قبةلهة رو ة  ااخر نع م    و وان يتتةاهة  بةلكتةض واليتتنة  ويدوكين ح ةوة الدن ة ور بةوهة
 . 1)و وايهة

يتةو الحز  تة يحرق ف  ثاالثا ا: التح؛ب؛ ين   ت لتكم عط  ؛ فوستتتتتتتتتتتتتتلهتة قتةتتا   يتتتتتتتتتتتتتتُ
  التدال تة إغراقًتة في الحز  تةوكللتة اي ا   عزيت للنكر و تدعتة   و  وستتتتتتتتتتتتتتنتة   ييروف
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 لًية في تكثير ستتتتتتتوا    تلب ة وغبةت الهلةهيرفرصتتتتتتتة اإلفراا في يي   اي ا ت  
إلى  تتحول الحز  تةحتى الحزض  وخوفًتة ين فوات يصتتتتتتتتتتتتتتةل  الحزض اللزعويتة   

التخل  ين ستتتتتتتتتطوة     بحيث  صتتتتتتتتتيؤ علعلى وقبة الدال ة   ستتتتتتتتت ٍف ُييتتتتتتتتتلٍط 
وتهليتت  ور تتةهم اللصتتتتتتتتتتتتتتتةل     وستتتتتتتتتتتتتتتةئر اللحبين التتذين يتتتآلف ييهم  عوين اللتتد 

 اللمتركة. الحز  ة الهدافو 

ويتم في    بين الحزاض   التنةحرية  الخالفةت تنمتتتتتتتتتتتتتق  وقد يتطوو الير بحيث  
واليتتتيي في    اللنةفيتتتة في تكثير التبةع  وتيظم  تنةيع يوا ن النفو     ل   ستتتبيا

لحزض أو  اك  ولن يتم  لتتت  إال بلزيتتتد ين    اكيتتتتتتتتتتتتتتتتتؤ اللزيتتتد ين الفرا  لهتتتذ 
 . 1)التنةيالت  والر ة بةللنكرات  والليةوعة في تح يق الرغبةت و، الليتيةن

أهواا وأكثر تحروًا ين قيو     التتدال تتة بييتتًدا عن التحزض وأهلتت  وكللتتة كتتةن  
شتتتهةعة اليتتتلف   وهذا قد  يلا قرً ة ين الحق واليتتتنة  كللة كةن أكثر اللدعوين

صتتتتتتةل  في الحق وثبةتهم عل   بحيث ال تقخذهم في  ين ، لوية الئم؛ فهم ال  ال
يِّرهم حمتتو   ورنلة يرقيهم الكتةض  ينتلون إلى حزض  وال ت و هم قلةعة  وال ُتيتتر

 والينة.

فهلة ين أقدع أستتتتتتتتةليؤ التقثير على الدعةة   رابع ا: الساااااخرالة واالساااااته؛ا ؛
بطبيهة تتقلم حةل اليتتخرية واالستتتهزاا   واللصتتلحين  و ل  لن النفو  البمتترية 

وتحةول قةهدة تهةوي لحظةت اإلهةنة والتيتتتتتت     ويوا ن الته م واالستتتتتتتخفةف   
فتهد بيض الدعةة  هتنبون إثةوة بيض ال يتتتتتة ة  ويديتتتتتون الطرف عن بيض  
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اللنكرات  ويتيتتتتتةيحون في بيض الليتتتتتةئا المتتتتترل ة  تحةشتتتتتً ة لليتتتتتخرية والن د  
والتهري   ول د نب   ، ستتتتتتتتتتتتتتبحةن  النب ةا واللرستتتتتتتتتتتتتتلين عليهم   وهروً ة ين الت ندو

اليتتتتتتتتتتتتتالع على استتتتتتتتتتتتتتدالل أعداا الدعوة لهذا الستتتتتتتتتتتتتلوض  كلة في قول  قا ين  
 جي يه ىه مه   جه  ين ىن من خن حن  جنُّقةئا:

 مت خت  حت جت هب ُّٱ  وقولتتت  تيتتتةلى:    1)ٱَّ  خي حي

 . 2)َّجس  مخ جخ جحمح مج حج مث هت

ا: اليسس واله؛المة   ين فةل ق  والهزائم النفيتت ة لدر الدعةة    النفساية؛خامسا 
إ ا وأر ال ةع تليتتتتي  واليتتتتنين تتيةقؤ     أحدهمأشتتتتد وأنكى أنواع الهزائم  فترر  

 ال تتتق  وال نوا  غلبتتت والنتتتة  يير تتتتتتتتتتتتتتين  والمتتتتتتتتتتتتتتروو تز ا   والثلرة يحتتتدو ة   
وانكفتق على يصتتتتتتتتتتتتتتةلحت     يت تةع  عن الق تةع بواقبت  المتتتتتتتتتتتتتترعي  تدأ  و    واإلحبتةا
 .أفيل  ال وقت  فيا الدعوي  لليلا ُيهؤ ة  وأصب  المخص 

 يتتتتتتتتيها ثلرة  عوت   ويرقوا النتةئج لتيتتتتتتتح ةت   وينمتتتتتتتد  والبيض ااخر
يخرقةت يهلت ؛  يلة   و ه إلى التيتتتتتتةها يع اللدعوين  واليتتتتتت وا تحت و قة 
أهوااهم ووغبةتهم أياًل في استتتتتتتتتتتتتهةبتهم  و لًية في هدايتهم  وغفا أيثةل هتالا  

ييتةلم التدعوة في اللنهج النبوي وهو الفتقل وعتدع ال تق   فتةلتدال تة ال تةئم  عن أهم  
بدعوت  وفق اللنهج ال ويم ال ي ةن لل ق  في  ري    وغم كا اليوائق واليراقيا  
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ووغم كا اللصتتتتتةعؤ والتحد ةت  فقنب ةا ، عليهم اليتتتتتالع  تتتتتر وا أووع اليثلة  
دوا ليلهم الليةني الكبرر للصتتتتتتتتبر وعدع    في الفقل وحيتتتتتتتتن الظن بر هم  وقيتتتتتتتت 

ا ليزائم الدعةة  ووفية للينويةتهم  . 1)ال ق  ين أقوايهم  وفي هذا شدًّ

 املطلب الرابع 
 ( 2) مظاهر فتنة استمالة اجلمهور والسعي يف مراضيه   

ة  التتتدعتتتةة  بيض   قبتتتا  ين  الهلتتتةهير  ين  الت رض   إن   اللصتتتتتتتتتتتتتتتتتةل   عن  بحثتتتً
 التصتتدو  في  وييتتةب ةً   التبةع   ين  عد    أكبر  على للحصتتول  وستتعً ة  المتتخصتت ة 

ة  اللهتلع   أفرا    بين   تنتج  الدنيوية  الل ةستتتتؤ  ين  اليرييتتتتة ال وائم  على وحرصتتتتً
 أهلهة: ين والتي الدعوة  ييدان في الهبين لهة يندر يظةهر عدة عن 

 على   ويتيةونوا  الحق   إلى  الدعةة  يتكةتف  أن  فةلصا  الدعو ، التفكك  أوال:
 يواقهة في  صتفوفهم ويوحدوا  بينهم  ل لة  اليل ة اإلخةا  مق   ويطب وا  والت ور  البر

  اللتوره لة   والتخر صتةت   ااثلة   الظنون   ويتهةويوا البة ا   وأ ل ةا اللنكر أو ةض 
شتتين  أيدي  على ويقخذوا  ويهليوا  والمتت ةق   الفرقة  فتيا  ويطف وا  واللثبطين   اللحرِِّ

 ة.الين وينصروا اإلسالع لينمروا سواا كللة على أيرهم

  حتى الدعةة  بيض   بين تالشتتتتتتتتتتتتتت  الصتتتتتتتتتتتتتول هذه  أن الستتتتتتتتتتتتتف  ويع لكن
  على والتهةفت  الصتتتتراع  بينهم  و ض    ييتتتتيرتهم  في  غةئبة الفرييتتتتة  هذه أصتتتتبحت 
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   يتتتتتتيى  ينهم كا  وأخذ   اللتةبيين  وأوقةع  اللمتتتتتتةهدات  ونيتتتتتتؤ   الهلةهير  صتتتتتتيد 
  هم بين  صتتتتتيت  و يوع حول   النة   التفةف على  وييلا  ويتطلبةت    يصتتتتتةلح   لنيا

  ترْثُلؤُ  التي الفرص   القتنةص   وييتتتتتتتتتتيى  ينةفيتتتتتتتتتت     أكتةف  على  التيتتتتتتتتتتلق ويحةول
  اللحبة  وأواصر التتتتتتتُلثلى  اُلخو ة ووابط إلى  يلتفت   لن حةل  هذا  كةن  وين أقران  
  تتل فهة  التي الية  قراف  ين يزيد  ية  وهو الدعةة  شتتتتتتتتتلا لرمِّ  في  وستتتتتتتتتيْزهد  اليل ة 
 وصوض. حدض  كا ين الفتن

ا:  يع  الت بيتتتتتتتتتتتتتتط  فرْهمر   أستتتتتتتتتتتتتتةا  قتد   التدعتةة  بيض   فتهتد   الادعو ،  تهرالجال  ثاانيا 
 في  يتيتتتتتتتتتتتتتتةوع وأخذ  ييهم  الُخُلق  وحيتتتتتتتتتتتتتتن  لهم   والتو     ويال فتهم   اللدعوين

 في  اليتتتتت وا إلى الير  ب   يتول أن إلى  عليهم   والتقثير  تية فهم  كيتتتتتؤ  يحةولة
 في الولوغ لىإ    و ه يلة الللهول  اللزاف  ييتتتتةل  في واالنحداو  التهريج   هةوية

  يزال وال  يليق   ال ية إلى الدعوة  بل ةع  ويهبط  الهدِِّ ة  ل ف د   الكذض   ييتتتتتتتتتتتتتن يةت 
  إال  ُيتةبع وال  بهة  إال ُ يرف فال  اللذيوية   الصتتتتتتتتفة هذه  إل    ُتنيتتتتتتتتؤ   حتى  كذل 

 أسةا. حيث  ين أحين قد  أن  ويظن أقلهة  ين

  والكللتةت   دة اللتيت  الخطتةبتةت   ين  قتةوفٍ   بيتتتتتتتتتتتتتتيتاٍ   تدلره  الهلتةهير  تزال  وال
  على ستتنوات  بيد   نفيتت   هد   حتى اللظلم   النفق هذا في  االستتتلراو  على  اللحفزة

   يًنة فال  النبيلة   اليتةي ة وأهدافهة  الصتيلة   الدعوة  ي ةصتد  ين  الي ةل  آالف بيد 
  حصتتتتتتيلت  ورنلة أييتتتتتتى   نفيتتتتتت   عن  قةويةً   صتتتتتتدقةً   وال  أب ى   نةفًية أثراً   وال أقةع 

  الوقت  تيتتتت ع  التي اللوا تتتت ع  ين ويزيج    ييتتتتةئ ة   وييتتتتةيرات    فكةه ة   قصتتتت   
 النبوة   ينهةل على  ال ةئم الدعوي   اليلا  ي ويةت  أ نى إلى الوصتول  ون   وت تل  

  ي ةيةت  إلى  بهة واالوت ةا واليتتتتتتتتتتتنة   بةلكتةض   وو طهة  الية  نصتتتتتتتتتتت  في واللتلثا
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ُلوا ية إلى  بهة  والنهوع   وتيةلى   تبةوك  للرض  اليبو  ة مُ  إل    تريتْ   اللبةض  ُأولي  ِهلر
 اليوو. وسفةسف الر ر يهةوي  عن بهة والبيد  والُنهى 

  أنهم  إال  والوقتتتةت   اليينتتتة  بيض   في  هتالا  ليثتتتةل  يتتتةلوا  ورن  والهلتتتةهير
  يرون   فلة  أخرر   بيد   يرةً   بهم  تيصف  والتي  اللطةف  نهة ة  في اليوا ف  ت و هم

ِ ْؤ   على اهراً   ين لؤ   قد   حيتتتًنة  النهةو أول  ستتتل  ين  يتفةقق وقد    الليتتتةا  عند   عر
  لستتتتتلو    واستتتتتتن ةصتتتتتهم ل    وقدحهم  عل     النة   بةن الض  الدعةة  هتالا ييتتتتتل 

  ستتتتتيتول  وشتتتتتلةالً    لن ةً  ت و ه  الهلةهير  كةنت  وين إنذاو  وال  يبروٍ   ون   و ري ت 
  ال ويم  اللنهج  للختةلفتت   إال  هتذا  ويتة  التدعوة   عن واالن طتةع  اليزلتة  إلى  الير  بت 
 تيةلى. ، إلى الدعوة في

  ويللوا  بةللم ة   يحفوف الدعوي  اليلا أن  فةلصا الدعو ، الترف ثالث ا:
  هتذه لكن ااخرة   والتداو ،  عنتد  يتة   لتؤ   على  ويرتكز  واللصتتتتتتتتتتتتتتةبرة   بتةللهتةهتدة

 الترف   عوتهم  في  فتتةلصتتتتتتتتتتتتتتتا  التتدعتتةة   بيض   قواي    في  ينيتتديتتة  الصتتتتتتتتتتتتتتول
 اليتتتتتتتتتتتتتتفر حتةل  اليت تةيات ا ين  يزيتد  يع  اللخلل تة   بتةلح تةة  والتلتذ    واالستتتتتتتتتتتتتتتهلتةع 

ر  الفةخر  الفندق ويطلؤ  الولى  الدوقة فينمتتتد   الخةوق ة  واإلقةية   اليتتت ةوة وُيتقِِّ
  فختتةيتتة  ليتتدع  الحيتتتتتتتتتتتتتتوو  وفض   ولر لتتة  بتتآخر   ويهيا  بلوكتتؤ   ويدتتدو  الفتتةوهتتة 
 الترف  بين   لزل  بحيتتث   ببييتتتتتتتتتتتتتتهم  الير  يتطوو  وقتتد   الهلهوو   ول لتتة  الل تتةن 

  عل    تهر    وع ةوات   وتهةوات  شتتتخصتتت ة  ةويعيمتتت  عن  لبةوة فدعوت   واالستتتتثلةو 
 عين. بيد  خبًرا  ع م  كةن الذي الف ر  صب  حتى  ةئلة  يبةلغ

 ير    يتة   ون   أن  اللخزي   ورنلتة  بتة    ل تةً ا  ،  أحتا  يتة تحريم  هتذا  يني  وال
  كةن  إن –  ُ يين  ية   قخذ  أن الحصتتتتتتتتتتت ف  بةلدال ة وحري  ور يةي   ين  بطلؤٍ   آنًفة
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  تيةلى  ،  عند    ل    حتيتتتتتؤ  وأن واشتتتتتتراا   لؤٍ   و ال يبةلدة  ون   -  ييتتتتتطراً 
  يبتدون   وال أقرًا   النة    يتتتتتقلون  ال  أنهم اليتتتتتالع  عليهم  أنب ةئ   عن ، ح ى فل د 
  عليهم ، أوقؤ   ية بق اا    ويون  ورنلة وينزلًة   ي ةنةً   ينمدون   وال  وسلطةًنة   يةالً 

  أعظم  ين وهذا ير تتتةت   في  عً ةوستتت ، و تتتوان في   لًية وأتلهة  الوقوه  بقكلا
 بذل   التيتةها  لن  وتطب  هة؛ بهة  االلتزاع الدعةة  على   هؤ  التي الدعوة يرتكزات 

 الخروي. واإلفال  الدنيوي  الي ةع يظنة

 أيثةل   عند   ونهة ية إلى  تهر   الليتتتتتتةوئ   فهذه الحد   هذا  عند   الير   ف  وال
  وع ةئده   اإلستالع لصتول  ر ت ع  عند  الوهن قوي   اليزيلة   تع ف فتهده  هتالا؛
 والُحهة التتتتتتتتتتتتتُللزية  ال لة ين و و ه وتخلو اللهر   اليرع  على   تصر  بحيث 

  والوستتتتتتتتتتتط ة  التيتتتتتتتتتتتةي   لليتتتتتتتتتتتةيين  وأخرر  ف رة  بين وتر يده  تكراوه  يع ال ة ية 
  يخةفةر  كل   و ل   اليتتةي ة   الليتتةيين بهذه ل   عالقة ال الحديث   أن يع  والت يتتير

 اليوال لبيض   خيتتتةوت   أو  اللمتتتةويع  ببيض  فمتتتل  أو  يات االيت ة بيض   ستتتْلِب ِ 
 الليتيةن. و،

ي س    رابع ا:  اللنصتتتتتتتتتتتؤ  على   حرص  يزال  ال الدعةة  لبيض   الدعو ، الَتسااااااا 
  ينيتتتتل   حتى  الهلةهير   على  ات   فرع  إلى  ويرتوقُ   النة   ق ة ة  ويرْرُقؤُ  والهةه 

  مير. ال أو ر مي حيث  ين الي ةسة  هةليز وي تحم الدعوة  ِقلبةض  ين

  ووغبتتةتهم   النتتة   أهواا  وُتراعي  الهلتتةهير   ق تتة ة  إلى  تهتتدف  التي  فتتةلتتدعوة
  شتتتى في  االنخراا  عن  صتتةحبهة  يتوانى  لن  اللحيتتة   الدنيوية الل ةستتؤ  وت صتتد 

  التي والحزاض   الهلةعةت   غةلًبة  وستتتتتتل ف  الدة ةت  هذه إلى للوصتتتتول اللهةالت 
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  وااليتطةا  االنق ة   ستتتها لكون  البحت   اليتتت ةستتتي اليلا  و ة نهة الدعوة  اةهرهة
 يمتركة. قواسم غة ةت  و ين بينهة التي لهدافهم

   ل  لخدية  ينصتتتتتتةتٍ   لتصتتتتتتب   الدعوية  اللنةبر  تحوير   ل   على  وستتتتتتيترتؤ 
  اليتتتتتت ةستتتتتت ة   الخبرة ل لة اللتوال ة  التخبطةت   عن  نةه    الهلةعة  تل   أو  الحزض 

 وويًدا وويًدا الهلم  وت ةصتتتتتر  ةوه وانحيتتتتت الدعوي  اليلا  انمتتتتتطةو والير وال هى
 الي ةسي. بةليلا الدعةة أول   انمدةل بيبؤ  والتر  ة؛ الدعوة عن

  فرق   وال الدين  ين  فةليتتتتت ةستتتتتة  يهراه   غير  على  الحديث   ُ صتتتتترف ال  وحتى
 وقتدير  ووقتةلت    أهلت   ييتدان  ولكتا  التدين   كتا  ل يتتتتتتتتتتتتتتتت   لكنهتة  قتةهتا   إال بينهلتة

  الل تة ين في  واللرابطتة واإلصتتتتتتتتتتتتتتالف   والتدعوة لمالي  لطلتؤ  التفرغ ، إلى بتةلتدعتةة
 في التواين    حصتا و هذا  غيرهم  فيهة  ي ةيهم    وع وال  الية  فيهة  تحتةقهم  التي

 وقدوات . يتهالت  ينةسؤ  الذي الثدر في أبنةئهة ين فر   كا يرابط بحيث  الية

ا: ر خامسااااااااا    بين وينزلةً   النة    بين  ي ةنةً   واعر   ين فكا  الدعو ؛ التصاااااااااد 
ة  الهلتتةهير  ة  واوتفتتةعتتً   نفيتتتتتتتتتتتتتتت   حتتد ا   التبتتةع   عنتتد   وحظوةً   الخالئق   على   نيويتتً

  ب  ُأوستتتا للة  وانبرر   عتة   و ال  ستتتالفٍ   ون   ي ة ينهة  واقتحم واإلصتتتالف   بةلدعوة
 للنصتتتتتتتتوِص   صتتتتتتتتح  ٍ   فهمٍ  وال بقستتتتتتتتلوض   اوت ةاٍ   وال للنهٍج   ت ويم  ون   ،  أنب ةا
 ورنلة  تقصتتتتتتتياًل  وال  تقهيالً   يناْ  لم  حيث  النبوة   ينهةل  عن البيد   تلةع  بييداً  فتهده
ُوو  ُ حةول التتتتتُلهلكة   الو  ة  والرغةئؤ   اللفر ة   الحلةسة  فيْت ُ    ُعرر  على  الت ير

مر  ولر لة  بةلدين  الدن ة  ويرت ي اإلستتتتالع   حللة  وانت  ر   والليتتتتللةت  الثوابت   هةقر
 اليلم  ُأولي  عل تتتت   قلعأ  يتتتتة  بيض   ون ضر   والتتتتتةبيين   الصتتتتتتتتتتتتتتحتتتتةبتتتتة  ين  الوحي

 الراسخين.
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 وأها  الههةل  ين  وُيمتتتتتتتتتتتتت  خ  حول   يلتف  ين تهد   أن  اللب ي والليتتتتتتتتتتتتتح 
ي  الهواا    اإلسالع   ييةئا  ُكبريةت  في  برأ    ويقخذ   والهلةعةت  الُهلعِ   في  وُي دِِّ
 الو تتتتتتتتوا ستتتتتتتتنن في  حهت  و تتتتتتتتيف قول  تهةفت  يع  الِيظرةع   ُأصتتتتتتتتوِل ِ  وُأيهةتُ 

  قهتين:  ين ُأوتي  وقد   بة   إال قوة وال حول  وال -  نهةشتتتتتتق  عظم يع  -  والصتتتتتتالة
 في  والرغبة بةلتصتتتتتتد و هروستتتتتتِ ِ   قهة وين  وتقهيل    تقصتتتتتتيل   وعدع قهل  قهة  ين

 الهلةهير. و ى على االستحوا  

 على   واللتطفلين الصتتتتتتتدةو أول   خطر  القال ا  اإلستتتتتتتالع عللةا  أ وك ول د 
راِكهم   ين  اليتة  استتتتتتتتتتتتتتتن تة    وحتةولوا  والتدعوة   اليلم   وتحريفهم عواوهم  و ي نوا  شتتتتتتتتتتتتتتِ

  ين والدوغةا الدهلةا ين  كةن فلة حولهم   االلتفةف  عواقؤ   وأاهروا للنصتتتوص 
  ين  أو ةبهم  إل    يدعون  ية  وتقييد   با  كية تهم   النصت   عن  اإلعراع   إال  أتبةعهم
 البلهةا  والية فة  اللرك ؤ  الهها    و هم فةلدوغةا  غرو؛ وال  واإلفيتتتتتتة   الفيتتتتتتة  

  لبة ة في بة ووا  الذين فهم  ع ولهم   و      ينهم   تتتتتتتيف على  شتتتتتتتةهد   لتةوي وا
  بين اليتتتتتتتتتتالع  عل    هةوون   ،  نبي وقو   يع اليتتتتتتتتتتةيري   إل     عةهم  الذي اليها

 الكريم   كتةب  في ،  ح ى كلة    تلون   وكة وا  ،  نبي استتتتتيتتتتيفوا با  اهرانرْيِهم 
 إلى  تهدهم  لذا  ؛عفةن  بن  نعثلة  الراشتتتتد   الخل فة  ع  في  تيتتتتةوعوا الذين  وهم

  قهة ين  قهتين:  ين  ُأُتوا وقد  أبيد  واليتتتتتنة الحق  وين  أقرض   والبدعة اليتتتتتالل
 الاليي ول. و  مهم الذويع  قهلهم قهة وين اللتيةللين  أش ةخهم

 الدوغةا   عليهم  يتهةفت  ية  ستتترعةن  والحمتتتو   بةلتصتتتد و  اللهووستتتون  فةلدعةة
لتةً   هلل  وليتا    والههتةل   اك يق ُّٱ لت :  وين  بتةاخر  ينهم  كتا  بتالاا  في  ِح ر
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 رن مم ام يل ىل مل  يك ىك مك لك
 . 1)َّ  ري ٰى ين ننىن من  زن

 املطلب اخلامس 
 آثار فتنة استمالة اجلمهور والسعي يف مراضيه   

قد  ظن بيض الدعةة أن ين الح لتة والي تا ييتتتتتتتتتتتتتتةيرة النتة  في توقهتةتهم  
تقل ًفة ل لو هم  واستتتتهالًبة  وأهوائهم  وعدع يخةلفتهم في وغبةتهم وشتتتهواتهم  و ل  

للو تهم  يع أن صتتتتتتتتتتتتتتن يهم هتذا هو عين الهالك ويظنتة اإلفال ؛ لنهم ختةلفوا 
بذل  ال لة المتتتترل ة  وال واعد الكل ة  وستتتتينتج عن فيلهم يفةستتتتد عظ لة  وآثةو  

 وخ لة  وين أهم هذه اللفةسد وااثةو:

أنهلت  وفينتة   :ملسو هيلع هللا ىلصف تد ستتتتتتتتتتتتتت تا النبي  : تسااااااااال ع األاااااااااارار عل  األخياار؛أوال  
 الشتتتتتتتتتتتتراو و ل    إ ا عز    وهذا   ون   2) نيم إ ا كُثر الخبث »الصتتتتتتتتتتتتةلحون  قةل:

 . 3)الصةلحون 

 

 .     37  سووة النفةل   اا ة 1)

البخةوي  كتةض  2) لليرض ين شر قد    الفتن  يتفق عل    أخرق   النبي ملسو هيلع هللا ىلص ويا    بةض قول 
اقتراض 9/48   7059اقترض  برقم   اليةعة  بةض  الفتن وأشراا    وأخرق  ييلم  كتةض 

   .2207/ 4  2880الفتن وفت  و ع  ققول ويققول  برقم 

 . 24/159  ينظر: علد ال ةوي شرف صح   البخةوي  لبدو الدين الييني  3)
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وين أستتتتتتتتتتتبةض تكثير الخبث في اللهتليةت تنةيل الدعةة عن بيض الحق   
وستتتتت وتهم عن بيض اللنكرات  وت ةعيتتتتتهم عن واقؤ التوق   واإلنكةو  ووويًدا 
وويًدا يتية   اللهتلع يع اللنكرات ويتمتتتر  هة  وييتتتيف الحق وأهل   وفي يثا  

ا البة ا  فت ور  هذه الظروف تصتب  الو ت ًة خصتبة لتوالد وتكةثر الشتراو وأه
 شوكتهم ويتيل طوا  ويندفيوا لنمر شرووهم وأبة يلهم. 

  واستتتتتتتتتتتتتتب حت اليوال  الظلم والهوو  م  عر وتيتتتتتتتتتتتتتل طوا الشتتتتتتتتتتتتتراو   عز   ية  ور ا
والعراع  وانته ت الحريةت والل دستتتةت  وحين ٍذ ستتتُ ْف رُد الْين  والتةوي  حةفا 

ليةلم اإلستتتتتتاليي  حيث كةن ين  بةلمتتتتتتواهد على  ل   وين أبريهة الدزو التتري ل
أعظم النكبةت التي يرت على الية اإلستتتتتتتتتتتتتالي ة  واستتتتتتتتتتتتتتلر ل رنين ين الزيةن 

هو ين االبتالاات واللصتتتتتتةئؤ التي حل ت في الية بلة كيتتتتتتبت أيديهة؛  ت ريبًة  و 
ل د  كر ابن  فة  تيةلى ال  ظلم النة  شتتتتتتتتتتتتيً ة ولكن النة  أنفيتتتتتتتتتتتتهم  ظللون  و 

» ل د ب يت عدة سنين  :بعبةوات تنبض ُحزًنة وأسًفة حيث   ول  الثير هذه الحة ثة
ع إل   وِ  ة عن  كر هذه الحة ثة استتتتتيظةًية لهة  كةوًهة لذكرهة  فقنة أقدِِّ قاًل ُييِر تتتتً

وأرخر أخرر  فلن الذي  يتتتتتها عل   أن   تؤ نيي اإلستتتتتالع والليتتتتتللين  وين  
يتني يتتت  قبتتا هتتذا التتذي يهون عل تت   كر  لتت   ل تتة ليتتت أيي لم تلتتدني  ويتتة ل

ين الصتتتتتتتتدقةا على تيتتتتتتتتطيرهة وأنة   ني قلةعةً إال أن  حث     وكنت نيتتتتتتتتً ة ينيتتتتتتتتً ة
ةيتوقِِّف  ثم وأيتت أن ترك  لت  ال  ُ  م ينتذ خلق لو قتةل قتةئتا: إن اليتةلر و    هتدي نفيتً

ة  فنن التواوي  لم تتيلن  أ ع ورلى اان لم يبتلوا بلثلهة لكةن صة قً عز وقا  ،  
ر  تصتتتتتتتتتت  بخْ    ُ وين أعظم ية يذكرون ين الحوا ا ية فيلر     ية يدانيهةية   ةو هة وال

  بةلنيتتبة إلى    وية البيت الل د  ني إستترائيا ين ال تا  وتخريؤ البيت الل د  بب
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ض هتالا اللالعين ين البال  التي كا يدينة ينهة أ يةف البيت الل د   ية خر  
يدينة واحدة يلن قتلوا أكثر ين  أها  وية بني إسرائيا بةلنيبة إلى ين قتلوا! فنن  

أن ين رع اليتةلرم   بني إستتتتتتتتتتتتتترائيتا  وليتا الخلق ال يرون يثتا هتذه الحتة ثتة إلى  
 . 1) وتفنى الدن ة إال  ققول ويققول

يت ي إلى الق تتةع بواقتتؤ التتدعوة والتوق تت  واإلنكتتةو  عن  التتدعتتةة  ي  لِِّ تخإ ًا ف
فيتت هم  لتلة يهم في   اللنةستتبةالظروف  توالد الفيتتة  واللفيتتدين  وُييتتهم في تهي ة  

وفهووهم  حتى  يت طروا على اللهتليةت  وي و وا النة  وفق ييتلكهم اللمتين   
قثير ين أها الدعوة وتوقههم الليول  وفي ي ةبا  ل  ينيتتتتتحؤ بيتتتتتةا الثر والت

والفيتا؛ ل صتبحوا ينيزلين عن النة   ويدلووين بتصتدو أها البة ا والفيتة   
حتى ال يب ى لهم ستتتتور النزو ال يتتتتير ين اإلصتتتتالف والتديير  وهذا كل  بيتتتتبؤ  

المتتتتتتترل ة  وتنةيالتهم عن الصتتتتتتتدف بةلحق    مت ه ر الدعةة عن الق ةع بليتتتتتتتتول ةته
 والدعوة إل  .

 وعزةٍ  عةش الليتتتتتتتتتتتتتتللون في قوةٍ فل د    ساااااااااالم وتخبع األمة؛ا: غربة اإلنيا  ثا
و لهر   بمتييرة الير بةلليروف والنهي عن اللنكر    عةتهم  بيتبؤ ق ةع  وينيةٍ 
 اليظ م وت صتتتتتتتتتتتيرهم في شتتتتتتتتتتتيةئره وييةلل ؛  عن هذا الواقؤ  أول   الدعةة  تخلِِّي

وت ةعيتتهم عن الصتتدف بةلحق  وتنةيلهم عن بيض الق م واللبة ئ المتترل ة  لًبة  
وقياًل    ة بيد قرن قرنً والهوان    التخبطفيهم    ض    لر تى الخلق واستتيتالع لهوائهم؛

الير إلى تيتتتتتتتتتتتي ع الفرائض  وههر اليتتتتتتتتتتتنن  واوتكةض   بهم  حتى آل  بيد قيا؛
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  عل   الصتتتتتتدير شتتتتتتؤ    حةوض لم و   شتتتتتتةعةللنكر إ ا  ف الفواح  وااثةع  وال غرو؛
ييتتتتتتنكًرا  والحديث حول النهي عن  بيد  ل      صتتتتتب حتى    وشتتتتتةض عل   الكبير

يلة  يتتهم في ستتوق اللهتليةت الليتتللة إلى يمتتةبهة  يواقهت  وخطره ييتتتدرً ة   
اليهو  في صتتتتتفةتهم اللنكرة  التي استتتتتتح وا بهة اللين على ليتتتتتةن بيض أنب ةئهم  

ٱٱٱف ال رآن حةلهم  وشتتتتتتتتتتتتن ع عليهم فيلهم في قول  تيةلى:والع ة  بة   ول د وصتتتتتتتتتتتت

   1)َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي يهُّٱ
و الحق فيتتتتتتاًل عن  لب    وين كةن هذا حةل  أصتتتتتتب  ين أبيد الخلق عن تصتتتتتتوِِّ

 وروا ت  والتزاي .

ين قبتا بيض   و هتذا ُ يلم فتداحتة وشتتتتتتتتتتتتتتنتةعتة يتتةبيتة أهواا النتة  ووغبتةتهم
الية هذه الصتتتتتتتتتتفة اليهو  ة اي ا  تخبطهة  وقويت غر تهة   فكللة قةو ت ؛ الدعةة

وعظلت حيرتهة؛ حتى يتيتتتتتتتتةقط أفرا هة في البدع واليتتتتتتتتالالت واليوو اللهلكة 
وال   وهم ال  ميرون؛ ويصبحوا كقعلى خرل في اللة الليا  لمي وحده بال قةئدٍ 

 . 2) ليا

واللمتتتتتتتتتتتتتتركين في فل تتد و   ، اليهو     ا: الرجوع  ل  حكم الجاااهليااة؛ثااالثاا  
ِ   وتحتتتتةكلهم إلى ال وانين الهتتتتةهل تتتتة الهتتتتةئرة  و لتتتت  في قولتتتت   تهتتتتةويهم لحْ لتتتتِ

 هن من  خن حن جن مم حمخم جم  هل  ُّٱستتتتتتتتتتتتتتبحتتتتتتةنتتتتتت :  

 

 .79 ة   سووة اللةئدة  اا1)
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يبتدون ويريتدون  وعن ح م ،  يتدلون  أفح م الهتةهل تة   واللينى:   1)َّجه
وين أعدل ين ، في ح ل  للن ع ا عن ، شتتتترع   وآين ب   وأ  ن وعلم أن  

 أح م الحتةكلين  وأوحم بخل ت  ين الوالتدة بولتدهتة  فتننت  تيتةلى هو اليتةلم ب تا ،
 . 2)شيا  ال ة و على كا شيا  الية ل في كا شيا

فتقيا هذه اا ة الكريلة وك ف  لت على أن قيتلة الح م ثنةئ ة  وأن  ل   
بتلي بتتتةلثتتتةني  فلن أعرع عن الول اُ   ؛بيتتتد ح م ، تيتتتةلى إال ح م الهتتتةهل تتتة

اللبني على الههتتا والظلم والدي  ولهتتذا أ تتتتتتتتتتتتتتتةفتت  ، للهتتةهل تتة  وأيتتة ح م ،  
اللوقن هو الذي  يرف الفرق و   والهدر تيةلى فلبني على اليلم واليدل وال يتتتتتتتط

- يتتتتتتتتتتتن والبهةا  وأن  يتيين  ويليز بن  ةن  ية في ح م ، ين الحُ   لينكْ بين الحُ 
 . 3)اتبةع  -ةوشرعً  ع الً 

فتقخبر ستتتتتتتتتتتتتتبحتةنت  وتيتةلى أنت  ل   وواا يتة أنزلت  إال  :»  ول ابن الق م 
وكا    ول   وواا ح ل  إال ح م الهةهل ة   اتبةع الهور الذي  يتتتتتتا عن ستتتتتتبيل 

هي ين قيتتتتتتتتتة ة الهور    هذه ااواا واللي والت اللخةلفة للة قةا ب  الرستتتتتتتتتول ملسو هيلع هللا ىلص
كتيتتتتل ة    ؛هة بةل وا ع الي ل ة والبراهين ال  ين ةورن ستتتتلةهة أو ةب   وأح ةع الهةهل ة
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  وتيتتل ة اللنةف ين اليتتيي في الوع بةلفيتتة    اللمتتركين أوثةنهم وأصتتنةيهم آلهة
 . 1)ة ة وتول  ً ة ورحيةنً إصالحً 

خرل عن  تنتةيل ين التدعتةة عن بيض الحق  و ين  أن    وُييتتتتتتتتتتتتتتنتبط ين  لت 
وعدل إلى ية   النةهي عن كا شتتتتتتتتترح م ، اللح م اللمتتتتتتتتتتلا على كا خير   

واالصتتتتتتطالحةت التي  ووغبةتهم التي ينمتتتتتتدونهة      النة  وأهوائهم آوااستتتتتتواه ين 
ةليتتتتتالالت  ب ح لون  الذين  الهةهل ة   كقها    كةنشتتتتترعيبال ييتتتتتتند     يتتتتتيونهة

 .آوائهم وأهوائهموفق  ُتصةغ التيوالههةالت 

اللآخذ والللةوسةت    فهنةك قللة ين  ا: فقدان الدعوة لروحها وجوهرها؛رابع  
التي   ع فيهة بيض الدعةة عن قصد و دير قصد  ُتف د الدعوة قوهرهة  وتصب   
الرستتتتتتتتتةلة الدعوية بيتتتتتتتتتببهة قوفةا  وين  ل  أن يتحول الوعظ والتذكير  والير 
والنهي إلى ية  طلب  اللمتتةهدون والليتتتليون  ين غرائؤ ال صتت  والح ة ةت  

  اإلنمتةئي الكالع  ين  اإلكثةو يعض الدعةة  حتى أصتب   ل  ستلة غةلبة عند بي
هع وتكل ف   اللرستتتتتتا ْب ر   اليتتتتتت   في  النبوي   اللنهج  عن  التةع  واالبتية    اللفةظ  وستتتتتتر

 واإلصالف. الدعوة

 إليهم    اليواع  وقوهر   ُ ليلون   فتتتننهم  :»هتالا  أيثتتتةل  عن    قتيبتتتة  ابن    ول
ون    شتتتتتتتتتتقن  وين الحة يث   ين والكة يؤ   والدريؤ   بةللنةكير  عندهم ية  ويريتتتتتتتتتتتِدو 

 

 .3/1046اللرسلة على الههل ة والليطلة  البن الق م    الصواعق 1)
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  كتةن أو الي ول   ِفطرر  عن  ختةوقتةً   عهيبتةً   حتديثت  كتةن يتة ال تةص  عنتد  ال يو ُ   اليواع
 . 1) الييون  ويريتدِزو ال لوض  ُ حزن  وق  ةً 

 بيض  في  المتتتترل ة النصتتتتوص  يلا ُ   الدعةة بيض  تهد   آخر صتتتتييد  علىو 
  با  ثةبتة   ح ةئق أنهة  على اللدهمتتتتتتتتتتتة  الكة يؤ  بيض   ويرول اليلل ة   الخ ةالت 

  اللنطل ةت. هذه بحيؤ  إال الوحيين بنصوص   يتمهد  ال بييهم أصب 

 اقتصة ً ة    ينبًرا  الهلية  خطبة  ين  اتخذ   الدعةة  بيض   أن كذل  اللآخذ   وين
  الر تةن تة   التيتةل م  ين  الهتةئلتة  الليتتتتتتتتتتتتتتتةحتة  وترك  ة إخبتةويتً   ويوقًزا  تفتةعل تًة   ول تةًاا

 هذا  ل   التي  اليت  ة الزوا ة هذه يثا إلى  المترل ة  والليتةئا  النبوية  والوصتة ة
 تنةولهة. في شرل ة يصلحة وال يو نهة 

ة  الدعةة بيض  فيهة    ع التي  الخة  ة الللةوستتتتتتتتتتةت  وين   أحد   تدليؤ  أ يتتتتتتتتتتً
  أحدهلة  تهةه   ليا فتهده  خطةب   ستتتةئر   يتتتتدرق   حتى  والترهيؤ   الترغيؤ   قةنبي

 وأستتتتتتتتتتتتتتلو ت   ري تت   ويبني   لت    في  واللبتةلدتة واإل نتةض   اإل تةلتة يع  التدواع  على
 وهذا يةلوا  حيث   ل ليا  ويحة تترات    يواعظ  بيد   اللدعوين أفيةل  و و    بحيتتؤ 

 واللواينة الهلع قةا  حيث  واليتتتتتتنة   ال رآن يواعظ في قةا للة  يخةلف شتتتتتت  بال
 والينة. الكتةض  في الثةبتة اللوا ع ين قللة في والترهيؤ  الترغيؤ  بين

   ول  فتهتده التدعتةة  بيض   عنتد   الحيتتتتتتتتتتتتتتنتة  ال تدوة  قتةنتؤ  غ تةض    خفى  ال كلتة
  قيران    يت ي يلن  وهو  الهتةو حق  عن فيتحتدا    تقتي  ال بلتة ويتقير  فيتا  يتةال
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 شتتتتتت  بال وهذا   طب    وال  بةلتيتتتتتتةي   وينة ي ل    وقع وقد  الظلم  عن  ويحة تتتتتتر
 الليتيةن. و، وووحهة قوهرهة الدعوة  يلؤ  ةيل

حق الواعظ أن يتيظ ثم  يظ  وُيبصتر ثم  ف :»  ول الراغؤ الصتفهةني  
ر  ويهتدي ثم يهدي  وال   ون كدفتر  فيد وال  يتتتتتفيد  وكر  وال    متتتتحذُ   نٍِّ يتتتتر لر ُيبرصتتتتِِّ

  طع  ويهتؤ أن ال  هرف ي تةلت  بفيتةلت   وال   تذض ليتتتتتتتتتتتتتتةنت  بحتةلت   ل  ون يلن  
 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱٱفهم َّللا  تيةلى ب ول :وصت

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
   .  2)  َّ  1) يق ىق يف ىف ىثيث نث مث زث  رث يت

 لوقوعت    التدعتةة بيض  لت   يتنبت    ال  قتد   يتآختذ  ين  كره  ستتتتتتتتتتتتتتبق يتة أن واليهيتؤ 
   هيل  يلة  الواستتتتع  والهلهوو  الكث ف  والحيتتتتوو  الدفيرة   الحمتتتتو   نمتتتتوة تحت 

 البدع   أها  يع  التيتتتةي  إلى  الير ب  آل ولو  يو تهم  كيتتتؤ  في  قةهًدا   يتتتيى
 اللنكرات. ين شيا عن والتنةيل

ا المتتتتترل ة اللنو ة عن الوا فة   الدال ةت ةع   ن ا ف: اتباع الهوى: خامسااا 
لرغبتتةت الهلتتةهير في الير والنهي  ويتنتتةيل عن الق م    ؤ بتت   وأختتذ  يتتتتتتتتتتتتتتتهيتت

أصتتتتتتتتتتتتتتب     ةع  عن ي تةويتة الفيتتتتتتتتتتتتتتة  واللنكر؛واللبتة ئ وفق أهواا النتة ؛ ويت ت
ة لتح يق يآو   المتتتتخصتتتت ة  وحظوا  الذات ة ين خالل حظوت  وي ةنت    يتيطمتتتتً
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ُ  بتتت  الهلهوو ين ِهبتتتةت وعطتتتة تتتة؛ حتى   لتتتدر الهلهوو  وين خالل يتتتة ُيبتتتة لتتتُ
 ويدفي  إلى اليلا. هو ين   و ه الهور  صب  

وتطلب   اعت ووف النةن ة لد    ور ا ستتت ط الدال ة في اتبةع ية تهواه نفيتتت   
وأصتتتتب  يتطلًية لتح يق يآو   المتتتتخصتتتت ة  ويتيصتتتتًبة لرأ   ويية ً ة للن  خةلف ؛  
لن الحق ل   يرا ه ويبتدةه   ورنلة هدف  يدوو يع هواه وية  يتتتتتتتتتتتتيى  إل   ين  
وغبةت وأهداف  وهذا بال ش  أحد أسبةض الزيع واليالل؛ فةلهور  يلي الدال ة  

ه ال  يتتتتتتتحيتتتتتتر ية  كةن هلل ووستتتتتتول   وال  ديتتتتتتؤ لديتتتتتتؤ ،  ويصتتتتتتل   فتهد 
ووستتتول ؛ ورنلة يتحصتتتا و تتتةه بتح ق ية تهواه نفيتتت   ويديتتتؤ بفوات ية ُتتريِّل   

وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ   ېئ  چ:نفيتتتتتتت   قةل تيةلى على ستتتتتتتبيا الذع

وتشههههههت يه من فا التفا     نفوسهههههه    متيل إليه، أي: يتبعون الظن وما  (1)چېئ  ېئ  ىئ  ىئ
 .(2)له اتباعه واالنصياعىل ما هو احلق الذي جيب إ

التتتدعوة    ين  لتتت  أنتتت  إ ا ت تتتةع  التتتدعتتتةة عن الق تتتةع بواقبهم في  ويتبين
؛ ابتالهم ، بةالبتية  عن الحق وصتتتةووا إلى أهواا النة  ووغبةتهم  واإلصتتتالف

الق م  ويخةلفت   والييي خلف أهوائهم ويلذاتهم  والتيح ة في سبيا  ل  بهل ع  
 واللبة ئ اإلسالي ة اليظ لة.

  

 

  23  سووة النهم اا ة 1)

  ينهةل  3/384وع الفتةور  البن ت ل ة     يهل5/155  ينظر: فت  ال دير  للمتتتتتتتتتتتوكةني  2)
 .5/133الينة 
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 املطلب السادس 
 سبل مواجهة فتنة استمالة اجلمهور والسعي يف مراضيه   

إن النةار في أحوال الدعةة يدوك بمتتريتهم وعدع عصتتلتهم  ويتبين ل  شتتدة  
والنصتت  والتذكير حيًنة بيد حين  وال أ تتر  على     حةقتهم إلى الت ويم والتحيتتين

 ه بلوغ ينزلة الكلةل والتلةع  ول د وستتتتتتتتتتتتلت نصتتتتتتتتتتتتوص الكتةض الدال ة ين اعت ة
اًل يتيد ًة للنهوع واالوت ةا بةلنف  والدعوة  وخطت لهم  بُ واليتتتتتتتتتتتتتتنة للدعةة ستتتتتتتتتتتتتتُ 

يهم وُتصتتِحُ  ييتتةوهم  وين وقع في فتنة االستتتيتتالع   عمتترات الستتةليؤ التي ُتزكِِّ
لم ُ درِغر     لهواا اللتدعوين ووغبتةتهم ل   في ينتآر عن  لت  الخير اليل م يتة

ك ف ال وقد كتؤ و نة على نفيت  الرحلة  وقيا التةئؤ ين الذنؤ كلن ال  نؤ 
 ااتي: الهلهوول   وين أهم سبا يواقهة الي وا تحت و قة 

فتتةلتتدعتتةة إلى ، هم  ل يتتة صتتتتتتتتتتتتتتالف اليتتة  وأرِ ال ا     أوال : القوة اإليماانياة:
ل نةن بين النة   ولذا اال الهدر و لنمتتتتتتتتتتتر الخير و  للنة  على و هم  وصتتتتتتتتتتتروف  

وقبت الينة ة بنعدا هم إ لةنً ة بحيث  يتتتتتتط يوا يواقهة الفتن والوقوف في وق  
أو ةبهة  وين أعظم الصتول التي يرتكز عليهة الدال ة في بنةاه اإل لةني الي يدة 
الصتتتتح حة الراستتتتخة  حيث أنهة تلثا الستتتتة  العظم لدين اإلستتتتالع  والبد ين  

  ويتداويتة النظر في اللتلفتةت واللتون التي  الر تةنيينيللتةا  أختذهتة على أيتدي ال
 تتصا لهة وتدعو إليهة.

وتحةوض ستتتتتتنت   وتر تتتتتتى  ملسو هيلع هللا ىلصولن تصتتتتتت  ع يدة تخةلف ينهج النبي الكريم  
بتتةلبتتدع وتتتُدني أهلهتتة  وأرقلُع اإلعتتدا  اإل لتتةني وأكللتت  يتتة كتتةن يمتتتتتتتتتتتتتتتلاًل على  

يلا اإلخالص  وهو وصتتت ة  ؛ فيلدة الملسو هيلع هللا ىلصاإلخالص هلل ستتتبحةن   واللتةبية لنب    
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، لللرستلين  وأستة  الدين وقةعدت   ولؤ  العبة ة وقوهرهة  وهو ييت   يصتون   
ِ   وأيتتة اللتتتةبيتتة للنبي الكريم عل تت  الصتتتتتتتتتتتتتتالة  ُ  على حتتةِيلتتِ ُ  ِوْيحتتُ في ال لتتؤ ُينبتتِِّ
واليتالع فهي أعظم يخرل ين الفتن  وأعظم يمتيٍا يهدي في الظللةت  و ليرفة 

بيتهة  يلو اإل لةن ويرتفع  وتنكمتتف ستتوآت الفتن وتنهلي  فةليتتنة  ويتة ملسو هيلع هللا ىلصستتنت   
ة    ة ف تد أصتتتتتتتتتتتتتتةض خيًرا عل لتً ة وعِللرهتر هتر نوو  عظ م يهتدي لهتة ، أول تةاه  وين فرِ هر

ة وأخطقرهة أصةض شًرا وفيًرا  . 1)وين قِهلرهر

ة وييينت  على الخرول ين اللت  يرر اليبتد الفرق بين اليتتتتتتتتتتتتتتنتة والبتدعتة  نول
واإلخالص   والههرة إلى ، ب لب    ملسو هيلع هللا ىلصللنبي    إلى نوو اليتتتتتتتتنة إال اللتةبية  البدعة

بةلحرص على الوصول إلى أقوال      وسول سنة  والههرة إلى       وصدق اللهق إل
 . 2)وأعلةل  وهد   وسنت 

إ ًا فال ستتتتتتتتتتتتتبيا للتيلق بةلدن ة ويخرفهة  واالفتتةن بةلهلةهير واليتتتتتتتتتتتتتيي في 
يرا تتتتتتتيهم؛ عند ين كةن واستتتتتتت  الي يدة  قوي اإلخالص  عظ م اللتةبية للليلم 

؛ لنهة تكيتتتتؤ الدال ة قوًة في اإل لةن  وثبةًتة على الحق  ونمتتتتةً ة في ملسو هيلع هللا ىلصالول 
لنة  ثواًبة  وال يريد بيلل  فخًرا الدعوة  فال  خةف أحًدا ستتور ،  وال يرقو ين ا

 ، والداو ااخرة.ية عند  يوويةًا  ورنلة يبتد

 

  فيتتا الدعوة إلى ، وح لهة وأخالق ال ةئلين 77  اليواقيت الهويية  البن الهويي  ص1)
 .14عليهة  للم   عبداليزيز بن بةي  ص

 .52  الرسةلة التبوك ة  البن الق م  ص2)
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ا: القوة المنهجياة، ثتتةبتتت ال يتزعزع وال يتدير؛ لنتت    الحقفلنهج أهتتا    ثاانيا 
وصتتتتتتتتتتتتتتحتتةبتتت  الكراع  بخالف    ملسو هيلع هللا ىلصقتتةئم على ينهتتةل النبوة  ويتتة كتتةن  عل تت  النبي  

ع؛ لنهة استتتية تتت الكتةض واليتتنة بآواا  اللنةهج اليتتةلة التي تتبدل يوًية بيد يو 
الرقةل  إ تتتتتتتتتةفًة إلى ية ُتلل   عليهم اقتهة اتهم النةقصتتتتتتتتتة  ولر لة احتهوا على  
صتتتتتتحة ينهههم ب ثرة التبةع  وغفلوا عن أن الكثرية ل   لهة اعتبةو في ييزان  
المتتتتتتتتتتتتتترع  وأن اللق تة  الحق  ي في التتقثير هو ال تدوة على و   النتة  إلى الهتة ة 
  الصتتح حة وفق ينهةل النبوة  ول   ب ثرة الحمتتو  والتبةع؛ لن الكثرية الدةلبة

أكثر النة  ال يتينون  وال  و ووشتتدًا     عبر التةوي  هم القا   ةنًة وهدا ًة  و ةعةً 
  كلتة صتتتتتتتتتتتتتترحتت بتذلت  آ تةت ال رآن   يللون  وال  ي لون  وأكثرهم للحق كتةوهون 

  . 1)الكريم

  البتدااة بتةلتدعوة إلى التوحيتد والينتة تة بت   الحقوين آكتد ييتةلم ينهج أهتا  
وحلة ة قنةب  ين يظةهر المتتتتتتتتترك وية كةن  ل  ينهم بدًعة ين ال ول  ورنلة هم  
سةئرون على ية بيث ، ب  أنب ةئ  عليهم اليالع  فهم أول ين  عة إلى التوحيد 

ٱهذا اليتتتتتتتت ةق  ينهة قول  تيةلى: وحض  عل   وتليتتتتتتتت  ب   ول د توالت ال لة في

 ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىكُّ

 ىئ نئ مئ زئ رئٱُّٱ  وقول  ستتتتتتتتتتبحةن : 2)َّني مي زي ري ٰى

 

  ح م االنتلةا  67صتتتتتتتتتر الي ا  ص  ينظر: يبةحث في ع يدة أها اليتتتتتتتتتنة والهلةعة  لنة1)
   بتصرف.60إلى الفرق والحزاض  لب ر أبو ييد  ص

 .     36  سووة النحا  اا ة 2)
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ٱ  وقولتتتت  تبتتتتةوك وتيتتتتةلى: 1)َّىب نب  مب زب رب يئ

 من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ

 . 2)َّىن

واللتتتتقيتتتا في الواقع اليوع يرر شتتتتتتتتتتتتتتتتدة حتتتةقتتتة النتتتة  إلى ييرفتتتة الي يتتتدة 
الصتتتتتح حة وية  يتتتتتة هة وي دف فيهة  يلة علق بي ةئد الكثير ين المتتتتترك والبدع 

 . 3)والخرافةت والوهةع  فةلتوحيد لؤ  الي يدة  وهو أول وآخر واقؤ على الليلم

ِللت ين ال وا ف  ويتى ية انطل ت الدعوة إلى ، تيةلى ين ينهج قوي م  وستر
ة صتتح ًحة وفق يرا  ، ووستتول ؛ اكتيتتحت   والصتتواوف اللهلكة  وُعر تتت عر تتً
ستتتتتتتتتتتتتتةئر التدعوات الهتدايتة وأبطلتهتة  و تةت  عتةتهتة ثتةبتون واستتتتتتتتتتتتتتخون أيتةع أيوال 

بيد   –الرغبةت اإلنيتتتتتتتةن ة والدوافع المتتتتتتتخصتتتتتتت ة  وأصتتتتتتتبحوا في ينيٍة ين الفتنة  
لنة  وشتتتتتهواتهم؛ فحري بةلدعةة إن أوا وا الثر  عند يواقهة أهواا ا  -يمتتتتتي ة ،

وا  والتقثير في الدن ة  والنهةة والفوي في ااخرة؛ أن يتليت وا بلنهةل النبوة  ويييت 
 عل   بةلنواقذ.

على  عوت   أهلا اليلم المتتتتتتتتتتترعي  وقةيت    ال ةفقي  ثالث ا: القوة العلمية:  
و لت  لههلت    ؛  تتقثير ابتتدااً نيتة ال   ع لتدعوتتفت  ؛ذكرلن   ون لت  تتقثير يتُ فالههتا  

 

 .     2  سووة النحا  اا ة 1)

 .     25  سووة النب ةا  اا ة 2)

 . 75ص   ينظر: شرف الي يدة الطحةوية  البن أبي اليز 3)
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ورية أن   ع ل  تقثير     بلة يتثر في ال لوض ين كالع ، وكالع وستتول  وأها اليلم
ةل ووعتتةع  فيتتتتقثر بتتت  ف تتتةع ين النتتتة  ين  دلتتتة الههتتت    ؛آني أو حتتتةلي أو وقتي

ين  يداوكهم ويا ت ييةوفهم يهدوا ل    واحت روا ية لد    لْت البمتتتتتتتتتتتتر  فن ا ستتتتتتتتتتتتر 
 . 1)بيةعة

وكللة كةن الدال ة يتيتتتلًية في اليلم ييتتتتبحًرا ل    وستتت  اإل لةن في قلب   
يتتتتتح ة في ستتتتتبيا ، لد    واهر عنده تصتتتتتوو   دت الت  وقرِوير الثبةت عنده  وتوق  

صتتتتتتتتتتتتتح   لطب ية الطريق الدعوي  وية  يتل   ين يمتتتتتتتتتتتتتةق وفتن؛ فال يتثر ل    
استتت  أن اللطلوض ين  إبالغ  انصتتتراف النة  عن   أو عدع إقةبتهم ل   ليلل  الر 

الدين وفق ينهةل النبوة  أية الهدا ة فال  للكهة ستتتتتتور ، عز وقا  ف د أير ،  
ٱوالنب ةا والرستتتا ين قبل  بةلبالغ ولم  قيرهم بديره  كلة في قول  تيةلى: ملسو هيلع هللا ىلصنب    

َّ مك  لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث  رث يت ٱُّٱ
(2   

َّ ميزي ري  ٰى  ين ننىن من زن رن  مم ام ٱُّٱ:ستتتبحةن  وقول 
(3    

 اك  يق ٱُّٱ:قتا وعال  كلتة بين ستتتتتتتتتتتتتتبحتةنت  أن الهتدا تة بيتده وحتده  و لت  في قولت 
 . 4)َّ  من زن رن اممم يل ىل مل  يك ىك مك لك

 

   بتصرف.165الدعوة إلى ، تيةلى  للريوق اليو ي  ص  ينظر: أثر اليلم في 1)

 .     18  سووة الينكبوت  اا ة 2)

 .     25  سووة النب ةا  اا ة 3)

 .     48  سووة الموور  اا ة 4)
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د لتتدر التتدال تتة ال تتدوة على تحلتتا الليتتةو تتتتتتتتتتتتتتتتة كلتتة أن ال وة اليلل تتة تُ  ولتتِِّ
والليةندة  ليلل  أن قل ع الدعةة ُ يةو تتتتون  وعلى وأستتتتهم ُوستتتتا وض اليةللين   

 مضحط خض حض جض مص خص  حص  ٱُّٱٱ ل  قول  تيةلى:ويصداق  
 . 1)َّ  جغ  مع جع مظ

و ةليلم كذل    ف الدال ة شتةيًخة أيةع ستيا االغرااات  فلهلة أُعطي في   
  ستتتتتتتتتتتتتتبيتتا تنتتةيلتت  عن بيض الحق أو يواف تتة أهتتا البتتة تتا أعرع عن  لتت  بيز ةٍ 

 د م    حتى ولو كةن بت عةة الحق وفتنتهم  صتتتتد    فقعداا الدعوة  حةولون ؛ وشتتتتلوهٍ 
ه  ع يصتتتتتتتتتةلحهم للخطر ة ين تير  و ل  خوفً  ؛بيض ية  للكون  وكلة ال  صتتتتتتتتتد 

اإلغراا ال  صده التهديد والوعيد؛ ليلل  أن أعداا الدعوة إ ا ية فملوا في صرف 
الدعةة عن  عوتهم بةإلغراا اللة ي  لهقوا إلى البط  واإليذاا الحيي واللينوي 

 بةل ول والفيا.

إ ًا فةل وة اليلل ة ال ةئلة على اللنهج ال ويم ستبيا لليتير على  ريق الثبةت 
ع الفتن واللدريةت  وستبيا لالستتلراو في الدعوة إلى ، تيةلى  بحيث  صب   أية

  ةفهو  يتتتتتتتتتلك  وا تتتتتتتتت ً   ين الذي  ح ق ل  اليتتتتتتتتتية ةعلى علم بةلطريق ااالدال ة  
يتده  يحلو ة  كلتة يز لت   تتتتتتتتتتتتتترو يتقتت فتننت   يلم أن اليتةقبتة   عرررعر ولو   ة يطل نتً 

 . 2)تقتةيُ  ة  ولذ      نفع ية ي  ورن كةن ل انصراًفة وووًعة عن الطريق الفةسد    ل 
 

 .     56  سووة ال ص   اا ة 1)

التتتتدعوة إلى ، تيتتتتةلى  للريوق اليو ي  ص2) بيتتتتدهتتتت  209  ينظر: أثر اليلم في  ة   ويتتتتة 
 بتصرف.
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ة : باار الا  ط  هم أئلتة النتة  في   ینن التدعتةة إلى ، تيتةلفت  رابعا ا: القوة االصااااااااا 
وينهون    خير كا الهدر والخير؛ فهم الذين يبلدون وستتتتتةالت و هم  ويدعون إلى

عن كتتا شتتتتتتتتتتتتتتر  ولن تتح ق لهم هتتذه اإليتتةيتتة إال بتتةلصتتتتتتتتتتتتتتبر وال  ين  كلتتة قتتةل 
 نت مت رتزت يب ىب  نب مب زب رب ٱُّٱتتتتتتتيتتتتتتتةلتتتتتتى:
  فهيتا اإليتةيتة في التدين يوووثتة عن الصتتتتتتتتتتتتتتبر وال  ين  فتنن   1)َّ ىت

التدين كلت  علم  بتةلحِق وعلتا  بت   واليلتا بت  البتد  ل ت  ين الصتتتتتتتتتتتتتتبر  بتا و لتُؤ 
 . 2)ِعْلِلِ   حتةل إلى الصبر

ين أشتتتتتتتد النب ةا صتتتتتتتبًرا ويصتتتتتتتةبرًة  وللدعةة ل   أستتتتتتتوة  ملسو هيلع هللا ىلصل د كةن النبي  و 
 نبي الهدر عل   الصالة واليالع ينزلة الصبر أن  الداللة على  ي في في  وقدوة  و 

، على    ن  ير  فلة   3) صتتتتتتتتبرا وأوستتتتتتتتع ين الخيرً   عطةاً   طي أحد  عقةل ل  :»وية أُ 
يتتتتتتةن إ ا كةن  اإلن  نوستتتتتتع ين الصتتتتتتبر؛ لأأحد بيطةا ين ويق أو غيره؛ خيرًا و 

عن   تراا صتبر  ورن خذل  المت طةن    إن أصتةبت    صتبووًا تحلا على كا شتيا
لو ستةويوه   ولذل  تهد اإلنيتةن الصتبوو لو أو ي ين قبا النة     أير ، صتبر

 

 .     24  سووة اليهدة  اا ة 1)

 .     10/39  ينظر: يهلوع الفتةور  البن ت ل ة  2)

   1400بةض االستيفةف عن الليقلة   برقم   يتفق عل    أخرق  البخةوي  كتةض الزكةة   3)
 . 2/729  1053  وأخرق  ييلم  كتةض الزكةة  بةض التيفف والصبر  برقم  2/534
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وال  يتتتتتتهر    لو ستتتتتتلع ينهم ية   ره  تهده هة ي البةل  ال  ديتتتتتتؤ  على  ين  
 . 1) لب  يطل ن ونفي  ييتريحةف

يطةلبون بةالتصةف بخلق الصبر في  عوتهم بهل ع    یفةلدعةة إلى ، تيةل
الوصتتتةف ل    ا في قل ع أحوال   وهو أعمِّ يراتب   فال بد للدال ة أن   ون صتتتةبرً 

ة  فً ة للصتتبر  ويتصتتبرا؛ أي: يتكلِِّ في هذا البةض  وأن   ون يصتتطبرا؛ أي: ي تيتتبً 
ا؛  وً بةصبر غيره  وص  ينره أشد ا؛ أي: أن صبنفي  عل    وصبووً   الصبر حةيالً 

 . 2)أي: شديد الصبر ورن تكروت اللواقف عل  
وقل ع ية ستتتتبق ل    اللة قة ية على أن الصتتتتبر ويهةهدة النف  ين آكد  
اليتتتتتتتتتتتتبا وأهلهة في يواقهة اللصتتتتتتتتتتتتةل  الذات ة  والرغةئؤ الدنيوية التي تيترع  
للدال ة في ييتتتتتتتيرت   لبةلصتتتتتتتبر ُتلح   النفو   وُتيتتتتتتتتهلى الن  ةت  وُتيتتتتتتتتوثق  

لى الدين  وال دوة على يواقهة اللراقبة الح  ة هلل  و   ُيتول الدال ة بتةل الثبةت ع
أهواا النتتة  أقليين؛ وال غرو فتتةلتتدعتتةة يحتتتةقون للصتتتتتتتتتتتتتتبر في ييتتدان النف   
وييتدان التدعوة  فهم  هتةهتدون أنفيتتتتتتتتتتتتتتهم ل حللونهتة على الطتةعتة  ويلنيونهتة ين  

حةل إ اعتهم للدعوة وعر تتتتهة عليهم  وكا ين    الهلةهيرالليصتتتت ة  ويهةهدون  

 

 . 1/196ينظر: شرف ويةع الصةلحين  البن عث لين    1)

  لزية ة التفريق بين يراتؤ الصبر  ينظر: بصةئر  وي التلييز في لطةئف الكتةض اليزيز   2)
 . 376/ 3للفيروي آبة ي  
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 االستتتتتتتتتتتتيتتتتتتتتتتتالع والفمتتتتتتتتتتتالنت هة الحتل ة ليثةل   حلا لواا الدعوة بال صتتتتتتتتتتتبر فة
 .   1)واالن طةع

ا: القوة الشاخصاية: فنن صتفة المتهةعة ين الصتفةت الاليية للدعةة    خامسا 
ل ال  هبن أو  ختةف حتةل يلتةوستتتتتتتتتتتتتتة التدعوة فال ُتكتيتتتتتتتتتتتتتتؤ الل تةوع  وال ُتهتنتؤ  

  لب وة ال لتؤ ُ صتتتتتتتتتتتتتتةض ايتثتةل الواير»الل تةوه  بلثتا المتتتتتتتتتتتتتتهتةعتة وقوة ال لتؤ؛  
واالنتهةا عن الزواقر  و  وة ال لؤ ُ صةض اكتيةض الفيةئا  و  وة ال لؤ ُينتهى  

 .  2) عن اتبةع الهور والر ائا  و  وة ال لؤ تن فذ كا عزيلٍة أوقبهة الحزع واليدل
     3) اللهم إني أعو  ب  ين اُلهْبنِ   »ين الهبن قةئال:  ملسو هيلع هللا ىلصوقد استتتتتتية  النبي  

 ون    كلة ايتدف اللتين ال وي  يلة يدل على  يلة يدل على أن  صتتتتتتتتتتتتتتفة ُ ُنوٍِّ 
اللتين ال وي  »أن ال وة صفة ُعُلوٍِّ وُحين  و ل  في قول  عل   الصالة واليالع:

 . 4)  خير وأحؤ  إلى ، ين اللتين اليع ف  وفي كٍا خير...
عزيلتتة    :اللرا  بتتةل وة هنتتة  :»في شتتتتتتتتتتتتتترحتت  لهتتذا الحتتديتتث     ول النووي  

ل  ون صتةحؤ هذا الوصتف أكثر إقداية على     ااخرةو وال ريحة في أيو   النف 
في الير    عزيلةً   وأشتتتتتتتد    ة في  لب وأستتتتتتترع خروقة إل   و هةبً   اليدو في الههة  

 

   103  وأس  الدعوة وآ اض الدعةة  للهزائري  ص266  ينظر: تذكرة الدعةة  للخولي  ص1)
 بتصرف.

 . 2/668لطر وشي     سرال الللوك  ل2)
   . 13/204   7200بةض ية يتيو  ين الهبن  برقم    أخرق  البخةوي  كتةض الههة  واليير   3)

بةض في ال وة وترك اليهز واالستيةنة بةال  وتفويض الل ة ير   أخرق  ييلم  كتةض ال دو  4)
   . 4/2052  4945 هلل  برقم
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واحتلتتةل     والصتتتتتتتتتتتتتتبر على ال ر في كتتا  لتت    بتتةلليروف والنهي عن اللنكر
وأنمط    والصوع وسةئر العبة ات   وأوغؤ في الصالة   في  ات ، تيةلى  اللمةقِِّ 

 . 1)ة لهة ويحةفظة عليهة ونحو  ل   لبً 

ن ة في  إً ا فال يليق بةلدعةة أن يت ةعيتتتتتوا عن الهرأة في الحق  وير تتتتتوا الد 
ق  وهي يلة ُ يينهم على االعتزاي بةلدين     ينهم  فهذه الصفة هم بهة أرليرُق وأرلصر

  بحيث ال  خمتتتون في ، لوية الئم   وعدع االستتتتيتتتالع لهواا النة  وشتتتهواتهم
 ين ىن من ٱُّٱول د أير ، نب   بةلصتتتتتدع بةلحق  و ل  في قول  ستتتتتبحةن :  

 هئ مئ  خئ  ٱُّٱ  كلة وصتتتتتف أول ةاه ب ول : 2)َّ ىه مه  جه
 مح جح مج مثحج هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب

الب ية ين الصتتتتحةبة الكراع على  ل     ملسو هيلع هللا ىلص  وقد أخذ النبي   3)َّ  جسحس مخ جخ 
وأن ن ول بتةلحق حيتث كتةن  وال نختةف في ، لويتة  »ففي الحتديتث الصتتتتتتتتتتتتتتح  :

  وين أعظم المتتواهد اللتيل ة بهذا المتتقن في تةوي  الية  ثبةت اإليةع   4) الئم  
في فتنة خلق ال رآن  فلوال ، ثم شتتهةعت  وقوة شتتخصتتيت  وقرأت  في أحلد 

 

   .16/215للنووي    اللنهةل شرف صح   ييلم بن الحهةل  1)

 .     94  سووة الحهر  اا ة 2)

 . 54  سووة اللةئدة  اا ة 3)

   2667بةض ك ف يبة ع اإليةع النة   برقم   أخرق  البخةوي  كتةض الح ةع  4)
3/1038 .   
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؛ ليتتتتتتتة  ال ول بخلق ال رآن ال ستتتتتتت لة بين اليواع  ول د ستتتتتتتط ر بطوالت  قول الحق
 . 1)خةلدة في اللدافية عن كتةض ،  حتى اهر الحق وخير هنةل  اللبطلون 

 
  

 

  ستتتير أعالع  10/360  لالستتتتزا ة حول يحنة اإليةع  ينظر: البدا ة والنهة ة  البن كثير  1)
 .300  ينةقؤ اإليةع أحلد  البن الهويي  ص11/355النبالا  
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 ةــــمــاتـــاخل
على أن  يتتتتتتتتتتتتتتر وأعتةن على إتلتةع هتذا عتد  يتة غر   ير و تةو  الحلتد هلل  

ة يت باًل إن  ولي  ل  وال ة و عل      البحث  وأستتقل  بلن  وكري  أن  هيل  خةلصتتً
هذا وقد أستتتتفر البحث عن عد  ين النتةئج  وقللة ين التوصتتتت ةت  والتي  ل ن  

 ب ةنهة ين خالل ااتي:

 أوال : أهم النتائج:
 الدعةة إلى ،.شدة خطر فتنة استلةلة الهلهوو على -1

 تيد  النصوص اللحذوة ين فتنة استلةلة الهلهوو  وغفلة بيض الدعةة عنهة. - 2

ُحين الن ة ال تكفي في صحة اليلا وقبول   با البد أن   ون اليلا صواًبة  -3
 وعلى ينهةل النبوة. 

 انطالق بواعث فتنة استلةلة الهلهوو ين التيلق بةلدن ة والركون إليهة.-4

 هر فتنة استلةلة الهلهوو وكثرة االنزالقةت اللنهه ة فيهة. تنوع يظة - 5

 كثرة آثةو فتنة استلةلة الهلهوو على الدعوة والدعةة وشدة  روهة. -6

إلى نصوص  - 7 في وقوعهم  تتلخ   الهلهوو  استلةلة  فتنة  ين  الدعةة  نهةة 
 الوحيين والتزايهم بهة. 
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 ثاني ا: أهم التوصيات:
 التي تيةلج أحوال الدعةة وترت ي بهم.  إقةية اللتتلرات والندوات-1

إثراا البحوا اللتيل ة بةلدعةة بةللم الت الليةصرة ور هة  الحلول المرل ة  -2
 لهة.

حث الدعةة على التيةون ل لة بينهم إل هة  الحلول اليلل ة اللنةسبة لليدوا  -3
 الهلةهيرية.

 ا هذه اليقبةت.و ط الدعةة بةليللةا الراسخين  والذي  ل نهم ين تهةوي يث-4

بةل ض -5 يتيلًة  اللنةصحة  تكون  بحيث  آخر  بيد  حيًنة  الدعةة  ينةصحة 
فةل ة.  والو وف والم 

ييةلهة أخطةا الهلهوو  والييي في تحروهم ين الية فة  وو طهم بةلمريية  -6
 ال الرقةل.

 وفع كفةاة الدعةة وتقهيلهم ل ال   يوا في يثا هذه اللنزل ةت الخطيرة -7
  .  
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 قائمة املصادر واملراجع  

 القرآن الكرالم  -
اليو ي   او ابن   .1 اليلم في الدعوة إلى ، تيةلى   . يريوق بن سل م  أثر 

 هت.1428  1الهويي  ا

  اإلستدةثة في الر  على الب ري  ش   اإلسالع أحلد بن ت ل ة  تح يق: عبد،  .2
 هت.1426  1بن  حين اليهلي   او اللنهةل  الريةع  ا

اليفير    .3 يطبية  الهزائري   ب ر  أبي  للم    الدعةة   وآ اض  الدعوة  أس  
 هت. 1410  1الريةع ا

أ واا الب ةن في إ يةف ال رآن بةل رآن  للحلد اليين بن يحلد اللختةو بن   .4
ييد   او عةلم   عبد ال ة و المنق طي اله ني  إشراف: ب ر بن عبد ، أبو

 هت. 1426  1الفوائد  ي ة الل رية ا

الير بةلليروف والنهي عن اللنكر أصول  و وابط  وآ اب   خةلد اليبت   .5
 هت.1415  الريةع  1يتسية الب ةن  ا

البدا ة والنهة ة  لبي الفداا إسلةعيا بن علر بن كثير الديم ي  تح يق:  .6
 ع. 1997- هت1418  1التركي  او ههر  ال ةهرة  ا  عبد،

تح يق: علي    لمل  الدين يحلد بن أبي ب ر بن ق م الهويية بدائع الفوائد    .7
 بن يحلد اليلران  عةلم الفوائد  ي ة الل رية.



 (د/ عمر بن سالم العمري)            فتنة استمالة الجمهور والسعي في مراضيه

- 3044 - 

بصةئر  وي التلييز في لطةئف الكتةض اليزيز  يهد الدين الفيروي ابة ي   .8
 هت.1421ال ةهرة  اللهل  العلى للمتون اإلسالي ة  

تقويا يختلف الحديث  عبد، بن ييلم بن قتيبة الدينووي  تح يق : سل م   .9
 بن عيد الهاللي   او ابن عفةن   بية  او بن عفةن. 

 هت  1399  6تذكرة الدعةة  للبهي الخولي  او النفةئ   بيروت  ا .10

البدوي  تح يق:يحل  .11 التنزيا   للحيين بن يييو   البدوي )ييةلم  د تفيير 
الحرش   او  يبة    ييلم  سل لةن  قلية  ليرية   عثلةن  النلر  عبد ، 

 ع.1997-هت 1417  4الريةع  ا

الديم ي   .12 كثير  بن  بن علر  إسلةعيا  الفداا  اليظ م  لبي  ال رآن  تفيير 
 ع. 1999- هت1420   2تح يق: سةيي يحلد سالية   او  يبة  الريةع  ا

ن  ليبد الرحلن بن نةصر الييدي  ت يير الكريم الرحلن في تفيير كالع اللنة  .13
ا بيروت   الرسةلة   يتسية  اللويحق   ييال  بن  عبدالرحلن     1تح يق: 

 ع. 2000- هت1420

الطبري   .14 بن قرير  ال رآن  لبي قيفر يحلد  أي  تقويا  الب ةن عن  قةيع 
ا الرسةلة   يمق   يتسية  شةكر   يحلد  أحلد    - هت 1420   1تح يق: 

 ع. 2000

بي عبد ، يحلد بن أحلد ال ر بي  تح يق: همةع الهةيع إلح ةع ال رآن  ل  .15
 ع.2003  -هت1423سلير البخةوي   او عةلم الكتؤ  الريةع  
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ح م االنتلةا إلى الفرق والحزاض والهلةعةت اإلسالي ة  لب ر بن عبد،   .16
 هت. 1413   3أبو ييد  او ابن الهويي  الديةع  ا

أبي   .17 للحةفظ  الول ةا و ب ةت الص  ةا   بن  حل ة  بن عبد ،  أحلد  نع م 
 هت. 1400  3أحلد الصفهةني   او الكتةض الير ي  بيروت  ا

الداا والدواا )الهواض الكةفي للن سقل عن الدواا المةفي   لمل  الدين  .18
يحلد بن أبي ب ر بن ق م الهويية  تح يق: يحلد أقلا اإلصالحي  تخريج:  

 . 5ه 1429  1ية  ايائد بن أحلد النميري عةلم الفوائد  ي ة الل ر 

الذويية إلى ي ةوع المريية  لبي ال ةسم الحيين بن يحلد الليروف بةلراغؤ  .19
 ع. 2007- هت1428الصفهةني   او اليالع  ال ةهرة  

الرسةلة التبوك ة  لمل  الدين يحلد بن أبي ب ر بن ق م الهويية  ي تبة   .20
 اللدني  قدة.

بةلدليا    .21 الوعظ  وك   ة  الدعوة  ف    في  بن     اليبيا  صةل   إسالع  أبو 
 هت.1432   1عبدالواحد    ي تبة الدر ةا  الو ن  علةن ا

سرال الللوك  أبو ب ر يحلد بن الوليد الطر وشي  اللطبية الييرية  بوالق    .22
 هت.1289  1ا

للم   يحلد نةصر  الحة يث الصح حة وشيا ين ف ههة وفوائدهة   سليلة    .23
 م   1996  - هـ   1416  1الدين اللبةني  ي تبة الليةوف الريةع  ا

 هت.1416  1سنن ابن يةق    او الليرفة  بيروت  ا .24
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سير أعالع النبالا  للحلد بن أحلد بن عثلةن بن قة لةي الذهبي  تح يق:   .25
 هت.1401   2شييؤ الونةروا يتسية الرسةلة  بيروت  ا

ة  للحلد بن علي بن أبي اليز الحنفي  تح يق:  . شرف الي يدة الطحةوي .26
الرسةلة   يتسية  بيروت   الونةروا   شييؤ  التركي   عبداللحين  عبد، 

 هت. 1413
اليث لين   او   .27 بن صةل  بن يحلد  للم   يحلد  الصةلحين   شرف ويةع 

   هت.1426  1الو ن  الريةع ا
اليث  .28 بن صةل  بن يحلد  للم   يحلد  الصةلحين   لين   او  شرف ويةع 

 هت. 1426  1الو ن  الريةع ا
شرف صح   البخةوي  لبي الحين علي بن بطةل  تح يق: أبي تل م  ةسر   .29

 هت. 1423   2بن إبراه م  ي تبة الرشد  الريةع ا
شرف صح   ييلم )اللنهةل شرف صح   ييلم بن الحهةل   لبي يكرية   .30

   2  بيروت  ايحيي الدين  حيى بن شرف النووي   او إح ةا التراا الير ي
 هت. 1392

صح   البخةوي )ويي  صح   البةوي   لبي عبد ، يحلد بن إسلةعيا   .31
الخطيؤ   الدين  يحؤ  تصح  :  البةقي   عبد  فتا   يحلد  ترق م:  البخةوي 

   هت.1379تيليق:عبد اليزيز بن بةي  او الليرفة  بيروت  
الليةوف   صح   سنن ابن يةق   للم   يحلد نةصر الدين اللبةني  ي تبة   .32

 ع.1997 -هت 1417  1الريةع ا
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صح   ييلم بمرف النووي للحةفظ أبي الحيين ييلم بن الحهةل ال ميري   .33
 هت. 1392  2الن يةبووي   او إح ةا التراا الير ي  بيروت  ا

الصواعق اللرسلة في الر  على الههل ة والليطلة  لمل  الدين يحلد بن   .34
 هت.1408  1اليةصلة  الريةع  اأبي ب ر بن ق م الهويية   او 

 ع ف سنن ابن يةق   لأللبةني  للم   يحلد نةصر الدين اللبةني  ي تبة   .35
 ع. 1997  -هت1417  1الليةوف الريةع  ا

علم الدعوة إلى ، تيةلى  واسة تقصيل ة  للحلد سيد المهراني  ي تبة  او  .36
 هت  1440   2اللنهةل  ا

و الدين يحلو  بن أحلد بن الييني  علدة ال ةوي شرف صح   البخةوي  لبد  .37
 الحنفي  او إح ةا التراا الير ي  بيروت.

فتةور نوو على الدوض  للم   عبد اليزيز بن عبد ، بن بةي  ترتيؤ ورشراف  .38
اليلل ة واإلفتةا  ا للبحوا  اليةية  الرئةسة  المويير     1 . يحلد بن سيد 

 ع. 2009  -هت1430

د بن علي بن حهر اليي الني  ترق م:  فت  البةوي شرف صح   البخةوي  أحل .39
يحلد فتا  عبد البةقي  تصح  : يحؤ الدين الخطيؤ  تيليق: عبد اليزيز 

 هت.1379بن بةي   او الليرفة بيروت  

فت  ال دير الهةيع بين فني الروا ة والدوا ة ين علم التفيير  للحلد بن علي   .40
 بن يحلد الموكةني   او الفكر  بيروت )بدون .



 (د/ عمر بن سالم العمري)            فتنة استمالة الجمهور والسعي في مراضيه

- 3048 - 

عوة إلى ، تيةلى وح لهة وأخالق ال ةئلين عليهة  للم   ابن بةي   فيا الد  .41
 هت. 1410يطةبع الهةيية اإلسالي ة  اللدينة اللنووة  

اللنهةل   .42 البدو   او  عبداللحين  بن  عبدالرياق  وال كةو   ال ل ة  ف   
 الريةع.

الل تبة   .43 الهويية   ق م  بن  ب ر  أبي  بن  يحلد  الدين  شل   لإليةع  الفوائد  
 هت.1400  1ق لة  يصر  ا ال

الكةيا في التةوي   ليلي بن أبي الكرع بن الثير الهزوي  تح يق: علر عبد   .44
  ع. 1997  -هت1417   1اليالع تديري   او التةوي  الير ي  بيروت  ا

بيروت   .45 الفيا   او صة و   أبو  بن علي   بن ي رع  اليرض يحلد  ليةن 
 هت.1414  3ا

الينة واله .46 الليةصرة ينهة   يبةحث في ع يدة أها  الحركةت  لةعة ويوقف 
 . 1للدكتوو نةصر الي ا   او الو ن للنمر  ا

ت ل ة   .47 بن  الحل م  عبد  بن  أحلد  الدين  ت ي  اإلسالع  لم    الفتةور   يهلوع 
عةلم   يحلد   او  وابن   قةسم   بن  يحلد  بن  الرحلن  عبد  قلع:  الحراني  

 الكتؤ  الريةع. 

 ةك نيتيين  للحلد بن أبي ب ر بن  يداول اليةلكين بين ينةيل إ ةك نيبد ور .48
أيوض بن ق م الهويية  تح يق: يحلد الليتصم بة  البددا ي   او الكتةض 

 ع.  1996 -هت1416  3الير ي  بيروت  ا
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اللرشد في كتةبة البحةا  حللي فو ه  وعبدالرحلن صةل    او المروق    .49
 هت . 1411 6قدة  ا

ينةقؤ اإليةع أحلد بن حنبا  لبي الفرل قلةل الدين عبد الرحلن بن علي   .50
بن الهويي تح يق:  . عبد، التركي   .علي يحلد علر  ي تبة الخةنهي   

 ع.  1979  -هت1399 1يصر  ا

الكتؤ  .51 عةلم  ي دا   ةلهن   او  وتطب  ةتهة   البحث    - الريةع -ينةهج 
 هت. 1419

   - ال ةهرة -بدالحليد   او النهية الير  ةينةهج البحث  أحلد خيري  قةبر ع  .52
 ع.  1996

 يوسوعة البحوا والل ةالت اليلل ة  علي بن نة ف  بترق م الل تبة المةيلة.  .53

اليواقيت الهويية في اللواعظ النبوية  البن الهويي  يتسية الكتؤ الث ةل ة    .54
 هتت.1408  1بيروت  ا
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