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 الدعوية الدراسات في المفاهيم أثراختالف: الموضوع

 نموذجا واإلصالح الدعوة مفهوم

 

 المقدمة

 

تعتبرأزمةالمفاهيمفيميدانالعلوماالنسانيةمنأعقداإلشكاالتالتيكانتوالتزالمنأبرزالمحاورالتيأثيرح

ولهاالكثيرمنالجدلوالنقاش, وذلكبسببتداخلبعضهذهالمفاهيم , 

واقتصاربعضهاعلىجوانبدوناألخرىدونااللمامبكاللجزئياتالمتعلقةبالمفهوم, 

 .لعلوماالنسانيةماخلقنوعامناالختالفبينالباحثينوالمهتمينبا

ولمتسلمالدراساتالدعويةمنهذهاالختالفاتبلكانتهياألخرىضحيةلتضارباآلراءوتعددهاحواللمفاهي

م , فمثالعندمفهومالدعوةواإلصالحنجدالكثيرمنالفروقعندطرحهذينالمفهومين, 

 .رغمالمصبالواحدالذيينتمياناليه

 وعليهجاءتهذهالدراسةالتقييميةلطرحالتساؤاللمحوريالرئيسوهو:

 ماهوأثراختالفالمفاهيمفيالدراساتالدعوية؟

 .جملةمنالتساؤالتالفرعيةأهمها:ويتفرععنهذاالسؤااللرئيسي

 

 ماهومفهومالدعوةلغةواصطالحاوماهياستخداماتهذاالمفهومفيحقاللدراساتالدعوية؟ -1

 ماهومفهوماإلصالحلغةواصطالحاوماهياستخداماتهذاالمفهومفيحقاللدراساتالدعوية؟ -2

 ماهواألثرالذيأحدثههذااالختالفبينمفهوميالدعوةواإلصالحفيمجااللدراساتالدعوية؟-3



 :التعريفبالدعوة

 مختارالصحاح: دعاالدعوةإلىالطعامبالفتح،ويقالكنافيدعوة في جاءلغة :

 (فالن،ومدعاةفالنوهومصدر،والمرادبهما: الدعاءإلىالطعام،و)الدعوة

 مالعرب،وعديالرباببالكسرفيالنسب،و)الدعوى( أيضاًهذاأكثركال

 يفتحونالدالفيالنسبويكسرونهافيالطعام،و)الدعي( منتبنيته،ومنه

 (1قولهتعالى:وماجعألدعياءكمأبناءكم

 (وادعىعليهكذا،واالسمالدعوى،وتداعتالحيطانأيتهادمت،و)دعاه

 (صاحبه،واستدعاهأيضاً،و)دعوت( اللهلهوعليهأدعوه )دعاءا(،و)الدعوة

 واحداألدعية،وتقولللمرأة: أنتتدعينوتدعوينالمرةالواحدة،و)الدعاء( 

 وتدعينبإشمامالعينالضمة،وللجماعةأنتنتدعونمثاللرجالسواء،

 و)داعية( اللبن: مايتركفيالضرعليدعومابعده،

 وقالمحمدأمينحسن: وردلفظالدعوةفيالقرآنالكريمفيآياتكثيرة

 وبمعانمتعددةيهمناهنامعنيان،الدعوةبمعنىالتبليغوالبيان،ونقل

 :هدايةاللهإلىالناس،وقدوردبهذاالمعنىآياتكثيرةمنهاقولهتعالى

 :[ ،وقولهتعالى22ومنأحسنقوالًممندعاإلىاللهوعملصالحا(( ]فصلت))

 [،وقولهتعالى: ))قلهذه5قالربإنيدعوتقوميليالًونهارا(( ]نوح ))

 101]يوسف  2سبيألدعوإلىاللهعلىبصيرة((

 نداءوالطلبلالجتماعفمفهومالدعوةمنخاللمدلولهااللغوييشيرإلىال

 علىشيءأواالشتراكفيه،فدعاالرجلناداهأوطلبه،واالصطالحهوالذي

 يعينويحددالمرادمنالنداءأوالطلبوبغيربيانالمقصوديبقىالمعنى

 .عاماًشامالً 

                                                           
 انظر: )مختارالصحاحللرازيص 1502
 ]انظر:خصائصالدعوةاإلسالميةلمحمدأمينحسن،ص 261



 بالدعوةاصطالحاً  التعريف -

 :الشرعقدوردتفيهاعدةتعاريف،نذكرمنها لسان الدعوةفي

 - رحمهاهلل -تعريفشيخاإلسالمابنتيمية  (1

3الدعوةإلىاهلل،هيالدعوةإلىاإليمانبه،وبماجاءتبهرسله،بتصديقهمفيماأخبروابهوطاعتهمفيماأمرو)

 .(ا

 تعريفد. السيدمحمدالوكيل (2

 الدعوةإلىاللههيجمعالناسإلىالخير،وداللتهمعلىالرشد،بأمرهم

 بالمعروفونهيهمعنالمنكر،قالتعالى: ))والتكنمنكمأمةيدعونإلى

 4103الخير(( ]آلعمران

 الدعوةهيرسالةالسماءإلىاألرض،وهيهديةالخالقإلىالمخلوق،وهيدين

 اللهالقويم،وطريقهالمستقيم،وقداختارهااللهوجعلهاالطريقالموصل

 [،ثماختارها11إليهسبحانه، ))إنالدينعنداللهاإلسالم(( ]آلعمران 

 ))ومنيتبعغيراإلسالم 5لعباده،وفرضهاعليهم،ولميرضبغيرهابديالًعنها

 [115هوهوفياآلخرةمنالخاسرين(( ]آلعمران دينافلنيقبلمن

 

 وخالصةالتعاريففإننانقولبأنالدعوة

 إلىاللههيقيامالداعيةالمؤهلبإيصالديناإلسالمإلىالناسكافة )أمة

 الدعوةوأمةاالستجابة( وفقاألسسوالمنهجالصحيح،وبمايتناسبمعأصناف

 المدعوينويالئمأحوالوظروفالمخاطبين

الدعوةفياإلسالمهيالتبشيروالدعوةإلىدخوالإلسالم،واإليمانبهوبماجاءتبهرسله،بتصديقهمفيماأخب

روابه،وطاعتهمفيماأمروا،وهوبحسبالمفهوماإلسالميقيامالمسلمذياألهليةـفيالعلموالدينـبتبصيرال

                                                           
 انظر: مجموعالفتاوىالبنتيميةج62/ 3621
 انظر: أسسالدعوةوآدابالدعاءللدكتورالسيدمحمدالوكيل،ص49
5  

55الدعوةوالدعاءللصواف،ص: انظر  



ناسبأمورالدين،وحثهمعلىالخير،وإنقاذهممنشرواقع،وتحذيرهممنسوءمتوقع،علىقدرالطاقة،ليفو

[ 1ابسعادةالعاجلواآلجل،]زو

وُيختصرتعريفالدعوةبأنهمعرفةالدينودعوةالناسإليه،وُيسمىالُمسلمالُمتطوعللدعوةبـالداعيأوالداع

ية،وهوالشخصالذيتطّوعلنفسهلهذاالعمل،وهوالذييدعوالناسإلىاإلسالمعنطريقالحواروإقامةالُحج

ويةوكذلكعلىبعضآثارصحابةنبجبغرضالتبليغوإيصااللرسالة،ُوردتأدلةشرعّيةمنالقرآنوالسنةالنب

ياإلسالممحمدبأنأساسالدعوةهياللينوالرحمةوالتعاملبُخلٍقحسن،الالِغلظةوالفظاظة،كمايؤمنالُمسل

مينبأنهالُيوجدإكراهفيالدعوةوالإجبار،وتكوناالستجابةباالختيار. 

ضه،فالتكونالدعوةفقطفيغرضالدخولفياإلسالم،باللدعوةفيالعملبواجباتهوأركانه،والتخليعنمايناق

 .الدعوةتكونعلىالُمسلمينوبشكأٍلكبرعلىغيرالمسلمين

أنهامنأكبرأسبابزيادةالحسنات ,كماقالصلىاللهعليهوسلم : )   .

 .  6منسنفياإلسالمسنةحسنةفلهأجرهاوأجرمنعملبهامنبعدهمنغيرأنينقصمنأجورهمشيء (

أنالدعوةسببلحفظالشريعةوبقاءها , وهذاممايحبهاللهويرضاه ,  .

صالشريعةبالدعوةإليه،ولذلكانظرللبالدالتيتغيبفيهامعالمالدعوة , ومماتواترتنصو

 . كيفتغيبفيهاالعقائدالصحيحةوالعباداتالشرعيةوالسننالنبوية

أنهاتوقفتيارالفسادأوتقللمنه 

,ألنالحققويوفيهعواماللتأثيرولكنأينمنيحملهللناس؟وكماأنهناكتياراتوجهودألهاللفسادكالمنصرين

وأصحابالدياناتاألخرىوغيرهممنالمفسدينمنأصحابالشهواتالذينينشرونالشهواتفيالقنواتوالمواقعا

إللكترونيةوالصحفوالمجالتوغيرهامنوسائالإلفساد , 

ياتوفيجميعاألبوابالمتاحةإليقافهذاالمّداإلفساديالمعلنفيالعالفيجبأنيقومالدعاةبالدعوةعلىكافةالمستو

 مبأسره

 . الصالحا

تواترورودمادة )صلح( فيالقرآنالكريم،مايدلعلىمركزيةهذهالمادةوأهميتهافيالخطابالقرآني. 

والغرابةفيذلك،فالقرآنفياألساسهودعوةإلىالصالحواإلصالح،صالحالعالَموإصالحالناس،وهوبا

 .ادواإلفسادلمقابلحربعلىالفس

ح  ُُ  -بفتحالالموضمها-وتفيدمعاجماللغةأنمادة )صلح( تدلعلىخالفمادة )فسد(. يقال: صَل

الشيءيصلُحصالحاًوُصلُوحاً: زالعنهالفساد. وأصلحفيعملهأوأمره: أتىبمابماهوصالحونافع. 

وأصلحبينهما: أزالمابينهمامنعداوةوشقاق. ويختص )الصالح( باألفعالغالباً. 

(. 102تارةبالفساد،وتارةبالسيئة،قالتعالى: }خلطواعمالصالحاوآخرسيئا{ )التوبة:وقوبلفيالقرآن
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(. و)صالح( اسممنأسماءمكة. 55وقالسبحانه: }والتفسدوافياألرضبعدإصالحها{ )األعراف:

 .(33و)صالح( اسمالنبيالمرسإللىقومثمود،قالتعالى: }وإلىثمودأخاهمصالحا{ )األعراف:

وقدوردلفظ )صلح( 

القرآنالكريمفيثمانينومائةموضع،جاءفيصيغةالفعلفيثالثينموضعاً،منذلكقولهتعالى: ومشتقاتهفي

(. فيحينوردفيصيغةاالسمفيخمسينومائةموضع،منذلكقولهتعالى: 1}وأصلحواذاتبينكم{ )األنفال:

{ 7}والصلحخير

وقرنالقرآنالكريمبيناإليمانوالعماللصالحفيواحدوخمسينموضعاً،منذلكقولهسبحانه: 

 .(8منواوعملواالصالحات{}وبشرالذينآ

 :ولفظ )صلح( ومشتقاتهوردفيالقرآنعلىمعان،نذكرمنها

 

،قااللطبري: 9بمعنى )اإليمان(،منذلكقولهتعالى: }جناتعدنيدخلونهاومنصلحمنآبائهم{ 

و"صالحهم": إيمانهمباللهواتباعهمأمرهوأمررسولهصلىاللهعليهوسلم. ونحوذلكقولهسبحانه: 

 .أكنمنالمؤمنين . أي:10}فأصدقوأكنمنالصالحين{

بمعنى )ُحسنالمنزلة(،منذلكقولهتعالىفيحقإبراهيمالخليلعليهالسالم: 

،أي: 11}وإنهفياآلخرةلمنالصالحين{

إنإبراهيمفيالداراآلخرةيومالقيامةلممنصلحأمرهوشأنهعندهللا،وَحُسنتفيهامنزلتهوكرامته. 

ةلمنالصالحين{: قالبعضأهاللعلم: كلماأخبرعنهالقرآنعنإبراهيمعليهالسالمأنه }فياآلخر

 .()12يعنيفيالمنزلةعندهللا،نحوقولهسبحانه: }وآتيناهفيالدنياحسنةوإنهفياآلخرةلمنالصالحين{ 

 

(،قااللبغوي: أي: 122بمعنى )الرفق(،منذلكقولهتعالى: }اخلفنيفيقوميوأصلح{ )األعراف:

 .ارفقبهم

(،أي: 11هود:بمعنى )التزامشرعاهلل(،منذلكقولهتعالى: }إنأريدإالاإلصالحمااستطعت{ )

ليسليهدفمنورائيدعوتكمإالأنتلتزمواشرعاهلل،فتأتمروابأمره،وتنتهوابنهيه. ونحوهذاقولهسبحانه: 

(،أي: تابواعنالمعاصي،والتزمواشرعاهلل. ولفظ )صلح( 150}إالالذينتابواوأصلحوا{ )البقرة:

                                                           
  .(النساء:653)7
 البقرة:52)8
 (الرعد:58)9
 (المنافقون:60)10
 البقرة:680)11
 النحل:12655



لقهالتكونإالبالتزاومااشتقمنهكثيراًمايأتيفيالقرآنبحسبهذاالمعنى؛وذلكأنإصالحالعالقةبينالعبدوخا

  .مشرعهأمراًونهياً 

(،أي: 55بمعنى )الطاعة(،منذلكقولهتعالى: }والتفسدوافياألرضبعدإصالحها{ )األعراف:

بعدقيامالطاعةفيهاللهتعالى. ومنهذاالقبيلقولهسبحانه: }وبشرالذينآمنواوعملواالصالحات{ 
 .أي: آمنواباللهوأطاعوه. وهذاكثيرفيالقرآن13

)برالوالدين(،منذلكقولهتعالى: }ربكمأعلمبمافينفوسكمإنتكونواصالحين{ بمعنى 

 .(،أي: أنتكونواأبراراًمطيعينقائمينبمالزمكممنحقالوالدين25)اإلسراء:

بمعنى )الوفاءوحسنالصحبة(،منذلكقولهتعالى: }ستجدنيإنشاءاللهمنالصالحين{ 

 .اقلت(. قالعمررضياللهعنه: يعني: فيحسنالصحبةوالوفاءبم23)القصص:

(،أي: 13بمعنى )المرسلين(،منذلكقولهتعالى: }ربهبليحكماوألحقنيبالصالحين{ )الشعراء:

اجعلنيرسوالًإلىخلقك. ونحوهذاقولهعزوجلعلىلسانيوسفعليهالسالم: 

  .(101}توفنيمسلماوألحقنيبالصالحين{ )يوسف:

(،أي: 10بمعنى )الحج(،وذلكقولهتعالى: }فأصدقوأكنمنالصالحين{ )المنافقون:

 .أحج،وهذامرويعنابنعباسرضياللهعنهما. وهوقولفيالمرادمن )الصالح( فياآلية

(،أي: 11بمعنى )تسويةالَخْلق(،منذلكقولهتعالى: }لئنآتيتناصالحا{ )األعراف:

ا. وهذاقولفيالمرادمناآلية. وعليهأيضاًقولهسبحانه:  دَعوااللهربهماأنيكونالمولودبشًراسوّيً

(. وقدقااللطبريهنا: الصوابمنالقوألنيقال: 110}فلماآتاهماصالحا{ )األعراف:

إناللهأخبرعنآدموحواءأنهمادَعوااللهربهمابحملحواء،وأقسمالئنأعطاهمامافيبطنحواء،صالحاًليك

ونانللهمنالشاكرين. و)الصالح( قديشملمعانيكثيرة: منها )الصالح( فياستواءالخلق،ومنها 

)الصالح( فيالدين،و)الصالح( فيالعقلوالتدبير. 

انذلككذلك،والخبرعنالرسولصلىاللهعليهوسلميوجبالحجةبأنذلكعلىبعضمعاني )الصالح( وإذك

هاهلل،فيقال: إنهماقاال: }لئنآتيتناصالحا {  كماعمَّ دونبعض،والفيهمنالعقلدليل،وجبأنُيَعمَّ

 .(بجميعمعاني )الصالح

 

 االصالح في القران

ترامالذات،وحبالخير،والتنكاإلصالحظاهرةصحية،وداللةقويةعلىعلوالهمة،وقوةالعزيمة،واح]

 .رللذلوالركونوالركود؛ومنقبلذلكهومطلبشرعيربانيالتقومالحياةإالبه

                                                           
 ،(البقرة:52)13



وحينمايعودالمرءإلىالنهرالرقراق،والنبعالمتدفق،والمنهاجاألََجلِّ،إلىالقرآنالكريم،يجدمايبهرالنف

المس،ويطربالحس،ويهزالوجدان،ويبعثاإلكبارواإلجاللوالخشوعوالخضوعلهذاالقرآنالعظيم،و

هوحذرنامنه  .نهجالقويم،الذيمامنخيرفيالدنياواآلخرةإالحواهودلناعليه،ومامنشرإالوقدجالَّ

 

 :والمتأملآلياتاإلصالحفيالقرآنالكريميجداآلتي

وردتكلمةاإلصالحبمشتقاتهافيالقرآنالكريمحواليمائتيمرة,  -1

 .14واإلكثارمنذكرالشيءيدلعلىالعنايةبه

وردتكلمةاإلصالحفيآياتكثيرةمرتبطةبكلمةالفسادومقابله،كقولهتعالى: -2

[،ووردتفيآياتأخرىمقابلةللسيئة،كقولهتعالى: 220)َواللَُّهَيْعَلُماْلُمْفِسَدِمَناْلُمْصلِِح( ]البقرة:

ًئا( ]التوبة:  .[15102)َخلَُطواَعَماًلَصالًِحاَوآَخَرَسيِّ

 -3.ةوردتكلمةالفسادوهيضداإلصالححواليخمسينمر

وردالربطالوثيقفيالقرآنالكريمبيناإليمانواإلصالح،كقولهتعالى: 

[،وبينالتقوىواإلصالحكقولهتعالى: 21)َفَمْنآَمَنَوأَْصلََحَفاَلَخْوفٌَعلَْيِهْمَواَلُهْمَيْحَزُنوَن( ]األنعام:

َقىَوأَْصلََحَفاَلَخْوفٌَعلَْيِهْمَواَلُهْمَيْحَزُنوَن( ]األعراف: لتوبةواإلصالحكقولهتعالى: [،وبينا35)َفَمناتَّ

الَِّذيَنَتاُبواَوأَْصلَُحوا( ]البقرة: [،وقولهتعالى: )َفإِْنَتاَباَوأَْصلََحا( 150)إاِلَّ

اللََّهَغفُوٌرَرِحيٌم( ]النور:15]النساء: الَِّذيَنَتاُبواِمْنَبْعِدَذلَِكَوأَْصلَُحواَفإِنَّ  [5[،وقولهتعالى: )إاِلَّ

اإْلِْصاَلَحَمااْسَتَطْعُت(  -عليهمالسالم-ياء يبينالقرآنالكريمأنرسالةاألنب هياإلصالح: )إِْنأُِريُدإاِلَّ

 .[11]هود:

 .أنالفسادوتركاإلصالحهوسببكلنقمة،وأساسكلبلية،وعنوانكلشقاء-5

هذهبعضالمالمحالعامةلهذاالموضوعفيالقرآنالكريم. 

الصالحضدالفساد،وهوبمعنىاالستقامةواالعتدالوالتقويم. 

 .الشيءعناالعتدالواالستقامةالفسادبمعنىخروج

تبدأقصةالصالحوالفسادمنقبلخلقابنآدم،حيثتخوفتالمالئكةمنوجودهفياألرضألنهاصالحةسليمةنقي

ة،وقديأتيإليهاهذاالمخلوقفيفسدفيها،قالتعالى: 

يَجاِعلٌِفياأْلَْرِضَخلِيَفًةَقالُواأََتْجَعلُِفيَهاَمْنُيْفِسدُ  َكلِْلَماَلِئَكِةإِنِّ ُحِبَحْمِدَكوَ )َوإِْذَقالََربُّ َماَءَوَنْحُنُنَسبِّ ِفيَهاَوَيْسِفُكالدِّ

يأَْعلَُمَمااَلَتْعَلُموَن( ]البقرة: ُسلََكَقاإَلِنِّ  .[30ُنَقدِّ
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هواستفهاماسترشادي,  -كماقااللبالغيون-ونوعاالستفهامهنا 

ترضواعليه وليساستفهاماًاستنكارياً؛إذيستحيلعلىالمالئكةأنيستنكرواشيئاًيريداللهلهأنيكون, أوأنيع

, وإنماهميسألونعنالحكمةفيذلك, فيقولون: ياربنا! -سبحانه-

 .ماالحكمةفيخلقهؤالءمعأنمنهممنيفسدفياألرضويسفكالدماء؟قال: إنيأعلمماالتعلمون

وقدعلمتالمالئكةمنعلماللهتعالىأنهالشيءأبغضإلىاللهمنسفكالدماءوالفسادفياألرض،وهذاهوالمتح

لدماءظاهرةمألوفة،بللقدسالتاألرضبدماءالناسوأكثرهمأبرياء،بلوققفيهذاالزمنعلىيدبنيآدم؛فإنسفكا

أكثرهممسلمون،وكذلكالفساد،فلمتعرفالخليقةفيتاريخهاأشدفساداوالأعظمفجورامماتتلطخبهاألر

 .16ضفيهذاالزمان

 -عليهمالسالم-فيكتابهأناألنبياء  -جلوعال-وبينلنا 

لحعليهالسالميناديفيقومه: بعثواإلىأقوامهملإلصالحومحاربةالفسادوالمفسدين،هذاهوصا

قُوااللََّهَوأَِطيُعوِن * َواَلُتِطيُعواأَْمَراْلُمْسِرِفيَن * الَِّذيَنُيْفِسُدوَنِفياأْلَْرِضَواَلُيْصلُِحوَن(  )َفاتَّ

 .[152-150]الشعراء:

يهتفبالنداءنفسه:  -عليهالسالم-وهاهوشعيب 

 .[35)اْعُبُدوااللََّهَواْرُجوااْلَيْوَماآْلِخَرَواَلَتْعَثْواِفياأْلَْرِضُمْفِسِديَن( ]العنكبوت:

يناديفيبنيإسرائيل: )ُكلُواَواْشَرُبواِمْنِرْزِقاللَِّهَواَلَتْعَثْواِفياأْلَْرِضُمْفِسِديَن(  -عليهالسالم-وموسى 

[؛وهاهويقدمالنصيحةالغاليةألخيه: 50]البقرة:

ِبْعَسِبياَلْلُمْفِسِديَن( ]األعراف:)َوقَ   .[122الَُموَسىأِلَِخيِهَهاُروَناْخلُْفِنيِفيَقْوِميَوأَْصلِْحَواَلَتتَّ

وكذلكيزجيموسىهذهالنصيحةالغاليةإلىقارون: 

ْنَياَوأَْحِسْنَكَماأَْحَسَناللَّ  اَراآْلِخَرَةَواَلَتْنَسَنِصيَبَكِمَنالدُّ ا)َواْبَتِغِفيَماآَتاَكاللَُّهالدَّ ُهإِلَْيَكَواَلَتْبِغاْلَفَساَدِفياأْلَْرِضإِنَّ

اْلُمْفِسِديَن( ]القصص:  .[33للََّهاَلُيِحبُّ

ولقدابتليموسىبفرعونوبنيإسرائياللذينبلغواأقصىدرجاتالفسادوالفسقوالضالل: 

 .[12-10]الفجر:)َوِفْرَعْوَنِذياأْلَْوَتاِد* الَِّذيَنَطَغْواِفياْلِباَلِد * َفأَْكَثُرواِفيَهااْلَفَساَد( 

 -عليهالسالم-واألدهىمنذلكواألمرأنفرعونكانيدعيالصالحواإلصالحويتهمموسى 

بالفساد،قالتعالى: 

لَِديَنُكْمأَْوأَْنُيْظِهَرِفياأْلَْرِضاْلفَ  يأََخافُأَْنُيَبدِّ ُهإِنِّ َساَد( )َوَقالَِفْرَعْوُنَذُروِنيأَْقُتْلُموَسىَوْلَيْدُعَربَّ

المعكوسعندأهاللكفروالضاللفيكلمكانوزمانكمايفعلفراعنةالعصرحين[،وهذاهوالمنطق25]غافر:

مايتآمرونعلىالمصلحين،ويعلنونالحربعلىالمسلمين،ويشوهونصورةالناصحين،ويتهمونهمبأنهمي

 !فسدونفياألرض،فالبدمنإعالنالحربعليهمإلقامةالعدلوالحريةوالسالمواألمنوالديمقراطية

                                                           
 خصائصالدعوةاإلسالميةلمحمدأمينحسن16



يم،ويبينأنهاأسلوبيتبعهالكافرونكماسمعنا،ويسلكهأيضاالفهذهالسمةوالمغالطةيجليهالناالقرآنالكر

منافقونوالمراوغونوالعلمانيونالذينيمتهنونالفساد،ويسعونللفسق،ويقودونالبشريةإلىالمهاويوالمها

 .لك

ولقدحذرالقرآنأشدالتحذيرمنالمتظاهرينباإلصالحوهمسدنةالفسادوأربابه،قالتعالى: 

اِسَمْنُيْعِجُبَكَقْولُُهفِ  اْلِخَصاِم * )َوِمَنالنَّ ْنَياَوُيْشِهُداللََّهَعلَىَماِفيَقْلِبِهَوُهَوأَلَدُّ ياْلَحَياِةالدُّ

اْلَفَساَد( ]البقرة: ْسلََواللَُّهاَلُيِحبُّ  .[205-202َوإَِذاَتَولَّىَسَعىِفياأْلَْرِضلُِيْفِسَدِفيَهاَوُيْهلَِكاْلَحْرَثَوالنَّ

حجةاإلصالحمنيحملشعارالدين،ويتزيابزياوممنيشبههؤالءفيالفهمالمعكوسوفيسلوكطريقالفسادب

ثميمتهنالعنفوالقتلوالتخريبوإشاعةالخوفوالرعببحجةاإلصالحوالتقويم،وذلكهوالفسادب17إلسالم،

ُهْمُيْحِسُنوَنُصْنًعا( ]الكهف: ْنَياَوُهْمَيْحَسُبوَنأَنَّ  .[102عينه، )الَِّذيَنَضلََّسْعُيُهْمِفياْلَحَياِةالدُّ

ينهومايكونرحمةوسالماً, ولطفاًوسعادة, إناإلصالحالذيينبثقمنالد

وسمواًوإشراقاً؛إصالحيهبكالنسيمالعليل, ويمضيكالجـداواللرقراقـة, ويتدفقكاألنهارالعذبة, 

يرويالظمأ, ويذهبالعطش, ويسعداألرواح, ويبهجالقلوب, ويقراألعين, وينبهالغافل, 

لمة،وينبذالهوى, ويعلمالجاهل, ويهديالتائه, ويرشدالحيران, ويوحدالصف, ويجمعالك

ويمقتالعقد, ويأبىالطغيان, ويأنفالجور, ويتزيابالعدل, ويتجملبالعقل, ويستنيربالحكمة, 

ويمضيعلىبصيرة؛الدليلديدنه, والحجةعنوانه،واإلقناعبرهانه؛إصالحيفرحبهالمسلمون, 

 .ويسربهالمؤمنون, ويشرقبروعتهالحاقدونوالمغرضون

واالتهاماتالمنمقة،والشبهاتالمموهة,  أماالدعاوىالزائفة, والشعاراتالطائشة,

فهيداللةعلىحمقأصحابها, وبرهانعلىجهألربابها, التهديضاالً, والتردغاوياً, والتصنعمعروفاً, 

 .والتثمرفضيلة

وإنالعجبالينقضيمنأناسيتبجحونباإلصالح, وإرادةالخير, ونصرةالدين, ثميخالفونمنهجالدين, 

ن, ويشعلوناإلحن, ويزرعونالفرقة, وسموالمنهج, وصفاءالرسالة, يثيرونالفت

ويفرحونبالفوضى, بليعزفونألحانالرضاعلىترويعاآلمنين, وقتاللمسلمين, وتخريبالمنشآت, 

وتفجيرالمجمعات, وإنلكلشيءثمرة, فماهيثمارأفعالهم؟! ولكلفعلنتيجة،فمانتائجأفكارهم؟! 

المرجفين, لقداستثارتالمسلمين, وأثارتغضبالموحدين, وعمقتالُكْرهوالبغضألولئك

ثمعادتعليهمالحسرةوالندامة, والخيبةوالخسران, والمحقوالتشريد, بماكسبتأيديهم, 

 .وجَنْتهأفكارهم, ومنلميجعالللهلهنوراًفمالهمننور

إنالمصلحالذييحبهاللهويحبهعباداللههوالذييمضيعلىنورمناللهواتباٍعلنبيه, يدعوإلىالكتاب, 

: ويقيمالصالة, ويستقيمعلىالجادة, قالتعالى

ااَلُنِضيُعأَْجَراْلُمْصلِِحيَن( ]األعراف: اَلَةإِنَّ ُكوَنِباْلِكَتاِبَوأََقاُمواالصَّ  ..[130)َوالَِّذيَنُيَمسِّ
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إنللقرآنالكريمإشارةبديعة, وإلماحاتجميلة, واستمعإلىقولهتعالى: 

َرْحمَ  َةاللَِّهَقِريٌبِمَناْلُمْحِسِنيَن( )َواَلُتْفِسُدواِفياأْلَْرِضَبْعَدإِْصاَلِحَهاَواْدُعوُهَخْوًفاَوَطَمًعاإِنَّ

[،إنهينهىعناإلفسادفياألرضبعدإصالحها, 55]األعراف:

ثميرشدإلىالفعاللجمياللذيهواإلصالحبعينه, والفوزبرمته, وهوالتقربإلىاهلل،واالنطراحبينيديه, 

والخوفمنعقابه, والطمعفيمغفرته, 

 ئين, والمصلحونوليسالمفسدينواليقينبأنرحمتهوعطائهوفضلهإنماينالهالمحسنونوليسالمسي

المتأملآلياتاإلصالحيجدالمزجالقويبينهاوبينالتقوى, وتزكيةالنفس, و

 وحبالخير،وسالمةالمقصد؛وأيدعوىلإلصالحالتجمعتلكالصفاتفهيدعوةخائبة, ومسيرةغاوية؛

وإنالمفسدينمنجميعاألطرافوالتوجهاتمهماحاولوااإلصالحأوادعوهفلنتفلحجهودهم،ولنتثمرأعمال

ولوتخللهاشيءممايصلحللناسأويصلحبهالناس،فهمفياألصألصحابفساد،وسلكواسبيلفساد،همحتى

اللَهاَلُيْصلُِحَعَماَلْلُمْفِسِديَن( ]يونس: [؛قاالألصفهانيفيهذهاآلية: 11وهذاالُيصلحأبدا: )إِنَّ

 .إنالمفسديضاداللهفيفعلهفإنهيفسد،واللهتعالىيتحرىفيجميعأفعالهالصالح،فهوإذااليصلحعمله

الحواإلصالحومحاربةالفسادواإلفسادطريقللعزة،وسبيلللكرامة،وعنوانللفالح،ورفعةلألمإنالص

م،وحفظللشعوب،وكسبلمرضاةالواحداألحد،ونجاةمنعقابه: 

ْنأَْنَجْينَ  َقلِياًلِممَّ ٍةَيْنَهْوَنَعِناْلَفَساِدِفياأْلَْرِضإاِلَّ ُهْم( اِمنْ )َفلَْواَلَكاَنِمَناْلقُُروِنِمْنَقْبلُِكْمأُولُوَبِقيَّ

[،وإنالحاجةإلىاإلصالحمناألمورالملحةفيحياةالفردواألمة: 115]هود:

َكلُِيْهلَِكاْلقَُرىِبُظْلٍمَوأَْهلَُهاُمْصلُِحوَن( ]هود:  .[113)َوَماَكاَنَربُّ

إنالطريقإلىالصالحواإلصالحيقتضيالعقلوالعدلوالحكمةحتىتثمرجهودالمصلح،وتؤتيأكلها؛وأماسل

يرفيركبالمنافقينوالشهوانييناليصلح،وكذلكالتهورباسمالديناليصلوكسبياللمفسدينفاليصلح،والس

ح،والعنفوالتخويفواإلرهاباليصلح،بلهوسبياللمنهزمين،وطريقالعابثين؛إنالطريقالوحيدلإلصال

 -18عليهمالسالم-حالحقيقي،اإلصالحالنافعالماتعالخيِّرالنيِّرهوطريقاألنبياء 

إنعلىالمسلمينأنيسعواإلصالحقلوبهم،وإصالحنياتهم،وإصالحأعمالهم،وإصالحمسيرتهمالحياتية

سياسياواقتصادياوإداريا،إصالحاًينبعثمنقلوبمخلصة،وأنفسمؤمنة،وأرواحزكيةتسعىلإلصالح؛

رغبةفياإلصالح،رغبةفيالرقي،رغبةفيالعزة،رغبةفيالكرامة،التسعىلإلصالحوتناديبه, 

،وعباراتخرقاء،ثميمارسالفساد،ويعاقرالفسق،ويستمرأالظلم،فأولئكعاقبويبقىمجردشعاراتجوفاء

 .[220تهمالخسرانفيالدنياواآلخرة: )َواللُهَيْعلَُماْلُمْفِسَدِمَناْلُمْصلِِح( ]البقرة:

 األمرباإلصالح

ِبْعَسِبياَلْلمُ  ِخيِههاُروَناْخلُْفِنيِفيَقْوِميوأَْصلِْحوالَتتَّ َُ  .[-طه-ْفِسِديَن(قاالللهتعالى: ))وقالَُموسىأِل
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 اإلصالحبينالناس

قالسبحانه: 

اِسوَمْنَيْفَعْلذلَِكاْبِتغاءَ  َمْرضاِتاللَِّهفَ ))الَخْيَرِفيَكِثيٍرِمْنَنْجواُهْمإاِلََّمْنأََمَرِبَصَدَقٍةأَْوَمْعُروفٍأَْوإِْصالٍحَبْيَنالنَّ

 -سورة النساء-َسْوَفُنْؤِتيِهأَْجراًَعِظيماً(

 إصالحذاتالبين

 قالتعالى:

ُسولَِفاتقُوااللََّهوأَْصلُِحواذاَتَبْيِنُكْموأَِطيُعوااللََّهوَرُسو ْنفالُلِلَِّهوالرَّ َُ ْنفالِقاُِلأْل َُ لَُهإِْنُكْنُتْممُ ))َيْسألُوَنَكَعِناأْل

 .[3االنفالْؤِمِنيَن((]

 اإلصالحالعائلي

ِباْلَمْعُروِف((]  .[2قالتعالى: ))َوعاِشُروُهنَّ

 صالحالسنةالنبويةالشريفةتحثعلىاإل

 إصالحذاتالبين

 .[19«إصالحذاتالبينأفضلمنعامةالصالةوالصيام»قالرسوالهلل )صلّىاللهعليهوآله(: 
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إذاقلنابدايةالمشاحةفياالصطالح،فاليمكنالفصإلذاًبينمجاراةالسائدوالقديم،وبيننقدالقديموإرساءال

 .جديد

                                                           
 كنز العمال 8523ج192030



 .اليمكنأنيسيرالسائدوالتجديدمعافيخطينمتوازيينبهذاالمفهوم

 .عندماتطرحالجديدالبدأنيتضمناعتراضولوضمنيعلىالقديموهناتبدأبذورالشقاقبالظهور

فيالعهداألولوقبلمجيءالرسولكانالناسيهتدونالىالحنفيةاالبراهيمية،وكانهناكدعاةللعودةالىالفطرةا

 .حدثونفيذلكالنسانية،وُوِجدخطباءومفوهونوشعراءيت

واالختالفالذيحدثأنرسوالللهلميكنكسابقيهمنالمفوهينالذينجارواالسائدبلخرقحصنالمسلماتواعتلىأ

 .سوارالسائد

عافيَتها..  فأحدثشرخاكبيرافيالمفاهيموأعادللعقلحيويَتهوجعلمنظومةالقيمتستردُّ

يةمعالعبوديمماجعألصحاَبالمصالحيشعرونبخطرهذاالتجديدعلىمصالحهمفاليمكنأنتتالقىاإلنسان

 .ةواليمكنأنترضىِعليةالقوموشرفالقبيلةبالمساواةبينهموبينضعفاءمكةوفقراءالمدينة

الرسوالستنكركالمورقةبننوفألنيخرجهقوُمهفقال )أومخرجيهم( 

 .وأوضحلهورقةأنهلميأتأحدقطبمثلماجاءبهإالعودي

زواحدودالمألوفولمإنالعربعرفتاإلصالحوالدعوةإليهوالأدلَعلىذلكمنموروثهماألدبيولكنهملميتجاو

 .يكونواسوىتكتلمنالكتاللدهماءفلميحدثواأثر

بنساعدة  جاءمثالفيخطبةِقسُّ

)ياأيهاالناس،اسمعواواعوا،انظرواواذكروا،منعاشماْت،ومنماتفاْت،وكلماهوآتٍآْت،ليلداج،ونهار

ساج،وسماءذاتأبراج،أالإنأبلغالعظاتالسيرفيالفلوات،والنظرإلىمحالألموات،إنفيالسماءلخبراً،وإن

 ( ....فياألرضلِعَبراً،ماليأرىالناسيذهبون،فاليرجعون

ةمشكلةمعقريشعلىالشعائرفيذاتها, االسالمفيمقصدهليسشعائرتعبدية،وإ اللمتكنَثمَّ

بإلنهمكانوايعرفونالعبادة, وقدطافوابالبيت, وعمرواالمسجدالحرام, 

 .وصلوالألصنامحتىتقربهمإلىاللهزلفى

 .(حتىأنهمكانوايعرفوناللهولميكنجديداًعليهم )ولئنسألتهممنخلقالسماواتواألرضليقولناهلل

 

ةفيعالمالقيمَفلَْميؤسسلقيمةالكرممنبابالتفاخروإنماجعلهكقيمإناالسالمكانثورةفيكلشيء،حيثكانثور

ةاجتماعيةتكافلية،ولميؤسسللشجاعةواإلقداممنبابالسمعةوالهيبةبلجعلهمنظومةدفاعيةعنالحقوقو

 .المظالم

 .وكانثورةعلىعالماألفكارفرفضالقديموطلبالبرهانولميؤمنبالظنونادىإلىالتبين

 .يدمنمنظروهالقرآنيأنهدعوةٌالىالحريةوتركللعبوديةوكانثورةفيعالماألشخاصفجعلمقصودالتوح



وكانثورةعلىعالماألشياءفلميجعلمقصودالحياةالعبثوالباطلوإنماجعاللمهمةإصالحالكونوإعمارالد

 .نيا

 عندماكانتدعوةالرسولكسرالنمطيةالتفكيروخروجاعناإلطارالفكريالقديموانعتاقامنأسرالقطيع

 .لبصيرالاألعمىواستخدامالعقلالإلغاؤهوكانتمزيتهاالفرديةالالجمعيةواالتباعا
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