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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 املقدمة :  .

 احلمد هلل والصالة والسالم األمتان األكمالن علي خري الربية وهادي البشرية ، صاحب      
الوجه األنور ، واجلبني األزهر ، والقلب األطهر ، صاحب اللواء املعقود ،واحلوض املورود ، 
إمام الدعاة ومرشدهم إيل أحسن املناهج وأقومها ، ونشهد أنه بلغ الرسالة وأدي األمانة 
ونصح األمة ، وكشف الغمة وجاهد يف هللا حق جهاده حيت أاته اليقني صلي هللا عليه وعلي 

أصحابه ومن سار علي هنجه إيل يوم الدين أما بعد : فإن من نعم هللا تعايل الباهرة آله و 
وحكمه البالغة ، أن أكمل نصاب هذا الدين ، بكمال وسائل تبليغية وأساليب بالغية ، 

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم ومشوهلا وتنوعها يف خطاهبا ومضموهنا ومنهجها ، قال تعايل : )
 1 مْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديناً (َوأَ 

عوة وحيث أن وسائل الد2والشك أن من كمال الدين ومتامه كمال وسائل تبليغية ومتامها ،
اجتهادية وهو قول أكثر اجلماعات اإلسالمية املعاصرة ، لذا أن الوسائل املستحدثة ثبت 

 ناس بواسطتها إيل اإلسالم  .نفعها ، واهتدي كثري من ال
الشيخ  ألن :هللا  محهر وأان اخرتت يف موضوع حبثي أساليب الدعوة عند الشيخ حممد الغزايل 

تمع له مامل الح اجإلصامن دعاة اإلسالم العظام ومن كبار رجال  اإلمام حممد الغزايل واحد
دعوة ونذر دان المي جيتمع إال لقليل من الناهبني ، فهو مؤمن صادق اإلميان ، جماهد يف

شرح فه ، و هداأ حياته كلها خلدمة اإلسالم وسخر قلمه وفكره يف بيان مقاصده وجالء 
افة إسالمية ، وثق يقاخصومه رزقه هللا فكرا عم مبادئه والذود عن محاه ، والدفاع عنه ضد

 ي ، ووهبه هللاإلسالمر اواسعة ومعرفة رحيبة ابإلسالم ، فأمثر ذلك كتبا عدة يف ميدان الفك
ودة يه مشدإل تعايل فصاحة وبياان جيذب من جيلس إليه وأيخذ مبجامع القلوب فتهوي

،  إلسالم ايعرض من قضاايبصدق اللهجة ، وروعة اإلميان ووضوح األفكار وجالل ما
 فكانت خطبه ودروسه ملتقي للفكر ومدرسة للدعوة يف أي مكان حل به ،

                                                            
 3: اآلية سورة املائدة  1
 620ص  11جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج  2
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عامل أبدواء اجملتمع اإلسالمي يف شيت ربوعه ، أوقف حياته علي كشف العلل وحماربة البدع 
 .فيها وال التواء رمحه هللا تعايل الالغموضوأوجه الفساد يف لغة واضحة 

 كلهاتناول  تتبه أجد أمامي نصوصا كثرية فكرة من األفكار يف كأنين عند البحث عن 
املوضوع الواحد أبساليب خمتلفة وصور متنوعة وكلها معرب ورائع فيحتار املرء : أيها أيخذ 

 وأيها يدع ، وكم أيخذ منها وكم يرتك ،فما احلال واحلديث عن الدعوة وطريقتها عنده ؟ .
 ريين وعلي كل تقدير فإن الناقد بصري.وهذه حقيقة رغم وجود منتقديه الكث

  كلمة شكر وتقدير:
هللا تعايل علي توفيقه ،مث أتقدم ابلشكر والعرفان إيل القائمني علي جامعة املدينة العاملية أمحد 

مباليزاي ، اليت أاتحت يل فرصة الدراسة ووفرت يل سبل ذلك ، كما أشكر اإلخوة القائمني 
من إداريني ومعلمني ، كما أتقدم بفائق الشكر والتقدير إيل  علي كلية العلوم اإلسالمية

لبساطي الذي رعاين ابهتمامه اإبراهيم  السيد حممدالدكتور :  ،أستاذي مشريف يف البحث
 يف مجيع مراحل البحث .واستفدت منه كثريا يف توجيهاته القيمة 

  هللا خريا فجزآهموأشكر كل من أسدى إيل نصحا وتوجيها ، 
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 البحثخطة 
 املقدمة  .1

 : مشكلة البحث : تتلخص فيما يلي :ــ 2
لكل واليت تتمثل يف استخدام الوسائل املناسبة : أمهية استخدام األساليب اإلجيابية 1

 شرحية.
 : االستفادة من أساليب الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا . 2
 قد األسلوب األمثل للدعوة .ت:سلبيات الدعوة اليت تف 3
: اإلسهام يف إثراء املكتبة اإلسالمية إبضافة ماميكن من جديد 1البحث : : أهداف  3

 مما يكون فيه لطلبة العلم من فائدة .
: التعرف علي املزيد من األساليب الدعوية اليت ابتكرها العلماء منهم الشيخ حممد 2

 الغزايل رمحه هللا  .
: كتاب الدعوة 1ت منها : :الدراسات السابقة : الدراسات اليت رجعت إليها واستفد 4

 اإلسالمية وأساليبها وأهدافها للدكتور عبد الكرمي زيدان  .
 : كتاب وسائل ثقافة داعية للدكتور القرضاوي .2
 لداعية حممد قطب .ل: كتاب واقعنا املعاصر 3
: أساليبه والوسائل اليت اعتمد عليها الشيخ حممد الغزايل استفدت من كتاابته 4

 كتابه تراثنا  .وكتابه احلق املر ، وكتابه هذا ديننا الشخصية مثل :  
 وكتابه مقاالت الشيخ الغزايل، وكتابه خطب الشيخ الغزايل.

وكتابه السنة بني الفقهاء واحملدثني / وكتابه الدعوة اإلسالمية /وكتابه مهوم داعية / وكتابه 
 .وأساليبها  فقه السرية وغري ذلك من كتبه اليت تتحدث يف الدعوة

 هللا تعايل وعونه هذه املناهج التالية : مدنهج البحث : اتبعت يف حبثي حب: م5
 : املنهج االستقرائي . 1 

 : املنهج التارخيي .2
قد استخدمت هذه املناهج وغريها للوصول إيل أساليب الشيخ حممد الغزايل 

 رمحه هللا .
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فصل يتألف من : هيكل البحث : يتكون البحث من مقدمة ، وثالثة فصول، كل 6
 عدة مباحث ،ومطالب ، وخامتة : تتضمن أهم النتائج والتوصيات .

 : تقسيمات الرسالة : وقسمت الرسالة إيل ثالثة فصول : ــ 7
 الفصل األول : حياة الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا تعايل وفيه مبحثان :

 املبحث األول :عن حياته االجتماعية وفيه مطالب :
 : مولده ونشأته  .املطلب األول 

 املطلب الثاين : صفاته اخللقية  .
 املطلب الثالث :احملن الذي أصابته يف سبيل الدعوة  .

 املطلب الرابع : وفاته   .
 املبحث الثاين : عن حياته العلمية وفيه مطالب :

 املطلب األول : شيوخه  .
 املطلب الثاين : تعليمه 

 املطلب الثالث : مكانته العلمية .
 ملطلب الرابع : مؤلفاته  .ا

 الفصل الثاين :  بعض األساليب الدعوية وفيه مباحث :
 املبحث األول : تعريف األساليب ، والوسائل .

 املبحث الثاين : أسلوب احلكمة  .
 املبحث الثالث :أسلوب املوعظة  .

 املبحث الرابع: أسلوب اجملادلة  .
لغزايل رمحه هللا وجهوده لنشر الدعوة : الفصل الثالث : متييز أساليب الشيخ حممد ا

 وفيه مباحث :
 املبحث األول : األساليب اليت انتهجها يف دعوته  .

 املبحث الثاين : فكره وأساليبه يف تربية اإلانث  .
 املبحث الثالث : الداعية الناجح يف األساليب عند الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا .

 الكرمي عند الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا .املبحث الرابع : مكانة القرآن 



- 6 - 
 

 املبحث اخلامس : أساليب الدعوة يف زمن العوملة عند الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا .
ويف اخلتام :أن  أساليب  الدعوة عند الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا حتتاج إيل دراسة  

الذي كتب يف فرتة أوسع وتعمق أكثر والميكن حصرها يف هذا البحث املتواضع 
 .حمدودة

 التوصيات : أوصي إخواين الدعاة بقراءة كتب الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا تعايل
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 :الفصل األول 

 
 حياة الشيخ حممد الغزايل االجتماعية والعلمية وفيه مبحثان :

 
 : مطالب وهى أربعةوفيه املبحث األول : عن حياته االجتماعية 

 األول : مولده ونشأتهاملطلب 
 : صفاته اخللقية الثايناملطلب 

 ىف سبيل الدعوة صابتهأ اليتاملطلب  الثالث: احملن 
 املطلب الرابع : وفاته .
 : مطالب وهى أربعةاملبحث الثاين  : عن حياته العلمية : وفيه 

 األول : شيوخه املطلب
 : تعليمه الثايناملطلب 

 العلميةاملطلب  الثالث: مكانته 
 املطلب الرابع : مؤلفاته
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 : حياته االجتماعية وفيه مطالب : األولاملبحث 
 : ونشأته: مولده  األولاملطلب 

 هجرية  1335ذي احلجة سنة  5مولده : ولد الشيخ حممد الغزايل أمحد السقا ، يف 
 شيخ كان حيب) :م  ، ويقول الشيخ حممد الغزايل عن والده  1917سبتمرب  22املوافق 

 مايشاء، سالكهمن مماإلسالم أاب حامد الغزايل وكان عاشقا للتصوف حيرتم رجاله وخيتار 
) حممد ألنه كان حافظا للقرآن جيد الفهم لنصوصه ، ويروي أيب ألصدقاء األسرة أن تسمييت

فإن  األمركان   وإبحياء من أيب حامد رمحه هللا وأاي ما مناميه رؤيةالغزايل ( جاءت عقب 
 حامد الغزايليف تفكريي فأان انتفع من تراث أيب  ية اقرتنت بشخصي ، ولكنها مل تؤثرالتسم

صاحب ) هتافت الفالسفة ( كما انتفع من تراث خصمه ابن رشد صاحب )هتافت 
فإين أعترب نفسي التهافت ( وإذا كان الغزايل حيمل دماغ فيلسوف وابن تيمية حيمل رأس فقيه 

  3فقه معا ( تلميذا ملدرسة الفلسفة وال
م كان هو أكربهو سبعة  خوةنشأته :نشأ الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا يف بيئة متدينة ، بني إ

يقول :  ،مي لكر اآن ،ووالده كان اتجرا صاحلا وهو الذي وجه ابنه الغزايل إيل حفظ القر 
ب يب ، كي يذهللك الشيخ حممد الغزايل عن والده : ) بل إن من فضله علًي أن ابع مامي

 عنب (كال ال)ت معه إيل أقرب مدينة يقع فيها معهد أزهري حيث هاجر من قريته وأذهب
 ت ، نواسعشر مبحافظة البحرية إيل اإلسكندرية ، كي انتسب إيل األزهر وعمري 

ية ليس فيها شيء مثري ، وإن كان مييزها حب القراءة ، فقد كنت أقرأ  وطفوليت كانت عاد
 4كل شيء ومل يكن هناك علم معني ،بل كنت أقرأ وأان أحتدث ، وأقرأ وأتناول الطعام ( 

 : املطلب الثاين : صفاته اخللقية : فقد متيز الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا بصفات كثرية
جبماعة  والتحاقها كانت تربية الشيخ يف بيت أبيه الصاحل ، قل أن جتدها يف أقرانه ، ورمب

اإلخوان املسلمني ، وأتثره بشيوخه من علماء األزهر وطبيعة املرحلة اليت عاشها ،من امللكية 
كان هلا  وغريها من أحداث   واالعتقاالتاإلجنليزي والثورة ، واحلكم الدكتاتوري ،  واالحتالل

                                                            
 1خطب الشيخ حممد الغزايل ص 3

 1: نفس املصدر السابق ص 4
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املكتسبة ، ابإلضافة إيل صفاته الشخصية الثابتة املوروثة ، ومن أهم كبري األثر يف صفاته 
 ابلفضل ، صفاته رمحه هللا : اإلنصاف ورد الفضل ألهله ، فكان دائما ما يذكر أهل الفضل

فضل شيوخه عليه وأتثره هبم ، فهو يقول مثال عن الشيخ  ماذكرولو اختلف معهم ، وكثريا 
وانتصحوا أبدبه ، ،  ألبنان التالميذ الذين جلسوا إيل حسن رمحه هللا : أين واحد م ألبنا

 ويقول عن انتسابه جلماعة اإلخوان :  5وحملاته   يقظا تهواستقاموا بتوجيهه ، واستفادوا من 
)انتسبت جلماعة اإلخوان يف العشرين من عمري ، ومكثت فيها قرابة سبع عشرة سنة ، 

انتهي بصدور قرار يقضي بفصلي ، يادة اجلماعة ، وشاء هللا أن يقع نزاع حاد بيين وبني ق
وأريد أن أكون منصفا ، فإن الزعم أبن مجيع اإلخوان أشرار سخف وافرتاء ، والزعم أبن 

ومن الصفات اليت متيز هبا الشيخ  6اجلماعة كلها كانت معصومة من اخلطأ غرور وإدعاء ( 
يف كثري من آرائه ، وخاصة مع األشخاص ، فهو كثريا  االحنيازرمحه هللا : التجرد وعدم 

،وأن ما  أن القوم أصدق منا يف كثري من األمور هذا يذكراالحنالل الغريب ، ومع  ماذكر
 توصلوا إليه كان نتيجة ختطيط وجهد وتعب ، وشوري ودميقراطية يعيشوهنا .

ويقول الشيخ رمحه هللا : علينا أن نكشف الغطاء عن فريق من الدعاة الذين تكلموا عن 
احلركات  إجناحاإلسالم واشتغلوا بعرض تعاليمه ، فكان أسلوهبم يف الفهم والعرض  عوان علي 

فهو  فيما صنعبقوي دفعتها إيل األمام ، هذا الفريق وإن كان خملصا  وإمدادهااملناوئة له ، 
اليت قتلت صاحبها ، وهي تدافع عنه ، وإن كان مغرضا يبطن يل األذهان قصة الدابة يعيد إ

جيب ، فالويل له من هللا ومن الناس   لدعاته األوفياء غري ما يضمر لإلسالم غري مايظهر ، أو
 ، أما التحدي فيثري فيه الغضب ، وقد عرف عن الشيخ أنه كان رقيق القلب   7.

 ، سريع الدمعة :ايل عليه حفيظة الكثريين ، كان الشيخ رمحه هللا تعولعل هذا مما أاثر 
املسلمني م لي حكام عوإذا نظر إيل رجل ابئس احلال يف الطريق فريق حاله له ، ويصب اللو 

 .  غري ذلكإيل لتقصريهم يف حق شعبهم ، 

                                                            
  10: أنظر موكب الدعوة للغزايل ص 5
 71: أنظر قذائف احلق للغزايل ص 6
  14    13:موكب الدعوة ص 7
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تحدي فإنه يقول الشيخ رمحه هللا تعايل : ) اللفظة الرقيقة تطوي عنقي فأستسلم ، أما ال
 .   8يهيج يف طبيعيت غرائز اخلصام  ( 

اعتقل الشيخ حممد  الغزايل رمحه أصابته يف الدعوة : سبيل املطلب الثالث : احملن الذي 
م 1949سنة  17تعايل  بنشاطه املكثف ضمن مجاعة اإلخوان املسلمني اليت امتدت  هللا

وقضي يف معتقل الطور يف شبه جزيرة سيناء قرابة العام ، وصفه الشيخ القرضاوي رفيقه يف 
وله كان يصلي بنا الصلوات اخلمس ، ويقنت بنا قنوت النوازل ويلقي علينا حماضرة املعتقل بق

9 
املسلمني  إلخوانف اد مجال عبد الناصر ملوقفه الشجاع ابإلذاعة بعدم وصمث اعتقل يف عه

ي جهز علأأن  وحدهم أي دون احلكام فليس من خلقي اإلخوانقائال شتم  ابإلرهابيني
ن يستبقي مهة أ اة بلحيت كانت القيود يف يدي ، فلم تلن له قن إال ساعاتهي  جريح ، وما

 ه ،كتب  ساد مصر فرتة الستينات ، وصودرتللدعوة وجودا يف ذلك الظالم الذي 
ساجد املدير ن ممة مبوقفه ضد الشيوعيني حيث كوفئ أبن هبط ومنع من الرتقية الوظيفي

نع اخلطابة ائف وملوظيف سلم ا عشر عاما، إيل جمرد مفتش هلا ، مبعين ضياع مخسة  املصرية
 را ،د مرب  جتمل، مث حاول الرئيس أنور السادات إلصاق هتمة اإلرهاب به  ، ولكنها 

 خارج مصر لعدة سنوات  .مع تلك املضايقات إيل اهلجرة  أضطر
 10وغري ذلك من التضحيات الكثرية يف جهاد الدعوة فرمحه هللا تعايل رمحة واسعة 

    
من  مكتبة ضخمة العريبمي و :انتقل إيل رمحة هللا وترك للعامل اإلسال وفاتهاملطلب الرابع : 

لفائدة خاص ا شكلالكتب الفكرية ،والدراسات الدعوية اليت جيد فيها الناس والدعاة ب
 هله فسيح جنات وادخعايلتالفكرية واملتعة الوجدانية يف كتب الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا 

م يف اململكة 1996مارس  9 ه املوافق1416شوال  20هللا يف  يخ رمحهالش آمني ، تويف
ظمه احلرس نالذي  عصرالعربية السعودية أثناء مشاركته يف مؤمتر حول اإلسالم وحتدايت ال

 الوطين يف فعالياته الثقافية السنوية املعروفة ب 
                                                            

 138: قذائف احلق  ص  8

   15: موقف اإلسالم من استبداد احلكام ص 9

 15: نفس املصدر السابق ص 10
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 صلي هللا عليه والثقافة ( ودفن رمحه هللا مبقربة صحابة رسول هللا ) املهرجان الوطين للرتاث
 ،11وسلم يف البقيع ابملدينة املنورة ، وكان قبلها صرح أبن أمنيته أن يدفن يف البقيع 

 .م  وحتقق له مامتين نسأل هللا لنا وله الفردوس األعلى يف جنات النعي
  

  

                                                            
  4: دراسات يف فكر الشيخ حممد الغزايل للباحث : حممد عباس حممد ص  11
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 املبحث الثاين  : عن حياته العلمية : وفيه مطالب :  
 :  املطلب األول : شيوخه

ه ، فوجدت علي عدة كتب الشيخ حممد الغزايل للبحث علي مجيع شيوخاطلعت       
 بعض مشاخيه نقال من خطب الشيخ فيما يلي :    

 ذي كان مدرساال اينقزر القال الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا : ) أتثرت ابلشيخ عبد العظيم 
ا جيمع ن عاملكاو  ( وهو صاحب كتاب ) مناهل العرفان يف علوم القرآن بكلية أصول الدين 

بيان وحسن يف ال قدمبني العلم واألدب وعباراته يف كتابه املذكور تدل علي أنه راسخ ال
 الغرابوي ، براهيمإشيخ الديين أتثرت ابل اإلسكندريةالديباجة ، ونقاء العرض  ، ويف معهد 

يف العبادة  عالية رجةدوالشيخ عبد العزيز بالل ، وكاان يشتغالن ابلرتبية النفسية وهلما 
ية جازات العلمنيل اإلة بوعدم الفتن، وكاان ميزجان الدرس برقابة هللا وطلب اآلخرة  والتقوى

 ه هللامحر وقال الشيخ  ن ،ألن لأللقاب العلمية طنينا رمبا ذهب معه اإلخالص املنشود يف الدي
درسا ذكان م، ا فيما بعد شيخا لألزهر أصبححممود شلتوت الذي  أيضا ابلشيح : أتثرت

وعلوم  الفقه الجمللتفسري ، وله قدرة ملحوظة يف هذا اجملال إيل جانب رسوخ قدمه يف 
 ،ثريون الك رمحه هللا شخصية عاملية ابرزة يلتف حوهلاالشريعة إمجاال وقد كان 

  ألبنامحه هللا : أما أتثري األكرب فقد كان ابإلمام الشهيد حسن قال الشيخ حممد الغزايل ر 
يكون علماء العقيدة والشريعة وكان خطيبا متدفقا ينساب الكالم  عاملا ابلدين كأفقه ما وكان

رمحه هللا : يدرك  ألبناالشيخ الشهيد حسن فضوال وحقائق ال خياالت ، وكان  منه أصوال ال
هبا اإلسالم بعد ما سقطت خالفته وذهبت دولته وجنح املستعمرون املرحلة الرهيبة اليت مير 

، فكان الرجل يعارض هذا الطوفان املدمر عن طريق تكوين شرقا وغراب يف إنتهاب تركته 
،  وويالتعوائق  اجلماعات اليت تعتز بدينها وتتشبث ابحلق مهما واجهت من متاعب أو

 12رمحه هللا كان صديقا لكل من يلقي من أهل اإلميان  (  ألبناالشيخ حسن 
 :  املطلب الثاين : تعليمه

تعلم يف معهد اإلسكندرية الديين االبتدائي وظل ابملعهد حيت حصل منه علي شهادة 
ه املوافق 1356سنة  ، مث الشهادة الثانوية األزهرية ، مث انتقل بعد ذلك إيل القاهرة الكفاءة

                                                            
 2ب الشيخ حممد الغزايل ص:أنظر خط 12
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كلية أصول الدين ابألزهر الشريف ، وبدأت كتاابته يف جملة اإلخوان م وألتحق ب1937
املسلمني ، أثناء دراسته ابلسنة الثالثة يف الكلية بعد تعرفه علي اإلمام حسن ألبنا مؤسس 

ه 1360وظل اإلمام يشجعه علي الكتابة حيت خترج بعد أربع سنوات يف سنة  اجلماعة
واإلرشاد حيت حصل علي درجة العاملية سنة م ، وختصص بعدها يف الدعوة 1941    

وحفظ كتاب هللا تعايل يف العاشرة من م وعمره ست وعشرون سنة ، 1943ه         1362
عمره ، ويقول اإلمام الغزايل عن نفسه ) كنت أتدرب علي إجادة احلفظ ابلتالوة يف غدوي 

، ويف وحديت ، وأذكر أنين ختمته  ورواحي ، وأختم القرآن يف تتابع صلوايت ، وقبل نومي
 أثناء اعتقايل ، فقد كان القرآن مؤنسا يف تلك الوحدة املوحشة ( .

لقائه ابلشيخ اإلمام حسن ألبنا رمحه هللا فيقول  عن  ويتحدث الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا 
وم مسجد ، وكان من عاديت لز : ) كان ذلك أثناء دراسيت الثانوية يف املعهد ابإلسكندرية 

يلقي  ألعرفهعبد الرمحان بن هرمز حيث أقوم مبذاكرة دروسي ، وذات مساء هنض شاب 
علي الناس موعظة قصرية شرحا للحديث الشريف ) اتق هللا حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة 

وكان حديثا مؤثرا يصل إيل القلب ، ومنذ تلك الساعة  ( 13متحها وخالق الناس خبلق حسن 
اإلسالمي مع هذا الرجل العظيم إيل أن   به وأستمر عملي يف ميدان الكفاحتوثقت عالقيت
 م  رمحه هللا تعايل  .1949استشهد عام 

 : وثناء العلماء لهالثالث : مكانته العلمية  املطلب 
فهمه العميق الدقيق لروح الشريعة اإلسالمية احلنفية السمحة فهذا الدكتور يوسف القرضاوي 

مكانة الشيخ حممد الغزايل : ) واحلق أن هذه الدراسة أثبتت أننا أمام قائد كبري يقول مبينا 
والتوجيه ، وإمام فذ من أئمة الفكر والدعوة والتجديد ، بل حنن أمام مدرسة  من قادة الفكر

 ( 14متكاملة متميزة من مدارس الدعوة والفكر واإلصالح .
لقد أدركت وأان الذي سبق ودرست يقول :حممد عمارة )وهذا املفكر املعروف الدكتور : 

من أعالم الفكر اإلسالمي وكتبت عنهم الكتب والدراسات  اآلاثر الفكرية ألكثر من ثالثني
من جيل  وعاملالشيخ الغزايل رمحه هللا       لست إبزاء جمرد داعية متميز ،  أدركت أنين حيال

                                                            
 : رواه الرتمذي وقال حديث حسن صحيح  13

 : الشيخ الغزايل كما عرفته ، يف هناية الكتاب  14
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من العاملني علي جتديد فكر  وواحدومؤلف أومفكرمتعدداإلهتمامات ، ،  األساتذة العظام
 ( 15حياة املسلمني ، أدركت أنين إبزاء مجيع ذلك وأكثر منه وأهم  لتتجدد بهاإلسالم 

: واحلق أن كتااب يوضع  خطب الشيخ وهو يقدم،  الصبور شاهنيعبد )ويقول الدكتور: 
يتوج هبذا العلم الحيتاج إيل تقدمي ، فحسبه يف تقديري أن  األستاذ الغزايل اسمعلي عالقة 

عنه مامل تتلقي  اخلفاق ، وقد قرأت له الدنيا عشرات الكتب يف اإلسالم ودعوته ، وتلقت
عن أحد من معاصريه ، حيت إن عصران هذا ميكن أن يطلق عليه يف جمال الدعوة : عصر 

وهذا الكاتب السوري األستاذ :عمر عبيد حسنة : صاحب القلم (  16األستاذ الغزايل
 فهو يعتربمن سلسلة كتاب األمة : )  إصداراتيقول عن الشيخ يف تقدميه ألول الرصني ، 

من العمل  ويزيدحبق أحد شيوخ الدعوة احلديثة وفقهائها ، حيمل اتريخ نصف قرن 
 ( 17معامل احلركة اإلسالمية احلديثة ورموزها  اإلسالمي ، فهو أحد
 ث مبايلي : احلدي لعصراعن غريه من العلماء يف  أمتازرمحه هللا :  إن الشيخ حممد الغزايل

 واحملركة لنهضة األمة اإلسالمية . املنفعلة: فهمه لروح الشريعة 1
 : إدراكه أزمة األمة اإلسالمية املعاصرة   .2
 .  : شجاعته النادرة وتصديه املتميز للجامدين واملعاندين واملقلدين3
 دمة اإلسالم واملسلمني  .: حكمته وعقالنيته ورشده املتميز يف خ4
 تصديه ابلكتابة والتأليف   .: 5
 : تصديه بكل الوسائل الناجحة  .6
 : أتسيه الصادق واحلقيقي والواقعي ابملنهج النبوي الصحيح  .7

 املطلب الرابع : مؤلفاته :
، : واحدا من العالمات البارزة يف الفكر اإلسالمي املعاصر  الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا

املتميز دامت علي مدار ستني سنة أبكملها ، كانت  رحلة طويلة من العطاء الفكري
حمصلتها ماينوف عن الستني كتااب يف جماالت فكرية شيت ، أثرت بدورها املكتبة العربية 

                                                            
 24: الشيخ حممد الغزايل : املوقع الفكري واملعارك الفكرية ص 15

  3ص 1: خطب الشيخ الغزايل ج 16

  9:أنظر مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية للغزايل ص 17
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أذكرها فيما  واإلسالمية علي صعيد الفكر اإلصالحي الوسطي الرشيد ،وهذه بعض مؤلفاته
 : اإلسالم واألوضاع اإلقثصادية  .1يلي : 

 : اإلسالم واملناهج االشرتاكية   .2
 : من هنا نعلم   .3
 : اإلسالم واالستبداد السياسي   . 4
 :عقيدة املسلم  .5
 : خلق املسلم  .6
 فقه السرية  .: 7
 : قذائف احلق  .8
 :حصاد الغرور  .9

 :جدد حياتك  .10
 ر  .: احلق امل11
 : ركائز اإلميان بني العقل والقلب  .12
 : التعصب والتسامح بني املسيحية واإلسالم  .13
 : مع هللا   .14
 . : جهاد الدعوة بني عجز الداخل وكيد اخلارج 15
 : الطريق من هنا  .16
 : احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي  .17
 : الدعوة اإلسالمية تستقبل قرهنا اخلامس عشر  .18
 : دستور الوحدة الثقافية للمسلمني   .19
 .  : اجلانب العاطفي من اإلسالم20
 : قضااي املرأة بني التقاليد الراكدة والوافدة  .21
 ه وأهل احلديث  .: السنة بني أهل الفق22
 : مشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية   .23
 : سر أتخر العرب واملسلمني   .24
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 : كفاح دين    .25
 ذا ديننا      .: ه26
 : اإلسالم يف وجه الزحف األمحر  .27
 : علل وأدوية      .28
 : صيحة حتذير من دعاة التنصري  .29
 : معركة املصحف يف العامل اإلسالمي  .30
 : مهوم داعية   .31
 : مائة سؤال عن اإلسالم   .32
 : خطب يف شئون الدين واحلياة مخسة أجزاء 33
 ميتد يف فراغنا   .: الغزو الفكري 34
 : كيف نتعامل مع القرآن الكرمي   .35
 . : مستقبل اإلسالم خارج أرضه كيف نفكر فيه 36
 : حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي   .37
 : من كنوز السنة  .38
 : أتمالت يف الدين واحلياة    .39
 بني الشيوعيني والرأمساليني  . : اإلسالم املفرتي عليه40
 كيف نفهم اإلسالم    .  :41
 والعقل   . الشرعي: تراثنا الفكري يف ميزان 42
 : قصة حياة   .43
 : واقع العامل اإلسالمي يف مطلع القرن اخلامس عشر  .44
 .  : فن الذكر والدعاء عند خامت األنبياء45
 : حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العريب   .46
 والشريعة ضد مطاعن املستشرقني  .: دفاع عن العقيدة 47
 : اإلسالم والطاقات املعطلة   .48
 أحقاد وأطماع   . االستعمار: 49
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 األمم املتحدة   . وإعالن: حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم 50
 : نظرات يف القرآن   .51
 : ليس من اإلسالم    .52
 : يف موكب الدعوة   .53

إيل العديد من املؤلفات :  وغريها من املؤلفات  ، ولقد ترجم الكثري من هذه املؤلفات القيمة 
ومعظم الذين قاموا هبذه كاإلجنليزية ، والرتكية ، والفارسية ، واألردية ، واإلندونيسية وغريها ، 

فيض  الرتاجم هم من تالمذة الشيخ حممد الغزايل وحمبيه وعاريف فضله الذين استفادوا من
 .  18علمه وعطائه 

 
  

                                                            
 10الداعية األديب الشيخ حممد الغزايل للدكتور : عبد هللا العقلي  ص:  18
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 الفصل الثاين 
 بعض أساليب الدعوة وفيه مباحث :

 املبحث األول : تعريف األساليب والوسائل
 املبحث الثاين : أسلوب احلكمة
 املبحث الثالث : أسلوب املوعظة

 أسلوب اجملادلةاملبحث الرابع  : 
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  : واصطالحا لغة والوسائل  املبحث األول : تعريف األساليب 
: الطريق، ويقال سلكت أسلوب فالن يف كذا: طريقته ومذهبه، األسلوب يف اللغة 

ويقال أخذ فالن يف أساليب يف القول أي: أفانني 19 وأسلوب الكاتب: طريقته يف كتابته
 ( 20منه

أبن األسلوب هو: )طريقة الداعي يف دعوته( أو   البيانو ينويف االصطالح عرفها        
كيفية تطبيق مناهج الدعوة( فأساليب الدعوة: )الطرق اليت يسلكها الداعي يف دعوته( أو  

  21كيفيات تطبيق مناهج الدعوة(
فيد شيئاً يام ال عنه أإذا أتملنا اجلانب األول من التعريف طريقة، أو الطرق جند        

عندما  الدعوةفامة عيف دعوته أيضًا عبارة   وأي طريق؟ كما أن كلمةحمدداً، فأي طريقة 
و قة أي. فأي طر اخل..ها.تطلق يراد هبا أركان الدعوة وأصوهلا، ومناهجها؟ وأساليبها ووسائل

 .اخلطريق يسلكها الداعية يف جانب األركان واملناهج...؟ 
يه شيء من فد أن جن(. مناهج الدعوةأما إذا أتملنا التعريف الثاين: )كيفية تطبيق        

عها، ، وموضعها: اخلطط والنظم املرسومة للدعوة من حيث واضاملناهج هي القصور وأن
تنزيل  يتم ذلك الاقع واللو اإىل أرض   وطبيعتها، وركائزها. ومبا أن هذه اخلطط حتتاج إىل تنزيل

نه التعريف ما خال ما يب وهذإال عرب أساليب الدعوة لزم اإلشارة إىل ذلك يف تعريف األسال
 آنف الذكر.

هو أقرب  -قديري تعليه ميكن أن نضع تعريفًا فيه تالف للقصور السابق ولعله يف       
ا من ومة هلرسللمعىن االصطالحي لألساليب وهو: )كيفية تنزيل خطط ونظم الدعوة امل

 حيث واضعها وموضوعها وطبيعتها، وركائزها، إىل أرض الواقع(.
 : وسائل الدعوة:اثنيا

الوسائل يف اللغة مفردها وسيلة، والوسيلة مبعىن الوصلة واالتصال وهي يف األصل: ما توصل 
إذن فالوسيلة يف اللغة أتيت مبعىن: 22 به إىل الشيء ويتقرب به، يقال وسل إليه وسيلة وتوسل

 الوصلة واالتصال، والتوسل، والتقرب.
                                                            

   443ص 1:املعجم الوسيط مادة : سلب ، ج  19

  86ص 1، والقاموس احمليط ج 472ص1: لسان العرب ج 20

  47: املدخل إيل علم الدعوة حممد أبو الفتح ص 21
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( ولعل 23أبهنا: )ما توصل به إىل الدعوة البيانو ين أما يف االصطالح عرفها حممد أبو الفتح
هذا التعريف مأخوذ من التعريف اللغوي للوسيلة. ويف اعتقادي فيه شيء من القصور 
والعموم لذا جنده يقول يف موضع آخر عن تعريف وسائل الدعوة هو: )ما يتوصل به الداعية 

 ( 24 إىل تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية
توائه على انب اح جواملتأمل هلذا التعريف جيد فيه قدرًا من التوسع عن سابقة، هذا إىل

حيتاج  لتعريفن اجانب من التخصيص عندما ما ذكر تطبيق مناهج الدعوة. ويف اعتقادي أ
ناهج نا للمتعريفو  البيانو ينتعريف أستاذان من إىل توسع أكثر، وضبط أدق. وانطالقًا 

  من كل ذلك ميكننا اخلروج هبذا التعريف.واألساليب انطالقاً 
 ىل املدعوين(إلدعوة اال )هي الوسائط املقروءة واملسموعة واملرئية اليت يتم من خالهلا إيص

وخالصة القول إن املناهج، واألساليب والوسائل مصطلحات متالزمة، يتصل بعضها ابآلخر 
ا عن اآلخر فال جناح للمناهج استغناء أحدمه  فال ميكن فصل أحدها عن اآلخر، وال ميكن

القائمة على التخطيط والنظام بدون تطبيق وممارسة، وهذا ما تقوم به األساليب وال سبيل إىل 
التطبيق واملمارسة إال عرب وسائط يتوصل هبا إىل املدعو وهذا ما حتققه الوسائل الدعوية وقد 

ة منهجًا ونظامًا فإن من أساليبها مثاًل لتقريب ذلك فقال: )إذا كانت العباد البيانو ينضرب 
 ( 25 من تطبيق العبادة  الصالة والزكاة، واحلج وما إىل ذلك

نت العبادة إذا كاف. ينالبيانو ولتقريب التالزم بني املصطلحات الثالثة أزيد علي ما قاله 
خرى ألن األمور اغريه مو يه منهجاً والصالة أسلوابً فإن الوضوء والطهارة والقبلة وما يصلى عل

ي ليت هافال عبادة ) قع.املتعلقة ابلصالة تُعد وسائاًل لتنزيل فريضة الصالة إىل أرض الوا
 املنهج( بدون صالة )أسلوب( وال صالة بدون طهور )وسيلة(.

فأي داعية حيتاج إىل وضع خطط ونظم لدعوته، وهنا تظهر أمهية املناهج، وال بد له من 
تظهر أمهية األساليب، وال بد من توصيل كل ذلك إىل  التطبيق، وتنفيذ لتلك اخلطط، وهنا
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املدعو، ومن هنا تظهر لنا أمهية الوسائل. وخالصة القول يظل التالزم قائمًا يف كل األحوال 
 والظروف ألن أمر الدعوة كله قائم على املناهج واألساليب والوسائل.
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 احلكمة   أسلوب:  الثايناملبحث 
 :أواًل: تعريف احلكمة

 يف اللغة: -1
بوة ،والعلم ،واحللم ،والن: تستعمل مبعين العدل1احلكمة يف لغة العرب أتيت بعدة معاٍن وهي: 

 .،والقرآن ، واإلجنيل ، والسنة ، وما إيل ذلك من إطال قات  
: وتطلق علي العلة يقال حكمة التشريع ، وما احلكمة من ذلك ؟ وعلي الكالم الذي 2

  26ال للرجل حكيم إذا أحكمته التجارب ، أحكم األمر أتقنه يقل لفظه وجيل معناه ، ويق
: واحلكمة :إصابة احلق ابلعلم والعقل ، فاحلكمة من هللا تعايل معرفة األشياء ، وإجيادها 3

  27املوجودات وفعل اخلريات  علي غاية اإلحكام ، ومن اإلنسان معرفة
  28: احلكمة : عبارة عن معرفة أفضل األشياء ، أبفضل العلوم 4
  29: وضع األشياء مواضعها ، ومنها اإلصابة يف القول والعمل معا 5

وضعه لشيء ماضع ومن مجلة هذه التعريفات يصبح تعريف احلكمة : أبنه األسلوب الذي ي
 الدعوية من هذا  . فيكون أسلوب احلكمة شامال جلميع األساليب

فاعل ، أوهوا الذي  : واحلكم واحلكيم مها مبعين: احلاكم  والقاضي ، واحلكيم فعيل مبعين6
 30حيكم األشياء ويتقنها ، فهو فعيل مبعين مفعل 

 احلكمة اصطالحاً:  -2
 قوال كثرية :علي أ لفواواخت، ذكر العلماء مفهوم احلكمة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية 

متشاهبه ، مه ، و حمكو ، ومنسوخةة ، وقيل القرآن ، والفقه به انسخه فقيل احلكمة ، والنبو 
لم ه ، وقيل العبالعمل و  قاإلصابة يف القول والفعل ، وقيل : معرفة احل وحالله وحرامه ، وقيل

 وقيل:  دين هللا ،يف لورعا:  النافع ، والعمل الصاحل ، وقيل : اخلشية هلل ، وقيل السنة ، وقيل

                                                            
 .  189ص 1إلبن منظور ، واملعجم الوسيط ج  143    140ص 12: أنظر لسان العرب مادة ) حكم ( ج 26

  127: مفردات القرآن للراغب ص 27

  419ص 1:النهاية يف غريب احلديث إلبن األثريج 28

 184ص 1، وتفسري ابن كثري  393ص 1:البحر احمليط إلبن حيان ج  29

 419ص  1: النهاية يف غريب احلديث واألثر إلبن األثري ، ابب احلاء مع الكاف    مادة : حكم ج  30
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العلم والعمل به  ، وقيل : وضع كل شيء يف موضعه  ، وقد ذكر بعضهم تسعة وعشرين 
، ألن احلكمة مصدر وهذه األقوال كلها قريب بعضها من بعض  31قوال يف تعريف احلكمة 

من اإلحكام وهو اإلتقان يف قول أوفعل ، فكل ماذكر فهو نوع من احلكمة ، فكتاب هللا 
عليه وسلم حكمة ، فكل ماذكر من التفصيل فهو حكمة ،  حكمة ، وسنة نبيه صلي هللا

ماميتنع به من السفه ، فقيل للعلم حكمة ألنه ميتنع به من السفه ، وبه يعلم  وأصل احلكمة
  32االمتناع من السفه الذي هو كل فعل قبيح

 حكم أسلوب احلكمة يف الدعوة إىل هللا: -
ن كانت مب على جت عليه الدعوة، وكذلك احلكمة يف الدعوة إىل هللا واجبٌة على من جتب

 ىل حمظور.يؤدي إسٍة الدعوة يف حقه مندوبة إذا قام ابملندوب وكان عدم التصرف منه حبكم
 أن معرفة ما ال ريب، و واجب على كل أحد أن يؤمن مبا جاء به الرسول إميااًن عامًا جممالً 

ث هللا به ما بع يغٌل يف تبلجاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية، فإن ذلك داخ
والدعاء  الذكر حفظو رسوله، وداخٌل يف تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب واحلكمة، 

 وجبه هللاأ اوحنو ذلك مم إىل سبيل الرب ابحلكمة واملوعظة احلسنة واجملادلة ابليت هي أحسن،
 .  على املؤمنني فهو واجٌب على الكفاية منهم

قوله تعاىل: ﴿ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُم وأنخذ الوجوب من 
 .﴾ 33ُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَن َضلَّ َعن َسِبيِلِه وَ 

: - -وأتباعه من الدعاة الراشدين،  -مصلى هللا عليه وسل –فاألمر للوجوب، وهو للنيب 
 -صلى هللا عليه وسلم-والتخلق هبذه اآلية هو أن كل من يقوم مقاماً من مقامات الرسول »

يف إرشاد املسلمني أو سياستهم جيب عليه أن يكون سالكًا للطرائق الثالث: احلكمة 
داب اإلسالمية وغري واملوعظة احلسنة واجملادلة ابليت هي أحسن وإال كان منصرفا عن اآل

                                                            
 1: تفسري البغوي ج 3،   413ص  1لنيسابوري ج : تفسري غرائب القرآن ل 2،  436ص  1: جامع القرآن ج  1: مفهوم احلكمة يف القرآن والسنة يف املصادر التالية :  31

: وفتاوي شيخ اإلسالم بن 7،   67     66ص 6: تعارض العقل والنقل إلبن تيمية ج6،  289ص 1: فتح القدير للشوكاين ج 5،  184ص 1: تفسري ابن كثري ج4،   256ص

ص  2وي علي صحيح مسلم جح النو : شر 10،   70    67ص 1ري إلبن حجر العسقالين ج: فتح البا9،  478ص 2: مدارج السالكني إلبن القيم ج8،   170ص 19تيمية ج

7    33   

 330ص 3: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ج  32

  12 اآلية سورة النحل :  33
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خليق مبا هو فيه من سياسة األمة، و خيشى أن يعرض مصاحل األمة للتلف، فإصالح األمة 
عن متعنٍت أو خيلوا يتطلب إبالغ احلق إليها هبذه الوسائل الثالث، واجملتمع اإلسالمي ال 

 .  دصلحني شوك الشبه بقصد أو بغري قصملبٍس، وكالمها يلقي يف طريق امل
 حلكمة وآفاهتا:أركان ا

 احلكمة يف الدعوة إىل هللا: أسلوب أمهية
وقد أشار هللا إىل احلكمة يف كتابه العزيز، فذكر أن ما يعتمد عليه املؤمن يف دعوته إىل هللا 
هو الكتاب والسنة النبوية، وقد مسى هللا السنة يف كتابه العزيز ابحلكمة فقال: ﴿َرب ََّنا َوابْ َعْث 

يِهْم ِإنََّك أَنَت الَعزِيُز ِفيِهْم َرُسواًل م ِ  ُلو َعَلْيِهْم آاَيِتَك َويُ َعلِ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويُ زَكِ  ُهْم يَ ت ْ ن ْ
﴾، وما أنزله هللا من احلكمة إمنا هو للوعظ والتذكري والتعليم، قال تعاىل: 34 احَلِكيُم 

َعَلْيُكْم مِ َن اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة يَِعُظُكم ِبِه َوات َُّقوْا اّلل َ ﴿َواذُْكُروْا نِْعَمَت اّللِ  َعَلْيُكْم َوَما أَنَزَل 
وقال: ﴿َواذُْكْرَن َما يُ ت َْلى يف بُ ُيوِتُكنَّ ِمْن آاَيِت اّللَِّ ( 35َواْعَلُموْا َأنَّ اّلل َ ِبُكلِ  َشْيٍء َعِليٌم 

مل يدعو إىل هللا ابحلكمة فليس من عداد الدعاة ومن  ﴾ 36 َواحلِْْكَمِة ِإنَّ اّللََّ َكاَن َلِطيفاً َخِبرياً 
 الفائزين.

وهذه احلكمة نعمٌة من هللا من أوتيها فقد أويت خريًا كثرياً، قال تعاىل: ﴿يُؤيت احلِْْكَمَة َمن 
   37﴾  األَْلَبابِ َيَشاُء َوَمن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة فَ َقْد أُويتَ َخرْياً َكِثرياً َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ أُْوُلواْ 

: يعين بذلك جل ثناؤه يؤيت هللا اإلصابة يف -رمحه هللا -قال شيخ املفسرين أبو جعفر الطربي
 38 القول والفعل من يشاء من عباده ومن يؤت اإلصابة يف ذلك منهم فقد أويت خريا كثريا

رب العاملني، قال  واحلكمة يف الدعوة إىل هللا هي سجية األنبياء واملرسلني يف دعوهتم إىل هللا
َنا آَل ِإبْ رَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة وَ  َناُهم مُّْلكاً َعِظيمًا﴾ هللا تعاىلَ: ﴿ولَقْد آتَ ي ْ وقال تعايل   39آتَ ي ْ

                                                            
  129 اآلية البقرة: سورة 34
 ا 231البقرة سورة : 35
    34األحزاب سورة :  36
  269البقرة سورة :  37
 437ص1: جامع القرآن  للطربي ج 38

    54اآلية النساء سورة :  39
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َم َمُلوماً َهنَّ ﴿َذِلَك ممَّا أَْوَحى ِإلَْيَك َربَُّك ِمَن احلِْْكَمِة َواَل جَتَْعْل َمَع اّللِ  ِإهَلًا آَخَر فَ تُ ْلَقى يف جَ : 
 40 مَّْدُحوراً (

شرائع أو من ال لمهأي: من جنسه أو بعٍض منه، ومسي حكمة؛ ألنه كالٌم حمكٌم، وهو ما ع
ة بارة عن معرفكمة عاحل من األحكام احملكمة اليت ال يتطرق إليها الفساد، وعند احلكماء أن

 .    احلق لذاته
  

                                                            

  39اآلية اإلسراء سورة :  40
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 :  املوعظة أسلوباملبحث الثالث : 
 أسلوب املوعظة احلسنة 

مشتقة من الفعل عظة يعظه وعظًا وعظة أي ذكره ونصحه، وأمره  املوعظة يف اللغة       
 41.   ابلطاعة ووصاه هبا

وغري  باشرةواللطيفة امل ينة،: هي جمموعة األقوال واألفعال اللواملوعظة يف االصطالح       
 دعوين.املباشرة واليت خياطب هبا القلب وتؤثر على امل

 أواًل: أنواع املوعظة: 
 تنقسم املوعظة إىل قسمني:        

 املوعظة احلسنة:  -1
وهي اليت عنيناها يف التعريف السابق، أي أهنا جمموعة األقوال واألفعال اللينة        

واللطيفة. ومسيت حسنة ألن الكالم املستخدم فيها، واألقوال املصاحبة هلا تتصف أبهنا 
يت ابملوعظة احلسنة. وهي اليت أمران أبن ندعو هبا وهذا ما أشار إليه قوله حسنة. لذا مسُ 

 42 ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة ﴾ ﴿سبحانه وتعاىل: 
 املوعظة السيئة: -2

وهي عكس النوع األول فهي جمموعة األقوال واألفعال الفظة الغليظة ومُسيت             
سيئة ألن الطريقة اليت قدمت هبا توصف أبهنا سيئة تؤدي إىل نفور الناس عن الداعي ولعل 

 َفظ اً  نتَ كُ   َوَلوْ  هَلُمْ  لِنتَ  اّلل ِ  مِ نَ  َرمْحَةٍ  فَِبَما}ذلك يتضح لنا من خالل قوله سبحانه وتعاىل: 
ُهمْ  فَاْعفُ  َحْوِلكَ  ِمنْ  الَنَفضُّواْ  اْلَقْلبِ  َغِليظَ   َعَزْمتَ  فَِإَذا اأَلْمرِ  يف  َوَشاِوْرُهمْ  هَلُمْ  َواْستَ ْغِفرْ  َعن ْ
ِلنيَ  حيُِبُّ  اّلل َ  ِإنَّ  اّلل ِ  َعَلى فَ تَ وَكَّلْ  صلي  هللا عليه  فاهلل جل جالله وضح للنيب  43{ اْلُمتَ وَكِ 
اللني والرقة تؤدي إىل حمبة املدعوين والتفافهم حوله. وهذا ما متثله املوعظة احلسنة. أن وسلم 

  وأرشده هللا إىل االبتعاد عن الفظاظة والغلظة واليت تُعد موعظة سيئة.
 وعظة احلسنة.لى املعقط فعليه جيب االبتعاد عن املوعظة السيئة يف الدعوة والرتكيز        

 املوعظة احلسنة:اثنياً: أمهية 
                                                            

  753ص1: لسان العرب إلبن منظور مادة :وعظ ج 41
  125اآلية  النحل سورة :  42
  159اآلية آل عمران سورة  : 43
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 تظهر أمهية املوعظة احلسنة من عدة أمور أبرزها:       
 أمر هللا لنا ابستخدامها يف الدعوة: -1

ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة  } جتلى ذلك يف قوله سبحانه وتعاىل:       
وقال سبحانه وتعاىل:  {وقال جل شأنه:{ فَ ُقواَل َلُه قَ ْواًل لَيِ ًنا َلَعلَُّه يَ َتذَكَُّر أَْو خَيَْشى 44
 46 {َوِعْظُهْم َوُقْل هَلُْم يف أَنُفِسِهْم قَ ْواًل بَِليًغا }وقال جل شأنه: 45  { وقولوا للناس حسناً }

ه دما يوجه رسلس، وعنلناااخلري وصالح ومعلوم أن الشارع سبحانه وتعاىل ال أيمر إال مبا فيه 
فإن ذلك  -ملوعظةاوب كما هو احلال يف أسل  -وعباده وأيمرهم أبن يستعملوا أسلواًب بعينه

 نة.يدل على أمهية ذلك األسلوب ومن هنا تتجلى لنا أمهية املوعظة احلس
قوله سبحانه كوهنا من األساليب اليت يستخدمها األنبياء يف الدعوة كما أشار إىل ذلك    -2

وكان ذلك على لسان نوح عليه السالم. وجاء على لسان هود  47 ( َلُكمْ  َوأَنَصحُ ) وتع  اىل: 
ومعلوم أن أساليب األنبياء هي  48( أَِمنيٌ  اَنِصحٌ  َلُكمْ  َوَأانَْ عليه الس الم. قوله جل جالله: )

 الَِّذينَ  أُْولَ ِئكَ ) وحي من هللا هلم وحنن مأمورين ابلناس هبم وأخذ األساليب عنهم بنص القرآن 
ومن هنا تظهر لنا أمهية أسلوب املوعظة احلسنة واليت كسبت  49(   اقْ َتِدهْ  فَِبُهَداُهمُ  اّلل ُ  َهَدى

 يف الدعوة إىل هللا.هذه األمهية من استعمال األنبياء هلا 
يف احلديث ابيعت رسول   صحابة عليها: جاءصلي هللا   عليه   وسلم   مبايعة الرسول  -3
شاهد من 50على إقامة الصالة وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلمصلي هللا عليه وسلم    هللا

والنصح شكل من أشكال املوعظة احلسنة. ولو   (والنصح لكل مسلم ) هذا احلديث قوله: 
صلي هللا عليه وسلم   الصحابة عليها  مل تكن املوعظة على درجة من األمهية ملا ابيع الرسول 

  . 

                                                            

  125  اآلية النحل  سورة: 44
  83 اآلية البقرةسورة : 45
  63اآلية  النساء سورة :  46
  63اآلية األعراف  سورة :  47
  68اآلية األعراف سورة :  48
 18 اآلية الزمرسورة  49
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- 28 - 
 

لة هنا سه كو سهولة استخدامها يف كل األحوال: تظهر أمهية املوعظة احلسنة يف  -4
أسلوب هبذه و هراً. و جأوظهورًا سرًا  االستخدام يف مجيع أحوال الدعوة قوة وضعفًا ضموراً 

الدعوة إىل   جمال يفالسهولة واليسر يف االستخدام يف مجيع األحوال جدير أبن يكون مهماً 
 هللا.

هي أساس الدين: وذلك من خالل قوله: )الدين صلي هللا عليه وسلم  جعلها الرسول  -5
سنة. فإذا كانت والنصيحة كما أسلفنا شكل من أشكال املوعظة احل 51النصيحة( 

ذات أمهية كربى وقصوى ملا قال  –هي شكل من أشكال املوعظة احلسنة   اليت -النصيحة
 ( املعصوم عنها أهنا هي الدين حني قال: )الدين النصيحة

يع أفراد مجتاجه وب حيحاجة الكل إليها: تكتسب املوعظة احلسنة أمهيتها من كوهنا أسل  -6
فاألطفال  ألعمارث اعمارهم، وأحواهلم، ومستوايهتم فمن حيوطوائف اجملتمع على اختالف أ

يع مجها يف دامحيتاجوهنا وتستخدم معهم وكذلك الشباب والكهول. كما أنه ميكن استخ
خلفراء، راء واألمااألحوال من فرح وحزن، وحرب وسلم، وأمن وخوف. وميكن استخدامها مع 

السامية  نزلتهاملي سنة أمهيتها وتعتومع العلماء واألميني ومن هنا تكتسب املوعظة احل
 والسامقة بني أساليب الدعوة إىل هللا.

 اثلثاً: خصائص أسلوب املوعظة احلسنة: 
ه من ن غري ال ريب أن هناك خصائص ومسات متيز أسلوب املوعظة احلسنة ع        

 األساليب الدعوية األخرى وميكن إبرازها يف اآليت:
 لني العبارة املستخدمة ولطفها.  -1

دورها تؤثر اليت برة و إن أبرز ما مييز املوعظة احلسنة من خصائص لني ولطف العبا        
ن أي كلمة ألنكر، امل إجيااًب على القلب املدعو وتعمل على استمالته بفعل املعروف، وترك

 لينة لطيفة البد وان ترتك أثراً لدى مساعها.
 والتصرف:لني الفعل  -2

                                                            

 : أخرجه مسلم   51
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سبق وأن أشران يف التعريف إىل أن املوعظة هي جمموعة األقوال واألفعال اللينة. فأي        
وحنوها ال بد وان يتميز ابللني واللطف لذا  إحياءهفعل يراد به املوعظة من إشارة، أو إمياءة أو 

 يعد لني الفعل والتصرف من خصائص املوعظة احلسنة.
 وعظة:وتعدد أشكال امل  تنوع -3

إن من أبرز ما يذكر يف جانب خصائص املوعظة احلسنة أهنا ال أتخذ شكاًل واحداً ،        
 أو منطا حمدداً. بل أتيت بعدة أشكال سنفرد هلا مطلباً خاصاً هبا.

 ال حتتاج إىل كثرة علم: -4 
آلخرين أن املوعظة احلسن ال حتتاج إىل كثري علم فيمكن لإلنسان أن يعظ ا   يالحظ       

 ويذكرهم ولو بشيء قليل من العلم، ولو آبية أو حديث.
 رابعاً: أشكال املوعظة احلسنة:

ميكن للداعية أن يعظ الناس أبشكال متعددة، ويقدم هلم النصح يف قوالب متنوعة،        
 وكثرية، ولكنا يف هذه العاجلة سوف حناول أن نركز على أبرز تلك األشكال.

 ني:القول الصريح الل -1
نعين به تلك الكلمات، والعبارات اليت يوجهها الداعية للمدعوين بصراحة ووضوح         

ًً فيها ما جيب عليهم فعله من األوامر، ومال جيب تركه من النواهي. أو ينبههم إىل  مبينِا
 قصور يف أقواهلم، وأفعاهلم، أو حيذرهم من خطورة خمالفاهتم ومعاصيهم.

 اإلشارة اللطيفة املفهومة:  -2
، أو         ًً نقصد هبا تلك احلركة اليت يصدرها الداعية للمدعو إذا رأى خمالفة، أو قصورِا

تصرفًا ال يتفق والشرع فله يف هذه احلالة أن يقدر املوقف فإذا علم أن املدعو يف هذه احلالة 
له يف هذه احلالة أن يستخدم ال حيتاج إىل قول صريح وميكن أن ترده إشارة فقط. فيمكن 

اإلشارة املناسبة سواء كان ذلك بيده، أو إصبعه، أو هبز كتفيه، أو حتريك رأسه، أو وضع 
إصبعه على فهمه، يف إشارة إىل الصمت، أو ابلعض على بنانه. إىل غري من اإلشارات 

 املفهومة.
   القصة: -3
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ى القصة ن حمتو يكو  هذه احلالة أنميكن أن أتخذ املوعظة شكل القصة، وينبغي يف        
اين منها ليت يعات ومضموهنا مطابقًا حلال ووضع املدعوين.فيجب أن تعاجل القصة املشكال

إال  نحرفني خمافة وامللفنياجلمهور املدعو، أو فيها من العرب والدروس ما ميكن أن يردع املخا
نسب أوم أن علعية. وميكون مصريهم ومآهلم مثل ما جرى ألهل القصة اليت يقصها الدا

ا مهنم غالباً أللنساء وا مجهور ميكن أن توجه إليه املوعظة يف شكل قصة هم األميني واألطفال
 يتأثرون وينفعلون ابلقصة وعادة ما تكون النتائج إجيابية.

 اخلطبة املؤثرة: -4
الل ن خموعظة امل تُعد اخلطبة من أبرز أشكال املوعظة احلسنة فيمكن للداعية أن يقدم
من خالل  ملوعظةم ااخلطبة، وال تنحصر اخلطبة هنا يف خطبة اجلمعة فقط بل ميكن أن تقد

هادية طبة اجلاخلو خطبة العيدين، والكسوف، واخلسوف، وخطبة االستسقاء وخطبة النكاح، 
 وغريها من أنواع اخلطب.

 التذكري بنعم هللا:  -5
املوعظة احلسنة وقد أشار إىل ذلك القرآن إن التذكري بنعم هللا تعاىل من أهم أشكال        

 52(اذُْكُروا نِْعَميِت الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوأَْوُفوا ِبَعْهِدي  )الكرمي: 
 ( اْلَعاَلِمنيَ  َعَلى َفضَّْلُتُكمْ  َوَأين ِ  َعَلْيُكمْ  أَنْ َعْمتُ  الَّيِت  نِْعَميِتَ  اذُْكُرواْ  )وقال جل شأنه:         

هللا سبحانه تعاىل عندما يذكران بنعمة يتطلب ذلك منا الشكر وقمة الشكر  ، ومعلوم أن53
التقيد أبمره والتزامه واالبتعاد عن هنية إىل جانب تسخري تلك النعم يف طاعته وحسن خالفة 

 الكون.
ُكُروا اَيَبيِن ِإْسرَائِيَل اذْ  )كما أن األنبياء كانوا يذكرون قومهم بنعم هللا عليهم قال تعاىل:        

َوِإْذ ) ، وقال سبحانه وتعاىل: 54 (ْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمنَي نِْعَميِت الَّيِت أَنْ َعْمُت َعَلْيُكْم َوَأين ِ َفضَّ 
َوآاَتُكْم َما  قَاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اَيقَ ْوِم اذُْكُروا نِْعَمَة اّللَِّ َعَلْيُكْم ِإْذ َجَعَل ِفيُكْم أَنِْبَياَء َوَجَعَلُكْم ُمُلوًكا

 55 (مَلْ يُ ْؤِت َأَحًدا ِمْن اْلَعاَلِمنَي 
                                                            

 40اآلية  البقرة  سورة :  52
   47اآلية البقرة سورة :  53
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كون ي نكن ال بد أول عليه يُعد التذكري بنعم هللا شكاًل آخر من أشكال املوعظة احلسنة،
ًً ارتباطًا وثيقًا ابملوضوع، أو املشكل عصية املراد الفة، أو املو املخأة، التذكري بنعم هللا مرتبطِا

حة، وإذا  ة والصافيوعظ الناس من أجلها. فإذا كانت فاحشة مثاًل نذكر الناس بنعمة الع
ن مستلزمات  أن منبنيو كانت املخالفة تبذيرًا مثاًل نذكرهم بنعمة الرزق اليت جيب شكرها 

 شكرها البعد عن التبذير وهكذا.
 الرتغيب والرتهيب: -6

نقصد به ترغيب الناس يف فعل اخلريات، وترهيب الناس من فعل املنكر. وذلك مبا أعده هللا 
من عقاب دنيوي وأخروي وجمال الرتغيب واسع.  للعصاةللمحسنني من ثواب وما أدخره 

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمُنوا َوات ََّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم   (وله تعاىل:ومن أمناط الرتغيب الدنيوي ق
بُوا َفَأَخْذاَنُهْم مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ  فالرتغيب هنا 56(   بَ رََكاٍت ِمْن السََّماِء َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ

ومن حتتهم. وكذلك الرتهيب  واضح فإذا آمن الناس واتقوا فسوف أتتيهم الربكات من فوقهم
َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكرِي فَِإنَّ َلُه َمِعيَشًة  )ودنيوي وأخروي من أمناط الدنيوي قوله تعاىل:

 57 (َضنًكا
 من نعيم فهو ا فيهاوم أما أمناط الرتغيب والرتهيب األخرى فهي كثرية جداً فكل ذكر للجنة

املغفرة فهو و احللم ة و و ترهيب. وكل ذكر للرمحترغيب. وكل ذكر للنار وما فيها من جحيم فه
اء  ثرة سو بك ترغيب، وكل ذكر للعذاب، والغضب واللعن فهو ترهيب. و كل ذلك مذكور

 كان ذلك يف آايت الذكر احلكيم أو يف نصوص السنة املطهرة.
يب رتغيب والرتهيف ال وسطولكن يبقى هناك أمر ال بد من ذكره واإلشارة إليه وهو مراعاة الت 

من التوسط.   فالبد ناسفال نغايل يف الرتغيب فيتكل الناس وال نبالغ يف الرتهيب فييأس ال
 جاء واخلوف.ني الر ع بكما البد من املمازجة بينهما فذكر الرتغيب مصحوابً ابلرتهيب فيجم

وإذا أتملنا آايت الذكر احلكيم ونصوص السنة املطهرة لرأينا ذلك فما ذكرت الرمحة إال وجاء 
عدها الشدة والقسوة.وما يذكر الغضب وإال جاء العفو والصفح، وما ذكرت العذاب وإال ب

                                                            

  96 اآلية األعراف  سورة: 56
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ذكر بعده املغفرة، وما ذكرت اجلنة وما فيها من نعيم وإال ذكرت النار وما فيها من جحيم، 
 وهكذا. ومن هنا أتيت ضرورة التمازج بينهما. وال نذكر أحدمها إال أعقبناُه ابآلخر.
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 : أسلوب اجملادلةاملبحث الرابع : 
  :  تعريف اجملادلة لغة واصطالحا

 اجلدال لغة :
مصدر قوهلم : جادهلم جادله جيادله جداال وجمادله ، وهو مأخوذ من مادة ) ج د ل ( اليت 
تدل على استحكام الشيء يف اسرتسال يكون فيه وامتداد اخلصومة ومراجعة الكالم وهو 

 58القياس الذي ذكرانه 
 : واجلدال اصطالحا

اجلدُل : دفع املرء خصمه عن إفساد قوله حبجة أو شبهة ، أو يقصد به تصحيح كالمه وهو 
 59اخلصومة يف احلقيقة ، واجلدال : عبارة عن مراء يتعلق إبظهار املذاهب وتقريرها 

       واجملادلة :
 60هي املنازعة يف املسألة العلمية إللزام اخلصم سواء كان كالمه فاسدا أو ال 

 وحكم اجلدال :
يف صلي هللا عليه وسلم   ظهار احلق وقد أُمر بذلك النيباجلدال قد يكون حممودا إذا تعل ق إب

، وقد يكون مذموما إذا شغل عن ظهور 125النحل قوله تعاىل ) َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ( 
" ما أُويت اجلدل صلي هللا عليه وسلم   احلق ووضوح الصواب ، وهذا هو املقصود بقوله: 

قوٌم إال ضلوا " ، وقد عد الذهيب هذا النوع من الكبائر ، وقال : إن كان اجلدال للوقوف 
وعلى هذا التفصيل تنز ل على احلق وتقريره كان حممودا وإن كان بغري علم كان مذموما ، 

أن اجلدال منه ما هو حممود إذا كان يدعوا إىل  و   61 النصوص الواردة يف إابحته وذم ه.
احلق ويعر ف به ، ومنه ما هو مذموم وهو ما ال هدف له ومل يسلم أسلوبه ، ولذا جاء األمر 

 به يف القران مقيدا ابليت هي أحسن .
الدين، أن تنصح ألحد فتبني له وجه الدليل، وتفهمه ما مل وأن اجملادلة : هي النصيحة يف  

يفهمه إذا كنت فقيه، وأن يكون ذلك على مقتضى الكتاب والسنة، وأن يكون ذلك بقصد 
                                                            

 189:معجم مقاييس اللغة إلبن فارس  ص  58
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- 34 - 
 

حسن أن تقصد احلق قصد احلق، أن تتجرد من اهلوى ومن الرأي أن تتمثل قاعدة اإلمام 
تضى الكتاب والسنة يقول : "وهللا وهي قاعدة ذهبية عظيمة هي مق -رمحه هللا  -الشافعي 

 ما جادلت أحدا إال متنيت أن جيرى هللا احلق على لسانه " .
 أن ينقذه هللا يتمىن حق أقسم أنه متىن أن جيري هللا احلق على لسان خصمه ملاذا؟ ألنه طالب

 من رأي خاطئ أو اجتهاد خاطئ .
ى والتسليم ن اهلو د ماحلق التجر وهكذا جيب أن تكون اجملادلة، تكون ابلكتاب والسنة بقصد 

نه حجة عرفت أ و واإلذعان للدليل، إذا قال خصمك: قال هللا عز وجل ، وفهمت قول هللا
ه وسلم    عليهللا صلييف هذا الباب فتتوقف وتقول آمنا ابهلل، وإذا قال عن رسول هللا 

ري قليب وبص يف  :صلي هللا عليه وسلم وجاءك الدليل وأنه حجة، تقول: قول رسول هللا 
 اي كان .تعصب أال ومسعي ال أحيد عنه، ترتسم ذلك قبل النقاش قبل اجملادلة، أيضا عدم

وردت مادة اجلدال يف كتاب هللا تعاىل يف تسعة وعشرين موضعا ، كلها جاءت ابملعىن  
 :62املذموم إال يف أربعة مواضع 

اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن . قال تعاىل : ) ادُْع ِإىَل َسِبيِل رَبِ َك 1
 .63ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن (

قال القرطيب رمحه هللا : فيه مسألة واحدة : هذه اآلية نزلت مبكة يف وقت األمر مبهادنة 
وتعنيف وهكذا  خمشنةقريش وأمره أن يدعو إىل دين هللا تعاىل وشرعه بتلطف ولني دون 

ينبغي أن يُوعظ املسلمون إىل يوم القيامة ، فهي حمكمة يف جهة العصاة من املوحدين 
ومنسوخة ابلقتال يف حق الكافرين ، وقد قيل : إن من أمكنت معه هذه األحوال من الكفار 

 64ن قتال ، فهي حمكمة وهللا أعلم وُرجي إميانه هبا دو 
رمحه هللا : يف قوله تعاىل ) َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت  -صاحب أضواء البيان  –قال الشيخ الشنقيطي 

يف هذه اآلية الكرمية أن جيادل صلي هللا عليه وسلم    ِهَي َأحَسُن ( ؛ أمر هللا جل وعال نبيه 
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من إيضاح احلق ابلرفق واللني ، وعن جماهد : خصومه ابلطريق اليت هي أحسن طرق اجملادلة 
 66قال : أعرض عن أذاهم  65) َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ( 

وقال الشيخ حممد السعدي رمحه هللا : ) ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربِ َك اِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنِة 
أي  67 َربََّك ُهَو َأْعَلُم مبَْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْهَتِديَن (َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ 

ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إىل سبيل ربك املستقيم املشتمل على العلم النافع 
والعمل الصاحل ) اِبحلِْْكَمِة ( أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده ومن 

ابألهم فاألهم وابألقرب إىل األذهان والفهم ومبا  والبذاءةمة الدعوة ابلعلم ال ابجلهل احلك
يكون قبوله أمت وابلرفق واللني فإن انقاد ابحلكمة وإال فينتقل معه ابلدعوة ابملوعظة احلسنة 

 68وهو األمر والنهي املقرون ابلرتغيب والرتهيب 
ُهْم َوُقوُلوا  قال تعاىل : ) َوال جُتَاِدُلوا َأهلَ   .2 اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأحَسُن ِإالَّ الَِّذيَن ظََلُموا ِمن ْ

َنا َوأُنزَِل ِإلَْيُكْم َوِإهَلَُنا َوِإهَلُُكْم َواِحٌد َوحَنُن َلُه ُمْسِلُموَن (.  69آَمنَّا اِبلَِّذي أُنزَِل ِإلَي ْ
ه تعاىل ) َوال جُتَاِدُلوا َأهَل اْلِكَتاِب ( فقال قال القرطيب رمحه هللا تعاىل : اختلف العلماء يف قول

جماهد : هي حمكمة فيجوز جمادلة أهل الكتاب ابليت هي أحسن على معىن الدعاء هلم إىل 
هللا تعاىل ، والتنبيه على حججه وآايته ؛ رجاء إجابتهم إىل اإلميان ال على طريق اإلغالظ 

ُهْم ( معناه ظلموكم وإال فكلهم ظلمة على  ، وقوله تعاىل ) ِإالَّ الَِّذينَ  واملخشنة ظََلموا ِمن ْ
من أهل الكتاب صلي هللا عليه وسلم   اإلطالق ، وقيل املعىن : ال جتادلوا من آمن مبحمد 

بن سالم ومن آمن معه ) ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأحَسُن ( أي : ابملوافقة فيما  كعبد هللااملؤمنني  
 70ري ذلك وغ أوائلحدثوكم به من أخبار 

قال السعدي رمحه هللا : ينهى تعاىل عن جمادلة أهل الكتاب إذا كانت من غري بصرية من 
اجملادل ، أو بغري قاعدة مرضية ، وأن ال جيادلوا إال ابليت هي أحسن ، حبسن خلق وتلطف 
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ولني كالم ودعوة إىل احلق وحتسينه ، ورد عن الباطل وهتجينه أبقرب طريق موصل لذلك ، 
 يكون القصد منها جمرد اجملادلة واملغالبة وحب العلو ، بل يكون القصد بيان احلق وأن ال

وهداية اخللق ، إال من ظلم من أهل الكتاب ، أبن ظهر من قصده وحاله أنه ال إرادة له يف 
احلق وإمنا جيادل على وجه املشاغبة واملغالبة ، فهذا ال فائدة يف جداله ، ألن املقصود منها 

 71ضائع 
. قال تعاىل : )فَ َلمَّا َذَهَب َعْن ِإبرَاِهيَم الرَّْوُع َوَجاَءتُه اْلُبْشَرى جُيَاِدلَُنا يف قَ ْوِم ُلوٍط ِإنَّ 3 

 72ِإبْ رَاِهيَم حَلَِليٌم أَوَّاٌه ُمِنيٌب(.
َع اّللَُّ قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل 4  اّللَِّ َواّللَُّ َيْسَمُع  . قال تعاىل : )َقْد مسَِ

يٌع َبِصرٌي(  73 . حَتَاُورَُكَما ِإنَّ اّللََّ مسَِ
 .(فظ ) احلسىن يدا بلمق فاجلدال إذن مل يؤمر به ومل ميدح يف القرآن على اإلطالق ، بل جاء

  : نذكر منهاومن األحاديث النبوية الواردة يف ذم اجلدل ) املذموم ( :
قال: }ذروين ما صلي هللا عليه وسلم  أن رسول هللا  عنه :   أيب هريرة رضي هللااحلديث عن 

تركتكم، فإمنا أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، فما هنيتكم عنه 
 .74{ فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم

ىل جدل وار إحلا وخالصة القول إن كل جدل حوار وليس كل حوار جدال ، لكن رمبا حتول 
 ، وقد جيتمعان كما يف صدر سور اجملادلة .

 نها :ور ، مة أمتظهر أمهية أسلوب اجلدل يف الدعوة إىل هللا تعاىل يف عد         
) اجلدل ( أمر فطري ُجبل عليه اإلنسان ، يصدر من الصاحل والطاحل والكبري والصغري  :.1

 75والرجل واملرأة قال تعاىل : ) وََكاَن اإِلنَساُن َأْكثَ َر َشْيٍء َجَداًل (.
َا ُيَساُقوَن إِ  َ َكَأمنَّ ىَل اْلَمْوِت َوُهْم وقال عن املؤمنني معاتبا : ) جُيَاِدُلوَنَك يف احلَْقِ  بَ ْعَد َما تَ َبنيَّ

ُ َيْسَمُع  76يَنظُُروَن (.  ُ قَ ْوَل الَّيِت جُتَاِدُلَك يف َزْوِجَها َوَتْشَتِكي ِإىَل اّللَِّ َواّللَّ َع اّللَّ وقال : ) َقْد مسَِ

                                                            
 632: تيسري الكرمي الرمحان يف تفسري كالم املنان للسعدي ص  71
 75    74اآلية هود   سورة: 72
  1 اآلية اجملادلة  سورة : 73
 232ص 3ج: رواه اإلمام البخاري  74
   54اآلية الكهف سورة  :  75



- 37 - 
 

يٌع َبِصرٌي (.  واألمور الفطرية البد للداعية من مالحظتها ومراعاهتا يف  77حَتَاُورَُكَما ِإنَّ اّللََّ مسَِ
 دعوته .

وقال تعاىل : )  78.  أمر هللا تعاىل ابستخدامه فقال : ) َوَجاِدهْلُْم اِبلَّيِت ِهَي َأحَسُن (   :.2 
 79َوال جُتَاِدُلوا َأهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ اِبلَّيِت ِهَي َأحَسُن (.

استخدام األنبياء عليهم الصالة والسالم للجدل يف دعوهتم ، قال تعاىل : ) قَاُلوا :  3 
 80اَي نُوُح َقْد َجاَدْلتَ َنا فََأْكثَ ْرَت ِجَدالََنا َفْأتَِنا مبَا َتِعُداَن ِإْن ُكنَت ِمْن الصَّاِدِقنَي (. 

 81رَبِ ِه (. وقال تعاىل : ) أمََلْ تَ َر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإبْ رَاِهيَم يف 
 82وقال تعاىل : ) َحَّتَّ ِإَذا َجاُءوَك جُيَاِدُلوَنَك (.

إىل يومنا هذا ، وما نقل عن رضوان هللا عليهم  اهتمام الدعاة به من زمن الصحابة  :4
بعض السلف من ذم اجلدل فهو حممول على اجلدل املذموم ، أو اجلدال يف القرآن الكرمي 

 .  83 وآايته البينات
 اجلدل خصائص ومزااي عديدة منها :ألسلوب  

اعتماده على العلم واملعرفة ، فال يصح اجلدال من غري علم ، وقد أنكر القرآن الكرمي  :.1
على الذين جيادلون بغري علم ، فقال : ) اَي َأهَل اْلِكَتاِب ملَ حُتَاجُّوَن يف ِإبرَاِهيَم َوَما أُْنزَِلْت 

 ِمْن بَعِدِه أََفال تَ ْعِقُلوَن َهاأَنْ ُتْم َهُؤالِء َحاَجْجُتْم ِفيَما َلُكْم ِبِه ِعْلٌم فَِلَم الت َّْورَاُة َواإِلجِنيُل ِإالَّ 
ُ يَ ْعَلُم َوأَنْ ُتْم ال تَ ْعَلُموَن(.  84حُتَاجُّوَن ِفيَما لَْيَس َلُكْم ِبِه ِعْلٌم َواّللَّ

إقامة احلجة على اخلصم وإفحامه ، فاألصل يف أسلوب اجلدل أن يقيم احلجة الواضحة  :.2
، وال يرتك حجة يتمسك هبا ، أو شبهة يستدل هبا على ابطله ، قال تعاىل ) أملَْ تَ َر ِإىَل 
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 َريبِ  الَِّذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل َأاَن الَِّذي َحاجَّ ِإبْ رَاِهيَم يف رَبِ ِه َأْن آاَتُه اّللَُّ اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبْ رَاِهيمُ 
َت ُأْحِيي َوأُِميُت قَاَل ِإبْ رَاِهيُم فَِإنَّ اّللََّ أَيْيت اِبلشَّْمِس ِمْن اْلَمْشرِِق َفْأِت هِبَا ِمْن اْلَمْغِرِب فَ ُبهِ 

ُ ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي (.   85الَِّذي َكَفَر َواّللَّ
 وافعه تنوعا كبريا ، فمنها :تنوع بواعثه ود 

 بواعث نفسية : كالقناعة الشديدة بفكرة ما .
ها أو دفع يح بينلرتجبواعث علمية : كاالستفادة والسؤال عما جيهل ومناقشة األدلة وا: ب

 الشبهات املثارة حول موضوع من املوضوعات .
ان مبا ك مسكبواعث اجتماعية : كالتحمس والتعصب لقوم أو رأي أو مذهب أو للت: ج

 عليه اآلابء واألجداد وما إىل ذلك .
وهذا التنوع يف البواعث جيعل من مهمة الداعية التعرف عليها ليعلم كيف يتعامل مع 

 86أصحاهبا 
التسليم و هلوى، ن اهكذا جيب أن تكون اجملادلة ابلكتاب والسنة، وبقصد احلق والتجرد م

ه حجة يف رفت أنوع ز وجل وفهمت قول هللاواإلذعان للدليل، فإذا قال خصمك: قال هللا ع
  سلم وجاءكو عليه  صلي هللاهذا الباب فتتوقف وتقول: آمنا ابهلل، وإذا قال عن رسول هللا 

سول هللا قول ر  كانالدليل وفهمته وأنه حجة يف هذا األمر فتقول: على العني والرأس، م
محه هللا زايل ر الغ والشيخ حممديف قليب وبصري ومسعي ال أحيد عنه. صلي هللا عليه وسلم 

 تعايل ويف اب هللاكت  تعايل استخدم يف دعوته للناس مجيع األساليب الدعوية اليت وردت يف
وعظة يف لوب املأس وأستخدم الشيخ الغزايل يف دعوتهسنة الرسول صلي هللا عليه وسلم  .

ل ، اجلدا وبلخطبة العيد وغريها  ، وأستخدم كذلك يف دعوته أسلوب احلكمة  ، وأس
ة اإلطالة ، ال خشياجلديف احلكمة ، واملوعظة ، و وأانمل أذكر أساليب الشيخ حممد الغزايل 

 وألن الزمن احملدد لنا للبحث فرتته قصرية جدا  .
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 الفصل الثالث
 هوده لنشر الدعوة :متييز أساليب الشيخ حممد الغزايل وج

  -وفيه مباحث :
 األساليب اليت انتهجها يف دعوته  . املبحث األول :

 املبحث الثاين : فكره وأساليبه يف تربية اإلانث .
 املبحث الثالث : الداعية الناجح يف األساليب عند الشيخ حممد الغزايل .

 املبحث الرابع : مكانة القرآن الكرمي عند الشيخ حممد الغزايل  .
 أساليب الدعوة يف زمن العوملة عند الشيخ حممد الغزايل . املبحث اخلامس :

  



- 40 - 
 

 املبحث األول : األساليب اليت انتهجها يف دعوته :
ه بأمرقد تستوع ليبها:أساإن احلديث عن جتربة الشيخ حممد الغزايل الواسعة يف جمال الدعوة و 

لبحث هذا ا أكثر من دراسة علمية متخصصة وال يكفي يف حصر أساليب الشيخ رمحه هللا
التعبري  يفريقته طزت بعض خصائص األسلوب عند الشيخ رمحه هللا اليت مي املتواضع ، وأذكر

  نيبوطابع فريد  ،قضااي الفكر اإلسالمي املختلفة ، وجعلت كتاابته هلا مذاق خاص  عن
  عايله هللا تلشيخ رمحاأن  اإلشارة إليه مما تنبغيكتاابت الدعاة يف هذا العصر احلديث  ، إن 

،وكان أطراف النهارلليل و ء اثريا كبريا أبسلوب القرآن الكرمي فقد كان يتلوه آانكان متأثرا أت
 ، هتعبري  ولطافت يتحري دائما طرقه يف دعوة الناس ، ولقد كان ذلك سر مجال أسلوبه ،

 ومن اخلصائص األساسية املميزة ألسلوبه مايلي :   
 ، فهو هللارمحه  زايلالشيخ حممد الغ املفضل يف كتاابت: األسلوب األديب : هو األسلوب 1

ه ذويسري علي ه ع ،يفضل عرض األفكار بلغة أدبية مؤثرة ، فيها عناصر اإلقناع واإلمتا 
ك لشد عقول ، وذل دراانالطريق السردية املباشرة إال  وال يستخدمالطريقة يف جل مايكتب ، 

 ها يف النفوس   .إيل األفكار اليت ينوي غرسالقراء وقلوهبم 
يل يب األفكار إك لتقر ذل : يتميز أسلوبه بكثرة استخدام الصور الفنية ، واألمثال احملسوسة2

محه هللا قد زايل ر الغ وعرضها يف قوالب حية قريبة التناول ، وواضح أن الشيخ حممدالنفوس 
 .استمد هذه الطريقة من القرآن الكرمي ومن السنة النبوية الشريفة  

 ليت هلا قدرةاساليب األ تاز أسلوبه أيضا ابلتنويع املشوق ، فهو يلون حديثه ويكثر منمي: 3
كثريا و يدا ، جما علي التأثري كاالستفهام والتوكيد والتعجب ، ويستخدم القصة استخدا

هذا   املثارة يفلقضاايا ابوأكثر التصاقمايتمثل حبوادث من الواقع ، لتكون أبلغ يف التأثري ، 
 العصر .

 : من أساليبه استخدام فقه األولوايت واالهتمام به  .4
، أي أداء املعين الواحد أبساليب متعددة هبدف أتكيد : ومن أساليبه استخدام الرتادفات 5

 .  87املعين وترسيخه ، كما أنه يزيد من امتداد جاذبية األسلوب 
   88: ومن أساليبه : جتسيم املعنوايت أي إبراز املعنوي يف صورة حسية  6
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 :يقول الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا 
ومن مث فإن الداعية املوفق الناجح هو الذي يهدي إىل احلق بعمله وإن مل ينطق بكلمة، ألنه 

 مثٌل حيٌّ متحرك للمبادئ اليت يعتنقها.
 يث من دعاة حيسنون القول ويسيئون الفعل!!وقد شكا الناس يف القدمي واحلد

والواقع أن شكوى الناس من هؤالء جيب أن تسبقها شكوى األداين واملذاهب منهم، ألن 
 تناقض فعلهم وقوهلم أخطر شغب ميس قضااي اإلميان ويصيبها يف الصميم.

ثة، فإن وال يكفي   لكي يكون املرء قدوة   أن يتظاهر ابلصاحلات أو يتجمل لألعني الباح
التزوير ال يصلح يف ذلك امليدان، والبد أن ينكشف املخبوء على طول املعاملة وامتداد الزمن 

 ومتحيص األحداث.
 وسرعان ما يبدو معدن النفس على احلقيقة العارية...

ذلك أن النفس املتحركة بروح اإلميان كاآللة الدائرة مبا يعمر خزاهنا من وقود، أما النفس 
هذا الروح فهي كاآللة اليت تدفع ابليد حيناً مث ال يلبث أن يغلبها العطل والعطب احملرومة من 

 فتتوقف وتسكن...
واملصيبة الطامَّة أن بعض املنافقني حيسبون أن متثيل دور اإلميان ال حيتاج إال إىل شيء من 

من  التكلف واملصانعة، كما أن بعض املتهاونني حيسبون أن لباس التقوى ميكن نسجه بشيء
 إدمان الرسوم وإتقان اهلمهمة.

 وهذا ضالل بعيد فاألمر أخطر ممَّا يظنون.
إنَّ التديُّن احلقيقي صورة جلوهر النفس بعدما استكانت هلل تعاىل ونزلت على أمره، 
واصطبغت ابلفضائل اليت شرعها، وترفعت عن الرذائل اليت حرمها، واستقامت على ذلك 

 استقامة اتمة.
وحده هو الذي تلتمس منه األسوة ويقتبس منه اهلدى، ويؤسفين أن أقول: إن هذا التدين 

 هذا الضرب من التدين العايل اندر اآلن، وأن أشعة الكمال املنبعثة من وهجه ال تكاد ترى.

                                                                                                                                                                          
  134: جدد حياتك للشيخ حممد الغزايل ص  88



- 42 - 
 

لقوامة على أجدر ابو ح، بل إن نفراً من الناس الذين ال ينميهم دين أقرب إىل املسلك الصحي
ب ه وتشر باغ انتسبوا إىل الدين، ومحلوا عنوانه دون اصطب شَّت الوظائف من آخرين

 لروحه...!
وانتشار  إلحلاداشيوع ، فاجملال واسع لالغرر وعندما ينكب الدين أبقوام كثريين على هذا 

 املعصية والعدوان.
ء متقنة األدا  يديهبني قال يل صديق: إنَّ فالاًن )األورويب( إذا وكلت إليه مهمة خرجت من

 واجب...! و أداءمل أعاجلودة، أما فالن الذي يكثر الصالة فقلما يرحيين يف إحسان ظاهرة 
يااًن حق   هي أح إذ  لقد جزعت هلذه املقابلة بني الشخصني، ومل يسوؤين منها أهنا ابطل 

 قدوة الرديئةهنا ال، إوإمنا ساءين منها أن ذلك )املتدين الكسول( دعاية شنيعة ضد الصالة
 د املثل الرفيعة واملبادئ الفاضلة...!تعمل عملها ض

 يانه أن يصدر يف كعناً وقد الحظت أن األجنيب   يف أغلب األحيان   يرى خدشاً لكرامته، وط
 العمل عنه انقصاً، فهو جيوده احرتاماً لنفسه، وصيانة لشخصه.

لوجوه، على حني جتد مواطنًا ينتمي إىل الدين   كما يزعم   مث هو يقوم ابلعمل على أسوأ ا
 89ويبسط لسانه ابجلدل الطويل يف تسويفه وإقناع اآلخرين بقبوله...!

ان أجنبياً، ء، وكلعالولعلنا مل ننس قصة املهندس الذي أشرف على بناء جسر السلطان أيب ا
 جلسر العايل،ان فوق ه مفإنه ملا رأى عمله مل يصل إىل درجة الكمال اليت ينشدها، رمى بنفس

 يل، وكاد اليم يبتلعه لوال إسعاف املنقذين.فهوى بني أمواج الن
 ..لقد أحس غضاضة من أن يعيش بعدما فشل يف إحسان العمل الذي كلف به.

لعمل من بني اوخرج  يطهوإمنا أثبت هذه القصة ألين أعرف أانسًا مثله، وقعوا يف شر من تفر 
بعة ه ملقيًا التز كتفييه أيديهم مبتورًا مشوهاً، فلما عوتبوا شرع كل منهم يتنصل ويعتذر أو

 على غريه...
 ولعله بعد ذلك جلس إىل مكتبه جيرع القهوة يف كربايء!

 أيصلح هؤالء أمثلة لإلسالم؟؟
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س اإلسالم م النارت حيقل يل ابهلل: كيف يهوي سلوك الفرد منا إىل هذا احلد مث ينتظر أن 
 ويُقِبلوا عليه؟

عه اره يف أتباعين: مثأل،  األخالق واألحواإن الدعوة إىل اإلسالم تكون أواًل بعرض مثاره يف
 املؤمنني به، ويومئذ ترجى اإلجابة، ويرتقب االهتداء.

 ولنعد إىل أسباب انتشار اإلسالم أايم السلف الصاحلني...
فراد، كان دة لألسعاإن )خلق( الدولة، وصالح أنظمتها وكفالتها أكرب حظ من العدالة وال

نضواء اطر االخيب يف دين هللا أفواجاً، وقبوهلم عن ط الباعث األعظم على دخول الناس
 حتت راية اإلسالم.

هم وافرون ليها و ن إبل غبطتهم ألن دائرة هذا الدين بلغت من الرحابة حدًا جعلتهم أيوو 
 أعزاء...

 ملثل الرفيعةايق مع تحلحَّت أايم اضطراب أجهزة احلكم يف الدولة اإلسالمية وقصورها، عن ال
 إلسالم يف اختيار احلكام.اليت نشدها ا

إن هذا القصور مل يقدح يف مدى اخلري الذي حيرزه الناس حتت علم الدولة اجلديدة!! ذلك 
 90أنه أعلى درجة ألف مرة من اخلري الذي رأوه يف ظل أكاسرة فارس وقياصرة روم.

د أن ني   جنستشرقامل وحني نتابع أوصاف املسلمني الفاحتني   كما شرحها بعض املنصفني من
ة للفضل ج خالباذ اجلماهري رمقت محلة العقيدة الظافرة بشيء من الدهشة، ورأت فيهم من

 والعدل، فلم ميكثوا غري قليل حَّت زامحوهم عليها!!
 صحاهبا الذينأجل من و أأجل: زامحوهم عليها، وانفسوهم فيها، واعتنقوها ليعملوا هبا مثل أ

ىل من فقه إ املبلغ أوعى من سامع( ) رب حنقلوها، مصداق قول الرسول الكرمي: )رب م
 هو أفقه منه(.

حده و ة، هو دولاإلعجاب ابإلسالم يف أحوال الفرد. واإلعجاب ابإلسالم يف أحوال ال
 ه...ائهم لرتضالسبب الفعَّال يف تزاحم اخلاصَّة والعامَّة على هذا اإلسالم، وا

 واإلعجاب ال ينبت يف النفس خبط عشواء.
 نضرة تعجب ابلعقول اخلرفة؟!!أتظن العقول ال
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 أتظن األخالق الرضيَّة تعجب ابألخالق الرديئة؟!!
 ..كال...أتظن املتقدم يف تفكريه ومشاعره يعجب ابملتخلف يف هذه وتلك؟ كال.

دوهم يف أن يقل، و إن املسلمني استحقوا أن يتأسى الناس هبم، وأن ينسجوا على منواهلم
انوا كن املسلمني  فدة؛ أللواااهتم األصلية إىل اللغة العربية أقواهلم وأعماهلم، وأن يهجروا لغ

دة راشدة مسعدة.  ميثلون يف العامل هنضة جمدِ 
لشرق ة لواملعجب بك قد يذوب فيك، وذلكم هو ما حدث يف )املستعمرات( التابع

 هتا.نباوالغرب، أعين: لفارس والروم، يوم زحف عليها اإلسالم، وانساب يف ج
لبالغ أن تنتظر أحدًا يؤمن بك عقب انتصار يف معركة جدل، أو انتصار يف إن من الغباء ا
يبد أنه لن يتبعك  إن املقهور يف أحد امليدانني قد يستسلم راضيًا أو ساخطاً. ميدان حرب.

من مث نرى لزامًا علينا التوكيد أبن القدوة  عن إخالص، ولن يشاركك الشعور والفكر أبداً.
االقتداء من إعزاز وإعجاب، مها السبيل املمهدة لنشر الدعوة يف وحدها، وما يبعث على 

)اإلسالم يريد رجاًل جي اش العاطفة ابلعطاء، صادق احلس آبالم الغري،   91أوسع نطاق..
ينطلق كالسهم يف تفرجيها دون توقُّف، ولو كان يتعامل مع غري أبناء دينه، إن النبع السي ال 

  92ال حيبس بره عن حمتاج(
ا أيضا عن أي قراءة تربيرية للواقع جتعل الدين طبال يدق يف مواكب املستبدين )ال دين وبعيد

 93حيث ال حرية 
) إذا كان الدين خمدراً للشعوب يف بعض األقطار، فالدين يف بالد اإلسالم منبِ ه للشعوب 

لبطنة وحاث هلا على مقاومة الظلم، وإشاعة العدل، وتعميم الرمحة، ومنع اجلوع، واستنكار ا
  94 والرتف(

وبعيدا عن كل مثقف ارتضى أن حيول خطاب التغيري إىل جدل عقيم ليس من ورائه إال 
التنظري والثرثرة والتزيني اللفظي ) صناعة الكالم جتعل أصحاهبا يهتمون ابلبديع والزخارف 

لح ، )كل تديُّن جيايف العلم، وخياصم الفكر، ويرفض عقد ص 95أكثر مما يهتمون ابحلقائق (
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وأخريا بعيدا عن سلطة احلكومات   96 شريف مع احلياة هو تديُّن فقد كل صالحيته للبقاء(
إىل مرأى اآلخرين أو الغزاة اجلدد  قربأالسياسية املستبدة اليت بتنا نشفق عليها وصارت هي 

أكثر من الرجل العادي وبدوا بعد ظهور وجه اخليبة والذل صدام وإسهامه يف دحرجة أوضاع 
األمة ، يتحسبون حَّت لطنني الذابب ) إن اإلسالم كما الليربالية كما الدميقراطية يقفون ضد 

 االستبداد ويعلون من شأن اإلنسان ، حقوقه وحرايته. 
سد موقف اإلسالم التحديثي عندما وجه الشيخ حممد الغزايل أسهم النقد الشديد وقد جت

مؤسس حزب التحرير والذي يدعو إىل استعادة  لنبهاينللدستور الذي وضعه تقي الدين 
اخلالفة على أساس أقرب إىل منط احلكم القائم على البيعة وأهل احلل والعقد والشورى 

م املأخوذ عن الدستور  1923دح الشيخ حممد الغزايل دستور وم اخلاملعلمة وليست امللزمة 
البلجيكي على حد تعبريه على الرغم من أنه مل يكن مليئا ابآلايت واألحاديث مثلما كان 

. وكان تعليق الشيخ الغزايل أن الدستور البلجيكي أقرب إىل روح  لنبهايناحلال يف دستور 
د ورقابته من الدستور الذي يبدو شكال إسالميا ، اإلسالم وجوهره من مقاومة احلاكم املستب

  97 لكنه يف جوهره يتناقض مع روح اإلسالم (
يد من دعو إىل املز تواثبة ة و وإمنا بداية اجتهادات مستنري  وعابرةليست عابثة  لغزايلل إن الرؤية

 التعقل والتفكر والتدبر . 
وكذلك نفي  د منهابالعلى فرائض  الفائقة كانت عند الغزايل للحقائق والتأكيد إذا لعناية

ايت إهنا ور الذلقصالنزعات املتطرفة اليت جتعل من اآلخر سبب البالء وتغض الطرف عن ا
 لمني: ملسااملناحي اليت أكد عليها اإلمام حممد الغزايل : ) كل ما أطلبه من 

ن ال يدين دينهم!! 
َ
 أواًل: أن يوفوا بعهودهم مل
اإلسالم،  ن حدودد مر رمق بكل شعبة من شعب اإلميان، وكل حاثنياً: أن يتشب ثوا إىل آخ

يما دان يتهامس فنم ر ضملتوكل حكم من أحكام هللا وكل معل م من معامل الشريعة، فإن العامل ا
 ! عليه! هزجنبينه، يقول: لقد عاش اإلسالم أربعة عشر قرانً، حسبه هذا، جيب أن 

يف يوم الناس هذا، ويف الغد القريب والبعيد إنين أنذر حَّت يعلم املسلمون أن معيشتهم 
الذكاء وال  لينقصهاستكون معيشة كدح، وكفاح، ودفاع عن تعاليم اإلسالم أمام مؤامرات 

                                                            
 23: ركائز اإليمان بين العقل والقلب  ص 96

 54وجهات نظر ال للعلمانية نعم لليبرالية معتز باهلل عبد الفتاح ص



- 46 - 
 

إننا حنن املسلمون نعيش أحياانً تستبد بنا األوهام واألحالم والسذاجة اليت تبلغ  املهارة!! 
حد الغفلة!! وإذا كان القانون احمللي ال حيمي املغفلني، فإن القانون العاملي ال حيمي املغفلني 

  98 أال فلتستيقظ أمتنا ولتؤدِ  واجبها حنو كتاب رهبا وسن ة نبيها صلى هللا عليه وسلم أيضاً!! 
إهنا رؤية مصلح عاش ألمته ودينه بني الثالثية الرائدة املؤمنة املبدعة )عقل فيلسوف، وقلب 

وفيما يلي بعض القواعد الدعوية اليت يتوجب على الدعاة تلمسها  99انسك، ويراع أديب (
 أو التفكري هبا والعمل مبقتضاها 

 ألساليب الدعوة : الدعوة السليمة : القاعدة األوىل 
عريب وحَّت تمع الجملمهما يكن من تربيرات حول قيام العمل املسلح أو تسويغ محله داخل ا

ها آل إلي يتفاملصائر ال ،مع املختلف معه فإن الشيخ اإلمام الغزايل أكد أنه ال حاجة للعصا 
 وأدخلتنا يف ،ت العمل اإلسالمي بسبب هتور وتذمر وتسرع بعض قياداته أدت إىل الويال

يسَّراً إىل ريقه مطد دم واالنتقام ، كما أن )اإلسالم دين أساسه عقلي فطري، جيمتاهات ال
 القلوب، ممهداً إىل أويل األلباب. 

 التوحيد ال حيتاج إىل عصاً تلهب اجللود كي يقتنع الناس به.. 
ث لضابطةع االعبادات السمحة، واألخالق الذاكية، واملعامالت العادلة، والشرائ

ُ
ل، ألفضل امل

 . ر دشرف التقاليد، ذلك كله ما حيتاج إال إىل دعوة هادئة، وإقناع جموأ
لفطرة، رمبا اتكرهه و ع، رمبا حيتاج التفكري الذي يرفضه العقل، أو املذهب الذي أيابه الطب

 تاج إىل فاهممنا حيإف، احتاج هذا وذاك إىل العنف لينتشر. لكن اإلسالم ال حيتاج إىل العن
اج اإلسالم ما حيتفذاك و يف قلبه، وال هوى يف ضمريه، فإذا تيس ر هذا له، وإىل سامع ال غش 

 إىل العنف.  بته
بل نقول أكثر من ذلك، نقول: إن رساالت السماء اليت بدأت مسريهتا على األرض ما 

 . 100 جلأت إىل العنف يف إقرار العبودية هلل الواحد، ويف حشد الناس على صراطه املستقيم(
 : الداعية الذكي  ساليب الدعوة أل القاعدة الثانية

يعتقد حممد الغزايل أن مفاهيم احلكمة والوعي هي امللهم الرئيس للداعية املسلم كما أنه احلرية 
يف تبليغ الدعوة هي املناخ األنسب لنشر الدين وأنه كلما كان أفق الدعاة متنورا ورحبا وجتاوز 
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ت والظالم أو فقه اخلالص الشخصي إىل ثقافة التدين الشعيب اليت تدافع عن مفردات املو 
مفاهيم ومقاصد الدين الرحبة اليت تقوم على ترابط الدين والدنيا كلما حقق إجنازات رائعة 
وكان أقرب إىل روح اإلسالم ،يقول اإلمام حممد الغزايل : )اعتمد الدين يف شرح مفهومه 

يئة إىل أن ختلو من وبلوغ غايته على دعاة هلم لب انضج، وقلب سليم. واحتاجت الب
السدود العائقة، والطواغيت املستبد ة. عندما يكون صوت العقل ال حجاب أمامه وال عائق، 

 . أريد أن أمشي يف طريقي وأبقى مستجمعاً أمرين: 101 فإن اإلسالم ينتشر وينتصر(
ل كاأللباب يف   ى أويلعل األمر األول: اجلهاز العاقل الواعي الذي يعرض الدعوة بقدرة عقلية

جهاز  –جلهاز ا ازمان ومكان، هذا اجلهاز ال بد منه ألنه أساسي الذي أقوم عليه، هذ
، ويكون أفكار يه منالذي يدرس العامل كله وما يسوده من فلسفات، وما ينتشر ف –الدعوة 

 الشريعة اليتو ليها، و إاً على قياس مسافات القرب والبعد من العقيدة اليت أدعاجلهاز قدير 
 ه. ى أداء رسالتينه عليع أحكم هبا. هذا جهاز ال بد من استبقائه وتنميته وتغذيته علميا مبا

األمر الثاين: ال بد من جهاز آخر يقوم على املقاومة السلمية لعوامل الفتنة اليت آتمرت قوى 
لشريرة على أن تعرتضين هبا أحب وأان أنظر إىل التاريخ أن أكون واقعياً، وأان أواجه العامل ا

 102اآلخرين اآلن( 
 لتدين ازة استصحاب معية هللا ورقابته وع ألساليب الدعوة  :القاعدة الثالثة:

 بة هللارقا للمسلم بشكل عام والداعية بشكل خاص هو استصحاب األساسيالفيتامني 
ياة ة ونورا يف حة دافعقو  ه ذلك أن للوجدان الرطب بذكر هللا وللمعية الرابنيةواستحضار معيت

 الدعاة يقول اإلمام حممد الغزايل : 
)إذا مل يكن التديُّن صانعاً خللق حيكم اهلوى، وإذا مل يكن التديُّن صانعاً لعاطفة رقيقة جتعل 

نهض يف اهلجعات الساكنة كي املرء حيين رأسه وصلبه لربه، ويشعر بضعفه فيستغفر ذنبه، وي
يرقق روحه مبناجاة هللا وطلب خريه، إذا مل يكن التديُّن صانعاً هلذه املعاين فهو تديُّن شكلي 

 103ال خري فيه(!! 
 قرآنية التدريس واملناهج  ألساليب الدعوة  :القاعدة الرابعة:
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للفقه مثال أولوية  النشطة بفقدان األولوايت فيعطى املدارسيف الرتبية الدعوية تصاب بعض 
على حساب السنة وعلومها أو للسنة أسبقية على القرآن وتدبره وقد صرح الغزايل يف أكثر 

  :من موضع على ضرورة االهتمام ابلقرآن أوال تدبرا وفهما فالقرآن حسب تعبري الغزايل
إذا  كتاب تذكري إذا نسي الفكر، وكتاب إيقاظ إذا انم القلب، وكتاب تسديد على الطريق)

 . 104 اعوجت اخلطى وزاغ اإلنسان عن سواء السبيل(
ع كيف نتعامل مت ؟ و ولوايالدعوية القرآن الكرمي أولوية األ املدارسويبقى السؤال مَّت تعطي 

 القرآن تدبرا وفهما وإسقاطا على الواقع بذكاء وروية ؟! 
 املرأة أوال وأخريا  ألساليب الدعوة :  القاعدة اخلامسة:

لم هذا فصاهنا ة و ينبغي أن جياب عليه بصراحة مادام اإلسالم أنصف املرأ السؤال الذي
أو  يادين املرأةن من متدياخلروج الواضح على تعاليمه من قبل الكثري من النساء ؟ مل اسنحبال

 حتول التدين يف حياهتا إىل شكل بال مضمون ؟ 
ادات م ابلعسالج اإلاإلسالم وخلطه ابلقصور االجتماعي وكذلك مز  بيئةيف تقديري أن 

 أةآماان للمر ا ن سوار كا  الشعبية أدى إىل حتويله إىل بعبع خييف النساء وحتول إىل غسار بعد
 املرأة، ن قضاايقلو حباجة إىل هنضة نسائية رشيدة، ملَ؟ ألن هناك بعض املتدينني ال يع

بادة، لبيوت، فال عا اء يفلنساوينظرون فيها حبماقة، وقل ة فقه، ولو وُكِ ل األمر إليهم حلبسوا 
أن  جلَهلة ينبغيينني اتدوال علم، وال عقل، وال فكر، وال نشاط، وال شيء!! هذا النوع من امل

 حُيرم من الكالم ابسم هللا!! 
بيد عاملرأة وهم  قضااي يف النهضة النسائية الرشيدة حتتاج إىل أن يطرد نوع آخر من املتحدثني

، وال  أمر األسرةف ة والالع يف بالدان، والذين ال يعنيهم أمرأوراب الذين يريدون إشاعة اخلنا 
 يبالون أن ينقلوا ما هنالك بعمى غريب!! 

أًل مباحاً، كعراض  األ ومع أن األسر يف أوراب أسر على ورق، ومع أن الغرائز اجلنسية جعلت
ه ذهيريدون نقل  ال،مع هذا كله، فإن َمن أعمى هللا بصائرهم وأبصارهم من النساء والرج

 احلضارة إىل بالدان!!. 
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 ال شرف هلم وال عرضال أريد، ال تديُّن احلمقى الذين ال فقه هلم، وال أغالل الكَذبة الذين 
105 !! 

سم اإلسالم يا ابحيكر ما حنتاجه اليوم حقا هو فكر يسبق فكر هذا الرجل املصلح العمالق ف
لعصر ستوى امىل ويدافع عن الناس بغض النظر عن معتقداهتم ويرتقي ابخلطاب الديين إ

 ةأداءه للدعو و  ، تفرد موألن أسلوب الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا : هو أسلوب  والراهن . 
ته علي أهنا ني دعو تذوقمخيتلف اثنان من  ليكادعجيب ، وصوته اجلهري، ونربته املميزة اليت 

ألساليب ان نصف ألي صادرة منه ن وكأن هذا األسلوب السهل املمتنع كما قرأان يف كتبه ع
 غرف هذهيل : الغزا مدحمالدعوية اليت تعرف طريقها إيل القلوب واألمساع بيسر ، ألن الشيخ 

عايل وأدخله تهللا  محهاألساليب من حبر القرآن الذي حفظه وهو يف سن العاشرة من عمره  فر 
 فسيح جنته إنه ويل ذلك والقادر عليه .

هبم الدعوي  أسلو يفنهم م: يعيب علي بعض الدعاة بل وينال والشيخ الغزايل رمحه هللا تعايل 
يل أو التعا نهاات الذعة وليس هدفه ماخلشن ، وهو يف هذا كثري السخرية ، وله عبار 

 ثاال ألمر هللاعو امتملداألسلوب اللني والرفق اب الغطرسة ، وإمنا لعدم سلوك هؤالء الدعاة
 قال الشيخ حممد الغزايل :   ورسوله .

: لو أن أحدا نقل هذه اخلطبة على لصاحيب... مسعت يوما إحدى خطب اجلمعة فقلت )
جيعل الدعاة  الذيأهنا من مواعظ القرن اخلامس أو السادس ما أنكر عليه أحد... قال: وما 

والواعظني يفرون من مواجهة هذا العصر؟ قلت: مزيج من اخلوف والقصور، اخلوف من 
، ألن الناس .. ومسعت خطيبا يهدر وكأمنا ثكل أبنهالشايفاحلكام، والقصور عن البالغ 

اعتدوا على شعر اللحية ال ريب أن اللحية من سنن الفطرة ولكن هذا اخلطيب مل ينس ببنت 
شفة عندما قتل حنو عشرين ألف مسلم ىف زجنبار، وسكت هو وغريه سكواتً مطبقاً.. ملاذا؟ 

  106ألن وعيهم ابإلسالم وحقيقته وقضااي أمته حمصور ىف نطاق خاص ( 
 يل رمحه هللا :قال الشيخ حممد الغزا

إن العقل عند هؤالء متهم حَّت تثبت براءته، والقياس الصريح مؤخر عن األثر الضعيف، 
واملصاحل املرسلة مذهب مردود على أصحابه، والسيف ال اإلقناع أساس نشر الدعوة! 
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ومالبس البادية إمارة على التقوى، أما األزايء األخرى فإن مل تدل على التحلل فهي موضع 
غض البصر أساس العالقة بني اجلنسني! وجعل اجللباب إىل نصف ريبة. وعدم البصر ال 

الساق! والصالة ىف النعال ما أمكن! واألكل بثالث أصابع بعد اجللوس أرضا على حنو 
معني! وقلما يعرف هؤالء شيئا عن ضوابط احلكومة العادلة، ولو سألتهم لعادوا يبحثون ىف 

ليعطوا صورة شرعية للحكم املطلوب..!! إنين  بلحالتاريخ عن أساليب احلكم ىف الكوفة أو 
أصادف هذه املناظر املؤذية ىف طريق الدعوة فأشعر ابلنكد، وآخر ما لقيت من هؤالء شاب 

فض هللا  -يقول يل: أليس ىف االلتحاق ابجليش شيء من الوثنية؟ قلت: وحيك كيف!! قال 
ضى مع ديننا املظلوم يشبهون الزمان فاه: إهنم حييون العلم كل يوم وهذه وثنية..!! هؤالء املر 

 املدبر الذي قال البحرتي فيه:
تساءلت: هل وراء هؤالء أحد يكيد  األخصوكأن الزمان أصبح حمموال **هواه مع  

لإلسالم؟ فقد ظهروا بغتة ىف عدة أقطار متباعدة. وجاءين اجلواب على غري انتظار.. فقد  
كنت متعبا،   ألينة رأيت أن أنصرف مسرعا كنت أحاضر ىف مدينة "املنيا" وعقب احملاضر 

ولكن شااب أحل على أن أنتظر ألجيب عن سؤال أاثر بعض البلبلة، واضطررت لالنتظار، فإذا 
السؤال املعروض عن حكم "اخلل"!! وعقدت لساين الدهشة! حكم ماذا؟ قالوا حكم اخلل! 

: حالل! فرد أحد قل: ماذا جرى للخل؟ قالوا نسأل عن حله أو حرمته! قلت وأان ضجر
: الدليل؟ قلت األصل احلل، ومن زعم احلرمة فهو املطالب ابلدليل، وتركت املكان املقرعني

وشاء هللا أن أسافر إىل أىب ظيب وأن أخطب اجلمعة ىف مسجد حاشد،  ...وأان أتعجب
وعقب اخلطبة تلقيت أسئلة مكتوبة ألجيب عنها، وإذا بسؤال يتصدرها عن حكم "اخلل" ! 

 107للمصلني: هذا السؤال مكتوب ىف عاصمة أجنبية، أشرف على وضعه قلت 
أن فقه العبادات متحرك إال أن اخلالفات فيه تشري إىل عوج عقلي ينفر املتدينني من املسالك 
الدينية مجلة. أفهم شخصياً أن يثور جدل حول سدل اليدين أو قبضهما ىف الصالة، وحول 

. لكن اإلنس واجلن ال يفهمون ملاذا تكون هذه األمور الوضوء من أكل حلم اإلبل أو عدمه.
التوافه مثار معارك طاحنة وتغاضب شديد.. كنت أسري ىف أحد شوارع القاهرة فوجدت مبىن 

قلت لنفسي: حَّت ىف هذا امليدان حنتاج  ...لبعثة إيطالية تدرب أبناءان على صنع األحذية
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اإلسالم ابلسيف فقلت هلم ىف اخليال: إىل تدريب مث وثب بذهين خيال دعاة يريدون نشر 
حاربوا حفاءكم أوال، مث تواضعوا هلل، وتعلموا دينكم ممن هو أبصر منكم أبصول الدين، 

 وفروعه، ووسائله، وغاايته، إنكم عبء على دين هللا ودنيا الناس..
األمس  *إن بعض الذين ضاقوا ابالحنرافات املعاصرة ىف العامل اإلسالمي فكروا ىف العودة إىل

القريب، أو إىل بضعة قرون مضت! فقلت: ال مثلنا األعلى ىف القرن األول وحده، ففي 
"أنه من يعش منكم بعدى فسريى اختالفا   -صلى هللا عليه وسلم  -احلديث عن رسول هللا 

كثريا، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا هبا، وعضوا عليها ابلنواجذ". 
داء بداهة ليس ىف ركوب اخليل واإلبل، واحلرب ابلسيف والرمح! االقتداء ىف التجرد واالقت

واخلشية وإيثار اآلخرة!! أما أتمني احلقيقة فقد استحدثت له وسائل مدنية وعسكرية ال 
 حصر هلا، وجيب على محلة الرسالة إتقان هذه الوسائل..

لبات، و إنشاء املؤسسات *وأعرف اآلن نساء يقمن بعمل رحب ىف خدمة بيوت الطا
جامعة  الطبالصحية والثقافية.. ىف مقدمتهن السيدة اجلليلة "زهرية عابدين" األستاذة بكلية 

القاهرة.. وقد استعانت ىب ىف فتوى متواضعة لتمنع متخرجة ىف كلية الصيدلة من القعود ىف 
رأة ال جيوز أن ترى أحدا البيت واالرتزاق من آلة اخلياطة.. ألن أحد املشايخ قال هلا: "إن امل

أو يراها أحد!". قلت هلا: هذه فتوى خمبول ال يعرف اإلسالم.. بل هو وأمثاله قرة عني 
ألعداء اإلسالم.. فال حيرم اإلسالم على املرأة أن تبيع وتشرتى. وأن تتعامل مع الناس، ما 

ة.. حتفظ نفسها دامت مسترتة ىف زيها اإلسالمي متأدبة آبداب اإلسالم، غري متربجة بزين
 وعرضها من الذائب.

ومن أساليب الشيخ يف تصحيح املفاهيم جتاه بعض األحاديث النبوية أن يسوقها يف حوار 
مثري يشد انتباه السامع ويعلق من فوره ابألذهان وهو أسلوب أديب رفيع جيعل القارئ وكأنه 

. فسكب ىف يدي أمام املشهد فمن هذه احلوارات قوله:  *كنا ضيوفا عند أحد الناس
.. فإذا أحد الدعاة يصرخ: "حرام! جنس!" فقلت له: دعين ورأيي، لكولونياقطرات من ماء 

إن مالكا   رضي هللا عنه   يرى ريق الكلب وعرقه طاهرين.. ويرامها غريه جنسني. فلنتعاون 
ونيا( جنسة، فيما اتفقنا عليه.. ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. فقال: اليد اليت هبا )كول
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وحترم مصافحتها! وعلمت أىن أحدث من ال يستحق احملادثة.. علمت أىن أمام امرئ 
 مسعور! .

*ورأيت طالبا ىف القاهرة يريد أن يدخل كلية الطب جبلباب وقلنسوة.. وسألته: مل هذا 
 الشذوذ؟ قال: ال أتشبه ابلكفار ىف ارتداء البدلة الفرجنة.. قلت: التشبه املمنوع يكمن ىف

احنالل الشخصية، وإعالن التبعية النفسية والفكرية لغريان، ولقد لبس الرسول صلى هللا عليه 
وسلم جبة رومية كانت ضيقة األكمام.. فلما أراد الوضوء أخرج ذراعيه أسفل.. ولكن 

الطالب األمحق أىب وترك الدراسة اجلامعية. مناذج من سوء الفهم وكنا يوما ىف حفل جامع 
حماضرات "ذات ابل" ىف موضوع خطري.. ورأى أحد الصحافيني التقاط صورة وكنت ألقى 

التصوير ، فلما أصر الصحايف علي املضي يف  عللجمع احلاشد.. ولكن الداعية هنض مين
 108عمله اجته الداعي إيل اآللة ليكسرها 

: ملاذا مل متنع التصوير؟ قلت: ألين أراه مباحا. قال: أمل يقل   يسألين الغيوروجاءين الواعظ 
الرسول صلى هللا عليه وسلم: "إن أشد الناس عذااب املصورون"؟. قلت: إنه يعىن صانعي 

التماثيل للعبادة.. وال يتصور أن يكون هذا الصحايف أشد عذااب من الزانة والقتلة واملرابني 
ذا ختصصه؟ قلت: خصصه الواقع الذي ال ميكن جتاهله.. والظلمة.. قال: احلديث عام فلما

فالوثنيون كانوا يعبدون أصناما جمسمة ومل يعبدوا صورا مشسية.. وعندما تكون الصورة 
الشمسية لصنم أو لصليب أو ملعىن ديين مرفوض فسنحرمها. أما التقاط الصوت ىف شريط 

أو اجتماعية فال عالقة له  مسجل، أو التقاط الظل واملالمح على ورقة ألغراض علمية
ابلوثنية، وال حيكم عليه بتحرمي.. بل هو كما نبه مسلم ىف صحيحة ليس )إال رقما ىف 

ثوب(.. قال: هذ ا الكالم مردود، وحماضرتك عن الوحدة اإلسالمية، وعن التناحر بني 
ي املسلمني ال تقبل. ما دامت مقرونة إبقرار التصوير! وشعرت ابلضيق.. مث كظمت غيظ
ورفضت مواصلة النقاش. وأحىي آخرون السنة النبوية ابألكل على األرض، واستخدام 

األيدي، رافضني األكل على املوائد، واستعمال الشوك واملالعق. قلت: من قال: إن األكل 
على املائدة، أو استخدام املالعق خمالف للسنة؟ إن فهم هؤالء الناس للدين غريب، وإاثرة 

غريها من أساسيات اإلسالم مرض عقلي.. إنه ضرب من اخلبال. إن هذه القضااي دون 
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يوما بعد يوم الغتيال اإلسالم أو اإلجهاز عليه جهرة.. فكيف يشتغل  تسنحكماملؤامرات 
 قوم هبذه السنن فقط مث يتساهلون ىف الواجبات وعظائم األمور؟!!

ا ت علينزعالة و جاءين أحدهم يسألين أبدب: أنت فالن؟ قلت: نعم. قال: قرأت رس 
 قلت ىف يث!تصفك أبنك هتاجم السنة! وأنك مع الشيخ "أىب رية" ىف تكذيب األحاد

 ..! يديسكون: وقعت هذه الرسالة ىف 
قال: ما رأيك ىف هذه التهم؟ قلت: ما رأيك؟ هل قرأت يل كتبا؟ قال: نعم، قرأت كتابك 

عن النيب صلى هللا عليه "خلق املسلم". قلت: ىف هذا الكتاب وحده أكثر من ألف حديث 
وسلم، وىف فقه السرية وكتابني آخرين حنو ألفى حديث. فإذا أثبت رجل ىف عشر مؤلفاته حنو 
ثالثة آالف حديث، فكيف يتهم بتكذيب السنة؟!. قال: إنك رددت حديثا صحيحا رواه 

ون! املصطلق وهم غار  بينالبخاري ومسلم. وهو أن الرسول صلى هللا عليه وسلم أغار على 
قلت على عجل: لقد رددت الفهم القذر الذي استقر ىف ذهن بعض الناس ملا قرأ هذا 

احلديث.. إننا حنمى السنة من إفهام األراذل. قال: وحديث آخر من الصحاح رددته.. وهو 
حديث "أنه ما من يوم جييء إال والذي بعده شر منه" قلت: بل رده حديث آخر: "أميت  

 أم آخره" وحديث حذيفة الذي رواه مسلم وجاء فيه: "أن بعد كالغيث ال يدرى أوله خري
اخلري شرا وبعد الشر خريا". ومن مجلة األحاديث الواردة ىف القضية يفهم أن اتريخ اإلسالم 

بني مد وجزر، وكربة وإيناس، ونصر وهزمية.. أما القول أبن اإلسالم يسري كل يوم إىل اهلاوية، 
ذوب. قال: هذا ظاهر احلديث.. قلت: هذا ظاهر فهمكم وأن مستقبله مشئوم.. فقول مك

أنتم حلديث مل تبلغ عقولكم غوره.! مب سينزل عيسى بن مرمي؟ وحديث نزوله صحيح؟ أليس 
نزوله ملقاتلة الصليبيني ونصرة التوحيد، وذبح اخلنزير، ووضع اجلزية.. ألستم تقرءون هذا.. 

هي اهتام رجل  تزعموهاهل السلفية اليت  فأين اهلاوية اليت ينتهي إليها اإلسالم حتما.
بتكذيب السنة ألنه أول حديثا يشعر ظاهره بسوء مستقبل اإلسالم. أي تدين هذا الذي 

. وأي دعوة هذه اليت تنشرون؟!.. احلق أن هناك أانسا يشتغلون ابلدعوة اإلسالمية يتزعمونه
 109. وىف قلوهبم غل على العباد، ورغبة ىف تكفريهم 
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 املبحث الثاين : فكره وأساليبه يف تربية اإلانث : 
يتها ، أن الشيخ الغزايل رمحه هللا : كان يف الستينات يؤكد علي أولوية عمل املرأة داخل ب

طول خربة ، يسعي إيل إجياد توازن بني مسئولية املرأة داخل أسرهتا  ولكنه يف الثمانينات وبعد
 110جتاه قضااي األمة .  ، ومسئوليتها

قضااي عديدة منها قضية املرأة ،  النظر يفويري الغزايل : أن مستقبل اإلسالم رهن إبعادة 
وقال الشيخ  111كان مدخال ألعداء الدين لكي ينفذوا إيل اجملتمع اإلسالمي   وأن التضييق

تفتيق الذهن واملواهب  حممد الغزايل : ) البد من تثقيف املرأة وعرف الشيخ التثقيف : أبنه
 112فكرة اإلنسان عن الكون واحلياة وتعهد سلوكه مبا يالءم احلق والواجب ( وتصحيح 

قبل كل شيء ، والبد من تغيري التقاليد السيئة واألوهام أن الرتبية نشاط شعيب  )قال الشيخ :
 113الشائعة ( 

رمحه هللا : ) أن الرتبية الناجحة حتتاج إيل البيئة السليمة ،والرتبية املنشودة ليست ويقول 
 114(  جويصنع ، وإحياء يغزوا األرواح ابليقني احلي والعزمية الصادقة إمنا هيدروسا تلقي ، 

 : برتبة املرأة تعليما راقيا يؤهلها إلدارة منزهلا وجمتمعها فتفيد ويطالب الشيخ حممد الغزايل
أسرهتا وتثري جمتمعها ، فاملرأة املؤهلة امللتزمة آبداب اإلسالم تستحق أن تتقلد أرفع املناصب 

وقال الشيخ يف كتابه ركائز اإلميان :بيان ضرر وتعمل يف الوظائف العامة حبرية اتمة ، 
األحاديث املكذوبة مثل حديث : ) التعلموهن الكتابة وال تسكنوهن الغرف ( وحديث : ) 

الباطلة استقبلها الناس كأساس  فهذه األحاديث )خري للمرأة أالتري رجال وال يراها رجل (  
 115السلوك يف بعض البينات ( 

فقه السرية( : )إيل أن اجلهل ابلسنة النبوية جعل البعض يعزل النساء يف كتابه ) خوأشار الشي
قال رمحه هللا )أختوف من سيطرة بعض احلركات اإلسالمية يف و 116عن احلياة العامة (  متاما

وتناول الشيخ :  117حال الوصول للحكم ، ألهنم اليؤمنون مببدأ التوسع يف تعليم املرأة ( 
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بعض املتدينني ابللوم واإلنكار ، ألهنم مل يعرضوا مساحة اإلسالم يف قضااي املرأة ، بل هم من 
أسباب نفور احلركات النسائية من تعاليم اإلسالم ،ويف نفس اللحظة انتقد احلركات النسائية 

 118هامجت الدين ، الاملتد ينني  ألهنا
النساء يف القرن العشرين ،فلم تفتح املدارس أبواهبا  مة تعليإشكاليوقال الشيخ رمحه هللا : ) 

فكرة عزل املرأة عن الدين والدنيا قائمة يف أدمغة نفر من  لإال بعد حماوالت مضنية ، وال تزا
  119املتدينني ( 

 واالجتماعية ويري الشيخ رمحه هللا :) إيل أنه جيب ملن يريب اإلانث من رعاية األسس النفسية
منها  راإلطار ذكمن أجل تقدمي برامج إصالحية انفعة ، وحدد جمموعة من األسس يف هذا 

وينابيع الثقافة الدينية واملدنية ، وإعادة احلياة للعالقة بني النساء : توثيق الصلة بني املرأة 
وبيوت هللا يف الصلوات، فضال عن تدريس الوظائف الرتبوية للبيت املسلم حيت نستطيع 

أجيال تعرف رهبا ودينها ومعاشها ومعادها ، كما أوصي ابحلكم إبعدام ماتواصي  ختريج
، وإسراف يف احلفالت ، ووصل ما بني يف املهور مغاالةاملسلمون به يف تقاليد الزواج من 

ولقد تراجع الشيخ رمحه هللا : عن هذا    120البيت املسلم وقضااي اجملتمع الكربى ( 
ابالختالط احملتشم يف املرحلة اجلامعية ، وطالب الشيخ بضرورة السماح  الرأي:فيما يتصل

للمرأة ابرتياد املساجد واملدارس ، وبني أن سفور الوجه ليس حمرما ، وأكد أن تدريب اجملتمع 
  121علي تطبيق الفضائل واآلداب العامة حيتاج إيل تربية علي نظام أمت وأمشل 

املرأة ميكنها أن تعمل يف تدريس األطفال إيل سن التاسعة أو ويري الشيخ رمحه هللا : ) أن 
  122 احلادية عشر (

وحذر الشيخ رمحه هللا : )من التعليم املختلط يف املدارس الثانوية ، ألنه مجع يوقد الشر 
عند املراهقني ، فطبيعة هذه املرحلة التسمح بذلك ، وستكون الدراسة ويؤجج املشاعر 
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ومل مينع الشيخ  123يد زى الطالبات يف مجيع مراحل التعليم ( فاشلة ،كما طالب بتوح
 االختالط بني اجلنسني علي إطالقه بل فصل يف األمر  .

تربوية وتعليمية من ذلك الفكر األصيل النابض وتسخريه  مقطوعاتإنتقاع يستطيع املربون 
لنهضة حضارية تقوم علي توظيف طاقات املرأة املعطلة ، وجعل قضيتها ركيزة إميانية لبناء 

حمددة لتثقيف املرأة ، وتصويب املفاهيم الشعبية  إسرتاتيجيةفلسفة واضحة ، وحتديد معامل 
ائعة كوظيفة أويل للرتبية ، والرد علي شبهات الغالة ، اخلاطئة ومراجعة املورواثت الفكرية الش

يعتز ابملصلحني ويقر بفضلهم ويقدر والتعريف ابلرتبية اإلسالمية عامليا ، والشيخ رمحه هللا : 
آرائهم ولكن اليتحيز لفكرهم ، والرتبية الصحيحة هي القوة الفعلية  نويتخري ممواقفهم ، 

وفكره يف اإلصالح  ابألفغاين اإلعجاب: شديد  لنهضة األمم دوما ، ورغم أن الشيخ
اليعتربتغيري احلكومات هو احلل اجلذري ألنه رفع مستوي الشعوب   هإال أنالسياسي ن 

واخلالصة : تركز فلسفة الشيخ حممد الغزايل رمحه هللا الرتبوية : علي ضرورة اإلصالح  124.
وضرورة تقدمي الفكر اإلسالمي املنفتح ، عن طريق السلوك احلميد ، وعن طريق  الشامل

فهو الوطن هلا فأينما وجدها املسلم  التعاون مع كل من ميكن التعاون معهم ،ألن احلكمة
 . الناس هبا  قأح
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 :عند الشيخ حممد الغزايلاألساليب الدعوية   يف املبحث الثالث : الداعية الناجح
فأمر الشيخ حممد الغزايل :الدعاة مجيعا إيل األسوة ابلنيب صلي هللا عليه وسلم واملنهج الذي 

 ابسملنجاح دعوهتم إيل هللا تعايل ، وما أكثر الدعوات اليت قامت تدعوا سار عليه ، 
ها اإلساءة إيل  ثر تكون عن روحه ومقاصده ، فكان ا اإلسالم إيل اإلسالم ، وهي أبعد ما

إنه الخوف أبدا علي دعوة اإلسالم من أن يكون هلا مناهضون من ،  وتعاليمه اإلسالم
صالحية احلياة للبقاء ، أما  خارجها ، فتلك سنة من سنن هللا اجلارية ، ومقوم من مقومات

يذهب النفس حسرات ، ويقطع  أن يكون أعداء الدعوة هم أبناءها ورجاالهتا فذلك ما
والتأثري  العافية وقوة األثر استعادةالقلب زفرات ، والعالج الوحيد الذي يضمن للدعاة اليوم 

يف اجملتمعات هو السري علي آاثر خطي رسول هللا صلي هللا عليه وسلم يف دعوته والقواعد 
  125اليت انطلق منها يدعوا ويبلغ  .
الدعوة حنن ندعو ربنا يف كل صالة أن يهدينا   علي مسار ويقول الشيخ حممد الغزايل : )

الصراط املستقيم ، والصراط املستقيم : ليس خطا ومهيا ينشأ عن هوي األفراد واجلماعات ، 
، ومن الناحية العملية : الرسول وإمنا هو حقيقي يرمسه من الناحية العلمية : القرآن الكرمي 

وطبقه وريب جيال من الناس علي عقائده وشرائعه ،  صلي هللا عليه وسلم الذي محل الوحي
والتأريخ اإلنساين يشهد بقوة ووضوح أن قافلة اإلسالم لزمت هذا الصراط حينا من الدهر ، 

واجملتمع والدولة ، نعم كان السلف األول عابدين  وأهنا قدمت للعامل مناذج حية يف بناء اخللق
،  يباشرون، وتتضح ابلتقوى واألدب يف كل عمر هلل ، ذوي بصائر ترنوا إليه وتستمد منه 

التطلع واحليف ،  غرائزوكانوا إيل ذلك خرباء ابحلياة يسوسوهنا ابلعدل والرمحة ، ويقمعون 
من فرعونية وكسروية وقيصرية ، كما يرفضون ما ويرفضون ما سبق اإلسالم يف ميدان احلكم 

إن الصراط املستقيم ليس وقوف سبق اإلسالم يف ميدان التدين من شرك وجتسيد وتعطيل ،  
إلقامة إنسانية توقر هللا ، ومتشي يف القارات  فرد يف احملراب لعبادة هللا وكفي ، إنه جهاد عام 

 ويعيث حمروم ، ويشقيل مظلوم ،  يذ حيت الكلها وفق هداه ، وتتعاون يف السراء والضراء 
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هم مصدر األسوة ابحلقوق مغرور ، إن السلف الصاحل وحدهم   ويعبثيف األرض مرتف ، 
  126 للداعية  (

 باخلطي اسم كرذُ  وإذا اخلطيب، إىل ذهنه ينصرف الداعية اسم ذُكر إذا الناس من كثري
 .الداعية إىل ينصرف

 لناس،ا مشكالت يعاجلو  علله، من ويربئه أدوائه، من اجملتمع َيطبُّ  طبيب الداعية أن ذلك
 ،الدعوة ثقافةو  اجملتمع مشكالت بني الربط على قادر عقل فهو اجملتمع؛ حاجات ويليب

 .الدواء له ليصف الداء؛ فيه يشخص
 القدوة: نهام عديدة، أخرى وسائل تشمل اليت الدعوة وسائل إحدى متثل اخلطابة إن

 أجل من صلاملتوا والعمل ،والرتهيب والرتغيب أبنواعها، والكتابة والتذكري، والتعليم احلسنة،
 صفيو  ما لبك القيامو  املختلفة، االجتماعية النشاطات يف واملشاركة اخلَْلق، مصاحل قضاء

 .اجملتمعات من جمتمع يف الصاحل ابلعمل
 كوِ ني ما هي وماتفاملق واملقومات؛ اخلصائص أو الصفات بني نفرق أن -أيضا- اخلري ومن

 أو ،الداعية كوينت عن خارج شيء فهي واخلصائص الصفات أما بنيانه، وينشئ ذاته للداعية
 يه هذه لبناء،ا هذا كونت  ومواد وأدوار حجرات من يتكون مثال فاملبىن جبسده؛ ملتصق

  ونهول واسعة، هوحجرات مرتفعا املبىن يكون كأن  فهي واخلصائص الصفات أما املقومات،
 .َعَرض فاتوالص اخلصائص بينما جوهر، -الناطقة بتعبري- فاملقومات ؛اخل... كذا

 الشيخ مثل ريكب  داعية خالل من كان  إذا ومقوماته الداعية خصائص عن احلديث ويطيب
 نع يدافع وهو اتوم سبيله، يف جماهدا هللا إىل داعيا حياته عاش الذي الغزايل، حممد

 .الدعوة
 رزقه؛ نع هلم غىن ال اكم  هللا هداية عن هلم غىن ال الناس أن -ابتداء- الغزايل الشيخ يرى
 .كدر  من أرواحهم يزكِ ي وفيما جوع، من أبداهنم يطعم فيما فقراء فهم

 عن ابعيدً  أمره الحوإص شأنه تدبري يستطيع لن فإنه صفاء؛ أو ذكاء من بعضهم أويت ومهما
 .أنبيائه وتعاليم هللا وحي
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 نم ألوف هي أو ،القلوب موتى من مجاهري فهي السماء؛ برساالت تنتعش مل إذا األمم إن
 وأ لنظريةا الناحية نم ارتقت مهما واألمم السافلة، الغرائز حر كتها وإن اهلامدة، الرمم

 تتعرض ماو  األسفل، لدركا إىل به تنحط ما اجلرائم من هلا يزين هللا عن بعدها فإن الصناعية،
 .العواقب ألوخم به
 تراث عن الغريب والصدود العاملني، رب هللا عن الرهيب واالنقطاع الروحي اجلفاف إن

 نذير هذا إن.. شيء كل  يف املادي املنطق وسيادة األقوايء، على واجلشع األَثَ َرة وغلبة النبيني،
 سريع َعْود بصحبه مل ما التفاؤل، على يبعث ال امليادين تلك يف الِعْلم حيرزه تقدم وأي شؤم،

 127 لشرعه وإعالء ألمره، وإعزاز هللا، إىل
 الإ ليست لعظيمةا فاألمم األمة؛ تكوين يعين الدعاة تكوين أن على دوما الشيخ ويؤكد

 يف طرامل كأثر  ولهح فيمن العبقري الرجل وأثر املوهوبني، الرجال من لنفر حسنة صناعةً 
 .املظلم املكان يف الشعاع وأثر املوات، األرض

 يكون فقد اعية؛د يكون أن يصلح -بداهة- إنسان كل  فليس األمهية هبذه األمر كان  إذا
 من هلغري  وافرتت ال قد ائصخص أو مؤهالت له فالداعية داعيًة، يكون وال كبريًا،  عاِلًما املرء

 .صاخلصائ ههذ ِمنْ  حظهم يف متفاوتون أنفسهم والدعاة ،(األكادمييني) الباحثني العلماء
 الو  املسلمني، مجاهري يف وجودها جيب عامة نعوات وهلة ألول اخلصائص هذه تبدو ورمبا

 نصبةأ فإن املؤمنني عامة يف شائعة كانت  وإن النعوت هذه أن بيد الناس، من نفر هبا خيتص
 .وأزكى أَْرىَب  يكون أن جيب معناها من الدعاة

 يظن وقد اجلميع، لدى متساوية تظهر قد األستاذ يشرحها أن بعد الدرس حقائق إن
 رسوخ من لديه األستاذ فإن بعيد؛ وهذا وعيها، يف سواء أصبحوا ومعلمهم أهنم التالميذ

 يف يوجد وقد غريه، على يعز ما وعرضها تقليبها على القدرة ومن ووضوحها، املعلومات
 ما على ينضح لكي واإلانء أصحابه، يعدو ال اإلميان هذا لكن ابإلميان، قلبه امتأل من الناس
 فنفوس جوانبه؛ من ينسكب وما سعته على يزيد ما فيه ينزل وأن يفيض، أن جيب حوله

 عداها، ما إىل يتجاوزها والفضل واحلماس اليقني من مقادير لديها يكون أن جيب الدعاة
 128لآلخرين ميسرة منها االستفادة وجيعل
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 اجحالن الداعية خصائص أبرز فوجدان وتراثه، الشيخ كتب  سريعا استقراء أاناستقر  وقد
     :يلي فيما تتمثل ومقوماته

 عتمدي وعليها يرجع،و  الداعية يفيء إليها اليت الصلة وهي تعاىل ابهلل الصلة حسن: أوال
 .هاوعزاء احتهار  نفسه جتد وعندها ويبتهل، يدعو وهلا ويقتبس، يستمد ومنها ويعوِ ل،
 هذا نفكي أن عنده زجيو  وال ،"الدعاة أخالق يف األوىل الدعامة" يسميها الغزايل والشيخ

 به ومعرفتك واهية به وِصَلتك أحد إىل الناسَ  تدعو كيف  إذ الدعاة؛ من داعية عن اخللق
 هللاب الصلة حسن من له وكان إال مصلح أو داعية أو نيب من ما أنه التاريخ ويشهد قليلة؟

 .تغيب ال اضرةح ختبو، ال قوية ابهلل صلته وكانت املعلَّى، والقدح األوفر النصيب
 شأن يف هاحكم يكون فكيف مسلم، لكل ضرورايً  مطلبا ابهلل الصلة حسن كان  وإذا

 طريقه يف وصفِ هم يلهسب إىل الناس ولدفع هلل، أوقاهتم يكرسون الذين الدعاة إن الداعية؟
 أقوى هل ورقابتهم دوم،أ به وشغلهم أوثق، به وارتباطهم أعمق، ابهلل شعورهم يكون أن بد ال

 .وأوضح
 النفس إصالح: اثنيا
 النفس إصالح ولعل وألصق، أقوى منه الدعاة ونصيب مسلم، كل  على واجب أمر وهو

 بعيوب بصَّره الصلة به وأحسن هللا ذكر فمن تعاىل؛ ابهلل الصلة حسن مثرات أوىل ومعاجلتها
 هدى، غري على يسريون فهم خالقهم نسوا الذين أما بصرية، على منها وجعله نفسه،

 ُهمُ  أُولَِئكَ  أَنْ ُفَسُهمْ  َفأَْنَساُهمْ  هللاَ  َنُسوا َكالَِّذينَ   َتُكونُوا َوالَ : "عشواء خبط وخيبطون
 .129"اْلَفاِسُقونَ 

 يراهو  خلق عن ينهى أو فارغ، منه وقلبه ُخُلق إىل الداعية يدعو أن النقائص أخطر من إن
 من غريه ىلإ يسيء إمنا فحسب نفسه إىل يسيء ال -كذلك  واحلالة- إنه عليه، الناس

 .ذاته اإلسالم إىل يسيء بل.. ال الدعاة،
 إليهم موجًَّها ليس لغريهم يقولونه ما كل  حيسبون الدعاة من لنوع الشيخ ذكر عن فضال

 أو" مسجلة أشرطة" فحسب، نَ َقَلة إهنم فقط، املخاطبني خيص أمر هو إمنا.. األوىل ابلدرجة
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 مث تعرف، ال مبا هترف وهي إليها، الناس ليستمع الوقت بعض تدور" معبأة أسطواانت"
 .إليها احتيج إذا أخرى مرة لتدار أماكنها يف توضع

 احلياة، وسقام اإلميان، آفة هم: "عنهم يقول الشيخ فإن سابقه من أهون النوع هذا أن ومع
 130(  األوحال يف وميرغها العليا ابملثل يهوي الذي الثقل وهم
 الفهم ودقة القلب ونقاء العقل ذكاء: اثلثا

ر جتعله هبا، وخُيْلق الداعية عليها يُفطر فطرة وهذه  يف شيء كل  ويضع مبقدارها، األمور يقدِ 
 يُ ْؤيت ": "احلكمة" كلمة  عنها تعرب وابختصار املستقيم، ابلقسطاس شيء كل  ويزن مكانه،
  131"األْلَبابِ  أُوُلو ِإالَّ  َيذَّكَّرُ  َوَما َكِثريًا  َخرْيًا أُويتَ  فَ َقدْ  احلِْْكَمةَ  يُ ْؤتَ  َوَمن َيَشاءُ  َمن احلِْْكَمةَ 
 يرى أن يكفي فائقة، عبقرية ابلذكاء أريد وال: "قائال العقل بذكاء مراده الشيخ ويوضح
 تنضبط ال فكري حَبَول مصااب الناس بعض رأيت فقد نقص؛ أو زايدة دون هي كما  األشياء

 يضطرب مَثَّ  ومن موضوعا، والشكل فريضة، والنافلة عبادة، العادة يرى قد احلقائق، معه
 132(شديدة هبزائم يديه على الدعوة وتصاب لألمور، عالجه

 قلبا أنشد وإمنا املالئكة، صفاء القلب بنقاء أريد ال: "فيقول القلب بنقاء مراده يبني كما
 خلطئهم حيزن بل عقوبتهم؛ يف يشمت وال زلتهم، يف يفرح ال عليهم عطوفا للناس، حمبا

 133( الصواب هلم ويتمىن
 الداعية ندع الفهم دقة عن ينتج -مستقيم فكر أي يف بل- الغزايل الشيخ فكر ويف

 بذلكو  ورسوله، هللا كالم  من هلا مناسب شفاء وهتيئة أمامه، اليت للعلة الصحيح التشخيص
 .السبيل يهديه ونورًا عناءه، ُتذهب ورمحة للمريض، طبا نصحه جييء

 نصوص من طائلة ثروةً  استجمع من إال -الشيخ عند- يُلقَّاها ال األسلوب هذا على والقدرة
 بطبيعة اتمة وإحاطةً  عارض، مرض أو وافد داءٍ  ألي عنده رصيدا تكون والسنة، الكتاب
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 الذي ابمليدان واعية خربة ذا ليكون والبعيدة؛ القريبة وظروفها واجللية، اخلفية وأحواهلا البيئة
 134 هللا بدين الناس دنيا يصلح كيف  يدرك حَّت فيه، سيعمل

 فال اإلسالم؛ انتشار أمام معقدة مشكالت يثري والنقاء الذكاء بني جيمع ال الذي الداعية إن
 فال الذكي والفكر الصاحي الضمري فقد فمن املؤمن، والعقل النقي القلب يتكون مل إذا دين
 135 فيه خري
 اإلخالص: رابعا
 والذكاء نفسال وإصالح ابهلل الصلة حسن بعد اإلخالص أتخري من القارئ يتعجب وال

 زمان،متال مها بل ،واهنة ابهلل الداعية صلة كانت  إذا شيئا اإلخالص يغين فال والنقاء؛
 وهل له،فع قوله الفخي أو واجملاهدة، ابلعالج نفسه يتعهد وال خملصا كان  إذا األمر وكذلك

 مذكورا؟ شيئا القلب ونقاء العقل ذكاء عن اإلخالص يغين
 ردهموجت إخالصهم يف أحد يشكِ ك ال قوم من عانت ما ألشد املعاصرة اإلسالمية احلركة إن
 حيث نم اإلسالم ىلإ فأساءوا التجربة، وعمق الفهم حسن من كثري  فاهتم لكنهم تعاىل، هلل

 .أعدائها من تلقه مل ما أيديهم على الدعوة ولقيت اإلحسان، أرادوا
 وأوجب، رضأف والداعي العامل حق يف فهو عابد؛ كل  على فريضة اإلخالص كان  وإذا

 يف اإلخالص لىع حتض أحاديث من السنة ويف آايت من القرآن يف ورد ما الذكر عن وغين
 .عملابل تعاىل وجهه غري وابتغاء ابهلل الشرك من وحتذر والعبادة، العمل

 متنقلة ُسبَّة الدين جبني يف إنه مزدوجة، جرمية يقرتف -الشيخ فكر يف- املرائي الداعية إن
 رويت وقد األدعياء، هؤالء مسالك إىل يرجع احلياة حلبة يف األداين وتقهُقرُ  جائحة، وآفة
 من اإلميان قضااي أصاب ما حيصي والذي عقباهم، وتكشف سريهتم تفضح كثرية  آاثر

 والعمل.. ويل من اآلخرة يف هلم أعد ما يستكثر ال التدين أدعياء أيدي على انتكاسات
 احملض اليقني بدوافع صاحبه به يقوم الذي هو -طيبا إال هللا يقبل وال- الطيب اخلالص
 136 رغبة كبح  أو رغبة إلجابة حتر ٍ  ودون سخط، أو برضا اكرتاث دون هللا، وجه وابتغاء
 املوسوعية الثقافة: خامسا
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 الفقر من عقىب وأسوأ الدم، فقر من أشد خطرا -الشيخ فكر يف- ميثل للدعاة الثقافة فقر
 .كبرية  رسالة محل يستطيع وال للمعايل، يصلح ال والتخلف الغباء يعاين الذي والشعب املايل،

 موفق، داعية ألي منها بد ال ِخاللٌ  العلمية احلصيلة وروعة األفق وسعة الثقافة فغزارة 137
 إنه الناس؟ ابختالف ختتلف متعددة واهتمامات شَّت طبقات يواجه والداعية ال وكيف

 واملتعلم والتاجر، واحلائك والصانع والعامل واملعلِ م واألستاذ واملهندس الطبيب خياطب
 مجيعا هؤالء تضم ثقافة إىل حيتاج إنه واألمحق، والعاقل األدب، وسيئ واملؤدب واجلاهل،

 الداِعَية إن: "يقول الداعية، أمام الثقافة يف العنان الغزايل الشيخ يطلق وهلذا .فيهم وتؤثر
 أن مبعىن واإلنسانية؛ اإلسالمية الثقافة من طائلة ثَ ْرَوةٍ  ذا يكون أن جيب هذا َعْصران يف املسلم
 أن جيب نفسه الوقت ويف. اإلسالمية واحلضارة اإلسالمي والفقه والسُّنَّة للكتاب عارفًا يكون
عاصرة اإلنسانية والثقافات واحلياة، الكون وعلوم اإلنساين ابلتاريخ ُمِلًما يكون

ُ
 تَ تَِّصل اليت امل

 أعداء أبساليب بصر إىل العصر هذا يف املسلم الداعية وحيتاج...  والَفْلَسفات املذاهب بشَّتَّ 
 يُ ْنِكرون ِكتابِيِ نيَ   أو اإللوهية يُ ْنِكرون ُمْلِحدين كانوا  سواءً  َمنازِِعهم، اختالف على اإلسالم
 138 "اإلسالم

 يشعر الذي الداعية"ف ونثرا؛ شعرا واألدب العربية علوم إىل -نظره يف- الداعية حيتاج كما
 الرسالة خدمة حياول الذي فإن لفوره؛ الدعوة ميدان يرتك أن جيب األدب ميدان يف بغربة

 لرجل وأىنَّ  عبثا، حياول إمنا إعصارها شَّت يف العربية أبدب حميطا يكون أن دون اإلسالمية
 وفصل للحكمة إمام ورسوله بيانية، معجزة كتابه  دينا خيدم أن البالغة حاسة من حمروم

 139(  اخلطاب
 له، مبيِ نة السنة ألن ابلذات؛ السنة قبل أوال القرآن فهم على الثقافة يف الغزايل الشيخ ويركز

َ  الذ ِْكرَ  ِإلَْيكَ  َوأَنْ َزْلَنا: "تعاىل هللا قال وقد ،ملبهمة وموضحة ،لغامضة وشارحة  َما لِلنَّاسِ  لِتُ َبنيِ 
 يغرس األعلى الكمال من أطرافا تدرك ال اإلنسانية فالنفس 140" يَ تَ َفكَُّرونَ  َوَلَعلَُّهمْ  ِإلَْيِهمْ  نُ ز ِلَ 
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 وفتحت إليه واستمعت القرآن هبذا اتصلت إذا إال اإلميان وأرسخ العقائد أروع أعماقها يف
 141 هلدي أنظارها
 جامعة صفات: سادسا
 يف حق على الداعية دام ما واجلرأة الشجاعة أمهها لعل عديدة، أخرى صفات وهناك

 نأ ذلك وسدَّد، هللا عصم َمنْ  إال الدعاة من كثري  عندها يسقط صفة وهي ابطل، مواجهة
 لدو  أو رزق طريق نع رهبة وتلك تُ ْثيِن، منصب أو مال يف رغبة فهذه كثرية؛  احلياة فنت

 تُقعد نأ كفيلة  نساناإل حول من الفنت إن. يُ ْقِعد جبار وذاك خييف، سلطان وهذا َتُصدُّ،
 ما طهروال احلق وحب ناإلميا من معه يكن مل ما هبا والصدع احلق قولة عن وتُثنيه الداعية

 .هللا كلمة  ويعلي اهلدى، معامل يوضح جيعله
 امتالك: أوهلما: عظيمني خلقي اجتماع من تنبعث الشيخ عند ابحلق اجلهر يف والشجاعة

 ذل عن بعيدا احلياة من لوانً  وارتضاؤه والرَّْهبة، الرغبة قيود من وانطالقه نفسه، اإلنسان
 يف حيتبس ولكنه به، التذكري على ويقدر احلق يبصر داعٍ  من فكم التنعم؛ وشهوة الطمع،

 هذا عليه لغضب أو النفع، هذا من حَلُرِمَ  نطق لو ألنه ملاذا؟.. أحد به يسمع فال َحْلِقه
 142 اليقني ويظلم الصمت يلزم -الدنيا ملتاع إيثارا- فهو احلظ، هذا َلَفاَته أو الرئيس،

 والوفاء واملروءة واإلنصاف والبشاشة والتهلل والرمحة التواضع: اجلامعة الصفات هذه ومن
    143.   الداعية عن فضال املسلم يزين ما وكل

  

                                                            
 12، وكنوز من السنة ص    83   82، ومشكالت يف طريق احلياة اإلسالمية ص  33    31: مهوم داعية ص  141

  377، ومع هللا ص   214    211، والغزو الثقايف ص 14  
  192: مع هللا  ص 142
 .  901     187، وأتمالت يف الدين واحلياة  ص 73، ويف موكب الدعوة ص  221: احلق املر ص 143
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 :  مد الغزايلحمالكرمي عند الشيخ   القرآن الرابع : مكانة املبحث
 لنا اهتمامه ه تبنيل حياتمع القرآن الكرمي يف طو   حممد الغزايل رمحه هللا  إن مسرية الشيخ

كم إذا أراد احلقرآن و ال الكبري ابلقرآن وجعله حمور العمل يف كل شيء، فإذا استقى علما فمن
ى ادا مبنيا علن اجتههديرجع، فكان رمحه هللا من العلماء اجملتيف أي موضوع فالقرآن هو امل
قاصد القرآن فقه مبن الوكان مرد هذا وسببه ما كان معه م، املرونة واملقاصد وكليات الدين

هللا عليه  ول صلىلرسالكلية، حياول تدبر ما فيه من األهداف والتعرف على كيفية تعامل ا
وال نكون  ماله،وأكرب مظهر ملكانة القرآن الكرمي عنده حضوره يف كل أع وسلم معه. 

 ه ورد ما رانفاع عنالدو مبالغني إذا قلنا إن أعماله كانت قرآنية؛ ألنه ندب نفسه حلمايته 
اجلاحدين  كافرينال على عقول الناس من خلفية بعيدة عن حقيقته سواء من املؤمنني به أو

هو ابن دين به، ف هتمامل للقرآن على الواقع، الذي يرى وجوب االويف هذا التوجه إنزا له. 
 كر أدار وجههفاربة  حمال يرى اخلري إالَّ فيما حتته عمل، وما كان جهاده طول حياته إالَّ 

  . اعتربه من خملفات العهود الغابرةوتنكر حلق رغم أنه يعرفه، لكنه 
د إىل كن يقصمل ياألساسي للقول، و فكانت غالب أحاديثه حول آية أو حديث مها احملور 

 أ الواقع علىلك يقر ء ذالتفسري ابملعىن التقليدي لكنه كان حاضرا دوما يف عمله، ويف أثنا
ملقتصر على ي أو اسطحصفحاته وحياول تفعيل الفهم الستثماره يف الواقع، وإبعاد الفهم ال

 اجرتار أقوال السابقني. 
ا على أوضاع ينزهل كانو يصل إىل ما يريده من السورة  وأثناء التفسري يقدم املوضوع إبخالص

صبح ب، فتستوعِ ووحداهتا عرضا موجزا لكنه م مفاصلهااملسلمني قدميا وحديثا، يعرض 
فريسم  وضوعها ميفبذلك السورة صورة مشسية كما يقول معروضة أمام عينيه، يفصل القول 

قول الشيخ ، وية ككأو أجزاء مف بَذلك وحدة متكاملة متناسقة ما يظنه بعض الناس أشتاات
 :الكرمي  آنور القر لس حممد الغزايل رمحه هللا يف مقدمة كتابه املسمي :حنو تفسري موضوعي

القرآن الكرمي من طفوليت ، وحفظته يف سن العاشرة ، ومازلت أقرؤه وأان يف  لقد صحبت  )
 144العقد الثامن من العمر  (

                                                            
  5: حنو تفسري موضوعي لسور القرآن الكرمي  للشيخ حممد الغزايل ص  144
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ن قدره اجلدير به، وهو تقدير عامل خرب أنواعا من آاثر وكان هذا االهتمام وليد تقدير للقرآ
ِإنَّ َهَذا »السابقني واملتأخرين فما وجد وما ينبغي أن جيد أحسن من القرآن هداية، كتاب 

ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن الصَّاحِلَاِت َأنَّ هَلُْم أَ  ( ْجرًا َكِبريًا اْلُقْرآَن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْ َوُم َويُ َبشِ 
145 

لغزايل يعدل لشيخ ااكر وهلذا الكتاب الكرمي اعتباره ومكانه ضمن سائر املوجودات وهو يف ف
قرآن كذلك ية والداننصف الوجود كله فاملخلوقات مجيعا دالئل على هللا تعاىل وجودا ووح

 مقروء.  مسطرمثلها يف الداللة ذلك كتاب مرئي منظور وهذا كتاب 
ولنصغ إليه يستشهد على هذه املكانة اليت أوالها هللا تعاىل للقرآن فيقول الشيخ ذكرت يوما 

تَ َباَرَك »أنه عندما أراد ربنا أن يتكلم عن بركته وامتداد نعمه، ذكر مرة القرآن ومرة الكون: 
 146« الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َوُهَو َعَلى ُكلِ  َشْيٍء َقِديرٌ 

  147«ُكوَن لِْلَعاَلِمنَي َنِذيرًاي نَ زََّل اْلُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لِيَ تَ َباَرَك الَّذِ »
احْلَْمُد ّللَِِّ الَِّذي َخَلَق » وعندما أراد أن يذكر أنه أهل الثناء احلسن واحلمد والشكران، قال:

  148«السََّماَواِت َواأْلَْرضَ 
فالقرآن الكرمي : دستور اإلسالم . 149« اْلِكَتابَ احلَْْمُد ّللَِِّ الَِّذي أَنَزَل َعَلى َعْبِدهِ » وقال:

 150ومعجزته الباقية 
وملا كانت هذه حقيقة مكانة القرآن الكرمي يف الوجود فإنه ال ميكن أن يتعارض املصدران أو 
يتناقضا بل يتفقان، ويسريان على منهج واحد إىل غاية واحدة، وماداما من مصدر واحد 

ونية وحقيقة قرآنية، كما ال خيتلف قول العاقل وعمله، يستحيل أن ختتلف حقيقة ك»...ف
« قرآن:»انطق، كما أن هذا الكون الضخم « كون :»والواقع أن القرآن يف الداللة على هللا 

واستدل الشيخ هلذا « صامت وكالمها ينبثق من ذات واحدة ويهدف إىل غاية واحدة

                                                            
  9:  اإلسراء   145

  1: امللك  146

 1: الفرقان  147

  1: األنعام  148

  1: الكهف  149

  6لكرمي ص : التفسري املوضوعي لسور القرآن ا 150
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قَسم مبا ال يصدقه املقِسم به وال يدل على الكون وما فيه يف القرآن فال ميكن أن ي ابإلسقام
 عليه. 

سالمي ي للفكر اإلالعامل عهدعليها امل بينوهذه النظرة إىل الوجود وإىل القرآن الكرمي هي اليت 
 ملعاصر؛ وكانالمي اإلسمنهجه يف التعامل مع القضااي الفكرية، وهبا سار يف جتديد الفكر ا

  ؤسسة، وأعماهلا الفكرية.هذه امل أطروحاتللشيخ إسهام كبري يف وضع 
تاب فنون، كلة هو  نز وهو يقف موقفا معتدال يف هذا حَّت ال يظن املرء أن القرآن هبذه امل

عجاز العلمي ذ ابإلألخاجامع لكل شيء ابملعىن التفصيلي، وهي القضية اليت ترتدد كثريا يف 
 له ض ما مل حيتمه البعملحيبني رفضه واإليغال فيه، فالشيخ يبعد القرآن مما قد يعتقد فيه أو 
زل نيق وهو كتاب ه الطر لري أما ابعتبار املكانة الوظيفية فقد جاء القرآن من أجل اإلنسان، ين

أو يعدل  سواه، يف للحياة يصوب احلق فيها وخيطئ الباطل لذلك ال ميكن أن يبتغى اهلدي
 عما فيه ألنه كله حق. 

مرتكزات الفكر الدعوي عند الشيخ، تليه ومن هذا فهو كما استنتج الشيخ القرضاوي أول 
السنة مث التاريخ مث الثقافة العامة دينية وإنسانية مث الواقع وهي يف ذاهتا ليست إالَّ معينة على 
التفسري ويظهر الشيخ جانبا من عظمة القرآن الكرمي حني يتحدث عن مواجهته خلصومه إذ 

وهم خياصمونه يشعرون أهنم مبطلون فكان  بلغ من القوة يف اإلقناع والتأثري أن جعل أعداءه
َوَلْو َأنَّ قُ ْرآاًن ُسريِ َْت ِبِه اجْلَِباُل »هذا بعض أسرار إعجازه، وابتغى البعض آايت مادية وقالوا 

  151 «أَْو ُقطِ َعْت ِبِه اأْلَْرُض أَْو ُكلِ َم ِبِه اْلَمْوَتى
ة عمل على ن مكانمده وقد كان الشيخ رمحه هللا خملصا ملا انتهى إليه من نتائج وما اعتق

 ها وما تزال،ا أكلياهنتبصري الناس هبا بسبل قرآنية وكان ذلك أحد أسباب جناح مساعيه وإت
ضيه القلب ذي يرتال فإان لنرى يف فكر الشيخ بسبب عمله القرآين نصاعة اإلسالم واملنهج

 رضائه بعمرانإا يف ادهتالنفس؛ ملا يبعث فيها من االطمئنان يف صلتها برهبا وسع وتبتهج له
 أرضه يف احلياة الدنيا. 

                                                            
  31: الرعد  151
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والشيخ يف هذا التصور اجلليل مل يكن إالَّ مستجيبا لنداء القرآن الكرمي وكان له شرف التبيني 
من أدوية من  للناس، وإيقافهم على عللهم والوصول هبم إىل أن يطمئنوا إىل ما وصف هلم

 خالل ما يشخصه من واقع العاملني جتاه رهبم وقرآنه. 
لقد حفلت أعمال الشيخ ابلسعي احلثيث على تصوير احلال اليت عليه عامة األمة أهل 
الفكر فيها وغريهم يف موقفهم من القرآن، وحنن نقف على بعض من هذه التشخيصات 

ي ويف اجملال الفكري واجملال العملي والتصحيحات اليت قدمها الشيخ يف اجملال الرتبو 
 واالجتماعي مما له صلة ابلقرآن الكرمي مباشرة. 

وقد سرب الشيخ أوضاع األمة ووقف على أسباب ختلفها، بل كان هذا الواقع أشد ما يؤمله يف 
حياته وعاش على أمل تغيريه، ومل يكن يرى أسبابه من خارج األمة فحسب بل كان 

ع األمة، ومما كسبت أيدينا من تعاملنا غري السليم مع القرآن تعامال تشخيصه منطلقا من واق
يتطلب الكثري من العمل واجلرأة يف االعرتاف هبذا الواقع، واإلميان بوجوب تغيريه، وهذا هو 
السبب الذي جعل بعضا من املسلمني ال يتفقون معه وغريَهم يكيد له؛ ألن الذي يدعو إليه 

، ويتعارض مع مألوف املخالفني له من املسلمني، وليس من مصاحلهم بصادميتعارض بل 
 امليسور تغيري املنهاج وترك ما وجد عليه السابقون. 

وترتكز آراء الشيخ يف إصالح الوضع على العودة املخلصة اجلادة إىل القرآن الكرمي، عودة يف 
،حَّت يعود القرآن طرق التدريس والتعليم وعودة يف منهج الفهم، ويف التعامل مبعناه الواسع

 مركز الدائرة يف ثقافة املسلم املعاصر، وحمور تفكريه ومنهج حياته. 
ومتيز منهج الشيخ يف ندائه ابلعودة إىل القرآن ابلدعوة إىل النظرة الشاملة إليه، ونبذ النظر 

أو  اجلزئي السطحي املفضي إىل النتائج اجلزئية والقريبة واآلنية اليت سرعان ما ينتهي صالحها،
يظهر عدم صحتها وعدم صواهبا، فكان البد من االجتاه حنو القرآن الكرمي ابجلهد املطلوب 
الطويل النفس، والعميق النظر؛ وال يعقل أن يدعو القرآن إىل استغالل الوجود املسخر 
لإلنسان قدر اإلمكان البشري ويبقى املسلمون يف بداايت الطريق يف أحسن أحواهلم وعلى 

البشرية، وأسوأ من ذلك أن يكون الوضع انشئا عن فهم سقيم للكتاب أو  هامش احلياة
األهواء؛  وإتباعجزئي، وقد آتى هللا عباده من آايته لريفعهم هبا ال ليخلدوا إىل األرض برتكها 

اجلوانب،  متعددة اجملاالت هلذه النظرة الشاملة أمام واقع متعدد  الغزايلوكانت دعوة اإلصالح 
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 احملاور اخلمسةآلايت القرآن قال الشيخ يف كتابه ، ومن تدبره  اجلهادية كثري الواجهات
هللا الواحد ، والكون الدال علي خالقه ، والقصص القرآين ، والبعث   للقرآن الكرمي ) 

واجلزاء ، والرتبية والتشريع ، هذه هي احملاور اخلمسة اليت أفاض القرآن يف ذكرها : وأنتهي 
أخري تندرج حتتها ، بل ذهب املسلمون يعاجلون تفسري القرآن ت ملسائل الشيخ إيل أهنا أمها

بسطا يرتفع إيل مستواها ،  ألكربيمعاجلة جزئية حرفية ، دون أن يبسطوا احلقائق القرآنية 
  152ويستمد منها القيم القرآنية اليت وضعها هللا لتقود املسلمني ابلقرآن إيل اليت هي أقوم 

  

                                                            
 2: احملاور اخلمسة للقرآن الكرمي  للشيخ حممد الغزايل ص 152
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 يل  : غزااملبحث اخلامس : أساليب الدعوة يف العوملة عند الشيخ حممد ال
ْسِلمني(قال تعايل: )وَمْن أْحَسُن َقواًل ممَّْن َدَعا إىل هللِا َوَعِمَل َصاحِلًا َوقَ ·

ُ
 153اَل ِإنَّيِن ِمَن امل

 ك علىلذإمنا يقتصر  ري،ليها هذا األجر العظيم واجلزاء الوفوابلطبع ليست كل دعوة يرتتب ع
ليت اكثر الدعوات أوما · ليهاقتفاء أثر رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم   واملنهج الذي سار ع

كان صده، فمقاقامت تدعو ابسم اإلسالم إىل اإلسالم، وهي أبعد ما تكون عن روحه و 
  ·سانإلحاأثرها اإلساءة إىل اإلسالم وتعاليمه وخطابه الدعوي من حيث أرادت 

ك سنَّة ا، فتلرجهبدًا على دعوة اإلسالم من أن يكون هلا مناهضون من خاإنه ال خوف أ
ة أعداء الدعو  ن يكونأما من سنن هللا اجلارية، ومقوِ م من مقومات صالحية احلياة للبقاء، أ

عالج وال· تفراز هم أبناؤها ورجاالهتا فذلك ما يُذهب النفس حسرات، ويُقط ع القلب 
لسري اجملتمعات هو  يف اأثرييوم استعادة العافية، وقوة األثر والتالوحيد الذي يضمن للدعاة ال

  ·دعو ويبلِ غغ وييبل ِ و على آاثر خطى رسول هللا يف دعوته والقواعد اليت انطلق منها يدعو 
 ووميضا يربق لدعاة،ًا ل؛ لتكون نرباسمركزاهتاوحيسن بنا أن نتتبع هذه الطريقة ونذكر أهم 

، مليداناذا أحد دعاة اإلسالم، صاحب جتارب واسعة يف ه للعاملني، وذلك من خالل
عاش حياته  ية،وخبري ابحلياة وعللها، ومكني يف الوحي األعلى، وصاحب ثقافة موسوع

  ·ه رمحة هللا ورضوانهعلي >حممد الغزايل<لإلسالم ومات وهو يدافع عن اإلسالم، إنه الشيخ 
هللا وصحبه  ر رسوله أثبه دماءها، اقتفى فيإن الشيخ الغزايل انتهج منهجا يف الدعوة جدد 

كر الف وأحىيم، ملفاهين امالكرام، وسلك طريقًة يف اإلصالح والفكر والتغيري أصلح هبا كثريا 
  ·اإلسالمي

قته ور حوهلا طريليت تدت اوابستقرائنا السريع لكتاابته اليت بني أيدينا وجدان أهم املرتكزا
  :لدعوي ترتكز فيما يلياإلصالحية، وينطلق منها منهجه ا
  :أوال: التدرج والرتكيز على الكليات

ا ة، إمنا فرضهة واحدمر  وهذا منهج قرآين حممدي، فالقرآن الكرمي مل يفرض الشعائر والفرائض
ضة نفسها، الفري يف والتمر حلفريضًة فريضة مع مراعاة الوقت الذي تفرض فيه، مث التدرج 

  ·واألمر يف احملرمات سواء بسواء
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وي، فال ه الدعنهجوإنه واضح غاية الوضوح يف سرية الرسول عليه الصالة والسالم ويف م
ريب امًا يعشر عخيفى على أحد أن النيب   صلى هللا عليه وسلم   مكث يف مكة ثالثة 

 الوليدة إىل ملسلمةة اأصحابه على األصول والكليات، وظل القرآن يتنزل عليه موجها اجلماع
ق وأساسيات األخال أصولتعاىل واليوم اآلخر واملالئكة والكتاب والنبيني، و اإلميان ابهلل 

ينما بريعات لتشاالسلوك ومبادئ املعامالت، وعلى الرغم أن القرآن املكي تنزل ببعض 
ى املسلمني عل تربية يف استكمل القرآن املدين أغلبها، إال أن القرآن املكي كان جل تركيزه

لرسول ألمته اوجهه  ما قاصده األساسية ومبادئه العليا، ولعل آخرأصول اإلسالم الكبرية وم
  ·من نصح يف خطبة الوداع يشري إىل ذلك
ن ينشغلون ى الذيه عل، إمنا كانت محلتابلفر عياتوالشيخ الغزايل مل يشغل نفسه يوما ما 

  ·برتقيع الثوب واجلسد تسيل منه الدماء
حتمل عاطفة األم على وليدها <إن الذي يطالع كتب الشيخ الغزايل يشعر للوهلة األوىل أهنا 

وكانت كتبه وكتاابته تواجه التحدايت الداخلية ···· املريض الذي ختشى أن يفرتسه املرض 
  154واخلارجية على حد سواء

ملتميزة،  يتها اشخصو لقد جأر يف وجه التيار العلماين الذي حاول سلخ األمة من عقيدهتا 
 ولعل مؤلفات ،ألتنصرييكما كانت له صوالت وجوالت يف مقاومة الزحف األمحر واملد 

  ·الشيخ وهو يف شرخ الشباب خري شاهد على ذلك
م إال<ت عنوان حتايتها بد ويف كتابه فقه السرية يلخص دعوة النيب   صلى هللا عليه وسلم   يف

ا كلف هب  عمال اليتي نزل مبكة تبني العقائد واألوسور القرآن الذ< :، يقول>ندعو الناس
  :عباده وأوصى رسوله أن يتعهد قيامها ومناءها، وأول ذلك

  ·····  الوحدانية املطلقة 1
  ····   الدار اآلخرة 2
  ····   تزكية النفس 3

  ·155  حفظ اجلماعة املسلمة ابعتبارها وحدة متماسكة تقوم على األخوة والتعاون4 
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 الكالم عن يفيشرع  هل ل النيب   صلى هللا عليه وسلم   إىل املدينة، ماذا يفعل؟وعند وصو 
وترسيخ  تثبيت من مع التأكيد عليها وال سيما قد انتهى يف املرحلة املكية الفر عيات

ية، يقول ة املكملرحلمل يفعل ذلك، إمنا كرر وأكد على ما كان يف ا· كال·· الكليات؟ كال
ع الدعائم نة بوضابملدي رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم   أول مستقرهمن هنا شغل < :الشيخ

   :اليت البد منها لقيام رسالته، وتبني معاملها يف الشئون التالية
  ·  صلة األمة ابهلل 1
  ·  صلة األمة بعضها بعضها اآلخر 2

  156  صلة األمة ابألجانب عنها ممن ال يدينون بدينها3 
 فبينوابلتايل اختذ الرسول   صلى هللا عليه وسلم   لذلك خطوات عملية، وشرع يف تنفيذها، 

  157ضع دستوراً ملعاملة غري املسلمني املسجد، وآخى بني املهاجرين واألنصار، وو 
خ سالمية، ويرسول اإلألصإن النيب   صلى هللا عليه وسلم   يوطد العالقات الروحية، ويعمق ا

؛ ألنه تاخلالفاو  يالفرعة، فإذا مت هذا فال خوف على األمة من اخلوض يف املعاين الكلي
  ·حينئذ سيكون منضبطا بضوابط ما ترسخ من أصول وتوطد من عالقات

ا ة مل يعجبه زيهحيكي الشيخ أنه دخلت عليه فتا >كيف ندعو إىل اإلسالم<وحتت عنوان 
عدما بثت ا، وبهبرفق يستدعيان الشفقة والأول ما رآها، لكنه ملح يف عينيها حزان وحرية 

لم عن كاد تعتال فشكواها علم الشيخ أهنا فتاة عربية لكنها تلقت تعليمها يف فرنسا، 
ارة ضويصف هلا احل اإلسالم شيئاً، فأخذ يشرح هلا حقائق ويرد شبهات وجييب على أسئلة،

  ·اسبيله ىلرفت إاحلديثة أبهنا تعرض املرأة حلما يغري العيون اجلائعة، مث انص
ودخل بعدها شاب عليه مسات التدين يقول للشيخ يف شدة: ما الذي جاء هبذه اخلبيثة إىل 

فقال له الشاب: · هنا؟ فقال له الشيخ يف رفق: إن الطبيب يستقبل املرضى قبل األصحاء
 طبعا نصحتها ابحلجاب؟ فقال له: األمر أكرب من ذلك، هناك املهاد الذي البد منه، هناك

اإلميان ابهلل واليوم اآلخر، والسمع والطاعة ملا جاء به الوحي يف الكتاب والسنَّة، واألركان 
فقاطع الشاب الشيخ قائال: ذلك  · اليت ال يوجد اإلسالم إال هبا يف جمال العبادات واألخالق
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كله ال مينع أمرها ابحلجاب، فقال الشيخ يف هدوء: ما يسرين أن جتيء يف مالبس راهبة 
فقاطعه الشاب مرة اثنية، · ؤادها خال من هللا الواحد، وحياهتا ال تعرف الركوع والسجودوف

فقال الشيخ يف حدة: أان ال أحسن جر اإلسالم من ذيله كما تفعلون، إنين أشيد القواعد، 
  ·وجاءته الفتاة بعد ذلك خبمار على رأسها 158·وأبدأ البناء بعدئذ، وأبلغ ما أريد ابحلكمة

ذكر حديثا يف كتاب االستئذان من صحيح  >الدعوة ليس طريقها العنف<ن وحتت عنوا
 ·البخاري، قال سعيد بن أيب احلسن للحسن: إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن

ولكن إيراد 159· قال: اصرف بصرك )قل للمؤمنني يغضوا من أبصارهم وحيفظوا فروجهم(
، أن املرأة املتربجة هتعلماه: ليس هذا ما الشيخ هلذا احلديث مل يعجب بعض الشباب، وقال ل

تسحر الناس جبماهلا، وقد قال الفقهاء: إن الساحرة تقتل، وهذه تسحر الناس جبماهلا، بل 
  ·إن املستعلنة ابلفاحشة جيوز قتلها دون إذن اإلمام

ليست كل واحدة < :واستنكر الشيخ هذا القياس الفاسد، وبعد حوار معهم قال الشيخ
ه املواريث تريد الرذيلة أو تبغي الفتنة، رمبا كانت خالية البال، ورمبا كانت مشت مع هذ

سيئة، والعمل الصحيح هو نشر العقيدة أوال مث بناء اخللق والسلوك على دعائمها، والعقيدة 
إن منطق قطاع الطريق ال يسمى فقها، واحلرص ···· ال تنشر بفتاوى القتل، واستباحة الناس

  ·160ن ابإلمث ليس غرية على الدينعلى اهتام اآلخري
ا بيضاء ن دعوهتدمو ويتحسر الشيخ يف هذا الصدد انعيا على األمة عدم وجود دعاة هلا يق

ن كا يبحثون ع وأمري وروابأإن ألوفا من أهل · نقية، ويشرحون فطرة هللا اليت فطر الناس عليها
واحداً  وجدوا ذان، وإدين ميأل أفئدهتم ويروي عطشهم الروحي وهنمهم العقلي فال جيدو 
  ·عقال قهاحيدثهم عن اإلسالم عادوا من عنده يرتدون جلباابً أبيض، وعمامة فو 

هذا النوع من الدعاة إذا عرض عليه األوروبيات واألمريكيات   كما يقول الشيخ   لكي 
ُيْسِلمن، أمرهن أول ما أيمر بغطاء الوجه، وأنكر عليهن بسوء أدب السفور والتكشف، 

جيب دينا أن  !ومن قال المرأة سافرة الوجه: غطي وجهك اي عاهرة< :الشيخ حمتداً يقول 
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  )يقاد إىل خمفر الشرطة ليجلد مثانني جلدة، وهتدر كرامته األدبية، فال تقبل له شهادة أبداً 
161    

إن هناك مشتغلني ابلعلم الديين قاربوا مرحلة الشيخوخة ألَّفوا كتبًا يف الفروع، وأاثروا هبا 
معارك طاحنة يف هذه امليادين، ومع ذلك فإن أحدًا منهم مل خيط حرفًا ضد الصليبية أو 

  162الصهيونية أو الشيوعية
إن االشتغال ابجلزئيات على حساب الكليات يتولد عنه   يف فكر الشيخ الغزايل   أمران 

ين: خطريان، كالمها يهوي ابألمم من حالق ويذهب برحيها، األول: ضعف اخللق، والثا
إن دعوة من  163االقتدار على تسخريها خلدمة الدينالعجز العجيب عن فقه الدنيا و 

الدعوات لن تبلغ أوجها أو حتقق أهدافها ما مل تركِ ز على الكليات، وال سيما يف وقت وهن 
فيه جسد األمة، وتفرق مع ذلك مجعها، فتكالبت عليها األمم من كل حدب وصوب، إن 

لبقاء، إمنا ستعيش   إن عاشت   صغرية ضئيلة بال وجود، هذه دعوة ليست جديرة اب
  ·وستموت صغرية ضئيلة بال أثر

اثنيا: عدم هتويل التوافه وهتوين العظائم وهذه ترجع إىل منهج اإلسالم الوسطي الذي ال 
: ايف عنهيغايل أو يقصر، وال يْفرط أو يَفرط، إمنا هو بني املقصِ ر والغايل، وبني املوغل فيه واجل

 164)وكذلك جعلناكم أمة وسطا ( 
تتكون  ألنواعاذه واملعروف أن اإلسالم عقائد وعبادات، وأخالق وشرائع، ومن التقاء ه

انفلة، فكل  فلة عنان تقاليد ومعامل جملتمع كامل ومجاعة قائمة، ال يغين فرض عن فرض وال
  ·تكليف له سره وله أثره

 يفوضع األمور  ، إمناظيمامل يهول اتفها أو يهون عوالنيب   صلى هللا عليه وسلم   يف دعوته 
  ·نصاهبا الصحيح
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ع ابجتاه إذا مس جههو كان يغضب أشد الغضب إذا مسع بفرقة بني املسلمني، وكان يتغري لون 
  ه يف مكاهنا،فه عندلتوامقاصد اإلسالم، فكانت ا وهبمليف اجملتمع جينح إىل الغلو والتنطع 

  ·ا ومكانتهاكما كانت العظائم يف مكاهن
ض التعاليم يها بعم فوما أكثر ما عانت احلركة اإلسالمية املعاصرة من أمراض مهلكة تتور 

من مث و ضوعا، مو  وينكمش بعضها اآلخر، فتصبح العادة عبادة، والنافلة فريضة، والشكل
حلركة بناء اعض أوما أكثر ما ضرب ب· يضطرب عالج األمور وتصاب الدعوة هبزائم شديدة

لك لى ذعبعض من أجل أمور ال متس أصول اإلسالم من جانب، وإمنا محلهم رقاب 
  ·أيهالتعصب املمقوت واهلوى املتبع واجلهل املركب وإعجاب كل ذي رأي بر 

 سر هلا واحتدما حت كثروما أطول ما عاىن داعيتنا الكبري من هذه الطرائق يف الفهم، وما أ
  ·عليها

ه شرك، كما ن حتيتأمون يتواصون بعدم حتية الَعَلم، ويزعرأى ذات مرة بعض الطلبة والعمال 
لعلم رمز ملعىن  إن ا< :العسكرية ضد اإلسالم، فقال ألحدهم املوسيقىأفَّت بعضهم أبن 

راعاه ذتنقطع و طه كبري، وهذا ما جعل جعفر بن أيب طالب يف معركة مؤتة يقاتل دون سقو 
ن أيتصور عاقل  ة، والنصوبيعبد الراية امل كان  جعفروهو حيمله وحيتضنه، ومل يزعم مغفَّل أن 

تعني على شاعر و امل العسكرية تضبط اخلطوات وهتيج املوسيقىيُعبد مرٌت من قماش، مث إن 
خيم أشياء اء وتضأشي مث قال هلم: إنكم مولعون بتهوين· أداء الواجب، فال مكان خلصومتها

  ·>دون ميزان حيقق العدل
العقائد والعبادات واألخالق والشرائع، وارتسام صورها يف  إن الدين احلق وعي صحيح جبملة

نطاق النسب اليت تقررت من عند هللا هلا، فال تشمل العني اخلد، وال تضرب األذن الكفني، 
  165لكل عبادة مكاهنا ومكانتها

إن كثريا من مسلمي العصر احلاضر   كما يقول الشيخ الغزايل   يرمحه هللا   مجعوا شعب اإلميان 
 خليط منكر كربوا فيه الصغري وصغروا فيه الكبري وقدموا املتأخر وأخروا املتقدم، وحذفوا يف

شعبًا ذات ابل وأثبتوا أخرى ما أنزل هللا هبا من سلطان، فأصبح منظ ر الدين عجبا، ال! بل 
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إن اإلسالم يريد أن ينطلق أبركانه السليمة ومعامله 166 أصبحت حقيقته نفسها حرية ابلرفض
 >البديلة<الثابتة، فإذا انس يقولون ضموا إىل هذه األركان واملعامل املقررات التالية: لبس 

حرام، التصوير حرام، إعالء  املوسيقىاإلفرجنية حرام، كشف وجه املرأة حرام، الغناء حرام، 
الرهيبة ُتضم إىل كلمة  الضمائرهذه ···· رام املباين حرام، ذهاب النساء للمساجد ح

التوحيد، وقد تسبقها عند عرض اإلسالم على اخللق، فكيف يتحرك اإلسالم مع هذه 
  167األثقال الفادحة، إنه   واحلال هذه   لن يكسب أرضاً جديدًة، بل قد يفقد أرضه نفسها

ن يضخموا تهم أ، وجيعل عالم>اخلطيئةحزب <وهذا الفريق من الناس يسميه الشيخ 
  ·التوافه، ويتاجروا ابخلالفات، ويتلمسوا لألبرايء العيوب

  عند الشيخ   أن يقف يف حماريب الدين رجال من على شاكلة  الدهاءإن الداهية 
، وأن يتكلم بلسانه صنف من البشر إذا وقع اإلنسان لسوء احلظ بينهم فكما >اخلطيئة<

 معقورفيه، ما إن يقرع الباب حَّت يقضم رجله كلب يقع الطارق الغريب أمام بيت ال أنيس 
أولئك قوم يتمنون وقوع اخلطأ من الناس حَّت إذا زلت أقدامهم وثبوا على املخطئ وظاهر 168

أمرهم الغضب حلدود هللا، أما ابطنه فالتنفيس عن رغبات الوحش الكامن يف دمائهم، يريد 
  169ابلدعوة إىل هللا >اخلطيئة<يشتغل  أن ينبح املارة وميزق أدميهم، والويل للمسلمني يوم

وسبب هذا اخللل عند الشيخ الغزايل هو اجلهل ابلنسب اليت تكوِ ن معامل الدين، وتضبط 
  على حد تعبريه   يتمثل يف تزكية  الدهاءبينما يرى العالج هلذه الداهية  170 شعب اإلميان

النفس اإلنسانية، وحسن إدراك العقل البشري للحقائق كلها، وتربية األجيال املنتمية لإلسالم 
نفسيًا وفكرايً، تلك الرتبية اليت برَّز فيها السلف األول، وأضحوا هبا قادة ترنوا هلم الدنيا 

  171إبعجاب وحفاوة
 ه هبم صلة قوية اثلثا: البدء ابألقربني ومبن ل
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فإن العصبة القبلية هي مظنة النصرة واملنعة، وتلحق هبا يف ذلك الصلة القوية والصداقة 
ويشهد الواقع · للمرء عصبته ومتنعه فمن ذا يستجيب ومينع؟ يستحباحلميمة، وإذا مل 

يض عليهم والفطرة أنه إذا وجد املرء بني يديه خرياً فإن أول ما ينطلق به إليه عصبته وقومه ليف
من هذا اخلري، فكيف إن كان األمر وحيا أعلى يرتتب عليه جناحهم وفالحهم يف الدنيا 

إن ذلك أدعى وأحرى أن يتوجه به إىل قومه ينقذهم به من النار، ولسان حاله · واآلخرة؟
 172يقول: )إين أخاف عليكم عذاب يوم عظيم( 

م   حيث عرض دعوته على أقرب الناس وهذا ما رأيناه يف سرية النيب   صلى هللا عليه وسل ·
ومن الطبيعي أن يعرض الرسول   صلى هللا عليه وسلم   أواًل < :إليه، يقول داعيتنا الكبري

اإلسالم على ألصق الناس به من آل بيته وأصدقائه، وهؤالء مل ختالطهم ريبة قط يف عظمة 
م السابقون إىل مؤازرته حممد عليه الصالة والسالم، وجالل نفسه وصدق خربه، فال جرم أهن

  173وإتباعه
ب، وكان يب طالن أبومن هنا آمنت به زوجته خدجية، ومواله زيد بن اثبت، وابن عمه علي 

كر   بوأراد أبو · بو بكرم أصبيًا حييا يف كفالة الرسول   صلى هللا عليه وسلم   وصديقه احلمي
هل فيق هللا   أ  بتو  مل يف اإلسالرضي هللا عنه   أن يعيد سرية رسوله الكرمي يف ذلك، فأدخ

 ن ورقةيب وقاص، وآمعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد هللا، وسعد بن أ :ثقته ومودته، مثل
ص، وهكذا ن العاد ب، وسعيعنبةبن نوفل، والزبري بن العوام، وأبو ذر الغفاري، وعمر بن 

  ·يكون الداعية
من نوَّر هللا قلوهبم، مع أن اإلعالم به كان وفشا اإلسالم يف مكة بني < :يقول الشيخ الغزايل

  174يقع يف استخفاء، ودون مظاهرة من التحمس املكشوف أو التحدي السافر
هذا هو أثر العصبة اليت تؤمن، فماذا عن اليت مل تؤمن؟ رأينا أاب طالب   خفف هللا عنه   ذلك 

ل يلح عليه لينطق الرجل الذي مات على كلمة الكفر، واستنكف أن يقول كلمة ظل الرسو 
لقد حتدى قريشا كلها حتداًي معلنا يف · هبا، لكنه أىب إال أن ميوت على ملة عبد املطلب

ال أزال أحوطك  فوا هلل< :مواقف كثرية حَّت قال لرسول هللا   صلى هللا عليه وسلم  
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 هذه وهللا :وأمنعك، غري أن نفسي ال تطاوعين على فراق دين عبد املطلب، فقال أبو هلب
 بقينا لقدما  لتمنعنه!!! خذوا على يديه قبل أن أيخذه غريكم، فقال أبو طالب: وهللا السوءة

به النيب الكرمي، وموئال أتوي إليه الدعوة،  حتصنأبو طالب   خفف هللا عنه   حصنا   175ظل
  ·وظاًل ظلياًل يفيء إليه املسلمون

ن تبعوه، فهم إعوه ويمنالداعية لي إن األقربني وأصحاب األواصر القوية هم أكرب كسب حيتويه
يف قلوهبم،   الذيفورَ مل ينصروه ويؤازروه فلن يصدوه عن سبيله يف الغالب، وسوف يكسر الن
ا ترسخ يف ىب، ومقر  ويهدئ من ثورهتم ضده ورفضهم ملا جاء به   ما توطد بينهم وبينه من

  ·النفوس من فطرة تنصر العصبة وحتوطها ومتنعها
  :ط ابلناس ومراعاة أحوال السائلنيرابعا: االختال

تالط ى االخقتضم، وهذا ومسئولنيومراعاة أحوال السائلني ال تُتصور إال بوجود سائل 
عاانته معهم م، ومهلته ابلناس ومعايشتهم، وال يُتصور داعية إال بوجوده بني الناس ومعايش

يُعفي نفسه و رتيح، ويس يُريحورمبا يظن الداعية أنه إذا اعتزل الناس سوف · آماهلم وآالمهم
فال  بصريتهه و من ضجرهم وأذاهم، أو رمبا تصور أن اختالطه هبم يضع حجااب على بصر 

  ·يكاد يرى وجه ربه، وال يشعر بلذة املناجاة والتأمل
يظن أن اعتزال خطأ، و  >عليكم أنفسكم< :إن بعض الدعاة ما زال يفسر قول هللا تعاىل

الرتمذي  ما روىكوف  مان، وموقف أيب بكر من تفسري اآلية معر الناس أسلم يف مثل هذا الز 
  ·وغريه

واء كان سطان   لشياوال شك أنه إذا اعتزل سيسرتيح من ضجر الناس وأذاهم، لكنه سرُييح 
  ·إنساً أو جناً   ويرتكه يؤدي رسالته دون وجل

ل ما حيياه اإلسالم من لكن الشيخ الغزايل   عليه رمحة هللا   يرى اعتزال الداعية للناس يف ظ
فرارًا من الزحف <حمنة جرميًة نكراء وكبرية من الكبائر، إنه يرى اعتزال الداعية للمجتمع 

  176ونكوصاً عن اجلهاد
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إن العبادة احلقيقية هلل أن حنرس الفطرة اإلنسانية، وأن ندخل يف حرب دائمة مع البيئة اليت 
مولود يولد على الفطرة، والتقاليد الفاسدة والعقائد تريد تشويهها أو تغيريها أو حتريفها، فكل 

الزائفة هي اليت تتلقف األجيال الناشئة وتنحرف هبا ذات اليمني وذات الشمال بعيدًا عن 
حقائق اإلسالم وصراطه املستقيم، فكيف نرتك اجملتمعات يستقر فيها الباطل، ويتالشى منها 

  177إلميان، واجلور بدل العدالة؟احلق، وحيل الرجس حمل الطهر، والكفر مكان ا
إن أصحاب حممد   صلى هللا عليه وسلم   اأُلَول كانوا   كما يقول الشيخ   بصالبة يقينهم 

  178وروعة استمساكهم دعائم رسالته وأصول امتدادها من بعُد يف املشارق واملغارب
مد حمقبل ب لعر اويتساءل الشيخ: كيف صنع رجل واحد ذلك كله! هذه هي املعجزة، وكان 

 دى إىل إيقاعأاب ما سب  صلى هللا عليه وسلم   مصابني حبمى احلرب واالقتتال على أتفه األ
  :لشاعراال الوحشة والفرقة بينهم، حَّت مشلت هذه احلمى األقارب أنفسهم، كما ق

  آخنيوأحياان على بكر 
 ا إذا ما مل جند إال أخاان 

خوة اخلالصة، واحلب هلل واحلب يف هللا، لقد حل مكان هذه الوحشة شعور غامر من األ
واإليثار على النفس، وتقدمي اآلخرة على األوىل، ويبدأ هذا احلب   يف رؤية الشيخ   من صلة 

  179حممد ابلناس، ومن صلة الناس مبحمد
وة عليهم، ض الدععر  فإذا كانت هذه هي أمهية االختالط ابلناس، فإن مراعاة أحواهلم حني

  ·رابعد خطوأ ني السائلني لوصف العالج املناسب يعد أكثر أمهيةوتقدير الفوارق ب
ملرضية بني نية والبداويشبه الشيخ الغزايل الداعية يف ذلك ابلطبيب الذي يراعي الفوارق 

يد ذاء اجلب الغعلم وفن، فقد يصف الطبي·· مريض وآخر، فطبُّ األرواح كطب األجسام 
ن أ هذا معىنض آخر؛ ألنه مصاب ابلسكر، و ملريض ابلسل، وال يصف هذا الغذاء ملري

األدوية  اختيارو اح سبب الضعف هو الذي ميلي نوع الدواء، ومثل ذلك يقال يف عالج األرو 
  ·الناجعة ملرضى القلوب
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 عليه وسلم   ى هللاصل فقد يصف الرسول احلكيم دواء حلالة ال يصفها حلالة مشاهبة؛ ألنه  
  ·ر خيصها ويناسبهاوضع هلذه احلالة األخرى دواء آخ

إن الداعية إذا جهل الفوارق الفردية والنفسية والروحية ومل يدرك أسباب الداء وأصول 
توصيف الدواء، قد يسيء إىل الدين وإىل الناس، فيصف لإلنسان املصاب بفقر الدم رايضة 

ويستعرض )180  على سوءتقتله، ويصف لإلنسان املصاب بضغط الدم عالجًا يزيده سوءا 
الشيخ الغزايل بعض الوصااي اليت أوصى هبا النيب   صلى هللا عليه وسلم   ألشخاص معينني 

ال تغضب( فاعلم أهنا مل )إذا قال رسول هللا   صلى هللا عليه وسلم   < :مبينا أحواهلم، يقول
مل  تقل لشخص بليد العاطفة، فال تقلها له، وإذا قال )اتقوا هللا وأمجلوا يف الطلب( فاعلم أهنا

إن هذا الدين متني فأوغل فيه برفق( فاحذر أن )البيوت فال تقلها هلم، وإذا قال  لقعدهتقل 
  181اخل···تقوهلا لرجل كسول يف العبادات

لمًا بظروفه حاطة عاإلو فال بد من مراعاة حال السائل ودراسة الظروف النفسية واألخالقية، 
يص لى تشخعقف الناجع بعد أن و  االجتماعية؛ كي يستطيع الداعية أن يصف له الدواء

  ·الداء ومالبساته بوعي وفهم
ن أعلم أهل عذ سأل إرب؛ نفس   وحديثها متفق عليه   عربة ملن يعت املائةولعل يف قصة قاتل 

؟ فقال: ن توبةه ملاألرض فُدل على راهب فأاته، فقال: إنه قتل تسعة وتسعني نفسا فهل 
: إنه قتل ، فقالاملعلم أهل األرض فُدل على رجل عال، فقتله فكمل به مئة، مث سأل عن أ

رض كذا أق إىل نطلامئة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن حيول بينك وبني التوبة؟ 
نطلق أرض سوء، فا فإهنا رضكوكذا فإن هبا أانساً يعبدون هللا فاعبد هللا معهم وال ترجع إىل أ

فانظر إىل من · ةالقص اخل ···املالئكة  حَّت إذا نصف الطريق أاته املوت فاختصمت فيه
ال أنه مل يدرك ما إ >أعلم أهل األرض<ُوصف ابلرهبنة وإىل عاقبته، فمع وصف الناس له ب 

ايته انت هنفك نتحدث فيه من الظروف واملالبسات النفسية للسائل ووجوب مراعاة ذلك
ء فال عليه الدوا رفيع القتل، أما الذي وصف ابلعلم فدله على الطريق الصحيح، حَّت لو مل

  ·جبهله ويرشده على من يشخص الداء ويصف الدواء يعرفأن 
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إن قراءة النصوص   وخباصة السنن   دون معرفة < :يقول الشيخ الغزايل   عليه رمحة هللا  
  182املالبسات اليت أملت هبا ليست ابابً إىل العلم الصحيح، وال وسيلة إىل الرتبية اجليدة

وم الناس، عن عم ضالفواحلق أن مراعاة األحوال املختلفة للسائلني ال يصلح له أي داعية 
ة لم   املختلفليه وسع إن ذلك حيتاج إىل االطالع الواسع والواعي إلجاابت النيب   صلى هللا

لق لوم اليت تتعاب العتيعللسائلني ومالبساهتا، واإلحاطة ابآلاثر اليت حتدثت عن ذلك، مث اس
 القلب، وقبل ونقاء عقلإلنسان مثل علم النفس واالجتماع وغريمها، ابإلضافة إىل ذكاء الاب

 ادة احل خامسا: جتنب اجلدل والنقاشات· هذا وذاك توفيق هللا تعاىل وتسديده
ل وز ألمة تؤكجي، وما دلاجلدل قرين الضالل، وما ضل قوم بعد هًدى كانوا عليه إال أوتوا اجل

 يفاخلوض ل و هش فيها الذائب من كل جانب أن تشغل نفسها ابجلدمن ميني ومشال وتن
تعاون فيما اتفقنا ن< :ولتق والنقاشات احلادة، وإذا كانت قاعدة املنار الذهبية اليت اخلالفات

 لطبع   معموال هبا يفاب  مما جيوز فيه اخلالف  >عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه
م رى ونسمع ألز ى ما نعل مة واستقالليتها، فإن العمل هبا واألمةحال الرتف الفكري وقوة األ

  ·وأوجب
ني الفرق حاها بر رت اليت دا الكالميانويرى داعيتنا أن مصدر هذا اجلدل هو اإلبقاء على 

دل للعامة ذا اجلس هاألوىل للمسلمني من مرجئة ومشبهة ومعطلة ومعتزلة وغريها، مث تدري
  ·ئةالرعاع، والغفلة عما سيخلفه من آاثر سيمن املتعلمني، والعامة من 

يف توجيه  احلقإن يف القرآن آايت وعد ووعيد، ولو تركت يف جمراها الطبيعي ألدت رسالتها 
هذا نوع من اجلدل يبدد  ·183النفوس إىل اخلري، وحلفظت على املسلمني قوهتم ودولتهم

ديث، ويقاتلون يف غري طاقات شباب العلم وشيوخه يف اهلواء، فهم يتحدثون يف غري ح
ونوع آخر من اجلدل وهو · معركة، وال ينفضُّون إال عن الكراهية والبغضاء والفرقة فيما بينهم

، والوقوف على حرفيتها دون النفوذ إىل فحواها ومقصدها، وهذا النوع له الفرعياناخلوض يف 
اختلفت فيها األمة  هواته احملرتفون الذين تنحصر قضاايهم يف مسائل فقهية فرعية معروفة،

  ·من بعيد، وهي خمتلفة فيها اليوم، ولن يزال اخلالف فيها إىل أن يرث هللا األرض ومن عليها
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  إن صح التعبري   كان خطة ماكرة لصرف األمهية وعند الشيخ الغزايل أن االهتمام هبذه 
دميا، ويبدو أن العامة عن النقد السياسي ومتابعة األخطاء اليت أودت ابلدولة اإلسالمية ق

 184 اخلطة ال تزال تنفذ إىل اآلن
مع أن اختالف اآلراء وتباين املذاهب شيء ال ميكن جتاهله، وال الفرار منه، فتلك سنَّة هلل 
، وإمنا حيل ابلتعاون على  يف النصوص والعقول، كما أن اخلالف ال حُيَل ابلسفاهة والعصي 

ميدان عمل اآلن خيلو من الرجال؛ ألن  املتفق عليه، والتماس العذر للمخالف، وكم من
الرجال   كما يقول الشيخ   يتهارشون يف ميدان الكالم حول بعض الفروع اليت ال جتدي على 

 185 اإلسالم شيئا
فالبد من منع هذا اجلدل   وخيم العواقب   وقبول مجيع املذاهب الفقهية املعروفة واالهتمام 

قت تقدم فيه حَّت عبيد البقر، وتكريس اجلهود بتحريك قافلة اإلسالم اليت توقفت يف و 
واألوقات لرد العدوان على ديننا، وإعادة بناء أمتنا على قواعدها األوىل، فإن اجلدل واخلالف 

 186، مث إىل عداء ماحق للدين والدنيا الفقهي هبذا الشكل يتحول إىل عناد شخصي
يخ دى الشل رطة الفكرسادسا: عدم إمهال النساء: تشكل املرأة مساحة واسعة من خا

وال  ،>اليد الراكدة والوافدةقضااي املرأة بني التق< :الغزايل، حَّت أفرد هلا كتااب كامال مساه
ت املرأة قد شهدو ة، غرو، فأول من آمن على اإلطالق امرأة، وأول شهيدة يف اإلسالم امرأ

 معاركه لم   يفوس بيعة العقبة الكربى، ودافعت أشرف دفاع عن الرسول   صلى هللا عليه
 ·املختلفة، وقاتلت قتال األبطال يف الرب والبحر

  عند الشيخ   آية اكتمال الرجولة ومناء فضائلها، وهو هبم  إن التلطف مع اإلانث والرفق 
أدب يبذل للنساء عامة سواء كن قريبات أم غريبات كبريات أم صغريات، ومع استقامة 

 187 سلك العايلالفطرة اإلنسانية قلما يتخلف هذا امل
والنساء   يف فكره يرمحه هللا   مكلفات مثل الرجال، وما من شيء يقوم به اإلسالم وتعتز به 
أمته وكلف به مسلم إال كلفت املسلمة مبثله، غري أمور حمصورات استثنيت النساء منها، وال 
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ملرأة يف هتدم أصل املساواة يف التكاليف الشرعية، لكن تقاليد الشرق اليت حصرت وظيفة ا
 188 املتاع احليواين قلما هتتم هبذه التكاليف

إن جمتمعًا من اجملتمعات لن تكتمل حياته إال بشقيه الذكر واألنثى، وال يتصور جمتمع صاحل 
إن أي مطالع للقرآن الكرمي  189 عندما تكون املرأة حيواان حُيسن تقدمي األكل واملتعة وحسب

من جمتمع حي، فهي تتعلم وتتعبد وأتمر ابملعروف والسنن الصحاح يرى املرأة جزءًا حيًا 
اإلميان  معاقدةوتنهى عن املنكر وجتاهد   إذا شاءت   يف الرب والبحر، وتؤخذ منها البيعة على 

 190 واألخالق، وتعارض احلكم أو تؤيده
ما مل خُترجها  >ربة البيت<ويرى الشيخ أن أشرف وظائف املرأة وأرقى أعماهلا هي وظيفة 

كما يدعو 191 ملجئة؛ ألهنا إنشاء احلياة وصيانتها وتعهدها حَّت تؤدي رسالتها كاملةضرورة 
إىل تعليمها وتثقيفها حَّت تكون على وعي ابلقضااي العامة واخلاصة، وُتشرف إشرافا منتجاً 

 192 على تربية أبنائها
مة ومن هذه عظيعم ننا من أنعم علي احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه علي ما: اخلامتة 

  .كرميالنعم كتابة هذا البحث وأسأل هللا تعايل أن جيعله خالصا لوجهه ال
 مية  .العلو  ،  االجتماعيةيف حبثي : حياة الشيخ حممد الغزايل  لقد ذكرتأوال : 

 اثنيا : أساليبه يف نشر الدعوة  .
ماء  هو من العله هللامحر  اثلثا : تبني يل من خالل هذا البحث أن الشيخ اإلمام حممد الغزايل

وقاته ونذر أ هتفقد بذل حيا البارزين يف أواخر القرن العشرين وأوائل القرن احلادي والعشرين ،
وذج  ه ن فكان ،أمنأوقات يف لنشر الدعوة إيل هللا فقد عال كل املنابر يف زمانه وقد ابرك هللا

 للداعية بكل وسائل عصره  .
 التوصيات : 

 كلها  .  ة بقراءة كتب الشيخ اإلمام حممد الغزايلأوصي إخواين الدعا
                                                            

  183    182: من هنا نعلم ص  188

   25: مهوم داعية ص 189

  157، ودستور الوحدة الثقافية بني املسلمني  ص   413: قضااي املرأة  ص  190

  150، والطريق من هنا  ص   443، ومائة سؤال ص  250: ركائز اإلميان ص  191

 243، وركائز اإلميان ص  212     205: من هنا نعلم ص  192
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