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 ممخص البحث
يسمط ىذا البحث الضكء عمى اىـ المسائل التي تتعمق باسمكب مف اساليب الدعكة الى     

التغيير كاالصبلح العقائدي كالفكري اال كىك مسالة االعذار بالجيل, كالذي ىك مف االىمية 
 بمكاف بسبب عبلقتو الكطيدة بيف المصمح كبيف المجتمع الذي يركـ تقكييـ كتصحييح افكار
كمفاىيـ خاطئة متداكلة بالمجتمع, كبسبب ارىاصات كاالحتكاكات بيف الداعي كالمجتمع كالتي 
غالبا ما ينتج عنيا اخفاقات نفسية كمجتمعية تعرقل االصبلح كالتقكيـ, فجاء ىذا البحث ليبيف 

قشة اىـ ما يمكف بكاسطتو تجاكز تمؾ االخفاقات كالسمبيات كالتي تقـك عمى حماية الحكار كالمنا
 كالشد كالجذب بسياج االعذار كعدـ التسرع بالحكـ عمى الغير ككضعو في محل االتياـ .

Research Summary 

This research highlights the most important issues related to the method 

of advocating for change and ideological and intellectual reform, which is 

the question of excuses in ignorance, which is important because of its 

close relationship between the reformer and the society that aims to 

strengthen and correct the misconceptions and misconceptions in the 

community, and because of the tensions and friction between Da'i and 

society, which often result in psychological and societal failures that 

hinder reform and evaluation, this research shows the most important 

means by which to overcome those failures and negatives, which are 

based on the protection of dialogue and discussion and tension and 

attraction fence excuses and not rushing to rule M on others and put it in 

the place of accusation. 

 

 المقدمة
كاشيد اال الو اال هللا كحده ال شريؾ لو كاشػيد اف سػيدنا  ا عبػده كرسػكلو  رب العالميفالحمد هلل 
 كسمـ تسميما كثيرا . الطيبيف كصحبو الطاىريف لو تعالى عميو كعمى آلو صمى اؿ

ىػػي كظيفػػة البػػد  كظيفػػة التصػػحيح كالتغييػػر لممفػػاىيـ كالتصػػكرات العقائديػػة لػػد  النػػاسكبعػػدف فػػاف 
عقكليـ, كالمساس ببل قيكد مع ميػكليـ , كالتعامل ببل كاسطة مع يـفييا مف االحتكاؾ المباشر مع
, كىي عمى ذلؾ مف الحساسية بمكػاف تسػتدعي مػف الػداعي اك المربػي كتكجياتيـ الفكرية كالنفسية

العذر بالجيل في الجانب العقدي وأىميتو 
 في تقويض التطرف
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ميمػػػػة ال يمكػػػػف تجاىميػػػػا أك  كسػػػػائل كاسػػػػاليب -أف يراعػػػػي اثنػػػػاء مزاكلتػػػػو ليػػػػذه الكظيفػػػػة الخطيػػػػرة
 . التغاضي عنيا, اك االعتياض ليا بغيرىا

يػػػل فػػػاف لكػػػل صػػػنا احكامػػػو كمػػػف ذلػػػؾ تصػػػنيا النػػػاس حػػػاؿ دعػػػكتيـ مػػػف حيػػػث العمػػػـ, اك الج
التقميػد لمسػابقيف مػف االبػاء كالػذي مبنػاه عمػى الجيػل النػاس ىػك كثير مف , كلما كاف حاؿ كاساليبو

كػػاف البػػد مػػف الكقػػكؼ عمػػى كيفيػػة التعامػػل مػػع تمػػؾ االحػػكاؿ,  لمػػا يخػػالا مػػا كػػاف عميػػو اسػػبلفيـ
التػي ك  كالشػطحات المسػيئة, كاالساليب التي تتعمق بيا؛ لكي تككف دعكة مثمرة بعيدة عف االخطاء

 . فالجيل عدك لمطرفيف دعاة كمدعكيف عادة ما تنتج بسبب الجيل ليذه االمكر
االصػػل فػػي أف كاالسػػاليب مػػف خػػبلؿ اعتبػػار فجػػاء ىػػذا البحػػث ليسػػمط الضػػكء عمػػى تمػػؾ االحػػكاؿ 

كالتػي مػف أىميػا االعػذار  ,أحكاـالمخالفيف ىك الجيل كما يترتب عمى ىذا االصل مف  المدعكيف
 ,عػػدة مطالػػب كذلػػؾ مػػف خػػبلؿكمػػا ينبنػػي عمػػى تمػػؾ االحكػػاـ مػػف تصػػرفات, لممخػػالا الجاىػػل, 
االصػل فػي دعػكة بيػاف أف المطمػب الثػانيف ك  .فػي العقائػدمعنى العذر بالجيػل في المطمب االكؿف 
العذر لمجاىميف  مف احػب االمػكر الػى أف  تأظير المطمب الثالثف ك  . بالجيل ليـ الناس االعذار

. فػي حػيف اعذار الجاىميف برفع العقكبة قبل قياـ الحجة عمػييـكاف في المطمب الرابعف . ك  هللا 
 .االعتقػػػاد بػػػالعفك عنػػػو كاف ظمػػػـ كتعػػػد عػػػذر الجاىػػػل فػػػي أكضػػػحت فيػػػو المطمػػػب الخػػػامسف أف 
عػػػذر الجػػػاىميف فػػػي االعتقػػػاد بالصػػػبر عمػػػى أذاىػػػـ كدكره فػػػي السػػػمـ ىػػػك فػػػي المطمػػػب السػػػادسف ك 

اعػذار المخػالا فػي االعتقػاد بمقابمػة أذاه باالسػتغفار فسػمكت فيػو المطمب السػابعف  . أماالمجتمعي
االعػذار لممخػالفيف مقابمػة أذاىػـ بالسػبلـ مػف ختمتػو ببيػاف أف المطمػب الثػامفف  . كأخيػراكالدعاء لو
 . كالتحية

 في العقائدالمطمب االول: معنى العذر بالجيل 
 ف تعريا العذر لغة كاصطبلحاا أكالا 
 فتعريا العذر لغة -1

رؾ اال اف المعنػى المقصػكد ببحثنػا     اف لمادة العذر المغكية معاني كثيػرة ال تنػدرج تحػت اصػل مشػت
ـ  يدكر حكؿ ككنو  رةجػاء مػف  اسػ ػذ  ػذ راا كمرع  كلػـ   ,عذرتػو مػف فػبلف, أي لمتػوك , عذرتػو بمػا صػنع عر

االحتجػاج ترؾ فالمعنى قائـ عمى عدـ المبلمة ك .  (1)الحجة التي يعتذر بيا العذر ايضاا ك , ألـ ىذا
 عمى المخالفة الناتجة عف الجيل . خذةالمؤانفي ك 
 تعريا العذر اصطبلحاا  -2

  ؛فعمت أك ,أفعل لـبقكلو  ذنكبو بو يمحك ماكل  اإلنساف تحري ىك  العذرجاء في التعاريا اف 

                                                           

 .12/545ف تاج العركس مف جكاىر القامكس, ينظر ((1
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 . (1)أعكد كال ,فعمت أك ,ذنبا ككنو عف يخرجو ماب كيحتج كذا ألجل
 ثانيااف تعريا الجيل لغة كاصطبلحاا 

م ػػـ نقػػيض الجيػػل  " فتعريػػا الجيػػل لغػػة -1 ي ػػلر  فتقػػكؿ الع  يالػػة   ,األمػػر بيػػذا فػػبلف   جر  تفعػػلر  أف كالجر
ـ   بغير   ف عبلا  م   .(2)"مجيل فبيا عمـ ال التي لممفازة كيقاؿ, ع 

 تعريا الجيل كاصطبلحاا   -2
 . عالما يككف  أف شأنو مف عما العمـ عدـ كىك فلبسيطا نكعافف االكؿف الجيلك 

 خػبلؼ عمى الشيء يعتقد ألنو بو سمي مطابق غير جاـز اعتقاد عف عبارة كىك كالثاني المركبف
 .(3)معا تركبا قد آخر جيل فيذا عميو ىك ما

 المطمب الثاني: االصل في دعوة الناس االعذار بالجيل
 ينقسـ الناس مف حيث جيميـ بما يخالا القضايا االعتقادية الى قسميفف

القسـ االكؿف المخالفكف مػف أىػل الجيػل باالعتقػاد الصػحيح ممػف ينتسػب الػى غيػر ديػف االسػبلـ, 
 تتعمق بو ثبلثة امكرفأف ديناا يخالا ما ىك عميو فيذا  يعمـكلـ يكف  بديف,أك ال يديف 

فػبل تؤكػل ذبيحتػو, كال ينػاكح, فػي الػدنيا,  ةحكػاـ الظػاىر األجػري عميػو أحكاـ دينية, كىي أف ن -1
 كال يدفف في مقابر المسمميف, كعدـ مكاالتو لما تمبس بو مف النقض لديف االسبلـ.

بيػػـ كاالحسػػاف الػػييـ كاسػػتمالتيـ كالتػػأليا لقمػػكبيـ, أحكػػاـ دنيكيػػة, كالمتضػػمنة صػػمتيـ كالبػػر  -2
 كمحبة ىدايتيـ, كاالستعانة بيـ عمى المصالح الدينية كالدنيكية .

  .كهللا أعمـ بما كانكا عامميف أنو يمتحف في اآلخرة بما يشاء هللا خركية, كىي أحكاـ آ -3
ة عيميـ, كتعمػيميـ مػا يجيمػكف فيؤالء يعذركف مف جيتيفف االكلى, اعذارىـ بدعكتيـ كبياف المحج

باألساليب السميمة بما يقطع الحجة ليـ عمى هللا تعالى . كالثانية, اعذارىـ يـك القيامة بإرساؿ 
 مف يختبر صدؽ طمبيـ لمحق باتباع المرسل مف معصيتو.

أفكػػار كاعتقػػادات يجيػػل اإلسػػبلـ كلكنػػو عػػاش عمػػى ديف يػػديف بػػ القسػػـ الثػػانيف كىػػك المخػػالا الػػذي
مف نبيو أحد عمى ذلؾ فيذا تجري عميو أحكاـ اإلسبلـ ظاىراا ي مف غير أفلئلسبلـ  مناقضة أنيا

 فيك معذكر مف ثبلثة كجكهف مكاالتو, كأكل ذبيحتو, كمناكحتو, كدفنو في مقابر المسمميف
االكؿ, معذرتػػػو بػػػإجراء احكػػػاـ االسػػػبلـ عميػػػو كعػػػدـ كصػػػفو بأحكػػػاـ الكفػػػر كالػػػردة كأنػػػو بػػػاؽ عمػػػى 

 اسبلمو. 

                                                           

 .558التعارياف ينظر,  ((1
 .1/489ف فارس البف المغة مقاييس معجـ, ك 3/395ف العيف كتابينظر,  ((2
 .539كتاب الكمياتف ينظر,  ((3
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عػف طريػق مػف  الكجو الثاني, معذرتو بتعميمو كتبييف ما كقع فيو مف مخالفػات بالضػكابط الشػرعية
 لو أىمية الدعكة باألساليب التي ال تنفير فييا اقامة لمحجة كقطعا لمعذر. 

الثالػثف معػذرتيـ يػػـك القيامػة بعػػدـ المؤاخػذة اف لػػـ يتيسػر ليػـ التعمػػيـ كالبيػاف, ككجػػد مػانع يمػػنعيـ 
 كقد دؿ عمى ذلؾ الكتاب , كالسنة , كأقكاؿ أىل العمـ.كؿ لمحق, مف الكص

ػاالكتػابف قكلػو تعػالىف   داللة -1 مر ػم نرا كر سر ػف   أرر  ػكؿ   م  ػاف   إ الَ  ررس  ػو   ب م سر م  ـ   ل ي برػيِّ فر  قرك  ػ ػل   لري  ػف   ّللَا   فري ض   مر
اء   د ي يرشر يري  اء   مرف   كر مرا. كقكلو ف  (1){يرشر افر  كر لَ  ّللَا   كر ا ل ي ض  ما در  قرك  ـ   إ ذ   برع  اى  َتى ىردر ـ   ي بريِّ فر  حر ػ ػا لري   مر
 . إلى غير ذلؾ مف اآليات الدالة عمى أف الحجة ال تقـك إال بعد العمـ كالبياف.(2){يرَتق كفر 

 يػدرس كمػا اإلسػبلـ يدرس ))  ف هللا رسكؿ قاؿ قاؿف اليماف بف حذيفة ف فعفالسنة داللة -2
 هللا كتػػاب عمػػى كليسػػر   صػػدقة, كال نسػػؾ كال صػػبلة كال مػػا صػػياـ ال يػػدري  حتػػى الثػػكب كشػي
 كالعجػكز الكبيػر كالشيخ الناس مف طكائا كتبقى آية, منو األرض في يبقى فبل ليمة, في 
 تغني ما صمةف لو فقاؿ( (نقكليا فنحف هللا, إال إلو ال الكممة ىذه عمى آباءنا أدركنا يقكلكفف. 

 عنػػو فػػأعرض ؟ صػػدقة كال نسػػؾ كال صػػياـ كال صػػبلة مػػا يػػدركف  ال كىػػـ هللا إال إلػػو ال عػػنيـ
 فقػػاؿف الثالثػػة, فػػي عميػػو أقبػػل ثػػـ حذيفػػة, عنػػو يعػػرض ذلػػؾ كػػل.  ثبلثػػا عميػػو ردىػػا ثػػـ حذيفػػة,
 .(3)ثبلثا.  النار مف تنجييـ ياصمة

 داللة كالم العمماء: -3
هلل أسماء كصػفات ال يسػع أحػدا ردىػا كمػف خػالا بعػد ثبػكت ف" رحمو هللا الشافعياالماـ  يقكؿ -أ

الحجة عميو فقد كفر كاما قبل قياـ الحجة فإنػو يعػذر بالجيػل ألف عمػـ ذلػؾ ال يػدرؾ بالعقػل كال 
 .(4)"الرؤية كالفكر

فالجاىػل كالمخطػم مػف ىػذه األمػة , كلػك عمػل "ف رحمػو هللا قاؿ القاضي أبك بكر ابف العربيِّ  -ب
كالشرؾ ما يككف مشركاا أك كافراا , فإنو يعذر بالجيل كالخطأ , حتى تتبيف لو الحجػة مف الكفر 

, الذي يكفر تاركيػا , بيانػاا كاضػحاا مػا يمتػبس عمػى مثمػو , كينكػر مػا ىػك معمػكـ بالضػركرة مػف 
ديػػف اإلسػػبلـ ممػػا أجمعػػكا عميػػو إجماعػػاا جميػػاا قطعيػػاا , يعرفػػو كػػل مػػف المسػػمميف مػػف غيػػر نظػػر 

 .(5)"كتأمل

                                                           

 [.4ف إبراىيـ] ((1
 [115ف التكبة] ((2
 .2/1344 فماجو ابف سنف ((3
 .13/457ف فتح الباري  ((4
 (344سف التأكيل )تفسير القاسمي( )صف محا ((5
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ككػػذلؾ كػػل جاىػػل بشػػيء يمكػػف أف يجيمػػو ال يحكػػـ بكفػػره حتػػى ف" رحمػػو هللا يقػػكؿ ابػػف قدامػػة -جػػػػ
 .(1)"يعرؼ ذلؾ كتزكؿ عنو الشبية كيستحمو بعد ذلؾ

ككثيػر مػف النػاس قػد ينشػأ فػي األمكنػة كاألزمنػة الػذي ينػدرس فييػا ف "رحمو هللا يقكؿ ابف تيمية -د
مف يبمغ ما بعث هللا بػو رسػكلو مػف الكتػاب كالحكمػة, كثير مف عمكـ النبكات, حتى ال يبقى 

فبل يعمـ كثيراا مما يبعػث هللا بػو رسػكلو كال يكػكف ىنػاؾ مػف يبمغػو ذلػؾ, كمثػل ىػذا ال يكفػر, 
كليذا اتفق األئمة عمى أف مف نشأ ببادية بعيدة عف أىل العمـ كاإليماف, ككاف حػديث العيػد 

ظػاىرة المتػكاترة فإنػو ال يحكػـ بكفػره حتػى يعػرؼ مػا باإلسبلـ, فأنكر شيئاا مف ىذه األحكاـ ال
 . (2)"جاء بو الرسكؿ

ذا كاف ىذا مقتضى       نصكص الكتاب , كالسنة , ككبلـ أىل العمـ فيك مقتضى حكمة داللة كا 
ا حتػى يعػذر إليػو , كرحمتػو , كلطفو, كرأفتػو, هللا  كالعقػكؿ بإقامػة الحجػة, فمػف يعػذب أحػدا

لػػـ تتكقػػا  تمػػؾ المعرفػػةمػػف الحقػػكؽ, كلػػك كانػػت تسػػتقل ب ال تسػػتقل بمعرفػػة مػػا يجػػب هلل 
 .(3)الحجة عمى إرساؿ الرسل

كبناء عمى كل ما تقدـ مف النصكص كاالثار ككبلـ اىل العمـ يمكف الجـز بأف االصل مع النػاس 
ىك التعامػل معيػـ بالعػذر ليػـ فػي  -في دعكتيـ كمحاكلة التصحيح لتصكراتيـ العقيدية الخاطئة-

شفقة بيـ فيما ىـ فيو مف تمػؾ المفػاىيـ المغمكطػة, كذلػؾ الف الغالػب عمػى النػاس انيػـ جيميـ, كال
يجيمكف ما يصمح ليـ في القضايا االعتقادية بسبب البعد عف مصػدر التصػحيح, مػع التمقػيف ليػـ 
مف قبل مف تكمف مصمحتو في بقائيـ عمى ىذا الجيل كضماف عدـ خركجيـ مف بكتقتػو الضػيقة 

كغايػػات نفعيػػة تحػػكؿ بػػيف النػػاس كبػػيف التغييػػر النػػافع ليػػـ فػػي حيػػاتيـ كبعػػد لمصػػالح شخصػػية, 
ممػػػػاتيـ, كىػػػػذا االعػػػػذار لممػػػػدعكيف يقتضػػػػي مػػػػف الػػػػداعي اف يتصػػػػا بالرحمػػػػة التػػػػي ىػػػػي اسػػػػاس 
االعذار, فبل اعػذار بػبل رحمػة فػي قمػب الػداعي؛ كألجػل ذلػؾ كانػت ىػي العمػة كالمقتضػى المكجػب 

 ليا .
 من احب االمور الى هللا لمجاىمين  : العذر المطمب الثالث

 لمػػا كػػاف هللا تعػػالى متصػػا بالممػػؾ المطمػػق, كالقيكميػػة التامػػة عمػػى خمقػػو, فمػػيس الحػػد اف يسػػألو
بعػػدـ , كيعتػرض عميػو مكػػف اف يحػتج محػتج عمػػى هللا , كىػػـ يسػئمكف؛ لػذا ال يعمػا يفعػل تعػالى

قػػد اخػػرج جميػػع النػػاس اكليػػـ كآخػػرىـ مػػف صػػمب  خاصػػة كاف هللا ارسػػاؿ الرسػػل, كانػػزاؿ الكتػػب 
ػذر  كرا  ذ   كاخذ العيد عمييـ اف يعبدكه كال يشرككا بو شيئا كما قاؿ تعالىف  ابييـ آدـ  ب ػؾر  أرخر ػف   رر  م 

                                                           

 .15/83ف المغني ((1
 .11/457ف مجمكع الفتاك   ((2
 .132 -135 /2 فمكع فتاك  كرسائل ابف عثيميفمجينظرف  ((3
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ػػي ـر  برن  ػػف   آدر ـ   م  ػػكر ى  ـ   ظ ي  َيػػتري  ـ   ذ رِّ  ى  در ػػير مرػػى كرأرش  ـ   عر ػػي  ػػت   أرن ف س  ـ   أرلرس  بِّ ك  نرا برمرػػى قرػػال كا ب ػػرر ػػي د  ـر  ترق كل ػػكا أرف   شر  يرػػك 
َنا إ َنا ال ق يرامرة   اف م يفر  ىرذرا عرف   ك    .(1){غر

بيػػػـ ارسػػػل الػػػييـ الرسػػػل  بمحػػػض فضػػػمو عمػػػى النػػػاس كرحمتػػػو كمػػػع كػػػل مػػػا تقػػػدـ اال أف هللا 
كينذركىـ, كجعل سبحانو عدـ ارساؿ الرسل حجة لمناس عمى هللا تعالى اال يعػذب احػدا  ليبشركىـ

عميػػػـ خمقػػػو, كمػػػنحيـ اكثػػػر مػػػف فرصػػػة  إلعػػػذارمػػػنيـ حتػػػى يبعػػػث لػػػو رسػػػكال محبػػػة منػػػو سػػػبحانو 
 الى مكالىـ الحق . يرجعكف 

ػبلا   ف قكلو  كىك ما دؿ عميو ػر يفر  ر س  ر يفر  م برشِّ  ن ػذ  م  ػكفر  ل ػئربَل  كر مرػى ل مَنػاس   يرك  َجػة   ّللَا   عر ػدر  ح  ػل   برع   الر س 
افر  كر ػا عرز يزاا ّللَا   كر ك يما  يكػكف  لػئبل بالنػار لمعصػاة كمنػذريف ,بالجنػة الطاعػة ألىػل مبشػريف أي .(2){حر
 مػا جيمنػا كيعممنػا ,شرائعؾ لنا يبيف ,رسكال إلينا أرسمت لكال ف ربناقائميف بيا يعتذركف  معذرة لمناس
نما, كمياتيا إدراؾ عفنا لقصكر  ؛أحكامؾ مف  ألحد يككف  أف استحالة مع حجة جعميا هللا تعالى كا 
 عمػى لمتنبيػو ؛يشػاء كمػا يشػاء مػا يفعػل أف سػبحانو لػو بػل ,أفعالػو مف فعل في حجة سبحانو عميو
 الحجػة بمنزلػة عبػاده, كمحبتػو إلعػذار كرحمتػو كرمػو بمقتضػى تعػالى عنػده القبػكؿ فػي المعػذرة أف

 .(3)ليا مرد ال التي القاطعة
 امرأتػي مػع رجػبل رأيػت لػك فقػاؿ عبػادة بػف سػعد أف ما ركاه البخػاري  يزيد المسألة كضكحاكمما 
 ألنػػا كهللا سػػعد غيػػرة مػػف أتعجبػػكف )ف)فقػػاؿ  هللا رسػػكؿ ذلػػؾ فبمػػغ مصػػفح غيػػر بالسػػيا لضػػربتو
 أحػب أحػد كال بطػف كمػا منيػا ظير ما الفكاحش حـر هللا غيرة أجل كمف مني أغير كهللا منو أغير
 كمف هللا مف المدحة إليو أحب أحد كال كالمنذريف المبشريف بعث ذلؾ أجل كمف هللا مف العذر إليو
 .(4)((الجنة هللا كعد ذلؾ أجل

 هللا مػػف أغيػػر أحػػد ال)) فقكلػػو بعػػد (( هللا مػػف العػػذر إليػػو احػػب أحػػد ال))ف  النبػػي فػػدؿ قػػكؿ
)) عبادة بف لسعد منبيا  وكمنع ,لو كرادعا في ذلؾ, إليو ذىب ما خبلؼ الصكاب اف عمى 
 منػؾ غيػرة أشػد ككنػو مػعتعػالى  هللا كاف إذا فقاؿ فكأنو ,امرأتو مع يجده مف قتل عمى االقداـ عف
 فػي قتػلال عمػى أنػت تقػدـ فكيػا عميػو, الحجػةاقامػة  بعػد االأحدا  يؤاخذ كال لعباده, االعذار يحب
  لـ تعالى هللا فإف ,مكضعو غير فييضعو ك  ,بالقتل يبادر ال أف لمعبد ينبغى, فالذي الحالة تمؾ

 .(5)كتعالى سبحانو منو عدالذلؾ  كاف عاجميـ لك أنو مع بالعقكبة المخالفيفيعاجل 
                                                           

 . [172ف األعراؼ] ((1
 . [165ف النساء] ((2
 .2/256ف السعكد أبي تفسيرينظر,  ((3
 .9/123ف البخاري  صحيح ((4
 .15/132ف مسمـ عمى النككي  شرح, ك 13/455ف الباري  فتحينظر,  ((5
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أف يجعل  كالتقكيـ الفكري, اك العقائدي لئلصبلحكتأسيساا ليذا االصل فاف عمى المصمح كالداعية 
صػػػدىـ كاعتراضػػػيـ بػػػل كأذيػػػتيـ بالشػػػفقة  نصػػػب عينيػػػو محبػػػة االعػػػذار لمنػػػاس لجيميػػػـ, كأف يقابػػػل

ركح ادراؾ مصػالحيـ مػع اشػاعة  يميـ بمػا يػنفعيـ, كقصػكر عقػكليـ عػفكالرحمة بيـ بناءا عمى ج
 التسامح كالتعايش المؤسس عمى المسالمة كالتعاكف .

, كمحبػة الشػفقة عمػييـفي حيف اف دعػكة المخػالفيف مػع خمػك قمػب الػداعي كالمصػمح كالمربػي مػف  
عمى جيالتيـ عند صدىـ كاعتراضيـ عمى تغيير االخطاء فػي مفػاىيميـ, فػاف ىػذا الفػراغ  اعذارىـ

كراىيػػة لممخػػالفيف كمحبػػة االنتقػػاـ مػػنيـ ممػػا  -بمػػركر الكقػػت-مكانػػو سػػيمؤل  لئلعػػذارمػػف المحبػػة 
اس الػداعي كبالتػالي نيايػة دعكتػو, أك جنكحػو الػى اما اسػتيئ فنيايتو الى عكاقب كخيمةسيئكؿ في 
ممػا  بػأذ  الػداعي المػدعكأذ   كمقابمةعنا بالعنا, الاخر  في الدعكة تقكـ عمى مقابمة  اساليب

كالتعميـ لمخير كاالصبلح الى معرفة المف مسرح  كالتقكيـالتغيير دكر الدعكة في يؤدي الى تحكيل 
 كتنػػاثر أشػػبلء؛ كسػػببو ىػػك الػػداعي كالمصػػمح بإغفالػػو ليػػذا االصػػل كتصػػفية حسػػابسػػاحة عنػػا 

 النػػاسنقمػػة كغصػػة يشػػرؽ بيػػا أمػػف الػػى العظػػيـ, فبػػدال مػػف أف يكػػكف نعمػػة عمػػى مجتمعػػو تحػػكؿ 
 .ـكسممي

 اعذار الجاىمين برفع العقوبة قبل قيام الحجة عمييم: الرابعالمطمب 
يعػػذبيـ, كال يعػػاقبيـ  االصػػل فػػي االعػػذار لمجػػاىميف ىػػك اف يجعػػل هللا تعػػالى ليػػـ حقػػا بفضػػمو اال

 كىػػي كتبػػو ,كابمغػػوبيػػاف  بأفصػػححتػػى تقػػاـ عمػػييـ الحجػػة  عقائػػدي عمػػى مػػا ىػػـ عميػػو مػػف انحػػراؼ
كاالصػػل فيػػو قكلػػو , نصػػبيـ هللا تعػػالى مػػف الرسػػل, اك تنصػػبكا لػػذلؾ مػػف أتبػػاعيـمػػف  التػػي يبمغيػػا

مرا  تعالىف َنا كر ب يفر  ك  ذِّ  َتى م عر كالا  نرب عرثر  حر  .(1){ ررس 
الى تصحيح االخطاء -الداعي المربي ك كىذا الحق االليي لمجاىميف بمعذرتيـ يقتضي اف يتعايش 

كاف ينظر الييـ بعيف العذر بتممسو ليـ,  ,كحمـ بسمـمع مف يدعكىـ  –العقيدية فضبل عما دكنيا 
دكر المربػي كالداعيػة  الػىقبػل اف يمكنػو هللا تعػالى فػي االرض كينتقػل  كىذه تربية قرآنيػة لمنبػي 

فػػي دكر الػػدعكة  العقبػػة بيعػػة قبػػل  هللا رسػػكؿ كػػافف ,, كالػػرئيس ال المػػرؤكسال المحكػػكـ الحػػاكـ
 يػؤمرشػأنو أف  إنمػا قتػاؿ لػو حػلكال ي , الحػرب فػي لو يؤذف , كالتي ليس مف شأنو فييا افالفردية
قبػل  أعػكاـ عشػرةال مػدةطيمػة  يفالجػاىم عػف كالصػفح  ,األذ  عمػى كالصػبر تعػالى هللا إلى بالدعاء
  بو امتف الذي بكعد هللا تعالى ككفاء , عمى مف خالفو مف مجتمعو تعالى هللا حجة إلقامة ,تمكينو
 .(2){ رسكال نبعث حتى معذبيف كنا كماف   قكلو في بفضمو

                                                           

 . [15]اإلسراءف  ((1
 .5/429ف العربي البف القرآف أحكاـ ينظر, ((2
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, كىػػػي المػػػدعكيفىػػػذا االصػػػل العظػػػيـ تنبنػػػي جميػػػع مكاقػػػا المربػػػي الداعيػػػة النفسػػػية تجػػػاه كعمػػػى 
التمػػػػاس االعػػػػذار ليػػػػـ, كاف يػػػػتيـ نفسػػػػو بالتقصػػػػير فػػػػي بيػػػػاف محبػػػػة المكاقػػػػا التػػػػي مبناىػػػػا عمػػػػى 

تيـ, كيعطي مساحة كبيرة بالتصحيح, كاف يراجع اساليبو؛ فانو يقطع عمى النفس اليأس مف استجا
مػى الكػرة بعػد االخػر  ممػا يعينػو ع, كيعيػد فييػا يتحرؾ بيػا المربػيمف التعايش السممي مع الناس 

, الخػػػبلؽ التػػػي تسػػػع قمػػػكب النػػػاسالحمػػػـ كالرفػػػق كالمػػػيف, كالتػػػي ىػػػي مػػػف اعظػػػـ ا بػػػأخبلؽالتخمػػػق 
 .ستجابة, كترؾ المخالفة كاالعتراضمما يميد ليـ الخطكات االكلى لسمكؾ طريق اال كتحببيـ منو

يػزري بنفسػو, كبمػف يػدعكىـ؛  لذلؾ فأف مف اغفل ىذا الجانب العظيـ مف التربية انو بيذا االغفػاؿ
اعػػذارىـ سػػيؤدي بالنتيجػػة حتمػػا الػػى عػػدىـ عػػدكا متربصػػا محبػػة مػػع دعػػكة النػػاس مػػف غيػػر  ألنػػو

 , كازاحتو عف الطريق بكسائل العنا كاالرىاب .استئصالولمدعكة يكجب 
 وتعدى وان ظمم وبالعفو عن عذر الجاىل في االعتقاد: الخامسالمطمب 

ىك أمر زائد عمى التماس العفك عف المخالفيف كالصفح عنيـ, كخاصة في المخالفات العقيدية  اف
 .عمى أذاىـ  كالصفح, كالعفك عف جيالتيـ لجيميـيتضمف اعذارىـ  ألنوالعذر ليـ؛ 

 ألنيػػا؛ الداعيػػةالمربػػي ك ىػػك مػػف اصػػعب االمػػكر عمػػى نفػػس كالعفػػك  مقابمػػة الجػػاىميف بالصػػفحكاف 
ما بينػو سػبحانو  , كاالصل فيوعف جيمو كالصفح عف ظممو, حاكؿ قمعو بالعفكك  وظمممف مقابمة 
دَ   بقكلوف ث ير   كر ـ   لرك   ال ك تراب   أرى ل   م ف   كر كنرك  د   م ف   يرر د  ـ   برع  ان ك  َفاراا إ يمر ا ك  دا سر ػف   حر ن ػد   م  ـ   ع  ػي  ػف   أرن ف س  ػد   م   برع 
ا ـ   تربرَيفر  مر ق   لري  ف كا ال حر كا فراع  فرح  َتى كراص  ر ه   ّللَا   يرأ ت ير  حر مرى ّللَار  إ فَ  ب أرم  لِّ   عر ء   ك  ي  ير   شر   .(1){قرد 

 عمػػا كالصػفح العفػك سػبيل فػي قضػايا االعتقػػاد مػػع المخػالفيف فػامر هللا تعػالى المػؤمنيف اف يسػمككا
 أثػره إزالةيككف بف كالصفح. بالذنب المؤاخذةالترؾ كعدـ ف كالعفك, كالعداكة الجيل مف منيـ يحصل
كخاصػػػة فيمػػػا يتعمػػػق  منكػػػر, عػػػف نيػػػى أك بمعػػػركؼ, أمػػػر أك بحػػػق, قػػػاـ مػػػف , فكػػػلالػػػنفس مػػػف

 هللا إلػػى كالرجػػكع بػػاهلل, كاالسػػتعانة ,العفػػك كالصػػفحاال  لػو فمػػا يػػؤذر , أف بػػد فػػبلبتصػحيح العقائػػد, 
 (2)كمو في ذلؾ. 

 أف  زيػد بػف أسػامةفعػف  ,الكريمػة عمميػاا  لآليػةكتأكلػو  كمف تطبيقات ىذا االصل فعػل النبػي 
 بنػي فػي  عبػادة بػف سػعد يعػكد كراءه   زيد بف أسامة كأردؼ حمار عمى ركب  هللا رسكؿ
 كذلػؾ سػمكؿ ابػف أبػي بػف هللا عبػد فيػو بمجمػس مػر حتػى فقػاؿ ,بػدر كقعة قبل الخزرج بف الحارث
 األكثػػاف عبػػدة كالمشػػركيف المسػػمميف مػػف أخػػبل  المجمػػس فػػي فػػإذا أبػػي بػػف هللا عبػػد يسػػمـ أف قبػػل

 الدابػػة عجاجػػة المجمػػس غشػػيت فممػػا ,  ركاحػػة بػػف هللا عبػػد المجمػػس كفػػي ,كالمسػػمميف كالييػػكد
 كقػا ثػـ ,عمػييـ  هللا رسػكؿ فسػمـ ,عمينػا تغبػركا ال فقػاؿ ثػـ ,بردائػو أنفػو أبػي بػف هللا عبػد خمر

                                                           

 . [159ف البقرة] ((1
 .2/185فكثير ابف تفسيرك  ,2/71فالقرطبي تفسيرك  ,252/ 1فالكشاؼ ينظر, ((2
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 أحسػف ال إنػو المػرء أييا فسمكؿ ابف أبي بف هللا عبد فقاؿ ,القرآف عمييـ كقرأ هللا إلى فدعاىـ فنزؿ
 فقػاؿ ,عميػو فاقصػص جػاءؾ فمف رحمؾ إلى ارجع مجمسنا في بو تؤذنا فبل حقا كاف إف تقكؿ مما
 فاسػػػتب ,ذلػػػؾ نحػػػب فإنػػػا مجالسػػػنا فػػػي بػػػو فاغشػػػنا هللا رسػػػكؿ يػػػا بمػػػى ف  ركاحػػػة بػػػف هللا عبػػػد

 ثػػـ ,سػػكنكا حتػػى يخفضػػيـ  النبػػي يػػزؿ فمػػـ يتثػػاكركف  كػػادكا حتػػى كالييػػكد كالمشػػرككف  المسػػممكف 
 تسػمع ألػـ سػعد يػا ف النبػي لػو فقػاؿ ,عبػادة بػف سػعد عمػى دخل حتى فسار دابتو  النبي ركب
 عنػو اعا هللا رسكؿ يا فعبادة بف سعد قاؿ ككذا كذا فقاؿ أبي بف هللا عبد يريد حباب أبك قاؿ ما

 ىػذه أىػل اصػطمح لقػد عميؾ أنزؿ الذي بالحق هللا جاء لقد الكتاب عميؾ أنزؿ فكالذي عنو كاصفح
 بػذلؾ شػرؽ  هللا أعطػاؾ الػذي بػالحق ذلؾ هللا أبى فمما ,بالعصابة فيعصبكه يتكجكه أف عمى البحيرة
 . (1) هللا رسكؿ عنو فعفا رأيت ما بو فعل فذلؾ

العفػك كالصػفح عػف داللػة ظػاىرة كحجػة بػاىرة أف  ففي ىذا المكقا الدعكي مف الرسكؿ المربي 
 كتأليػبا, ممف يجمعكف بيف الصد عف الػدعكة, كاالسػتيزاء باىميػ-ىذا الجاىل المتربص كاشباىو 

ىػك المقػدـ كاالكلػى مػف المؤاخػذة التػي عػادة مػا يترتػب عمييػا مػف المفاسػد  -الناس عمػى اصػحابيا
كػػل حػػيف بػػأذف كيػػؤتي اكمػػو بظػػـ مػػف المصػػالح المتكخػػاة مػػف العفػػك كالرفػػق الػػذي ىػػك خيػػر كمػػو, اع
 .ربو

الضغينة كالشػحناء التػي  ألدكاءكاعظـ ىذه المصالح ىي المحافظة عمى السمـ المجتمعي, كالطرد 
ىػي اليػػدؼ االكبػػر لممتربصػػيف مػػف االعػػداء, فػػإف غايػػة مػػا يريدكنػػو بعػػد عجػػزىـ عػػف الحجػػاج ىػػك 

الكقػػائي  بػػاإلجراءكالتػػي ال عػػبلج ليػػا بعػػد ذلػػؾ اال  بػػيف النػػاس, الفػػتفنػػار نشػػر الفكضػػى, كاثػػارة 
لممتػربص الحاسـ لمادة الشر كىي العفك عف أذ  المخالا كالصفح عػف تجاكزاتػو حتػى ال يعطػى 

 .فرصتو في تمرير مخططاتو 
 ألخػذاك العقائػدي بيػذه القاعػدة  ,كمف ىذا المنطمق لك تعامل جميػع المنتصػبيف لمتصػحيح الفكػري 

 يػدعك, اك كيػا يػدعك؛ كذلػؾ الف خمػق الجميع كقتو في مراجعة ما عنػده مػف خطػأ كصػكاب فيمػا
العثػػرات, كيتغاضػػى فيػػو عػػف كثيػػر مػػف  مػػف فيػػو صػػاحبو كثيػػر يتجػػاكزالعفػػك خمػػق رفيػػع المسػػتك  

 . المتكلدة مف التعاطي مع المخالفيف الزالت
اك الفكػػػري لػػػو مػػػف الخطػػػكرة  ,كفػػي نفػػػس الكقػػػت فػػػاف اىمػػاؿ ىػػػذا االصػػػل فػػػي التصػػػحيح العقائػػدي

بمكػػاف مػػف جػػزع الػػداعي كضػػيق صػػدره بالمخػػالفيف كارادة االنتقػػاـ مػػنيـ كتعجيػػل العقكبػػة فػػييـ ممػػا 
 المخػػالفيفانجػػراره خمػػا كػػل انحػػراؼ فكػػري كسػػمككي قػػائـ عمػػى اف االنفػػع فػػي دعػػكة  يترتػػب عميػػو 

 .  االرعاببالترىيب ك  كتصحيح عقائدىـ كافكارىـ, إلصبلحيـارىابيـ كتخكيفيـ 

                                                           

 .6/39ف البخاري  صحيح ((1
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  ودوره في السمم المجتمعي مبالصبر عمى أذاى االعتقادالجاىمين في : عذر السادسالمطمب 
حتػى  كالمبالغػة فػي االذ - كاعػذاره كخاصػة فػي بػاب العقائػد يعد مقاـ الصبر عمى اذ  المخػالا

الصػبر عمػى  يتكقػع حصػكؿمف أعظـ مقامات الداعي كالمربػي؛ ألنػو ال  -ارادة القتل كاالستئصاؿ
النفسػػي كالجسػػدي فػػي سػػبيل  العػػدكافككطنيػػا عمػػى تحمػػل جميػػع انػػكاع االذ  اال لمػػف نػػذر نفسػػو 

السػجايا التػي  كالتي ىي مف اسمى االخبلؽ, كاكػـر ,تصحيح الفكر, اك االعتقاد لممدعك المخالا
 مف غير مقابل االستعداد لبذؿ النفس مقابل ارادة الخير مكف اف يتحمى بيا انساف, كالقائمة عمىي

امػريفف  بصبره, كالداعي ىنا بصبره عمى اذ  المخالا يتكخى السكء كالشر بالداعيلشخص يريد 
الا, المخػػالصػػبر عمػػى أذ  بالتمػػاس العػػذر ك  كامنػػو كاسػػتقراره االكؿ المحافظػػة عمػػى سػػمـ المجتمػػع

المحافظػػة عمػػى . فػػي حػػيف انػػو اغفػػل , كحياتيػػا بػػيف النػػاسديمكمػػة الػػدعكةكالثػػاني المحافظػػة عمػػى 
  نفسو .

ب ر   كاالصل فيو قكلو تعالىف  مرا فراص  بررر  كر ـ   أ كل ك صر ل   م فر  ال عرز  ل   كرالر  الر س  ج  ترع  ـ   ترس   .(1){لري 
اف  عمػى الثبػاتك كجػكب الصػبر  ففيػو فأمػا االمػر  مػف هللا تعػالى لرسػكلو  كنيػي امػر اآليةففي 
 كالثبػػػات الجػػػد بػػػأكلي قتػػػداءباال مػػػرهكأ النبػػػكة, أحمػػػاؿ كثقػػػل الرسػػػالة, ءاعبػػػا  مػػػف قمػػػدهت مػػػاب مضػػػيي

 الػػذيف ,تػػردد دكف  االقػػكاؿ أك ,االعمػػاؿ عمػػى أصػػحاب العػػزائـ المتصػػفكف بالنكايػػا المحققػػة كالصػػبر
 .كالشدائد األذ  مف منيـ فيو كناليـ المكاره, مف قكميـ مف فيو لقكا ما عظيـ عمى صبركا

 عمػى الصػبركالػذي يقػكـ ب األمػة, كصػبلح الػنفس تزكيػة فيػو مػا عمػى العػـزف ىنػا كالمقصكد بالعـز
  . (2)النفس محاسبة عف تياكف ال بعدـ المراقبة شدة مع التقك , كيبعث عمى المكاره,

 يػدعك كىػك أف ,عمػى قكمػو بالعػذابكالنيػي عػف االسػتعجاؿ  كاما النييف ففيو كجكب ترؾ الضجر
؛ ينػافي االسػػتعجاؿ ألف ليػـ؛ كذلػؾ بتعجيمػو عمػييـ هللا  اطالػة مػػدة العػذاب تػأخير كفػػي صػفة العػـز

 عػػف النيػػي مػػف, الكريمػػة اآليػػة ىػػذه تضػػمنتو كمػػا, قػػكة الػػى قكتػػو عزمػػو بكسػػب  الرسػػكؿ صػػبر
ػػػيف  تعػػػالى كقكلػػػو أخػػػر آيػػػات فػػػي مكضػػػحا جػػػاء ليػػػـ العػػػذاب تعجيػػػل طمػػػب ن  ذرر  ب يفر  كر ػػػذِّ   أكلػػػي كرال م كر
مرة   ـ   الَنع  مريِّ م ي  م يبلا  كر ـ   ال كراف ر يفر  فرمريِّ ل  ف  تعالى كقكلو, (3){قر ي م ي  ي داا  أرم  كر  .(5()4){ر 

كعقائػدياا    المخػالفيف فكريػاا لمصػبر عمػى أذ كمف شكاىد امتثاؿ الرسكؿ كالمعمـ كالمربػي االكػـر 
 ظػل فػي لػو بػردة متكسػد كىػك  هللا رسػكؿ إلػى شػككنا فقاؿ  األرت بف خباب عفجاء ما ىك 

                                                           

 . [35ف األحقاؼ] ((1
 .67/ 26, كالتنكير التحريرك  ,4/317, الكشاؼ, كتفسير 22/145 ,الطبري  تفسيرينظرف  ((2
  . [11فالمزمل] ((3
 . [17فالطارؽ ] ((4
 .67/ 26فكالتنكير التحريرك  ,7/241 فالبياف أضكاءك  ,28/31ف الغيب مفاتيحينظر,  ((5
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 فػػػي لػػػو يحفػػػر قػػػبمكـ فػػػيمف الرجػػػل كػػػاف )ف)قػػػاؿ لنػػػا هللا تػػػدعك أال لنػػػا تستنصػػػر أال لػػػو قمنػػػا الكعبػػػة
 ,دينػو عػف ذلػؾ يصػده كمػا ,باثنتيف فيشق رأسو عمى فيكضع بالمنشار فيجاء ,فيو فيجعل األرض
 ليػتمف كهللا ,دينػو عػف ذلػؾ يصده كما عصب أك ,عظـ مف لحمو دكف  ما الحديد بأمشا  كيمشط
 غنمػو عمػى الػذئب أك ,هللا إال يخػاؼ ال حضػرمكت إلػى صنعاء مف الراكب يسير حتى األمر ىذا

 . (1)((تستعجمكف  كلكنكـ
المكقا الصحيح مف التعامل مع أذ  المخالفيف لنا في االعتقاد كالفكر, كذلؾ  فبيف رسكؿ هللا 

ممػف خػالفيـ, كالصػبر عمػى  مف خبلؿ التأسي بمنيج االنبياء القائـ عمى تحمل جميع أنػكع االذ 
ذلػػؾ مػػف غيػػر ضػػجر كاسػػتعجاؿ الػػذي ىػػك آفػػة كػػل عمػػل, كمصػػير صػػاحبو الفشػػل, كأف بالصػػبر 

متغيير نحك االصبلح, كاتماـ الغاية في الدعكة كالنجػاح, ككػل المفتاح لكالتأني كالحمـ كالتركي ىك 
كلممجتمػػع الػػذي لػػو كيسػػممو مػػكاطف العطػػب طريػػق غيػػره فانػػو يسػػمؾ بصػػاحبو الػػى مفػػاكز اليػػبلؾ 

 يعيش فيو .
 فاختػار أك قػكؿ الكفػر ,الكفػر فعػل عمػى أكػره مػف أف عمػى العمماء عاأجمكمف دالئل ىذا الحديث 

 . (2)في ذلؾ الرخصة اختار ممف هللا عند أجراا أعظـ أنوف ,القتل
دعكيػاا  كالمقدـ مصمحياا, كاالنجحياا, مجتمعاا, كاالصمح يكفي ىذا أعظـ دليل عمى اف االكلى شرع

ىك االستعداد لمتضحية بالنفس, كأف يختار الداعية كالمربي أف يككف المقتكؿ ال القاتػل, كالمظمػكـ 
فسدكا  تماماا عكس ما يظنو كثير ممف انحرؼ نفسياا كسمككياا حينما ظف اف الناس , كىكال الظالـ
 فيػػذا تمامػػاا عكػػس المػػنيج القرآنػػي, كالفيػػـ العممػػي النبػػكي  ,كاالرىػػاب ال يصػػمحيـ اال القتػػل فسػػاداا 

 .الدعكة الى االصبلح الفكري كالعقائدي ألسمكب
دي مػف يجيػل الفكػري كالعقػ لئلصػبلحكعمى ما سبق تقريره نجد أف مف الخطػكرة بمكػاف اف ينبػري 

كالفسػػاد , ىػػذه االصػػكؿ فػػي التعامػػل مػػع المخػػالفيف, لمػػا يترتػػب كترتػػب عميػػو مػػف االخػػبلؿ العظػػيـ
ىذا  ترسيخ, فبلبد مف المعيب الناتج عف ىذا الجيل العريض في تقكيض السمـ كاالمف المجتمعي

دي, كالتػػي مػػف  أعظميػػا مفيػػػـك لمتغييػػر كاالصػػػبلح الفكػػري كالعقػػ المفيػػـك  فػػي أذىػػاف المنتسػػبيف
كضػػماف  االسػػتعداد لمتضػػحية بالمػػاؿ كالػػنفس بككنيمػػا ثمنػػا لضػػماف حيػػاة النػػاس فػػي قمػػكبيـ اكال,

يمقػي بظبللػو اشػراؽ مصػدر حيػاة ك ينبػكع سمميـ كامنيـ في معاشيـ ثانياا؛ ليصبح الداعي كالمربي 
ػف   قػاؿ تعػالىف  جمعػاء ربػكع االنسػانية فػي ػل   م  ترب نرػا ذرل ػػؾر  أرج  مرػى كر ػررائ يلر  برن ػي عر ػف   أرَنػو   إ س  ػػا قرترػلر  مر سا  نرف 
اد   أرك   نرف س   ب غري ر   رر ض   ف ي فرسر أرَنمرا األ  ا الَناسر  قرترلر  فركر يعا م  مرف   جر يراىرا كر ا أرح  أرَنمر يرا فركر   الَناسر  أرح 
 

                                                           

 .4/251ف البخاري  صحيح ((1
 .8/295ف بطاؿ البف البخار   شرحينظر,  ((2
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ا يعا م   .(1){جر
 لووالدعاء االستغفار بمقابمة أذاه باعذار المخالف في االعتقاد : السابعالمطمب 

 كاجػػل فػػي مفاىيمػػو مػػف اجمػػل لئلصػػبلحاف ىػػذه الصػػكرة فػػي اعػػذار المخػػالا المػػؤذي المعػػارض 
كالتي تعبر عف كصػكؿ المتحمػي بيػا  , كاصدقيا في النكايا كاالفعاؿ,صكر االعذار عمى االطبلؽ
أف , كاالرتقػاء بػالنفس الػى أعمػى منػازؿ التحضػر كالمدنيػة التػي يمكػف الى مقاربة الكماؿ األخبلقي

 .تطكره المجتمعييبمغيا االنساف في 
 الظػػاىر فػي بيػا المؤاخػذة كعػػدـ كالخطػأ كالحيػاعػف الػذنب  التجػػافي فكىػك ,مػف السػتر فكالمغفػرة 

 تحقيػق دكف  مػف بالمسػاف االسػتغفار كقيػل اف , لكالفعػ بػالقكؿ المغفػرة  طمػب كاالستغفار, كالباطف
ىػك المتفضػل الزائػد  لغيره كالمستغفر ,, فالغافر ىك الصابر عمى مف آذاهالكذابيف فعلىك  بالفعاؿ

كتعػػػد  عميػػػو بػػػالمغفرة كعػػػدـ المؤاخػػػذة, كىػػػذه اخػػػػبلؽ  لمػػػف ظممػػػو بدعائػػػوعمػػػى الصػػػابر الغػػػافر 
 .(2)االنبياء, كمف صدؽ في سمكؾ طريقيـ ممف بمغ في التحضر اسناىا, كفي المدنية اعبلىا 

يفر  ق ػػػل    ف قػػػكؿ هللا  كدليمػػػو ن ػػػكا ل َمػػػذ  كا آمر ف ػػػر  يفر  يرغ  ػػػكفر  الر  ل َمػػػذ  ج  ـر  يرر  ػػػز ير  ّللَا   أرَيػػػا ػػػا ل يرج  ما ػػػا قرك  ػػػان كا ب مر  كر
ب كفر  س    .(3){ يرك 

 كالحكمػػةعمػػى الخمػػق  كالقػػدرة باإللييػػةكانفػػراده  ,تكحيػػده عمػػى دالئػػل فبعػػد أف نبػػو هللا تعػػالى عبػػاده
التػي تعػيف الػداعي عمػى دعكتػو  الحميػدة كاألفعػاؿ ,الفاضػمة األخػبلؽ بتعمػيـ ذلػؾ أتبع فييـالبالغة 

 يخػافكف  ال أنيـ حتى صار ليـ صفة بمغ فييـ جيميـ لذيفلممخالفيف ا بأف يغفركاكالمدعك لقبكليا 
  .(4)كالمكركه باألذ  نالكىـ ىـ إذا كنقمو ككقائعوتعالى  هللا بأس

 فيػػػو مػػػف كحتػػػى عػػػف الصػػػاد كالمنفػػػر بػػػلكالمعتػػػرض مخػػػالا الكلؤلمػػػر بالتجػػػاكز كالغفػػػراف عػػػف  
ليػدكء الػذي اىػذا أفػراد المجتمػع  بيف اليدكء استبقاء مقدمتيا فيالمصالح الجمة الكثير كالعظيـ, ك 

التصػػحيح, كاالنسػػاف المتحمػػي بصػػفة ليػػا كالتعػػاليـ التػػي يػػراد االفكػػار  شػػيكعـ التػػأثير فػػي لػػو اعظػػ
 مػا عمػى بػالرغـ قمػكبيـ بمجػامع أخػذت ىي مف أعظـ الصػفات التػي المغفرة عف زالت المعارضيف 

 ممانعػػػػػػةال قبػػػػػػكؿ دعكتػػػػػػو بعػػػػػػد إلػػػػػػى نفكسػػػػػػيـ فتتييػػػػػػأ ,كاسػػػػػػتيزاء كاسػػػػػػتكبار إعػػػػػػراض مػػػػػػف يبدكنػػػػػػو
 .(5)كاالعتراض

                                                           

 . [32ف المائدة] ((1
 .24/13ف المعاني ركح, ك 362ف القرآف غريب في المفرداتينظر,  ((2
 .[14ف الجاثية] ((3
 .22/66, الطبري  تفسير, ك 27/226ف الغيب مفاتيحينظر,  ((4
 .25/338ف كالتنكير التحريرينظر,  ((5
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كسػػبيل دعػػكي  ىػػك مػػنيج نبػػكي رصػػيف الجمػػع بػػيف المغفػػرة لممسػػيء, كبػػيف طمػػب المغفػػرة لػػوكىػػذا 
تو عمى الداعي كالمصمح لما فيػو عمى الرغـ مف قساكتو كشدة كطأ ال محيد عنو كال بديل لو متيف

 بػل كمخالفػة داعييػا الػى الصػفح االنتقاـ ارادة دفعمف تحمل أذ  المخالا مع مجاىدة النفس في 
و عمػى ىدايتػو, فػي قصػة دعػكة ابيػو كحرصػ ابراىيـ الخميلمكقا , فمف ذلؾ كطمب المغفرة لو

 المشػػفق الػػرحيـكالتيديػػد بالقتػػل اف لػػـ يتػػرؾ ابنػػو  ,االبػػف البػػار بالصػػد كالكعيػػد كمقابمػػة االب لػػدعكة
 عػػػػف الخميػػػػل دعكتػػػػو كنشػػػػرىا بػػػػيف النػػػػاس, قػػػػاؿ تعػػػػالى ب ػػػػد   الر  أربرػػػػت   يرػػػػا ف  إ فَ  الَشػػػػي طرافر  ترع 

ػػػافر  الَشػػػي طرافر  مرف   كر ػػػي ا ل مػػػَرح  ػػػي أربرػػػت   يرػػػا( 44) عرص  ػػػاؼ   إ نِّ  َسػػػؾر  أرف   أرخر ػػػذراب   يرمر ػػػفر  عر مرف   م   فرترك ػػػكفر  الػػػَرح 
ل ي ػػا ل مَشػػي طراف   ػػب   قرػػاؿر ( 45) كر ػػف   أرن ػػتر  أررراغ  ت ػػي عر ـ   يرػػا آل ير ي ـ   لرػػئ ف   إ ب ػػرراى  َنػػؾر  ترن ترػػو   لرػػ مر رر ج  ػػي ألر ن  ر  م ي ػػا كراى ج   مر

ـ   قراؿر ( 46) بلر مري ؾر  سر ف ر   عر ترغ  أرس  بِّ ي لرؾر  سر افر  إ َنو   رر ف ي ا ب ي كر   .(1){ حر
 الداللةىذا االنحراؼ بذكر , كداعية يدعكه الى تصحيح فياىنا مدعك منحرؼ في اعتقاده كتصكره

, فمػا كػاف كالمػيف كالرفق بالمطا اكقرني البميغ بالكعظ الداللة تمؾ كأردؼ األكثاف عبادة فساد عمى
 حجتػػو بجػػكاب -رائػػقال يابأسػػمكب-تمػػؾ الػػدالئل العقميػػة الصػػحيحة  قابػػل مػػف المػػدعك الكالػػد اال أف

 ,كالشػتـ بالضػرب كالتيديػد بالسػفاىة الػكعظ كقابػل ,كتقميػداا  جيػبلا  إلييتيػا ادعاء عمى فأصر التقميد
 سػمع لمػا االبػف الػرحيـ إف ثػـ, بنػي يػا فلػو يقػل لػـ حيػث بالعنػت كالتعنيػا كالمػيف الرفق كقابل
 بػالعفك اإلسػاءة مقابمػةك  ألمر الكالد بػرا لبلنقياد إظيارا التباعدب أجاب ذلؾ االب الجاىل العنيد مف

ف أنوك  ,لو استمالة اإحسان ف ر  ) فقكلػو كىػك كػاف كما عميو باؽ فأشفاقو عنو بعد كا  ػترغ  أرس  ب ػي لرػؾر  سر ( رر
 الماضػػي, الشػرؾ لػو فيغفػر التكحيػد إلػى هللا ييديػو بػأف الكفػر, ىػذا مػف المغفػرة لػؾ منػو أطمػب أي

 .(2)ىداية أبيو عمى حرصو منو إظيارا
آخػػػر لنبػػػي عظػػػيـ آخػػػر تظيػػػر أف ىػػػذا االسػػػمكب ىػػػك اسػػػمكب منيجػػػي ال طػػػار  يخضػػػع  مكقػػػاك 

لشػدة   , كىػك مكقػاعمى صبلحيتو فػي كػل زمػاف كمكػاف كمػع كػل انسػاف يؤكدلمناسبة المقاـ بل 
يخجػل كػل مػف قابػل الجػاىميف بػاي نػكع مػف الشػدة , ك كتبيت عنػده الفيػكـعظمتو تحار لو العقكؿ 

ىػػػذا المكقػػػا ىػػػك  بتحميػػػل, ألنػػػو ال يقبػػػل التأكيػػػل كال ينػػػدفع لمعتػػػذر عػػػذرا حتػػػى ال يبقػػػى كالغمظػػػة
 كسػرت حػيف)يعنػي يػـك احػد(   النبػي شػيدتف   سػعد ابف سيل, يقكؿ لمرسكؿ الكريـ   

نػػي رأسػػو عمػػى البيضػػة كىشػػمت كجيػػو كجػػرح رباعيتػػو  كمػػف كجيػػو عػػف الػػدـ يغسػػل مػػف ألعػػرؼ كا 
  هللا رسػكؿ   بنػت  فاطمػة كانػت ؟ الػدـ رقػأ حتػى جرحو عمى جعل كماذا الماء عميو ينقل
 أبييػػا كجػػو عػػف الػػدـ غسػػمت فممػػا مجنػػة فػػي إلييػػا المػػاء ينقػػل  عمػػي ك كجيػػو عػػف الػػدـ تغسػػل
 رقػػأ حتػى كجيػو عمػػى فكضػعتو الرمػاد ذلػؾ فػػي مػف أخػذت رمػادا صػػارت اذا حتػى حصػيرا أحرقػت

                                                           

 .[47 - 44ف مريـ] ((1
 .121/ 16 فكالتنكير التحرير, ك 195-21/194ف الغيب مفاتيحينظر,  ((2



 94  
 

 حمدأأ.م.د سامي عويد                مجلة العلوم اإلسالمية                 العذر بالجيل في الجانب العقدي 
 (  9( السنة )38العدد )                    وأىميتو في تقويض التطرف

 

ف  قاؿ ثـ ساعة مكث ثـ  هللا رسكؿ كجو كممكا قكـ عمى هللا غضب اشتدف )  يكمئذ قاؿ ثـ الدـ
 .(1)( يعممكف  ال فإنيـ لقكمي اغفر الميـ) 

فيا ليت شعري ىل يفقو الػدعاة كالمصػمحكف ىػذه الػدركس الثمينػة فػي اصػكؿ التعامػل مػع المػدعك 
المعانػػد الجاىػػل كالتػػي تقػػـك عمػػى مقابمػػة العنػػا بػػالميف, كالشػػدة بػػالرفق, كالسػػفاىة بػػالحمـ, كالكعيػػد 

, كالتي ىي فػي النيايػة أخػبلؽ تػدعك المقابػل المعانػد كالتيديد بالتجاكز كحب الخير كطمب المغفرة
االنصػات  نحػكجاب كاالىتماـ الذي يميف القمػكب القاسػية كيسػتميميا منيا مكقا االعالى أف يقا 

, امػا االىمػاؿ ليػذا الجانػب العظػيـ مػف التعامػل , كاالذعاف الػى نػداء التغييػرالى صكت التصحيح
, الػػذي يػػكغر الصػػدكر بمضػػاعفة جانػػب الصػػد كاالعتػػراضل فبلبػػد أف يقابرػػمػػع المػػدعك المخػػالا 

الػػذي ييػػدد بتفكػػؾ أمػػف  كيميػػد الطريػػق لزيػػادة فػػرص التصػػادـكيضػػاعا الشػػحناء,  كيزيػػد الكحشػػة
 , كتمزؽ كممتو ., كتفرؽ جمعو, كتقطع أرحاموركابطو تيشـتالمجتمع كسممو المدني. كبالتالي 

 والتحيةلسالم لممخالفين مقابمة أذاىم با من االعذار: الثامنالمطمب 
ف كانػػػت خاطئػػػة-إف لرسػػػكخ المفػػػاىيـ كثباتيػػػا فػػػي نفػػػكس النػػػاس  ليػػػا مػػػف المكانػػػة القيميػػػة مػػػا  -كا 

 المخػػالفيف عػػادةكلمػػا كػػاف مػػف  ,أك مفيػػكـ دخيػػل كطػػار  عمييػػا ,يحكطيػػا كيحمييػػا مػػف كػػل فكػػر
ظيػػار (2)العنػػا اسػػتعماؿ إلػػى كالجئػػ القاطعػػة بػػالحجج أفحمػػكا كممػػا ألفكػػارىـ أنيػػـ المتعصػػبيف , كا 

بحمايتيػا  كف يقكمػ مف مبػاد  كتصػكرات فكريػة يعتنقكنوىك في حقيقتو دفاع عما الذي تراض عاال
الػرد عمػى حجػج االصػبلح الشدة في اسمكب المتكفرة, كالتي عادة ما يككف في مقدمتيا  باألساليب
 عػف طريػق, كالذي يضعا شيئاا فشػيئاا كالكعيدكالتيديد كالفحش  كالشتـ السب عف طريق ألفكارىـ

 كتكىيف شدتو . تخفيا فكرة ىذا العنا
اء الحمػػـ عمػػى مظػػاىر الجيػػل كيخفػػا كطأتػػو ىػػك ابػػدكأعظػػـ مػػا يقابػػل بػػو ىػػذا االسػػمكب التعسػػفي  

الصػػادر عػػف الخطػػاب الفػػاحش المػػؤلـ كالمػػؤذي  حتمػػاؿ األذ ال كمقابمتػػو باختيػػار خطػػاب مناسػػب
جانػػب اة التػػي تظيػػر بألفػػاا المػػدار المخػػالا بمػػا يؤلػػا قمبػػو  بإتحػػاؼ, كذلػػؾ ال يكػػكف اال لمنفػػكس
كاالعػػػراض عمػػػا بػػػدر مػػػف جيػػػل كفحػػػش مػػػف  كالتحايػػػا كال أحسػػػف لفظػػػا مػػػف القػػػاء السػػػبلـ االئتمػػػاف

   المخالا .
ركالسبلـ  َممت مرصدر  كالفعػل كالمعنػى كمػا أننػا مسػالمكف لكػـ فػي القػكؿ ,لئلنسػاف دعاء   أَنو عمى سر
 إلىاجػة,ا عػدـك  بالتػأميف, يػؤذفالػذي  التحيػة بمعنػى يكػكف  أف , كيجكزالسبلمة فييما منكـ نطمب

 .(3)إكرامو يريد مف المرءمبلقاة  أكؿيككف ف التأميفالسبلـ الذي ىك بمعنى ك كاالستعداء, 
                                                           

 .162/ 6ف الطبراني الكبير المعجـ ((1
 .427/ 3ف البياف أضكاءينظر,  ((2
 .69/ 19فكالتنكير التحريرك  ,245ف القرآف غريب في المفرداتك  ,12/359ف المغة تيذيبينظر,  ((3
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الجيػػل كارادة  اسػػمكبكفػػي القػػراف الكػػريـ أربػػع آيػػات تظيػػر ىػػذا المػػنيج العظػػيـ فػػي كيفيػػة مقابمػػة 
 الحمـ كالسبلـ كارادة الخير بالمدعك . بأسمكباالذ  كالنكاية بالداعي 

ينتيػػي عػػف دعكتػػو, قػػاؿ  لـعمػػى سػػفاىة المخػػالا بالكعيػػد كالتيديػػد بالقتػػل مػػاردا القػػاء السػػبلـ  -1
ـ   قراؿر  تعالىف  بلر مري ؾر  سر ف ر   عر ترغ  أرس  بِّ ي لرؾر  سر افر  إ َنو   رر ف ي ا ب ي كر  [47ف مريـ{ ]حر

كالعقائػدي مػف الداعيػة,  ي التعامل االمثل في اقامة الحجة لمحاكلة التصحيح الفكػر بياف  اآليةفي ف
كالتي المخالا المتكعد كالمتيدد بالشتـ كالرجـ جيل كسفو في مقابمة  كالكيفية الكاجب تحقيقيا

 كلطػػا, بػػرِّ  سػػبلـكىػػك  (عميػػؾ سػػبلـ) فألبيػػو كمػػا قػػاؿ الخميػػل  عميػػو السػػبلـ بإلقػػاء تكػػكف 
 مخاطبتػػومػػف  كتسػػميمو ,بػػالحمـ الجاىػػل سػػفاىةمقابمػػة  كىػػي ,لػػو اسػػتمالة بالسػػبلمة لػػو كدعػػاء

 مػابػنفس  بعػدـ المقابمػة كتػأميف جانبػو ,كػرهي بمػا كالسػب الشػتـكىي بمثل سفاىتو جكابو عدـ ك 
 .(1)بالعقكبة عميو تكعد

 كاالبػداء بمػافػي خطابػو القػائـ عمػى االيػذاء  مراجعة كبلـ المخالاالحكار ك  أثناءالقاء السبلـ  -2
برػػاد   , قػػاؿ تعػػالىف مػػف الكػػبلـ كػػرهي   مرف   كرع  يفر  الػػَرح  ػػكفر  اَلػػذ  ش  مرػػى يرم  رر ض   عر ناػػا األ  ـ   كرا  ذرا ىرك  ػػاطربري   خر

م كفر  ػػػاى  ا قرػػػال كا ال جر ما ػػػبلر ذا فأي (2){سر  كالسػػػفو الكػػػبلـ مػػػف يكرىكنػػػو بمػػػا بػػػاهلل الجػػػاىمكف  خػػػاطبيـ كا 
 يقػػابمكىـ كلػػـكالقػػاء السػػبلـ,  ,كالسػػداد القػػكؿ, مػػف بػػالمعركؼ أجػػابكىـ ,المػػؤذي بػػالقكؿ عمػػييـ

 مػف فيو يسممكف  راجعكىـ بكبلـبل  خيراا  إال يقكلكف  كال ,كيصفحكف  يعفكف  بل, بمثل سفاىتيـ
 كمقابمػػة الكثيػػر الحمػػـكحػػث ليػػـ عمػػى  مػػدح كىػػذا ,بجيمػػو الجاىػػل مقابمػػة مػػف كيسػػممكف  اإلثػػـ

 العقػل رزانػة , كالتنبيػو عمػى أف ىػذا التصػرؼ يعبػر عػفالجاىل عف كالعفك باإلحساف االساءة
 كتػػرؾ ,السػػفياء عػػف غػػض الطػػرؼ ألفِّ  المثاليػػة فػػي التعامػػل؛ ىػػذه إلػػى يكصػػل صػػاحبو الػػذي

 مػػػركءةك  اأدبػػػك  عقػػػبل مستحسػػػف , كالقػػػاء السػػػبلـ أثنػػػاء جيػػػالتيـ فػػػي الخطػػػابمقػػػابمتيـ بالمثػػػل
كأضػػمف السػػتدامة السػػمـ كاالمػػاف فػػي المجتمػػع أثنػػاء محاكلػػة , كالػػكرع لمعػػرض كأسػػمـ ,كشػػرعا

اصبلح أفكاره, كالذي ىك الركيزة االساس في ضماف ديمكمة محاكالت التغيير كاالصبلح في 
 . (3)المجتمع

مػػػا يظيػػػر مػػػف لغػػػك كلغػػػط المخػػػالفيف عنػػػد ارادتيػػػـ التعميػػػة كالحيمكلػػػة دكف  القػػػاء السػػػبلـ عمػػػى -3
قرػػاؿر  لكػػبلـ الػػداعي ليػػـ, قػػاؿ تعػػالىف  السػػماع كاالصػػغاء يفر  كر كا اَلػػذ  ػػر  فر ػػمرع كا الر  كر ػػذرا ترس   ال ق ػػر آف   ل ير

ا ـ   ف يو   كرال غرك  َمك  م ب كفر  لرعر في التعامل  الناجعالتي تبيف ما ىك االسمكب  اآلياتثـ جاءت   ,(4){ ترغ 
                                                           

 .494ف السعدي تفسيرك  ,4/248ف الخازف  تفسيرك  ,3/23ف الكشاؼك  ,257/ 18ف الطبري  تفسيرينظر,  ((1
 . [63ف الفرقاف] ((2
 .586ف السعدي تفسيرك  ,395/ 3فكثير ابف تفسير, ك 3/297ف الكشاؼك  ,295 /19فالطبري  تفسيرينظر,  ((3
 . [26ف فصمت] ((4
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ػػم ع كا كرا  ذرا شػػغبو كمػػا قػػاؿ تعػػالىف  المغط كالمغػػك مػػف المخػػالا اثنػػاءبػػمػػع ىػػذه السػػفاىة  ػػكر  سر  الَمغ 
كا ررض  ن و   أرع  قرال كا عر ال نرا لرنرا كر مر ـ   أرع  لرك  ـ   كر ال ك  مر ـ   أرع  بلر ـ   سر مري ك  م يفر  نرب ترغ ي الر  عر اى   .(1){ال جر

عف المغك الػذي ىػك الكػبلـ الباطػل الػذي  , االكؿف االعراضاآليةفياىنا ثبلثة اصكؿ نبيت عمييا 
 يكػره كمػا بالقكؿ يؤذي مامفيو  عمى ماو إلصحابكعدـ االصغاء كاالىماؿ بالكمية  ,طائل تحتوال 
 قػػػدالتػػػي (  أعمالنػػػا لنػػػا) , كىػػػك قػػكليـفالقػػػكؿ مػػػف بالجميػػػل المغػػك إجابػػػة. الثػػػانيف األنفػػػس فػػػي منػػو

ف , فػػػإنكـألنفسػػػكـ بيػػػا رضػػػيتـ التػػػي(  أعمػػػالكـ كلكػػػـ) ألنفسػػػنا,ىا رضػػػينا  ىػػػذا ألنفسػػػكـ رضػػػيتـ كا 
 الخػػكض عػػف كصػػكنيا ,لغػػك الجػػاىميفعػػف  األنفػػس ويػػنز ت ففيػػو المئػػيـ, الخمػػق المئػػيـ كالمرتػػع القبػػيح

 أك نسػابكـ, أف مف عميكـمنا  سبلــ في أنككالمعنىف , في مقابمة لغكىـ الثالثف القاء السبلـ .فيو
 السػػيئة نػػدرأبػػل  جيمكػػـ نقػػابمكـ بمثػػل كال الخيػػر, إال منػػا تسػػمعكف  , فػػبلتحبػػكف  ال مػػا منػػا تسػػمعكا
 كرالر   فتعػالى قػاؿ المعاشػرةك  االلفػة حسػف إلػى كادعاىػا الخيػر خصػاؿ أعظـ مف ىيالتي ك  بالحسنة
ترك ي  نرة   ترس  سر فرع   الَسيِّ ئرة   كرالر  ال حر ير  ب اَلت ي اد 

ف   ى  سر بري نرػو   بري نرػؾر  اَلػذ ي فرإ ذرا أرح  اكرة   كر ػدر أرَنػو   عر ل ػي   كر ػيـ   كر م   ,(2){حر
جامعػػة  كممػػة مػػع كالتغافػػل بػػاإلعراض كلكػػف بالمثػػل, كلغػػط السػػفياء جبلفػػة الػػرد عمػػى عػػدـ ففييػػا

 نفػػػس المسػػػيء عػػػفالجاىػػػل  مضػػػرة دفػػػع التػػػي مػػػف فكائػػػدىاك , عمػػػيكـ سػػػبلـقػػػكؿف  كىػػػيلئلحسػػػاف 
سداء ,الداعي لسػمـ فيػو, كحفظػو أفراد المجتمع بترسػيخ االمػف كا, كدفع المضرة عف عمكـ الخير كا 

 .(3)كرعكنتيـ المخالفيفسفو سببو التشغيب كالمغط مف مف الضياع الذي ي
كالصػفح  بالسػبلـ -كأذيػتيـ القكليػة كالفعميػة عنػادىـكصػدىـ كقسػكة -مقابمة تكػذيب المخػالفيف  -4

ق يم ػو   عنيـ كترؾ عقكبتيـ حتى كلك بالدعاء عمييـ, أك تمني االنتقاـ مػنيـ . قػاؿ تعػالىف   يرػا كر
ء   إ فَ  رربِّ   ـ   ىرؤ الر ن كفر  الر  قرك  م  فرح  ( 88) ي ؤ  ـ   فراص  ن ي  ق ل   عر ـ   كر بلر ؼر  سر ك  مرم كفر  فرسر   .(4){يرع 
 إلػى أمػره كتفػكيض فػييـ,  الحيمػة أعيتػو مػف المضػطر, كبمقػاـ نػداء ربو الرسكؿ بنداء فيذا قسـ

 ـكالتػػي مبناىػػا اليػػأس مػػف إيمػػانيـ, كالػػذي يعنػػي الػػدعاء عمػػػيي الكممػػة بتمػػؾ هللا تعػػالى فأقسػػـ ربػػو
 بػاإلعراضفػأمره ربػو سػبحانو  ,عقكبتيـ, كىك مػا ينػافي العػـز كالحمػـ عمػييـ مبكاالستعجاؿ في ط

 يفالمخػػػالف إصػػرار عمػػػى كالتحسػػر ,كالتحػػػزف  كالتشػػكي ضػػػجرالك  اليػػأسمػػػف مػػا يػػدب فػػػي الػػنفس ع
 ,بالعػذاب عمػييـ يػدعك أف مػف منعػو ضمنو كفي عنيـ صفحأمره بالبل ك  تجاكبيـ عدـك  ,ـيتكذيبك 

 تػػألفيـ كلكػػف السػػيء, الكػػبلـ مػػف بػػو يخاطبكنػػؾ مػػا بمثػػل تجػػاكبيـ ال أي اإلعػػراض ىػػك كالصػػفح
 األلبػاب أكلػك بػو يقابػل الػذي السػبلـ إال ليػـ منػؾ يبػدر كال عنيـ, كاعا, كقكالا  فعبلا  عنيـ كاصفح

                                                           

 . [55ف القصص] ((1
 [34ف فصمت] ((2
 (145/  25) كالتنكير التحرير (625ف ص) السعدي تفسير (598/  19) الطبري  تفسير ((3
  [89 ,88ف الزخرؼ] ((4
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 أي بالسػػػكء, مجػػػازاتيـ مػػػفليػػػـ كاالمػػػاف  ,كتركيػػا المجادلػػػة فػػػي كىػػػك السػػػبلـ ,الجػػػاىميف كالبصػػائر
  .(1)تعاممكننا ما بمثل نعاممكـ كال نسافيكـ, ال منا سممتـ

عػػف  البخػػاري  مػػا ركاه ىػػذا البػػاب كالػػدعكة فػػي لئلصػػبلحالتربكيػػة  اآلدابفػػي  كمػػف التعػػاليـ النبكيػػة
 قالت عميكـ الساـ ففقالكا  هللا رسكؿ عمى الييكد مف رىط دخل فقالت  النبي زكج  عائشة
 عائشػة يػا ميػبلف    هللا رسػكؿ فقػاؿ فقالػت كالمعنػة السػاـ كعمػيكـ ففقمػت ,ففيمتيػاف   عائشػة
 هللا رسػػكؿ قػػاؿ.  قػػالكا مػػا تسػػمع أكلػػـ هللا رسػػكؿ يػػا ففقمػػت ,كمػػو األمػػر فػػي الرفػػق يحػػب هللا إف 
(2)(كعميكـ فقمت قد ف. 

 معيػـ األخػبلؽ محاسػف عمػى الحػضك  ,ففي الحديث مقابمة سفاىة المخالا الجاىل بػالرفق كالمػيف
ف أساءكا, ف ظير منيـ الفحش كالسػبابالكبلـ  فحش كترؾ كا   ,سػفاىتيـ كجيميػـ عػف كالتغافػل ,كا 

 كالصػبر أحسف, ىي بالتي كالمعارضة ,بتغافميا, كتعظيـ النفس المتغافل الفطف العاقلف  قيل كما
 كاؿبػػاألم المخػػالفيف يتػػألا  النبػػي كػػاف كقػػد لمخيػػر, كائتبلفػػو رجكعػػو فيػػو ترجػػى مػػف أذ  عمػػى

 .(3)الييف الميف الحسف بالكبلـ فكيا الطائمة,
 )ال قػػاؿف  هللا رسػػكؿ أفف ىريػػرة أبػػي عػػفمسػػمـ  كقػػد يعػػارض ىػػذا الحػػديث بالحػػديث الػػذي ركاه

 .(4)أضيقو( إلى فاضطركه طريق في أحدىـ لقيتـ فإذا بالسبلـ النصار   كال الييكد تبدؤكا
(  بالسػبلـ ال تبػدؤكىـف )  ىريػرة أبػى حػديث أف النيػي فػيكاحسف ما يجمع بيف النصكص ىػك 

 حاجػػػة أك ,ذمػػاـ قضػػاء مػػفف ابتػػداءىـ بػػو إلػػى يػػػدعك سػػبب لغيػػر فػػي ابتػػداءىـ بالسػػبلـ ىػػك إنمػػا
 .(5)التآلا لمصمحة سبلميـ كافأك  ,سفر أك ,جكار في صحبة حق أك قبميـ, لكـ تعرض

 النعمػاف كاحسف ما ركي في بياف فضل الصابر عمى أذ  الساب كالمػؤذي ىػك مػا ركاه احمػد عػف
 المسػبكب الرجل فجعلف قاؿ عنده, رجبل رجل كسبف  هللا رسكؿ قاؿف قاؿ ,المزني مقرف  بف
 ىػذا, يشػتمؾ كممػا عنػؾ يػذب بينكمػا ممكػا إف أمػاف "  هللا رسػكؿ قػاؿف قػاؿ السػبلـ, عميؾف يقكؿ
ذا بو, أحق كأنت أنت بلف لو قاؿ  .(6)"بو أحق أنت أنت, لؾ بل الف قاؿ السبلـ, عميؾف لو قاؿ كا 
 .(6)"بو

                                                           

ف السػػػػعدي تفسػػػػيرك  , 4/166ف كثيػػػػر ابػػػػف تفسػػػػيرك  ,27/251ف الغيػػػػب مفػػػػاتيحك  ,4/275ف الكشػػػػاؼينظػػػػر,  ((1
 .273  -273/  25 فكالتنكير التحريرك  ,7/175 فالبياف أضكاءك  ,775
ردرب   ك تراب, 6524رقـف  12/  8البخاريف  صحيح ((2  . كمو األمر في الرفق باباأل 
 .25/ 7ف مسمـ صحيح شرح المعمـ إكماؿينظر,  ((3
 .1757/ 4ف مسمـ صحيح ((4
 . 8/155 فالتثريب طرحك  ,35/ 9 فبطاؿ البف البخاري  شرحك  , 43/ 11ف الباري  فتحينظر,  ((5
 .39/154ف أحمد مسند ((6
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 الخاتمة واىم النتائج

فػي خاتمػة ىػذا الحمد هلل كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ هللا صمى هللا عميو كآلو كصحبو كسمـ ف    
 البحث البد مف التنكيو الى اىـ ما تضمنو مف نتائج يمكف تمخيصيا بما يأتيف

اف االصػػػػل فػػػػي النػػػػاس الجيػػػػل فػػػػي التصػػػػكرات كالمفػػػػاىيـ كالتػػػػي ىػػػػي االسػػػػاس كالػػػػدافع فػػػػي  -1
تصػػرفاتيـ السػػمبية تجػػاه الػػداعي اك المربػػي فػػبل يجػػكز التعامػػل معيػػا عمػػى اف المقصػػكد فييػػا 

 بل ىي عفكية مبنية عمى حسف النية المرتبط بسكء الفعل الذي مبناه الجيل .التعمد لمسمبية 
ضركرة تكريس مبػدأ االعػذار لػد  الػداعي كالمربػي فػي كػل مػا يػأتي كيػذر أثنػاء قيامػو بعمميػة  -2

التغييػػر كاالصػػبلح العقائػػدي كالفكػػري كتقديمػػو عمػػى كػػل ردكد االفعػػاؿ التػػي تفرزىػػا تػػداعيات 
 ناس .التعامل مع أخطاء ال

كاستصػحابيما عمػى طػكؿ مراحػل التغييػر المحبػة كالرحمػة لممخػالفيف االعذار فػي تعميق مبدأ  -3
عمى اعتبارىمػا مػف أىػـ مقكمػات المطاكلػة لممربػي كالػداعي التػي تضػمف االسػتقرار  كاالصبلح

 فقدانيما أك احدىما .النفسي لو كاالبتعاد عف شعكر اليأس كالجزع الذي تخمفو 
كأنػو االنجػح كاالنجػع فػي دعػكة  عمػى أىميػة العفػك كالصػفح فػي مقابمػة جيػل المخػالفيفالتأكيد  -4

التغيير كاالصبلح الفكري كالعقائدي, كأف استبداليا بمقابمػة المخػالا بالمثػل لػو نتػائج عكسػية 
 يككف مردكدىا عمى الداعي نفسو, كعمى المجتمع الذي يعيش فيو .

مخػػالفيف كدكره فػػي زيػػادة شػػعكر الشػػفقة كالرحمػػة فػػي نفػػس إظيػػار أىميػػة الػػدعاء كاالسػػتغفار لم -5
الػػداعي, كطػػرد كػػل مػػا يمكػػف أف يكػػكف سػػببا فػػي شػػرخ العبلقػػة بػػيف الػػداعي كالمػػدعك, كالقطػػع 

 لدكاعي النفس في نمك الكراىية كالحقد عمى المخالفيف في حاؿ صدىـ كاعراضيـ .
السب كالشتـ مف المخالفيف بعبارات السبلـ كالتحية التي تخفا مف كطئػة اثبات أىمية مقابمة  -6

 تمؾ العبارات كشنائتيا, كقطع دابر الشر المتكلد مف تمكـ المكاقا .
 صفات عف طريق التخمق كالعمل بيا ىكاثبت البحث أف تحمي الداعي كالمربي بما تقدـ مف  -7

لتعامػػل مػػع جيػػل المخػػالفيف, كأف االىمػػاؿ أك أثنػػاء ا لمسػػمـ كاالمػػف المجتمعػػي االكيػػد الضػػماف
التجاىػل ليػػا لػػو عكاقبػو الكخيمػػة كالنتػػائج السػمبية الجسػػيمة التػػي تيػدد بخطػػر انتشػػار الفكضػػى 

   التي تأتي عمى االخضر كاليابس . 
 المصادر
 القرآف الكريـ .1
ػػػػد, , تػػػػاج العػػػػركس مػػػػف جػػػػكاىر القػػػػامكس .2 ػػػػد بػػػػف محمِّ ف مجمكعػػػػة مػػػػف تحقيػػػػقالَزبيػػػػدي,  الفػػػػيض أبػػػػيمحمِّ

 . دار اليدايةالمحققيف, 
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 -ف د.   رضػكاف الدايػة, دار الفكػر تحقيػقالتكقيا عمى ميمات التعػاريا,   عبػد الػرؤكؼ المنػاكي,  .3
 ق.1415, 1بيركت , دمشق,  

 ف د.ميػػػدي المخزكمػػػي كد.إبػػػراىيـتحقيػػػق, الخميػػػل بػػػف أحمػػػد أبػػػي عبػػػد الػػػرحمف الفراىيػػػدي, كتػػػاب العػػػيف .4
 السامرائي, دار كمكتبة اليبلؿ .

ىػػ 1399, أحمد بف فارس أبي الحسيف, تحقيقف عبد السبلـ   ىاركف, دار الفكر, المغة معجـ مقاييس .5
 ـ.1979 -
مؤسسػػة   المصػػري,  -أبػػي البقػػاء الكفػػكي, تحقيػػقف عػػدناف دركيػػش , أيػػكب بػػف مكسػػى كتػػاب الكميػػات .6

 ـ. 1998 -ىػ 1419 -بيركت  -سالة الر 
 بيركت . –ف   فؤاد عبد الباقي, دار الفكر تحقيق,   بف يزيد أبي عبدهللا القزكيني, سنف ابف ماجو .7
 .1379بيركت ,  -العسقبلني, دار المعرفة أحمد بف عمي بف حجر فتح الباري شرح صحيح البخاري,  .8
 –المغنػػي فػػي فقػػو اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػل الشػػيباني, عبػػد هللا بػػف أحمػػد بػػف قدامػػة المقدسػػي , دار الفكػػر  .9

 . بيركت
ع , أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني, تحقيػقف عبػد الػرحمف بػف   بػف قاسػـ, مجمػمجمكع الفتاك   .15

 . ـ1995ىػ/1416, المدينة النبكية, المممكة العربية السعكدية, الممؾ فيد
العثيميف, جمع كترتيبف فيد بف ناصػر بػف إبػراىيـ السػميماف, دار الػكطف    بف صالحمكع فتاك , مج .11

 ىػ . 1413دار الثريا,   -
إرشاد العقل السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ,   بف   العمادي أبي السػعكد, دار إحيػاء التػراث العربػي  .12

 بيركت. –
صحيح مسمـ بف الحجػاج, يحيػى بػف شػرؼ أبػي زكريػا النػككي, دار إحيػاء التػراث العربػي المنياج شرح  .13

 ق .1392, 2بيركت,   –
 أحكاـ القرآف البف العربي .14
الكشاؼ عف حقائق التنزيل كعيكف األقاكيل في كجكه التأكيل, محمكد بف عمػر أبػي القاسػـ الزمخشػري,  .15

 بيركت . –دار إحياء التراث العربي 
, دار عػػالـ الكتػػب, ف ىشػػاـ سػػمير البخػػاري أبػػي عبػػد هللا القرطبػػي, تحقيػػق  بػػف أحمػػد  بػػيتفسػػير القرط .16

 . ـ2553ىػ/ 1423, المممكة العربية السعكدية -الرياض
, دار الفكػػػر, ف محمػػػكد حسػػػف, إسػػػماعيل بػػػف عمػػػر أبػػػي الفػػػداء بػػػف كثيػػػر, تحقيػػػقتفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ .17

 . ـ1994ىػ/1414
دار , ف   زىيػػر بػػف ناصػػر الناصػػرتحقيػػقالبخػػاري, أبػػي عبػػد هللا ,   بػػف إسػػماعيل صػػحيح البخػػاري  .18

 . ىػ1422, 1,  طكؽ النجاة
مؤسسػػة , ف أحمػػد   شػػاكر, تحقيػػقالطبػػري أبػػي جعفػػر    بػػف جريػػر, جػػامع البيػػاف فػػي تأكيػػل القػػرآف .19

 . ـ 2555 -ىػ  1425, 1,  الرسالة
 . ىػ 1984, تكنس –الدار التكنسية لمنشر بف عاشكر, ,   الطاىر التحرير كالتنكير .25
 . ـ2555 -ىػ 1421 ,1بيركت,   –ار الكتب العممية دالرازي, ,   بف عمر مفاتيح الغيب .21
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, لبنػاف –دار الفكػر لمطباعػة ك النشػر ك التكزيػع بيػركت  الشػنقيطي,,   األميف المختار أضكاء البياف .22
 . مػ 1995 -ىػ 1415

 -مكتبة الرشػد  بطاؿ, تحقيقف أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ,بف أبي الحسف , عمي بف خما شرح البخار   .23
 . ـ2553 -ىػ 1423, 2الرياض,   –السعكدية 

 . بيركت –دار إحياء التراث العربي األلكسي,  الفضل محمكد أبي, ركح المعاني .24
مكتبػة تحقيػق ف حمػدي بػف عبدالمجيػد السػمفي, , القاسػـ الطبرانػي أبػي, سميماف بػف أحمػد المعجـ الكبير .25

 ـ .1983 – ق1454, 2,  المكصل –العمـك كالحكـ 
دار إحيػػػاء التػػػراث , تحقيػػػقف   عػػػكض مرعػػػب, األزىػػػري  أبػػػي منصػػػكر ,   بػػػف أحمػػػدتيػػػذيب المغػػػة .26

 . ـ2551 , بيركت,1,  العربي
  .لبناف –أبي القاسـ, تحقيق   سيد كيبلني, دار المعرفة , الحسيف بف   المفردات في غريب القرآف .27
ف عبد الرحمف بػف , عبد الرحمف بف ناصر السعدي, تحقيقتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف .28

 ـ .2555-ىػ 1425, مؤسسة الرسالة, 1,  معبل المكيحق
 , أبي الفضل عياض اليحصبي .إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ .29
دار إحيػػاء , تحقيػػق ف   فػػؤاد عبػػد البػػاقي, الحسػػيف النيسػػابكري  مسػػمـ بػػف الحجػػاج أبػػي, مسػػمـصػػحيح  .35

 . بيركت –التراث العربي 
دار الكتػب العمميػة ف عبد القادر   عمػي , تحقيقأبي الفضل, , عبد الرحيـ بف الحسيني طرح التثريب .31

 .ـ 2555بيركت,  –
عػادؿ مرشػد ,  -ف شػعيب األرنػؤك  , تحقيػقالشػيبانيأبػي عبػد هللا , أحمد بف   بػف حنبػل مسند أحمد .32

 ـ2551 -ىػ  1421, 1,  مؤسسة الرسالة, كآخركف 


