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 المقدمة 
ب أنزل الحمد هلل الذي أمرنا بطاعته ونهانا عن معصيته،خصنا بخير كتا    

وأكرمنا بخير نبي أرسل ومن علينا بخير شرع،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال 
شريك له،وأشهد أن محمدًاعبده ورسوله،وصلوات ربي وسالمه عليه وعلى آله 

 وصحبه أجمعين.

 أمابعد:
فإن العقيدة اإلسالمية ينبغي أن تصل إلى المدعوين بأساليبها الدعوية 

المنهج النبوي،ولعل من أهم هذه األساليب ما يتعلق بالجانب المختلفة التي أقرها 
التربوي العقائدي،واعتماد جانب المتابعة والتقويم والتصويب لكل الجوانب 

 اإلعتقادية . 
الثالثة " العقائدية والتربوية والدعوية" ،كان  هوألهمية الموضوع في جوانب

رحاب الهدي النبوي دعوة الباحث لوجوب العودة إلى  عنًا البحث تعبير 
ألجل هذا ي من سنته المطهرة في مواجهة ظمأ اإلختالفات والمجادالت،و األنور،والر  

 المنهج النبوي في هذا الموضوع وأثره في اصالح العقائد.جاء البحث ليؤكد أهمية 
تربية العقائدية،هو منهج الوال شك أن أفضل المناهج وأسلم الطرق في 

 ،ومتابعتهم في ظل العقيدة اإلسالمية. لصحابةفي تربية جيل ا النبي 
أستتتلوب بيتتتان فتتتي ثالثتتتة مباحتتتث فتتتاألول أن يكتتتون البحتتتث واقتضتتتت خطتتتة 

 حسب المراحل العمرية.بوتوضيح العقيدة 
ألساسية،وتوضتتيح العقيتتدة تحتتدثت فيتته عتتن عتترة العقيتتدة فتتي التربيتتة ا إذ

النبويتة  ،والقصت والتوضتيح والتخطتيط الهاد وتبسيطها متن ختالل المثتل النبتوي 
جابتتة التستتاؤالت،وكذلك وتأثيرهتتا فتتي العقيدة بيتتان العقيتتدة وتوضتتيحها متتن ختتالل ،وا 

 .اللقاءات مع الصحابة
الوصتتية والتثبيتتت علتتى العقيتتدة تحتتدث فيتته عتتن فقتتد وأمتتا المبحتتث الثتتاني 

والوصتية ،من خالل إعالم المدعو بضترورة مالحظتة حفتظ اهلل تعتالى لته اإلسالمية 
،وعظم أجتتر الصتتبر علتتى اإلبتالء،وفتتي حتتين يجتتب تقتتويم الخطتتأ ستتالميةبالعقيتتدة اإل
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وتصويبه،وايجاد البديل المناسب،واإلشعار بعظتم الخطأ،واإليحتاء بالغضتب والتحتذير  
 من العواقب،فضاًل عن العتاب والعقاب.

فيه  بينت   إذالتحصين العقائدي ضد االنحرا ،وأما المبحث الثالث فهو 
والسنة،والتحذير من أماكن الفتن،والتحذير من الخوض في وجوب التمسك بالكتاب 

 ه،والتحصن بالعمل الصالح.هالشب
 .وختم البحث بأهم اإلستنتاجات سائاًل المولى جل وعال التوفيق والسداد

 والحمد هلل رب العالمين
 

 المبحث األول 

 العمرية.الفئات حسب وبيانها توضيح العقيدة أسلوب 
التبستتيط والبيتتان  ه فتتيإلستتالمية متتن ختتالل استتلوبالعقيتتدة ا وضتتح النبتتي 

وتوضيح العقيدة حسب الفئات العمرية المختلفة،حيث كان لكل فئة عمريتة أستاليب 
وكما هتو موضتح وذلك الختال  األفهام والمدارك العقلية،،معينة في توضيح العقيدة

 في أساليب التعامل معهم في المطالب التالية:
 المطلب األول 

 .ألطفال الصحابة رضوان اهلل عليهم اهوتوضيح يدةبيان العق 
األمور المهمة في التربية اإليمانية التعليم المبكر في مرحلة  إن من       

    :قال  علقمة عنفم في هذه المرحلة من صفة الثبات،لما في التعلطفولة،ال
 .1)أما حفظت وأنا شاب فكأني أنظر إليه في قرطاة أو ورقة(

اهتم رسول  ،فقدمرحلة الطفولةكانت الحال كذلك من أهمية العلم في ولما        
أمور العقيدة،ومما يدل على ذلك ما ورد عن   الصحابة أطفالبتعليم  اهلل 

،فتعلمنا 2ونحن فتيان حزاورة قال:)كنا مع النبي   جندب ابن عبد اهلل
 .3يمانًا(اإليمان قبل أن نتعلم القرآن،ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إ

اإليمان حرصه على  األطفالفي تعليم  ومما كان يسلكه رسول اهلل         
تعليم بعض األدعية التي تتضمن جوانب مهمة في اإليمان كدعاء القنوت، كما 
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كلمات أقولهن  يقول الحسن بن علي )رضي اهلل عنهما(: علمني رسول اهلل  
من عافيت وتولني فيمن توليت في الوتر:)اللهم اهدني فيمن هديت وعافني في

نه ال  وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت إنك تقضي وال يقضى عليك وا 
 .4يذل من واليت وال يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت(

يعلمنا هذا الدعاء  وعن ابن عباة)رضي اهلل عنهما(قال:كان رسول اهلل        
أعوذ بك من عذاب جهنم،وأعوذ بك من  نيكما يعلمنا السورة من القرآن:)اللهم إ

فتنة المسيح الدجال،وأعوذ بك من فتنة المحيا  عذاب القبر،وأعوذ بك من
 .5(والممات

يعلمنا يقول:) اللهم فاطر  وعن عبد اهلل بن عمرو قال:كان رسول اهلل        
له كل شيء،أشهد  السماوات واألرض، عالم الغيب والشهادة،أنت رب كل شيء، وا 

ن ال إله إال أنت،وحدك ال شريك لك،وأن محمدا عبدك، ورسولك،والمالئكة أ
 يشهدون،أعوذ بك من الشيطان وشركه،وأعوذ بك أن أقتر  على نفسي إثما،أو

  .6أجره على مسلم(
لوجدنا أنها تشتمل  ولو تأملنا في هذه الوقفات التعليمية من رسول اهلل        

توحيد اهلل سبحانه وتعالى،وتعظيمه على قضايا أساسية في العقيدة،ك
جالله،والثناء عليه،واللجوء إليه بطلب الهداية والبركة، واالستعاذة به  والعافية وا 

من الفتن،ومن عذاب جهنم،وعذاب القبر،وفتنة المسيح الدجال،وفتنة المحيا 
 والممات،واالستعاذة به من الشيطان وشركه . 

هي مادة نافعة بإذن اهلل سبحانه  لطفلاوهذه األدعية ونحوها التي يتعلمها 
 وتعالى في تحصين اإليمان، ومواجهة الفتن التي يتعرض الشاب في عقيدته . 

 المطلب الثاني
 0رضوان اهلل عليهمبيان العقيدة وتوضيحها لشباب ورجال الصحابة 

في تعليمه للناة بينًا واضحًا، كما تقول  لقد كان كالم رسول اهلل        
كالمًا فصاًل يفهمه كل  كان كالم رسول اهلل (عائشة )رضي اهلل عنها(: السيدة

يسلك في الدعوة إلى األيمان  . ومع هذا فقد كان رسول اهلل 7(من سمعه
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 والعقيدة، وسائل التوضيح والبيان، ومن أهم تلك الوسائل مايأتي: 

 األمثلة النبوية::1
أساليب الدعوة إلى العقيدة، ضرب األمثال كأسلوب من  استخدم النبي       

 فهو من أقوى األدلة في إبراز الحقائق.
والغرض من ضرب األمثال تشبيه الخفي بالجلي،والغائب بالشاهد،فيصير  

 الحة مطابقًا للعقل،وذلك هو النهاية في اإليضاح. 
وضرب المثل هو حالة تشبيه تحدث في النفة حالة التفات بارعة،يلتفت 

ومن األمور المهمة في  .8م الجديد إلى صورة المثل المأنوةبها المرء من الكال
هذه المسألة أن يكون الم َمثل به أمرًا معروفًا ومشهورًا لدى الممثل لهم،لتتم 

 يمثل ألصحابه بالنخلة والتمر،والبعير،والشوك. الفائدة،كما كان النبي 
مثل في توضيح اإليمان ما رواه الشباب أنفسهم، فقد  ومن أمثلته 

قال مثل (:عن النبي  )رضي اهلل عنهما( بالشاة كما في حديث ابن عمر
لى هذه مرة(9المنافق كمثل الشاة العائرة 10بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة، وا 

. 

ومثل بالشوك كما يرويه أبو هريرة وأبو سعيد الخدري )رضي اهلل عنهما(       
ن، هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم فيقول : )...وفي جهنم كالليب مثل شوك السعدا

يا رسول اهلل، قال: فإنها مثل شوك السعدان، عير أنه ال يعلم ما قدر عظمها إال 
  .11(اهلل تخط  الناة بأعمالهم ...

حديث أبي موسى  باألترجة،والريحانة،والتمرة،والحنظلة،كما في مثلو        
،طعمها طيب وريحها ترجة)مثل الذي يقرأ القرآن كاأل :قالعن النبياألشعري

طيب،والذي ال يقرأ القرآن، كمثل الريحانة،ريحها طيب وطعمها مر،ومثل الفاجر 
12الذي ال يقرأ القرآن، كمثل الحنظلة، طعمها مر وال ريح لها(

. 
  :الوسائل اإليضاحية:2 
ور المجردة لقضايا اإليمان توضيحها ببعض إن مما يساعد في إدراك األم  

يغفل هذا الجانب  الوسائل المعينة، كالرسوم ونحوها، ولم يكن رسول اهلل 
 لتوضيح بعض كقضايا اإليمان، ومن ذلك ما ورد في حديث عبداهلل بن مسعود
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   قال:خط النبي  خطًا مربعًا وخط خطًا في الوسط، خارجا منه، وخط خططًا
هذا الذي في الوسط، من جانبه الذي في الوسط، وقال:)هذا اإلنسان صغارًا، إلى 

وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط  -أو قد أحاط به-وهذا أجله محيط به 
ن أخطأه هذا نهشه هذا( 13الصغار األعراض، فإن أخطأه هذا، نهشه هذا، وا 

. 

 على النحو اآلتي:في كتابه الفتح هذه الخطوط  رحمه اهلل وقد مثل ابن حجر      
 
 

        
خطًا بيده ثم قال:)هذا سبيل  خط رسول اهلل :أيضًا فيقول  وعن ابن مسعود

اهلل مستقيما( . قال ثم خط عن يمينه وشماله، ثم قال:)هذه السبل، ولية منها 
تَذا ِصَراِطي م ْسَتِقيمًا َفات ِبع وه  َواَل َأن  هَ سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ }َ 

 ويمكن تمثيل هذا الخط على النحو اآلتي : . 15(14{َتت ِبع وْا السُّب لَ 
 

       
بعض قضايا العقيدة أمور سهلة  وهذه الخطوط التي وضح بها رسول اهلل  

، مع ولكنها ذات توضيح قوي لما تمثله، وذلك لترافق المشاهد المحسوة
 المنطوق المسموع. 

 الهادفة والموجهة:  القص :3
إن مما يزيد قضايا العقيدة وضوحًا،عرضها بشكل قصصي،يجعل السامع        

يتصور مشاهدها،ويتخيل أحداثها،وكأنها رأي العين،فضاًل عم ا في األسلوب 
كثيرًا ما يعرض أمور  فكان النبي  -والسيما للشباب-القصصي من جذب انتباه 

العقيدة بشكل قصصي،والسيما الغيبيات،كنعيم الجنة وأحوال أهلها وعذاب النار 
 وأحوال أهلها(،وذكر المسيح الدجال ... ونحو ذلك . 

من حال أدنى أهل الجنة منزلة، كما في  ومن ذلك ما قصه رسول اهلل        
قال:)آخر من يدخل الجنة  ل اهلل أن رسو حديث عبداهلل بن مسعود 

رجل،فهو يمشي مرة،ويكبو مرة،وتسفعه النار مرة،فإذا ما جاوزها،التفت 
إليها،فقال:تبارك الذي نجاني منك،لقد أعطاني اهلل شيئا ما أعطاه أحدا من األولين 

ورسمه ابن التين  وقيل صفته وقيل صفته ل صفتهوقي

 هكذا

 اإلنسان

 األجل
 

 األمل
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واآلخرين،فترفع له شجرة،فيقول:أي رب،أدنني من هذه الشجرة، فألستظل  
ئها، فيقول اهلل عز وجل:يا ابن آدم،لعلي إن أعطيتكها سألتني بظلها،وأشرب من ما

عيرها،فيقول:ال يا رب،ويعاهده أن ال يسأله عيرها،وربه يعذره،ألنه يرى ما ال صبر 
له عليه، فيدنيه منها،فيستظل بظلها،ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة هي 

ئها، وأستظل أحسن من األولى،فيقول: أي رب،أدنني من هذه ألشرب من ما
بظلها،ال أسألك عيرها،فيقول: يا ابن آدم،ألم تعاهدني أن ال تسألني عيرها،فيقول 
لعلي إن أدنيتك منها تسألني عيرها، فيعاهده أن ال يسأله عيرها، وربه يعذره ألنه 
يرى ما ال صبر له عليه، فيدنيه منها فيستظل بظلها،ويشرب من مائها، ثم ترفع 

نة،هي أحسن من األوليين، فيقول: أي رب، أدنني من هذه له شجرة عند باب الج
ألستظل بظلها،وأشرب من مائها، ال أسألك عيرها،فيقول:يا ابن آدم، ألم تعاهدني 
أن ال تسألني عيرها،قال:بلى يا رب،هذه ال أسألك عيرها،وربه يعذره، ألنه يرى ما 

ات أهل ال صبر له عليها، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها فيسمع أصو 
،أيرضيك أن 16الجنة،فيقول:أي رب أدخلنيها، فيقول:يا ابن آدم،ما يصريني منك

أعطيك الدنيا ومثلها معها،قال: يا رب، أتستهزئ مني وأنت رب العالمين، فضحك 
ابن مسعود، فقال: أال تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال هكذا ضحك 

مم تضحك يا رسول اهلل؟قال:من ضحك رب  فقالوا صلى اهلل عيه وسلمرستتتتتول اهلل 
العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين،فيقول: إني ال أستهزئ منك، 

17ولكني على ما أشاء قادر(
. 

ومن يتتبع أحداث هذه القصة يدرك أمورًا كثيرة من أمور العقيدة، من أهمها       
 سعة رحمة اهلل سبحانه وتعالى وفضله على عباده.

  إجابة التساؤالت في مجالة عامة::4

تتم إجابة االستفسارات الواردة منهم،وبيان التوضيح للتساؤالت في مجالة        
عامة دون اإلشارة للسائل إن كان فيه حرج وذلك لمزيد الفائدة والتعليم ،ثم الدعوة 

يتيح للشباب السؤال في هذا المجال، بل ويشجعهم  إلى العقيدة، فقد كان النبي 
عليهم،ويجيبهم عنه،ويزيد أحيانًا في اإلجابة على مطلوب السائل، لمزيد اإليضاح، 
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قال:)سألت رسول اهلل  بن مسعود  ومن ذلك على سبيل المثال سؤال عبد اهلل 
 ثم بر أي األعمال أحب إلى اهلل؟ قال: الصالة على وقتها، قلت ثم أي؟ قال :

الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل اهلل، قال: حدثني بهن ولو 
18استزدته لزادني(

. 

 على سؤال الشفاعة كما في حديث أبي هريرة  ويجيب رسول اهلل        
 قال: قيل يا رسول اهلل، من أسعد الناة بشفاعتك؟ يوم القيامة قال رسول اهلل 

رة أن ال يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من لقد ظننت يا أبا هري(
حرصك على الحديث، أسعد الناة بشفاعتي يوم القيامة من قال ال إله إال اهلل 

19(خالصًا من قلبه أو نفسه
. 

 في الدعوة: الموق  والحدثاستغالل  :5

في عرة العقيدة الصحيحة في نفوة الشباب  من منهج رسول اهلل        
إثارة االنتباه لما يريد أن يعلمهم إياه، ويعرفهم به، وذلك يجعل الشاب مستعدًا لما 

يغتنم  يلقى إليه، بتوجيه حواسه وتركيز ذهنه، فضاًل عن ذلك فإن النبي 
ا كثيرة، فمنها ما حصل لمعاذ بن الفرصة المناسبة لهذا التعليم، والمواق  في هذ

لية بيني وبينه إال آخرة الرحل،  إذ يقول : )بينما أنا ردي  النبي  جبل 
فقال: يا معاذ! قلت : لبيك يا رسول اهلل وسعديك! ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ! 
قلت: لبيك رسول اهلل وسعديك! ثم سار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل! قلت: 

ول اهلل وسعديك! قال: هل تدري ما حق اهلل على عباده؟ قلت: اهلل ورسوله لبيك رس
أعلم، قال: حق اهلل على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة، ثم 
قال: يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول اهلل وسعديك! قال: هل تدري ما حق العباد 

علم، قال: حق العباد على اهلل أن ال على اهلل إذا فعلوه؟ قلت: اهلل ورسوله أ
20(يعذبهم

. 

درسًا بليغًا في العقيدة، وقد تأثر به تأثرًا شديدًا،  تلقى معاذ بن جبل        
من كالم مقصود، بل  مما جعله ال يكتفي برواية ما سمعه من رسول اهلل 

 .يروي تفاصيل حاله مع النبي 
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تمر على الشباب دون أن يغتنمها  ال يدع فرصة كما كان رسول اهلل         
ويجعل منها درسًا بليغًا في العقيدة، أو موعظة مؤثرة كثيرًا ما تدمع منها العيون، 
وتوجل منها القلوب، والتوجيه المناسب لهذه الحادثة أو هذا الموق ، أو هذه 

 الحالة يعطي الشباب درسًا ال ينسى، وذلك الرتباطه بهذا الواقع المشاهد.
قال: كنا في  ومن أمثلة اعتنام الفر  فيما رواه علي بن أبي طالب        

،فنكة 22فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة ،فأتانا النبي 21جنازة في بقيع الغرقد
فجعل ينكت بمخصرته،ثم قال:)ما منكم من أحد،ما من نفة منفوسة،إال كتب 

ال قد كتبت شقية ل رجل:يا رسول اهلل!أفال أو سعيدة(.فقا مكانها من الجنة والنار،وا 
نتكل على كتابنا وندع العمل فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل 

أماأهل السعادة فييسرون لعمل السعادة،وأما أهل الشقاوة فييسرون (الشقاوة؟قال:
 .24اآلية 23{ أعطى واتقى وصدق باحلسنى فأما منثم قرأ}ة(لعمل الشقاو 

 

 المبحث الثاني  

 المتابعة والتوجيه في التربية العقائدية
إن من أهم مايغفله كثير من الدعاة المعاصرين في مستائل العقيتدة والتربيتة 
هو عدم متابعة المدعو،فنجد كثيرًا من الدعاة يوصل المدعو إلى بدايتة الطريتق ثتم 

وجيتته،أو أن ينقلتته إلتتى مرحلتتة ودرجتتة أعلتتى فتتي الترقتتي فتتي يتركتته دون إرشتتادًا وت
مدارج اإليمان،لتذلك نجتد أن التبعض يحصتل معته الخلتط والتختبط فتي بدايتة طريقته 

كتان شتديد الحتر  علتى متابعتة المتدعو  التربوي العقائدي،لكننا نجد أن النبتي 
 وتعاهده بالتوجيه واإلرشاد.

 المطلب األول 
 عقيدة اإلسالمية في نفوة المدعوينالوصية وتعاهد سالمة ال 

في عرة العقيدة الصحيحة في  وفضاًل عن ما كان يسلكه الرسول        
يحر  على متابعة هذا الغرة،وتعاهد اإليمان في  نفوة الشباب،فقد كان 
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 ،ومن أمثلة ذلك في هذا الجانب ما يأتي:  قلوب المدعوين،  

 ::الحث على رقابة اهلل تعالى1
يومًا فقال)يا  عباة)رضي اهلل عنهما( قال:كنت خل  رسول اهلل عن ابن 

عالم! إني أعلمك كلمات،احفظ اهلل يحفظك،احفظ اهلل تجده تجاهك، إذا سألت 
ذا استعنت فاستعن باهلل، واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك  فاسأل اهلل، وا 

ا على أن يضروك بشيء بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبه اهلل لك، ولو اجتمعو 
25(لم يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك، رفعت األقالم وجفت الصح 

. 

البن عمه الغالم ابن عباة    فهذه وصية عظيمة من رسول اهلل        
)رضي اهلل عنهما(،وصية يتكفل اهلل سبحانه وتعالى لمن عمل بها أن يحفظه في 

إيمانه بربه، فيحفظه اهلل سبحانه وتعالى  أموره كلها، ومن أهم ما يملكه اإلنسان
من الشبهات المضلة،ومن الشهوات المحرمة،ويحفظ عليه دينه عند موته،فيتوفاه 

 .26على اإليمان

فالداعية يجب أن يستحث في نفة المدعو رقابة اهلل تعالى حتى تستمر  
 لديه الرؤية اإلعتقادية في معرفة اهلل تعالى.

 :لىاهلل تعا الوصية بتقوى:2
قال: قال لي رسول اهلل  ألبي ذر  ومن الوصايا اإليمانية وصيته        
 اتق اهلل حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناة بخلق(:

27حسن(
. 

إذ قال:يا رسول اهلل!  وهذه الوصية نفسها أوصى بها معاذ بن جبل        
قال: زدني قال:أتبع السيئة  -كنتأو أينما -أوصني،قال:)اتق اهلل حيثما كنت 

28الحسنة تمحها، قال: زدني، قال: خالق الناة بخلق حسن(
. 

وصية أخرى من الوصايا اإليمانية إذ يقول:  ويروي عبد اهلل بن مسعود      
استحيوا من اهلل حق الحياء، قال: قلنا يا رسول اهلل! إنا (:قال رسول اهلل 

حق الحياء، أن تحفظ  اك، ولكن االستحياء من اهللنستحيي والحمد هلل، قال، لية ذ
الرأة وما وعى، والبطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى، ومن أراد اآلخرة ترك 
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29(زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من اهلل حق الحياء 
. 

 
 المطلب الثاني 

 التثبيت عند المحن واالبتالءات

متن ختالل الثبتات فتي المحتن، كتان الرستول لما كانتت حقيقتة اإليمتان تظهتر        
  ،حريصتتًا علتتى أن يبلتتة حقيقتتة اإليمتتان،لتكون لهتتم القتتدرة علتتى حمتتل األمانتتة

والقيام بالتكالي ، والثبتات عنتد الفتتن، فكتان يمتتحن متا عنتدهم متن اإليمتان ومتدى 
صالح خلله.  رسوخهم فيه، وبهذا يتسنى له إكمال نقصه، وا 

 .30{النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ  أَحَسِبَقال تعالى }       
 حقيقة هو إنما تقال كلمة لية اإليمان إنيقول سيد قطب عن هذه اآلية:) 

 إلى يحتاج وجهد ، صبر إلى يحتاج وجهاد أعباء؛ ذات وأمانة تكالي ؛ ذات
 حتى ، الدعوى لهذه يتركون ال وهم.  آمنا:  الناة يقول أن يكفي فال.  احتمال
 كما.  قلوبهم خالصة عناصرهم صافية منها ويخرجوا عليها فيثبتوا للفتنة يتعرضوا

 .31(به العالقة الرخيصة العناصر وبين بينه لتفصل الذهب النار تفتن
إن اإليمان أمانة في األرض ال يحملها إال من هم لها أهل، وفيهم على 

خال  . حملها قدرة، وفي قلوبهم تجرد  لها وا 

 -في ذلك ما يأتي: صلى اهلل عليه وسلمومن مواقفه 
وهو متوسد بردة  قال: شكونا إلى رسول اهلل  عن خباب بن األرت        

كان الرجل (له في ظل الكعبة، قلنا له: أال تستنصر لنا؟ أال تدعو اهلل لنا؟ قال:
يشار، فيوضع على فيمن قبلكم، يحفر له في األرض، فيجعل فيه، فيجاء بالم

رأسه، فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون 
لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، واهلل ليتمن هذا األمر، حتى 
يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ال يخا  إال اهلل، أو الذئب على عنمه، 

32ولكنكم تستعجلون(
.  

ومن معه من المؤمنين  الحديث امتحان لصبر خباب بن األرت  في هذا       
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األوائل، الذي حملوا عبء الدعوة في مهدها، فإن هذه المرحلة من الدعوة بحاجة  
 إلى رجال على جانب كبير من الصبر والثبات وتحمل األذى في سبيل اهلل.

ذا بقيت في :)كي  أنت إوعن عبداهلل بن عمرو قال: قال لي رسول اهلل        
حثالة من الناة؟ قال: قلت يا رسول اهلل! كي  ذلك؟ قال: إذا مرجت عهودهم، 

قال: قلت ما أصنع  -وشبك يونة بين أصابعه يص  ذاك-وأماناتهم، وكانوا هكذا 
عند ذاك يا رسول اهلل؟ قال: اتق اهلل عز وجل وخذ ما تعر ، ودع ما تنكر، وعليك 

ياك وعوامهم 33(بخاصتك، وا 
. 

 في هذا الحديث امتحان إليمان الشاب عبداهلل بن عمرو بن العا         
 لمعرفة ماذا سيفعل في حال ظهور الفتن واختالط األمور . 

المذكور سلفًا، وذلك   ومن مواق  امتحان الشباب حديث معاذ بن جبل      
ري :هل تدري ما حق اهلل على عباده؟ وقال أيضًا هل تدعندما سأله رسول اهلل 

 .34ما حق العباد على اهلل إذا فعلوه؟

     
 المطلب الثالث

 تقويم العقيدة وتصحيحها

ذا كانت مرحلة إيمان الشباب مرحلة مهمة لمعرفة الخلل والنق  لدى        وا 
الشباب في هذا الجانب، فإن األمر ال يتوق  عند هذا بل تأتي مرحلة التقويم لذلك 

عن سالمة عقيدة شباب أمته وقوة إيمانهم،  ال يغفل الخلل، فقد كان النبي 
فعندما يدرك الخطأ يبادر في إصالحه، ويسد خلله، ويكمل نقصه، حتى ينشأ الجيل 

في تقويمه لألخطاء أسلوبًا  قوي اإليمان ثابت الجنان، وكان أسلوب النبي 
بِّكَ بِالْحِكْمَةِ ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَحكيمًا، كي  ال ؟! وقد أمره ربه سبحانه وتعالى بقوله }

 أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ
 في تقويم األخطاء في اإليمان ما يأتي: ، ومن األسلوب الحكيم للنبي 35{

 :تصحيح األخطاء:1
فنقول:السالم  قال:)كنا نصلي خل  النبي  بن مسعود  عن عبد اهلل       
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:إن اهلل هو السالم،ولكن قولوا:التحيات هلل والصلوات على اهلل. فقال النبي  
وعلى عباد اهلل والطيبات،السالم عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاته، السالم علينا 
36الصالحين، أشهد أن ال إله إال اهلل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله(

. 

لما أدرك الخطأ لم يسكت عنه،  من المالحظ في هذه الرواية أن النبي        
 .  (إن اهلل هو السالم)بل صححه، ولم يكت  بهذا بل علل اإلنكار بقوله : 

ذلك عكة ما يجب أن يقال،فإن كل )إنه أنكر التسليم على اهلل،وبين أن 
سالم ورحمة له ومنه،وهو مالكها ومعطيها. وقال عيره :وجه النهي ألنه المرجوع 
إليه بالمسائل،المتعالي عن المعاني المذكورة،فكي  يدعى له وهو المدعو على 

37الحاالت(
البديل لهذا القول،ولكن قولوا:التحيات هلل  وبعد التعليل يحد النبي .

 ات والطيبات. والصلو 

  التأكيد على عظم الخطأ ::2
إلى  بعثنا رسول اهلل (عن أسامة بن زيد )رضي اهلل عنهما( قال:       

الحرقة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من األنصار، رجال منهم، فلما 
ك  األنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، فلما قدمنا عشيناه قال: ال إله إال اهلل، ف

فقال: يا أسامة! أقتلته بعد ما قال ال إله إال اهلل. قلت: كان متعوذًا.  بلة النبي 
38فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم(

. 

ت يوم قال ألسامة:) كي  تصنع بال إله إال اهلل إذا جاء أن رسول اهلل        
وحبه له، من  عند رسول اهلل  . فلم تمنع مكانة أسامة بن زيد 39القيامة؟!(

أن يق  من أسامة موق  المغلظ عليه، المبين له خطر ما وقع فيه، فأخذ رسول 
فداحة علطته، وخطر زلته،  يكرر اإلنكار، حتى أدرك أسامة بن زيد  اهلل 

وخشي من عاقبة ذلك . وكان هذا الموق  كفياًل بأن يلقن أسامة بن زيد درسًا ال 
عن شدة  ينساه، وال يعود إلى مثل ذلك العمل مرة أخرى، ويعبر أسامة بن زيد 

فال واهلل ال أقاتل أحدًا قال : ال إله إال اهلل، بعد ما )) :تأثره بهذا الدرة فيقول
)40رسول اهلل  سمعت

. 

 :التحذير من العواقب:3
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ونحن نتنازع في القدر، فغضب  قال: خرج علينا رسول اهلل  عن أبي هريرة  
حتى احمر وجهه، حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان، فقال:)أبهذا أمرتم، أم بهذا 

،عليكم 41من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا األمر، عزمتأرسلت إليكم، إنما هلك 
42أال تتنازعوا فيه(

. 

، فتمثل رد فعل  إن الخطأ وهو الخوض في القدر يستدعي عضبه        
 لما علم بهذا الخطأ بالغضب أواًل.  رسول اهلل 

لحاصل في قضية من قضايا اإليمان إلى قد يحتاج الخطأ ا : العتاب والعقاب:4
عتاب أو عقاب، ولكن بحدود معينة بعيدة عن العواط ،واالنفعاالت،فلم يكن النبي 

  .يعاتب شباب الصحابة بكلمات جارحة أو زائدة عن حدودها 

عندما شكاه قومه إلى رسول  معاذ بن جبل  لقد عاتب رسول اهلل        
في عتابه لمعاذ لم يزد على قوله :  ولكن الرسول  إلطالة الصالة بهم، اهلل 

43) يا معاذ! أفتان أنت، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا(
. 

وقد يتجاوز تقويم الخطأ مرحلة العتاب إلى مرحلة العقاب حسب حجم الخطأ        
 الشاب كعب بن مالك  ومالبساته، ومن أمثلة ذلك ما عاقب به رسول اهلل 

ج إلى عزوة تبوك، وذلك عندما نهى الناة عن كالمهم، عند ما تخل  عن الخرو 
  .44فجلسوا في هذه العزلة خمسين ليلة حتى أنزل اهلل سبحانه وتعالى توبتهم

 المبحث الثالث  
 التحصين العقائدي ضد اإلنحرا 

من أهم وسائل حماية المجتمع من اإلنحرا  العقائدي هو تحصتينه ضتد متا 
ور تكتتتتتون عايتهتتتتتا تحريتتتتت  النتتتتتاة عتتتتتن يشتتتتتوب العقيتتتتتدة اإلستتتتتالمية متتتتتن أمتتتتت

الصواب،والتحذير يقتضي التنبيه لخطتورة متواطن الفتتن فتي األزمنتة واألمكنة،ونجتد 
لتثبيتتت النتتاة علتتى العقيتتدة اإلستتالمية،ومن أهتتم  ذلتتك واضتتحًا فتتي هتتدي النبتتي 

 في ذلك نوضحه في المطالب اآلتية:    أساليبه 
    والسنة: المطلب األول : الحث على التمسك بالكتاب

اإليمان يزيد بالطاعة وينق  بالمعصية بإجماع جمهور علماء المسلمين،وألجل 
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وتوجيهه من أجل الحفاظ على منزلة معينة من اإليمان  ذلك كان هدي النبي  
خشي على  السليمة في نفوة المدعوين،لذلك ألن رسول اهلل ،وترسيخ العقيدة 

من نق  اإليمان وزواله، بسبب الفتن التي يتوقع مواجهتها في  الصحابة 
  .حياتهم 

صحابته إلى شيء من هذه الفتن بأحاديث كثيرة، منها  ولقد نبه الرسول       
ن القاعد فيها خير :)ستكون فتقال : قال رسول اهلل   ما ورد عن أبي هريرة

من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من 
46، فمن وجد منها ملجأ أو معاذًا فليعذ به(45َتَشر   لها تستشرفه

. 

 47على أطم من آطام قال : أشر  رسول اهلل  وعن أسامة بن زيد  
قع الفتن خالل بيوتكم : كمواقع المدينة، فقال :)هل ترون ما أرى ؟ إني ألرى موا

 .49(48القطر

لم يترك عقائد الشباب نهبًا لهذه  ولما كانت الحال كذلك فإن رسول اهلل        
على صيانة هذه العقيدة وتحصين هذا األيمان بأمور كثيرة  الفتن، فقد حر  

ما من أهمها الحث على التمسك بالكتاب والسنة، ومن التوجيهات النبوية في ذلك 
 -يأتي:

أال إنها (يقول: قال : سمعت رسول اهلل  عن علي بن أبي طالب  
فقلت : وما المخرج منها يا رسول اهلل ؟ قال : كتاب اهلل، فيه نبأ ما .ستكون فتنة

كم  ما بينكم، وهو الفصل لية بالهزل، من تركه  كان قبلكم، وخبر ما بعدكم، وح 
ى من عيره أضله اهلل، وهو حبل  اهلل المتين، من َجب ار قصمه اهلل، ومن ابتغى الهد

وهو الذكر الحكيتتتتم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي ال تزية به األهواء، وال 
تلتبة به األلسنة، وال يشبع منه العلمتتاء، وال يخلق على كثتتترة الرد، وال تنقضي 

* إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً  : }عجتتائبتتته، هو الذي لم تنته الجتتن إذ سمعته حتى قتتالتتوا 

دَِّق، ومن َعِمَل به أ ِجَر،  50{يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً من قال به ص 
 .51ومن َحَكَم به َعَدل، ومن َدَعا إليه َهَدى إلى صراط مستقيم(

   لى علي بن أبي طالب إ ففي هذا الحديث توجيه من رسول اهلل  
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وألصحابه رضوان اهلل عليهم بالتمسك بكتاب اهلل سبحانه وتعالى وقت الفتن، وزاده  
 أيضًا ترعيبًا بالتمسك في هذا الكتاب العظيم ببيان بعٍض من خصائصه . 

في التمسك بالكتاب والسنة للسالمة من الضالل،  ومن توجيهاته  
أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب اهلل، والنجاة من الفتن : )تركت فيكم 

52وسنة نبيه(
. 

يومًا بعد صالة  قال : وعظنا رسول اهلل  وعن العرباض بن سارية  
الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل : إن هذه 

هلل، والسمع موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا يا رسول اهلل قتتال :)أوصيكم بتقوى ا
ن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختالفًا كثيرًا،  والطاعة، وا 
ياكم ومحدثات األمور، فإنها ضاللة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة  وا 

53(الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ
. 

 

 
 

 المطلب الثاني 
 ن    التحذير من أماكن الفت 

 وتتمثل الفتن العقائدية كذلك في أماكن معينة، ولذا لم يغفل رسول اهلل        
بعض األماكن التي  رضي اهلل عنهم( عنلم يغفل هذا الجانب، فقد حذر صحابته )

 يتعرضون فيها للفتنة في دينهم. 
ان الذي يوجد فيها اإلنسان إلى مكان فتنة في الدين،فهنا فقد يتحول المك       

للخروج من هذا المكان بعدًا عن الفتنة،كما في حديث       يوجه رسول اهلل 
:)إنها ستكون فتنة يكون المضطجع فيها خيرًا من الجالة، والجالة أبي بكرة 

لساعي)قال:يا رسول خيرًا من القائم، والقائم خيرًا من الماشي، والماشي خيرًا من ا
اهلل ! ما تأمرني ؟ قال:)من كانت له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له عنم فليلحق 
بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه،)قال : فمن لم يكن له شيء من ذلك ؟ 
قال:)فليعمد إلى سيفه، فليضرب بحده على حرة، ثم لينج ما استطاع من 
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  .54النجاء( 
 لشدة خطر الفتنة، وتوجيه منه  ديث بيان من رسول اهلل في هذا الح       

للهرب منها، والبعد عنها، ومن لية له مكان يلوذ به ويهرب فيه عن الفتنة فعليه 
  .55أن يكسر حد سيفه كناية عن البعد عن القتال في الفتن

م وقد تتمثل الفتنة في السلطان واإلدارة العليا إن لم يكن لإلنسان المسل       
ضابط ديني يحفظه من فتنته،يكون سببًا في هالك الشاب في دينه،وقد حذر 

من طلب المناصب لمن ال يقدر عليها،ولية أهاًل لها، فعن عبد  رسول اهلل 
:)يا عبد الرحمن،ال تسأل اإلمارة، قال: قال رسول اهلل     الرحمن ابن سمرة

ن أعطي تها عن عير مسألة أعنت فإنك إن أعطيتها عن مسألة أ كلت إليها، وا 
56عليها(

. 

قال : يا رسول اهلل، أال تستعملني ؟ قال : فضرب بيده  وعن أبي ذر  
نها يوم القيامة خزي  نها أمانة، وا  على منكبي، ثم قال : )يا أبا ذر، إنك ضعي ، وا 

57(وندامة إال من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها
. 

لتحصيلها، فإن ذلك يكون نقصًا له ومن كان حريصًا على اإلمارة وسعى  
 في دينه، فقد يتنازل عن شيء منه للحفاظ عليها .

والحكمة في أنه ال يولى من سأل الوالية هي : أنه يوكل إليها، وال تكون  
ذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئًا، وال يولى عير الك ء . وألن فيه  معه إعانة، وا 

 .58تهمة للطالب والحري 

أصل عظيم في اجتناب الواليات ال سيما لمن كان فيه  ذر  وحديث أبي 
ضع  عن القيام بوظائ  تلك الوالية، وأما الخزي والندامة فهو في حق من لم 
يكن أهاًل لها، أو كان أهاًل ولم يعدل فيها، فيخزيه اهلل يوم القيامة، ويفضحه ويندم 

 .59على ما فرط

 المطلب الثالث
      بهالتحذير من الخوض في الش 

متا أكثر الشبهتتات التي تواجه الشبتتاب في كل زمان ومكتتان،فإذا لم يكن        
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عندهم الحصانة اإليمانية والعلم الكتتافي، فإنه يخشى عليهم من ضع  أو شّك في  
  إيمانهم.

يحذرهم  سالمة عقائد الشباب فقد كان على  ومن حر  رسول اهلل 
قال:)ال يزال الناة  أن النبي  من الخوض فيها، كما في حديث أبي هريرة 

 . 60يسألونك يا أبا هريرة، حتى يقولوا : هذا اهلل، فمن خلق اهلل ؟(
شبهة محتملة سيواجهها في مستقبل  ألبي هريرة  بي ن رسول اهلل  

ديث آخر ما يقال عند ذلك بقوله:)فمن وجد من ذلك قد بين في ح عمره، وكان 
 . 61شيئًا فليقل آمنت باهلل(

من الدرة  واستفاد أبو هريرة  وقد حصل ما حذر منه رسول اهلل  
السابق، كما يقول:)فبينما أنا في المسجد إذ جاءني ناة من األعراب فقالوا:      

ى بكفه فرماهم . ثم قال : قوموا يا أبا هريرة، هذا اهلل، فمن خلق اهلل ؟ فأخذ حص
62.. قوموا .. صدق خليلي(

. 

يعدُّ من دالئل   ألبي هريرة وهذا اإلخبار والتوجيه من رسول اهلل        
أخبر عن أمر لم يحصل بعد، وحصل على الوجه الذي  النبوة، ألن الرسول 

 أخبر به.

 المطلب الرابع 
       التحصين بالعمل الصالح 

لتحصين إيمان الشباب بالحث على التمسك بالكتب  لم يكت  النبي        
والسنة، و بالتحذير من أماكن الفتن، والتحذير من الخوض في الشبهات، بل 
أضا  إلى ذلك حثهم على التحصن بالعمل الصالح، لما فيه من النفع الكبير 

بادروا باألعمال، ):قال:قال رسول اهلل   مة عقائدهم، فعن أبي هريرةلسال
فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنًا ويمسي كافرًا، أو يمسي مؤمنًا ويصبح 

63كافرًا، يبيع دينه بعرض من الدنيا(
. 

على المبادرة باألعمال الصالحة قبل  في هذا الحديث يحث الرسول  
ال عنها بما يحدث من الفتن الشاعلة، المتكاثرة، المتراكمة كتراكم تعذرها واالشتغ
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نوعًا من شدائد تلك الفتن،  ظالم الليل المظلم ال المقمر، ووص  رسول اهلل  
وهو أن يمسي مؤمنًا، ثم يصبح كافرًا، أو عكسه، وهذا لعظم الفتن يتقلب اإلنسان 

64في اليوم الواحد هذا االنقالب
. 

مال قبل حصول الفتن، فإنها تسهل عليه وقتها، وتكون ومن بادر باألع 
باألعمال وقت الفتن، كما في   سببًا في نجاته منها، كما يرعب رسول اهلل 

65الحديث الذي يرويه معقل بن يسار
 عن النبي العبادة في :)قال

(66الهرج 68، وذلك ألن الناة ينشغلون عنها وال يتفرغ لها إال األفراد67كهجرة إلي 
.  

ما ورد في وصية سالمة الفرد في عقيدته، فيصالح وفي بيان أثر العمل ال       
       ابن عباة )رضي اهلل عنهما(: الصحابي الجليلالبن عمه  رسول اهلل 

احفظ اهلل يحفظك، احفظ اهلل تجده تجاهك..( فإن حفظ العبد ربه يستلزم طاعته )
يتاء الزكاة، في أوامره، يستلزم القيام بالعبادات على وج هها، كإقامة الصالة وا 

وصوم رمضان، وحج بيت اهلل الحرام لمن استطاع إليه سبياًل، وفعل من تيسر من 
نوافل العبادات. فإن نتيجة ذلك حفظ اهلل لعبده، ومن أجل ذلك حفظه في عقيدته، 

 وسالمته من الفتن التي تواجهه.
 

  الخاتمة
لحمد هلل رب العالمين الذي تتم به الصالحات،والصالة والسالم على المبعوث ا     

 رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم.
في  أساليبه في  قتدي برسول اهلل ين فالداعية يسعى أل وبعد  

في هذا العصر الذي كثرت فيه الفتن  السيما، الدعوة إلى العقيدة اإلسالمية 
 سالمة عقائدنا ورفعة ألمتنا بهذا الدين القويم. وتنوعت، وذلك ضمانًا ل

 :التي توصلت إليها في هذا البحث مايأتيأهم التوصيات من و     
 * المبادرة لتعليم أصول العقيدة للجيل الناشئ في المراحل األساسية من أعمارهم.

 المناسبة.التوضيحية ء بالوسائل ى* االجتهاد في توضيح مسائل العقيدة للنش
ء،بصورة تتوافق ىهتمام بالقص  اإليمانية من الكتاب والسنة وعرضها للنش* اال

 مع مستوياتهم العلمية والثقافية.
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بالوصايا اإليمانية،وايالء األمر األهمية القصوى،لما  تعهدهمو  * رعاية الشباب 
 نراهم من عزو فكري وعقائدي .
التطبيقات النبوية  ،واستخدامفي نفوة المدعويين * امتحان اإليمان ومدى رسوخه

 في هذا الجانب.
 من أماكن الفتن،أوالخوض في الشبه واإلنحرافات. الشباب تحذيرالحر  على * 

 * حث الناة على اإلكثار من العمل الصالح ففيه صيانة لعقائدهم.
 * انتهاز الفر  والمناسبات لغرة العقيدة الصحيحة في نفوة المدعوين .

 ر  على الحكمة في تقويم اعوجاجها .*متابعة سالمة العقيدة والح
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 

 أجمعين.
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 . 18/9: انظر : النووي ، شرح صحيح مسلم ،  55

 . 3/1456لب اإلمارة : أخرجه مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب النهي عن ط 56

 .   3/1457: أخرجه مسلم ، كتاب اإلمارة ، باب النهي عن طلب اإلمارة  57

 208،  12/207: انظر النووي ، شرح صحيح مسلم ،  58

 .   210: المرجع السابق    59

 .   1/121: أخرجه مسلم ، كتاب اإليمان ، باب بيان الوسوسة في اإليمان  60

 : المرجع نفسه .   61
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