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 الملخص.
عاة والمدعوين تحلياًل من ناحية نفسيَّة بيان االعتقاد والمعتقد، في أسس  اإلعتقاد وأثرهتناولت الورقة  على الدُّ

فسية، ة المعتقد الباطل لدى المدعو من ناحية نأربعة، أوالها قوة العقيدة نفسًيا لدى الداعية،  وثانيها افتراض قو 
وثالث األسس أن ال إكراه في الدين أساس نفسي، والرابع قاعدة اإلفراغ قبل الملء فيما يخص العقائد، ثم تناولت 
الورقة تعريف الدين والتدين، وأهمية التدين وفوائده وأضرار فقدانه، ثم ذكر لبعض نماذج المعالجات الدعوية 

العتقادات خاطئة، وبيان حاجة النفس البشرية للبحث والمعرفة واالعتقاد، وختمت الورقة بفروع العقيدة  النفسية
وكمنت إشكالية الورقة في إنعدام أو ضعف تأثير داعية حق يقدم دعوته وأثرها في الدعوة من ناحية نفسية، 

باإلضافة إلى وجود مجموعات  ألهل باطل، وكذلك في قوة تمسك أهل باطٍل بباطلهم وذودهم عن حياضه،
تتصف قناعاتها بما تعتقده بالهشاشة والضعف، وهدفت إلى بيان قوة المعتقد وتأثيرات الداعية قوي المعتقد في 
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مدعويه، وافترضت أنَّ قوي المعتقد يؤثر، وضعيفه ال يؤثر، ونهجت المنهج الوصفي التحليلي، واستعملت 
 وصلت إلى أنَّ العقيدة تحرك الداعية بقوة نفسية عالية لتبليغ دعوته وإقناعاألدوات الثانوية من كتب ومراجع، وت

الناس يها، وهي كذلك تجعل المدعو يقبل ما يدغى إليه، وتوصلت الورقة كذلك إلى أنَّ اختالف الناس في 
أوصت و درجات قبولهم للحق األبلج يرجع إلى عوامل نفسية تحدد بقوة عالقتهم بالمعتقد األول أو ضعفها، 

 الورقة بضرورة االهتمام بالجوانب النفسية وبيان تأثيراتها على الدعوة اإلسالمية.
 

 .الكلمات المفتاحية: اإلعتقاد، الدعاة، المدعوين، النفس
       Abstract.                                         

The paper dealt with belief and its impact on preachers and invitees, analyzing from 
a psychological point of view the statement of belief and belief, in four foundations, 
the first of which is the psychological strength of the belief on the part of the 
preacher, the second is the assumption of the strength of the false belief of the 
summoned from a psychological point of view, and the third foundation is that there 
is no compulsion in religion is a psychological basis, and the fourth is the rule of 
emptying Before filling in with regard to beliefs, then the paper dealt with the 
definition of religion and religiosity, the importance of religiosity, its benefits and the 
harms of losing it, then it mentioned some examples of psychological advocacy 
treatments for false beliefs, And the statement of the human soul’s need for 
research, knowledge and belief, and the paper concluded with the branches of 
belief and their impact on da’wah from a psychological point of view. Its convictions 
of what it believes are fragility and weakness, and it aimed to explain the strength 
of belief and the effects of the strong belief on the preacher. Inviting him and 
convincing people of it, and it also makes the one who is invited accept what he is 
called to. And I concluded that the creed moves the caller with a high psychological 
force to convey his call and convince people of it, and it also makes the one who 
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is called to accept what he is called 
to.                                                                                           

 The necessity of paying attention to psychological aspects and explaining its 
effects on the Islamic call.                                                                        
Keywords: belief, preachers, invitees, self.                                     . 

 :مقدمة الورقة البحثية
ار إعتقاده بيقين ال يتطرق إليه الشك، وبه يكون اإلعتقاد عقًدا يربط به أفكيعتقد كل معتقد صحة 

عقله في اإليمان بالغيبيات، أو الكفر بها وجحودها ونكرانها؛ إذ أنَّ اإللحاد في حقيقته أعتقاد 
يتبلور في عدم إيمان الملحد بوجود إله، ونجد في تاريخ البشرية من قديم الزمان إلى عصرنا 

عاة يدعون الناس إلى معتقداتهم، ومودعوون يقبلون أو يرفضون ما يدعون إليه، بيد الحاضر د
أنَّ شاهدنا وبيت قصيدنا في قوة تأثير قوة المعتقد على المدعو من ناحية نفسية، فالمأمول أن 
الداعية كلما كان قوي االعتقاد كان أشد نأثًرا على من يقدم له دعوته، وكذلك المدعو قد تتأخر 

جابته لقوة اعتقاده وقد ال يستجيب، بينما نجد صاحب اإلعتقاد الضعيف أو المهزوز سريع است
 القبول لما يعرض عليه، وخصوًصا عند وضوخ الفكرة وقوتها وجالئها.

 :أهمية الورقة 
قوة النفس البشرية عند اعتقادها لمعتقد حق فتبذل فيه الغالي والنفيس، وال تترحرح عنه أبًدا، 

ناس بكل حماسة وإعجاب، فتنتقل الحماسة واإلعجاب من داٍع إلى مدعو، ومهمة الدعاة وتقدمه لل
المسلمين تبليغ دعوة الحق لكل البشرية، فنبي الرجمة صلى هللا عليه وسلم بعث لكل العالمين، 

، فتنبع "1"﴾ اِس ال َيْعَلمنونَ َأْكَثَر النَّ َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا َوَلِكنَّ قال تعالى ﴿ 
أهمية الورقة من تسليط الضوء على أنَّ لإلعتقاد أثر نفسي في وصول الدعوة اإلسالمية من 

اعية إلى المدعوين، وبيان الدين والتدين، ومعرفة الحاجة إلى المعرفة واإلعتقاد والتدين.  الدَّ
 

 :خلفيات 
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ة سوية تتيقن أنَّ لهذا الكون خالًقا مبدًعا، بيد أنَّ الشياطين خلق هللا عز وجل الخلق على فطر 
اجتالت البشرية فنكبوا عن سبيل الرشد، فبعث هللا النبيين مبشرين ومنذرين، واصطفى هللا الدعاة 
فتابعوا خطوات األنبياء والمرسلين قدًما في سبيل تبليغ رسالة الحق، ونشاهد من بينهم ونسمع 

بعضهم مؤثر سريع التغيير في مدعويه، وبعضهم بطيء ال تكاد يتأثر قصصهم وحكاياتهم ف
 بكالمه أحد، فهل األمر مقصور على قوة االعتقاد أم أنه يتجاوز ذلك إلى أساليب التبليغ والدعوة.

 :مشكلة الورقة البحثية
 تكمن اإلشكالية في وجود مدعوين ال يتأثرون بكالم داعية يدعو لحٍق أبلج، ووجود بعض آخر

يتأثر ويقبل، وبالمقابل بعض الدعاة ينَؤثِ ر على المدعوين وبعضهم اآلخر ال يؤثر، مع يقيننا بأنَّ 
الهداية بيد هللا، وهو جلَّ وعال الهادي إلى صراطه المستقيم، إال أنَّ للنفس البشرية خطوط إتصاٍل 

 .رجمان وبريدن للقلب تقوية ال يتذبذب تيارها وال تنقطع إن إتصلت بإمداد كهربائي قوي، واللسا
 :تساؤالت الورقة

 ما هي حقيقة قوة أو ضعف اإلعتقاد لدى معتقده؟. -
 ما هو الدين والتدين؟ وهل له فوائد؟ وهل لفقدانه مضار؟ -
 هل يحتاج اإلنسان للبحث والمعرفة واإلعتقاد من ناحية نفسية؟.  -
 اإلسالميِة ؟.كيف يؤثر اإلعتقاد على الدعاة والمدعوين في الدعوِة  -
 ما هي تأثيرات أصول اإلعتقاد على الدعاة والمدعوين من ناحية نفسية؟. -

 :أهداف الورقة
 / إدراك وتعريف حقيقة قوة أوضعف اإلعتقاد لدى معتقده1
 / معرفة الدين والتدين وأهمية، وبيان فوائد التدين، وأضرار فقدان التدين.2
 والمعرفة واالعتقاد./ بيان حاجة اإلنسان نفسًيا للبحث 3
 / معرفة كيفيات تأثير اإلعتقاد على الدعاة والمدعوين في الدعوِة اإلسالميِة.4
 / تحديد ومعرفة تأثيرات أصول اإلعتقاد على الدعاة والمدعوين من ناحية نفسية.5
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 :فرضيات الورقة
االعتقاد القوي لدى الداعية فيما يعتقده يؤثر تأثيًرا قوًيا في عرضه لدعوته وإقناع الناس  -

ا عند مخاطبة الناس، فعنصرا الخطابة األساسيان اإلقناع واالستمالة.   بها، وخصوصن
االعتقاد القوي لدى المدعو يهتز ويضعف عند مقابلته العتقاد داعية قوي، أمَّا أصحاب  -

 ضعيفة فهم أيسر مؤنة في إقناعهم.اإلعتقادات ال
 :المنهجية واألدوات

ي الوصفي ؛ المنهج الكيفاالعتقاد وأثره على الدعاة والمدعوينتتبع الورقة البحثية الموسومة بـ : 
وذلك باستعراض عدد من اآلراء ومناقشتها، واألدوات المستعملة في هذه الورقة هي األدوات 

ومقاالت وأوراق علمية وإصدارات ورقية كانت أو رقمية معروفة مراجع وكتب مصادر و الثانوية من 
 ومشهورة.

 :الدراسات السابقة والبحوث
الورقة في أصلها مستلة من بحث قدم إلستيفاء متطلبات درجة الدكتوراة من قسم الدعوة والقيادة 

قة بين الدعوة العالوالبحث بعنوان   UKMبكلية الدراسات اإلسالمية، بالجامعة الوطنية الماليزية،
، مقدم من الطالب نور الدين صالح جبر هللا، وتحت إشراف البروف د. اإلسالمية وعلم النفس

سيتي رقية بنت حاج تيبيء، ود. سليمان بن إبراهيم الباروهي )عليه رحمة هللا(، وقد قام األستاذان 
 وإن كان قد تأخرتالجليالن بإدخال عدد من التعديالت واإلصالحات على المستلة من البحث، 

 في ظهورها لظروف تعطل آلة التخزين الخاصة بالباحث.
/ كتاب علم نفس الدعوة، محمد زين الهادي، تناول الكاتب تيسير العقيدة ومرونتها واستيعابها 1

لقضايا العصر، ثم تناول أقوال المتقدمين من الفالسفة الذين تناولوا علم النفس من منظورهم 
 علم النفس اإلسالمي، وأصل له من القرآن الكريم والسنة النبوية.وقارن بينه وبين 

 والفرق بينه وبين الورقة أن الورقة تركز في تناولها على الدعاة والمدعوين.
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مد توفيق أسماء مح كتاب نظريات في علم النفس، نظريات نقدية في ضوء العقيدة اإلسالمية،/ 2
األساس المادي الذي بنيت عليه عامة النظريات والعلوم النفسية؛  مفهوم أنَّ  بركات، تناول الكتاب

غيب الکثير من الحقائق المسلمة في ديننا اإلسالمي في فهم الخليقة اإلنسانية وتکويناتها النفسية 
وما يمکن أن يقدم لها من حلول في سبيل معالجتها وتقويمها في ضوء تعاليم الدين وصفاء 

ر ن أهمية التزام المنهج اإلسالمي في تأصيل علوم اإلنسانية النفسية واعتباالعقيدة، فکان التقليل م
مثل هذه النظريات أصوال وکليات في قراءة عوالج النفس البشرية لترشيدها ووضع المدارس 
المعالجة لها، وکل ذلک أربى عن الکثير من االنزالقات الفکرية التي عبرت بالضرورة عن خلل 

وئ للمفاهيم اإلسالمية بما تقوم عليه من خصائص مقومة للنفس اإلنسانية عقدي ومنحى فکري منا
 غير قابلة للتعديل واإلضافة.

والفرق بينه وبين الورقة أنَّ الكتاب يميل لجانب علم النفس ويتجاهل الجانب الدعوي المتعلق 
 بالدعاة والمدعوين، وهو ما تفصله الورقة تحديًدا.

 وأثر العقيدة الصحيحة في إنجاحها، غازي بن غزاي المطيري./ أهمية الدعوة إلى هللا، 3
 / أهمية التوحيد ومكانتة في اإلسالم وفي الدعوة إلى هللا، صالح بن فوزان الفوزان.4

والفرق بينهما وبين الورقة أن الكتابان ركزا على تناول العقيدة، وكان ربطها بالدعاة والمدعوين 
 يسيًرا.

 .محتوى الورقة
في كل  يتعبدون ويلجأون إليه –أخطأوا أو أصابوا فيه تحديده  –البشر في وجود إله  يعتقد كل

اعية فإنه إن كان  صغيرة وكبيرة من أمور حياتهم ، ولهذا المعتقد أثره في الدَّعوة أواًل:من ناحية الدَّ
لمدعوين اقوي االعتقاد بما يعتقد فهو يدعو إليه بحماسة أكبر ودوافع أعظم، وثانيًّا:من ناحية 

فاألمر المخالف المطروح إليهم نسبي إلى ما يعتقدون، فصاحب العقيدة القوية الخاطئة توجد له 
اعية معه إلى بذل جهد مضاعف،  أسباًبا نفسيَّة أخرى تقويه وتشده العتقاده األول، ويحتاج الدَّ

لثقته بما  قليلة وعلى الجانب اآلخر فإنَّ صاحب العقيدة الضعيفة أو الرقيقة يحتاج إلى زعزعة
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يعتقده ، وهو في أحايين كثيرة يكون على شبه يقين بضعف عقيدته التي ال تفي بحاجات نفسه 
. 

وكل البشر يعتقدون عقيدة الربوبيَّة لكونها أصل فطري في نفس كل شخٍص ، قال هللا تعالى في 
ْم َوَأْشَهَدهنْم َعَلى محكم تنزيله: ﴿َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبِني آَدَم ِمْن ظنهنوِرِهمْ  يََّتهن َأْنفنِسِهْم َأَلْستن ِبَربِ كنْم  ذنرِ 

نَّا َعْن َهَذا َغاِفِليَن﴾" " فكل البشريه تعتقد بفطرة التوحيد 2َقالنوا َبَلى َشِهْدَنا َأْن َتقنولنوا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِإنَّا كن
ي اْلَبرِ  عالى: ﴿هنَو الَِّذي ينَسيِ رنكنْم فِ ، وإلى هللا وحده يلجأون في أحلك المواقف وأصعبها قال ت

ْلِك َوَجَرْيَن ِبِهْم ِبِريٍح َطيِ َبٍة َوَفِرحنوا ِبَها َجاَءْتَها ِريٌح َعاِص  ْنتنْم ِفي اْلفن ٌف َوَجاَءهنمن َواْلَبْحِر َحتَّى ِإَذا كن
ْم أنِحيَط ِبِهْم َدَعونا لِ  َمَكاٍن َوَظنُّوا َأنَّهن يَن َلِئنْ  اْلَمْوجن ِمْن كن  َأْنَجْيَتَنا ِمْن َهِذِه َلَنكنوَننَّ َّللاََّ منْخِلِصيَن َلهن الدِ 

"﴾ اِكِريَن ، َفَلمَّا َأْنَجاهنْم ِإَذا هنْم َيْبغنوَن ِفي األْرِض ِبَغْيِر اْلَحقِ  "وهذه عقيدة ناقصة من 3ِمَن الشَّ
ـر ، السواء ، في العسر واليس أساسها ، فال بد من عقيدة تلجأ إلى هللا في الشدة والرخاء على

وهي تطيع وتخضع ألوامر خالقها الذي تعتقده إلًها لها وربًّا ، وهذه عقيدة األلوهية التي تعني 
تمام الطاعة والخضوع واالنصياع ألوامر هللا ، وبها الجزاء والحساب ، وليست أقوال تردد أو 

 هي يقين راسخ. شعارات ترفع وإنما أفعال تنفذ وأوامر تطاع ومن قبل ذا
ولذا صنعت العقيدة الصحيحة رجااًل أمثال الصحابة األجالء فالعقيدة صانعة الرجال ، فكل 
القلوب ال بد لها من تربية واعتياد ألشياء كثيرة ، وبدون هذا فالقلب ال يصلح وال يفلح وال يشبع 

أثر العقيدة اهتمام اإلسالم بوال يسر ، تربية في كل المجاالت حتى التفكيرية واالعتقادية فمن أدلة 
ينِ على النفس حريَّة التفكير حتى في اعتناق اإلسالم ، قال تع "ال يمانع 4﴾"الى ﴿ ال ِإْكَراَه ِفي الدِ 

اإلسالم من إبداء رأٍي أبًدا أو يحد من حرية التفكير بل يشجع هذا ويمدح العقالء الذين يتفكرون 
شياء هذا التفكير إلى الطريق الصحيح فال ينحرف في أوهام وأفي خلق هللا وآالئه ،  بيد أنه يوجه 

 بل يجعله يفكر تفكيًرا سليًما بعد أن يوضح له معالم الطريق . -تضر بالعقل وال تنفعه 
وحالة المسلمين هذه السنون حالة مؤلمة مرزية تنفر عن دين هللا حين يعتقد المطلع على أحوالهم 

، والحقيقة في خالف ذلك وأنَّ المسلمين في حاجة إلى التمسك أن تأخرهم بسبب تمسكهم بدينهم 
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القوي بتعاليم دينهم حتى تسعد البشرية أجمعها ألنَّ في أيديهم عقيدة الحل ، ولهم إعادة روح 
االستعالء في أنفسهم إن أرادوا ، وهذا مقدم على غيره وذلك ألنَّ مجاالت االنهزام تعددت للدول 

اعية العمل إلعادة الثقة والتبشير بالنصر القادم وهذا اإلسالميَّة في هذا ال عصر فوجب على الدَّ
"يظل مهمًّا لتجديد الروح ونفض اليأس والقنوط عن نفوس المسلمين ، هذه االنتفاضة المطلوبة 
تحتاج إلى تعزيز اإلنتماء من خالل التضحيَّة والقدوة الحسنة ، وتحتاج كذلك إلى نوع من إبراز 

" ونذكر موقف اإلمام أحمد في فتنة خلق القرآن فقد أراد بثباته 5التاريخية والحاضرة"اإليجابيات 
أال تضل جموًعا كانت تقف بالخارج تنتظر سماع موقفه ، وهذا األساس نحتاجه لبث روح التفاؤل 

" فهذا أول الدواء لعلة يراها البعض من حيث"أن العقيدة 6باستمرار وذلك طريق تحسين األوضاع"
خالطها بوجه عام من األفكار البشرية ما خرج بها عن بساطتها وإشراقها وإجاللها فكان من قد 

أثر ذلك ضعف تأثير العقيدة في النفوس وأصبحت مجرد افكار ومجموعة آراء التمثل اإلعتقاد 
" يوافق البحثن الكاتَب شيئَا ما في وصف حال عقائد الناس اليوم ولكن ليست بسبب 7الحق"

التي خالطتها وأنما بسبب عدم التحصن القوي بها وقلة الدعاة المرشدين الذين يقومون االفكار 
فـ"العقيده هي الضابط األمين الذي يحكم  يثبت عقائدهم في لحظات اهتزازها للناس كل ما 

التصرفات ويوجه السلوك ، ويتوقف على مدى انضباطها في النفوس واحكامها كل ما يصدر 
 "8عن النفس"

ين في حياة اإلنسان ، وحاجة النفس يتناو  ل البحث االعتقاد والمعتقد ، وأهميَّة المعتقد وهو الدِ 
البشريَّة للبحث والمعرفة واالعتقاد ، واإليمان بالمعتقد وأثره على النفس واآلخرين ، وآخيًرا يتناول 

 فروع العقيدة وأثرها في الدعوة من ناحية نفسيَّة . 
 قد: ـ أواًل: اإلعتقاد والمعت

العقيدة هي : "مجموعة من قضايا الحق البدهيَّة المسلمة بالعقل ، والسمع ، والفطرة ، يعقد عليها 
اإلنسان قلبه ، ويثني عليها صدره جزًما بصحتها ، قاطًعا بوجودها وثبوتها ، ال يرى خالفها أنه 

ي درجات ، والناس يختلفون ف " فهي مسلٌم بها عقاًل ومعقود عليها قلًبا وفطرةً 9يصح أو يكون أبًدا "
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اعتقادهم ، فمنهم القوي االعتقاد والذي تتحرك به عقيدته ، وتغير مجريات حياته لقوتها ، ومنهم 
صاحب المعتقد الضعيف المهزوز الذي ال يؤثر فيه وال يغيره إال ندًرا يسيًرا ، وقصة البداية 

قد رء ليرضي نفسه الباحثة عن معتلالعتقادات أنها قد نشأت لضرورة وجود معتقد يعتقده الم
فـ"اعتقاد اإلنسان والنوع اإلنساني بأسره في الخالق اعتقاد اضطراري قد نشأ قبل حدوث البراهين 
الة على وجوده ومهما صعد اإلنسان بذاكرته في تاريخ طفولته فال يستطيع أن يحدد الوقت  الدَّ

في  نشأت صامتة وصار لها أكبر األثرالذي اتصلت فيه عقيدته بالخالق ، تلك العقيدة التي 
" 10حياته ، وقد حدثت هذه العقيدة في أنفسنا مثل كل المدركات الحسيَّة على غير علم منَّا"

فالشعور النفسي لطالب المعتقد أصيل في النفسي ال يمكن تجاهله وهذا االعتقاد االضطراري قد 
 نجده بتسميات أخرى منها أيمان الفطرة .

حيحة تؤثر في دعاتها فتلزمهم إلنجاحها التعامل مع البشر المدعوين بأسس نفسيَّة والعقيدة الص 
 تيسر للطرفين الوصول إلى المراد ، نختذلها في أربعة هي :

 . قوة العقيدة نفسيًّا لدى الداعيةأول األسس : 
اعية وإصراره عليها فنبي هللا نوح عليه السالم يدعو قومه  سعمائه وخمسون تقوة العقيدة في نفس الدَّ

عاًما ، وحدث له في يوم من أيام دعوته أن شعر من قومه الملل منه ومن تذكيره لهم فيرد عليهم 
ِ َفَعَلى َّللاَِّ  بأنه على هذه الدعوة حتى الممات ﴿ِإْن َكاَن َكبنَر َعَلْيكنْم َمَقاِمي َوَتْذِكيِري ِبآَياِت َّللاَّ

ْلتن َفَأْجِمعنوا َأْمَركنْم وَ  وا ِإَليَّ َوالَتَوكَّ ًة ثنمَّ اْقضن َرَكاَءكنْم ثنمَّ ال َيكنْن َأْمرنكنْم َعَلْيكنْم غنمَّ وِن﴾"شن " 11 تنْنِظرن
 "فهو عليه السالم يعلن بإصراره أنه لن يتنازل عن الدَّعوة وهكذا الدعوات تكون أو ال تكون .

لحقائق توجيه هذه ا وحقيقة هذه القوة أنها صدق مع هللا وصدق مع النفس وصدق مع الناس في
لهم فـ"الصدق إذن هو الفارق الحقيقي بين اإليمان والنِ فاق ، الصدق في مواجهة النَّفس ومواجهة 
الواقع مهما كان مريًرا أليًما ، بالطبع لن تكون هذه المواجهات إال من صاحب عقيدة قوية متأصلة 

يها القوة نَّفس اإلنسانيَّة ، ويبعث ف، إذ من العقيدة المتأصلة ينبعث نور باطني فيضيء جوانب ال
والحياة ، ومن ثم يستعذب صاحبها العذاب ويستصغر العظائم ، وبهذا يصبح أبيًّا صامًدا صابًرا 
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، ينتصر على وسوسة الخنَّاس الوسواس ، ويغلب نفسه األمَّارة بالسوء ، ويبقى مع عقيدته كالطَّود 
 "12عليه"األشم ، ال يتحول عنها مهما حوصر أو ضيق 

واالعتقاد يثمر أعمااًل وظواهر ، فالعقيدة القوية تحتاج إلى تنمية وزيادة ، ويتأتى ذلك عند شعور 
المرء بحاجته إلى االقتراب أكثر من معبوده ، ويتجلى هذا االقتراب ابتداًء في مظاهر خارجية 

زة التدين تاج غريتعمل في النفس لتثمر عمَّا قريب عن حقائق جوهرية فمن المظاهر التي هي ن
: العبادة والخشوع والحب بأنواعه : حب هللا تعالى ، وحب رسوله وحب اإلنسان لنفسه ، وحب 
الوالدين واألقارب ، وحب الناس ، أمَّا الثمرة الداخلية الحقيقية لتلك المظاهر فهي القرب من هللا 

َلمَ  " والتحرك بأوامره والوقوف عند نواهيه ، وفي 13اءن﴾"والخشية له ﴿ِإنََّما َيْخَشى َّللاََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلعن
" فوصول نفس المؤمن ألن تنال 14الحيث القدسي ]ما يزال عبدي يتقرب إلىَّ بالنوافل حتَّى أحبَّه ["

 المحبة من هللا هي الهدف والمقصد . 
 افتراض قوة المعتقد الباطل لدى المدعو من ناحية نفسيَّة.ثاني األسس : 

كفر واإللحاد باطلة في الواقع ، ولكنها في نفوسهم حقيقة كاملة يبذلون كل غاٍل عقيدة أهل ال
ونفيس من أجلها ، فليس من الحكمة في شيء إهانتها أو تحقيرها أو سبها بل بيان أنها ال تضر 

بُّوا ِ َفَيسن بُّوا الَِّذيَن َيْدعنوَن ِمْن دنوِن َّللاَّ  َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َّللاََّ  وال تنفع وال تدافع عن نفسها ﴿ َوال َتسن
ْم  اعية 15﴾"…َكَذِلَك َزيَّنَّا ِلكنلِ  أنمٍَّة َعَمَلهن " تزيين يقوم بعمله في ازدياد تعلقهم بباطلهم ، فيفترض الدَّ

هذه القوة النفسية العقدية لديهم ابتداًء ثم يعمل على إبطال حججهم ، ودعوتهم العتناق الحق 
ند هذا االفتراض نتصور أنه ال يمكن النهي عن شيء إال بعد التأكد وتوحيد هللا عز وجل ، وع

من أنَّ الصورة قد انعكست وأن المعتقد الجديد قد أصبح أقوى وأرسخ في النفوس من ذلك الماضي 
، وهكذا تعامل القرآن الكريم مع المسلمين األوئل في شأن الخمر فإن تحريمها لم يكن مرة واحدة 

أربعة مراحل كانت ختامها بأن أهريقت الخمور في الشوارع عندما جاء النهي وإنما تدرج بهم في 
القاطع عنها ، فهذا األمر الدعوي لم يكن ليتجاهل أحوالهم النفسيَّة ، وعقيدتهم في الخمر ومفاخرها 
وعزها وأنها شفاء من األسقام لديهم ، فليس من األسس النفسية الدعوية في شيء نزول تحريمها 
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وهي بهذه المنزلة عندهم بل ال بد من افتراض قوة المعتقد الباطل لديهم ، ثم يأتي األمر مباشرة 
بعد ذلك بتحريمها المتدرج ، تحكي السيدة عائشة منبهة على هذا األساس النفسي الدعوي ]لو 

 "16كان أول ما نزل ال تشربوا الخمر لقالوا ال ندع الخمر أبًدا[ "
ين أساس نفسي.ال إكراه في الثالث األسس :   د ِّ

ألنَّ المكره على اعتقاد ما تبقى نفسه في اخالصها لالعتقاد األول الباطل بل وأشد ألنها أرغـمت 
على تركه ، وإن تركـت لها محض إرادتها الختيار اعتقادها فإنه سيستقر بقوة في النفس اإلنسانيَّة 

كون عقيدة في النفس البشريَّة حتى تفمن األمور المهمة جًدا والتي ال بد منها الثبات العميق لل
عقيدة حقًّة ، ولذا نجد أنَّ القرآن الكريم قد أسس هذه القاعدة العظيمة التي هي من قواعد وأسس 

يِن﴾" " فلزم من يعتقد شيًئا أن يعتقده بنفسه وبقناعته 17علم النفس الدَّعوي وهي أنه﴿ال ِإْكَراهَ ِفي الدِ 
غوطات خارجيَّة ألنه في حقيقة األمر ال أثر للضغط الخارجي على الذاتيَّة به دون تأثيرات أو ض

 ما يعتقد في حويصالء جوفه ، بل أثره في الظاهر فقط .
ومن المواقف الدَّعوية التي تتطبق هذا األساس والتي يتضح بها أن الداعية ال يرغم شخًصا ما  

الرجل الذي أراد أن يغدر على معتقد لم يصل إلى درجة القناعة المطلوبة فيه : قصة ذلك 
بالرسول صلى هللا عليه وسلم فاخترط السيف من فوق رأس الرسول صلى هللا عليه وسلم وهو 
نائم ، وقال له : من يمنعك مني؟ فقال صلى هللا عليه وسلم : هللا ، " فسقط السيف من يده فأخذه 

د أن ر آخٍذ ، قال: ] َتشهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال : من يمنعك مني؟ قال : كن خي
" 18[ قال :أعاهدك على أن ال أقاتلك ، وال أكون مع قوم يقاتلونك" ؟ ال إله إال هللا وأني رسول هللا

فالموقف يحث على اإليمان حقيقة أو نفاًقا ولكن يبقى األساس أنه إن لم يكن من القلب فال يتفع 
 عهد.صاحبه ، فقبل منه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ال

 اإلفراغ قبل الملء فيما يخص العقائد .رابع األسس : 
قاعدة أساسية في شأن العقيدة والمعتقد تيسر أمر االستقبال النفسي للحق عند المدعو وهي أنه 

ر مما هم فيه قبل إدخال النو  -خصوًصا أهل الباطل والضالل  –ال بد من إفراغ عقول المدعوين 
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" فعلى 19الناس في استقبال الحق أن جوفهم وقلبهم مشغول بباطل"الحق إليهم "ألنَّ الذي يتعب 
اعية إن وجد قبواًل أو شبه قبول عند المدعوين أن يبدأ بتفنيد مزاعم الباطل والظالل ويتوخى  الدَّ
الحذر في ذلك ويراعي أحاسيسهم ومشاعرهم ، ونجد في هذا الموضوع نهي القرآن عن سب آلهة 

بُّوا  بُّوا َّللاََّ َعْدًوا ِبَغْيِر ِعْلٍم﴾"الباطل ﴿َوال َتسن ِ َفَيسن " فقد سماه هللا عز 20الَِّذيَن َيْدعنوَن ِمْن دنوِن َّللاَّ
وجل اعتداء بغير علم وهو رد فعل العتداء فرد على عقائدهم فسبها شيء وبيان أنها ال تضر 

ا ، وهذا حبه وال تنفع بالتي هي أحسن شيء آخر ، وهو المطلوب وبه يكون إفراغ قلوبهم من
 أساس نفسي هام يأتي بعده ادخال النور والهداية إلى قلوبهم

تطبيق لألساس في قصة إبراهيم مع عبدة النجوم : فقد ذكر هللا عز وجل قصته وجوالته الدعوية  
كاملة في القرآن الكريم وكان من بينه موقفه مع عبدة النجوم ﴿ َوَكَذِلَك ننِري ِإْبَراِهيَم َمَلكنوَت 

َماَواِت َواألْرِض َوِلَيكنوَن ِمَن اْلمنوِقِنيَن ، َفَلمَّا َجنَّ َعَلْيِه اللَّْيلن َرَأى َكْوَكًبا َقاَل َهَذا َربِ ي ا َلمَّا َأَفَل فَ لسَّ
ْهِدِني َربِ ي ألكنوَننَّ يَ  َقاَل ال أنِحبُّ اآلِفِليَن ، َفَلمَّا َرَأى اْلَقَمَر َباِزًغا َقاَل َهَذا َربِ ي َفَلمَّا َأَفَل َقاَل َلِئْن َلمْ 

ْمَس َباِزَغًة َقاَل َهَذا َربِ ي َهَذا َأْكَبرن َفَلمَّا َأَفَلْت َقاَل يَ  الِ يَن ، َفَلمَّا َرَأى الشَّ َقْوِم ِإنِ ي  اِمَن اْلَقْوِم الضَّ
َماَواِت  ْهتن َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر السَّ وَن ، ِإنِ ي َوجَّ ا تنْشِركن يًفا َوَما َأَنا ِمَن َواألْرَض َحنِ َبِريٌء ِممَّ

"فهو كداعية يعتني باستخدام األسس النفسية إلزالة ما رسخ في النفس من عقائد 21اْلمنْشِرِكيَن﴾"
فاسدة ، ويعمل على بيان أنها ال تضر وال تنفع بأسلوب يوهمهم أنه معهم في ما هم فيه ثمَّ يأتي 

 بالبيان العقلي والحجة إلبطال معبودهم . 
 ها اهلية حتى يعلموا حكم هللا فيوكان دأب الصحابة عليهم الرضوان التوقف في كل األمور الج

فعملية إفراغ الباطل من قلوبهم قد حدثت بالكامل عندهم فال يقدمون على عمل كان في زمان 
 االعتقاد الماضي. 

ين( في حياة اإلنسان:  أهميَّة المعتقد )الد ِّ
لحياة البشريَّة كأهمية الماء والهواء لهم ، وهما دليال الفالح والرشاد في أهمية االعتقاد والدين في ا

الحياة الدنيا ، وبهما يسير المرء وفق الدين المرشد الهادي والدليل السائق له على هدًى وبصيرة 
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ين هو المعتقد ألن كالهم ين والدِ  قد يرى و  ا قول وعمل ال ينفكان عن بعضهما ، والمعتقد هو الدِ 
 بعض أنَّ الدين أعمَّ من المعتقد .ال

ين والتدين:  تعريف الد ِّ
ين  في لغة العرب "تدين به فهو ديِ ن ومنَتديِ ن ، ودينت الرجل تدييًنا إذا وكلته إلى دينه ، والدِ 

ين العادة 23"وفي حديث علي"محبة العلماء دين يدان به"22اإلسالم وقد دنت به ديًنا" " والدِ 
 شأن اإلنسان كله ، والتدين توكيله في كل األمور على دينه ." فالدين هو 24والشأن"

ومن تعريفات الدين في االصطالح أنه "وضع إلهي يرشد إلى الحق في االعتقادات ، وإلى الخير 
" وهو كذلك "وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إلى 25في السلوك والمعامالت"

كذلك و  ليس خيااًل وال من تأليف البشر  " فهو وضع إلهي26ل"الصالح في الحال ، الفالح في المآ
هو الحق الذي ال باطل معه ، وهو عقيدة وعمل وشريعة ونظام ، وأثره في تغيير سلوك من 

 يعتنقه ملموس ظاهر .  
وهو حقيقة غريزة وشعور داخلي يحسه الفرد وأنه بحاجة إلشباع غريزة التدين أو التقديس " التدين 

عية ثابتة ، وشعور بالحاجة إلى الخالق المدبر ، بغض النظر عن التَّفسير لهذا الخالق غريزة طبي
المدبر ، وقد وجد بوجود اإلنسان ، سواء أكان مؤمًنا بوجود هللا تعالى الخالق أو كافًرا به ، سواء 

قديس " و" الت27أكان مؤمًنا بالمادة أو الطبيعة أو بعض أشياء هذه الطبيعة أو غير مؤمن بها"
" والدين قد يكون 28أعاله العبادة ومنه التبجيل واالحترام وليس ناتًجا عن الخوف وإنما عن التدين"

حقًّا وقد يكون باطاًل ، فقد سمى هللا تعالى كفر الكافرين ديًنا ووصفهم بأنهم قد اتخذوه هزًوا ولعًبا 
َما َعَلى اْلَكافِ  َمهن ْم َلْهًوا وَ فقال تعالى ﴿َقالنوا ِإنَّ َّللاََّ َحرَّ  "29َلِعًبا﴾"ِريَن ، الَِّذيَن اتََّخذنوا ِديَنهن

ين( :  أهميَّة المعتقد )الد ِّ
االعتقاد والدين مهمان لدى اإلنسان ليعيش في الحياة على قناعة ورضا واطمئنان بما لديه وما 

ه من إنسان يهو فيه ، والناس في هذا درجات ويتفاوتون تفاوًتا كبيًرا ، فقد يطمئن إنسان لرزق يأت
ء نوًءا وقد تنمو هذه الحالة في نفس المر  –وهذا لفرط جهله ورؤيته لظواهر األشياء ال حقائقها  –



 

14 

ه النفسي ومردها أنها تعلق للمرء في شعور  –والعياذ باهلل  –رهيًبا ربما يوصلها إلى الشرك باهلل 
خاطيء فإن هذا التعلق ال وأحاسيسه ومشاعره بغير ديانه الحق الذي يدين إليه في كل أموره ،

سبب رئيسي يصرف المرء عن تذوق حالوة المعية والنصرة وفيها التفريج للكروب واألزمات ، 
والتيسير بعد التعسير ، وذلك ألن المعبود بحق هو أهل العبادة والتقديس "إذا رأيت المرء يحب 

ثر مما تعلق قلبه بالناس أكغير هللا أكثر مما يحب هللا ويخاف العبد أكثر مما يخاف الرب ، وي
يتعلق برب النَّاس ، ويصدر عمله ابتغاء رضاهم أكثر مما يطلب ثواب اآلخرة ، فإذا نزلت به 
نكبة كان تفكيره في فالن قبل تفكيره في هللا،فإذا أصابه خير كان حمده لفالن أسبق من شكره هلل 

 رك أصغر .فاعلم أنَّ هذا الشخص قد أشرك ، والشرك شركان شرك أكبر وش
وقد بيِ ن القرآن الكريم للكفار أن الالت والعزَّى والعزى ال تنفعهما بشيء ولو تعلقت في قلوبهم ، 

 " وهذا من الشرك األكبر.30وقد ذمها القرآن لتعلقها في قلوبهم"
والحصيف من يراقب مقدار حبه هلل لئال ينقص فيدخله في أمور الحيرة والشك واالعتماد على 

فيضل الطريق ، فعقيدة المسلم في هللا تجعله يتذكره في كل لحظة ويسأله في كل شيء العباد 
 َصغنَر أم َكبنَر.

"العقيدة اإلسالميَّة ضرورة لإلنسان ضرورة الماء والهواء إذ هو بدون هذه العقيدة تائه يفقد ذاته 
" وأشدُّ من الماء والهواء إذ بانعداهما يفقد المرء دنياه،أمَّا بإنعدام العقيدة أو خطئها فإنه 31ووجوده"

 يفقد الدنيا واآلخرة. 
وأهمية التدين أنه يجيب على األسئلة التي تحير البشرية فاإلنسان بكونه مفكًرا يسأل نفسه كيف 

 خلق ؟ ولماذا خلق ؟ وما الغاية التي يعيش من أجلها ؟
الدين يتسنى القيام بالمهمة الروحيَّة أال وهي:"الصعود نحو الكمال ، االستقامة مع الحق ، وب

" فالدين واالعتقاد مهم جًدا في حياة البشر ، والدعاة إلى هللا يهتمون 32االحساس بالمسؤوليَّة"
 بحاجة النفس لهذا الدين والمعتقد عن عرضه .

 فوائد التدين :
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حيحة به المتدين ويفتقدها من ال يتدين ويلتزم بعقيدة ذات أسس وتعاليم ص للتدين فوائد كثيرة يشعر
يقدم و  ويعطي حقائق عن األسرار الغامضة ، ومن فوائد التدين أنه "يمد الشعور بالطمأنينة ، 

عزاء واسًعا خصوًصا فيما يتعلق بالموت ، ويشعر الناس بالفقراء ومساندتهم ، ويخدم في قوة 
" فهذه 33ية والضبط االجتماعي ، ويرشد السلوك يحفظ المعايير االجتماعية"التنشئة االجتماع

فوائد جمَّة فالشعور بالطمأنينة هو ما يفتقده كثير من الناس في هذه الحياة ، واإلجابة عن أسئلة 
الحقائق الغامضة ، وكل االستعدادات للمصائب التي تصيب اإلنسان كالموت والمرض ، 

 ونوا متعاونين في حياتهم ألنهم بشر أصحاب اعتقاد ودين .ومساعدة الناس وأن يك
وإن كان الصغار أحوج لغرس معاني التدين في  –الكبار والصغار  –وفوائد التدين لكل األعمار 

 حياتهم منذ البداية
"ونشأة الطفل في بيت مسلم على صلة باهلل يسهم بقدر مناسب في وقايته من األمراض النَّفسيَّة 

يمان باهلل خالق اإلنسان ومدبر الكون يجعل اإلنسان يحس بأنَّ له سنًدا قويًّا في هذه الحياة ألنَّ اإل
 "34فإن تخلت الدنيا عنه فسوف يبقى معه هللا ما دام على صلة قوية به"

ومن فوائد التدين التي تعود على المتدين أنه يعيش حياته على بصيرة من أمره وهدى من ربه ، 
إلى االطمئنان والهدوء ، فالتدين "التزام الفرد بتعاليم الدين مما يساعده على فيؤدي هذا بدوره 

" فللتدين عالقة 35الوقاية من االختالالت النفسية ، كما يساعده ذلك على معالجتها إذا أصيب بها"
 وثيقة بالنفس وانفعاالتها .

 مضار فقدان التدين :
 ال تعين النفس البشرية ، التدين في اإلسالمقد يكون مفقوًدا ، وقد يستعمل أساليب خاطئة ، 

يختلف عن الغرب فعندهم يهتم بالمظاهر الخارجية كالذهاب إلى الكنيسة وترديد أناشيد محفوظة 
لديهم ، وهذا عند عامة النَّصارى ومن ليسوا بمختصين في الدراسات النصرانية ، وهؤالء يعانون 

 امل يعالج أهم مشاكل حياتهم .فراًغا نفسيًّا كبيًرا ال يسد إال بتدين ك
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ومن مضار فقدانه أن تصاب النفس بأمراض ال يعرف عالج لها ، وعلتها أنها عديمة الظواهر 
ألنها تصيب النفس والمشاعر واألحاسيس وهي أنهم بدون دين حقيقي فعال ، فـ"غالبية المرضى 

 " 36النفسيين محصلة مشكلتهم:أنهم يفتقدون النظرة الدينية في الحياة"
وحتى التحليالت نجدها بسبب اهمال النظرة الدينية غير منطقية وغير صالحة ، مثالها كالم 
فرويد التحليلي لمشاكل النفس ، وذلك أنه لم يستند إلى اآلراء الدينية مطلًقا ، فنجد أنَّ "نظريات 

 37فرويد من العلم الزائف الذي ال يستند إليه"
 عتقادات خاطةة :   نماذج لمعالجات دعويَّة نفسيَّة ال

من المعالجات النفسية الدعوية أنها فتحت الباب أمام النفس البشرية للبحث والمعرفة وأطلقت 
العنان للنظر والتفكر في آالء هللا عز وجل المنتشرة في كل الكون، وقال تعالى ﴿َفاْعَلْم َأنَّهن ال 

ى على اهتمام القرآن بالطبيعة النفسية التواقة إل" فتقديم العلم على التوحيد دليل 38ِإَلَه ِإال َّللاَّن﴾"
 المعرفة والتحقيق واالعتماد إلى اليقين المعرفي والعلمي .

واألسلوب الدعوي كله نجده يستعمل الحجة العلمية والمنطقية في اقناع من يعبد غير هللا ، وأن 
ثَّاِلَثَة األْخَرى ، َأَلكنمن اْلعنزَّى ، َوَمَناَة الآلهتهم ال تضر وال تنفع بشيء، قال تعالى: ﴿ َأَفَرَأْيتنمن الالَت وَ 

ْم َما ْيتنمنوَها َأْنتنْم َوآَباؤنكن ْنَزَل َّللاَّن أَ  الذََّكرن َوَلهن األْنَثى ، ِتْلَك ِإًذا ِقْسَمٌة ِضيَزى ، ِإْن ِهَي ِإال َأْسَماٌء َسمَّ
ْلَطاٍن ِإْن َيتَِّبعنوَن ِإال الظَّنَّ َومَ  " فنجد 39﴾"بِ ِهمن اْلهنَدىاَءهنْم ِمْن رَ ا َتْهَوى األْنفنسن َوَلَقْد جَ ِبَها ِمْن سن

 دعوة العمال العقل والتفكير المنطقي وهي دعوة ترضي النفس السوية الباحثة عن الحق . 
فهذه المعبودات آلهة كانت تعبد من دون هللا ، فيبين لهم أنها ال تضر وال تنفع ، وذلك لتنبيه كل 

اإلنسان ال يستطيع الحياة بغير دين ومعتقد وأنَّ أولئك اآللهة وإن كانت ال تضر وال البشر بأن 
ا لفراغ نفسي كبير مغروس فيها ، واآللهة الباطلة  تنفع فإنها قد عبدت اتباًعا لهوى أنفسهم وسدًّ

ما ك سالفة الذكر قد أوردها القرآن الكريم كالالت "مؤنث هللا كما يزعمون" والعزى "مؤنث العزيز
 " ...40يزعمون" وغيرها من مناة ويسوع ويغوث ويعوق ونسرا"
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وختاًما فإنَّ هذا كله ينطبق على دين صحيح فليست كل فكرة صالحة ألن تكون ديًنا وتشريًعا 
لتعالج هذه القضايا النفسية المعقدة ، والدين الذي تتوفر له كل هذه المقومات فكرة ومنهًجا هو 

يَن ِعْنَد َّللاَِّ اإلْسالمن﴾"اإلسالم الذي ارتضاه هللا " والداعية 41 لكافة العالمين ، قال تعالى : ﴿ِإنَّ الدِ 
مطالب بإزالة األتربة النفسية العائقة للكثيرين عن الوصول لحقيقة المعرفة للدين الحق واالعتقاد 

              الصحيح .
 حاجة النفس البشرية للبحث والمعرفة واإلعتقاد : ـ 

حي في الوجود بحاجته إلى العقيدة وإلى الدين الذي يحيا به في ذي الدنيا ، وال تقل  يشعر كل
حاجة البشريَّة إلى المعتقد عن حاجتهم إلى الطعام والشراب ، واألساس النفسي هو دافعهم وموجهم 

شريَّة بللبحث عن معتقد يعتقدونه ، واالعتقاد قد تنبع الحاجة إليه إجابة عن أسئلة تجول بالنفوس ال
ويبحث كل البشر لها عن إجابات ، مثل من أنا ؟ وما الحياة ؟ وما الخلق ؟ وما الموت ؟ وماذا 
بعد الموت ؟ وإجابات أمثال هذه األسئلة ال توجد إال في الدين والمعتقد فتكون النتيجة أن يبحث 

 الناس عن ما يعتقدون فيه وما يعطيهم اإلجابات لهذه األسئلة .
هذه أحد الكنتاب تحت عنوان نفوس تبحث عن الحقيقة ، ويصنف المناطق  ويصف الحالة 

التفكيرية للنفس فيسمي بعضها المنطقة الحرة وأخرى المنطقة الحرام في التفكير ، فيصف حال 
تلك النفوس قائاًل :"إنهم بتلك األسئلة الجياشة يعبرون عن حيوية وحركة ... فالذهن متألق 

اغبة !! وهم يكافحون بتلك األسئلة عوارض الشك والتردد وهواجس والحوار متدفق والنفس ر 
"، وكذلك تحتاج النفس البشريَّة إلى عقيدة 42الشيطان كلما حاول أن يضللهم عن الحقيقة ..."

تمأل بها شعوًرا كبيًرا وهو الحاجة إلى معبود في الحياة ، وللوصول لهذا فالنفس تصبو لمعرفة ما 
ها ال تتأتى إال عن طريق البحث والمثابرة ، وفي طريق الوصول لهذه تعتقد ، والمعرفة بدور 

الحقيقة واستقرار هذه المعلومات نجد دافًعا نفسيًّا في كثير من القلوب يدفع نحو حب الخلود في 
ْلِد َومنْلكٍ  لَُّك َعَلى َشَجَرِة اْلخن  ال الدنيا ، وقد أغرى إبليس عليه اللعنة آدم عليه السالم بـ﴿َهْل َأدن

 " وأن ال ينقطع مما هو فيه ومن هنا نشأ الخوف من الموت .43َيْبَلى﴾"
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وجاء ما يتابع هذا كله وهو التطلع لمعرفة الغيب ﴿َأْو َكالَِّذي َمرَّ َعَلى َقْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيٌة َعَلى  
وِشَها َقاَل َأنَّى ينْحِيي َهِذِه َّللاَّن َبْعَد َمْوِتَها﴾" لمعرفة حاجة طبيعية نفسيَّة في "، فالبحث عن ا44عنرن

دواخل كل إنسان يسعى ألن يصل إلى قمة المعرفة فيما يريد أن يبحثه أو يعتقده ، وهذه المعرفة 
إلى  ليست قاصرة وال سلبية وإنما تحتاج -التي تتأتى بعد بحث وتوثيق وتؤدي إلى اعتقاد  -

ل ت هادية وبعدها تختلف سرعة كمرشد أعلى منها ، يعطيها إشارات رئيسية في الطريق وعالما
واحد في قطع مسافة الطريق ، وهذا اإلرشاد هو مهمة الرسل التي هي اإلبالغ عن هللا ، ومن 

 بعدهم الدعاة إلى هللا في كل زمان ومكان على منهج الرسل الكرام عليهم صلوات هللا وسالمه .
ال بد  بها في النفوس "أمور ثالثة وعندما تجتمع هذه األمور تكون المعرفة الكاملة والتي تستقر

ه ، الصلة بين الخالق والمخلوق" " 45من استقرارها في النفوس ، معرفة هللا وقدره ، معرفة العبد وحدَّ
فهي معرفة وبحث وتحقيق يوصل إلى عبودية هللا عن يقين وقناعة وهذا يريح النفس ، وبها يكون 

 ن ال يعرفه وال يقدره وال صلة له به ثم ال يعرفالعبد عبًدا ، وإال فهو في بعد عن ربه إذا كا
 ".46حدود نفسه مع ربه ، والمطلوب منها علًما ومعرفًة ، قال تعالى ﴿َفاْعَلْم َأنَّهن ال ِإَلَه ِإال َّللاَّن﴾"

والخالصة أنَّ اإليمان يطلب منَّا معرفة هللا والوصول إلى اليقين الذي به راحة النفس ولهذا جاء 
ع روحي قوامه اإليمان باهلل والتحقق بمعرفته معرفة يقينية ال يأتيها الشك ، تسمو القرآن بتشري

بالمرء وتجعله فرًدا صالًحا في المجتمع اإلنساني ، وتنقذه من األزمات اإلنسانيَّة التي تجتاحه من 
دخاًل مجراء جهله سر هذا الكون ، إال أنَّ أسئلة النفس يجب أن تحد حتى وبعد إيمانها لئال تكون 

للشياطين ، ففي الحديث "من خلق كذا ومن خلق كذا حتى يسأله من خلق ربك ، فليستعذ باهلل 
 "47فإنما ذاك شيطان"

ثم "دعا القرآن اإلنسان إلى أن يجاهد نفسه ويروضها على فعل الخير وأن يصفي قلبه وينقيه من 
 على المحبة واإلخاء أدران الشهوة والهوى والبغض والحسد وسائر أمراضه لتجتمع النفوس

 "48والسالم"
 



 

19 

 قوة البحث عن الحق : ـ 
اعية المسلم عن الحقيقة دائًما ويعمل على تزكية نفسه واإلرتقاء في سلوكياته ومعرفة  يبحث الدَّ
األدلة والبراهين على ما يعتقده "لذلك ال ينتقل العبد من خانة المسلم بالهويَّة إلى خانة المسلم 

إذا انتقل بإيمانه نقلة نوعية من إيمان الفطرة إلى إيمان البرهان أي الحجة المؤمن حقًّا إال 
 " 49والدليل"

وهو بعد الوصول لهذه الحالة اإليمانية العالية يسعى لدعوة المدعوين من قناعة لديه بصحة ما 
ى األعمال ليدعو إليه وأنه األفضل واألصلح لحياة البشريَّة ، وذلك أنَّ إيمان الفطرة ليس باِعثًّا ع

افع هو إيمان البرهان وقال هللا تعالى واصًفا لنا بعض هذه الحاالت  والصالحات ، وإنما الباعث والدَّ
ْم﴾" ِل اإليَمانن ِفي قنلنوِبكن " وقال 50﴿َقاَلِت األْعَرابن آَمنَّا قنْل َلْم تنْؤِمننوا َوَلِكْن قنولنوا َأْسـَلْمَنا َوَلمَّا َيْدخن

نَّ اْلَجِحيَم ، ثنمَّ عز وجل يصف درجات ا العتقاد واليقين ﴿ َكال َلْو َتْعَلمنوَن ِعْلَم اْلَيِقيِن ، َلَتَرون
نََّها َعْيَن اْلَيِقيِن﴾" " فهناك علمان علم يقين وآخر أعلى منه يكون عند الرؤية الحقيقية وهو 51َلَتَرون

لعالية مراحل االعتقاد اعين اليقين ، وقد يصل البشر إليه بقوة اإليمان والتصديق ، وهذه من 
والتي تختلط بالمعرفة والعلم الحقيقي ، وقد سأل إبراهيم عليه السالم هذا العلم والمعرفة ليصل 
إلى مرتبة عين اليقين عندما قال ﴿َربِ  َأِرِني َكْيَف تنْحِي اْلَمْوَتى َقاَل َأَوَلْم تنْؤِمْن َقاَل َبَلى َوَلِكْن 

 "52ِلَيْطَمِئنَّ َقْلِبي ﴾"
 دوافع االعتقاد : ـ 

بما أنَّ كل البشر يتحركون ويتصرفون فإنَّ هذا يعني أنَّ لكل منهم معتقد في الحياة يدفعه للحركة 
ولو كان هذا المعتقد تقليد ما وجد عليه الناس ﴿ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلى أنمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آَثاِرِهْم 

كثيرة قد عطـلوا العقل ، ولم يبحثوا عن أدلة وبراهين لما كان عليه " هـؤالء أحياًنا 53منْقَتدنوَن﴾"
 آباءهم من اعتقاد.

افعة للحركة والسلوك كثيرة فمنها المال والنِ ساء والبنين واألمالك وحتى اللعب  واعتقادات الناس الدَّ
َما عَ واللهو قد يتخذه الضالين ديًنا وعقيدًة لهم ، قال تعالى ﴿َقالنوا ِإنَّ َّللاََّ  َمهن َلى اْلَكاِفِريَن ، الَِّذيَن َحرَّ
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ْم َلْهًوا َوَلِعًبا﴾" " ، فقد سمى القرآن اللهو واللعب ديًنا نسبة لما في قرارة نفوس الكافرين 54اتََّخذنوا ِديَنهن
، إال أنَّ خيرها من كان يعتقد في إلٍه يأخذ منه ويستمد التَّوجيهات واآلراء السديدة ، وكثير منهم 

في اختيار إلهه وذلك لضالل بيئته وأسسه وأصوله الذائعة في مجتمعه ، ويبقى أنَّ المرء ضآٌل 
ملزم بالبحث عن الحق والحقيقة ، وال سيما ونحن نعيش في عالم ثورة المعلومات فعلى كل إنسان 

حق الذي لالبحث عن اإلله الحق الذي يستمد منه الزاد والتَّوجيه ، باألدلة والقرائن الدالة على أنه ا
ال باطل معه فإنه دين ومعتقد ، وجنة أو نار "فللدين مكان ثابت في النفس ال يبرحه ، وإن 
تراكمت عليه بعض األتربة النفسيَّة حيًنا ، ولكنه يظهر ويتوهج حين تضطره المناسبات 

 " ، والداعية ملزم بإزالة األتربة النفسية من نفوس كل المدعوين ليصلوا ببحثهم55والظروف"
 الصحيح ومعرفتهم الكاملة إلى المعتقد الحق .

فحاجة النفس البشريَّة للبحث والمعرفة واالعتقاد حاجة طبيعية ينبغي لها أن تغذى وأن تعطى  
كامل حريتها في البحث والتنقيب ثم الوصول إلى معرفة ناتجة عن أصول حقيقية ثابتة ، لتنتج 

 ي هذا الوجود .                       اعتقاًدا صحيًحا يتجه نحو الحق والحقيقة ف
 اإليمان بالمعتقد وأثره على النفس واآلخرين : ـ

نشر المعتقد الصالح حتمية ال بد منها لكي يتحقق انتشار الحق والخير للناس بأجمعهم وهذا ال 
يخرج ويؤثر عند خروجه إال إذا خرج من نفس مؤمنة به كل اإليمان ، وهي التي تقوم بدعوة 

اس إلى المعتقد الصحيح ، فعندما تصل النفس البشريَّة إلى درجة عالية من اإليمان بمعتقدها الن
فإنها تسعى بكل قوة إلى تبليغ ما تعتقده ، ولهذا كان اصطفاء الرسِل صلوات هللا وسالمه عليهم 

 يضحون بكل دقيًقا ، ألنهم أقوى نفوًسا وأرسخ اعتقاًدا بما يؤمنون به وهم في سبيل الدعوة إلى هللا
 غاٍل ونفيس .

 صفة النفس الداعية المؤمنة المعتقدة :
النفس التي تتفرغ لدعوة الناس إلى الخير نفس تتصف بصفات قلَّ وجودها في غيرها من النفوس 
فهي نفس في المقام األول قوية العتقد واإليمان بما نعقده وتؤمن به وتصدقه لدرجة جعلتها أهاًل 
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ه دون تلعثم أو شك فيما تدعو إليه ، وهذا أساس فإنَّ التيار الكهربائي ال الن تدعو الناس إلي
يسري في مجال آخر ويؤثر إال إذا كان قويًّا في مجاله األول ، وقد قال صلى هللا عليه وسلم ]يا 
عم وهللا لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا األمر حتى يظهره هللا 

" نفسية من قوة إيمانها بدعوتها ما جعل عمه أبو طالب ال يسلمه وال 56ونه ما تركته["أو أهلك د
 " . 57يتوانى عن نصرته وإن كان لم يؤمن بدعوته "

وصل لهذه المرحلة صلوات هللا وسالمه عليه ألنه موحد توحيًدا أثر في شخصيته "وقد كان 
د في تغيير كبير في الشخصيَّة ، فهو يول اإليمان بعقيدة التَّوحيد هو الخطوة األولى في إحداث

اإلنسان طاقة روحيَّة هائلة تغير مفهومه عن ذاته وعن النَّاس وعن الحياة والكون بأكمله ، إنه 
يمده بمعنى جديد للحياة ولرسالته فيها ، يمأل قلبه بالحب هلل ولرسوله وللناس من حوله ، ولإلنسانيَّة 

 "58من والطمأنينة"عامَّة ، ويبعث فيه الشعور باأل
فهي عقيدة تؤثر في معتنقها قبل أن تؤثر فيمن يدعوهم ، فمعتنق الحق قد أخرج نفسه من الموت 
إلى الحياة ، ومن الظالم إلى النَّور ، يقول سيد قطب في ظالل قوله تعالى ﴿َأَوَمْن َكاَن َمْيًتا 

" "إنَّ هذه العقيدة تنشيء في القلب حياة بعد الموت ، 59َفَأْحـَيْيَناهن َوَجـَعْلَنا َلهن ننوًرا َيْمِشي ِبِه...﴾"
وتطلق فيه نوًرا بعد الظلمات ، حياة يعيد فيها تذوق كل شيء ، وتذوق كل شيء ، وتقدير كل 
شيء بحس آخر لم يكن يعرفه قبل هذه الحياة ، ونوًرا يبدو كل شيء تحت أشعته وفي مجاله 

" وقديًما قالوا ليس من ذاق كمن عرف 60ذي نوره اإليمان"جديًدا كما لم يبد من قبل لذلك القلب ال
فالمعتنق الحق للعقيدة يتذوق حالوة اإليمان بها ، ويستشعر النور الهادي في طريقه ، ويثمر ذلك 
أخالًقا وعماًل في حياته  "فاإليمان إذًا قيمة جامعة لإلعتقاد والسلوك مًعا ، فاإليمان له ظاهر 

من قول اللسان وعمل الجوارح ، وباطنه العقيدة من تصديق القلب وباطن ، فظاهره السلوك 
 " فهو إيمان ذو شقين : عملي وقولي .61وانقياده"
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والمعتقد للحق كذلك يشعر براحة في نفسه وهدوء واطمئنان في حياته لما يصيبه وما يعتريه  
لق وال اضطراب ه قال يصيب –"فصاحب العقيدة الصحيحة في هللا يكون مطمئن النفس هادئ البال 

 "62فهو يحصن نفسه بذكر هللا ويحفظ سلوكه بعبادته لربه على الوجه السليم" –نفسي 
 اإليمان بالمعتقد وأثره على اآلخرين : ـ 

اعية حينما يدعو اآلخرين لشيء ما يكون أعالهم درجة في القناعة به "ولذا فإننا نصدق أنفسنا  الدَّ
عوة اإلسالميَّة إنما نفعل ذلك من اقتناع مبصر واٍع ومعرفة راشدة ونصدق النَّاس وندعوهم إلى الدَّ 

" وهذا في الحقيقة 63ال تقنع بغير البرهان والدليل ، وفي كل المذاهب سوى الحق قصور وضعف"
ما يشعر به كل مدعو فإن الكالم إذا خرج من القلب دخل القلب وإذا خرج من اللسان لم يجاوز 

لب ألنه صادق في توجيهه إلى القلوب ال إلى اآلذان ، وألنه راشد اآلذان ، فهو يصل إلى الق
ومقنع يهتم باألدلة والبراهين العقلية والمنطقية فهو يخاطب العقل والقلب مًعا ، وبحسب قوة العقيدة 
عند الدعاة من أهلها يكون الناتج الدعوي  "فلمَّا كانت العقيدة قوية في نفوس الرعيل األول كان 

علم فلمَّا ضعفت هذه العقيدة في نفوس من تالهم من أجيال على مدى الحقب الماضيَّة منهم ما ن
" سنن كونية جعلها هللا عز 64ضعف بنفس القدر عطاء أهلها على للحياة ، وعطاء الحياة لهم"

وجل لتسير الحياة بالعدل وأن من قام بالعمل فحتًما سيرى نتيجة تسره ، فإنه ال تجري السفينة 
 بس .على الي

وباإليمان القوي بالمعتقد تكون التضحيات الجسام في سبيله  "وإذا جاشت بالروح مطالب الجد 
ضحت بالجسد والحياة العتقادها أنها كسبت معركة الحياة مرة واحدة ، وكذلك إذا طافت المباديء 

 "65الساميَّة بأنمَّة من األمم استهان أفرادها باألجساد"
عوي لعشرات الكتب التي تخبرنا بأعاجيب الزهاد والعباد فإنهم أفهموا وهذا المقصد النفسي الدَّ 

البشريَّة أنَّ هذه الحاالت من المستطاعات فكيف لو قمتم بنصفها أو بربعها ، فنجد من ناحية 
علو المثال قمًما بشريَّة لإلقتداء ببعض أفعالها ، ألننا في الجانب اآلخر نجد من يعيش لدنياه 

ع وعشرين ساعة ال يهنأ براحة أو نوم أو لذة بل يكدح ويكدح في طلب المال على مدار األرب
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والغنى والسلطة والجاه ، بل إن الحق في القصد واالعتدال ألنه ال رهبانيَّة في اإلسالم ، أمَّا 
أولئك العباد والزهاد فإنَّ قلوبهم من شدة الوجد لم تعطهم حاًل سوى ما وصلوا إليه فأمرهم إلى هللا 

 لغفور الرحيم العليم بحال عباده .ا
 قوة التأثير: ـ

العقيدة تؤثر في من يعتنقها عن معرفة ووعي ويخرج ذلك منه طاعة وانقياًدا لها فـ"العقيدة تمتاز 
" أمَّا إذا كانت ال تؤثر فإنها تحتاج إلى تقوية ودعم ، 66بسلطان قوي قاهر على نفوس معتنقيها"

يحة ولكنها عقائدهم صح –سوى الجهال والمتنكرين  –لمين اليوم وال أقول تصحيح فكثير من المس
 ضعيفة ال تأثير لها على نفوسهم.  

هناك فهم ناقص للدين وهو في الحقيقة نصراني األصل وهو أنَّ "المقصود بالتربية الدينية تربية 
ي المناسبات فالعواطف والمشاعر التي تبعث في نفس المتدين احترام الطقوس الدينية ، والمشاركة 

" فالعقيدة اإلسالمية قول وعمل وهي منتجة وفعالة ، وليست 67الدينية ، واحترام رجال الدين"
متوقفة عند األقوال والحركات فقط ، تسلحه بأقوى أنواع األسلحة في جميع مجاالت حياته ، فمن 

لق الشيطان تجنًبا لمزاآثار اإليمان القوي بما يعتقد أنها تجعل المرء عارًفا بعدوه من صديقه ، وم
 كي ال يقع فيها .

وهو مع ذلك متقن ألساليب كثيرة ، تقيه من شر الشياطين وأتباعها ، منها على سبيل الحصر 
اعية بنفسه  يواظب على المحاسبة واالستغفار"  " 68ال المثال أنَّ الدَّ

يه ابتداًءا د أثرت فبكل هذه العوامل والمالبسات يكون تأثير الداعية في مدعويه ألن عقيدته ق
فهي في طريقها إلى التأثير في مدعويه ولو بعد حين ، فهذا الصحابي الجليل سعيد بن عامر 
يتذكر موقف مقتل خباب بن األرت صاحب العقيدة القوية وهو يقتل في سبيل هللا ، ما يتمنى أنه 

صاحب عقيدة " ، موقف ل69آمن في منزله ويصاب محمد صلى هللا عليه وسلم بشوكة تصيبه"
قوية ما يزال يتصور في مخيلة سعيد حتى هداه إلى اإليمان وجعله يغمى عليه كلمَّا تذكر عدم 
نصرته له في ذلك الموقف ، والمواقف البيانية أكثر من أن تحصى نذكر منها نموذًجا واحًدا وهو 
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يت هللا أن رأشدة وقوف الصديق رضي هللا عنه في قتال المرتدين حتى قال عمر ] فما هو إال 
" عقيدة تؤثر بكلماتها في نفوس اآلخرين 70قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق ["

 وأفعالها ألنه صادقة خرجت من نفوس قوٍم صادقين . 
 
 
 

 فروع العقيدة وأثرها في الدعوة من ناحية نفسيَّة 
ن االعتقاد منها أثر على النفس حيتتناول العقيدة في طياتها عدًدا من المواضيع والفرعيات ، ولكل 

 فيها واإليمان بها ، وهذا جانب يصلح للداعية بيانه لتطمئن النفوس لهذه الحقائق العظام.
فمن أبواب العقيدة وفروعها اإليمان باهلل ، وهو بمثابة المدخل الرئيس ، وهو لب العقيدة وأساسها  

األول ، ومن ثمَّ اإليمان بالمالئكة وأنهم عباد مكرمون ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 
يمان باليوم اآلخر واإل ، كما تتناول العقيدة اإليمان بالكتب السماوية واإليمان بالرسل واإليمان

 بالقضاء والقدر ، ولكل آثار دعوية تسهم في إشباع حاجيات النفس البشريَّة وطبيعتها .
 أواًل : اإليمان باهلل : ـ 

كل النفوس توحد هللا عز وجل توحيد ربوبيَّة ، فهو جلَّ وعال رازقهم ومنجيهم من المصائب ، 
ه الرازق المنجي ، بيد أنهم على يقين بوجوده ، ومع ذلك فهم قد يخطئون في تحديد هذه اإلل

 ويلجأون إليه عند الملمات.
ل والذي إلى توحيد األلوهيَّة ألنه األكم –صاحبة توحيد الربوبيَّة  –ينتقل الداعية بهذه النفس  

دعت إليه الرسل ، وهو توحيد إثبات ومعرفة ، وقصد وطلب ، وبه تشعر النفس بالراحة واالطمئنان 
ومن ثمَّ يدخل الداعية بنفس المدعو إلى توحيد أعلى وهو  لهها الواحد األحد الفرد الصمد إإلى 

"﴾ ِميعن اْلَبِصيرن  " 71توحيد األسماء والصفات ، وأنه جلَّ وعال ﴿َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء َوهنَو السَّ
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لشديد والسند ن اوهذه األحاسيس والمشاعر تفقدها كثير من النفوس ، وتفقد معها اللجوء إلى الرك
المتين ، ولذا يجدون أنفسهم في حيرة واضطراب ، وعندما يبين الداعية لهم هذه األحاسيس 

 والمشاعر تسكن قلوبهم إلى ذلك ويشعرون براحة وسكون حقيقين عند دخولهم في دين هللا .
 ثانيًّا : اإليمان بالمالئكة : ـ

م يعون ، ال يعصون هللا ما أمرهوأنهم "لربهم مطويلج المدعو بعد المدخل إلى اإليمان بالمالئكة 
ويفعلون ما يؤمرون ، يسبحون الليل والنَّهار ال يفترون ، وال يسأمون من عبادة هللا ، وال هم عنها 

 " 72يستكبرون"
واإليمان بهم من اإليمان بالغيب ، فالعالم منقسم إلى غيب وشهادة ، والغيبيات ال يراها البشر ، 

ا من أخبار حقيقية وصادقة عن وجودها نؤمن بها كل اإليمان ، ولما نرى من ولكن بما لدين
آثارها كنزول الوحي على الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وكحضور جبريل عليه السالم أمام 

 الصحابة وسؤاله عن اإليمان واإلسالم واإلحسان . 
م ، ومنهم الحفظة ، ومنهم ونؤمن بوظائفهم " فمنهم الموكل بالسحاب ، ومنهم الموكل بالرح 

الوكل بسؤال أهل القبور ، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور ، ومنهم الموكل بالنار وعذابها ، 
ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها ، ومنهم حملة العرش ، ومنهم من وكلوا بعمارة السماوات وبالصالة 

" يشعر المدعو عندها 73 هللا "والتسبيح إلى غير ذلك من أصناف المالئكة التي ال يحصيها إال
بعظمة هللا ، وبهذا الخلق والعدد الهائل من أقوى األقوياء المطيعين لربهم ، ومنهم من يحفظه 

" 74دائًما من أضرار قد تصيبه ﴿َوِإنَّ َعَلْيكنْم َلَحاِفِظيَن ، ِكَراًما َكاِتِبيَن ، َيْعَلمنوَن َما َتْفَعلنوَن﴾"
 ميع حسناته فال تضيع منها واحدة ، بل وتستغفر المالئكة للمؤمنين ويطمئن مع هذا إلى كتابة ج

وهناك مخلوقات أخرى وهي الجن والشياطين ، ولكل حكمة من خلقه منها امتحان نفوس الناس  
بالغواية واالضالل فيصبر منهم على طريق الطاعة ، ويبتعد عن طريق المعصية مقاومة نفسية 

 لنفس السوء وللشياطين.
 : اإليمان بالكتب : ـ ثالًثا
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 مالكتب التي أرسل هللا بها الرسل أربعة فالزبور لداوود عليه السالم ، والتوراة لموسى عليه السال
واإلنجيل لعيسى عليه السالم ، والقرآن لمحمد عليه الصالة والسالم ، وهناك صحف كصحف 

آن عو بعد إيمانه بأنَّ القر إبراهيم وموسى عليهما السالم ، ونجد الجانب الدعوي في شعور المد
ْلَنا الذِ ْكَر َوِإنَّا َلهن  الكريم هو أصح الكتب الموجودة ، وقد تكفل هللا تعالى بحفظه ﴿ِإنَّا َنْحنن َنزَّ

" ، فيشعر المعتقد المؤمن بأن الكتب من عند هللا إجمااًل بها ، وال تفصيل في غير 75َلَحاِفظنوَن﴾"
 صابها من تحريف وتبديل .   القرآن الكريم وذلك نسبة لما أ

ويشعر المؤمن عند االعتقاد بوجود كتب سماوية أنزلها هللا لعباده بسد فراغ نفسي كبير وهو  
الشعور واالطمئنان إلى أن التشريعات واألحكام من عند خالق البشر الذي يعلم بكل صغيرة وكبيرة 

 في حياتهم حااًل ومآاًل.
 رابًِّعا : اإليمان بالرسل : ـ

من أعظم نعم هللا على خلقه إرسال الرسل إليهم من بين جلدتهم وبلسانهم ﴿َلَقْد َمنَّ َّللاَّن َعَلى  
من اْلكِ  وال ِمْن َأْنفنِسِهْم َيْتلنو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوينَزكِ يِهْم َوينَعلِ منهن اَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن تَ اْلمنْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرسن

" وعددهم كثير جًدا لدرجة أنَّ هللا قد أخبر نبيه أنه قد قصَّ 76ِمْن َقْبلن َلِفي َضالٍل منِبيٍن﴾"َكاننوا 
عليه بعًضا من قصصهم وهناك آخرون لم يقصص عليه من أخبارهم شيًئا ، ومنهم األنبياء وهم 

ل ، وإن لم و آالف ومنهم الرسل ، فـ"إنَّ من نبأه هللا بخبر السماء إن أمر بتبليغه فهو نبٌي رس
" ، تستشعر نفس المؤمن بهذا العدد 77يؤمر فهو نبي وليس برسول ، فالرسول أخصَّ من النبي"

الهائل أهمية إرسال الرسل وأنهم هداة إلى الخير والفالح في الدنيا واآلخرة ، وقد أيدهم هللا عزَّ 
د في غيرهم أهلتهم  توجوجل بالمعجزات لتزداد النفس يقيًنا بصدقهم ، فهم أواًل يتصفون بصفات ال

الصطفاء هللا عزَّ وجل لهم ، ويأتي من بعد ذلك أثر صدق الطرح التوحيدي وصحته والتَّصور 
الممتاز للحياة ، فكل هذه عند اجتماعها تقوي من اعتقاد المعتقد في صدقهم ، وتأتي المعجزات 

 ا يعتقد به قوم كل رسوللتزيد المؤكد تأكيًدا ، وشاء هللا في المعجزات أن تكون من أعظم م
 ويفخرون به ، فكانت بمثابة تحدي لهم في أن لو يستطيعوا أن يأتوا بمثلها . 
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ويأتي األثر النفسي الدعوي من اإليمان بالرسل من كونهم قدوة بشريَّة يعيشون حياة كحياة البشر  
 .  لسعة والحبور، ويحملون تصوًرا إلخراج البشر من الظلمات إلى النُّور ، ومن الضيق إلى ا

ًسا : اإليمان باليوم اآلخر : ـ  خامِّ
"، وهذا السعي والعمل المتباين المختلف 78قال هللا تعالى في محكم تنزيله ﴿ ِإنَّ َسْعَيكنْم َلَشتَّى ﴾"

منه الخير والشر ، وقد يفلح الخير وقد ال يفلح بل ، وقد تحكم المحاكم العادلة بظلم بريء لعجز 
دلة عليه زوًرا وبهتاًنا ، فهل تنتهي الحياة هكذا بإنتهاء الدنيا ؟ ال . جواب فصل بيانه أو توفر األ

، وهو جواب تشعر به نفس كل حي ، نفس متأملة في أحوال الكون وتخرج بنتيجة وهي حتمية 
 وجود يوم يكأفى فيه المحسن ويجازى فيه المسيء ، ويفلح الحق انتصاًرا ال غبش فيه البتة.

اعية في أحايين كثيرة محفزات يقوي بها من عزيمة المدعو ومن ناحية د عوية فإنه قد ال يجد الدَّ
ارن اآلِخَرةن  ار اآلخرة ، وأكرم به من نعيم ﴿َوَللدَّ سوى ترغيبه في عظم األجر والنَّعيم عند هللا في الدَّ

الجاحد بعذاب اليوم اآلخر فإنَّ أثره " ، أمَّا ترهيب المعاند و 79َخْيٌر ِللَِّذيَن َيتَّقنوَن َأَفال َتْعِقلنوَن﴾"
النفس أقل من الترغيب للمؤمن ، وذلك ألنَّ الكافر ال يؤمن أصاًل بوجود يوم آخر كما يصفه 
اعية فكيف يخاف من عذابه ، فهو فاقد ألسس اإليمان باليوم اآلخر ابتداًءا فال يصل إلى  الدَّ

 مرحلة متقدمة بعدها . 
 في النفس البشريَّة عند الدَّعوة ، وإن كان لما سيأتي مستقباًل فكل ما فمبدأ الثواب والعقاب مؤثر 

 هو آٍت قريٌب وال محالة . 
ًسا : اإليمان بالقضاء والقدر خيره وشره : ـ  سادِّ

من أصعب أبواب العقيدة وأعقدها والتي تفرق الناس فيها إلى فرق وأقسام كثيرة ضلَّ أكثرها سواء 
لحق فيها أن كل ما قدره هللا فهو كائن ، ولكنه ال يعلم هذا التقدير فهو السبيل ، ويعتقد المؤمن ا

يأخذ باألسباب ويعمل ، ويشعر في قرارة نفسه أنَّ كل ما سيصيبه فهو مقدر له أصاًل ﴿قنْل َلْن 
 " جاءت كلمة )يصيب( بالفعل المضارع لتفيد االستمرار وتعطي80ينِصيَبَنا ِإال َما َكَتَب َّللاَّن َلَنا﴾"

النفس معنى العمل ومواصلته ، وأن ما سيصيبها في المستقبل ، والذي لم يكن يعلمه هو من 
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تقدير هللا عز وجل له ، ومع ذلك فهو اختيار العبد له فإن كان سوًءا حوسب عليه . األثر النفسي 
 الدعوي في اإليجابية التي يدعو إليها اإلسالم وأن يعمل المؤمن في حياته ال يخاف من شيء

 " . 81مهما كان "اعملوا فكل ميسر لما خلق له"
والعقيدة تحرك المؤمن الداعية وال تسكنه أو تجعله يستكين ، ومحركه النفسي هو اإليمان بالقضاء 
والقدر إيماًنا إيجابيًّا فـ"القدر هو المحرك األصيل للنفس البشريَّة وهو الدافع الحقيقي للعمل في 

" تدفعنا ألن نعمل ال لكي 82عنا من نصوص القدر الرزق واألجل"ميدان الحياة ، وأول ما يطال
اعية العمل للدنيا واآلخرة فيكون فارس النهار  ننام ونظن أنَّ السماء تمطر ذهًبا ، فدأب المسلم الدَّ
راهب الليل ، وفي كل يبتغي مرضاة هللا. من كل ما سبق يتبين لنا أنَّ فروع العقيدة لها أثر في 

لنفس تشعر بطمأنينة العتقاداتها وترتاح لها وتسير في ذي الحياة على هدى وبصيرة الد عوة وأن ا
 .   من أمرها ، ولكل أمر يقابلها

 النتائج:
ومن العرض السابق يتبين أنَّ للعقيدة التي تتأتى من قناعات نفسيَّة راسخة ، وليست عن طريق 
إكراٍه أو استغالل لظروف يمرُّ بها المدعو ، تكون أقوى وذات تأثير على نفس المدعو ، يتحرك 

من كل  ربها ولها ، ولذا اهتمَّ القرآن الكريم في أسلوب دعوته لجميع البشر بقضية استقالل الفك
قيد يكبل إطالقه وترك له المجال مفتوًحا ليحلق في فضاء المعرفة الحرة فيصل في نهاية المطاف 

يَن ِعْنَد َّللاَِّ اإلْسالمن﴾"   "83إلى الدين الحق المستقيم ، قال تعالى ﴿ِإنَّ الدِ 
الخالق  بأسره فيوهذا االعتقاد ضرورة يحتاجها كل الناس "إنَّ إعتقاد اإلنسان والنوع اإلنساني 

الة على وجوده ومهما صعد اإلنسان بذاكرته في  إعتقاد اضطراري قد نشأ قبل حدوث البراهين الدَّ
تاريخ طفولته فال يستطيع أن يحدد الوقت الذي اتصلت فيه عقيدته بالخالق ، تلك العقيدة التي 

ل كل أنفسنا مث نشأت صامتة وصار لها أكبر األثر في حياته ، وقد حدثت هذه العقيدة في
" فالنفس مدخل اإليمان المعرفي العقدي الذي يعتمد على 84المدركات الحسية على غير علمنا"
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الحقائق والبراهين واألدلة القوية الساطعة ، وهي كلها تزيد من اطمئنان النفس لما تعتنقه من دين 
 وعقيدة صالحة لكل البشر في كل زمان ومكان . 

 وقوة إيمانها بحسب قوة تلك النفوس المؤمنة ، وقد قسمَّ القرآن الكريم ونفوس البشر تختلف درجات
هذه النفوس إلى ثالثة هي المطمئنة واللوامة واألمارة بالسوء ، وأولى نفوس البشر بقوة اإليمان 
اعية فإنها لكي تدعو إلى عقيدة صحيحة تؤثر في النفوس فال بد من  وأعلى درجاته هي نفس الدَّ

ذاته أكبر المتأثرين بالدعوة التي يدعو لها ، وقد اهتمَّ اإلسالم بنفس الداعية ألنها أن يكون هو ب
 القدوة واألساس الذي منه يستمد المدعوين قوة دعوتهم وقوة اقتناع داعيهم بما يدعو إليه .

اعية واستجابات المدعو ، ولها مقاييس وموازين  إذن للعقيدة اإلسالمية تأثيرات على قدرات الدَّ
نفسيَّة نخطو بها نحو األمام إن راعيناها واهتممنا بها عند دعوتنا إليها لكونها عقيدة صحيحة 

 كاملة شاملة صالحة لكل زمان ومكان .  
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 120القرآن الكريم،سورة طه ، اآلية رقم:   43
 .259القرآن الكريم ، سورة البقرة ، اآلية رقم   44
العقيدة وأثرها في بناء الجيل ، د.عبد هللا عزام ، دار ابن حزم ، بيروت ، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء ،   45

 10م ،  ص1992هـ ، 1413ط أولى ، سنة 
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 . 19لقرآن الكريم، سورة محمد ، اآلية رقم : ا  46
 الحديث   47
روح الدين  اإلسالمي ، عرض وتحليل ألصول اإلسالم وآدابه وأحكامه تحت ضوء العلم والفلسفة ،  48

عفيف عبد الفتاح طبَّارة ، بيروت ، دار العلم للماليين ، ال يذكر تاريخ الطبع ، وجدت الجزء الثاني ، 
 .159ص

 .15م،ص1993النفس القرآني ، عدنان الشريف ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ط ثانيَّة،من علم   49
 .  14القرآن الكريم ، سورة الحجرات ، اآلية رقم   50
 .7 – 5القرآن الكريم ، سورة التكاثر ، اآليات رقم :   51
 . 260القرآن الكريم ، سورة البقرة ، اآلية رقم :   52
 .23ورة الزخرف ، اآلية رقم: القرآن الكريم ، س  53
 .51 – 50القرآن الكريم ، سورة األعراف ، اآليتين   54
القرآن والطبائع النفسيَّة ، الشيخ على محمد حسن العماري ، طباعة محمد توفيق عويصة ، دار التحرير   55

 .44م ، ص1966هـ ، 1386، لم يذكر البلد ، ط سنة 
السيرة النبويَّة ، ابن هشام ، محمد بن عبد الملك ، دار الفكر للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، طبعة   56

 .277، ص1قديمة ، لم يذكر تاريخ الطبع ، ج 
 . 277المرجع السابق ، ص   57
م ، 1985هـ، 1405القرآن وعلم النَّفس ، د.محمد عثمان نجاتي ، دار الشروق ، القاهرة ، ط ثانيَّة ،   58

 .261ص
 .122القرآن الكريم ، سورة األنعام ، اآلية رقم   59
 .1200، ص 17في ظالل القرآن ، سيد قطب ، دار الشروق ، ط  60
لول ، زكريا إبراهيم ، دار الكتاب الثقافي ، إربد،  أثر العقيدة اإلسالمية في السلوك اإلنساني ، الش  61

 .42م ، ص2005هـ ، 1426األردن ، ط أولى ، سنة 
 71ـ70تأكد:علم نفس الدعوة ، محمد زين الهادي ، ص  62
م ، 1971هـ، 1390الدعوة اإلسالميَّة دعوة عالمية ، محمد الراوي ، دار العربية ، بيروت ، ط ثانية ،   63

 .11ص
 م،ص1991عقيدة في تحقيق األمن النفسي ، د.أحمد يوسف، دار الثقافة،مصر،ط أولى،سنة أثر ال  64
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وح ، أحمد عبد المنعم عبد السالم الحلواني ، البابي الحلواني ، مصر ، ط أولى، سنة   65 اإليمان والرُّ

 .86م ، ص1947هـ ، 1366
سالم ، القاهرة ، دار النفائس، األردن، ط أولى العقيدة في هللا ، أ.د.عمر سليمان عبد هللا األشقر ، دار ال  66

 .45م ، ص2005هـ ، 1426، سنة 
وظيفة الدين في الحياة وحاجة الناس إليه ، الزحيلي ، محمد ، دار القلم ، دمشق ، سوريا ، ط ثانية ،   67

 .19م ، ص1987هـ ، 1407سنة 
( ، السيد ، أبوبكر أحمد، دار القلم ، 8دعوة)أنظر:اإلنسان بين دوافع الخير ونوازع الشر ، سلسلة منبر ال  68

 .13م ، ص1993هـ ،1413الكويت ، ط أولى ، 
 تاريخ الطبري ،    69
البداية والنهاية ، ابن كثير ، أبو الفداء الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي، دار أبي   70

 . 380مجلد السادس ، ص م ، ال1996هـ ، 1416، سنة 1حيَّان ، القاهرة ، مصر ، ط 
 .11القرآن الكريم ، سورة الشورى ، اآلية رقم :   71
 .109عقيدة المؤمن ، الجزائري ، ص   72
 .164تهذيب شرح الطحاوية ، الصاوي ، محمد صالح محمد ، دار الفرقان ، ص   73
 .12 -10القرآن الكريم ، سورة اإلنفطار ، اآليات   74
 .9ر ، اآلية رقم : القرآن الكريم ، سورة الحج  75
 .164القرآن الكريم ، سورة آل عمران ، اآلية رقم :   76
 .177تهذيب شرح الطحاوية ، ص   77
 . 4القرآن الكريم ، سورة الليل ، اآلية رقم   78
 . 32القرآن الكريم ، سورة األنعام ، اآلية رقم :   79
  51القرآن الكريم ، سورة التوبة ، اآلية رقم :   80
الحديث رواه البخاري عن علي ، في كتاب الجنائز ، باب الموعظة عند القبر ، تفسير ﴿ أمَّا من أعطى   81

 ﴾…واتقى
العقيدة وأثرها في بناء الجيل ، د.عبد هللا عزام ، دار ابن حزم ، بيروت ، مكتبة الجيل الجديد، صنعاء ،   82

 .25م ، ص1992هـ ، 1413ط أولى ، سنة 
 . 19، سورة آل عمران ، اآلية رقم :  القرآن الكريم  83
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ة  -.نقاًل عن دائرة المعارف50الدعوة اإلسالميَّة ، مدخل وتعريف ، حسين العسال ، ص  84 ، 1ج -جدَّ

 -184ص


