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ABSTRACT 

The researcher will eagerly seek to tackle the psychological aspect of the reformer and preacher in 
this contemporary era, which has been targeted by the international and regional conferences all over 
the world; they pay all efforts they can to eradicate the features and values of this true religion, by 
eliminating and abusing its bearers-- scholars and reforming preachers. The ultimate goal of sending 
down these verses in the Book of Allah Almighty is to strengthen and entertain the heart of the 
Prophet upon whom peace and prayers are, and his followers after him. The reformer in its 
established meaning is anyone who seeks to spread goodness among the people. The reformers are 
many types. Then, the researcher dealt with their impact on society. Reform mission is a form of 
worshipping Allah in the perspective of the reformers, so they have good effects on society and the 
entire universe. As corruption harms the land and destroys plants and generations. Therefore, the 
reformer with his reformist approach is a cosmic necessity to preserve and reconstruct the land. After 
that, we mentioned the difference between the good person and the reformer, and focused on this 
difference because many of people are not aware to the subtle difference between “salah (goodness)” 
and “islah (reform)”. Then, the researcher talked about the types of adversaries to the reformers and 
divided them into external and internal adversaries. Then, he addressed the reasons for the imposition 
of adversaries on the reformers, because Allah Almighty may allow dominance of the adversaries over 
the reformers in particular and Muslims in general as a test and selection for them. The researcher 
found that the types of reformers in the Holy Quran are three the best of which is good person whose 
goodness has effect to amend people’s lives, unlike the good person who is desperate for his nation’s 
situation, or the defaulted in obedience to Allah Almighty, and because of his failure between the 
work of reform and the despair because of the Satan’s whispers and his disobedience. 
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 ملخص البحث

سيسعى الباحث جاهداً ملعاجلة اجلانب النفسي للمصلح والداعية يف هذا الزمن املعاصر، الذي هتافتت عليه املؤامرات 
من كل حدب وصوب؛ ألهنم يبدلون كل وسعهم لطمس معامل هذا الدين احلنيف وقيمه، من خالل  ةالدولية واإلقليمي

القضاء على حامليه من العلماء الرابنيني و الدعاة املصلحني والتنكيل هبم، وإن اهلدف األمسى من إيراد هذه اآلايت 
املصلح يف حقيقة أمره هو  أتباعه من بعده، فيف كتاب هللا تعاىل هي تثبيت وتسلية لقلب النيب صلى هللا عليه وسلم و 

 هبا همة يتعبدم كل من يسعى لنشر اخلري بني الناس، وهم أنواع متفاوتة، مث تناولنا أثرهم على اجملتمع، وإن اإلصالح
جل وعال، وهلم آاثر حسنة على اجملتمع وعلى الكون أبكمله، وكما أن الفساد يقوم إبفساد لألرض  املصلحون رهبم

لصاحل األرض وإعمارها، مث ذكران الفرق بني ا كونية لصالح  ضرورة ك للحرث والنسل، فاملصلح ومنهجه اإلصالحيوهال
أنواع خصوم خذان اإلصالح، مث أ"و" الصالح" بني الدقيق من الناس للفارق الكثري ينتبه واملصلح وركزان عليه؛ ألنه ال

قد ، فنيأسباب تسلط اخلصوم على املصلحمث تناولنا  لداخل،، وقسمهم الباحث إىل خصوم اخلارج وخصوم ااملصلحني
، ومن يف حياهتم هلم محيصالتو  بتالءاال نوع من أنواع التسلط على املصلحني خاصة وعلى املسلمني عامةهللا جيعل 

س من ئأن أنواع املصلح يف القرآن الكرمي ثالثة فأفضل أنواعهم، صاحب الصالح املتعدي، من غري اليانتائج البحث 
حال أمته، وال املقصر يف طاعة هللا عز وجل، وبسبب تقصريه يتهاوى بني عمل اإلصالح وبني القعود بسبب وساوس 

 . شيطانه وتقصريه.
 املصلح، اخلصم، القصص القرآين.مفاتيح الكلمات: 

 املبحث األول: تعريف املصلحني وخصومهم:

 وبياهنا ليتضح مفهوم معانيها، ومن أبرزها:يف هذه الدراسة وردت مصطلحات حنتاج إىل توضيحها 

 أو وبينهما هفساد أزال والشيء انفع صاحل هو مبا أتى أمره أو عمله مجع مصلح و" املصلح: الصاحل يف املصلحون:

تَ تَ ُلوا  ٱ ۡلُمۡؤِمِننيَ ٱطَآئَِفَتاِن ِمَن  العزيز﴿ َوِإن التنزيل ويف وشقاق عداوة من بينهما ما أزال بينهما ما أو بينهما ذات  ق ۡ

نَ ُهَمۖا  ( 3)﴾ ِتٓۖ ُذر ِيَّ ﴿ َوَأۡصِلۡح يل يف و العزيز التنزيل (، ويف2َوَأۡصِلُحوا  َذاَت بَ ۡيِنُكۡمۖ ﴾) ّللََّ ٱ ت َُّقوا  ٱفَ  (، و﴿1)﴾فََأۡصِلُحوا  بَ ي ۡ

 (.4)العيب بتصرف ( املستقيم املؤدي و)الصالح( االستقامة والسالمة من و)الصاحل



82 

 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

رب من ومن الع ،، يستوي فيه اجلمع واملؤنث، ألنه يف األصل مصدر" مجع خصم واخلصم معروف كلمة اخلصوم:

واالسم  وخاصمته خماصمة وخصاما، ،واخلصيم أيضا: اخلصم، واجلمع خصماء، يثنيه وجيمعه فيقول: خصمان وخصوم

 صِ ُمونَ َوُهۡم يَِ  "﴿ومنه قرأ محزة  ،شاذوخاصمت فالان فخصمته أخصمه ابلكسر، وال يقال ابلضم، وهو  ،اخلصومة

 جانب يقال للمتاع إذا وقع يف ،واخلصم: ابلضم: جانب العدل وزاويته ،واخلصم بكسر الصاد: الشديد اخلصومة (5)﴾

 وخصم كل شيء: جانبه وانحيته. ،الوعاء من خرج أو جوالق أو عيبة: قد وقع يف خصم الوعاء، ويف زاوية الوعاء

 (.6)دتهحالقوم وختاصموا، مبعىن. والسيف يتصم جفنه، إذا أكله من  ماألشفار، واختصوأخصام العني: ما ضمت عليه 

خصوم املصلحني أبهنم: كل من عادى املصلح وسعى للصد  ، ميكننا أن نعرفخصومومن هذا التعريف اللغوي لكلمة 

ء الختالف يف املعتقد )كاليهود والنصارى واملنافقني( ومن على شاكلتهم، أو بسبب مصلحة عن دعوته اإلصالحية سوا

 مرجوة كاملسلم اجلاهل الذي يف قلبه مرض.

 أثره، وتقصص ،أثره اقتص وكذلك ،﴾ قصصا آاثرمها على فارتد تعاىل:﴿ هللا قال تتبعه، أي أثره، قص القصص:

 القصص أيضا مقصصا، واالس اخلرب عليه قص وقد وجهه، على رويته: احلديث اقتصصت وقد واحلديث، األمر: والقصة

 (.7)ابلفتح 

  (.8أخباره عن أحوال األمم املاضية، والنبوات السابقة، واحلوادث الواقعة ) :واصطالحاً  

 املبحث الثاين: الفرق بني الصاحل واملصلح

ُلحُ  َصُلحَ : "نم ف الصالح من الناحية اللغوية أصله و)اإلصالح(، )الصالح( بني الدقيق من الفارق الكثري ينتبه "ال  َيص 

اَلَحاً  ُيص ِلحُ  َأص َلحَ : "من فأصله اإلصالح أما صالح، واملصدر" صاحل فهو َصاَلَحاً   فعل هو و)َصُلَح( ،"مصلح فهو ِإص 

َلَح( أما الزم،  نفسه، يصلح ؛مزدوج دور صاحب فهو املصلح أما لنفسه، صالحه يلزمه متعد، فالصاحل فعل فهو )َأص 

 املاء بني الفقهاء عضب يفرق املياه عن الكالم غريه, مثله عند إىل نفسه يتعدى اإلصالحي فأثره للصالح، غريه ويدعو



83 

 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 وصفه، ريفغ طاهر خالطه ماء فكل لغريه، مطهر غري نفسه يف طاهرا كان  ما هو فالطاهر )الطهور(، )الطاهر( واملاء

 (.9غريه،) طهريلت صاحل ذاته، يف طاهر ماء فهو الطهور املاء أما به، للتطهر يصلح ال لكنه طاهر، ماء منتهاه يف هو

 

 املطلب األول: ــ الصاحل من خالل الرؤية القرآنية التعبدية الواقعية.

 "الصاحل" لكلمة وداملقص بيان إىل الصاحل من خالل الرؤية القرآنية التعبدية الواقعية؟ ويف هذا املطلب أنيت هو إذاً من

عليه،  حق صاحب وحقوق، لكل واجبات من عليه ما يؤدي الرجل الذي ذلك فهو ؛من الناحية التعبدية الواقعية

 فتجده:

إمياانً كامالً حىت يبلغ  أبركان اإلميان مؤمناً  فهو لربه سبحانه وتعاىل، واعتقاده سامل توحيده نقي، وخالقه، ربه جتاه :أولا 

 التقوى.درجة 

 يدع، وال يغش ال املرضى، يزور جريانه، إىل حمسن ألرحامه، واصل بوالديه، ابر التعامل، حسن الناس على جتاه :اثنياا 

 ألمرا وجممل يفجر، ال خاصم وإذا يغدر، ال عاهد وإذا يون، ال اؤمتن وإذا يلف، ال وعد وإذا يكذب، ال حتدث إذا

 ويده، لسانه من وناملسلم سلم من املسلم: قال_ َوَسلَّم  َعَلي هِ  اّللَُّ  َصلَّى_ النيب عن. خري كل  إال منه الناس يرى أال

 وهللا: قال_ َوَسلَّم هِ َعَلي   اّللَُّ  َصلَّى_ النيب أن_ َعن هُ  اّللَُّ  َرِضيَ _ هريرة أيب وعن. (10)"عنه اّللَّ  هنى ما هجر من واملهاجر

؟ َرُسول اي من: قيل !يؤمن ال وهللا يؤمن، ال وهللا يؤمن، ال  (.11)"بوائقه جاره أيمن ال الذي: قال اّللَِّ

 ويفي صالحاً  هلم بديي واثق هبا بثقته ابهلل عز وجل، ال نفسه، قدر يعرف نفسه، مع صادق فهو نفسه، جتاه :اثلثاا 

 َمن  آَمَن اِبّللَِّ َوال يَ و ِم َوَلِكنَّ ال ربَّ : ﴿ تعاىل قوله يف والصالح الرب أصناف من كثريا  هللا مجع وقد كباطنه،  ظاهره فساداً،

نَي َواب َن السَِّبيِل َوالسَّآئِِلنَي َويف اآلِخِر َوال َمآلِئَكِة َوال ِكَتاِب َوالنَِّبيِ نَي َوآَتى ال َماَل َعَلى ُحبِ ِه َذِوي ال ُقر ََب َوال يَ َتاَمى َوال َمَساكِ 
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ِدِهم  ِإَذا َعاَهُدوا  َوالصَّاِبرِيَن يف ال َبأ َساء والضَّرَّاء َوحِ الر ِقَاِب َوأَقَاَم الصَّالَة وَ  نَي ال َبأ ِس أُولَِئَك الَِّذيَن آَتى الزََّكاَة َوال ُموُفوَن بَِعه 

 (.13)الصاحل( ) املسلم ومالمح من صفات هي تلك، (12)َصَدُقوا َوأُولَِئَك ُهُم ال ُمت َُّقوَن ﴾

 

 املطلب الثاين: بيان معىن املصلح واقعياا وعبادايا 

 والذي هو حمور دراستنا، إذًا فاملصلح هو كل من مشل صفات الصاحلمث أنيت إىل بيان معىن املصلح واقعيًا وعباداًي 

 بل قط،صالح نفسه فب فهو ال يكتفي أكرب لتعبيد جمتمعه هلل سبحانه وتعاىل، دور عليه أن املذكورة آنفاً، مث أدرك

 املعصية ظالم ومن اإلميان، هدى إىل العقيدة ضالل فيسعى جاهداً أن ينقلهم من حوله، من يده إلخوانه ميد يسعى ألن

 .واآلخرة الدنيا سعة إىل الدنيا ضيق ومن الطاعة، نور إىل

احل استعماله لنفسه والصهو كل إنسان تعدى صالحه وخريه إىل اآلخرين، فهو كاملاء املطلق الصاحل  :ـــ إذاا فاملصلح

 بكم أتى الذي ما: سالفر  قائد رستم سأله عندما ،(عنه هللا رضي) عامر بن ربعي وهذا املعىن يتجلى يف حكاية لغريي،

 هللا عبادة إىل العباد ةعباد من شاء من لنخرج هللا ابتعثنا لقد: قائالً  ربعي فأجابه البالد؟، هذه إىل العربية اجلزيرة من

 (.14)اإلسالم  عدالة إىل األداين جور ومن سعتها، إىل الدنيا ضيق من القهار الواحد

 املبحث الثالث: أنواع املصلحني يف القصص القرآين

 موضع يف ولقد ورد يف القصص القرآين خاصة من خالل قصة أصحاب السبت، ثالثة أنواع للمصلحني منها ما ه

هُبُم  َعَذااًب َشِديًدا قَ َوِإَذ  ﴿ :سورة االعراف يف قوله تعاىل ِلُكُهم  َأو  ُمَعذِ  ُهم  ملَ تَِعظُوَن قَ و ًما اّللَُّ ُمه  اُلوا  َمع ِذرًَة قَاَلت  أُمٌَّة مِ ن  

ديد كثري رمحه هللا تعاىل يف حت  ابن مستنبط من آايت ومواضع أخرى، قال و، ومنها ما ه(15ِإىَل َربِ ُكم  َوَلَعلَُّهم  يَ ت َُّقوَن ﴾)

 األنواع الت تناولتها اآلية السابقة الت حتكي قصة أصحاب السبت، و الت سنتناوهلا يف مبحثنا بشكل مفصل "يرب

السبت.  يوم مكالس اصطياد على واحتالوا احملذور ارتكبت فرقة فرق ثالث إىل صاروا أهنم القرية هذه أهل عن تعاىل



85 

 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

 وقد هؤالء تنهون مل أي﴾تَِعُظوَن  قالت﴿ ملَِ  ولكنها تنه ومل لتفع فلم سكتت وفرقة واعتزلتهم ذلك عن هنت ةوفرق

ُلوا  َمع ِذرًَة ِإىَل َربِ ُكم  قَااملنكرة:﴿  هلم قالت إايهم؟ هنيكم يف فائدة فال هللا من العقوبة واستحقوا هلكوا قد أهنم علمتم

 هم ما يتقون اإلنكار اهلذ ولعل يقولون﴾يَ ت َُّقوَن  املنكر﴿ َوَلَعلَُّهم   عن والنهي ابملعروف األمر من علينا أخذ فيما ﴾أي

 .(16)ورمحهم  عليهم هللا اتب اتبوا فإذا اتئبني هللا إىل ويرجعون ويرتكونه فيه

 :ومن خالل اآلايت السابقة وكالم بعض العلماء املفسرين يتضح لنا أنواع املصلحني وهم كاآليت 

  املطلب األول ــ صاحب الصالح املتعدي:

الذي تعدى صالح نفسه إىل صالح غريه، فهذا النوع  أكمل وأفضل هذه األنواع، إنه املصلح الصاحل لنفسه واملصلح 

مبا عليها من  أي: أن هناك جمموعة قامتملَ تَِعظُوَن﴾ ٱ﴿لغريه، العامل لدينه، القاهر لعدوه، ومن هنا يقول هللا تعاىل، 

أصحاب  شتهى بعضا األرض قال اإلمام ابن كثري رمحه هللا تعاىل: ) "ملا تبليغ، وجهد يف نشر اخلري ومنع الفساد يف

السمك، فجعل الرجل حيفر احلفرية، وجيعل هلا هنًرا إىل البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل املوج  السبت

ابحليتان يضرهبا حىت يلقيها يف احلفرية، فرييد احلوت أن يرج، فال يطيق من أجل قلة ماء النهر، فيمكث فإذا كان يوم 

فشا  اره رحيه فيسأله فيخربه، فيصنع مثل ما صنع جاره، حىتاألحد جاء فأخذه، فجعل الرجل يشوي السمك فيجد ج

: اوحيكم! إمنا تصطادون يوم السبت، وهو ال حيل لكم، فقالو  ]وهنا الشاهد[:فيهم أكل السمك، فقال هلم علماؤهم

نتهوا. ي املاء فدخل، قال: وغلبوا أن ولكنكم صدمتوه يوم فتحكم العلماء الإمنا صدانه يوم األحد حني أخذانه. فقال 

هُبُم  َعَذااًب َشِديًدا  :﴿هنوهم لبعض بعض الذينفقال  ِلُكُهم  َأو  ُمَعذِ  : مل تعظوهم، وقد يقول﴾ملَ َتِعظُوَن قَ و ًما اّللَُّ ُمه 

 .(17)َمع ِذرًَة ِإىَل َربِ ُكم  َوَلَعلَُّهم  يَ ت َُّقوَن ﴾ :﴿وعظتموهم فلم يطيعوكم؟ فقال بعضهم
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هوم أن واألهداف، فليس عندهم مف الوسائل يف الدين بني الكثري من املسلمني من يلطونولألسف الشديد هناك 

ناء يف ب جمتمعه، له دور يف صاحل إنسان إجياد األعظم منها وسائل، اهلدف إال هي ما واحلج والصيام والزكاة الصالة

 اإلصالح والنهوض مبجتمعه شعباً وأرضاً. ويف العمل

 

 .املصلح اليائس من حال أمته املطلب الثاين:

 ملَِ يقول هللا تعاىل حاكيًا عن أصحاب السبت اليائسني من معصية العصاة، وأهنم مل ينفع معهم وعظ وال إرشاد،﴿  

، ومل يصغ للنصيح، بل استمر على  م، كأهن(18) "قال السعدي﴾تَِعظُوَن  يقولون: ال فائدة يف وعظ من اقتحم حمارم اّلل 

، إما هبالك أو عذاب شديداعتدائه وطغيانه  (.، فإنه ال بد أن يعاقبهم اّلل 

بعض األحيان يكون املصلح مستقيماً على شرع هللا تعاىل، حافظاً حلدوده يف نفسه، ولكنه يبلغ اليأس يف نفسه مبلغه، 

 على وحفاظاً  سه،لسالمة نف تقدمياً  والسكوت الصمت فيؤثر املصلحني، إخوانه نصرة عن حىت يصل إىل درجة التخاذل

 السالمة. وظن العجز طوية، ولكنه سوء عن مصلحتها، ليس

 املطلب الثالث: املصلح املقصر يف جنبات هللا عز وجل.

ن ابتاله الشيطان مم فهو مثل الشمعة حيرق نفسه لكي يضيئ لآلخرين، فهناك من يقوم بعملية الدعوة واإلصالح لكنه 

أن يستمر  عات واقرتافه لآُلاثم، يكون يف صراع شديد مع نفسه والشيطان، إماابلذنوب واآلاثم، فبسبب تقصريه يف الطا

يف سلوك طريق الدعوة واإلصالح، أو ينجر وراء آاثمه وذنوبه حىت يصري من القاعدين، أيتيه الشيطان فيزين له ترك 

عوة للخري قطاع عن الدالعمل ونشر اخلري؛ ألنه ممن استهوته نفسه حىت يكاد أن يسقطه شيطانه، وال شك إن االن

ومشاركة الصاحلني وظيفتهم هو الشيطان بذاته،  وهلذا لن يكون املصلح املقصر أكثر تقصريا من الداعية اللص، الذي  

يقول:  محهما هللا تعاىل، ر بن أمحد بن حنبل كان سبباً يف ثبات اإلمام أمحد بن حنبل يوم حمنته، فقد روى ابنه عبدهللا 
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قال: أبو اهليثم احلداد اي أبت فاهليثم  لدي أمحد بن حنبل يقول: رحم هللا أاب اهليثم، فقلت: من أيبكنت كثرياً أمسع وا

قال  ،ملا ُمدت يدي إىل العقاب وُأخرجت للسياط إذا أان إبنسان جيذب ثويب من ورائي ويقول يل: تعرفين؟ قل ت: ال

وصربت ، قاملؤمنني أين ُضربت مثانية عشر ألف سوط ابلتفاريمري أأان أبو اهليثم العيار اللص الطرار، مكتوب يف ديوان 

فكان سبباً يف ثبات اإلمام (.19) فاصرب أنت يف طاعة الرمحن ألجل الدين، يف ذلك على طاعة الشيطان ألجل الدنيا

يرتك عمل اخلري من وكأنه ُياطب  انفيس اكالم رمحه هللا     قال اإلماُم العالَّمُة ابن حزم، و محد بن حنبل رمحه هللاأ

قد توصل الشيطان إىل مجاعة من الناس أبن أسكتهم عن تعليم اخلري؛ أبن وسوس إليهم، أو " :والدعوة بسبب تقصريه

فمن أمر ابملعروف وهنى عن املنكر وعصى مع ذلك فو هللا ال ضاع له ما أسلف  إذا أصلحتم أنفسكم،  ملن يقول هلم:

، وليوضعن كل ما عمله يوم القيامة يف ميزان يرجحه مثقال ذرة، مث ليجازين من خري، وال ضاع عنده ما أسلف من شر

ري ِ َوأَي ُمُرونَ   أبيهما غلب، هذا وعد هللا الذي ال يلف امليعاد... وقد أمر تعاىل فقال: ُعوَن ِإىَل اخلَ   ﴿َول َتُكن مِ نُكم  أُمَّةٌ َيد 

َهو َن َعِن ال ُمنَكِر َوأُ  ِلُحونَ اِبل َمع ُروِف َويَ ن   رتاض الذي قدمنا فهو فمن رام أن يصدَّ عن هذه السبيل ابالع ﴾ ولَِئَك ُهُم ال ُمف 

فاسق، صاد عن سبيل هللا، داعية من دواعي النار، انطق بلسان الشيطان، عون إلبليس على ما حيب، إذ ال ينهى عن 

ه قائل: سئل عن مسألة فأجاب فيها، فقال ل ابطل وال أيمر ابملعروف وال يعمل خرياً، وقد بلغنا عن مالك بن أنس أنه

اي أاب عبدهللا: وأنت ال تفعل ذلك؟  فقال: اي ابن أخي ليس يف الشر قدوة، رحم هللا اخلليل بن أمحد الرجل الصاحل 

(، وذُكرت هذه املسألة يوماً 20ي( )اعمل بعلمي وال تنظر إىل عملي ينفعك علمي وال يضررك تقصري ) :حيث يقول

وصدق  "ودَّ إبليس لو ظفر منا هبذه؛ فال أيمر أحٌد مبعروف وال ينهى عن منكرن البصري رمحه هللا فقال: "حبضرة احلس

احلسن؛ ألنه لو مل أيمر املعروف ومل ينه عن املنكر إال من ال يذنب: ملا أمر به أحد من خلق هللا تعاىل بعد النيب فكل 

ما من أحٍد إال وقد " :عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال منهم قد أذنب, ويف هذا هدم لإلسالم مجلة، فقد صح

 (.21")أل مَّ، إال ما كان من حيىي 



88 

 
Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

فخذوا حذركم من إبليس وأتباعه يف هذا الباب، وال تدعوا األمر ابملعروف وإن قصرمت يف بعضه، وال تدعوا النهي عن  

منكر وإن كنتم تواقعون بعضه، وعل موا اخلري وإن كنتم ال أتتونه كله، واعرتفوا بينكم وبني ربكم مبا تعملونه خبالف ما 

قد كَتب ابُن حزٍم هذه املقالة الزَّكيَّ ة يف معرض اعتذاره لغريه عن إرشاده ووعظه يف (. و 22)بنصِ ه انتَ هى عنُه تعلِ مونه" 

 خامتة رسالته حيث قال قبل هذه املقالة بقليل.

 : أثر املصلح على جمتمعه من خالل القصص القرآينلرابعث ااملبح

فاإلصالح  يهم،اخللق، ويشفق عل فريحمجل وعال،  وظيفة مهمة، يتقرب هبا العبد إىل ربه إن القيام بعملية اإلصالح

األرض ابلطاعة، وتنهض األمة ابلعدل واإلحسان، وهناك مثار لضرورة وجود وإجياد املصلحني يف  تعمر معناه العام أن

 اجملتمعات وهي كالتايل:

تمعات إىل عبادة اجمل تعبدية، من خالل هذه الرسالة يقوم برتغيب أواًل: إن مهمة املصلح ورسالته يف الدنيا هي رسالة

فهي وظيفة األنبياء و الرسل عليهم السالم، فال يقوم املصلح ابلنفع لنفسه فقط، بل مهه ومبتغاه أن يقوم  هللا وحده،

اَي َبيِن آَدَم ِإمَّا ﴿تعاىل:  قال هللا إبسعاد الناس وإدخال السرور عليهم، من خالل إرشادهم لطريق األنبياء عليهم السالم

َلَح َفال َخو ٌف َعَلي ِهم  َوال ُهم  حَي َزنُوَن﴾أَي تِيَ نَّكُ   رسلي اتبع فمن أي" م  ُرُسٌل ِمن ُكم  يَ ُقصُّوَن َعَلي ُكم  آاَييت َفَمِن ات ََّقى َوَأص 

 لنفع ال الناس، إلصالح فائدته الرسل إتيان كان  وملا حيزنون، هم وال عليهم خوف فال وعمله نفسه وأصلح فاتقاين

 على ريضاوحت الرسل، إرسال حكمة إىل إمياء والصالح، التقوى جعله إىل الرسل اتباع اجلواب جعل عن عدل الرسل،

 (. 23)للرسل"  ال لألمم فائدته أبن اتباعهم

 ونية لصالحك  ضرورة كما أن الفساد يقوم إبفساد لألرض وهالك للحرث والنسل، فاملصلح ومنهجه اإلصالحي  اثنياا:

ِسُدوا يف األر ِض بَ ع َد ِإص الحِ  األرض وإعمارها وبنائها وتشييدها وظهور اخلري فيها، قال تعاىل:  َها َذِلُكم  َخري ٌ ﴿َوال تُ ف 

ُتم  ُمؤ ِمِننَي﴾ ِلُحوَن * َأال (،24) َلُكم  ِإن  ُكن   َا حَن ُن ُمص  ِسُدوا يف األر ِض قَاُلوا ِإمنَّ ِسُدوَن إِ  ﴿َوِإَذا ِقيَل هَلُم  اَل تُ ف  ُم  ُهُم ال ُمف  هنَّ
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ُعُروَن﴾  األمور كانت  إذا إنهف اإلصالح، بعد وماضره األرض يف اإلفساد عن تعاىل "ينهى كثري  ابن ، قالَوَلِكن  اَل َيش 

 (.25)العباد""  على نما يكو  أضر كان  ذلك بعد اإلفساد وقع مث السداد، على ماشية

وأمان وسالمة واستئمان مادام يوجد هبا املصلحون الرابنيون؛ ألن هللا عز وجل جعل يف أمن  البشريَّة احلياة : إنَّ اثلثاا 

دقيق، وسنن كونية منتظمة، وكما جعل هللا هلذا الكون الفسيح قوانني حتكم سريه، جعل هللا  إال بنظام احلياة ال تسري

هذه القوانني لتضبط  للنَّاس ليبيِ نوا ُسلالرُّ  هللا أرسل ذلك أجل من عز وجل يف أرضه قوانني حتكم سري البشرية مجعاء؛

لقوانني ا بعد األنبياء والرسل   عليهم الصالة والسالم   هلذه املبيِ نون هم واملصلحون سريهم على هذا اجلرم من األرض،

  َوَما: ﴿تعاىل الق واجملتمعات؛ األمم بزوال املؤِذن االحِنراف من اجملتمعات أمان صمام هو له وبياهُنم السماوية الرابنية،

ِلكَ  َربُّكَ  َكانَ  ُلَها ِبظُل مٍ  الُقَرى لِيُ ه  ِلُحونَ  َوأَه   سنته من ليس أنه وهو خر،آ وجه اآلية ويف  ، يقول حممد رشيد رضا:﴾ُمص 

 والعمرانية، اعيةاالجتم أعماهلم يف مصلحون وأهلها والشرك الظلم تفسري مع فيها يقع بظلم القرى يهلك  أن تعاىل

 يف وأيتون لسبيلا ويقطعون الفواحش يرتكبون وال شعيب، كقوم  احلقوق يبخسون فال والتأديبية، املدنية وأحكامهم

 كقوم  الضعفاء، تعبديس جبار ملتكرب يذلون وال هود، كقوم  اجلبارين بطش ابلناس يبطشون وال لوط، كقوم  املنكر انديهم

 أنه يراد نأ وحيتمل للعمران، املدمر الظلم وهو واألحكام، األعمال يف اإلفساد الشرك إىل يضموا أن البد بل - فرعون

 مومعامالهت أعماهلم حل يف مصلحني منهم األكرب اجلمهور كان  إذا ألنفسهم، أهلها من قليل بظلم يهلكها ال

 (.26للناس)

 وعزمية صرب،و  للمصلح أثر رابين جليل وثواب من هللا عز وجل عظيم بسبب قيامه بعملية اإلصالح بثبات رابعاا:

َر وصمود؛ بسبب أنه مستشعر قول هللا تعاىل:﴿   مصلحون، ألهنم جرهمأ نضيع ال إان ال ُمص ِلِحنَي ﴾"ِإانَّ اَل ُنِضيُع َأج 

 (.27)" البديع اإلجياز طريقة على عليهم وثناء هلم الوصف بشمول اكتفاء ذكرهم فطوي
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رَ  ُنِضيعُ  الَ  ِإانَّ  ويقول الشعراوي رمحه هللا " وقوله:﴿   الصالة َوأَقَاُموا   لكتاباب قوله:﴿ مُيَسِ ُكونَ  بعد﴾املصلحني  َأج 

 إال يصلح ال اجملتمع ألن الصالة؛ ويقيمون ابلكتاب ميسكون من على يعتمد اجملتمع يف إصالح أي أن على ﴾دليل

 (.28القومي") املنهج لك وأنزل اجملتمع، وخلق خلقك مبن صلتك أنت استدمت إذا

 املبحث اخلامس: أنواع اخلصوم للمصلحني من خالل القصص القرآين

من خالل القصص القرآين لغري األنبياء عليهم السالم، تبني للباحث أن هناك خصوما وأعداًء لكل من يقوم بوظيفة 

سنة  احلياة إال على أساس ماألنبياء عليهم السالم إىل يومنا هذا، وهذه سنة كونية أزلية ال تقو اإلصالح، من بعد 

املدافعة، فحيثما يوجد املفسدون يبعث هللا املصلحون اجملددون، ومن خالل استقراء اآلايت القرآنية حبسب سياقاهتا، 

 بشكل عام يكونون على نوعني اثنني: اخلصوم أن واضًحا ابت

  لب األول: اخلصم اخلارجياملط

وضوح  ىعل يعمالن أظهر وأوضح أصناف، صنفان وأقصد ابخلارجي الذي يكون من خارج نفس املصلح، وهم أربعة

فاء وتسرت إما خ يف يعمالن وصنفان لربهان وال إىل كثري حبث، ومها الكفار واملشركون، نالشمس، وهؤالء ال حيتاجو 

إذا  يف قلوهبم مرض مصلحة دنيوية، أو دفع مفسدة يوفهم الشيطان أهنا ستقع عليهمبنية خبيثة كاملنافقني، أو كان 

صاحلوا املصلحني واعرتفوا هبم ودعموا أنشطتهم، فهؤالء هم من املسلمني الذين بينهم وبني النفاق شعرة واحدة فقط، 

 وسيأيت بياهنا ابلتفصيل.

 املطلب الثاين: وهم خصوم الباطن

 ها.خبلجات النفس وأهوائ قملصلح، الذين يالطون نفسه داخليا، ومها الشيطان، وما يتعلوأقصد هبم أعداء ا 

 الشرق أمم من وغريهم احلديثة العاملية الصهيونية آمَنت ، لقدوالكفار من خصوم اخلارج هم املشركون صنف ــ فأول

من  األكرب، ولعلو  األخطر العدو منه جعلوا فقد وهلذا املستقبل؛ معركة يف للبقاء واألقوم األقوى هو املصلح أن والغرب
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 َكانُوا  ال َكاِفرِينَ  ِإنَّ  عاىل:﴿ت هللا قال فقد النهار، رابعة يف كالشمس  جليًّا هذا له القرآن الكرمي يتبني آلايت يتمعن ويتدبر

 . (30")نيعبدو  ما عبادة وترككم وبرسوله ابهلل إميانكم على احلرب لكم مبناصبتهم:"(، أي29)﴾ ُمِبيًنا َعُدوًّا َلُكم  

 أبن لمؤمننيل وجل عز هللا من اإلخبار يتضمن كالم  الشوكاين:""  ابتداء علي بن حممد العالمة يقول اآلية هذه ويف

 وهتيأ ذلك، وااستطاع إن الكفر إىل اإلسالم عن يردُّوكم حىت وعداوتكم قتالكم على مستمرين يزالون ال الكفار هؤالء

 االغرتار من املؤمنني انهسبح هللا حذَّر مث عليه، وقدرهتم ذلك من متكنهم ابستبعاد ُمشِعر الشرط هبذا والتقيد منكم، هلم

 َوَمن  : ﴿ فقال ،للمؤمنني املقاتلة من يريدونه ملا الغاية هو الذي دينهم عن ردِ هم من يريدونه، فيما والدخول ابلكفار،

 ("31) ﴾ أَع َماهُلُم   َحِبَطت   فَُأولَِئكَ  َكاِفرٌ   َوُهوَ  فَ َيُمت   ِديِنهِ  َعن   ِمن ُكم   يَ ر َتِدد  

 واملكر لعداوةا ألوان شىت واستخدامهم واإلسالم، والتوحيد اإلميان ألهل واملشركني الكفار عداوة دوام هو فاملقصود إًذا

 الفكري ابلغزو واترة ادي،االقتص ابلغزو واترة االحتاليل، العسكري يتسلطون على رقابنا ابلغزو فتارة والتخطيط خببث،

 من متتالية سلسلةو  شىت، صور إهنا والدميقراطي، السياسي ابلتدخل واترة اإلابحي، األخالقي ابلغزو واترة والثقايف،

 والعرب. املسلمني مع واملعركة الصراع إدارة ألوان

(، وهم يف احلقيقة خصوم 32﴾)َمَرٌض  قُ ُلوهِبِم   يف  هم خصوم الظاهر وهم املنافقون، واملسلمون﴿ الَِّذينَ  ـ وأما النوع الثاين

عدواهتم عالنية، بل يعشقون العمل وسط الظالم، وهم يف احلقيقة أخطر على املصلح من انحية وضوح  نال يظهرو 

م مرض ألصل خلصوم املصلحني من املسلمني الذين يف قلوهبأواًل احلديث عن املنافقني؛ ألهنم ا لهوية الكافر، وسنتناو 

 :وسيكون على النحو اآليت

،: الدراهمُ  نَ َفَقتِ : يُقال البالغة كما ذكره صاحب كتاب أساس  لغةً - النفاق معىن :أولا   يف نفًقا بتغيي وهو نَِفَدت 

: وتنفقته فيها، دخل :وانَفق ونفق انفقائه، من خرج: وانتفق( كالفأر  حيوان)الريبوع  ونفق اإلنفاق، عليه وأخذوا األرض،

 (.33)منها  أخرجته
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 يشبه حيوان وهو الريبوع، انفقاء من مأخوذة كلمة:  "املنافق :الشعراوي رمحه هللا  يف بيان معىن املنافق الشيخ يقول 

 وهو السرداب، ُيشِبه الذي حرهج إىل ُيسرِع فهو ليفرتسه، آخر حيوان يتتبَّعه وحني سراديب، يف اجلبال يف يعيش الفأر،

 فكأنه االفرتاس، نم فينجو اخللفية، كاألبواب  الفتحات هذه ومثل له، خمارج لتكون اجلحر هلذا فتحة ِمن أكثر يفتح

 ال مبا لسانُه ينطق نفسه، مع متعارًِضا املنافق جند ولذلك به؛ اللحاق على يقوى فال غريه، منه يُنافق نفًقا لنفسه فتح

 (.34)الكفر" يضمر وقلبه اإلميان، كلمات  يقول لسانُه نفسه، مع متخبِ طًا به، يؤمن

 فهو اإلميان، أبصول يبَ التكذ يفيه الذي كان  فإن وُيِفيه، يُبِطنه ما غري يُظِهر الذي هو" فاملنافق: االصطالح يف أما

 اإلسالم، من هلم ظِهرهيُ  مبا املؤمنني خلداعه العذاب؛ يف عليه يزيد وقد الكافر، حكم اآلخرة يف وحكُمه اخلالص، املنافق

َفلِ  الدَّر كِ  يف  ال ُمَناِفِقنيَ  ِإنَّ  :﴿تعاىل قال َس   رسولهو  وكتابه ابهلل الكفر غريَ  ُيِفيه الذي كان  وإن (،35﴾)النَّاِر  ِمنَ  األ 

 .(36) ق"النفا ُشَعب ِمن أكثر أو شعبة فيه الذي فهو هلل، املعصية من شيء هو وإمنا وسلم، عليه هللا صلى

كالمًا مجياًل عن سبب ظهور املنافقني يف اجملتمعات اإلسالمية واختفائهم وراء   (الدعوة أصول) كتاب  يف وقد جاء

  وتعلو الكافر، تمعاجمل يف هللا إىل الدعوة تنتصر عن هللا سبحانه وتعاىل فقال "عندما ءإسالمهم مع كفرهم بكل ما جا

َنعة القوة تكونف الكافرين، سلطان ويذهب الكفر، قوة وتستأصل أفواًجا، هللا دين يف الناس ويدخل تعاىل، هللا كلمة
َ
 وامل

َقوا ومل املؤمنني، مع يؤمنوا مل الذين املنافقون، يوجد أن ميكن ذلك عند - للمسلمني  مع معروفني اهرينَ ظ كفرهم  على يَ ب  

 .(37( )اإلسالم ويُظِهرون الكفر فُيبِطنون املسلمني، سطوة من خوفًا الكافرين؛

 واملتملق بعدواته الذي حصل يف قلبه مرض شبهة أو مرض مصلحة ترجى لدفع ضر حاملتمصل املسلم ــ النوع الثالث:

ن يف قلوهبم مرض، وهو الذي إىل الطريق يف ضعف إمياهنم ابهلل ومبنهجه يف األرض، وهؤالء يسريون بياف منه؛ أو بسب

 َمَرضٌ  قُ ُلوهِبِم   يف  َوالَِّذينَ  ُقونَ ال ُمَنافِ  يَ ُقولُ  ِإذ  ﴿ يرجعوا وينتبهوا ألنفسهم، وهم املقصودون يف قوله تعاىلطريق النفاق إذا مل 

 .(38) الشبهة: وقيل الشك،: وقيل والعداوات، اإِلَحن: ابملرض املراد ﴾)أن
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تصارع ملكاهتم، وما هم القوم الذين تقلوهبم مرض: "وقال اإلمام الشعراوي رمحه هللا مبيناً الفرق بني املنافقني والذين يف 

على ألسنتهم يتناقض مع ما يف صدورهم، أما الذين يف قلوهبم مرض فهم ضعيفو اإلميان؛ مسلمون ساعة الرخاء؛ فارون 

ملكاهتم  جفهناك فريقان ذكرمها احلق سبحانه وتعاىل؛ املنافقون وهؤالء كانوا من األوس واخلزر ا إذً  ،من الدين ساعة الشد

لى وواحد منهم كان ينتظر أن يلبس اتج امللك، ومبجيء رسول هللا ص ،متضاربة؛ ألهنم كانوا يريدون السيادة على املدينة

هللا عليه وسلم إىل املدينة تنتهي منه هذه الفرصة وتضيع فرصة امللك والزعامة، وقد أوجد ذلك يف نفسه حقداً وغيظاً. 

املدينة كلهم على اإلميان والدخول يف اإلسالم؛ جعلت هؤالء املنافقني ال يستطيعون ولكن ظاهرة اإلقبال من أهل 

قلوهبم مرض ليسوا  والذين يف املقاومة؛ لذلك نطقوا الشهادتني أبلسنتهم وبقي يف قلوهبم حقد وضغينة على اإلسالم،

 .(39منافقني ولكنهم ضعيفو اإلسالم، )

 

 لى املصلحنياملبحث السادس: أسباب تسلط اخلصوم ع

التدمري اترة و  بشكل عام كتسلطهم ابلقتل املصلحني األعداء واخلصوم على إن  هناك أسباب حسية ومعنوية لتسلط

م ومنذ قدمي الزمان وإىل يومنا هذا ومازال اخلصو  والسخرية واالستهزاء اإلعالمي اترة أو وصفهم أببشع النعوت اترة،

 ري يرجع ألمور عدة منها:يشنون عليهم صنوف احلروب؛ وهذا بتقدي

إن هللا عز وجل قد جيعل التسلط على املصلحني من قبل اخلصوم خاصة وعلى املسلمني عامة ليكون ابتالًء هلم،  :أولا 

 يقع وإمنا م،غريه من عدواً  عليهم يسلط ال أبن األمة هذه على تفضل قد وجل عز هللا ومتحيصا يف حياهتم، و إن

 َسِبيالً  ال ُمؤ ِمِننيَ  َلىعَ  لِل َكاِفرِينَ  اّلل ُ  جَي َعلَ  َوَلن : ﴿وجل عز هللا قال مجيعهم ، على ال املسلمني بعض على التسلط

 املؤمنني على هلم علجي ال أبنه املراد أن منها: للعلماء أوجه اآلية هذه معىن "يف: البيان أضواء يف الشنقيطي قال ،(40﴾)

 عليه هللا صلى عنه غريهو  مسلم صحيح يف ثبت كما  بيضتهم؛ ويستبيح ويستأصلهم املسلمني دولة به ميحو سبياًل 
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 أنفسهم سوى من عدوا عليهم يسلط وأال بعامة بسنة أمت يهلك أال ريب سألت وإين: قال أنه ثوابن حديث من وسلم

 .  (41. )بعضاً  عضهمب ويسيب بعضاً  يهلك بعضهم يكون حىت ذلك ألمت أعطاين قد هللا وإن بيضتهم، فيستبيح

من أسباب التسلط ضعف دور املصلح، يف إرشاد وتوجيه أمته للخري، وجماهدة أعماهلم الشريرة، والنهوض ابألمة اثنياا: 

 إذا: يقول سلمو  عليه هللا صلى هللا رسول مسعت: قال عنهما هللا رضي عمر ابن عن داود أبو روى ،من براثن الرذيلة

 إىل ترجعوا حىت نزعهي ال ذالً  عليكم هللا سلط اجلهاد وتركتم ابلزرع، ورضيتم البقر، أذانب وأخذمت ابلعينة، تبايعتم

 داخلون يف هذا احلديث، إذا تكاسلوا عن أداء أمانة الدعوة وتبليغ الناس اخلري. ن(. واملصلحو 42دينكم")

ة واالستنقاص من ر التفرق والتشرذم الذي يعيشه املصلحون وتسلط بعضهم على بعض، ابلسباب اترة والشتم ات اثلثاا:

بعضهم البعض اترة، وهذا ال يدم إال األعداء واخلصوم، إن مما يزعج الصادقون من هذه األمة، أن يكون للعاملني يف 

حقل الدعوة املعاصرة أعداء من خارجها يرتبصون هبا، ويكيدون هلا، فهذا أمر منطقي اقتضته سنة التدافع بني احلق 

َعُدوًّا ِمَن  والشر، الت أقام هللا عليها هذا الكون الذي نعيش فيه:﴿ وََكَذِلَك َجَعل َنا ِلُكلِ  َنيب ٍ والباطل، والصراع بني اخلري 

رِِمنيَ   (.43﴾)ال ُمج 

 األخذ ترك هو وكلالت بعض من املصلحني، أن فهم فقد هللا عند بعض املصلحني اخلاطئ، على التوكل : مفهومرابعاا 

 عليه هللا صلى حممد املتوكلني سيد لطبقه كذلك  األمر كان  ولو اإلسالم ، لدين خمالف األمر هذا أن مع ابألسباب،

الرزق،  طلب يف والسعي العمل على الصحابة وحيث دواءه، وللمرض زاده، وللسفر ُعدته، للنصر أيخذ كان  فقد وسلم،

 من املصلحني من فكم األمور، كل  يف احلقيقي التوكل وجل عز هللا على التوكل عدم: أيًضا التوكل فهم احنرافات ومن

املصلح األصل فيه أن يقوم ف وظيفته أو جتارته، فتجده يكسل ويفرت بسبب خوفه من انقطاع رزقه، يف رزقه أبن يعتقد

 أنكم لو: "والسالم صالةال عليه يقول التوكل عقيدة ابلتوكل على هللا حق توكله، وأن ال ياف يف هللا لومة الئم، فأين

 (.44)"بطاانً  وتروح مخاًصا تغدو الطري يرزق كما  لرزقكم توكله، حق هللا على تتوكلون
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 خلامتة ا

    هناك خصم للمصلح أشد فتكا له وأشد خطورة عليه، وهو املنافق الذي يظهر احملبة ويبطن اخلبث والكره له، وال تقل 

حكم  ومصاحله الشخصية، وهو قريب جداً منخطورة املسلم الذي يف قلبه مرض، الذي يعادي املصلح بسبب أطماعه 

 املنافق.

، ن حال أمتهم أنواعهم، صاحب الصالح املتعدي، من غري اليائس    أن أنواع املصلح يف القرآن الكرمي ثالثة فأفضل

وبسبب تقصريه يتهاوى بني عمل اإلصالح وبني القعود بسبب وساوس شيطانه  ،يف طاعة هللا عز وجل وال املقصر

 ه.وتقصري 

   إن اآلايت الت تتحدث عن املصلحني وخصومهم، كثري منها أتى على قالب قصصي، وعلم القصص علم قدمي حيتاج 

إىل تنزيله للواقع املعاش، حىت يكون أكثر أتثريًا يف الواقع املعاش، فال يكون قصصًا تتلى جللب الراحة وقضاء أسعد 

وص يف أسرار معاين هذه القصص، والعيش معها بواقعية ومعاصرة األوقات معها، ال جيب أن تصرف فيه األوقات للغ

 اتمة.

    جيب على الدعاة يف هذا العصر الذي يراد ألهله املسلمون أن يغربوا من اتريهم اجمليد، أن يكافحوا من أجل تذكري 

 حىت إطفاء وهج نأمتهم مباضيهم التليد، ويذكروا املسلمني خبطط أعدائهم الذين ال يهدئو 

والتشرذم الذي يعيشه املصلحون وتسلط بعضهم على بعض، ابلسباب اترة والشتم اترة واالستنقاص من    إن التفرق 

 بعضهم البعض اترة، وهذا ال يدم إال األعداء واخلصوم، 

مفهوم التوكل على هللا عند بعض املصلحني اخلاطئ، فقد فهم بعض من املصلحني، أن التوكل هو ترك األخذ ــ 

 ور هذا الدين.ابألسباب، مع أن هذا األمر خمالف لدين اإلسالم 
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 .222ص:
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 .31الفرقان:  سورة( 43
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 .1/30 ،205 ، حديث رقممرشد، وآخرون عادل- طاألرانؤو 
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 بريوت: دار الكتب العلمية.
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