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بين األصالة  المي  ـاإلس ي  وـعالد   اب  ط  ــالخ  تجـــديـد 

 رةـاصـوالمع
   د عبد الهاديم  ح  د البشير م  م  ح  د. م() 

ة م  ق د    :م 

فة هللا في األرض المسلم وهدفه األسمى في هذه الدنيا هو خال غاية إن  

    :ىتعبالقبا   ،ىسببحانه وتعبال لهوتحقيق العبودية ، عمارهاإو

يحتببال لمعيتببا  وبهببذا  [56]الببذاريا :       

بب ببخ   ن أجلببه  يحقببق بهببا هببذا الكببرض اليبيببر الببذي م  يتببا   ع  الم  هببذه ق ،ومببن ل 

ة عوي بالد  يحتاجهبا لتوصبير رسبالته  ؛التي تضببط خطاببه البد عوي  الضوابط 

 عوي  البببد   ف بالخطبببابر  ع بب وهببو مبببا؛ أفببراد المجتمبببّ  اف بببة  ىامية إلبببالس بب
 . اإلسالمي  

ف فببي ق  ه  ت  أصبببم م  اإلسببالا اليببوا  إن   ببي  مببا ، ال ببذي  هة ومتهجببالحضبباري   ه  م 

ومبا مبن كر بة غيبر  ك ببه ،يخاطب به الت اس ويبدل هم ببه ، ويقبتعهم بالتمس ب

نحبو هببذه  ةمببن بلبدان العبالم إج  وجهبم سببهامها اإلبليسبي   بلبداف  تجتبا راشبدة 

نبوامي  اليبون ، ومبا مبّ  يةف الس امية التي جاء  هداية للت باس متمشبالد عوة 

 الفطرة السليمة وانسجمم معه . هعلي م  ل  ب  ج  

بهبا اإلسبالا ، والطببق  ض  ر  ع بي  التبي  م الطريقبة  ه  من أسباب هذه الت   إن  
بب إن  فيببه، وا قببد  الببذي ي   المسببلمين فببي هببذا ى علببن أوجببب واجبببا  اإلسببالا م 

اإلسبالا  ىعلب داعي اليبوني  ، وبهبذا الت ببتعقيداتها اليثيبرةف من الحياة ر  الظ  

 ا اإلسبالا  د  ق بي   أن  الواجبب فبي هبذا الوقبم  قصعتها . إن   ىعل تداعي األ لة 

ا ، والسياسببا ، والخطببط هببة تتضببم فيهببا الموج   علمي بب بدراسببة   كيبباة   مببته   

ويسبر  ، والمشروعا  المقتعة التي يمين تتفيذها بسبهولةالهادفة، والبرام 

 .األرض ىعل ماء  الس   ق رسالة  حق  لتت

وامتثببا  باإلسببالا هببذه الضببوابط تتمثببر فببي طريقببة خطبباب الت بباس  إن  

    هببا لتببد  ل  ة جبباء     الرسبباج  السببماوي   الحسببتة ؛ كيبب  إن  األسببوة والقببدوة 
قاذ  و ه الخبالق ، ـ وأن ب ىوكدانية هللا ـ سبحانه وتعبال ىعلالت اس  وهبو البر 

                                         
() ببـت ة ر مبدي إدارة التقببويم والقيبباس التربببوي بالجامعببة، مبدير مر ببآ بحببوي القببرـن اليببريم والس 

 التبوية )الميل ف(.
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إج   صبم  ة ال تبي جتد للت اس كبدود العبودي بحد   لتها جاء  القوة المتين ؛  ما أن  

 .هلل الذي خلق اليون

للتطبيبق جباء  بمبته  المعاملبة  قابلبةف   ما أن  الرساج  لتيون واقعيبةف 

الذي اعتبور العداء لإلسالا  إن  الد ين هو المعاملة . سر، فأصبم الحستة والي  

ا تي سليهلاة غير اإلسالمي   لمعاملةـ في بعض األكيان ـ لنتيجة  ه  م  العالم وع  

ببا أبببرق صببورةف   فببي شبباةهةف  بعببض المسببلمين فببي التعامببر مببّ اّخببرين ، مم 
ف عببن اإلسببالا اإلعببالا الكربببي   والمسببلمين ، ، وفببي أ هببان الكببربيين عمومببا

ب إج   ،كقيقبة اإلسبالا ف  يعر   ن  م  تهم م   رغم أن   لمبته  ب أن  الكبرض والتعص 

أ ثببر مببا يعبباني متببه الخطبباب هببو ، ولببذلكي اإلقصبباء واإلكببال  هببو الببد اع

 .اإلسالمي  

ف على  لك فإن   بالحاجة تبرق لتعآيبآ قبيم البد    وتأسيسا ن ين ومضباميته م 

مبا يحبيط ببه مبن  بروف  ر  د يضّ في كسبانه    متجد    دعوي   خال  خطاب  

بتببا أن نقببف علببى  كببري   ،وليببن قبببر أن نتتبباو  تجديببد الخطبباب اإلسببالمي  

 إليه. أسباب الدعوة 
 

 

 المبح  األو 

 (األسباب والمقاصد) تجديد الخطاب اإلسالمي  

 

 : تجديد الخطاب اإلسالمي   ىأسباب الد عوة إل

 أسباب الدعوة لتجديد الخطاب كثيرة نذكر منها: إنَّ 
 ة تطالببب بتجديببد الخطبباب اإلسببالمي  بعببض الحيومببا  اإلسببالمي   [1]

خدشببم مسببيرتها،  ط التببيبب األعمببا  العتيفببة التببي واجهتهببا، والضببكوبسبب

ف إليها هم  ج  والقرارا  التي و  . سهاما

 ة تطالببب بتجديببد الخطبباب اإلسببالمي  بعببض الحيومببا  اإلسببالمي   [2]

 بسبب الضكط الذي يمارسه الكرب عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .

فين واإلعالميبين ق  ث  اب والم  ت  ة من الي  لتيارا  غير اإلسالمي  بعض ا [3]

عاة المسلمين بإدخا  العديد من التطويرا  لبون العلماء والمفيرين والد  يطا

 .  ، ولير   غرضهوالتحويرا  على بتية الخطاب اإلسالمي  
ين وعلببى المببته  سببتهان بهببا مببن أهببر الكيببرة علببى الببد   أعببداد ج ي   [4]

األقبوا ، وعلبى مصبالم األمبة ، ومسبتقبلها ؛ تطالبب هبي األخبر   اني  ب بالر  
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بيتسبجم مبّ الذاةقبة الثقافي بعلبى نحبو  جديد الخطباب اإلسبالمي  بت حوة ة )الص 

 مبا يتسبجم مبّ المفباهيم  ،األخيبرينة( التي تبلبور  عببر العقبدين اإلسالمي  

مار لالسبتث ا بمبا هبي رمبآ  ه  وأوجبدت   هبا العولمبة  ت  واألوضاع الجديبدة التبي بث  

 .ف في الثقافة واجقتصادالميث  

تالك ناصببية ة، و ببذلك اسببتعادة امبباألمببة اإلسببالمي   اسببتعادة أمجبباد [5]

) وعليه فمن األفضر للمسلمين أن يتعاملوا مبّ هبذا القبرن المعرفة والعلم؛ 
ف مبا ا تريبدم ومبا هبو البد   ور البذي تأمبر بعيون وعقو  مفتوكة تعرف تمامبا

  .(1)اجضطالع به(

اجطمئتبان ر وة لالنتقبا  ببالمجتمّ مبن مركلبة التبذ   الحاجة الماس   [6]

 فاع إلى مركلة التطبيق والعمر.والد   

 م ما ا يعتي تجديد الخطاب اإلسالمي  

 يعني اآلتي : تجديد الخطاب اإلسالمي  

بب [1] فاء تأسيسبه علببى اإلخببال  هلل ـ سببحانه وتعببالى ـ وشببحته بالص 

 بيلة وكب الخير للت اس .والمشاعر الت  
لتآاا ك باألصو  واجوضعه على سابق عهده على مستو  التمس   [2]

رافبة صان عبن اليبذب والمبالكبة والخ  ة المتفق عليها ، في  بالضوابط المتهجي  

 ومتافّ خاصة .  ة ،ستخدا لمآرب شخصي    به عن أن ي  تأ  ي  آوير ؛ ووالت  

وبلبببورة  واجسبببتدج تحديبببد األفيبببار والمفببباهيم وأوجبببه البرهتبببة  [3]

 ي  لك الخطاب . دا فخ  ت  س  داعيا  المتطقية التي ت  الت  

قبببة اةة الحديثببة والمالةمبببة للذ  ة والقولي ببباسببتخداا األسببباليب اليتابي بب[ 4]

 . دة لد  الت اسالثقافية المتجد   
حبببديا  م بالت  مالمسبببة كاجبببا  الت ببباس والحبببر  علبببى تبصبببيره [5]

ا وقد تقبد  أ بر الت   والفر  التي تتتظرهم، ولعر   مم حديا  هي التطبيق؛ أم 

ر واجطمئتان إلى ة متذةذ  بمجتمّ الخطاب من مركلة التذ   مي  الدعوة اإلسال

 .(2)ر والعمر، وطركم قضايا التطبيق(مركلة التدب  

 ا يعتي اّتي : ذوه ؛الوعي الذاتي [6]

 . قة بواقّ الخطاب اإلسالمي  المعرفة المتعم    [أ]

                                         
ة اإلسبالمي ة، خطبب مختبارة للبد تور محضبير محمبد، رةبي  1) ( د. محضير محمد: اإلسالا واأل م 

 .246،   ا2001وقراء ماليآيا، أع د ه: )هاشم ميرو الدين(،  واجمبور، ماليآيا، 
( المعهد العالمي للفير اإلسالمي، ) هيرنبدان، فرجيتيبا ـ الوجيبا  المتحبدة األمريييبة(: متهجي بة 2)

 .11ا،   1992هـ ـ 1412، 1العلوا اإلسالمية، تحرير الط ي  ب قين العابدين، ط/
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 نبا   لببك الخطباب وفهببم القضبايا التببي يشببتمرقيق لميو   الفهبم الببد   [ب]

 عليها . 

 الفهم للتتاة  التي نحصر عليها من وراء خطابتا . [ل]

ة ة ألولويبببببا  الجمببببباهير وكببببباجتهم المعرفي بببببالمتاسببببببة الفعلي ببببب [د]

 ة . واإلصالكي  

 فور متهم . اجنفتا  على اّخرين وعدا الت   [هـ]
اجهتمبباا بالقضببايا المشببتر ة مببّ اّخببرين مثببر الجهببر ، والفقببر،  [و]

، األجتببي  ة متب، وهيك اججتمباعي  طالبة ، واجسبتبداد ،والتفي بوالمرض، والب

مسبباةر أخببر  مثببر الحريببة، و ،ة المكتصبببةحريببر األراضببي اإلسببالمي  وت

 ،ةوالتعليم ، والمبرأة ، والتربي ب ضاءق، واستقال  الوالعدالة، وتيافؤ الفر 

 والطفولة . 

 ،اب ومفرداتببهب الببوعي العميببق بالخطببوهببذا يتطل بب ،اتي  قببد الببذ  الت   [ق]

 .اتي  قد الذ  بالت  إج  يحدي  ج وهذا

ة )رؤيببة األشببياء والمقصببود بالموضببوعي  ، الخطبباب الموضببوعي   [7]
 ؛ببه ف  ر  ت بع  م   ثاببم   صبحيم   علبى علبم   على ما هي عليه في واقّ الحا  بتاءف 

ها والتعامبر معهبا الحيم علي م  ة ، ث  را  الخارجي  بعيداف عن الهو  و ر المؤث   

 . (1)ق تلك الرؤية(وف

ف م الخطاب موضوعي  ييون ما مستلآما  أن   ا

ة مبا لبديتا مبن دودي  ة في الخطاب في اإلقرار بمحموضوعي  ر التتمث   [أ]

 غبا ، قا  تعالى: فهم وإدراك وإكاطة ومعرفة وسيطرة على األهواء والر  

               

         ، وقببا  تعببالى: [85]اإلسببراء:   

، [36]اإلسببببببراء:           

                                         
ببار: تجديبببد الخطبباب اإلسبببالمي  1) بببما (، دار المسببل ( أ. د. عبببد اليبببريم بي  م للت شبببر )الشببير والس  

 .54-53ا،   2005هـ ـ 1426، 1والتوقيّ، الرياض، المملية العربية السعودية، ط/



  بين األصالة والمعاصرة اإلسالمي   تجديد الِخَطاُب الدَّعوي  
 

هـ ـــ 1428عشر  الرابــعدد ـعـــمعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           المجلة جا 

 م2007

 

137 

                : وقا  تعالى

  [.28]التجم:    

الهببو   ببباع  ت   افببي عببدا  ة الخطبباب اإلسببالمي  ر موضببوعي  وتتمث بب [ب]

 ها من العواةق األساسية أماا صياغة خطاب إسالمي  غبة ألن  واجستسالا للر  

 .موضوعي  

في الوقوف في أطروكاتبه  ة الخطاب اإلسالمي  ر موضوعي  وتتمث   [ل]

ة والبببراهين المعتبببرة ة التببي ترسببمها األدل بباتببه عتببد الحببدود البياني ببونظري  

 ة الثابتة . والمعطيا  العملي  

 من مالحظة اآلتي :  دَّ وهنا ال بُ 

قببة ث   ّ ضببرورة المبباعيببة، ه الد  اإلعتببآاق بببالمته  الببذي يحملبب إن   أوجف:

بب عببالف بببين ةمببة ف  كببي الفروقببا  القال  ي   ن  لببه أ   ، ج يصببم  ة مببا يببدعو إليببهح  بص 

بل  ي  ف ا ؛ي  ت   ا  والظ  القطعي   ة وقضبي   ،أصبر  بيبر و   مبا  بان الحبدي  يبدور ك 

ببخببال فببإن   ؛عامببة الوالببدين والوفبباء  ر  ب بب إن   :واليقببين يببآداد ؛  قولتببا ر  الف يق 

ف  واجب على المسلم،صالة دذ وفريضة البالعهود والص    نياد ج نجد متاقعبا

ف   ة فإن  ة وإجراةي  ة وجآةي  ما  انم المسألة فرعي  ل  وفي المقابر     .فيهأو مخالفا
ا  ج خبالف كولهبا فالقطعي ب وهيذا .ة اجختالف والتباين تصبم أ برني  إميا

 وهي الثوابم المقصودة.

ف:  ،تختلببف بببين قمببان وقمببانة ة والتتظيمي بباألمببور اإلجراةي بب إن   ثانيببا

رها ت  ألن  وميان؛ وميان  وهذا اجخبتالف اةد؛ الس   ا الحضاري  درجة التقد   ظه 

؛ و لك من لطبف هللا لة الواردة فيهاالمفص  ة صو  الشرعي  ة الت  ل  استدعى ق  

 ،اججتهادالحاجة إلى  تعتي بداهةف لة المفص  صو  ة في الت  وهذه القل   ،بعباده

فقد ورد في الحدي   ،في اجتهاده مأجور   ر  و    ،اججتهاد خ  س  ت  ج ي  واججتهاد 

بت  فاج   م  ا   الح   م  ي  إ ا ك  ) : قا : قا  رسو  هللا  عن أبي هريرة  ريفالش    د  ه 

 . (1)(د  واك   أجر   ه  ل  ف   أ  ط  فأخ   د  ه  ت  جران، وإ ا اج  أ ه  ل  ف   اب  فأص  
، وبالتالي تيبون مجباجف جخبتالف وجهبا  صو فيها الت   ر  نما ل للقضايا التي تق  

 ر: ظ  الت  

 ة .مساةر السياسة الشرعي  [ 1]

                                         
( أكمد بن شعيب ببن علبي: سبتن التسباةي،  تباب ـداب القضباة، بباب اإلصبابة فبي الحيبم، ببرقم 1)

5386. 
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 ور  .يم واإلدارة والش  مساةر الح  [ 2]

 ة .مساةر العالقا  الدولي  [ 3]

 ة . ة عام  مساةر الشئون التتظيمي  [ 4]

ة ومواقفها الجماعا  اإلسالمي   أمورة في مساةر الخالفا  الفرعي  [ 5]

 .ن األمورمن  ثير م

ب د  ب ب هبا جهذه المساةر رغبم أن هبا هبي مجباج  لالجتهباد إج أن   ق أن ت حق  
ين مثببر إسبتاد األمببر  ل به هلل سبببحانه وتعبالى، وإخببال  ليببا للبد   المقاصبد الع  

 . ة وأن تخدا المشروع اإلسالمي  ي  الت   

  :تجديد الخطاب اإلسالمي  

،  بيبببر عبببن اإلسبببالا ثقافبببةف هبببو التع اإلسبببالمي   عوي  الخطببباب البببد   إن  

ف بأن ببواقتصبباداف ، واجت ف ؛ ويميببن تعريفببه أيضببا عببن رؤيببة  هببو تعبيببر  ) :هماعببا

ف واسببتقامة ، مببا  الواقبّ واألخببذ بأيبدي التببا س نحببو مبا يجعلهببم أ ثببر صبالكا

ف ورخاءف واسبتقراراف ( ف واطمئتانا يجعلهم أ ثر أمتا
ن الخطباب وكت بى يبتمي   .(1)

مبن مطابقبة القبو  للفعبر . قبا   د  ب ب يثيرة والمطلوببة جال من مالءمة المهاا   

            تعببببببببببالى: 

  [.3-2]الصف:          
 

 المبح  الثاني

 وضوابطه اإلسالمي   عوي  مرتيآا  الخطاب الد  
 

  اإلسالا :فهم مقاصد  [1]

 الوصبو    أجبر   نراةّ م  د بها الكايا  التي أنآ  هللا تعالى الش  ص  ق  وي   

اإلنسبان ببدون تلبك المقاصبد  نيا ؛ كيب  إن  ين والبد  إليها وتحقيق مصالم الد   

 . تعالىيسير بعيداف عن طريق هللا 

هبا م  ه  وف   ،نياين والبد  ق مصلحة العباد فبي البد   هذه المقاصد هي التي تحق   

حببو يسباعد علبى تضبييق مسبباكة الخبالف ببين المسببلمين وتجعلهبم متفقبين ن
فهم هذه المقاصد يساعد على اكتراا الرأي ك، وحاد ومختلفين نحو التفي  ت  اج

 .، التي ج نص  فيهافي األمور اججتهادية ةف اّخر خاص  

                                         
ما (،مرجّ سابق،   1)  .37( أ.د. عبد اليريم بي ار: تجديد الخطاب اإلسالمي )الشير والس  
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  مراعاة ـداب الخالف : [2]

 أنواع المخالفين :

 ب .محار   غير   ف  مخال   مسلم   [أ]

 .  ب  محار   ف  مخال   مسلم   [ب]

 ب . محار   غير   خالف  م   ر   اف   [ل]

 .  ب  محار   خالف  م   ر   اف   [د]
بهبا اإلسبالا  لبه الحقبوذ التبي أمبرب غيبر المحبار   ف  خبال  المسلم الم   إن  

مّ أخيه  م المسلم أن يختلفأن يتعل   د  ب   له، وج ءعاوالد   ة ؛ من المتاصرة اف  

واكد فبي البد عوة  اإلرغاا على رأي   ، ولذلك فإن  ب  من الح   المسلم في إطار  

  . بير خطأ

قا  صرة .لم والت  معه طريق الص   ك  ل  س  في   ب  المحار   ف  خال  الم   م  ل  س  ا الم  أم  

  ف  أخاك   ر  ص  ن  : )ا ف أو مظلوما إ ا  ان  ه  ر  ص  ن  أ  يا رسو  هللا  :، فقا  رجر   الما
ف  ف  يبف  أرأيم إن   ؛مظلوما بن  أ ان  المبا جبآه أو تمتعبه مبن تحم قبا : ) ه  ر  ص 

(ه  ر  ص  ن    لك لم فإن  الظ  
(1). 

المحارب فقد وضّ اإلسبالا قواعبد للتعامبر  غير   ر  الياف   ف  خال  ا الم  وأم  

             معه قا  تعالى: 

 .[8]الممتحتة:            

  وهذه القواعد تهدف إلى مجادلته بالتي هي أكسن ؛ قا  تعالى: 

            

 .[125]التحر:            

ببت  في   ب  حببار  الم   ف  والمخببال   ، التببي والحببا معببه بمقتضببى المركلببة  ر  عام 

أشار إليها القبرـن اليبريم فبي عبدة مواضبّ، متهبا علبى سببير المثبا : قولبه 

[، 191]البقبببببرة:          تعبببببالى 

                                         
( اإلمبباا محمببد بببن إسببماعير بببن إبببراهيم بببن المكيببرة البخبباري: صببحيم البخبباري، دار الفيببر، 1)

 .6/2550، 65521ا، باب نصر المظلوا، برقم 1981هـ، 1401بيرو ، لبتان، 
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       وقولبببه تعبببالى 

 .  [36]التوبة:        

 :عاة فقه األولويا مرا [3]

ب دعبوة   ين عتبد بدايبة  فبي البد    األمبور   ببأهم    بهبذا الببدء   د  ص  ق  وي    ؛ريناّخ 

بفبي البد   ل  والتدر   وافبر، علبى تعلبيم الت باس الفبراةض قببر الت      ر  عوة، والح 

 . ميروهقبر ال حرااوال

يبببدأ بمببا هببو  وأج   ،عليببه ق  ف ببت  اعيببة أن يبببدأ بمببا هببو م  وهتببا أولويببة الد  

األمببور بحسببب مقتضبباها ، وأن يراعببي  ب  رت  ببأن ي   د  كولببه ؛ وج ب بب ف  ل ببت  خ  م  
، ) األخبببذ بفقبببه رعويضبببعها فبببي ميبببآان الش ببب عبببادا  الت ببباس و بببروفهم ،

األولويببا ، وتقببديم األهببم علببى المهببم مببن الفقببه فببي الببدين، كتببى ج يتشببكر 

 . (1)برياتها(تها، و   اي  ل   وتفاصيلها عن     اس بصكاةر األمور  الت  

 عوة : التفريق بين الفتو  والد   [4]

عوة مسبلم ، والبد   ر   ها واجببة علبى   بحسببانعوة ببه اجهتماا بالد   د  ص  ق  ي  

مهمبة  وإن   .دوة في سبلو ه وأخالقبه قببر خطاببهة إلى المسلم الق  بحاجة ماس  

ها مهمبة حسببانب ماتهبانباس ـخبرون يمتليبون مقو   أ   يقوا بهاالفتو  والقضاء 
  .والعدالة م  ل  م يقتضى الع  ي  والح   ؛م  ي  ك  وفيها  ،خطيرة

ف إن   بان أهبالف لبذلك؛ ألن به  ومّ هذا ج مانّ مبن أن  ييبون الد اعيبة مفتيبا

 سيقو : )هذا كال  وهذا كراا(، و)افعلوا هذا واتر وا  اك(.

 ظر في المصطلحا  : إعادة الت   [5]

اليفر ، ودار اإلسالا ، وهي مصبطلحا  دار  :ومن هذه المصطلحا 

بباجتهاديببة و   تببة وج نسببتطيّ تطبيقهببا اّن ؛ وعليتببا أن عي  لظببروف م   م  ع  ض 

ديتتبا صبالم ليبر قمبان وميبان ، وهبذا يعتبي دراسبة  أن   حسباننضّ في ال

ظببر فبي  ثيببر مببن اججتهبادا  ، وإيجبباد الفئبة المجتهببدة اجتهبباداف الواقبّ والت  
ف  مراعيبة لظبروف  ،إلى مصطلحا  متضببطة باألصبركتى تصر  ،جماعيا

 .العصر

                                         
بد عبببد الهببادي: الس بلوك اإلداري  فببي المؤسسبا  التربوي ببة، دار األصببالة 1) بد البشببير محم  ( د. محم 

ا،   2003هبـ ـ 1424، 1ت شر واإلنتبال اإلعالمبي، الخرطبوا، الس بـودان، ط/للص حافة وال

156. 
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ف  وج يعتي هذا أنتا نريبد أن  نتسبخ  لمبة اليفبر واإلسبالا؛ وإن مبا تقسبيميا

. ر   للجهة الجكرافية، كي  المسلم يدعو كيثما ك 

 

  فهم واقّ الفتو  : [6]

مبببة لهبببم قد  الفتبببو  مربوطبببة بالآمبببان والميبببان وكالبببة األشبببخا  الم  

 يا رسبو    ر  ض  العمر أف   وقا  له : أي   سو  اء إلى الر  ج   ن  تهم م  الفتو ؛ فم

ر  الوالبدين(؛ وبعضبهم ب ب: )الة في وقتهبا(، وبعضبهم قبا  لبهقا : )الص   مهللا

هللا(؛ وهيبببذا يبببؤثر اخبببتالف أوضببباع التبببا س  فبببي سببببير   هببباد  )الج   :قبببا  لبببه

بب وا هببذه األمببور ون لهببا أن يعلمببد  وكبباجتهم فببي الفتببو ، وعلببى الببذين يتص 

أن   عببن أبببي هريببرة  ،عببالوة علببى الشببروط األساسببية ؛ مببن علببم وغيببره

بالعمر أف   : أي  ر  ئ  س   رسو  هللا   م  ث ب :، قيبره  بباهلل ورسبول   ، فقبا : إيمبان  مرض 

 . (1)ما ام قا : ك   مبرور( م  ث   :هللا، قير الجهاد في سبير   :ما ام قا 

: ) البخباري؛ فاةبدة؛ قبا  التبووي  بشبر  صبحيم  وورد في فتم الباري

لبم يبذ ر الحبب   ر   بر فبي الحبدي  الجهبباد بعبد اإليمبان، وفبي كببدي  أببي 

وفي  ،الجهاد م  ر، ث  الب   م  و  ر العتق، وفي كدي  ابن مسعود، بدأ بالصالة، ث  
با   ر الس المة من اليبد والل   الحدي  المتقد    المسبلمون  م  ل  س ب ن  سبان ) المسبلم م 

ويده(. قا  العلماء: اختالف األجوبة في  لك بباختالف األكبوا ،  ه  ن لسان  م  

امعون وتببرك مببا مببه السبباةر والس ببلعواكتيببال المخبباطبين، و  ببر مببا لببم ي

 .(2)وه(ملع

 

 

 :اإلسالمي   عوي  ضوابط تجديد الخطاب الد  
ف نجبببد أن  مبببن خبببال  التعريفبببا  التبببي س ببب  عوي  الخطببباب البببد   قتاها ـنفبببا

  وابط اّتية:ى بالض  ل  أن يتح د  ج ب   اإلسالمي  

ببة لإلسببالامببن الخصبباةص  اجنطببالذ[ 1] ة؛ الشببمو ، اني ببب  الر   :العام 

مبن  واكبدة   ر  ة ، و  بوالعالمي ب والمرونبة ، ة ،والواقعي   واقن ،ة، والت  الوسطي  

                                         
أكمببد بببن علببي بببن كجببر العسببقالني: فببتم الببباري بشببر  صببحيم البخبباري، مؤسسببة متاهببر  (1)

العرفان، بيرو ، لبتان، )بدون تاريخ(،  تاب العلم، باب من قا : إن  اإليمان هو العمر، برقم 
26 ،1/77. 

 .79رجّ السابق نفسه،   ( الم2)
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ا بب    هببذه الخصبباةص تحتببال ل ش ببر  ببحون  يببف ت تببآ   علببى  لونها ،يفص   ويوض 

 واقّ الحياة.

ب ر اإلسبالمي  من التصو   اجنطالذ[ 2] حيم بحيب  ييبون الخطباب الص 

ف لقضاياه اليبر  ومرس    عوي  الد   ف لها ؛ وهذه القضايا اليببر  هبي؛ شاركا خا

ربيببببة المسببببتقيمة ، ة ، والت  ت  ـالعقيببببدة الصببببحيحة ، والعبببببادة الموافقببببة للس بببب

في  ر قضبايا  راط أو تفريط  لة ، والموقف المعتد  دون إفواألخالذ الفاض
 . الحياة

أمبراض المجتمبّ ؛ ة التبي تعمبر علبى عبالل ب  ح  ن الم  م   اجنطالذ[ 3]

ببالتي  ةعوة لهبذه المحب بأن تيبون البد  ؛ وة وغيرهباطبقي بالة ، والعتصري   ثرم

 راكم .رو  التيافر والت   مّ إشاعة ،هي أكسن

ببة التببي ت  ألسبب  العلمي ببمببن ا اجنطببالذ[ 4] م، عل  علببيم والببت  علببى الت   ض  ح 

   : علمبباء وتببرفعهم درجببا  ؛ قببا  تعببالىوال بببالعلم   واجهتمبباا  

              

              

 .[11]المجادلة:   

 ،ةة اإلسبالمي  ة البوكي ، وترسبيخ المفباهيم السياسبي  اعتماد مرجعي ب[ 5]

ق، هببذه اريخ الموث ببصببو  والت ببمببن خببال  الت   يببموأسبباليب اإلسببالا فببي الح  
 ور ، والعد ، والمساواة.المفاهيم مثر: الش  

بمفهومبه الواسبّ ، وإكياء رو  الجهباد ةترسيخ العدالة اججتماعي  [ 6]

بب    ف  الببت   ة  ع ببداف  ، وبببذ  الجهببد فببي م  ةد  بمعتببى المجاه بب آوة ، ها عببن الت ببد   وص 

بمعتباه  الجهاد   م  ه  ف  ؛ كتى ي  هد  يطان ومياة  الش   لجري وراء كباةر  هوة ، واش  وال

ببح  الحقيقبي الببذي لبم ي    ر   تببوف   إن  ؛ والقتببا  جببآء مبن الجهبباد ر فببي القتبا ص 

 بيضبة اإلسبالا ، إ ا داهبم العبدو  وكمايبة  ، ف  ها الد فاع عن الت  وأهم   ،أسبابه

 .الد عوة إن  استطاع المسلمون  لك، وفتم الطريق أماا بالد المسلمين

عوة والعتايببة ببيببان أهببدافها ووسبباةلها ة الببد  ر يببآ علببى فرضببي  الت  [ 7]
د كبب   عوة ـ بقصبهبا ـ أي البد  دريب عليها؛ وتر يبآ مفهبوا أن  وأساليبها والت  

بب       هم عليببه، قببا  تعببالى: الخيببر للت بباس وكض  
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 [.110]ـ  عمران: 

لتحقيببببق  ه  راث ببببوت   ،بواقعببببه واجرتببببباط، قضببببايا المجتمببببّ يت  ببببب  ت  [ 8]

 .لآلخرينصم وخفض الجتا  وعدا اإلقصاء مّ الت   ،ةالمرجعي  

، ةلمساةر الخالفي با  ، واا  وعدا الكرذ في الجآةي  ترتيب األولي  [ 9]

باف األمور، وإصال   ا  الببين ببين المس  ف  س  و   بة ليتوك  هم د صبف  سبلمين عام 

  ويجتمّ شملهم.
لآلخببرين والتقببآيم ا  لببذ  ل  ، وعببدا التضببخيم ةالتببآاا الموضببوعي  [ 10]

 . مهما  ان مصدره هق  ح  ت  س  وم   ه  ق  موضوع ك   ر      ىط  ع  كي  ي  

 حببببدي،، والت  عسببببيرتفيببببر والت  يفيببببر والت  جببببريم والت  اجتتبببباب الت  [ 11]

ة   عتدما يقتضيها الحا ، مثر مشية أبي دجانة في ساكة إج  واستعراض القو 

ر  و شف البذراع األيمبن فبي  الحرب، أو عتدما أمر التبي  م  الصحابة بالر 
 .المشر ين قوتهم، وهي من قبير الحرب الت ف س ي ة ي  ر  ي  عمرة القضاء، ل  

مباشببرة  غيببر   ة فببي الخطبباب المسببجدي  جعببر الجرعببة السياسببي  [ 12]

كتبى  ،والمبرض ضركب، وأصحاب الصينمساجد تشويش المترب   لتجتيب ال

، يعببيش عليهببا إلببى الجمعببة التببي تليهببا حتة  يخببرل المسببلم مببن الجمعببة بش بب

إ ا  انم من قبيبر الس ياسبة  إج   لما بيتهما ارةف ف  ولتيون الجمعة إلى الجمعة    

 الشرعي ة المحايدة التي يجب تبييتها للت اس.

 المبح  الثال 

 (اإلجراءا  واألدوا  واألشيا ) اإلسالمي   عوي  ب الد  الخطا
 

 : عوي  إجراءا  الخطاب الد  

من اجهتماا  د  بعض اإلجراءا  التي ج ب   اإلسالمي   عوي  وللخطاب الد  

 ؛ ويمين تلخيصها في اّتي:بها

 ،مراعاة الفوارذ بين األوقا  واألما ن واألشبخا  المسبتهدفين [1]

 . الموعظة خوف السآمة  بخو  بمعتى الت  

بب [2]  ؛ةق ببي الد   رامة فببي بسببط الموضببوعا  مببّ تحببر   الوضببو  والص 
ن ؛ والت ببي   ؛د متهبا مبن مصبادرهاوالتأ  ب ،دذ في المعلوما  واألخبباروالص   
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            قبببا  تعبببالى : 

 [.6]الحجرا :         

سببتيعاب اليامببر للموضبببوعا  خبببري  واجأصببير والت  العتايببة بالت   [3]

 المتتاولة .

ى يجعببر ي الببذي يعببرض الموضببوع كت ببالعتايببة بببالمظهر للمتحببد    [4]

ببب إلبببى  ه  ر  ب بببخ  م أنظبببارهم عبببن م  فبببلي، وج آون علبببى موضبببوعهالت ببباس ير   

ف لدرجة الش  ذ  ج ييون ج   ر  ه  ظ  فالم   ،ه  ر  ه  ظ  م   ف لدرث  وج ر   ،هرةابا  . ةيخرس  ة الجا

و  ، كتى ج ، واجقتصاد في الص  اةد ت شت  ، واجنفعا  الآ  عدا ال [5]
ة ة بسببب فقبدان الموضبوعي  ، فتضبيّ القضبي  تفو  الفرصة بسببب اجنفعبا 

 . ةة العلمي  والمتهجي  

 . بخ  ر أو ص  دون تقع   سلوبكة واأل  العتاية بالل   [6]

موضوعا ؛ ة في الوالعتاية بالمتهجي  ، والواقعي   حضير العلمي  الت   [7]

 .هن وإفادة المجتمّو لك بكرض ترتيب الذ   

ف جي  بوبالخواتيم المؤث    ،العتاية بالمداخر [8] داف فبي رة التي تترك انطباعا

، واإلطالبة مبن غيبر كاجبة ،يبرارنفوس المستمعين، مّ عبدا اإل ثبار، والت  
 .ذدري  بالتمهيد واإلغالرذ الت  ربية وط  عتد علماء الت   ف  ر  ع  وهذا ما ي  

 وأشياله: أدوا  الخطاب اإلسالمي  

ى جوانببه ت  سالا في ش  عن اإل هو تعبير   اإلسالمي   عوي  الخطاب الد   إن  

ببةالحيوي بب ف عببن اإلسببالا ع   ةف ر  ب  ببع  م   ه  مات  ؛ فيجببب أن تيببون س  ف تعبيببراف دقيقببا لمببا

ف إكاطةف وعمالف، وأن ييون م األدب ببوأن يلتبآا  ،بالمجتمّ كوله  املةف  حيطا

  يتخببو    كيبب   ببان الرسببو  ،حببدي  إلببى الت بباسفببي الت تبباو  وال بببوي  الت
ى كت ب ووضبو    اس ببيبان  ويخاطبب الت ب أصحابه بالموعظبة خشبية السبآمة ،

ف ؛  مبا  بان يخاطبب الت بي   ييون الكرض ب   أفهبامهم وعقبولهم  ر  د  اس علبى ق بتبا

طالبب  ، قبا  علبي ببن أببيكت ى يخرجوا من عتده وهم يعلمون ما قاله لهبم 

 :(  ث   .(1)(مهول  ورس   هللا   ب  ذ  ي  ي   ن  ن أ  و  ب  ح  بما يعرفون، أت   اس  وا الت  كد  

                                         
( اإلماا الحافظ أكمد بن كجر العسقالني: فتم البباري بشبر  صبحيم البخباري، مؤس سبة متاهبر 1)

ف دون قوا   راهية  العرفان، بيرو ، لبتان، ) بدون تاريخ(،  تاب اإليمان، باب من خص  قوما

 .1/225أج يفهموا، 



  بين األصالة والمعاصرة اإلسالمي   تجديد الِخَطاُب الدَّعوي  
 

هـ ـــ 1428عشر  الرابــعدد ـعـــمعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           المجلة جا 

 م2007

 

145 

بب اإلسببالمي   عوي  والخطبباب الببد   كببا  لمخاطبببة بعببض الل   ذ  ذ  يتطلببب ك 

قا   ،هم بألستتهملوا إلى أقوام  س  ر  أ  ـ الا عليهم الس  ـ فاألنبياء  ،الت اس بألستتهم

            تعببببببالى: 

 ،[ 4]إبببراهيم:           

 أقوامهم: حون أكوا   ل  ص  هم  انوا ي  بمعتى أن   ،ينص   تخ ما  انوا م  

ف لألخالذ ف اجتماعيا ؛ قا  لوك  سيدنا لوط والس   فمتهم من جاء مصلحا

              تعبببببالى: 

              
  .[81–80]األعراف: 

ف  ف  سببي   ومببتهم مببن جبباء مصببلحا   قببا  تعببالى:  ؛دنا موسببى سياسببيا

             

 .[103]األعراف:     

ف اق ف  سي   ومتهم من جاء مصلحا   قبا  تعبالى: ؛ عيب دنا ش  تصاديا

              

          

            

 .[85راف: ]األع  

ببوهيببذا  ببانوا إلببى أن جبباء سببي    سببالة وخاطببب الت بب  د  دنا محم  اس بالر 
ف ليببر فيانببم معبباني الحيبباة ،  ر   ي بباملة الجامعببة ل  الخاتمببة الش بب ف شببافيا بلسببما

ببللببه، وم  أمببراض المجتمببّ وع   ببذاف لأل  تق  ببم  ببة مببن بببراثن الش   ال  إلببى رك والض 

 . نيا واّخرةفعمة بأمري الد  م، والم  عة بالخير العمير  ت  ض اإلسالا الم  كيا
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الوساةر المختلفة من كبوار وجبدا ؛  ستخدمةف جاء  الرسالة الخاتمة م  

ب ر واجسبتفادة مببن ب ببروس والع  ة تحيبي تبباريخ األمبم الكببابرة بقصبد البد  وقص 

 ةف صببببين باإلسببببالا مسببببتخدمجببببارب ؛ واليشببببف عببببن مخبببباقي المترب   الت  

عبيبر عبن الجوانبب تتهبا مبن الت  مفبردا  مي  كبة ل  المصطلحا  التي أضافم ل  

التبي ج  ،ةة بعيداف عن الوعود اليا بة والببرام  الس برابي  تام   ة  المختلفة بواقعي  

  .تجد لها في الواقّ أثراف 
بحم  ةا  أساسبي  بمرجعي ب وفوذ هذا و اك جاء الخطاب اإلسبالمي   وض 

سبوب المسبتفادة مبن ي  ق الريخ العقبر ، لتتحق بوابم؛ وأفسبحم المجبا  لتفبالث  

 اجتهادا  البشر في تفاصير الحياة ودقاةقها . 

يعبرض اإلسبالا فبي مبواعين متاسببة ،  هيذا  بان الخطباب اإلسبالمي  

ة ي  ر   ين بقتاعة وبح  بحيثيا   ر موقف ؛ كتى يل  التاس إلى الد    اس  الت   ّ  ت  ق  وي  

ب األمبور مثبر  ذ   ، كتبى فبي أد  راكة والوضبو تامة، وبتعبير ج تتقصبه الص 

            العقيبببدة، قبببا  تعببببالى: 

            

 . [256]البقرة:    

ومعرفة تقتيبا   ا ،فالمسلمون مأمورون باجعتماد على هذه المرجعي  
ف ش ببق ببب  كتببى يعرضببوا بضبباعتهم ط   ،العصببر ف يأخببذه الي ببي  ه  ا  ،بببة  طي      بببتف   ر  ا

بف   د مبن الكبي   ش  الر   ن  بعد أن تبي   ،ة  ق  ل  ط  ة م  ي  ر   وك    ن  ويبؤم   اغو   ر بالط بف بي  ي   ن  م 

ّ  ق  ث  الو   روة  بالع   فقد استمسك   باهلل    عليم .  ى ج انفصاا لها وهللا سمي

 ة م اب  ط  اب وخ  ط  بين خ   اختالفمن هر 

بح  ي   مبا ر  هو     اب  ط  اليثيرة .والخ   اب  ط  الخ   من أشيا    ر  ي  ش   ة  اب  ط  الخ    ر  م 

بب رسببالةف   ٌ  ر    بب اب  ط بب، والخ   م  وتفبباه   اتصببا    أداة   ر  مببا يشببي    ر  ي ، و  ببللمتلق  

 مته .  ء  آ  ج   ة  اب  ط  والخ  
  بعض أشيا  الخطاب :

والمحاضببرة ، والحببوار ، والحببدي   تبباب ،ابببة ، والمقالببة ، والي  ط  الخ  

... وغيرها. ، والقصة ، والرواية  ة والحدي  الوعظي  ، والمسركي  اإل اعي  

ووسبباةله  ؛وأشبياله هبذه مببن أدوا  الخطباب اإلسببالمي   ر    بب د  ع بت   أن  ويميبن 

 . وليسم هي الخطاب اإلسالمي  وأساليبه، 
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ببه  ج ي   الخطبباب اإلسببالمي   غبم أن  ر  و  ه  ب بببببر هببي ل   ؛ةظري ببالمسببألة الت   ر  م 

     ، قبا  تعبالى: أ ثر بالجانبب العملبي   تم  ه  ي   ه  وليت   وأساسه

          
 . [19]محمد:   

اليبوا فبي  بر األصبعدة تلبك  ثر مبا يعباني متبه الخطباب اإلسبالمي  وأ 

. فالمسباكة ببين القبو  لمساكة الشاسعة بين القبو  والفعبرالفجوة اليبيرة وا

، فا والتخل بببلتقبببد  ، واة ببببين الصبببحة والمبببرضكهبببي عبببين المسببباوالفعبببر 

العمبر علبى تحجبيم  أولويبا  الخطباب اإلسبالمي  ف ؛واجنحبرافواجستقامة 

يببرا  علببى طريقببة يمببن خببال  إدخببا  بعببض التك ،تلببك المسببافة السببوداء
عر للقبو  وفي معتى عدا مطابقة الف ،عرضه وعلى المفردا  التي يتتاولها

         :  وجبببر   يقبببو  المبببولى عبببآ  

-2]الصبببببببف:             

3]. 

 

 

 خاتمة:

وسبببيلة مهمبببة، وسبببال  مبببن أسبببلحة  اإلسبببالمي   إن  الخطببباب البببد عوي  

العصببر التببي يجببب أن تجببد اجهتمبباا عتببد المسببلمين كتببى ي عببرض اإلسببالا 
ف يتقب له  ر مهتم؛ باك  عن الحق   والعد . ف مستقيما  متهجا

ص  المرض ويضبّ اليبد علبى   ما يجب أن ت ع د  مادت ه إعداداف جي  داف ي شخ  

ي ا ، والعد ،  مواطن ر   الد اء، متتاولة أهم  القضايا المعاصرة مثر قضايا الح 

التبي  والمساواة، والش بور ، وكقبوذ اإلنسبان، ومتظ مبا  المجتمبّ المبدني  

ف ج يميبببن تجببباوقه، و بببذلك قضبببايا األقليبببا  المستضبببعفة،  أصببببحم رقمبببا

ربيبة والت علبيم أن يتتاو  قضبايا الت   ومتاصرتها، وكري  بالخطاب اإلسالمي  

ف  س با والت عل م والث قافبة وغيرهبا مبن القضبايا الخدمي بة التبي تمب   كيباة الت باس م 

ببة بعببد البيببان والتبيببين، وكتببى ج ي ظ ببن   ج  مباشببراف، كتببى ج ييببون للت بباس ك 
ان ون أن  اإلسالا لي  بمشروع  نهضة  قابر  للت طبيق.

 الظ 
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ف بسبهمه يجب أن  والخطاب اإلسالمي   ييون بأهدافبه، وبمحتبواه، راميبا

ي شببو ة المسببلمين، ويرفببّ مقببامهم بببين األمببم التببي  فببي نشببر الببد عوة ويقببو  

الببذي يحمببر متهجببه وأسبباليبه  أصبببحم ج يقتعهببا إج  الط ببر  الموضببوعي  

ين فبي  ووساةله التبي تلتبآا بأصبولها وتوا بب عصبرها مراعيبةف ر باةآ البد  

ل م   الظلم. عن علقمة بن عبد هللا ة وتحريم القيم العدلي     قا : لما ن آ 

            
ل مم فأ ن آ    هللا  تعالى ، قا  أصحاب  رسو  هللا [ 82]يون :   : أي تا ل م  ي ظ 

             

 .[13]لقمان:    

 :أهم التتاة ]أ[ 

 .اإلسالمي   عوي  لخطاب الد  هتالك ضكوط على المسلمين لتجديد ا [1]
اعتمبباد  ثيببر مببن المسببلمين علببى الببوعظ واإلرشبباد فببي المسبباجد  [2]

 معاني إلى الواقّ.الوغيرها دون اجهتماا بتتآير 

يشبوبها  التبي اإلسبالمي   عوي   هور بعد الص ور من الخطباب البد   [3]

  ثير من التفريط، وأخر  يشوبها اإلفراط.

ببفببي بعببض جوانبببه  إلسببالمي  ا عوي  الخطبباب الببد   [4] آ علببى ج ير   

 المقاصد العليا وج يراعي ـداب الخالف، وج يهتم باألولويا .

 اعية.بين المفتي والد   يخلط  ثير  من المسلمين [5]

 ثيببر مببن المصببطلحا  التببي تعبب   بهببا  تببب التببراي تحتببال لفهببم  [6]
 .لتتاسب الواقّ مثر دار الحرب ودار اإلسالا

مببن التيتولوجيببا  الخطبباب اإلسببالمي   ثيببر مببن كبباملي تفد لببم يسبب [7]

بالصببورة المطلوبببة، وإن  اسببتخدمها فبمقببدار ج يلبببي سببتخدمها يالحديثببة و

 .الطموكا 

في  ثير مبن األكيبان يهمبر البرأي اّخبر وج  الخطاب اإلسالمي   [8]

ف. ف وج يعطيه وقنا  يحسب له كسبانا
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 وصيا :أهم الت  ]ب[ 

 ،رداتبببهمفبمقاصبببده و ؛اإلسبببالمي   عوي  الخطببباب البببد   نشبببر ثقافبببة [1]

 المطلوبة.

على مضامين تعب ر عن الثقبة  يجب أن يحتوي الخطاب اإلسالمي   [2]

 ك باإلسالا عقيدة وشريعة.في هللا سبحانه وتعالى، والتمس  

ف؛ ج إفراط وج تفريط.مت   أن ييون الخطاب اإلسالمي  يجب  [3]  آنا
ة ليبا، والقضبايا الحي بعلبى المقاصبد الع   المي  تر يآ الخطباب اإلسب [4]

 ا  والعد  والمساواة.ي  ر   قضايا الح   :مثر

لوجيا الحديثة واستخدامها في وساةر واجستفادة القصو  من التيت [5]

 عوة.الد  

الرأي اّخبر ويعطيبه مسباكة  يجب أن يحترا الخطاب اإلسالمي   [6]

ة القضايا  ة.وب البشري  س  ة والي  اججتهادي   واسعة في معالجة القضايا خاص 

 ة في تتاوله.ة والواقعي  العلمي   أن يعتمد الخطاب اإلسالمي   [7]

ة، المسببباةر اإلجراةي بببأن  تيبببون  الخطببباب اإلسبببالمي   يتبكبببي فبببي [8]
 والقضايا التتظيمية ليسم مواطن خالف.

 

 .. نسأل هللا التوفيق والسداد وهو الهادي إلى سواء السبيل.. 


