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ملخص البحث

الوسطية  :مسة أصلية يف الشريعة اإلسالمية وتعين االعتدال يف االلتزام ابملنهج األقوم الذي هو وسط بني الغلو والتقصري أو بني
طرفني مها اإلفراط والتفريط وهي من مزااي هذه األمة واإلسالم قائم على الوسطية وهي إحدى خصائصه الكربى ودعائمه األساسية
ين) سورة آل عمران.85 :
(وَمن يَْب تَغ َغ ْ َري ْاإل ْس َالم دينًا فَ لَن يُ ْقبَ َل مْنهُ َوُه َو يف ْاْلخَرة م َن ا ْْلَاسر َ
وهو دين واحد كما قال تعاىلَ :
وعليه فليس يف دين هللا إسالم وسطي وآخر غريه إمنا املغايرة تكون يف حق من يطبقه ويلتزم أبحكامه ففعله يوصف ابالعتدال
والوسطية واالستقامة أو ابإلفراط والتفريط.
ويتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة وهي على النحو التايل:
املبحث األول :تعريف اْلطاب لغة وشرعاً.
املبحث الثاين :أنواع اْلطاب ومساته.
املبحث الثالث :خصائص اْلطاب الوسطي.
املبحث الرابع :واقع اْلطاب الوسطي مع متغريات العصر (مكامن الضعف).
املبحث اْلامس :ضوابط اْلطاب الوسطي.
ويف ختام البحث أوصى الباحث ب :
 .1التأكيد على عظيم دور املؤسسات الدينية يف أتهيل العلماء والدعاة واملعلمني الذين يتصدرون لتعليم الناس أمور دينهم
ودنياهم وضرورة تطوير هذه املؤسسات مبا يليب مقتضيات العصر وحيافظ على الثوابت.
 .2يناشد الباحث وسائل اإلعالم النظر بعني احلق واإلنصاف للخطاب اإلسالمي الوسطي والتوقف عن حتشيد اجلهود حملاربة
اإلسالم وإخافة الناس منه فهم السبب الرئيسي لظاهر اإلسالموفوبيا.
 .3يؤكد الباحث أبمهية إنشاء مراكز حبثية هتتم بقضااي الوسطية واالعتدال ،وضرورة تشجيع البحوث والدراسات وعقد املؤمترات
والندوات وورش العمل اليت تبحث يف هذه القضية وتضع هلا الوسائل واحللول املناسبة.
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Abstract
Moderation: an original feature of Islamic law, which means moderation in adhering to the nationalistic approach,
which is a medium between excess and negligence, or between two parties, which are excess and negligence, and it
is one of the advantages of this nation and Islam is based on moderation, which is one of its major characteristics
and its main pillars, and it is one religion as the Almighty said: (And whoever seeks Aside from Islam as a religion,
it will not be accepted from it, and it is in the hereafter from the losers.) Surat Al-Imran: 85. Accordingly, there is no
right in the religion of God, and it is necessary for others to conform to it.
This research consists of an introduction, four topics, and a conclusion, as follows:
The first topic: definition of speech language and Sharia.
The second topic: types of speech and its features.
The third topic: The characteristics of the intermediate discourse.
The fourth topic: The reality of the intermediate discourse with the variables of the age (weaknesses).
The fifth topic: controls the middle speech.
At the conclusion of the research, the researcher recommended:
.1Great emphasis on the role of religious institutions in qualifying scholars, preachers, and teachers who take the
lead in teaching people about their faith and their worldly affairs, and the need to develop these institutions to meet
the requirements of the times and preserve the principles.
.2The researcher appeals to the media to look with the right and fairness of the moderate Islamic discourse and to
stop mobilizing efforts to fight Islam and intimidate people from it, understanding the main cause of the phenomenon
of Islamophobia.
.3The researcher stresses the importance of establishing research centers concerned with issues of moderation and
moderation, and the need to encourage research and studies and to hold conferences, seminars and workshops that
examine this issue and put in place appropriate means and solutions.
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وقد جاء هذا البحث املوسوم ب (اخلطاب الوسطي

بسم هللا الرمحن الرحيم

ومتغريات العصر) مبيناً لتعريف اْلطاب لغة وشرعاً وما ورد
يف شأنه من النصوص الشرعية الدالة عليه ،وأنواع اْلطاب،
ومعامل اْلطاب الوسطي يف اإلسالم وخصائصه العامة
واْلاصة ،مث تشخيص واقع اْلطاب اإلسالمي يف هذا
العصر ،والوقوف على ضوابط اْلطاب الوسطي اليت تقوم
هذا الضعف.
ويتكون هذا البحث من مقدمة وأربعة مباحث وخامتة وهي
على النحو التايل:

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى
آله وصحبه ومن وااله .وبعد:
يستحوذ اْلطاب اإلسالمي الوسطي املعاصر اليوم على
عقول النخب املثقفة والسياسيني واملفكرين والعلماء ،حيث
تعقد املؤمترات ،وتنشر األحباث ،وتدور النقاشات حتت شعار
النهوض ابْلطاب اإلسالمي الوسطي املعاصر واالرتقاء به
ليواكب متطلبات احلياة احلديثة ،ويتماشى مع روح العصر،
ويتجاوز السلبيات اليت حالت دون أن يتبوأ الصدارة والرايدة
يف شىت ميادين احلياة.
والوسطية  :مسة أصلية يف الشريعة اإلسالمية وتعين االعتدال
يف االلتزام ابملنهج األقوم الذي هو وسط بني الغلو والتقصري
أو بني طرفني مها اإلفراط والتفريط وهي من مزااي هذه األمة
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لِتَ ُُكوُوا
يقول هللا تعاىل ( :وَك ََٰذلِ َ
ُش َه َد َاء َعلَى الن ِ
ول َعلَْي ُُك ْم َش ِهي ًدا) )سورة
الر ُس ُ
َّاس َويَ ُُكو َن َّ
البقرة.)143 :
فاإلسالم قائم على الوسطية وهي إحدى خصائصه الكربى

املبحث األول :تعريف اخلطاب لغة وشرعاً.
املبحث الثاين :أُواع اخلطاب ومساته.

املبحث الثالث :خصائص اخلطاب الوسطي.

املبحث الرابع :واقع اخلطاب الوسطي مع متغريات العصر
(مُكامن الضعف).

املبحث اخلامس :ضوابط اخلطاب الوسطي.
وقد خلصت الورقة إىل مجلة من النتائج والتوصيات املهمة
اليت تراعي املتغريات وحتافظ على الثوابت يف اْلطاب وتدعو
الشباب إىل انتهاج الوسطية ونبذ العنف والتطرف أبساليب
عصرية ووسائل حديثة.
وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.

ودعائمه األساسية وهو دين واحد كما قال تعاىلَ ( :وَمن
ري ِْ
اْل ْس ََلِم ِدينًا فَ لَن يُ ْقبَ َل ِم ْنهُ َو ُه َو ِف ْاْل ِخ َرةِ ِم َن
يَ ْب تَ ِغ غَ ْ َ
ْ ِ
ين ) (سورة آل عمران.)85 :
اخلَاس ِر َ
وعليه فليس يف دين هللا إسالم وسطي وآخر غريه إمنا املغايرة
تكون يف حق من يطبقه ويلتزم أبحكامه ففعله يوصف
ابالعتدال والوسطية واالستقامة أو ابإلفراط والتفريط.

املبحث األول :تعريف اخلطاب لغة وشرعاً.
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َّاس ،وفيهم،
مادة اْلطاب يف اللغة َ
ب) وتعين َخطَ َ
(خطَ َ
ب الن َ
1
وخطْبَةً :ألقى عليهم ُخطْبَةً
ب َخطَابَةًُ ،
وعليهم َخطَ َ

ومفهوم الوسطية :أهنا التوسط بني الطرفني ،أي الوقوف

اْلطاب :الكالم.
ُ
ويف التنزيل العزيز (فقال أكفلنيها وعزين يف اْلطاب) (سورة
ص.)23 :

وهناك آايت كثرية تدعو إىل التوسط واالعتدال منها قوله
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا لتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى
تعاىل ( َوَك َذل َ
ول َعلَْي ُك ْم َشه ًيدا ) (سورة البقرة.)143 :
الر ُس ُ
النَّاس َويَ ُكو َن َّ

واْلطاب :الرسالة.

مفهوم اخلطاب الديين :ينحصر املعىن يف جممل التعريفات

يف موقف الوسط واالتزان ،ال إفراط وال تفريط،

حول السعي لنشر دين هللا عقيدة وشريعة وأخالقاً
ومعامالت ،وبذل الوسع يف ذلك ،لتعليم الناس ما ينفعهم
يف الدارين وبذل أقصى اجلهد والطاقة من أجل خدمة هذا
الدين احلنيف امتثاال ألمر هللا تعاىل وأمر رسوله صلى هللا
عليه وسلم.6

وفصل اْلطاب :ما ينفصل به األمر من اْلطاب.
ويف التنزيل العزيز (وآتيناه احلكمة وفصل اْلطاب) (سورة
ص.)20 :
وفصل اْلطاب ايضاً احلكم ابلبيّنة ،أو اليمني ،أو الفقه يف
القضاء ،أو النطق أبما بعد ،أو أن يفصل بني احلق والباطل،
2
أو هو خطاب ال يكون فيه اختصار خمل ،وال إسهاب ممل.

وال بد ملن يتصدر هلذا املقام من شروط يلتزم هبا لتعينه يف
هذا اجملال وليس هنا جمال البحث عنها ،ولكن نذكر
بعضها على سبيل اإلمجال واالختصار:

واخلطاب  :قول يفهم منه من مسعه شيئاً مفيداً وقيل  :مع
3
قصد إفهامه وزاد بعضهم  :وهو متهيئ للفهم.

 .1العلم الالزم لذلك.
 .2اإلخالص وابتغاء األجر من هللا سبحانه.
 .3األسلوب األمثل يف احلكمة واملوعظة احلسنة.
 .4الصرب والتحمل ملا يلحقه فسوف يواجه بعضا من
املشاكل واملتاعب فالصرب الصرب.

الوسطية يف اللغة :مبعىن التوسيط وهو أن جيعل الشيء يف
الوسط ،والوسط :اسم ملا بني طريف الشيء ،وهو املعتدل ،أو
ما بني اجليد والرديء ، 4وأوسط الشيء :أفضله وخياره،
وأعدله.5

 1انظر املعجم الوسيط.
 2املرجع السابق.

 4الصحاح للجوهري.
 5القاموس احمليط.

 3انظر األحكام لآلمدي  ،95/1وشرح العضد مع حواشيه  ،221/1وشرح
الكوكب املنري .339/1

 6عبد الرمحن :من مرتكزات اْلطاب الدعوي ,ص( , ) 15بوكروشة :اْلطاب
اإلسالمي املعاصر املنهج واْلليات.
4
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واملتأمل يف الوسط الثقايف اإلسالمي يستطيع أن يرصد يف
اْلطاب اإلسالمي أنواع متعددة منها ميكن إرجاعها إىل
مخسة أنواع ولكل نوع مسات وصفات متيزه عن اْلخر .ويف
هذا املبحث أعرض هلا إبجياز:

 .5الرمحة للناس تكون شعاراً يتمثل به أثناء سريه يف هذا
اجملال.
 .6واألهم القدوة احلسنة من أبلغ صور التبليغ.
ومما سبق يتضح أننا نقصد ابخلطاب الوسطي :هو اْلطاب
اإلسالمي املتوازن بني طرفني ال يطغى طرف على آخر ،فال
إفراط وال تفريط ،وال غلو وال تقصري ،وإمنا إتباع لألفضل
واألعدل واألجود واألكمل.

أوال :اخلطاب اْلسَلمي الوسطي:
هو اْلطاب املعتدل املتوازن الذي ينطلق من قواعد
وأصول راسخة اثبتة يعطي كل شيء حقه من غري إسراف
وال تقتري ويتميز خبمس خصال على النحو التايل:

وال ميكن هلذا اْلطاب أن حييد عن صراط هللا املستقيم وحبله
القومي والذي يدعو كل مسلم هللا تعاىل متضرعاً ( :ا ْهد ََن
الصَرا َط الْ ُم ْستَق َيم) الفاحتة  ،6والذي أمر هللا تعاىل بلزومه
ّ
واجتناب سبيل الغواية ( َوأ ََّن ََٰه َذا صَراطي ُم ْستَق ًيما فَاتَّب ُعوهُ
السبُ َل فَتَ َفَّر َق ب ُك ْم َعن َسبيله ) األنعام ،153
َوَال تَتَّب ُعوا ُّ
فاْلطاب الوسطي والصراط املستقيم قرينان ال يفرتقان بل مها
منهج واحد ال حييد عنه املسلم املؤمن الصادق.

يتفهم الواقع وال يتعامل بردود األفعال غري
.1
املدروسة.
يراعي مقاصد الشريعة ومآالت األفعال
.2
واألولوايت.
حيافظ على اجلوهر وال جيمد عند املظهر.
.3
ال يتعصب ملذهب أو فرقة أو رأي بل يتعامل مع
.4
اجلميع مبنطق اإلنصاف والعدل.
حيافظ على الثوابت واألصول مع إمكانيه التغيري
.5
يف الوسائل واْلليات مراعياً تطور احلياة وتقدمها.

قال ابن القيم رمحه هللا :وما أمر هللا أبمر إال وللشيطان

فيه نزغتان :إما تفريط وإضاعة ،وإما إفراط وغلو ،ودين هللا
وسط بني اجلايف عنه والغايل فيه ،كالوادي بني جبلني،
واهلدى بني ضاللتني ،والوسط بني طرفني ذميمني ،فكما أن
اجلايف عن األمر مضيع له ،فالغايل فيه مضيع له ،هذا بتقصريه
1
عن احلد ،وهذا بتجاوزه عن احلد.

وقد أفردت مبحثاً خاصاً للخطاب الوسطي وتكلمت فيه
عن خصائصه العامة واْلاصة يف املبحث الثالث من هذا
البحث.

املبحث الثاين :أُواع اخلطاب ومساته

اثُياً :اخلطاب االسَلمي احلرف النصي:

 1مدارج السالكني (.)496/2

2

 2انظر"فقه اْلطاب اإلسالمي وقضاايه املعاصرة" رسالة ماجستري للباحث
عبدالكرمي رابح مقداد يف اجلامعة اإلسالمية بغزة عام 1434ه ص ()17
5
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 .2غياب الرؤية االسرتاتيجية والتعامل بردة األفعال غري
احملسوبة غالبا.
.3الرتكيز على القضااي اليت حترك عاطفه شباب األمة
اإلسالمية.
 .4ينشط يف األماكن الفقرية واملقهورة ويف البالد احملتلة
ويف بيئات اجلهل.

إن هذا اْلطاب يقف موقف من ال مييز بني جوهر
ومظهر أو بني مهم وأهم فال داعي لرتتيب األولوايت،
فاألمور كلها سيان ،وال ضرورة لفهم الواقع فظاهر
النصوص هو املفتاح واألمان .وأهم ما مييزه ثالث خصال
كما يلي:
 .1أنه يقف عند ظاهر األمور يف النصوص وغريها من
األفعال واألقوال دون إعمال للعقل يف املقاصد الشرعية
واألبعاد والتأثريات احلياتية.
 .2يركز على الشكليات وال يلتفت كثرياً لألصول واجلوهر
وترتيب األولوايت.
 .3يهتم ابلعلوم الشرعية فقط وال يلتفت للعلوم احلياتية
كتعلم السياسة واالقتصاد واإلعالم.

وهو خطاب ال ميكن أن يسود ألن الفطرة السليمة ال ترى
يف العنف واالستعجال حالً وخمرجاً.

وهذه بعض أهم صفات اخلطاب املتطرف:
.1

الغلو ف التُكفري.

أهم مرتكزات خطاب الغلو املعاصر وأخطرها "التُكفري"،

اثلثا :خطاب العنف (خطاب التطرف والغلو):

حيث ظل هذا املبدأ مالزماً ْلطاب الغلو املعاصر والتُكفري:
كمصطلح مشتق من كلمة الكفر والذي يعين يف مدلوله
اللغوي تغطية الشيء وسرته ،ويف مدلوله االصطالحي نقيض
اإلميان وضده ،وهو الكفر ابهلل تعاىل ونعمه.

هذا اْلطاب هو االبن البار للنوع الذي سبقه ،فهو من
نفس املدرسة ،وله نفس السمات ،إال أنه اجته حنو االنقالب
على الواقع املرير؛ خاصة فيما يتعلق ابحلكام واحلكومات
فرأى وجوب اْلروج على والة األمر يف زماننا وأن املنكر يف
هذا الزمن ال ميكن تغيريه إال ابلعنف والقوه وهذا ما جر

وخطاهبم ملخالفيهم قائم على التكفري من غري مكفر،
وإسقاط نصوص التكفري على املعني املسلم دون إقامة
الشروط والتأكد من انتفاء املوانع ،ودون النظر إىل أسباب
ورود النص ،والبحث يف الناسخ واملنسوخ ،والعام واْلاص،
واملطلق واملقيد .وهذا اْلطاب يستخدمه الغالة واجلماعات
التكفريية املعاصرة .وال خيفى على كل ذي عقل ما يرتتب

الكثري من الويالت على األمه املسلمة .وله خصائص منها:

 .1تبنيه اْلطاب التكفريي والتبديعي ،وهو من أهم
االسباب اليت دفعت أصحابه إىل تبين النهج الصدامي مع
املخالفني.
ودور اْلطاب القرآين يف وسطية األمة املسلمة "دراسة موضوعية" إعداد د .عبد السالم
محدان اللوح د .زكراي إبراهيم الزميلي ص 5
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على استخدام هذا النوع من اْلطاب يف استباحة الدماء
واألموال واألعراض وتشويه صورة اإلسالم.

.2

العباد إىل عبادة هللا ،ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ،ومن جور
األداين إىل عدل اإلسالم.2

اجلهاد املشوه.

.3

استخدام نصوص القتال وقوهلم أن آية السيف نسخت
مائة وأربعة وعشرين آية من كتاب هللا وهذا ما جعلهم
حيملون أن األصل القتال سواء مع من يسموهنم املرتدين
بناءً على حكمهم السابق عليهم ابلكفر أو الكافر
األصلي ،مع العلم أهنم يقولون أن من يصفوه ابلردة ال
يقبلون هلم توبة 1وهم أوىل ابلقتال من الكافر األصلي
فيقولون أن قتاهلم أوىل من قتال اليهود والنصارى وإن وقع
يف أيديهم كافر أصلي دعوه أوالً إىل اإلسالم وطلبوا منه
التوبة من الكفر وهذا مصداقاً حلديث النيب صلى هللا عليه
وسلم ( يَ ْقتُ لُو َن أ َْه َل ْاإل ْس َالم َويَ َد ُعو َن أ َْه َل ْاأل َْوَاثن) متفق
عليه.

الغلو ف الوالء والرباء:

ومن صفات خطاب الغلو والتطرف ،والذي نشر الكراهية
اليت شوهت اْلطاب اإلسالمي هي الغلو يف خطاب الوالء
والرباء حىت أهنم يقولون إن احملبة الدنيوية للكافر من مظاهر
الوالء املخرجة من الدين ونسوا أن هللا تعاىل يقول( :ال
َّ
ين َملْ يُ َقاتلُوُك ْم يف ال ّدين َوَملْ خيُْر ُجوُكم ّمن
يَْن َها ُك ُم َّ
اَّللُ َعن الذ َ
ني)
وه ْم َوتُ ْقسطُوا إلَْيه ْم ۚ إ َّن َّ
اَّللَ ُحي ُّ
ب الْ ُم ْقسط َ
د َايرُك ْم أَن تََُّرب ُ
املمتحنة  .8ويتجلى خطاب الرمحة والشفقة يف أهبى صوره
نيب هللا إبراهيم عليه السالم ألبيه آزر يقول هللا تعاىل:
يف دعوة ّ
( َواذْ ُك ْر يف الْكتَاب إبْ َراه َيم ۚ إنَّهُ َكا َن ص ّدي ًقا نَّبيًّا ) (41إ ْذ
ال ألَبيه َاي أَبَت ملَ تَ ْعبُ ُد َما َال يَ ْس َم ُع َوَال يُْبص ُر َوَال يُ ْغين
قَ َ
ك
نك َشْي ئًا )َ (42اي أَبَت إ ّين قَ ْد َجاءَين م َن الْع ْلم َما َملْ َيْت َ
َع َ
فَاتَّب ْعين أ َْهد َك صَراطًا َسوًّاي)َ (43اي أَبَت َال تَ ْعبُد الشَّْيطَا َن
إ َّن الشَّْيطَا َن َكا َن ل َّلر ْ َٰ
اف أَن
َخ ُ
محَن َعصيًّا )َ (44اي أَبَت إ ّين أ َ
الر ْ َٰ
ال
محَن فَتَ ُكو َن للشَّْيطَان َوليًّا ) (45قَ َ
اب ّم َن َّ
ميََ َّس َ
ك َع َذ ٌ
َّك
َنت َع ْن آهلَيت َاي إبْ َراه ُيم لَئن َّملْ تَنتَه َألَْر ُمجَن َ
ب أ َ
أ ََراغ ٌ
ك َرّب
َو ْاه ُج ْرين َمليًّا ) (46قَ َ
َستَ ْغف ُر لَ َ
ال َس َال ٌم َعلَْي َ
ك َسأ ْ
حفيًّا) مرمي .47 – 41
إنَّهُ َكا َن ب َ
ومما سبق يتبني لنا أن تلبيسهم على عوام املسلمني يف أن
اللني يف خطاب الدعوة مع الكفار نوع من الوالء ،وأن
كرههم ومعاداهتم واْلطاب الغليظ معهم نوع من الرباء ،وهذا

واستباحة الدماء من أبرز صفاهتم وهذه هي أبشع صور
اْلطاب اليت شوهت صورة اْلطاب اإلسالمي وقدمت
املسلمني يف صورة مشوهة قبيحة كمصاصي دماء يسرون
على األرض وإرهابيون ينتظرون الفرصة للتفجري والتخريب
وقتل الناس.
وأين هم من ربعي بن عامر رضي هللا عنه الذي قال لرستم
قائد جيش الفرس :إن هللا ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة

 2البداية والنهاية البن كثري.

 1إدارة التوحش  ،أبو بكر َنجي.
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 .2تثبيط املسلمني عن الدفاع عن مقدساهتم والقيام
بواجب اإلعداد واحلفاظ على بيضة األمة من أعدائها.
 .3متييع الدين وحصرهم للدين يف املساجد والسعي
احلثيث لفصل الدين عن واقع احلياة.
 .4استخدام الدين لتخدير األمة وإعطائها آمال زائفة.

من أسباب تشويه صورة اإلسالم عند الغرب وانتشار ظاهرة
اإلسالموفوبيا ،وكذلك أسلوهبم الفظ يف استغالل اْلطاب
الديين مع عصاة املسلمني وتكفريهم على املعصية وتفسيقهم
وكأهنم مل يعلموا أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عندما أيت
برجل ليجلد يف اْلمر فقال رجل :ما له أخزاه هللا؟! فقال
رسول هللا  -صلى هللا عليه وسلم (( :-ال تكونوا عون
الشيطان على أخيكم)) رواه البخاري .ومما يالحظ يف
خطاهبم تبديعهم للعلماء وسعيهم احلثيث إلسقاط رموز
اإلسالم ومحلة لوائه ألهنم ال يوافقون هواهم بل يبدأوهنم يف
اهلجوم ويبيحون دمائهم ألهنم يعلمون أهنم مكمن قوة اجملتمع
املسلم ومصدر وعيه ومحلة كتاب رهبم وسنة نبيهم والعاملون
مبا فيهما العاملون هبما.

خامساً :اخلطاب الليربايل :

هذا النوع من اْلطاب أتثر أصحابه ابحلضارة والثقافة الغربية
بشكل كبري ،فإذا ورد يف النصوص الشرعية أو يف سياق
األحداث التارخيية ما يظن أنه غري مناسب ألهل العصر أو
ال تقبله الرؤية الغربية أو ال تستسيغه أذواق غري املسلمني
عمد هؤالء اىل أتويل هذه النصوص أو احلكم عليها
ابلضعف أو الوضع أو ردها ال لشيء إال ألهنا غري مستساغة
أو تصادم فكراً غربياً سائداً .منذ القرن التاسع عشر غاب
ذكر النار عن خطاب الكنيسة تلطفا مع اجلماهري واليوم
يغيب عن اْلطاب اإلسالمي رويدا رويدا ذكر اجلنة والنار
واْلوف من هللا تعاىل إذعاَن لتيار ثقايف يركز على هناء العيش
1
واحللم ابلفردوس األرضي وهذا شيء خطري للغاية
وأهم ما مييز هذا اْلطاب أربع صفات كما يلي:
 .1جترده وحتلله من كل الضوابط الشرعية والعرفية.
 .2تقدميه للمصلحة املوهومة على النص الشرعي وقوله إن
نصوص السنة ال تصلح لزماننا.
 .3مهه اسرتضاء الغرب ولو على حساب دينه وعقيدته.

رابعاً :اخلطاب املهادن (خطاب اْلرجاء):
وهو اْلطاب الذي يركز على جانب العبادات واألخالق
والرقائق يف اإلسالم ،والرتكيز على أحوال القلوب وإصالح
الناس دون اكرتاث حبال األمه وال مشاكلها ففقه الواقع
عندهم شديد الضحالة والسطحية ،فال يمرون مبعروف وال
ينهون عن منكر ،وينتهجون هنج املسامل املهادن يف كثري من
القضااي اليت متس واقع األمة وكينونتها.
ومن مسات هذا اْلطاب وخصائصه ما يلي:
 .1قوهلم إن الناس كلهم على خري وأهنم من أهل اجلنة.

1

https://twitter.com/Drbakkar/status/9538780474633011
20?s=19
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ومقاصدها ،والشمولية َنشئة من طبيعة اْلاصية األوىل،
خاصية أنه رابين ،فالشمول طابع هذا الدين العظيم؛ قال هللا
اَن لّ ُك ّل َش ْيء) النحل ،89
اب تْب يَ ً
تعاىلَ ( :ونََّزلْنَا َعلَْي َ
ك الْكتَ َ
وقد أمرَن هللا تعاىل أبخذ الدين بشموله وكماله ( َاي أَيُّ َها
َّ
الس ْلم َكافَّةً ) البقرة .208
ين َ
الذ َ
آمنُوا ْاد ُخلُوا يف ّ
فاإلنسان يعرتيه النقص وتتقلب آرائه ويداخله اْلطأ
والنسيان ،وهذا هو حال مجيع األنظمة والقوانني البشرية
حباجة إىل تعديالت ومراجعة دائمة ألهنا ترتبط ابإلنسان
الناقص ،أما املنهج الرابين والشرعية احملمدية ال يعرتيها اْلطأ
وال النسيان وال تكاد جتد فيها نقص وتشمل مجيع نواحي
احلياة املادية والروحية والعقلية وتتعداها إىل احلياة اْلخرة.

 .4أتثره الكبري يف احلضارة املادية والفكر الغرب حيث يرى
أن التقدم العلمي يف األرض ما هو إال نتاج للفكر والثقافة
الغربية.
 .5االنبطاح واالهنزامية أمام الفكر الغرب.

املبحث الثالث :خصائص اخلطاب الوسطي

يتسم اْلطاب اإلسالمي الوسطي مبجموعة من اْلصائص
رسم مالحمَه جمموعة أخرى من الضوابط
والسمات ،وتَ ُ
واحملددات؛ اليت مىت حتققت يف هذا اْلطاب كان معرباً عن
أصالة اإلسالم وحقيقته؛ ألنه قد اكتسب هذه اْلصائص
والضوابط من الدين الذي ينبثق عنه ،ويُكلف إبظهار مواقفه
وآرائه ،ومبقتضى ذلك يبقى اْلطاب اإلسالمي إسالمياً؛ فإن
حاد عنها أو جتاوزها؛ فإنه ال يعرب عن وجهة نظر اإلسالم
الصحيحة.
أوالً :خصائص اخلطاب اْلسَلمي الوسطي:

اثلثاً :الوسطية والتوازن:

َّ
إن الوسطية تعين التوسط أو التعادل بني طرفني متقابلني أو
متضادين ،حبيث ال ينفرد أحدمها ابلتأثري ويطرد الطرف
املقابل ،وحبيث ال يخذ أحد الطرفني أكثر من حقه ،ويطغى
على مقابله وحييف عليه ،وهي صفة مميزة لإلسالم ،وعالمة
ك َج َع ْلنَا ُك ْم
(وَك َذل َ
واضحة الكتمال هذا الدين ،قال تعاىلَ :
ول َعلَْي ُك ْم
الر ُس ُ
أ َُّمةً َو َسطًا لتَ ُكونُوا ُش َه َداءَ َعلَى النَّاس َويَ ُكو َن َّ
َشه ًيدا) البقرة .143

1

أوالً :الرابُية:

الرابين هو املنسوب إىل الرب َج َّل وعال ،وهذه اْلاصية هي
اليت تعطي اْلطاب اإلسالمي قيمته األساسية ،فهو مناط

الثقة املربأ من اجلهل واهلوى ،وهو اْلطاب املوافق لفطرة
اإلنسان ،احملقق لكل حاجاته ،وتطلعاته.

رابعاً :الثبات:

يتمثل الثبات يف األهداف والغاايت ،وهذا الدين اثبت
أبهدافه وغاايته واليت تتمثل يف حفظ الضرورايت اْلمس
الدين والنفس والعرض والعقل واملال ،وال يقتضي هذا الثبات
جتميد حركة الفكر واحلياة ،ولكنه يضبطها ويقننها.

اثُياً :الشمولية:
َّ
إن مشولية اإلسالم تعين احتواء رسالته لكل ما ميكن أن
حيتاجه اإلنسان؛ شرط أن حيسن فهم مضمون الرسالة
 1أصول الدعوة للدكتور عبدالكرمي زيدان.
9

Arrasikhun International Journal, Volume 5, Issue 2, December 2019
ISSN: 2462-2508

ومن اخلصائص اخلاصة اليت ينبغي توفرها ف

خامساً :الواقعية:

من واقعية هذا الدين العظيم أن جعل الفقه مقسوم بني
عبادات ومعامالت ،واهتم بتنظيم أمور الناس يف معامالهتم
فيما بينهم سواء يف عقود البيع والشراء أو الزواج والطالق أو
احلدود والعقوابت ،وكان مناط التكليف قائم على الواقع
وبعيد عن املثالية اليت خترج البشر عن طبيعتهم ليكونوا أشبه
ابملالئكة.

اخلطاب اْلسَلمي الوسطي املعاصر:

َّ
إن هذه اْلصائص هي اليت ُمتيز املكون البشري للخطاب
اإلسالمي ،وهي يف جمملها مستوحاة من اْلصائص العامة؛
ولكن بتنزيالت وتكييفات؛ تتناسب مع واقعية اْلطاب
اإلسالمي ومرونته ،وهذه اْلصائص توجب على من يقوم
بصياغة اْلطاب اإلسالمي أن ال يتجاهلها حبال؛ َألن
جتاهلها يعين أننا نتناول خطاابً خارجاً عن حدود الزمن؛
وميكن إمجاهلا يف سبع 2خصائص:

سادساً :اْلجيابية ف جلب املصاحل ودرء املفاسد:

يقول الشاطيب" :النظر إىل ما تضمنته األوامر والنواهي ..
1
يثبت أن الشريعة وضعت جللب املصاحل ،ودرء املفاسد"

أوالً :الرتكيز على املسؤولية اْلُساُية املشرتكة،
وإبراز الوجه احلضاري لإلسَلم:

سابعاً :العاملية:

اك إالَّ
َّ
َرسلنَ َ
إن هذه السمة مستمدة من قوله تعاىلَ ( :وَما أ َ
اك
َرسلنَ َ
َرمحَةً ل َلعالَم َ
ني ) األنبياء  107وقوله تعاىلَ ( :وَما أ َ
إَّال َكافَّةً للنَّاس بَشريا َونَذيرا َولَك َّن أَ كثَ َر النَّاس ال يَعلَ ُمو َن )
سبأ  28وتظهر عاملية هذا الدين يف أحكامه وتشريعاته
وأنظمته اليت اعتمدت على طبيعة اإلنسان اليت يتساوى فيها
أي طابع إقليمي،
الناس مجيعاً ،ومن هنا فلن جيد فيها املرء َّ
أو طائفي ،فهي عاملية تناسب اإلنسان ،وفطرته ،وطبيعته،
وتناسب أوضاعه املعيشية يف كل زمان ومكان.

َّ
إن العديد من القضااي العامة متثل قامساً إنسانياً مشرتكاً بني
املسلمني وغريهم من أصحاب األداين واحلضارات األخرى،3
و َّ
ان اْلالق سبحانه وتعاىل قد أشار إىل ذلك حني قال ( َاي
واب
َّاس إ ََّن َخلَ ْقنَا ُكم ّمن ذَ َكر َوأُنثَ َٰى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُش ُع ً
أَيُّ َها الن ُ
اَّلل أَتْ َقا ُك ْم ۚ إ َّن ا ََّّللَ َعل ٌيم
َوقَبَائ َل لتَ َع َارفُوا ۚ إ َّن أَ ْكَرَم ُك ْم ع َند َّ
َخبريٌ ) احلجرات  ،13فهذا التقسيم يعرب عن نظام حمكم
يهدف لربط أواصر اْللق دون مشقة وال تعذر ،4فمقتضى
هذا التعارف هو اإلميان بوجود قيم إنسانية ،تصبح مسؤولية

 1املوافقات للشاطيب (.)538/3
 2أنظر إىل :فتحي يكن :اْلطاب اإلسالمي املعاصر دعوة للتقومي وإعادة النظر،
أبو السعود :جتديد اْلطاب الديين اْلليات والضوابط ،العلواين :إصالح الفكر

 3فتحي يكن :اْلطاب اإلسالمي املعاصر دعوة للتقومي وإعادة النظر ،ص(
 ،) 287الشريف :التعددية الفكرية واحلواريف اجملتمع املسلم ص(  ،) 213أبو
السعود :جتديد اْلطاب الديين اْلليات والضوابط ص (.)30

اإلسالمي مدخل إىل نظم اْلطاب  ،الشريف :التعددية الفكرية واحلوار يف اجملتمع
املسلم.

 4ابن عاشور  :التحرير والتنوير ()260/26
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َين أَ ن ُكثُه ) ،2وكان مجع من قريش اجتمعوا
َّعم َوأ ّ
أ ََّن يل ُمحَر الن َ
فتعاقدوا على أن ينصروا املظلوم وينصفوا بني الناس.3

اجلميع أن يتعاون كي حيافظ عليها ،وهي شيء مقدر عند
البشر بشكل عام ،وأبرز هذه املشرتكات:1

اثُياً :التُكامل بني العقل والنقل:

 .1األخالق األساسية اليت يتفق البشر يف جمملهم على
احرتامها وضرورة توافرها إلقامة عالقات إنسانية شفافة
وبنّاءة ،ومنها :خلق الصدق ،وخلق األمانة ،وخلق العدل .
 .2مشرتك الكرامة اإلنسانية ،اليت هي فطرة يف البشر بوجه
آد َم ) اإلسراء ، 70
عام ،يقول هللا تعاىل َ ( :ولَ َق ْد َكَّرْمنَا بَين َ
على عمومهم ومشوهلم؛ فأي عالقة تقوم على حفظ كرامة
اإلنسان يكون من نتيجتها السالم والوائم ،وقد تعددت
اْلايت واألحاديث تدليالً على ذلك .

4

ث على العلم والعناية به ،ورفع من
مل تعرف البشرية ديناً َح َّ
ورهب من القعود عنه ،أو خمالفة
قدره ،وحذر من ازدرائهَّ ،
هديه ،كالدين اإلسالمي ،فالعقل يف الشريعة اإلسالمية هو
حمور اْلطاب الديين؛ والركيزة اليت يقوم عليها؛ واهلدف الذي
يتوجه إليه؛ إذ العقل مناط التكليف ،وأساس املسئولية ،وبه
يعي اإلنسان ذاته ،واحلكمة من وجوده ،ولذلك مل يكن
اإلسالم ليقف يوماً أمام العقل؛ ليكبحه ،أو يقيده؛ طاملا أنه
منضبط بضوابط العلم واملعرفة ،بل إن العلم ميثل الطريق
اَّللَ م ْن
السهل واملختصر لإلميان ابهلل قال تعاىل( :إَّمنَا خيَْ َشى َّ
عبَاده الْ ُعلَ َماءُ ) فاطر .28
ومن هنا جيب على اْلطاب اإلسالمي أن يركز على أمهية
دور العقل ،وابراز مكانته يف اإلسالم ،خاصة حني خناطب
جمتمعات حيتل العقل فيها مكان الصدارة.

وهنا ييت دور اْلطاب اإلسالمي يف إظهار هذه القيم ،وعدم
إغفاهلا ،بل والرتكيز عليها ،مطالباً اجلميع التكاتف من أجل
القيام هبذه املسئولية املشرتكة؛ وصوالً جملتمع دويل متعايش،
ومتعاون ،ومتفاهم.
إننا حني نؤمن ابلتعددية احلضارية ،والثقافية ،والتشريعية،
والسياسية ،واالجتماعية ،انطالقاً من قول هللا عز وجل:
اجا ) املائدة  ، 48نضع
(ل ُك ّل َج َع ْلنَا من ُك ْم ش ْر َعةً َومْن َه ً
بذلك األسس احلقيقية والفاعلة ملبدأ السلم العاملي ،والتعايش
الدويل ،والشراكة اإلنسانية الصحيحة.
وأتيت املسئولية اإلنسانية املشرتكة؛ لتقوم بدورها يف رفع الظلم
عن املظلومني ،فقد روي عنه صلى هللا عليه وسلم أنه قال:
وميت َوأ َََن غُ َال ٌم فَ َما أُحب
َ
دت ح َ
لف ا ملُطَيَّب َ
(شه ُ
ني َم َع ُع ُم َ

اثلثاً :االُفتاح وقبول التعددية الثقافية واحلضارية:
إن االختالف مسة من مسات البشر اللصيقة هبم ،فطاملا هناك
ني)
بشر فهناك تعدد واختالف ،لقوله تعاىل ( َوَال يََزالُو َن خمُْتَلف َ
هود  ،118وهذا االختالف ينتج عنه تعدد يف الرؤى ،ويف

املفاهيم ،واملواقف ،وقد وجه هللا تعاىل عباده املؤمنني إىل أن

 1الشريف :التعددية الفكرية واحلوار يف اجملتمع املسلم ،ص( ،)257السرجاين:

 3ابن حجر فتح الباري ص ()30

املشرتك اإلنساين سبيل التعارف/http://islamstory.com/ar ،

 4العلواين :إصالح الفكر اإلسالمي مدخل إىل نظم اْلطاب ،ص(  ،)133أبو
السعود :جتديد اْلطاب الديين اْلليات والضوابط ص( .)33

 2أخرجه األمام أمحد يف املسند وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة.
11

Arrasikhun International Journal, Volume 5, Issue 2, December 2019
ISSN: 2462-2508

القاصرة عن إيصال صوته ،السيما يف ظل التطور الرهيب يف
أدوات التواصل واالتصال؛ ألن القول بتوقيفية الوسائل خطأ
وسائل حيكمها
خمالف للشرع وللعقل؛ فإن اْلليات
ُ
االجتهاد ،والنظر يف املصاحل.

يتعدى خطاهبم األمة املسلمة إىل األمم األخرى قال تعاىل:
ني) التكوير  27واإلسالم مل يرفض
(إ ْن ُه َو إَّال ذ ْكٌر لّْل َعالَم َ
التعددية؛ بل قَب َل هبا يف إطار الدين؛ مبا يعرف ابلتعددية
الدينية ،ويُقصد بذلك تعدد املذاهب واملدارس الفقهية اليت

خامساً :مراعاة املقاصد واملوازات املختلفة

تعرب عن هذا االختالف ،وهو اختالف حممود؛ طاملا أنه مل

للقضااي املعاصرة:

يورث فرقة وتنازعاً ،حبيث يؤكد احلرص على أن يكون ذلك
اختالف تنوع ال اختالف تضاد ،اختالف
االختالف
َ
تكامل وتقسيم وظيفي للعمل ،ال اختالف تنازع ،وقد راعى

َّ
إن اْلطاب املقاصدي يُعرب عن االجتهاد والفهم البشري
للشريعة اإلسالمية ،ومقاصدها ،ومآالهتا ،وغاايهتا يف كل

اإلسالم اختالف العقول الذي ينتج عنه أفهام وتصورات

زمان ومكان ،وتنزيلها على الواقع ،لذلك كان البُ َّد أن حيتل

خمتلفة ،فكان كل جمتهد مأجور على اجتهاده ،وال جيوز

فقه املقاصد واألولوايت مكانه يف اْلطاب اإلسالمي ،حىت

جملتهد أن يقلد جمتهداً آخر؛ طاملا أنه توصل بفهمه إىل رأي

ال ختتلط عليه األوزان املختلفة للشريعة ،فيقدم اْلفيف على

مغاير ،وهو كذلك يرفض التعصب املذموم ،واالنغالق

الثقيل ،واألقل أمهية على املهم ،والباطن على الظاهر ،وقد

املأفون ،ويؤمن ابلصواب النسيب ،ويرفض يف مواضع االجتهاد

َج َع ْلتُ ْم
أرشدَن هللا تعاىل إىل هذا التمييز ،يف قوله تعاىل ( أ َ
آم َن اب ََّّلل َوالْيَ ْوم
اج َوع َم َارَة الْ َم ْسجد ْ
س َقايَةَ ْ
احلََرام َك َم ْن َ
احلَ ّ

الصواب املطلق ،فال إنكار يف مواضع االجتهاد .وهناك من
ال يفرق بني االنفتاح واالنبطاح.

اَّللُ َال
اَّلل ۗ َو َّ
اَّلل ۚ َال يَ ْستَ ُوو َن ع َند َّ
اه َد يف َسبيل َّ
ْاْلخر َو َج َ
ني ) التوبة  ،19فالفهم الصحيح
يَ ْهدي الْ َق ْوَم الظَّالم َ
لإلسالم البد أن ينطلق ليؤسس خطاابً إسالمياً يتحدد يف

رابعاً :تنوع األساليب والوسائل واملستوايت:
"املتجددة ،واملواكبة للعصر":

ضوء األولوايت الكلية مبستوايهتا الثالثة.

َّ
إن مما جيب أن ينتبه إليه اْلطاب اإلسالمي يف قيامه مبهمة
البيان ،هو تنوع وسائله وأساليبه ،فمواكبة اْلطاب اإلسالمي
للعصر الذي يعيش فيه املخاطبون ،واإلبداع والتفنن يف
إيصال الرسالة ،وتوضيح املوقف أمر الزم ومتعني.
فال َّبد أن يكون له نصيب من تطور أدوات عصره ،وال يكون
قد أدى واجبه إذا اكتفى بشكله التقليدي ،أو وسائله

أ .فيجعل قبلته الضروري من هذه القضااي وهو "ما ال بد
منه يف قيام مصاحل الدين والدنيا ".
ب  .ويتوجه إىل احلاجي منه وهو "ما يفتقر إليه من حيث
التوسعة ورفع الضيق املؤدي يف الغالب إىل احلرج واملشقة.

12

Arrasikhun International Journal, Volume 5, Issue 2, December 2019
ISSN: 2462-2508

خالل النظر إىل املصلحة وإغفال أن األصل يف العادات
االلتفات إىل املعاين.

ج .ويرتقي إىل مدارج اْلطاب التحسيين حيث "األخذ مبا
يليق من حماسن العادات ،وجتنب املدنسات اليت أتنفها
العقول الراجحات".

املبحث الرابع :متغريات العصر وأثرها على
وسطية

سادساً :يرسم معامل املستقبل وحيدد اسرتاتيجيات

اخلطاب.

نعيش اليوم يف عامل سريع التغريات على حنو مل حيدث على
مدار التاريخ ،وهذه املتغريات السريعة حتتاج إىل مواكبة سريعة
جتاري سرعة هذه املتغريات ،ومن أوىل ما ينبغي أن يواكب
سرعة املتغريات يف هذا العصر هو اْلطاب اإلسالمي
الوسطي ،وهناك

التعامل مع كل ما هو جديد:

ولكي يكون اْلطاب اإلسالمي أكثر قبوالً لدى املخاطَبني،
وأشد إقناعاً لدى املناقشني ،البد أن يعلن عن نفسه وهو
يرسم معامل املستقبل ،وحيدد مظاهره من خالل شرح علمي
مقنع ،مير مبقدمات ومعاجلات مث بنتائج ،جتعل املخاطَب
على ثقة كاملة هبذا اْلطاب ،فهناك الكثري من املعيقات
واملشكالت اليت تنتظره يف املستقبل ،وهناك الكثري من
التساؤالت اليت تُطرح ملعرفة موقف اإلسالم منها ،وهناك
أسس تقوم عليها اجملتمعات املسلمة وغري املسلمة اليوم ،واليت
يعترب بعضها حمظوراً يف اإلسالم ،فما هي سبل التغيري؟،
وكيف يتعامل اْلطاب اإلسالمي مع الواقع املوجود؟ ،وما

جواُب الضعف ف اخلطاب اْلسَلمي الوسطي
املعاصر يف ضل متغريات العصر واحللول املقرتحة:

أوالً :ضعف الشمول:
إن اإلسالم دين شامل لكل مناحي احلياة الدنيا ،فليس هناك
صغرية وال كبرية إال وقد تناوهلا اإلسالم العظيم يف مشول ابهر،
عرب عنه ذلك اليهودي الذي قال لسلمان الفارسي رضي هللا
عنه" :قد علمكم نبيكم كل شيء حىت اْلراءة ،قال :فقال:
أجل".1

هي معامل الرؤية اإلسالمية للمستقبل القريب والبعيد؟ مجيع

هذه األسئلة يطالب اخلطاب اْلسَلمي ابْلجابة عنها.

سابعاً :التمييز بني التعبد واالجتهاد:

يظهر نضج اْلطاب اإلسالمي وتطوره؛ إذا استطاع أن مييز
يف تناوله للمسائل والقضااي واألحكام بني ما هو تعبدي،
أي ال ميكن له أن يناور يف هامشه ،وبني ما هو اجتهادي؛
يعطي مساحة من التحرك واملناورة ،واملشكلة تقع حني يتم
اْللط بني قدسية النص وبني نسبية فهم هذا النص؛ من

وال مانع من التخصص يف اْلطاب اإلسالمي ،وقد جاء هذا
يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " :اعملوا فكل
ميسر ملا خلق له" ،2لكن اْلطأ كل اْلطأ أن يفتح الطريق
أمام من يُسر له شيء من وسائل اْلطاب ويُغلق أمام آخر،
مبعىن أن يُعرض اإلسالم مبتوراً مضخماً بعض جوانبه دون

 1أخرجه اإلمام مسلم يف صحيحه ،كتاب الطهارة ،ابب االستطابة.

 2أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه :كتاب التفسري ،ومواضع أخرى.
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بعض ،وهذا يضر كثرياً؛ فاإلسالم دين هللا اْلالد الباقي
الكامل الشامل لكل جوانب احلياة.

وثقايف وتربوي وسياسي حبيث يشمل هذا اْلطاب جوانب
احلياة كلها لئال تصبح الشخصية اإلسالمية مبتورة مشوهة.

وبعض أنواع اْلطاب اإلسالمي أسرف يف تناوله ملا ختصص
فيه وضخمه ،وجعل كل املشكالت اليت نزلت ابملسلمني إمنا
سببها الغفلة عما تناوله هو وختصص فيه ،وهذا إسراف يف
األخذ والتناول واحلكم ما كان ينبغي الوقوع فيه.

 وهناك أنواع من اْلطاب مل تراع الشمول املطلوب،فتخاطب الروح وهتمل جوانب الفكر والثقافة ،أو توغل يف
اْلطاب الفكري والثقايف والسياسي وهتمل اْلطاب اإلمياين،
وهكذا خطاب إن طال أمده على الناس وأعجبوا أبصحابه
فإن عدداً كبرياً منهم سيعيش بشخصية مبتورة ،وبتصورات
مشوهة عن اإلسالم ،وسيصبح الشمول يف اإلسالم وهو
من أعظم مزاايه مستنكراً مستغرابً عند كثري ممن ُربوا على
خطاب قاصر وغري متوازن.

 واملشكلة كل املشكلة أن الذين ختصصوا يف شيء مل ينسقوامع غريهم ممن ختصص يف شيء آخر ،ورمبا مل يكتفوا بعدم
التنسيق بل تعدى ذلك إىل اْلصام والعداء وتسفيه كل فريق
كل يدعي وصالً بليلى
الفريق اْلخر وما هو عليه ،وصار ٌ
وعرض اْلطاب اإلسالمي يف أحوال
وليلى ال تقر هلم بذاكاُ ،
كثرية مبتسراً مبتوراً ،حىت أن املسلمني حديثاً ممن ليس هلم
دراية بشمول اإلسالم اعتنقوه على طريقة من اقتنعوا خبطابه،
فمنهم من صار جهادايً حمضاً وال يريد أن يرى أو يسمع شيئاً
آخر ،ومنهم من صار طُُرقياً غالياً ال يرى النجاة إال يف هذا،
ومنهم من أسرف يف القضااي املتصلة ابلعقل ،أو القلب ،أو
الفكر ،إىل غري ذلك من االجتاهات ،والسبب يف هذا هو
الضعف يف عرض اإلسالم كالً ال يتجزأ شامالً لكل مناحي
احلياة ،مث بعد ذلك يؤخذ منه ما يؤخذ على وجه التخصص
والتفرغ والعناية.

اثُياً :مجود اْلليات واألساليب:

إن هناك كثرياً من القائمني على اْلطاب اإلسالمي ال
حيسنون التعامل مع اْلليات اجلديدة إليصال هذا اْلطاب
اجلليل إىل الناس ،وقد أثبتت هذه اْلليات اجلديدة فائدهتا
الكربى يف هذا الباب؛ فهناك ضعف يف استخدام احلاسب
"الكمبيوتر".
وأعداد قليلة من الدعاة واملشايخ يستطيعون استعمال شبكة
املعلومات "االنرتنت" واالستفادة منها.
وهناك طرائق جديدة للخطاب تقدم يف دورات تدريبية لكن
ال يطلع عليها إال القليلون وال يشارك فيها إال أعداد حمدودة.
وقلة من الدعاة تشارك يف القنوات الفضائية ،وبعضهم حيرم
املشاركة على أهنم قلة قليلة بدعوى حرمة التصوير ،وهذه
القنوات الفضائية قد غزت القلوب والعقول على حنو
عجيب ،وكان لبعض املشاركات اإلسالمية يف هذا الفضاء

 ولئن صح التخصص يف اْلطاب اإلسالمي النظري فاليصح يف خطاب اإلعداد العملي ،الذي ينبغي أن يكون
خطاابً شامالً ،فالبد من إعداد فكري ونفسي وروحي وبدين
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إن كثرياً من القائمني على اْلطاب اإلسالمي وقفوا من

الواسع أثر مشكور غري منكور ،وقد هدى هللا هبا أمماً
وطوائف.
نعم إن هناك حتسناًكبرياً يف السنوات األخرية يف قضية جتديد
الوسائل لكنها ليست كافية بعد ،وهناك نفر من الدعاة مل
يفهموا بعد أن الناس يتباينون يف كل شيء :يتباينون يف
ذكائهم وعلمهم ،كما يتباينون يف أمزجتهم ومشاعرهم ،مث
إهنم خيتلفون يف أفكارهم وتصوراهتم كما خيتلفون يف ميوهلم
واجتاهاهتم ،كل هذا مما يفرض على الدعوة وعلى الداعية ختري
املدخل األكثر مناسبة إىل نفوسهم ،واألسلوب األكثر
مالئمة إىل عقوهلم.

فحرموا
بعض الوسائل أوائل ظهورها موقف الرفض واهلجوم ُ
من االستفادة منها يف إيصال صوهتم إىل اجلمهور

اإلسالمي ،فحرم بعضهم مكرب الصوت وعده بدعة،
وبعضهم امتنع من استعمال املذايع "الراديو" ،وأما الرائي
"التلفاز" فقد أتخرت االستفادة منه أتخراً منتقداً ،بل إن

بعض املشايخ حيرمه وحيرم الظهور فيه إىل يوم الناس هذا !!
وقل الشيء نفسه تقريباً يف "االنرتنت" وهو شبكة

املعلومات العاملية اليت غزت قلوب وعقول مئات املاليني يف

العامل.

واألسباب الرئيسة جلمود اْلليات هي التايل:

نعم إن هناك حماذير يف استعمال هذا املذكور كله لكن البد

أ .القول بتوقيفية الوسائل:

مما ليس منه بد ،والعاقل هو الذي يعرف خري اْلريين

ظن بعض القائمني على اْلطاب اإلسالمي أن اْلليات
توقيفية؛ أي ال بد هلا أن تكون اْلليات نفسها اليت كانت

وأهون الشرين.

يف عهد النبوة األغر ،وهذا خطأ خمالف للشرع وللعقل؛

د .اجلمود:

فإن اْلليات وسائل حيكمها االجتهاد والنظر يف املصاحل.

بعض الناس جيمد على لون واحد من التفكري ومن العمل،

ب .قلة االطَلع ،وضعف الثقافة العامة:

ال حييد عنه ،وال يقبل نقاشاً فيه ،وهذه طبيعة فيه ال

يستطيع االنفكاك منها وال احليدة عنها ،وهذه الطبيعة

وهذا منتشر يف صفوف كثري من القائمني على اْلطاب

ستسوقه حتماً إىل اجلمود على ما هو عليه من آليات

اإلسالمي ،حبيث تقل استفادته أو تنعدم من الوسائل
اجلديدة اليت تظهر بني احلني واْلخر حىت صار من الصعب

العمل ووسائله وطرقه.

متابعتها وحصرها بَلْهَ االستفادة منها.

اثلثاً :مُكامن الضعف واهلوان:

ج .التأخر ف احلُكم على الوسائل اجلديدة ومن مث
االستفادة منها:
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 .4برت النصوص ،واألخذ ببعضها دون بعض.
 .5االنتقائية اليت حيكمها اهلوى واالعتبارات الشخصية.
 .6مزج اجتاه املخاطب ورأيه ابلقواعد واألحكام الشرعية
وجعل ذلك شيئاً واحداً.
 .7التعجل يف إصدار األحكام وتبين املواقف دون دراسة
متأنية علمية.
 .8املبالغة والتهويل ،وقد أصبح األخذ هبما أمراً سائداً يف
اْلطاب اإلسالمي سواء يف وصفه اهليكل اإلسالمي أو غريه،
ويف النقد وغريه وهلذا شاع أفعل التفضيل :األعظم ،واألقوى،
واألفضل واألمثل ،واألحقر واألضعف ،واألسوأ ،كما شاعت
األوصاف الضخمة والفخمة ،واأللفاظ الرَننة ،واجلمل
املثرية .إننا نبالغ يف اإلعجاب أبنفسنا ،ونبالغ يف النقد لغريَن،
وال ينازع عاقل أن نعتز أبنفسنا وحضارتنا ،فهذا هو الواجب
يف أمة تريد أن تنهض وتتبوأ مكاهنا حتت الشمس ،وخصوصاً
عندما تواجه بغزو حضاري وثقايف يريد أن يقتعلها من
جذورها ،ويشككها يف وجودها ذاته ،ولكن اْلطر أن
يستحيل هذا اإلعجاب إىل عُ ْجب وغرور.
 .9احلديث ابلعامية وجتاهل الفصحى :وهذا إن كان بسبب
جهل املخاطب هبا فهو قصور ،وإن كان يعرفها لكنه يهملها
فهو قصور أعظم ،وضعف أكرب ،ودال على هتاون غري
مقبول ،ويهون من شأن العربية عند املخاطبني.

يقال من أخذ العلم أخذاً مهلهالً أعطى إعطاءً مهلهالً.
وهناك ضعف يف اْلطاب اإلسالمي نراه جلياً يف بعض
األحيان يتمثل يف التايل:

أ .عدم التوازن بني أُواع اخلطاب:
فهناك من يكثر من اْلطاب العاطفي ويغفل اْلطاب
العقلي والفكري والثقايف ،فتجده حيصر اإلسالم والدعوة
إليه يف قضااي العاطفة اليت تسمى شرعاً ابلرتغيب

والرتهيب ،وبعضهم يقتصر على الرتغيب فقط ،فيؤدي هذا

إىل برت الشخصية اإلسالمية ،وتضررها من عدم التوازن
املطلوب يف اْلطاب.
وهناك من يخذ ابْلطاب السياسي والثقايف
والفكري ويغفل الروحي ،وهناك من يخذ ابلعقلي ويغفل
العاطفي ،إىل آخر صور عدم التوازن يف طرح اْلطاب ،وقد
سبق تفصيل ذلك يف الفقرة األوىل.

ب .ضعف املنهج العلمي:
هناك مظاهر كثرية حتكي ضعف املنهج العلمي يف بعض
اْلطاابت اإلسالمية ،ويتمثل هذا الضعف يف اجلوانب
التالية:

ج  .اخلطاب االعتذاري التربيري:

 .1األحاديث شديدة الضعف أو املوضوعة.
 .2النصوص الرتاثية الضعيفة ،أو الشاذة ،أو املخالفة ملقصد
اإلسالم.
 .3قلة التوثيق أو عدمه.

وهذه علة كبرية يف بعض اجلهات القائمة على اْلطاب
اإلسالمي ،أال وهي أن خطاهبا خطاب تربيري اعتذاري ،فإذا
ورد يف النصوص الشرعية أو يف سياق األحداث التارخيية ما
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 .5االختالط غري املنضبط ،وذلك مبا نشاهده اليوم يف
الندوات اليت تعاجل قضااي شرعية ودعوية فيجتمع هلا النساء
مع الرجال ،وبعض النساء غري ملتزمات بضوابط اللباس
الشرعية وال ضوابط االجتماع بينهن وبني الذكور ،ورمبا أُيت
ببعض النسوة غري امللتزمات مبنهج اإلسالم يف الثقافة والفكر
ليطرحن رأيهن فيما يقال !! وهذه الندوات من غرائب
العصر ،ومن املخالفة الواضحة ملنهج اإلسالم؛ فإن اإلسالم
ليس هنباً مشاعاً يتحدث فيه كل من هب ودب ،ويديل رأيه
يف حمكمات اإلسالم وثوابته ومتغرياته وحمال االجتهاد فيه،
حىت صارت القضااي الشرعية والدعوية كأل مباحاً لكل من
رعى !! والعجيب أن األحكام تبىن بعد انتهاء هذه الندوات
على أقوال هؤالء غري املؤهلني شرعاً للتحدث يف مثل هذه
القضااي بدعوى أخذ رأي الناس وإشراكهم يف النقاش،
واملخالفة هنا من وجهني :أخذ آراء من ليس حمالً لإلدالء
برأيه ،مث البناء على رأيه هذا وإصدار "توصية" مستقاة من
آراء أمثال هؤالء !! وقد كثرت هذه الندوات يف القنوات كثرة
تدعو إىل احلسرة.
 .6مسايرة اْلخرين:

يُظن أنه غري مناسب ألهل العصر ،أو ال يقبله املنهج العلمي
الغرب ،أو ال تستسيغه أذواق الكفار ،إذا ورد مثل ذلك عمد
هؤالء إىل أتويل هذه النصوص أو احلكم عليها ابلضعف أو
الوضع ال لشيء إال ألهنا غري مستس اغة أو تصادم فكراً غربياً
سائداً قد استقر اليوم وكثر أنصاره ومريدوه ،ومن أمثلة ذلك
يف هذا العصر القول أبن اجلهاد إمنا هو جهاد الدفع فقط
وليس هنالك جهاد طلب ،والقول جبواز زواج املسلمة من
الكافر ،والقول أبن التعدد ال جيوز إال لضرورة ،والقول حبل
أنواع من الراب ،إىل آخر هذه األمثلة اليت تنطق ابلضعف
والرتاخي واالهنزام أمام الثقافة الغربية والفكر الوافد.

د .ضعف األخذ ابملرجعية الشرعية:
هناك بعض أنواع من اْلطاب اإلسالمي يضعف
لديها األخذ ابملرجعية الشرعية وحتكيمها ،ويتمثل هذا
ابْليت:
 .1إاثرة قضااي تعد من احملكمات والثوابت واملسلمات،
واملطالبة إبعادة النظر فيها.
 .2قلة الرد إىل هللا تعاىل ورسوله صلى هللا عليه وسلم يف
القضااي املختلف فيها.
 .3حتدث غري املؤهلني شرعاً يف قضااي شرعية حمضة ،أو
قضااي دعوية ال بد فيها من االستناد إىل احلكم الشرعي.
 .4ضعف التفريق بني الكتاب والسنة وبني فهوم العلماء
هلما ،فالكتاب والسنة أصالن اثبتان ومقدسان وفهوم العلماء
اجتهادات خاضعة للنقد ،فتجد من بعض القائمني على
اْلطاب اإلسالمي خلطاً واضحاً يف هذه القضية.

هناك أنواع من اْلطاب تقوم على مسايرة اجملتمع أو أفراد
منه.
وهناك بعض أنواع من اْلطاب تقيم خطاهبا على واقع اجملتمع
ال على الذي ينبغي أن يكون عليه.
وهناك خطاب مداهن ليس فيه النظر املوضوعي والتقومي
اجملرد.
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وهذه بلية ،وخمالفة لسنن هللا يف عباده.

وهناك أمر يقع فيه بعض القائمني على اْلطاب اإلسالمي
أال وهو االستجابة لعواطف العامة ،فريددون ما يريده العامة
وحيكم به ،وهذه بلية؛ ألن هؤالء العامة
ال ما ينبغي أن يُقال ُ
تسوقهم العواطف وحتكمهم املواقف اْلنية ،فيدفعون
ابْلطاب اإلسالمي إىل "العجلة ،وسوء تقدير العواقب،
واملبالغة يف تقدير قدرات الذات ،والتقليل من إمكاَنت
الغري"

د .العناية ابملفضول وترك الفاضل.
ه  .أتخري املهمات وتقدمي ما حقه التأخري.
و .العشوائية واالرجتال ،ومن مظاهر ذلك ضعف
التخطيط ،وعدم استخدام املنهج العلمي ،وضعف األخذ
ابملستجدات من اْلليات والوسائل ،وضعف التناول لألمور،
وغلبة العاطفة إخل ...

رابعاً :ضيق األفق والنظرة الضيقة:

ز .االستعالء ،وهو النظر لآلخرين من َعل ،وعدم
االستفادة مما عندهم من اْلري والرشد.

تتمثل هذه النظرة الضيقة عند بعض القائمني على اْلطاب
اإلسالمي يف التايل:

ح .القدح يف اْلخرين وجرحهم.

أ .التعصب الشديد للرأي واملذهب:

ط .قصر اْلطاب على املماثل واملوافق.

فما رآه أو ما ذهب إليه من مذهب فهو الصحيح ،وما عليه
اْلخرون من خمالفي رأيه فهو ابطل أو مردود ،ومن أخذ به
فهو ُم َفّرط أو ضال أو مبطل ،وهذا األمر جالب للعداوات،
مفسد للمجتعات ،مغري للنفوس.

املبحث اخلامس :ضوابط اخلطاب الوسطي:

بعد تناول أهم اْلصائص العامة واْلاصة اليت يتسم هبا

اْلطاب اإلسالمي ،ومواطن الضعف يف اْلطاب املعاصر،
كان ال بُ َّد من تناول الضوابط واحملددات اليت ينضبط هبا
اْلطاب اإلسالمي ،ليصبح معرباً عن اإلسالم ابلفهم
الصحيح جلميع جوانبه؛ وهي على النحو التايل:

ب .التحزب:
وهذه بلية أخرى ،فما رأته اجلماعة واحلزب فهو الصحيح،
وما خالفه فهو ابطل مردود بقطع النظر عن موافقته أو
خمالفته لصريح املنقول أو صحيح املعقول ،والكالم يف هذا
كسابقه.

أوالً :اْلُصاف والتفريق بني الفئات املختلفة:
جيب على اْلطاب اإلسالمي ،حني خياطب اجلماهري؛ ليبني

ج .حماولة مجع الناس على رأي واحد أو مذهب
واحد واإلعراض عن األقوال األخرى:

موقفه؛ ويوضح وجهة نظره ،أن يفرق بني الدول والشعوب،
واألنظمة واجلماعات املختلفة ،فليس من احلكمة أن يضع
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العاص – ملا حدثه املستَورد القرشي أن رسول هللا – صلى

املخالفني يف سلة واحدة ،وليس كذلك من احلكمة أن حيكم

اعةُ َوالروُم أَ كثَ ُر الناس) ،قال
وم َّ
الس َ
هللا عليه وسلم قال( :تَ ُق ُ
ص ًاال أَربَ ًعا إ َّهنُم حللَ ُم
مرو" :لَئن قُ َ
لت ذلك إ َّن فيهم َْل َ
له َع ٌ
َوش ُك ُهم َكَّرةً
َسر ُع ُهم إفَاقَةً بَ َ
عد ُمصيبَة َ ،وأ َ
الناس ع َند فتنَة َ ,وأ َ
ضعيف َ ،و َخام َسةٌ َح َسنَةٌ
بَ َ
عد فَ َّرةَ ،و َخريُُهم لمسكني َويَتيم َو َ

على األنظمة والشعوب حبكم واحد .والقرآن الكرمي قد بني
اَّللُ أَن َْجي َع َل
هذا التقسيم؛ وأرشد إليه ،قال تعاىلَ ( :ع َسى َّ
بَْي نَ ُك ْم وبَْ َ َّ
ور
اَّللُ قَديٌر ۚ َو َّ
ين َع َاديْتُم ّمْن ُهم َّم َوَّدةً ۚ َو َّ
اَّللُ َغ ُف ٌ
ني الذ َ
َ
َّ
َّرحيم (َّ )7ال يَْن َها ُك ُم َّ
ين َملْ يُ َقاتلُوُك ْم يف ال ّدين َوَملْ
اَّللُ َعن الذ َ
ب
وه ْم َوتُ ْقسطُوا إلَْيه ْم ۚ إ َّن َّ
اَّللَ ُحي ُّ
خيُْر ُجوُكم ّمن د َايرُك ْم أَن تََربُّ ُ
َّ
ين قَاتَلُوُك ْم يف ال ّدين
ني ) (8إَّمنَا يَْن َها ُك ُم َّ
الْ ُم ْقسط َ
اَّللُ َعن الذ َ
اه ُروا َعلَ َٰى إ ْخَراج ُك ْم أَن تَ َولَّ ْوُه ْم ۚ
َوأ ْ
َخَر ُجوُكم ّمن د َايرُك ْم َوظَ َ
ك ُه ُم الظَّال ُمو َن ) املمتحنة  . 9-7وليس
َوَمن يَتَ َوَّهلُْم فَأُوَٰلَئ َ

1

َمجيلَةٌ َوأَمنَ عُ ُهم من ظُلم ا مللُوك "
ُ
ففي األثر دليل على جواز ذكر فضائل الناس ،وحماسنهم،
وان كانوا خمالفني لنا يف االعتقاد ،وهذا هو العدل واإلنصاف
الذي أ مرَن به ،فمهما بلغت العداوة واستفحلت ،ال حتمل

يستوي احملاد املعاند واملتودد املساند ،وبني هؤالء وأولئك

على ظلم الناس ،وعدم إنصافهم ،وال يربر شنآهنم التعدي

طوائف من احملايدين ،وآخرون مضللون ،حيتاجون إىل بيان

عليهم ،مبقتهم ،واضرارهم ،وارادة الشر هلم.2

شبهة ،فمعاملة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ْلزاعة مل تكن

اثُياً :مراعاة األعراف الدولية:

احلق هلم ،والتواصل معهم؛ إلزالة ما عندهم من جهل أو
كمعاملته لبين بكر ،ومل تكن معاملته لعمه أب طالب

َّ
إن فقه الواقع يفرض على اْلطاب اإلسالمي أن يراعي

كمعاملته لعمه أب هلب ،مع اشرتاكهم يف أصل الكفرَّ .
إن

األعراف الدولية؛ طاملا أهنا ال هتدم أصول اإلسالم ،أو تزعزع

عدم اإلقرار أبي من فضائل القوم ،سيعزز اجلفوة واألحقاد

ثوابته .واملسلمون عليهم أن يوطنوا خطاهبم على مراعاة هذه
األعراف واحرتام اإلرادة الدولية ،فليس من الفقه أن يش َّذ

بني الشعوب املسلمة والشعوب الغربية ،مبا جيعلهم أكثر بغضاً
لإلسالم ،وأبعد عن مساع هديه وانصافه ،لذلك جيب على

اْلطاب اإلسالمي عن العامل ،ويعلن رفضه وامتناعه عن

اْلطاب اإلسالمي أن يكون أكثر إنصافاً ،ويتناول الفضائل

القرارات الدولية ،خاصة املنصف منها والعادل ،وقد اعرتف

اليت قضت سنة هللا الكونية أهنا تؤدي إىل السبق يف الدنيا

أقره؛ فحني جاءه
النيب صلى هللا عليه وسلم هبذا العرف و َّ

 1أخرجه مسلم يف صحيحه ( :كتاب الفنت وأشراط الساعة ،ابب تقوم الساعة
والروم أكثر الناس  ، 2222/4ح ) 2898

 2األلوسي :روح املعاين (.)76/6

والظهور ,وهذه سنة سلفنا رضوان هللا عليهم ،فهذا عمرو بن
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رسل مسيلمة ،وأقروا بردهتم أمامه ،قال صلى هللا عليه وسلم:

أكثر جند أن اإلسالم وجه أتباعه إىل أتليف غري املسلمني

ت أَ عنَاقَ ُك َما ).1
( أ ََما َو َّ
الرس َل َال تُقتَ ُل لَ َ
ضَرب ُ
اَّلل لَ َوال أ ََّن ُ

والتعايش السلمي معهم ،واالستفادة منهم بقدر املستطاع
ْلدمة اإلسالم ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم قد أَعطى لغري

وكذلك اختاذه خامتاً؛ متاشياً مع العرف الدويل ،والربوتوكول

املسلمني كثرياً من العطااي؛ أتليفاً هلم وحتبيباً ،وقد جعل
مصرف املؤلفة قلوهبم ،لذلك كان
اإلسالم من مصارف الزكاة
َ

اَّلل صلى
يب َّ
الرمسي السائد ،فعن أنس رضي هللا عنه قال :أ ََّن نَ َّ

ب إ َىل َرهط ،أَ و أ ََُنس م َن
هللا عليه وسلم أَرا َد أَ ن يَكتُ َ
يل لَه  :إ َّهنُم ال يَقبَ لُو َن كتَ ًااب إَّال َعلَيه َخ َاتٌ" ،
َاأل َعاجم  ،فَق َ
َين
فَ َّاختَ َذ النَّيب َخامتًَا من ف َّ
قشه ُ :حمَ َّم ٌد َر ُس ُ
ول َّ
ضة ،نَ ُ
اَّلل ،فَ َكأ ّ
َّيب صلى هللا عليه
ب َوبيص ،أَ و ببَصيص اْلَ َات يف إ صبَع الن ّ

األحرى أن ينهج اْلطاب اإلسالمي هنج املؤلّف ،واجلامع
واملقرب ،ويبتعد كل البعد عن منهج التعصب ،والتنفري،
والتخاصم ،واالستعداء.

وسلم ،أَو يف َك ّفه) .2

رابعاً :احلفاظ على أصول القيم:

اثلثاً :التأليف واالجتماع والتعايش:

ْلَّص النيب مهمته ،ومقصد بعثه ،فقال ( :إَّمنَا بُعث ألمتَّم
خالق) ، 3وهذا يد ل على أن أصول األخالق،
صال َح األ َ
َ

يدعو إىل التأليف ،والتجميع ،واالعتصام،
جاء اإلسالم ل َ
وينهى عن الفرقة ،واالختالف ،واْلصام؛ انطالقاً من قوله
ت
تعاىلْ ( :اعتَص ُموا حبَْبل َّ
اَّلل َمج ًيعا َوَال تَ َفَّرقُوا ۚ َواذْ ُك ُروا ن ْع َم َ
صبَ ْحتُم بن ْع َمته
َّ
اَّلل َعلَْي ُك ْم إ ْذ ُكنتُ ْم أ َْع َداءً فَأَلَّ َ
ني قُلُوب ُك ْم فَأَ ْ
ف بَْ َ
إ ْخ َو ًاَن) آل عمران  ،103فالتجميع والتأليف مقصد من
مقاصد التشريع ،ومبدأ عام من مبادئ اإلسالم ،وعلى

قد كانت معروفةً عند اجلنس البشري ،وهي موضع اتفاق،

وجاء اإلسالم مقررا ومتمماً هلا ،وهذا ما جيب أن ينتبه إليه

اْلطاب اإلسالمي ،ويعرتف وبكل  -شجاعة أنه يتفق مع
كل قيم اْلري واإلنسانية لدى مجيع األمم.

خامساً :التسامح ،ومراعاة األساس اْلُساين ف

اْلطاب اإلسالمي أن يلتزم هبذا النهج ،وأن يعمل على

العَلقات بني األمم والشعوب:

ث القالقل
ص الصف املسلم ،وعدم بَ ّ
ور ّ
توحيد الكلمةَ ،
والنزاع داخله؛ هذا مع اتباع الدين الواحد؛ واذا دقَّقنا النظر

 3أخرجه أمحد يف مسنده ( )512/14ح ( ، )8952وصححه شعيب
األرنؤوط.

 1أخرجه أبو داود يف سننه  :كتاب اجلهاد :ابب يف الرسل ( )83/3ح
( ، )2761صححه األلباين :صحيح اجلامع الصغري (.)940/2
 2أخرجه البخاري يف صحيحه  :كتاب اللباس :ابب نقش اْلات (،)157/7
ح (.)5872
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إن التسامح وفق املنظور اإلسالمي فضيلة أخالقية ،وضرورة

حتديد ملقصودها ،وضبط للمراد منها ،قد أزم املشكلة

جمتمعية ،وسبيل لضبط االختالفات وادارهتا ،واإلسالم

وعمقها .وعند النظر يف اتريخ اإلسالم جند أن أكثر خالفات

بعامليته يتجه برسالته إىل البشرية أبسرها ،تلك الرسالة اليت

املسلمني وصراعاهتم منذ العهد النبوي ،وخاصة يف املرحلة

أتمر ابلعدل ،وتنهى عن الظلم ،وتُرسي دعائم السالم يف
األرض ،وتدعو إىل التعايش اإلجياب بني البشر مجيعاً يف جو

املدنية كانت مع أهل الكتاب من نصارى ويهود؛ إال أن
القرآن الكرمي حني حتدث عنهم قالْ ( :لي ُسوا َس َواءً ۗ ّم ْن أ َْهل
آَنءَ اللَّْيل َوُه ْم يَ ْس ُج ُدون
آايت َّ
اَّلل َ
الْكتَاب أ َُّمةٌ قَائ َمةٌ يَْت لُو َن َ
( )113يُ ْؤمنُو َن اب ََّّلل َوالْيَ ْوم ْاْلخر َو َيْ ُم ُرو َن ابلْ َم ْع ُروف
ك م َن
َويَْن َه ْو َن َعن اْل ُمن َكر َويُ َسارعُو َن يف ْ
اْلَْريَات َوأُوَٰلَئ َ

من اإلخاء والتسامح بني كل الناس بصرف النظر عن

أجناسهم ،وألواهنم ،ومعتقداهتمَّ .
إن اإلسالم من جهته
يعرتف بوجود املخالف ،فرداًكان ،أو مجاعة فليس املسلمون

َّ
الصاحل َ
ني )َ (114وَما يَ ْف َعلُوا م ْن َخ ْري فَلَن يُ ْك َف ُروهُ ۗ َوا ََّّللُ
ني) آل عمران .115-113
َعل ٌيم ابْل ُمتَّق َ

هم احملور الوحيد يف هذا الكون ،ويعرتف كذلك حبق ما هلذا

الغري من وجهة نظر ذاتية يف االعتقاد ،والتصور ،واملمارسة؛
ختالف ما يرتئيه شكالً ومضموَنً ،ويكفي أن نعلم أن القرآن

اخلامتة والتوصيات:

الشرك ديناً 1على الرغم من وضوح بطالنه،
الكرمي قد مسّى ّ

الوسطية مسة عظيمة من مسات دين اإلسالم وهي دليل على
خرييته واعتدال مساته واتزاهنا وبعدها عن الغلو والتطرف،
ولقد أمرَن هللا تعاىل بدعوة عظيمة (اهدَن الصراط املستقيم)
وهذا الصراط أي هو واحد وليس صراطات عديدة وهي
دعوة ابلتزام الوسطية فإن الصراط املستقيم أي طريق ومنهج
الوسطية واإلعتدال ،ومن حاد عن صراط هللا املستقيم ذات
اليمني أو ذات الشمال فقد حاد عن صراط هللا املستقيم.
وبعد هذا العرض السريع يف البحث لتعريف اْلطاب لغة
وشرعاً وما ورد يف شأنه من النصوص الشرعية الدالة عليه،
وأنواع اْلطاب ،ومعامل اْلطاب الوسطي يف اإلسالم
وخصائصه العامة واْلاصة ،مث تشخيص واقع اْلطاب

ال لشيء إالّ ألنه يف وجدان معتنقيه دين.

وقد تسامح النيب صلى هللا عليه وسلم مع أكثر الناس إيذاءً
اذهبُوا فَأَنتُ ُم الطلَ َقاءُ.
له ،وقال كلمته املشهورةَ :

سابعاً :عدم التعميم ،وضبط املصطلحات:

يقوم املنهج اإلسالمي على العدل واإلنصاف ،وتقتضي الدقة

كل ذي حق حقَّه ،وعدم حتميل أحد وزر
واألمانة إعطاء ّ
آخر ،ولو كان على دينه أو من طائفته ومذهبه ،وغياب
الضبط ،وشيوع التعميم؛ يؤدي إىل نوع من التعمية والتضليل
وجر املزيد من املخالفني واْلصوم ،وهذه من أخطر
ّ
مشكالت اْلطاب بوجه عام ،ألن إلقاء املصطلحات دون
1
يل دين) سورة الكافرون :آية .6
وذلك يف قوله تعاىل( :لَ ُك ْم دينُ ُك ْم َو َ
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 .5يشيد الباحث ابجلهود احلثيثة اليت ترمي إىل مكافحة
خطاب اإلرهاب والتكفري والتطرف وعلى رأس هذه الدول
اململكة العربية السعودية ويمل من هذه الدول االستمرار يف
مكافحة خطاب التطرف والكراهية والتحريض.
 .6يؤكد الباحث أبمهية إنشاء مراكز حبثية هتتم بقضااي
الوسطية واالعتدال ،وضرورة تشجيع البحوث والدراسات
وعقد املؤمترات والندوات وورش العمل اليت تبحث يف هذه
القضية وتضع هلا الوسائل واحللول املناسبة.
 .7يثمن الباحث الدور العظيم الذي تقوم به رابطة العامل
اإلسالمي يف تصحيح مسار اْلطاب اإلسالمي الوسطي
املعاصر وتعزيز ثقافة احلوار والتعايش ونشر قيم الوسطية
واالعتدال وإبراز معامل الوجه السمح لإلسالم عند أهله وعند
خمالفيه ،وإسهام الرابطة يف ختفيف خطاب اإلسالموفوبيا.

اإلسالمي يف هذا العصر ،والوقوف على ضوابط اْلطاب
الوسطي اليت تقوم هذا الضعف ،خلص الباحث إىل عدد
من التوصيات ،وهي كالتايل:
 .1يوصي الباحث شباب األمة اإلسالمية ابلتمسك بوسطية
اإلسالم واعتداله وتساحمه وأخذ العلم عن العلماء الثقات
املختصني الذي هلم ابع طويل يف العلم وعدم االجنرار وراء
اْلطاابت العاطفية اْلاطئة لقضااي التكفري واجلهاد والوالء
والرباء ،وكذلك اْلطاابت العقالنية القاصرة لقضااي انكار
السنة والتشكيك يف الدين ،وااللتفاف حول اْلطاب
اإلسالمي الوسطي املعتدل.
 .2يستنهض الباحث اجملتمعات املسلمة سواء يف الدول
اإلسالمية أو يف اجلاليات اإلسالمية يف الدول غري املسلمة
إىل أن تشجيع أبنائهم على الوسطية واالعتدال يف فهم
اإلسالم وحسن اجلوار واحرتام اْلخر والتقيد ابألنظمة
والقوانني عرب اْلطاب اإلسالمي الوسطي النقي اْلايل من
الغلو والتطرف أو االحنالل والتفلت.
 .3يؤكد الباحث على عظيم دور املؤسسات الدينية يف أتهيل
العلماء والدعاة واملعلمني الذين يتصدرون لتعليم الناس أمور
دينهم ودنياهم وضرورة تطوير هذه املؤسسات مبا يليب
مقتضيات العصر وحيافظ على الثوابت.
 .4يناشد الباحث وسائل اإلعالم النظر بعني احلق
واإلنصاف للخطاب اإلسالمي الوسطي والتوقف عن حتشيد
اجلهود حملاربة اإلسالم وإخافة الناس منه فهم السبب الرئيسي
لظاهر اإلسالموفوبيا.

قائمة املصادر واملراجع:
 .1القرآن الكرمي.
 .2صحيح البخاري حملمد بن إمساعيل البخاري أبو عبد
هللا (ط .دار ابن كثري) بريوت .2002 – 1423
 .3صحيح مسلم ملسلم بن احلجاج حتقيق نظر بن حممد
الفارايب أبو قتيبة (ط .طيبة) .2006 – 1427
 .4فتح الباري بشرح صحيح البخاري ألمحد بن علي بن
حجر العسقالين أبو الفضل شهاب الدين حتقيق عبد القادر
شيبة احلمد .2001 – 1421
 .5املسند ألمحد بن حنبل حتقيق أمحد شاكر  -محزة الزين
(ط .دار احلديث) .1995 – 1416
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الفتوحي احلنبلي املعروف اببن النجار حتقيق حممد الزحيلي
 نزيه محاد (ط .وزارة األوقاف السعودية) عام – 1413.1993
 .16مدارج السالكني بني منازل اايك نعبد واايك نستعني
حملمد بن أب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية أبو عبد هللا (ط.
دار الكتب العلمية)
 .17البداية والنهاية إلمساعيل بن عمر بن كثري (ط .مكتبة
املعارف بريوت ) عام .1990 – 1410
 .18أصول الدعوة لعبد الكرمي زيدان (ط .الرسالة الطبعة
 )9عام .2002 – 1423
 .19املوافقات إلبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي
الشاطيب الغرَنطي أبو إسحاق حتقيق مشهور بن حسن آل
سلمان (ط .دار ابن عفان).
 .20إدارة التوحش ألبو بكر َنجي مركز الدراسات
والبحوث اإلسالمية.
 .21من مرتكزات اْلطاب الدعوي يف التبليغ والتطبيق
ل عبد هللا الزبري عبد الرمحن.
 .22اْلطاب اإلسالمي املعاصر املنهج واْلليات دعوة
للتقومي واعادة النظر؛ جمموعة من الباحثني والكتاب ،مركز
البحوث والدراسات.
" .23فقه اْلطاب اإلسالمي وقضاايه املعاصرة" رسالة
ماجستري للباحث عبدالكرمي رابح مقداد يف اجلامعة
اإلسالمية بغزة.
 .24جتديد اْلطاب الديين اْلليات والضوابط لعبد رب
النيب على أبو السعود (ط .دار الكتب العليمة).
 .25إصالح الفكر اإلسالمي مدخل إىل نظم اْلطاب يف

 .6سنن أب داود لسليمان بن األشعث األزدي
السجستاين أبو داود حتقيق شعيب األرَنؤوط وآخرون (ط.
دار الرسالة العاملية) .2009 – 1430
 .7سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها
وفوائدها (السلسلة الصحيحة) حملمد َنصر الدين األلباين
(ط .مكتبة املعارف) .1995 – 1415
 .8صحيح اجلامع الصغري وزايدته (الفتح الكبري) حملمد
َنصر الدين األلباين األلوسي (ط .املكتب اإلسالمي)
.1988 – 1408
 .9املعجم الوسيط إلبراهيم أنيس  -عبد احلليم منتصر -
عطية الصواحلي  -حممد خلف هللا أمحد عام .2004
 .10الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية إلمساعيل بن محاد
اجلوهري حتقيق أمحد عبد الغفور عطار (ط .دار العلم
للماليني) عام .1990
 .11القاموس احمليط حملمد بن يعقوب الفريوز آابدي جمد
الدين حتقيق حممد نعيم العرقسوسي (ط .مؤسسة الرسالة
الطبعة  ) 8عام .2005 – 1426
 .12اإلحكام يف أصول األحكام لعلي بن حممد اْلمدي
حتقيق عبد الرزاق عفيفي (ط .دار الصميعي) عام 1424
– . 2003
 .13شرح العضد على خمتصر املنتهى األصويل لعثمان بن
عمر بن أب بكر مجال الدين أبو عمرو ابن احلاجب املالكي
حتقيق فادي نصيف  -طارق حيي (ط .دار الكتب العلمية)
عام . 2000 – 1421
 .14تفسري التحرير والتنوير حملمد الطاهر بن عاشور (ط.
الدار التونسية للنشر) .
 .15شرح الكوكب املنري املسمى مبختصر التحرير أو
املختصر املبتكر شرح املختصر حملمد بن أمحد بن عبد العزيز

الفكر اإلسالمي املعاصر لطه جابر العلواين (ط .املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي) عام .2005
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 .26التعددية الفكرية واحلوار يف اجملتمع املسلم للدكتور
حممد عبدالغفار الشريف (ط .وزارة األوقاف الكويتية) عام
.2005
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