
   

 

 

 كمية التربية      
     المجمة التربكية      

 ***            

 

طتجديد اخللتب الدعوي ملواجهة ل الرتبويةطتلبات  امل
 الطتحديت  املعتصرة

 

 

 

 إعداد   

  آمال حمند حسن عتيبةد/ 
 كمية التربية -أستاذ أصكؿ التربية المشارؾ

 المممكة العربية السعكدية  -جامعة أـ القرل 

 
 
 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020.  
 

 و0202اجملل٘ الرتبْٓ٘ ـ العدد  التاشع ّالصبعٌْ  ـ   ىْفنرب  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 ...................................................................... المتطلبات التربوية لتجديد الخطاب الدعوي

- َُِٕ - 

 امللدص 

يضاح المقصكد  ىدؼ البحث الحالى بياف المقاصد التربكية لمخطاب الدعكم، كا 
كمف ثـ تقديـ متطمبات تربكية مقترحة لتجديد الخطاب بتجديده، كمبررات تجديده كضكابطو، 

الدعكم؛ باعتباره مف أىـ القضايا العصرية كالحياتية التي تخص حياة المسمميف؛ كبخاصة 
في ضكء مستجدات الكاقع المعاصر كتحدياتو؛ كما يتطمبو مف الحراؾ كاالنفتاح كاإلبداع بما 

ىذا الخطاب مف مكاجية التحديات المعاصرة، يتكافؽ مع ثكابت الديف اإلسبلمي، حتى يتمكف 
مكاناتو، كتعزيز القيـ اإلنسانية التي تسيـ في تنمية المجتمعات  كاالرتقاء بشخصية المسمـ كا 
اإلسبلمية كرقييا. كاستخدمت الباحثة المنيج االستنباطى كالمنيج الكصفي. كمف النتائج 

كل لما لو مف مقاصد تربكية جميمة؛ التي تكصؿ إلييا البحث: أف لمخطاب الدعكم أىمية قص
خاصة في ظؿ الظركؼ كالتحديات الحضارية السائدة اليكـ. كأف تجديد الخطاب الدعكم نابع 

ف مف اإلسبلـ نفسو، كجزء منو كمستمد مف أصكلو، كلـ ينبع تحت تأثيرات خارجية عنو، ك  ا 
اإلسبلمية أك بثابت مف مكاكبة الخطاب الدعكم اإلسبلمي كتجديده ال يعني المساس بالعقيدة 

ثكابت اإلسبلـ، كالفيـ الصحيح يقضي بتجديد شكمو كأسمكبو كمحتكاه ككسائؿ كسبؿ إيصالو، 
لتجديد الخطاب  المتطمبات التربكية األكثر احتياجن كتطكر القائميف عميو فكرنا كممارسةن، كأف ا

كيات كأدب الخبلؼ، الدعكم تتبمكر في الفيـ الصحيح لمقاصد اإلسبلـ، كمراعاة فقو األكل
كالعالمية، كتعزيز الكسطية كاالعتداؿ، كاالرتكاز عمى مبدأ الحكار الحضارم، كتطكير الفكر 

كمف ىنا أكصت الباحثة بضركرة أف يعايش الخطاب الدعكم، كتطكير الكسائؿ الدعكية. 
ذير مف الدعكم الكاقع، كيتناكؿ ىمـك الناس كقضاياىـ كمشكبلتيـ بالمعالجة الرفيقة، كالتح

االنسياؽ كراء الشعارات المخادعة التي تدعك إلى تجديد الخطاب الدعكم مف أجؿ عممنة 
ضركرة االعتناء بإعداد الدعاة إعدادان  اإلسبلـ، كنزع عناصر القكة الحضارية منو،كذلؾ

مياميـ في الغرب إليصاؿ الصكرة المثمى لئلسبلـ كمحك الصكرة المغمكطة يتناسب مع مباشرة 
مراجعة المقررات كالمناىج الدراسية في معاىد إعداد األئمة كالدعاة، كمكاكبتيا ك  عنو،

 لممستجدات العصرية.
 
التحديات  –الخطاب الدعكم  –التجديد  –المتطمبات التربكية الكممات المفتاحية:  
 المعاصرة



 ...................................................................... المتطلبات التربوية لتجديد الخطاب الدعوي

- َُّٕ - 

 
Educational requirements to renewal of dawah discourse to facing 

the overcome contemporary challenges 
Abstract 
     The aim of the current research is to clarify the educational intentions of the 

dawah discourse, clarify what is meant by its renewal, the justifications for its 

renewal and its controls, and then present proposed educational requirements 

for its renewing; As one of the most important modern and life issues 

concerning the lives of Muslims; Especially in light of the contemporary 

challenges. The researcher used the deductive and descriptive approach. 

Among the results of the research: that the dawah discourse is of the utmost 

importance due to its great educational goals; Especially in light of the 

prevailing civilizational conditions and challenges today. And that the renewal 

of the discourse stems from Islam itself, and part of it and is derived from its 

foundations, and did not stem from external influences, and that keeping up 

with the Islamic discourse  and its renewal does not mean prejudice to the 

Islamic doctrine or a constant of the principles of Islam, and a correct 

understanding requires renewing its form, style, content, means and ways to 

communicate it, Those responsible for it developed thought and practice, and 

the educational requirements most in need to renewal the discourse of dawah 

crystallize in the correct understanding of the purposes of Islam, taking into 

account the jurisprudence of priorities and literature of discord, universality, 

and the promotion of renewal, based on the principle of civilized dialogue, the 

development of discourse ways. Hence, the researcher recommended the 

necessity of coexistence to address the reality, and address the concerns, issues 

and problems of people with companion treatment, and warns against the 

drives behind the deceptive slogans calling for the renewal of discourse in 

order to secularize Islam and remove elements of civilized force from it, as 

well as the need to take care of preparing preachers in a setting that is 

appropriate for performing their duties in the west to communicate the ideal 

image of Islam and erase the false image of it, renewal the institutional 

curricula for preparing imams and preachers, and keeping pace with modern 

developments. 

 

 - Dawah discourse -Renewal -Educational requirements Key words: 

Contemporary challenges 

  



 ...................................................................... المتطلبات التربوية لتجديد الخطاب الدعوي

- َُْٕ - 

                                            املكدم3٘                  

ِ ﴿:التنزيؿ محكـالحمد هلل رب العالميف، القائؿ في  ْن َدَعا إِلَى َّللاَّ َوَمْن أَْحَسُن َقْوًلا ِممَّ

نِي ِمَن اْلُمْسلِِمينَ  ا َوَقالَ إِنَّ رسكلنا  كالصبلة كالسبلـ عمى، [33فصلت:]﴾َٖٖوَعِملَ َصالِحا
ماـ المرسميف ،كخاتـ النبييف ،سيد الدعاة ،د اهللمحمد بف عب ،الكريـ ـى  كا  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ،صى

ا منيرنابإذنو إليو االذم أرسمو اهلل داعين  َها ﴿:كقد مدحو اهلل بما منحو فقاؿ، ، كجعمو سراجن َيا أَيُّ

ا  ا َوَنِذيرا را ا َوُمَبشِّ ا أَْرَسْلَناَك َشاِهدا بِيُّ إِنَّ اَوَدا ٘ٗالنَّ ا ُمنِيرا ِ بِإِْذنِِه َوِسَراجا ا إِلَى َّللاَّ  ﴾ِٙٗعيا
كرضي اهلل عف الصحابة كالتابعيف، الذيف دعكا بدعكتو، كاىتدكا بيديو، . [54-54األحزاب:]

 -:كبعد.. كاستنكا بسنتو، كمف تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف
ا أىمية كبيرة؛ ففضبلن عف كك   بشر أفرادنانو كسيمة التكاصؿ مع الإف لمخطاب عمكمن

كجماعات، كلمختمؼ األغراض، فإنو يعد كذلؾ العامؿ األىـ في تشكيؿ البنية المعرفية 
، كما أنو يعد أحد المؤثرات األساسية عمى النفس البشرية، الذىنية، أك التككيف العقمي لمبشر

 عاتالمتاحة لتكجيو األفراد كتغيير المجتم يةفقد كاف الخطاب كما زاؿ ىك الكسيمة األساس
 (.  ٔٗص ، ـَُِٔ)الخزعمي،

ذا كاف ىذا في عمكـ الخطاب، إال أف الخطاب الدعكم لو خصيصة تميزه عف غيره؛  كا 
يصاؿ مايريده الشارع الحكيـ مف الناس؛ فاألكامر  بأنو مف كسائؿ نشر الدعكة اإلسبلمية، كا 

كالنيي عف  كالنكاىي جزء مطمكب إيصالو عبر الخطاب اإلسبلمي الدعكم، كاألمر بالمعركؼ
ىك لكف مف ألكاف الجياد في ك  المنكر جزء ثاف، كالدعكة إلى اهلل بمساف المقاؿ جزء ثالث.

اآللية المعبرة عف الرؤية اإلسبلمية بكافة  كىك .سبيؿ اهلل كالكقكؼ في كجو أعداء اإلسبلـ
المخالؼ  لتعارؼ مع اآلخراكىك أداة  ،األمة اإلسبلميةألفراد مضامينيا كأشكاليا كأساليبيا 

 ؛كالشعكب األمـالمسمميف كغيرىـ مف  التكاصؿ الحضارم بيف يحدث ، كمف خبللوفي العقيدة
ن ﴿:تعالى قاؿ ُكم مِّ ا َخلَۡقَنَٰ اُس إِنَّ َها ٱلنَّ أَيُّ َٰٓ  إِنَّ َيَٰ

ْۚ
ْا ُكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآَٰئِلَ لَِتَعاَرفُوَٰٓ

َذَكٖر َوأُنَثىَٰ َوَجَعۡلَنَٰ

ِ أَتۡ  َ َعلِيم  أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللَّ
ُكۡمْۚ إِنَّ ٱَّللَّ  .[33]احُلُجرات:﴾َٖٔخبِيٞر  َقىَٰ

كأجميا عنده سبحانو كتعالى، فيي رسالة األنبياء  عماؿإلى اهلل مف أشرؼ األكالدعكة 
ـى كالمرسميف مف لدف آدـ عميو السبلـ كصكالن إلى نبينا محمد  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، كالتي صى

دة رب الناس، كلتخرجيـ مف الظممات إلى النكر، كمف ضيؽ الدنيا جاءت لتكجو الناس لعبا
إلى سعة اآلخرة، كمف جكر األدياف إلى عدؿ اإلسبلـ، كلتزيؿ الشبيات التي تعترم طريؽ 
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ؿ، كالبد ليذا اعالدعكم كاسع متشابؾ عظيـ األثر فكليذا فإف الخطاب  المسمـ المكحد لربو.
ف أنكاع مختمفة مف الخطابات، كيستعيف بكؿ الكسائؿ الخطاب أف يككف في مكقع الصدارة بي

 المناسبة لركح العصر كمعطياتو.
مىٍيػػًو  كألىميػػة الخطػػاب الػػدعكم فػػإف اهلل سػػبحانو كتعػػالى أمػػر رسػػكلو الكػػريـ ػػمَّى المَّػػوي عى صى

ـى  مَّ سى ِع َفَلَا ُتِ َل﴿ :بأف يجاىد الكافريف بالقرآف؛ لكي يقػيـ عمػييـ الحجػة كالبرىػاف؛ فقػاؿ تعػالى كى

ِهَلَلۡدُهم  فَِلَلِريَن َوَجَٰ  أيضػػا رفػػع الخطػػاب الػػدعكم كألىميػػة .[45]الفرقاا:ن:﴾ا ا َكبِيَلَلٗر بَِلَلِهج ِجَهَلَلادٗ ٱۡلَكَٰ
ـى الرسػػكؿ  ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى مػػف شػػأنو إلػػى درجػػة الجيػػاد؛ فجعمػػو صػػنك الجيػػاد العسػػكرم  صى

ـى كالمػػػادم؛ فقػػػاؿ  ػػػمَّ سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى ـٍ كأى رً جاًىػػػديكا الميشػػػ)) :صى  ((كأىلًسػػػنىًتكيـ ٍيػػػًدكيـكيفى ًبػػػأىمكاًلكي
أف االجتياد كالتجديد في ىذا المجػاؿ مػف األىميػة بمكػاف؛  ريبكال  (.ٕ/ـٔ،ُٖٔٗالنسائي، )

كلمفقو اإلسػبلمي مركنتػو، كمػف  ،مف المقكمات األساسية التي حفظت لمشريعة حيكيتيا ألنيما
دكر المجدديف الػذيف يظيػركف فػي كػؿ عصػر  كلقد برز .ثـ صبلحية الشريعة لكؿ زماف كمكاف

 حتي يجددكا لؤلمة دينيا، كيخمصكه مما شابو مف البدع كالخرافات. 
كلقد ظؿ الخطاب الدعكم قكينا مؤثرنا يحرؾ النػاس كيحفػز ىمػتيـ فتػرة مػف الػزمف، السػيما 

ىػذا  ، كلكػف أتػى عمػىفي بداية عصر اإلسبلـ، ألنو كاف يحمؿ بداخمو عكامػؿ النجػاح كالتطػكر
ممػػا جعػػؿ قضػػية التجديػػد تثػػكر  ؛الخطػػاب زمػػاف أصػػابو بعػػض الضػػعؼ فقػػؿ تػػأثيره فػػي النػػاس

كتبػػرز عمػػػى السػػػاحة الفكريػػػة اإلسػػػبلمية؛ فانعقػػدت المػػػؤتمرات كالممتقيػػػات كالنػػػدكات، كزخػػػرت 
عػادة قكتػو  المطابع بالكتب كالدراسات كاألبحاث، التي انبرت لتنػادم بتجديػد الخطػاب الػدعكم كا 

  (.ُِْ-ُُْص ، ـَُِٕ)أبك شعيشع، في نفكس الناس التأثيرية
ػػػا، كزاد مػػػف جػػػدتيا عصػػػر  كقضػػػية تجديػػػد الخطػػػاب الػػػدعكم قضػػػية قديمػػػة متجػػػددة دائمن
العكلمة الثقافية كسقكط الحدكد بػيف الػدكؿ، كالػدعكة إلػى حضػارة إنسػانية كاحػدة. كلػذا فعمميػة 

، فالحيػاة متجػددة باسػتمرار، ك مكسػميةكليسػت كقتيػة أ تجديد الخطاب الدعكم عمميػة مسػتمرة
ف يككف الخطػاب الػدعكم مكاكبنػا لظػركؼ كػؿ الطبيعي أ كالمستجدات ال تكؼ عف الحركة، كمف

 (.ُِْ ص ،ـَُِٕ)أبك شعيشع، عصر كلما يدكر فيو مف متغيرات
فػي عػالـ متغيػر تتسػارع خطػاه فػي شػتى االتجاىػات،  اليػـك عيشتاإلسبلمية  المجتمعاتف

شػػكاؿ كاأللػػكاف، مسػػت جكانػػب الحيػػاة العمميػػة مػػت بمتغيػػراتو متعػػددة األراىنػػة حف كفػػي مرحمػػة
كالثقافية كالفكرية كالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالدينية، ككاف ليػا تأثيرىػا الممحػكظ فػي 
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، بحيػػث لػػـ يعػػد فػػي مقػػدكر أم إلنسػػانية فػػي شػػتى بقػػاع العػػالـمػػف مضػػاميف األعمػػاؿ ا كثيػػرو 
   عيش بعيدنا عنيا أك ينعزؿ في دائرة محددة.مجتمعو مف المجتمعات أف ي

التػػي ممحػػة، لكثػػرة التحػػديات   ضػػركرة الػػدعكمتجديػػد الخطػػاب  ىأصػػبحت الحاجػػة إلػػلػػذا 
التخمص مػف األفكػار  التي تستكجب في ظؿ اليجمات الشرسةك  ،المجتمعات اإلسبلميةتشيدىا 

سػػبلميػػىكيت ىحػػافظ عمػػتالمغمكطػػة كػػي  المركنػػة مػػا يجعمػػو  يمتمػػؾ مػػف  ا الصػػحيح الػػذميا، كا 
اسػػتيعاب كػػؿ االحتياجػػات  ىا عمػػا مػػع كػػؿ المسػػتجدات، كقػػادرن كمنسػػجمن  ا لكػػؿ األزمػػاف،مسػػايرن 

 (.ّٗ ص ـ ،َُِٕ، حسيف) البشرية كاإلنسانية في كؿ مكاف
 مشهل٘ البخح

الحضارية السائدة اليكـ، كفي ظؿ ما يكاجيو اإلسبلـ مف كالمتغيرات في ظؿ الظركؼ 
كالتي ازدادت حدتيا (، ينا، كاقتصادينا، كاجتماعينا، كسياسيناألصعدة )ثقافتحديات عمى كافة ا

، حيث استغؿ الغرب ىذه األحداث في ترسيخ ـََُِبعد أحداث الحادم عشر مف سبتمبر 
صكرة مغمكطة عف اإلسبلـ كالمسمميف في أذىاف شعكبيـ مما استدعى أف يقؼ المسممكف 

التي  phobia  Islamكفكرة الخكاؼ مف اإلسبلـكقفة جادة لتحديد مكقفيـ مف الغرب، 
تجسدت بعد ىذه األحداث، فانعقدت المؤتمرات كالممتقيات كطيرحت األبحاث، كاستقرت الكممة 
عمى أنو البد مف اتصاؿ بالغرب يعرؼ عف طريقو اإلسبلـ الصحيح كالصكرة الصحيحة لو. 

الدعكة اإلسبلمية في الداخؿ  ككضعت الضكابط حكؿ تطكير الخطاب الديني لبلرتقاء بمستكل
   (.ٗ، صـ ََِْحسيف، ) كالخارج

كمنذ ىذه المحظة أصبحت قضية تجديد الخطاب الدعكم مف أىـ القضايا المطركحة 
ثارت العديد مف السجاالت أعمى الساحة الدينية كالفكرية كالسياسية كاإلعبلمية العربية، ك 

ـ تجديد الخطاب الديني بما يتناسب كركح التي ربما نتجت مف الخمط بيف مفيك  ،كالنقاشات
العصر مف غير المساس بثكابتو كأصكلو، كبيف بعض الدعاكل المطركحة التي استغمت دعكة 

لكي تبث بعض األفكار المشكشة التي تيدؼ إلى تغيير مضمكف الديف  ،تجديد الخطاب الديني
بشرم فيمكف أف تعتريو يد اإلليي كالذم اليمكف المساس بو مطمقنا، أما الخطاب الديني ال

ىذا لتجديد اليـك  إف الحاجة تتعاظـبؿ  (.ْٗٗ، صـ َُِٗ)السعيدل كالزىيرم،التغيير
األحداث كالقضايا المعاصرة ف ؛األمة تاريخفي ىذه المرحمة الميمة مف  خصكصاالخطاب؛ 

متجددة دعكة صريحة، ك  تمثؿ التغيرات كالتحكالت العالميةك العربي،  العالـكالمتسارعة في 
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 اكمستشيدن  التجديد الخطاب الدعكم؛ ليتمكف مف مسايرة عكامؿ الزماف كالمكاف مستميمن 
كمف ثـ تتمحكر مشكمة البحث حكؿ مكضكع  .الراسخة بالتعاليـ كالمبادئ كالقيـ اإلسبلمية

شكالياتو التي ربما  تحاط بيالة مف التنكع تجديد الخطاب الدعكم؛ فمكؿ عصر تحدياتو كا 
تقتضي إعماؿ الفكر كتكجييو، بيدؼ محاكلة إيجاد الحمكؿ كمكاجية التحديات كالتجديد 

  بأساليب تكاكب مستجدات العصر كضركراتو.
 أشٝل٘ البخح

 :عمى النحك التالي البحث ت أسئمةتحدد 
 ؟في المجتمعات اإلسبلمية التربكية لمخطاب الدعكم المعاصر المقاصدما  .ُ
 ؟لمعاصرلمقصكد بتجديد الخطاب الدعكم اا ما .ِ
 ؟مبررات كدكاعي تجديد الخطاب الدعكم المعاصرما  .ّ
 التي تكاجو الخطاب الدعكم؟ تحديات الكاقع المعاصرما أبرز  .ْ
 ؟عكم المعاصر في المجتمعات اإلسبلميةدالضكابط الشرعية لتجديد الخطاب الما  .ٓ
في المجتمعات  تجديد الخطاب الدعكم المعاصرل البلزمة التربكية متطمباتالما  .ٔ

 ؟سبلميةاإل
 ٍدف البخحأ

 .بياف المقاصد التربكية لمخطاب الدعكم المعاصر في المجتمعات اإلسبلمية.ُ
 المعاصر. إيضاح المقصكد بتجديد الخطاب الدعكم .ِ
 .مبررات كدكاعي تجديد الخطاب الدعكم المعاصر إلقاء الضكء حكؿ.ّ
  الخطاب الدعكم. أبرز التحديات المعاصرة التي تكاجواستعراض .ْ
 .اإلسبلميةفي المجتمعات  الضكابط الشرعية لتجديد الخطاب الدعكم المعاصرعرض  .ٓ
في المجتمعات  تجديد الخطاب الدعكم المعاصرل البلزمة التربكية متطمباتال اقتراح.ٔ

 .اإلسبلمية
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 أٍنٔ٘ البخح

 الخطاب الدعكم بالمكضكع الذل يتناكلو؛ حيث يتعمؽ  أىميةتنبع أىمية البحث مف  .ُ
، كتفنيد أم التعريؼ بصحيح الديف ، لضركرتو فيسبلميةلمشريعة اإل الذم يعد عنكانن ا

كذلؾ لتكعية أفراد المجتمع المسمـ ككقايتيـ مف الغمك  ؛دعاكل كاذبة ألعداء اإلسبلـ
 ، كالسير عمى نيج الشريعة الغراء، كدعكة اآلخريفاكالتطرؼ، كفيـ اإلسبلـ فيما صحيحن 

 ذا الديف العالمي الخاتـ.لي)مف غير المسمميف( 
حيث يعد  ة الجميمة لمخطاب الدعكم المعاصر؛التربكي المقاصديمقي البحث الضكء عمى  .ِ

 لمعقؿ العربي المسمـ، كالمعيف الرئيس لكعي اآلخر باإلسبلـ. يالمككف األساس
أصبح تجديد الخطاب الدعكم ضركرة ليا أىميتيا في العصر الحالي كما يميو مف  .ّ

قناعيـ بأف اإلك ح صكرة اإلسبلـ لدل الغرب، ؛ لتصحيعصكر  ،سبلـ برئ مما يتيـ بوا 
 كرد العدكاف عميو.

يقدـ البحث مبررات كدكاعي تجديد الخطاب الدعكم، كخاصة في الكقت الراىف مف تاريخ  .ْ
؛ فحاجة الخطاب الدعكم لتشكيو صكرة اإلسبلـ األمة اإلسبلمية، كىي تكاجو حمبلتو 

 ف أكثر مف أم كقتو مضى.لمتجديد في الكقت الراى
التحديات المعاصرة التي تكاجو الخطاب الدعكم، كالتي تستدعي بعض البحث  يستعرض .ٓ

ليا بأساليب عصرية تكاكب المتغيرات المستجدة عمى الصعيديف المحمي  يتصدلأف 
 كالعالمي.

ه ؛ باعتبار تجديد الخطاب الدعكملمتطمبات التربكية البلزمة لبعض اعرضا ليقدـ البحث  .ٔ
مف القضايا العصرية كالحياتية الميمة التي تخص حياة المسمميف؛ كبخاصة في ضكء 
مستجدات الكاقع المعاصر كتحدياتو؛ كما يتطمبو مف الحراؾ كاالنفتاح كاإلبداع بما 

ليتمكف ىذا الخطاب مف مكاجية مشكبلت األمة كىمكـ  ،يتكافؽ مع الثكابت اإلسبلمية
مكاناتو، كتعزيز القيـ اإلنسانية التي تسيـ في تنمية األفراد كاالرتقاء بشخصية ال مسمـ كا 

 المجتمعات كرقييا. 
 المفكريفك  عمماءالاألئمة كالدعاة ك  - يتكصؿ إليو مف نتائج بما -فيد أف ييأمؿ البحث  .ٕ

   ككؿ مف لو صمة بالمكضكع.  ،كالمراكز اإلسبلمية الدينيةكالمسؤكليف في كزارات الشؤكف 
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 الغمك كالتطرؼ آفة تكعية أفراد المجتمع المسمـ ككقايتيـ مف نتائجو ينشد البحث بعرض .ٖ
فيـ اإلسبلـ فيما عف ك جادة الصكاب، كبعده عف  الديني إلى انحراؼ الفكرالذم يؤدم 

دعكة اآلخريف السعي نحك ، ك الغراء اإلسبلمية السير عمى نيج الشريعة ، كعفصحيحان 
 .ليذا الديف العالمي الخاتـ

 ميَج البخح

اتبعت الباحثة المنيج االستنباطي كىك: "بذؿ أقصى جيد عقمي كنفسي عند دراسة 
، ـُُٗٗفكدة كعبد اهلل، )النصكص بيدؼ استخراج مبادئ تربكية مدعمة باألدلة الكاضحة" 

كاستفادت الباحثة مف ىذا المنيج عند استنباط األدلة كالبراىيف مف اآليات القرآنية  ؛(ُْ ص
حقيقة المقصكد بتجديد الخطاب  النبكية الشريفة؛ التي دلت عمى الكريمة، كمف السنة

رساء اإلسبلـ لقكاعد كضكابط الدعكم، ك  تجديد الخطاب الدعكم، كفؽ كتب التفاسير لا 
 كشركحات األحاديث، كمف ثـ كصكؿ البحث إلى المتطمبات التربكية البلزمو لتجديده. 

متأني كالدقيؽ لممعمكمات ذات اعتمد البحث المنيج الكصفي؛ حيث "الرصد الكما 
بيدؼ استنتاج ما يتصؿ بمشكمتو مف ؛ العبلقة بمكضكع البحث، كمف ثـ التحميؿ الشامؿ ليا

كذلؾ في التعامؿ (؛ َٗ ، صـََِّ)العساؼ، أدلة كبراىيف تبرىف عمى إجابة أسئمة البحث"
  مع أدبيات التربية اإلسبلمية كدراساتيا.

 حدّد البخح

التربكية لمخطاب الدعكم، كالمقصكد الحقيقي  مقاصدالعرض  ىعم البحث يقتصر  
 آيات ضكء عمىمف مصطمح التجديد لمخطاب الدعكم المعاصر، كمبررات كضكابط تجديده 

ـى  النبي كأحاديث الكريـ القرآف مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى التحديات التي  أبرز ، كذلؾ تناكؿ بعضصى
لتجديد   البلزمةالمتطمبات التربكية مف أجؿ اقتراح ، المينامحمينا كع تكاجو الخطاب الدعكم

 أىداؼ البحث.تحقيؽ  ثـمف ك الخطاب الدعكم المعاصر في المجتمعات اإلسبلمية، 
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 مصطلخات البخح3

 .املتطلبات الرتب3ْ٘ٓ 1
( تدؿ في المغة عمى محاكلة إيجاد الشيء  جمع متطمب، كمادة الطاء كالبلـ كالباء )طىمىبى

: الطمب مرة بعد أخرلكأخذه ، ىػُُْْ)ابف منظكر، ، كتىطىٍمبىوي: حاكؿ كجكده كأخذه، كالتىطىميبي
 (.َُٔ ص

ا: بأنيا  .(ُُ ، صـُُٗٗ)خالد، "شركط قبمية الزمة لمشيء"  :كتعرؼ اصطبلحن
كتعرفيا الباحثة بأنيا؛ مجمكعة مف المقكمات التربكية يؤسس عمييا الخطاب الدعكم حتي 

 جكة. يؤتي ثماره المر 
 .التجدٓد03

دىدى الشيء: صيره جديدنا،   دةن: حدث بعد أف لـ يكف، كجى دى الشيء يىجدي، جَّ لغة: مف جى
ٌد الشيء: صار جديدا، كالجديد نقيض البالي المبتذؿ باالستعماؿ، كالجديد ماال عيد لؾ  كىاستىجى

دى في األمر: اجتيد ريـ لـ يأًت لفظ كفي القرآف الك. (ُُْ ـ، ُٖٓٗ)ابف منظكر ، بو، كأىجى
ْا أَ ﴿ت كممة جديد، كما في قكلو تعالىالتجديد، كلكف جاء مٗ َوَقالُوَٰٓ

َٰ
ا ِعَظ تا ِءَذا ُكنَّ

َٰ
ا ءِ أَ ا ا َوُرَف نَّ

كاستعماؿ الكممة في القرآف الكريـ يتضمف المعنى ." [54]اإلسراء:﴾٣ٗا ا َجِديدٗ لََمۡبُعوُثوَن َخۡلقٗ 
حياءالمغكم نفسو، كالذم يفيد بعث الشيء  "كا  بىٍميى  ، صـََِْ)الجمي ،ه بعد أف دىرىسى كى

َِٖ.)  
 .اخلطاب الدع33ْٖ

"الكبلـ بيف  طىبى تفيد المادة المغكية مف المفظ المتككف مف )الخاء كالطاء كالباء( "خى
طىبىو  اًطبو  –اثنيف، كيقاؿ: )خى طىابي ك(. ُٖٗ، ـُُٗٗ)ابف فارس، خطابنأ( –ييخى "الخى
اطىبةي": مراجعة الكبل اطى كالمػىخى ٍطبةي" مصدر الخطيب، بوي بالكبلـ ميخاطىبة كخطابنا كـ، كقد خى "الخي

اًطبي عمى المنبر طىبى الخى طىابىة ىي:" قياس مركب مف  (ّْ ، ـُٖٓٗ)ابف منظكر، كخى كالخى
مقدمات مقبكلة، أك مظنكنة مف شخص معتقد فيو، كالغرض منيا ترغيب الناس فيما ينفعيـ 

، ىػَُْٓ) الجرجاني،  يفعمو الخطباء كالكعاظ كالدعاة" مف أمكر معاشيـ، كمعادىـ، كما
 (.ّْ ص

كفي االصطبلح، عبارة عف تكجيو الكبلـ المتعمؽ بأمكر الديف نحك الغير، إلفيامو 
قناعو، سكاء كاف ىذا الغير فردا أك جماعة   (.ـَََِبني عامر، )كاستمالتو كا 
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المغة أف: )الداؿ كالعيف( كالدعكة في المغة، مف مادة دعا، كجاء في معجـ مقاييس 
، دىٍعكىةه،  الحرؼ المتصؿ، كمعناه: أف يميؿ إليؾ الشئ بصكتو ككبلـ يككف منؾ، تقكؿ: دىعىٍكتي

كالدعكة في المغة ىي النداء كاالستمالة في الشئ،  (. ِٕٗ، صـُُٗٗ ابف فارس،) دنعىاءن"
 كالنداء قد يككف لمخير أك لمشر.

صكد تبميغ الناس دعكة اإلسبلـ، كىدايتيـ إليو قكالن كالمعنى االصطبلحي لمدعكة، المق
كعمبلن في كؿ زماف كمكاف، بأساليب تتناسب مع المدعكيف عمى مختمؼ أصنافيـ كعصكرىـ 

 كمف ىنا فإف الخطاب الدعكم ىك: "خطاب الدعاة كالكعاظ (.ُٕ ، صـَََِبني عامر،)
مف كصؼ سميـ كفيـ صحيح لئلسبلـ كالمفتيف كالباحثيف المقدـ لمجميكر، بما يحممو  كاألئمة

 ،تو، كالذم بدكره يشكؿ عقؿ المسمـ ككجدانواشريعتفي عقيدتو كنظامو األخبلقي كآدابو ك 
كما  (.ُّ، ص ـَُِٓ)المنكفي،  كالذم يتمقى الناس مف خبللو تصكراتيـ عف اإلسبلـ"
 يشكؿ كعي غير المسمـ حكؿ التصكر الصحيح لئلسبلـ.

، ربط نصكص كمبادئ العقيدة اإلسبلمية الخطاب الدعكم كتقصد الباحثة مف تجديد
بكاقع الحياة المعاصرة، مع عدـ مخالفتو لجكىر كثكابت كأصكؿ العقيدة؛ ليككف خطابنا ينيض 

كليحافظ عمى ىكية األفراد الدينية كالثقافية، كيعزز  ،بالفكر كيقـك عمى اإلبداع كاالنفتاح
أكيده عمى القيـ كالمفاىيـ اإلنسانية التي ترقى مف خبلؿ ت ؛تماسؾ المجتمعات اإلسبلمية

كيقؼ في كجو الدعاكل الكاذبة كاألفكار اليدامة كالمفاىيـ المغمكطة  ،بالفرد كالمجتمع المسمـ
 عف اإلسبلـ كالعقيدة اإلسبلمية.

 .التخدٓات املعاصر3ٗ 4
دو التحديات جمع   حدا :يقاؿ حدا، فعؿ مضعؼ ،تحدل لفعؿ مصدر التحدم ، ككممةتىحى

 كالمبادرة كيقاؿ: المنازعة كالتحدم قصده: تعمد أم شيئا كحدا يبرحو، فمـ لزمو أم: بالمكاف
(. ٖٗٓ ، صـُٕٗٗ)ابف منظكر، كحدؾ  لي برزإ :لو قاؿ ككأنو الناس مف فبلنان  تحدل قد

 كنمحظ أف كممة تحدم تدكر حكؿ القصد كالتعمد كالمبارزة كالمبادرة. 
 أمة قبؿ مف كالمبطنة الظاىرة كالضغكط الممارسات : مجمكعةكتعني التحديات اصطبلحان 

 ؛عميو الفكرية الييمنة أك إخضاعو بيدؼا تطكرن  أقؿ أمة أك مجتمع ضد متطكر مجتمع أك
مجمكعة مف كما تعني  (.ّّٓ، ىػَُْٖ)ثابت،  الفكرية أكالحضارية" ىكيتو استبلب بقصد
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المحمي كالعالمي، كيجب عمى المجتمع األزمات تقع في جميع المجاالت كعمى المستكييف 
  (.ِٓ-ُٓ ، صـََُِ)نتاج، مكاجيتيا 

بالمبادرة  الخطاب الدعكم ستجابة: اكعمى ذلؾ يككف المقصد مف التحديات ىنا ىك
، كالتي كالتغمب عمييا المقصكدة كالمتعمدة، لمكاجية الضغكطات كاألزمات المعاصرةالكاعية 

رة كيتكاكب دكما مع مستجدات العصر كمتغيراتو يتطكر بصفة مستمتتطمب أف يتجدد ك 
ؿ كمي  .كتحدياتو، فيأخذ مف الشريعة خاصية صبلحو لكؿ زماف كمكاف كىك كؿ تغيُّر أك تحكُّ

أك نىٍكعي، يفرض متطمبنا أك متطمبات محددة تفكؽ إمكانات المجتمع اآلنية، بحيث يجب عميو 
 .مكاجيتيا، كاتخاذ اإلجراءات الكفيمة بتحقيقيا

 لدراشات الصابك3٘ا

حظي مكضكع تجديد الخطاب باىتماـ الباحثيف كالباحثات في عدة مجاالت، كما تعددت 
، اإلسبلمي المصطمحات التي تبعت لفظ التجديد، فمنيـ مف عنكف مكضكعو بتجديد الخطاب
أك ، الدعكمكمنيـ مف كتب في تجديد الخطاب الديني، كمنيـ مف تناكؿ تجديد الخطاب 

كلكؿ كمنيـ مف ركز عمى تجديد الكسائؿ كاألساليب الدعكية، ربكم اإلسبلمي، الخطاب الت
كلذا فالمكتبة  ؛كالجانب الذم ركز عميو كالزاكيا التي نظر مف خبلليابضاعتو ككجية نظره، 

سبلمية مميئة بالدراسات كالبحكث في ىذا المجاؿ، كىذا إف دؿ عمى شيء اإل التربكية العربية
كتعرض الباحثة لبعض الدراسات السابقة ذات شأنو كأىميتو البالغة،  فإنما يدؿ عمى عظـ

 العبلقة بالمكضكع الحالي عمى النحك التالي:
لبياف طبيعة كمقصكد الجماؿ في مجاؿ الدعكة ، (ـَُِٖ) نحيمةدراسة ىدفت 

براز بعض الجكانب الجمالية في اإلسبلـ مف خبلؿ كسائؿ الدعكة  اإلسبلمية المعاصرة، كا 
جمالية الكسيمة كاألسمكب عمى حركة الدعكة المعاصرة كتقدميا.  ليبيا، كبياف أثركأسا

كاستخدـ الباحث المنيج االستنباطي التحميمي. ككشفت النتائج عف أف العبلقة بيف الدعكة 
كالجماؿ كطيدة كجكىرية، كأف اإلسبلـ حرص مف خبلؿ أحكامو كتكجيياتو عمى االرتقاء 

ا، كذلؾ أكضحت النتائج تأثير جماؿ الدعكة كأساليبيا في المدعكيف، بكسيمة التبميغ كأسمكبي
رنا كجماالن كأف ظاىرة الجمالية اإلسبلمية تتجسد في جماؿ أسمكب ككسيمة الدعكة جماال ظاى

 .باطننا
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صياغة تصكر مقترح يسيـ في تحديد  دراسة ىدفت إلى ،(ـَُِٖ) الجناينيكقدـ 
اليات تجديد الخطاب التربكم اإلسبلمي. كاستخدـ الباحث المتطمبات البلزمة لمتغمب عمى إشك

المنيج الكصفي؛ إليضاح كاقع إشكاليات كمعكقات تجديد الخطاب التربكم الدعكم اإلسبلمي، 
ككاقع إعداد الدعاة في الكقت الراىف، كمدل قدرة مؤسسات اإلعداد الحالية عمى الكفاء 

( داعية. ٖٓٓتبانة كجيت إلى عينة قكاميا)بمتطمبات تجديده. كتمثمت أداة الدراسة في اس
ا لمتغمب  ،كفي ضكء نتائج الدراسة النظرية كالميدانية تمكف الباحث مف تقديـ تصكرنا مقترحن

 .نفسيـمف كجية نظر الدعاة أ يات تجديد الخطاب التربكم الدعكم اإلسبلميلعمى إشكا
دعكم، كأىـ تعرؼ كاقع الخطاب ال بيدؼ ،(ـَُِٕ) أبك شعيشعدراسة كجاءت 

أساليب تطكيره. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي. كتكصؿ إلى أف الخطاب الدعكم 
لمعقؿ العربي المسمـ، كما يشكؿ المعيف الرئيس لكعي اآلخر باإلسبلـ،  يىك المككف األساس

ف عداء اإلسبلـ، كمكأىميتو كمسؤكليتو في التعريؼ بصحيح الديف كتفنيد أم دعاكل كاذبة أل
ىنا أثبت حاجة الخطاب الدعكم في الكقت الراىف في المسجد ككسائؿ اإلعبلـ المختمفة 
لضركرة تطكيره، لكي يتكاكب مع المستجدات العالمية، كما تكصؿ إلى بعض السبؿ الكفيمة 
 ،لتطكير الخطاب الدعكم؛ مف مثؿ اإلعداد العممي الجيد لمدعاة، كالتركيز عمى فقو األكلكيات

 كاؿ المدعكيف اإليمانية. كمراعاة أح
 التربكية المتطمبات تحديد(، مف أبرز ما ىدفت إليو ـَُِٕكقاـ حسيف بدراسة )

لمكصكؿ  الديني اإلسبلمي كذلؾ عمى المستكل الكقائي كالمستكل العبلجي؛ الخطاب لتجديد
في المجتمع  لتحقيؽ االستقرار في منظكمة األمف الفكرم مقترح تصكر لبناء مف خبلليا

لمصرم. كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كتـ تطبيؽ استبانة عمى عينة مف ا
. كبناءن عمى ما أسفرت عنو ا( فردن ٓٔاألئمة كالدعاة بمحافظة شماؿ سيناء بمصر، قكاميا )

نتائج الدراسة في جانبيا النظرم كالميداني، أمكف لمباحث تقديـ تصكر مقترح بكؿ مككناتو، 
 يستمـز الفكرم األمف اإلسبلمي لتحقيؽ الخطاب الديني تجديد أف الدراسة كذلؾ نتائج كأظيرت

 لمكاجية كشبكات المعمكمات التكنكلكجيا الستخداـ الدعاة حاجة :منيا تربكية عدة متطمبات
كالرد  المفاىيـ المغمكطة كتصحيح كرمكزه اإلسبلـ عمى عمى المتطاكليف كالرد الفكرم الغزك
 الخطاب الديني في التكنكلكجية الكسائؿ عمى حاجتيـ لمتدريب كذلؾك  الناس، فتاكل عمى

 الفكرم. برامج األمف عمى لمتدريب الضركرية اإلسبلمي كحاجة الدعاة
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بياف بعض المتطمبات التربكية لتجديد الخطاب  (،ـَُِٔ) أبك كمكفكاستيدفت دراسة 
في تحديد األىداؼ التربكية، مف  الديني في ضكء نتائج التحكالت العالمية المعاصرة التي تؤثر

 لعمـك كمتابعتيا،كتحدم تعريب ا ،اختراؽ العكلمة لمثقافة العربيةتحدم القيـ كاليكية، ك  مثؿ:
كتحدم البحث كالتفكير العممي، كتحدم التكنكلكجيا كالتقنية. كاستخدـ الباحث المنيج 

المجاؿ ىي: تنمية ميارات  الكصفي. كخمصت الدراسة إلى أف أىـ المتطمبات التربكية في ىذا
التفكير اإلبداعي كالناقد لمدعاة، كتنمية مفاىيـ الحكار كالتعايش مع اآلخر، كتكظيؼ 

 تكنكلكجيا التعميـ في التعمـ الذاتي.
تعرؼ أىمية تجديد الخطاب اإلسبلمي، كبياف  دراسة بيدؼ (،ـَُِْ)مسعد  كقدـ   

كمنيجي يسيـ في معالجة تحديات كىمـك كاقعو المعاصر، كالتكصؿ الستنتاج إطار فكرم 
كمشاكؿ الخطاب اإلسبلمي في ظؿ الكاقع المعاصر كتحكالتو اليائمة. كاعتمد الباحث عمى 
المنيج االستقرائي التحميمي. كتكصؿ إلى أف في الشريعة اإلسبلمية مف الركائز كالمقكمات 

ى أتـ كجو، كأف لمتجديد كمف الخصائص كالصفات ما يتيح لممجدد القياـ بميمة التجديد عم
 معايير كضكابط كشركط عممية يجب االلتزاـ بيا كعدـ الخركج عنيا.

ىدفت لعرض إيجابيات الكسائؿ الحديثة لمخطاب دراسة (، ـَُِْ) عبادم كأجرل
الدعكم، كمناقشة مدم تأثير التجديد في كسائؿ الخطاب الدعكم، حتى يستطيع أف يتكاكب 

لى إبراز نماذج مف المجدديف كعرض أمثمة مف التجديد، مع ركح العصر، كما ىدفت إ
كاستخدـ الباحث المنيج االستقرائي التحميمي، كأثبتت النتائج أف كسائؿ الخطاب الدعكم في 

كالتكافؤ،  ،كالتطكر ،اإلسبلـ تميزت بثبلث خصائص ميزتيا عف الدعكات األخرل ىي: الشرعية
تستمـز ثبلثة طرؽ مف خبلؿ النص ) القرآف كأف طرؽ معرفة الكسيمة الدعكية المشركعة 

لمخطاب الدعكم منو ما جربة، كأف عدـ استجابة المدعكيف كالت ،كالسنة(، كالنظر الصحيح
كمنو ما يعكد إلى كسيمة الدعكة،  ،يعكد إلى الدعاة أنفسيـ، كمنو ما يعكد إلى المدعكيف

 ديثة ساعد عمى انتشاره.    كذلؾ مف النتائج أف اعتماد الخطاب الدعكم عمى الكسائؿ الح
التحديات التربكية المعاصرة التي تكاجو  إبراز استيدفتبدراسة (، ـَُِْ) نكفؿكقاـ 

الدعاة بمحافظات غزة مف كجية نظر الدعاة أنفسيـ، كالكشؼ عف دالالت الفركؽ في 
 -ية الدرجة العمم -متكسطات تقديرات أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة )نكع الكظيفة 

سنكات الخبرة(، في تقدير تمؾ التحديات، كمف ثـ التكصؿ إلى سبؿ مقترحة لمتغمب عمييا. 
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( َِٕطبؽ الباحث االستبانة عمى عينة قكاميا )ك كتـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي. 
 –الفكرم الثقافي  -داعية تابعيف لكزارة األكقاؼ بغزة، كقسـ التحديات إلى مجاالت )العقدم 

األخبلقي السمككي(. كدلت النتائج بأف إدراؾ عينة الدراسة جاء في مستكل  –تماعي االج
بيف متكسطات  امرتفع بجميع مجاالت التحديات قيد الدراسة، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائين 

درجات تقدير أفراد العينة لمتحديات التربكية المعاصرة تعزل لمتغيرات الدراسة، كما تكصؿ 
 ة مقترحة لمتغمب عمى التحديات التربكية التي تكاجو الدعاة.الباحث إلى صيغ

 تكاجو التي المعاصرة براز التحدياتإىدفت إلى دراسة ،  (ـَُِّ) الركابدة كقدمت
 كالتحميمي. كالكصفي االستقرائي المناىج سبؿ مكاجيتيا، كاستخدمت كبياف اإلسبلمية، الدعكة

 تكاجو التي التحديات أىـ تناكؿ الذم لدراسة،ا بمكضكع يتصؿ ما كؿ عمى كاعتمدت الباحثة
 الخارجي، كاإلعبلـ العكلمة، تحديات مثؿ خارجي دبع بعديف؛ كىي ذات اإلسبلمية، الدعكة

 طرؽ بعض أكضحت كما كالمدعكيف، بالدعاة كبعد داخمي يتعمؽ لئلسبلـ، المتعمد كالتشكيو
 الدعكة، أساليب في كالتنكيع ميـ،الدعاة كتأىي بتككيف كالعناية التحديات، ليذه المكاجية
 أنو إلى الدراسة خمصتكما الفكرم،  كالجمكد كالتعصب الغمك كترؾ الحديثة، التقنيات كمكاكبة

 البرامج كالتحديات، ككضع العقبات ىذه تجاكز خبلؿ مف إال الدعكية األىداؼ تحقيؽ يمكف ال
 .عمييا كالتغمب مكاجيتيا أجؿ مف المنيجية كالخطط

ىدفت إلى تتبع العبلقة بيف الخطاب الدعكم دراسة (، ـََُِ) كالحيص كأجرت
كاالستجابة السمككية لممدعكيف، كالكقكؼ عمى المكانع المباشرة كاألكثر فاعمية لغياب 
االستجابة السمككية عند المتمقيف. كاستخدمت الباحثة المنيج االستقرائي التحميمي. كطبقت 

( متمقي، ىما المبلحظة َِٓ( داعية ك )َٓغت )أداتيف عمى عينة الدراسة التي بم
كاالستبانة. ككشفت نتائج الدراسة عف أف مظاىر المكانع السمككية لدل المتمقي تمثمت في 

جانب خاص  :المظير االعتقادم كالمظير السمككي، كتحددت المكانع في ثبلثة جكانب
 بيف الداعية كالمتمقي.  كالجانب الثالث يخص الكسط ،كجانب آخر خاص بالمتمقي ،بالداعية

تعرؼ دكر الجامعة اإلسبلمية بغزة في  تدراسة ىدف (،ـََِٓ) العاجز كنشكافكقدما 
إعداد الدعاة لمكاجية متغيرات العصر "العكلمة الثقافية"، كاستخدـ الباحثاف المنيج الكصفي 

تكل الدكر. (طالب كطالبة؛ لتحميؿ مسََّالتحميمي، كتـ تطبيؽ استبانة عمى عينة قكاميا )
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كجاء مستكل الدكر الذم تقـك بو الجامعة اإلسبلمية مرتفع مف خبلؿ العديد مف المؤشرات 
 التي رصدىا الباحثاف.

 التعكٔب علٙ الدراشات الصابك٘

ا مف أكجو االتفاؽ كأكجو االختبلؼ  تبيف مف عرض الدراسات السابقة أف ىناؾ بعضن
 ي:بينيا كبيف البحث الحالي، عمى النحك التال

اختبلؼ  كقد تبيفاتفؽ البحث الحالي مع الدراسات السابقة في مكضكع الدراسة،  -
 الدينيالخطاب  -الخطاب الديني -المصطمحات المستخدمة، مابيف: )الخطاب اإلسبلمي

 يالخطاب الدعكم(. ككذلؾ اختبلؼ المصطمحات التي تبمكر اليدؼ األساس -اإلسبلمي
آليات(، كاختبلؼ مصطمح المتغير  –سبؿ  -بات متطم –مف الدراسة مابيف: )حمكؿ 

منظكمة  – متغيرات العصر –تحديات معاصرة –المستقؿ بيف: )تحكالت عالمية معاصرة 
 .(األمف الفكرم.

أكدت الدراسات السابقة جميعيا كالبحث الحالي، عمى كجكد تحديات تكاجو الدعكة كالدعاة -
ة أك تحديات داخمية، مما يستدعي سكاء تحديات خارجي ،كالخطاب الدعكم المعاصر

كقد استعرضت كؿ دراسة شكؿ مف أشكاؿ التحديات أك التحكالت أك  التصدم ليا.
 المتغيرات.

حيث تبمكر ، بعض أىداؼ الدراسةاتفؽ البحث الحالي أيضا مع الدراسات السابقة في  -
عض ، كدراسة سبؿ تجديده في ضكء بخطاب الدعكةفي التأكيد عمى تجديد  أبرزىا

 مستجدات الكاقع المعاصر كمتغيراتو كتحدياتو.
 لتناكؿ األدب كما اتفؽ البحث الحالي مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج الكصفي، -

 التربكم اإلسبلمي كاالستفادة مف معينو. النظرم
ا اختمؼ البحث الحالي عف الدراسات السابقة كالتي منيا ما ركز عمى الدعكة اإلسبلمية بم -

تشتمؿ عميو مف مرسؿ )الداعية(، كالرسالة )محتكل الدعكة(، كالمستقبؿ )المدعك(، 
( ـَُِّ) الركابدة( كدراسة ـَُِٔ)أبك كمكف ( كدراسة ـَُِٖ) الجناينيكدراسة 
. كمنيا ما ركز عمى الدعاة أنفسيـ باعتبارىـ أساس (ـََُِ) صكالحيكدراسة 

 نكفؿ(، كدراسة ـَُِٕحسيف )ىـ كدراسة كض بإعدادالدعكة، كقدـ حمكالن لسبؿ الني
كمنيا ما ركز عمى كسائؿ الخطاب  (.ـََِٓ)العاجز كنشكاف(، كدراسة ـَُِْ)
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الدعكم، باعتبار أف التجديد في الكسائؿ كاألساليب الدعكية مف أىـ السبؿ التي تحقؽ 
كمف  .(ـَُِْ) عبادم(، كدراسة ـَُِٖ)نحيمة تجديد الخطاب الدعكم كدراسة 

سات السابقة ما عرض لكاقع أزمة الخطاب الدعكم لمداللة عمى ضركرة األخذ الدرا
(. أما البحث الحالي فقد تكجو ـَُِٕ)أبك شعيشعبمنيج التجديد العصرم كدراسة 

 لمخطاب الدعكم ذاتو.
اختمؼ البحث الحالي مع الدراسات السابقة في قضية تجديد الخطاب الدعكم؛ كذلؾ في  -

كلو سكاء في عرض التحديات المعاصرة أك في المتطمبات التربكية المنحى الذم تـ تنا
 البلزمة لتجديده كاالستجابة لتمؾ التحديات بالتصدم العممي ليا.

كما ، تفرد البحث الحالي باستخداـ المنيج األصكلي االستنباطي كتـ تكظيفو بشكؿ عممي -
 .تفرد في مجاؿ الدراسة التي تعد في المجاؿ التأصيمي

ا لؤلىمية البالغة التي يحظى بيا مكضكع تجديد الخطاب الدعكم في كؿ عصر كنظرن 
ألف التحديات ال تقؼ عند حد كال تختص  -كالتي تعتبر قضية متجددة كمستمرة  ،كآكاف

 سعت الباحثة لتقديـ إضافة جديدة في حقؿ الدراسات في ىذا المجاؿفقد  –بعصر دكف عصر 
 .  مف خبلؿ البحث الحالي

 املكاصد الرتبْٓ٘ للدطاب الدعْٖ املعاصر يف اجملتنعات اإلشالمٔ٘ 3األّلاملبخح 

في تشكيؿ كتعديؿ سمكؾ المسمـ شأنو في ذلؾ شأف التعميـ  الدعكمب لخطايسيـ ا
كاإلعبلـ، إال أنو يزيد عمييما في األىمية لما يحممو مف احتراـ كتقديس لدل فئات كثيرة، 

طب كؿ المستكيات دكف استثناء، كما أنو جزء مف كلككنو يصؿ إلى جميع الطبقات كيخا
كتنبثؽ األىمية التربكية  .اليكية كالتككيف النفسي كالركحي كالفكرم كاالجتماعي لممسمـ

ا َوَقالَ ﴿: لمخطاب الدعكم مف قكلو تعالى ِ َوَعِملَ َصالِحا ْن َدَعا إِلَى َّللاَّ َوَمْن أَْحَسُن َقْوًلا ِممَّ

نِي ِمَن اْلُمْسلِ  كما تنطمؽ مقاصده العظمى مف الميمة التي كمؼ اهلل . [33فصلت:]﴾ِٖٖمينَ إِنَّ
ـى بيا رسكلو  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى نُكۡم َيۡتلُوْا َكَمآَٰ أَۡرَسۡلَنا فِيُكۡم َرُسوًٗل ﴿ :في قكلو تعالىصى  مِّ

َب َوٱۡلِحكۡ  يُكۡم َوُيَعلُِّمُكُم ٱۡلِكَتَٰ تَِنا َوُيَزكِّ ا لَۡم َتُكوُنوْا َتۡعلَُموَن َعلَۡيُكۡم َءاَيَٰ َمَة َوُيَعلُِّمُكم مَّ

يُكمۡ ) ىي ميمة التربية يقكؿ الطبرم:.[343]البقرة:﴾ٔ٘ٔ بَ ) كالتعميـ (َوُيَزكِّ ( َوُيَعلُِّمُكُم ٱۡلِكَتَٰ

 .(5/33، م3495)الطربي، 
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 تحقيؽ مف كتمكينو اإلنساف مساعدة في تتمثؿ أساسية تربكية كلمخطاب الدعكم مقاصد
مكاناتو ظركفو حدكد في االستخبلؼ، مف بو بأس ال تكلمس  بيئتو في لو المتاحة كا 

كتكضح الباحثة  ،ياألساس المقصد خدمة عمى تعمؿ فرعية أخرل كمقاصد عصره، كمستجدات
 ذلؾ عمى النحك التالي:

 :التْحٔد مكصد (1
 لسماكية،ا الرساالت جكىر كىك اإلسبلمي، الديف عميو يقكـ الذم األساس ىك التكحيد إف

ُسوٍل إًِلَّ ُنوِحيَٰٓ ﴿ :تعالى لقكلو جميعا، األنبياء دعكة جكىر كىك َوَمآَٰ أَۡرَسۡلَنا ِمن َقۡبلَِك ِمن رَّ

َٰٓ أََن۠ا َفٱۡعُبُدوِن  َه إًِلَّ ُهۥ ًَلَٰٓ إِلََٰ  في بو ييدخؿ ما أكؿ ىك التكحيد إفف ،[54]األنبي:ء: ﴾ٕ٘إِلَۡيِه أَنَّ
ـى  كذلؾ نيا،الد مف بو يخرج ما كآخر اإلسبلـ، مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ا)) :لقكلو صى ٍبد مىفٍ  مى  :قىاؿى  عى

مىى مىاتى  ثيّـَ  اهلل ًإالَّ  ًإلىوى  الى  ؿى إال  ذىًلؾى  عى نَّة دىخى  آيات مجمؿك  .(ُِّٗ/ٓ، ـُٕٖٗ)البخارم، ((الجى
 االعتقادم، العممي الخبرم التكحيد :األكؿ النكع: يفنكع في التكحيد عف تتحدث الكريـ القرآف
 :الثاني النكعا أم كالصفات، سماءكاأل الربكبية تكحيد ىك كىذا ثبات،كاإل  المعرفة تكحيد كىك
 قاؿ لو شريؾ ال كحده هلل العبادة إخبلص إلى الدعكة كىك اإلرادم، القصدم التكحيد ىك
ي﴿ى:تعال َ ُمۡخلِِصيَن لَُه ٱلدِّ

ْا إًِلَّ لَِيۡعُبُدوْا ٱَّللَّ َة َوُيۡؤُتوْا َوَمآَٰ أُِمُروَٰٓ لَوَٰ َن ُحَنَفآََٰء َوُيقِيُموْا ٱلصَّ

َمِة  لَِك ِديُن ٱۡلَقيِّ
َٰ
َةْۚ َوَذ َكوَٰ  شأف كفي كجزائو، كحقكقو التكحيد في كمو فالقرآف .[4]البيِّنة:﴾٘ٱلزَّ

ككما أف اإلسبلـ ديف التكحيد فيك ديف (.َّٓ)ابف قيـ الجكزية، د.ت،  كجزائو كحقكقو الشرؾ
مسممة تكحد ربيا في عميائو، كتكحد حركتيا في أرضو، كعمى العمؿ الدعكم مة الالكحدة؛ فاأل

 فكرنا كشعكرنا كممارسةن، إلى الكحدة، فكرنا كشعكرنا كممارسةن، كيحذر مف الفرقة أف يعنى بالدعكة
 (. ّٕ ، صـََِِلب، اطالفالكحدة رحمة كقكة كبركة كمدعاة لعكف اهلل تعالى )

 :اهلدآ٘ مكصد (0
ال  كالداللة كالبياف اإلرشاد ىداية ىي، بمكغيا الدعكم الخطاب يقصد لتيا اليداية إف

كاإلنساف يبقى في حاجة  ،(ٕٗ ، صـُٖٕٗ)ابف القيـ الجكزية، ؽ كاإللياـ يىداية التكف
دائمة لميداية ما بقي في دار الحياة الدنيا؛ كذلؾ لطبيعة الخمقة التي جبؿ اهلل تعالى عمييا 

 مقصد فإف كعميو (. ِٖ ، صـََُِصكالحي، )كاتباع الغكاية  الشيكات اإلنساف مف حب
 ،لئلسبلـ ىدايتيـ الغاية فتككف الدعكة، أمة يشمؿ أنو ذلؾ" ضركرم،تربكم  مقصد اليداية
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")أبك إيمانيـ عمى إيمانا ليزدادكا اليداية، مف امزيدن  الغاية فتككف اإلجابة، أمة أيضا كيشمؿ
 .(ُِ ، صـََِٓشعر،
 :اليافع لعلها تبلٔؼ مكصد (3
 تحقيؽ مقصد غرار عمى النافع، العمـ تعميـ خبلؿ مف مقاصد الدعكم لمخطاب إف
 :ما يمي النافع العمـ تبميغ مقاصد بيف كمف كاالستخبلؼ، العبكدية

-ِِٕ ، صـَُٗٗ) سعيد،  كقكانينو التسخير بسنف الجيد التحكـ مف اإلنساف تمكيف -
 سبحانو اهلل بقدرة يقينو كزيادة إيمانو، ترسيخ مف اإلنساف بفضميا يتمكف التي (.ِِٖ

 يرتقي فاإلنساف كالتأييد، كاليداية األنفس كفي اآلفاؽ في اهلل سنف مع نفسو كمكافقة كتعالى،
 ال ذلؾ ككؿ كالحياة، الككف تحكـ التي بالسنف معرفتو بقدر االستخبلفي، الكماؿ مدارج إلى

 (.ُٗٓ ، صـََِْ) برغكث،  كخبرة كتعمـ معرفة بدكف يحصؿ
 .كأمارتيا الساعة كعف كاإلحساف، كاإليماف اإلسبلـ بأركاف التعريؼ-
 مف يحتاجو ما ككؿ كالعقاب، كالثكاب كالنيي، كاألمر كالحراـ، بالحبلؿ المسمـ تعريؼ - 

 الفرد عمى كاإليجابية السمبية كآثارىا كفسادىا، صحتيا كشركط كالمعامبلت، العبادات أحكاـ
 .مةكاأل كالمجتمع

 كىي مسمـ، كؿ يتمناىا التي الثمار أعظـ كيثمر التيمكة، مكارد مف صاحبو يحفظ العمـ - 
َ ﴿:قاؿ تعالى اهلل، خشية َما َيۡخَشى ٱَّللَّ لَِكَۗ إِنَّ

َٰ
ُنُهۥ َكَذ ِم ُمۡخَتلِف  أَۡلَوَٰ َوآَٰبِّ َوٱۡۡلَۡنَعَٰ اِس َوٱلدَّ َوِمَن ٱلنَّ

 َ
 إِنَّ ٱَّللَّ

ُؤْاَۗ َٰٓ  .[59]ف:طر:﴾٢ٕ َعِزيز  َففُور  ِمۡن ِعَباِدِه ٱۡلُعلََمَٰ
 :الصاحل بالعنل االلتساو عل املصله محل مكصد (4

 الطبيعية النتيجة عف لحديثا أتيي ديني، خطاب كؿ أصؿ ىك الذم التكحيد مقصد بعد
 عمى المسمـ حمؿ مقصد كىك بيما، كتحققو السابقيف بالمقصديف الناس إلماـ لمدل المباشرة
 المعاصر الدعكم الخطاب يتطمع بالغة، أىمية ذا امقصدن  يعد كالذم ح،الصال بالعمؿ االلتزاـ

َن لَفِي ُخۡسٍر  َٔوٱۡلَعۡصِر ﴿ :تعالى قاؿ باستمرار، تحقيقو إلى إًِلَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا  ٕ إِنَّ ٱۡۡلِنَسَٰ

ۡبِر  ِت َوَتَواَصۡوْا بِٱۡلَحقِّ َوَتَواَصۡوْا بِٱلصَّ لَِحَٰ فقد أقسـ سبحانو  .[3-3صر:]الع﴾َٖوَعِملُوْا ٱلصََّٰ
ا  أف كؿ أحد خاسر إال مف كممت قكتو اإليمانية، كقكتو العممية بالعمؿ الصالح، ككمؿ أيضن

لصبر عمييما بالتكاصي بالحؽ كالتكاصي بالصبر، فالحؽ ىك اإليماف كالعمؿ، كال يتماف إال با
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يما يناؿ بو المطالب حرم باإلنساف أف ينفؽ ساعات عمره بؿ أنفاسو فكالتكاصي بيما، كلذا 
 (.33 ، ص)ابن قيم اجلوزية،د.ت العالية، كيخمص مف الخسراف المبيف

كلمخطاب الدعكم مقاصد تربكية فرعية مف خبلؿ مقصده الرئيس ىذا )حمؿ المسمـ عمى 
 االلتزاـ بالعمؿ الصالح( تكردىا الباحثة فيما يمي:

يمػػة كاجتنابػػو األخػػبلؽ السػػيئة يتخػػذ المسػػمـ فػػي تحميػػو بػػاألخبلؽ الكر  :ىٔــل مرةــاٗ ال  . أ
لػو، غيػر عػابئ بجػكاذب الشػيكة كلػذة المنفعػة، مقتػدينا بنبػي اهلل  امرضاة اهلل تعالى ىػدفن 

سػػميماف عميػػو السػػبلـ حػػيف دعػػا ربػػو أف ينػػاؿ عمػػى عممػػو الصػػالح رضػػاه كمػػا جػػاء فػػي 
ٱلَّتَِليَٰٓ أَۡنَعۡمَلَت َعلََليَّ  أَۡن أَۡشَلُكَر نِۡعَمَتَلكَ َربِّ أَۡوِزۡعنَِليَٰٓ ﴿.. القػرآف الكػريـ فػي قكلػو تعػالى:

َلَللِٗح َوَعلََلَلىَٰ َوَٰ  َلَللِِحيَن ا َتۡرَضَلَللَِلَلَد َّ َوأَۡن أَۡعَمَلَللَ َصَٰ ُه َوأَۡدِخۡلنَِلَلي بَِرۡحَمتَِلَلَك فَِلَلي ِعَبَلَلاِدَك ٱلصََّٰ ىَٰ

 .[34]النمل:﴾٣ٔ
السعادة ىي مقصػد اإلنسػاف فػي عممػو، كىػدؼ لػو فػي تحميػو  :الفْز بالصعادٗ يف الدارًٓ . ب

سػػبيؿ لمسػػعادة إال بالعمػػؿ الصػػالح، كمػػا دخػػكؿ الجنػػة إال نتيجػػة بػػاألخبلؽ الفاضػػمة، إذ ال 
حتميػػة لمػػف سػػعد فػػي الػػدنيا، باتباعػػو المػػنيج اإلسػػبلمي كالعمػػؿ بػػو، كمػػا دخػػكؿ النػػار إال 

، ـُْٔٗ) الغزالػػي،  نتيجػة حتميػػة لمػػف شػػقي فػػي الػػدنيا إلعراضػػو عػػف المػػنيج اإلسػػبلمي
َلَلا ٱلََّلَلِذيَن َشَلَلقُواْ ﴿قػػاؿ تعػػالى:  (،ّٕ ص َلَلاِر لَُهَلَلۡم فِيَهَلَلا َزفِيَلَلرٞ َففَِلَلي  َفأَمَّ  َٙٓٔوَشَلَلِهيق   ٱلنَّ

ُت  َوَٰ َمَٰ لِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱلسَّ الٞ َخَٰ َك َفعَّ َكْۚ إِنَّ َربَّ  ١ٓٔلَِّما ُيِريُد  َوٱۡۡلَۡرُض إًِلَّ َما َشآََٰء َربُّ
لِِديَن فِيَها َما َداَمِت ٱل ِة َخَٰ ا ٱلَِّذيَن ُسِعُدوْا َففِي ٱۡلَجنَّ ُت َوٱۡۡلَۡرُض إًِلَّ َما َشَلآََٰء ۞َوأَمَّ َوَٰ َمَٰ سَّ

َكَۖ َعَ آَٰءا َفۡيَر َمۡجُذوذٖ   .[309-304]ىود:﴾٢ٓٔ َربُّ
ن َقۡرَيتَِك ٱلَّتِيَٰٓ أَۡخَرَجۡتَك ﴿ ق:ل تعا::: :تهرٓه اإلىصاٌج. ٗة مِّ ن َقۡرَيٍة ِهَي أََشدُّ قُوَّ َوَكأَيِّن مِّ

ُهۡم َفَا َناِصَر لَُهۡم  إف المتأمؿ في ىذه اآلية يدرؾ أف الفارؽ بيف ، [33]حمما::﴾ٖٔأَۡهلَۡكَنَٰ
الذيف آمنكا كعممكا الصالحات كبيف الذيف كفركا يكمف في مقاـ التكػريـ؛ الػذم تصػاف فيػو 
الػػنفس مػػف أف تيػػاف كالعػػرض مػػف أف ينتيػػؾ، كالعقػػؿ مػػف أف يحتقػػر، كالحقػػكؽ مػػف أف 

ميػو إال أف يسػتجيب هلل تضاع، كما يدرؾ أف مف يصػبك ألف يكػـر فػي الػدنيا كاآلخػرة مػا ع
تعالى كيمتثؿ ألمره، كيعرؼ مكانتو عنػد اهلل تعػالى، كمػف ثػـ يػدرؾ األمػكر التػي مييػز بيػا 
عف غيره مف الخبلئؽ، فيحسف استغبلليا كاستثمارىا لتحقيؽ ميمة االسػتخبلؼ المنكطػة 

 بو.
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كالمقصكد بيذا المقصد غمبة صفات الخير، كضبط صفات الشر  :تسنٔ٘ اليفضد.
جيييا بما يرضي اهلل تعالى، كبذلؾ  يتـ تطيير النفس مف نزعات الشر كاإلثـ، كتك 

كتحمييا باألكصاؼ المحمكدة، كتخمييا عف األخبلؽ المذمكمة حتى يبمغ المسمـ درجة 
  -كالصدقة –سائؿ كثيرة، منيا: )قياـ الميؿ اإلحساف. كلتزكية النفس في اإلسبلـ ك 

 (.34 ، صم5003)كرزون، كالنقد الذاتي(  –كة القرآف كتبل  –كذكر اهلل تعالى  -كالصـك  

كما يبدك ذلؾ جمينا في  محل األم٘ املصلن٘ علٙ الدعْٗ إىل اخلري ّاألمر باملعرّف ّاليَٕ عً امليهر3. ه
ةٞ ﴿قكلو تعالى: نُكۡم أُمَّ ِن بِٱۡلَمۡعُروِف َوَيۡنَهۡوَن عَ َيۡدُعوَن إِلَى ٱۡلَخۡيِر َوَيۡأُمُروَن  َوۡلَتُكن مِّ

ئَِك ُهُم ٱۡلُمۡفلُِحوَن 
َٰٓ . يقكؿ فخر الديف الرازم:" إف ىذه [305ل عمران:]آ﴾ٗٓٔٱۡلُمنَكِرْۚ َوأُْولََٰ

اآلية اشتممت عمى التكميؼ ممثؤلن في أشياء كىي الدعكة إلى الخير، كاألمر بالمعركؼ، 
لى ايرة فنقكؿ أف الدعكة إكالنيي عف المنكر، كالعطؼ يكجب أف تككف ىذه الثبلث متغ

جنس تحتو نكعاف: أحدىما الترغيب في فعؿ ما ينبغي كىك األمر بالمعركؼ، الخير 
 (. 333 ،صم3439)الرازي،  كالثاني: الترغيب في ترؾ ما ال ينبغي كىك النيي عف المنكر

كمف ىنا يمكف القكؿ أف الخطاب الدعكم لو مقاصد تربكية في الدعكة إلى الخير 
 منكر، تكرد منيا الباحثة مايمي:كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف ال

إخراج األمة الخيرة لمفكز بالفبلح، كذلؾ ال يككف إال بالتزاـ األمة المسممة  -
اِس َتۡأُمُروَن ﴿بشركط الخيرية المبينة في قكلو تعالى: ٍة أُۡخِرَجۡت لِلنَّ ُكنُتۡم َخۡيَر أُمَّ

ِب لََكاَن َوَتۡنَهۡوَن َعِن ٱۡلُمنَكِر َوُتۡؤِمُنوَن بِ  بِٱۡلَمۡعُروفِ  َِۗ َولَۡو َءاَمَن أَۡهلُ ٱۡلِكَتَٰ ٱَّللَّ

ِسقُوَن  ا لَُّهمْۚ َخۡيٗر 
َٰ
ۡنُهُم ٱۡلُمۡؤِمُنوَن َوأَۡكَثُرُهُم ٱۡلَف  .[330]آل عمران:﴾ٓٔٔمِّ

أف يككف الفرد المأمكر بالمعركؼ كالمنيي عف المنكر عارنفا ابتداءن بحدكد  -
مكـ الكجكب، كالمنكر ىك مف المعركؼ كالمنكر؛ فالمعركؼ ىك مف كاف كاجبنا مع

رمة.  كاف محرمنا معمـك الحي
ؾ، ال مجرد إتياف المعركؼ كاالنتياء عف المنكر، كبذؿ كؿ األساليب لبمكغ ذل -

مَّى المَّوي يتضح ذلؾ مف الحديث الذم ركم عف النبي األمر بو كالنيي عنو،  صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى اءي : ))عى ؿً  ييجى  النَّارً  ًفي أىٍقتىابيوي  فىتٍندىًلؽ النَّارً  ًفي فٍيمىقى ٍالًقيىامىة يىٍكـى  ًبالرَّجي

ا فىيىديكر اهي، ٍالًحمىاري  كريىدي  كمى مٍيوً  النَّارً  أىٍىؿي  فيىٍجتًمع ًبرىحى لكف عى اى  فىبلفي  أىمٍ  :فييقكي  مى
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كؼً  تٍأميرينا كٍنتى  أىلٍيسى  شأينؾى  تٍنيىانىا ًبٍالمىٍعري  ـآميريكي  كٍنتي :قىاؿ، ٍالمينكرً  عىفٍ  كى
كؼً   .(3/3343، م3493) البخ:ري، (( كىآًتيوً  ٍالمينكرً  عىفٍ  ـكىٍأنيىاك آًتيوً  كىال ًبٍالمىٍعري

إف األمة اإلسبلمية لف تحظى فتحقيؽ النمكذج الحضارم اإلسبلمي في الكاقع،  -
بنجاح دعكة األمـ األخرل إلى الخير إال إذا تحقؽ النمكذج الحضارم اإلسبلمي 

 ا لميداية، كدليبلن عممينا عمى صحة الخطاب اإلسبلميفي الكاقع، ليككف نمكذجن 
 (.ِّ ، صـََِٓ)ابك شعر، 

 مكصد الشَْد احلضار3ٖ (5
إف الخطاب الدعكم كما رسمو القرآف الكريـ، يسعى لتحقيؽ الشيادة عمى البشرية، 

ـى كلذا فإف رسكؿ اهلل  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أرسؿ سعى لتبميغ الدعكة خارج الجزيرة، ف صى
الرسؿ كالكتب إلى ىرقؿ، ككسرل، كالمقكقس، كغيرىـ مف ممكؾ الدكؿ الصغيرة كالكبيرة؛ 
فالشيكد الحضارم: "يقتضي تحقيؽ تبعات ىذه المسؤكلية عمى صعيد العبادة الحقة هلل 
سبحانو كتعالى كاإلعمار الككني كالتسخير السنني كاإلنقاذ الحضارم كالتعارؼ بيف 

ذكر أف  (.ُّ ، صـََِٓ ) أبك شعر كفي دراسة (.ّٓـ، ُٓٗٗمبارؾ،  )مـ"األ
 كاجب الببلغ المبيف كالشيكد الحضارم يقتضي التركيز عمى:

 عالمية الخطاب ليصؿ إلى البشرية بمغاتيا كألكانيا كدكليا كشعكبيا.  -
 تكصيؿ اإلنذار كالرسالة بكؿ الكسائؿ الممكنة إلى الناس أجمعيف. -
 ألخرل لتبميغ الرسالة.إدارة حكار حضارم مع األمـ ا -
 حسف الفيـ لثقافة اآلخر لتحقيؽ حسف الخطاب معو. -
ا لميداية، كدليبلن عممينا  - تحقيؽ النمكذج الحضارم اإلسبلمي في الكاقع ليككف نمكذجن

 عمى صحة الخطاب اإلسبلمي.
إبراز الخطاب الدعكم لصيغ التفاىـ الحضارم، كالبحث عف المشترؾ في مختمؼ  -

 كالثنائية. القضايا األممية
 مكصد رعآ٘ مصاحل األم3٘  (6

يتناكؿ  ،كالمقصد التربكم في رعاية مصالح األمة في الخطاب الدعكم
كذلؾ في جميع المياديف بشرية، اإلصبلح الشامؿ لحياة الفرد كاألسرة كالمجتمع كال

السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كاألخبلقية كاالجتماعية. كىكذا فإف الخطاب 



 ...................................................................... المتطلبات التربوية لتجديد الخطاب الدعوي

- ُِّٕ - 

باعتماده عمى مصدريو الكتاب كالسنة يأتي لتحقيؽ مصمحة كدرء مفسدة، الدعكم 
ـى كال أدؿ عمى ذلؾ مف خطاب النبي  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ٍف أىًبي في عيد النحر ؛ ى  صى عى

طىبىنىا النًَّبيُّ يىٍكـى النٍَّحًر فىقىاؿى  : خى كفى أىمُّ يىٍكـو ىىذىا؟ :))بىٍكرىةى قىاؿى رىسيكليوي قيمٍ  أىتىٍدري نىا: المَّوي كى
تَّى ظىنىنَّا أىنَّوي سىييسىمِّيًو ًبغىٍيًر اٍسًمًو، قىاؿ ـي، فىسىكىتى حى قيٍمنىا: بىمىى،  أىلىٍيسى يىٍكـى النٍَّحًر؟ :أىٍعمى

تَّى ظىنىنَّا أىنَّوي سىييسىمِّ  قيٍمنىا: أىمُّ شىٍيرو ىىذىا؟ :قىاؿى  ـي، فىسىكىتى حى رىسيكليوي أىٍعمى يًو ًبغىٍيًر المَّوي كى
ًة؟ :اٍسًمًو، فىقىاؿى  ،  أىمُّ بىمىدو ىىذىا؟ :قيٍمنىا: بىمىى، قىاؿى  أىلىٍيسى ذىا اٍلًحجَّ ـي رىسيكليوي أىٍعمى قيٍمنىا: المَّوي كى

يًو ًبغىٍيًر اٍسًمًو، قىاؿى  تَّى ظىنىنَّا أىنَّوي سىييسىمِّ ًإفَّ فى  :قيٍمنىا: بىمىى، قىاؿ أىلىٍيسىًت اٍلبىٍمدىةي؟ :فىسىكىتى حى
ـٍ ىىذىا إلىى  ـٍ ىىذىا، ًفي بىمىًدكي ـٍ ىىذىا، ًفي شىٍيًركي ٍرمىًة يىٍكًمكي ـه كىحي رىا ـٍ حى مىٍيكي ـٍ عى ـٍ كىأىٍمكىالىكي ًدمىاءىكي

؟ ، أىالى ىىٍؿ بىمٍَّغتي ـٍ بَّكي ، قىاؿى  يىٍكـً تىٍمقىٍكفى رى ـٍ ّـَ اٍشيىٍد، فىٍمييبىمِّغ الشَّاًىدي اٍلغىا :قىاليكا: نىعى ، المَّيي ًئبى
ـٍ ًرقىابى بىٍعضو  كي ، فىبلى تىٍرًجعيكا بىٍعًدم كيفَّارنا يىٍضًربي بىٍعضي )  ((فىريبَّ ميبىمَّغو أىٍكعىى ًمٍف سىاًمعو

 .(5/450، م3493البخ:ري، 
اشتمؿ عمى مصالح األمة التالية:) حرمة المكاف كىذا الحديث الشريؼ 

"  -"البمد الحراـ"  حرمة –حرمة األعراض-ة الدماءحرم –حرمة الزماف "األشير الحـر
ـى األمكاؿ(. أنيا كممات قميمة في خطاب النبي  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مف جية المبنى،  صى
ـى عظيمة مف جية المعنى، أجمؿ فييا النبي  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى حماية مصالح  صى

ا، يسعى في تحقيؽ األمف بكافة أشكالو،  العباد ليككف المجتمع مجتمعنا صالحن
 كتتحقؽ فيو السعادة كالسكف ألبنائو.

كمما سبؽ يمكف أف نجمؿ مقاصد الخطاب الدعكم التربكية في: )عبادة الرحمف، 
كعمارة األككاف، كرعاية اإلنساف(، فما تقدـ مف تناكؿ لممقاصد التربكية األساسية أك 

 عظمى.الفرعية يمكف أف يندرج تحت ىذه العناصر الكبرل كالمقاصد ال
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 املعاصر3 املكصْد بتجدٓد اخلطاب الدعْٖ الجاىٕاملبخح 

الخطاب الدعكم،  –التعريؼ بمصطمحي: التجديد  في المبحث الحالي تعرض الباحثة
 كذلؾ عمى النحك التالي:كحقيقتو،  المعاصر ككذلؾ المقصكد بتجديد الخطاب الدعكم

 التجدٓد (1
 التجدٓد يف اللػ3٘-

 عاجميا ما يمي:جاء في قكاميس المغة كم
جدده فتجدد  تقكؿ: صار جديدان: كتجدد الشئ تجددان: ره جديدان.صيَّ  جدد الثكب تجديدان:

كالجديد نقيض البمي  أك لبسو جديدان فتجدد. صيره كاستجده: جدده. :الثكب :ه أمدكأج
الصحاح لمجكىرم -ُُُ/ّالعربلساف ) ككصؼ المكت بالجديد ألنو ال عيد لؾ بو كالخمؽ.

كيتضح مف ذلؾ أف  .(ُِِ-ُِٗ،محيط المحيطُّٔ–ُّّ/ِتاج العركس–ْْٓ/ِ
كاف  فكؿ باؿو  إعادة الخمؽ البالي بعد أف عفا كدرس إلى ما كاف عميو أكؿ األمر. :التجديد ىك

كىذا  كأصابو البمي فجدد بإعادتو إلى حداثة نشأتو. فتقادـ عميو العيد، في أكؿ أمره جديدان،
 ُّّ/ِتاج العركس  - ْْٓ/ِلساف العرب) دد الكضكء كالعيدج المعني بارز مف قكليـ:

  .(كتجديد العيد إحياؤه كتأكيده ،فتجديد الكضكء إعادتو، )(ُِِ-ُِٗ،محيط المحيطُّٔ –
 التجدٓد يف االصطالح3-

كتعددت صيغيـ لكنيا لـ تخرج عف  ،كقد تنكعت عبارات العمماء في تعريؼ التجديد
 (:ُٗ-ُٔ ، صـََُِ)إمامة،  ثبلث معافو 

كحمؿ الناس عمى العمؿ  ،كاندرس مف معالـ السنف كنشرىا بيف الناس ،إحياء ما انطمس -أ
 :بيا

الكتاب كالسنة كاألمر بقاؿ العمقمي: "معنى التجديد:إحياء ما اندرس مف العمؿ 
كؿ مف أحيا معالـ الديف بعد طمكسيا، كجدد حبمو  "المجدد: كيقكؿ المكدكدم:  .بمقتضاىما"

  ."تفاضوانبعد 
عبلف الحرب عمييـ ،قمع البدع كالمحدثات -ب بو كتنقية اإلسبلـ مما عمؽ  ،كتعرية أىميا كا 

ـى  كالعكدة بو إلى ما كاف عميو زمف رسكؿ اهلل ،مف أكضار الجاىمية مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  صى
 :كصحابتو الكراـ
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 ،كينصر أىمو ،كيكثر العمـ ،أم يبيف السنة مف البدعة :قاؿ المناكم: "يجدد ليا دينيا
  .كيكسر أىؿ البدعة كيذليـ"

شرح سنف أبي داكد: "التجديد إحياء ما اندرس  ،في عكف المعبكدآبادم كيقكؿ العظيـ 
ماتة ما ظير مف البدع كالمحدثات". ،كاألمر بمقتضاىما ،مف العمؿ بالكتاب كالسنة العظيـ ) كا 

 (ُّٗ/ُُأبادم، عكف المعبكد، شرح سنف أبي داكد 
كبياف  ،"المراد بتجديد الديف تجديد ىدايتو :جامع الصغير أفالكيذكر السيكطي في 

كمراعاة  ،كنفي ما يعرض ألىمو مف البدع كالغمك فيو، أك الفتكر في إقامتو ،حقيقتو كأحقيتو
كيقكؿ  (.ِٓـ، ُٖٗٗ)المحمكد، مصالح الخمؽ كسنف االجتماع كالعمراف في شريعتو"

ثـ العمؿ  ،ىك تنقية اإلسبلـ مف كؿ جزء مف أجزاء الجاىمية :د في حقيقتو"التجدي المكدكدم:
  (.ُُِ ، صـُٕٔٗ)المكدكدم، عمى إحيائو خالصان محضان عمى قدر اإلمكاف"

كمعالجتيا معالجة نابعة مف  ،تنزيؿ األحكاـ الشرعية عمى ما يجد مف كقائع كأحداث -ج
 :ىدم الكحي

كتذكير الناس بما  ،"العكدة إلى المتركؾ مف الديف كىناؾ مف ذكر أف التجديد يعني:  
) ال بمنظارىا لمديف" ،كبمنظكر الديف ليا ،مف أمكركربط ما يجد في حياة الناس  ،نسكه

مقت ممكاتو، ف العقؿ قكة تجديدية إذا أطي أالتكيجرم:"  كذكر. (ّٓ ، صـُٔٗٗإبراىيـ، 
)التكيجرم،  "لمدبر، كضركرة حياتيةكبذلؾ يككف التجديد عممية مف عمميات العقؿ الحكيـ ا

إنما التجديد ىك أف ييعاد إلى الديف ركنقو، كييزاؿ عنو ما "قاؿ أبك زىرة: ك  (.ُٔ ، صـَُِٓ
 .(ّٓ ، صـَُِٓ األزىرل،")كييبيف لمناس صافينا كجكىره، نقينا كأصمو عمؽ بو مف أكىاـ،

صياغة تعريؼ جامع لو لمتجديد يمكف السابقة المغكية كاالصطبلحية كمف التعريفات  
كتنزيمو عمى  ،كتخميصو مف البدع كالمحدثات ،إحياء كبعث ما اندرس مف الديف :عمى أنو

 كاقع الحياة كمستجداتيا. 
 التجدٓد يف الكرآ3ٌ-

نما كرد لفظ جديد؛ بمعنى اإلحياء كاإلعادة لما  لـ يرد في القرآف لفظ جدد أك تجديد كا 
ْا أَ ﴿:لو تعالىكمف ذلؾ قك  كاف مكجكد كبمى كدرس؛ مٗ َوَقالُوَٰٓ

َٰ
ا ِعَظ تا ِءَذا ُكنَّ

َٰ
ا ءِ أَ ا ا َوُرَف نَّ

ُئُكۡم  َوَقالَ ٱلَِّذيَن َكَفُروْا َهۡل َنُدلُُّكۡم َعلَىَٰ َرُجلٖ ﴿ ،[54]اإلسراء:﴾٣ٗا ا َجِديدٗ لََمۡبُعوُثوَن َخۡلقٗ  ُيَنبِّ

ُكۡم لَفِي َخۡلقٖ  ٍق إِنَّ ۡقُتۡم ُكلَّ ُمَمزَّ ْا أَِءَذا َضلَۡلَنا فِي ٱۡۡلَۡرِض ﴿ ،[3]سبأ:﴾١َجِديٍد  إَِذا ُمزِّ َوَقالُوَٰٓ
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ا لَفِي َخۡلقٖ أَ  ْۚۚ َبۡل ُهم بِلَِقآَِٰء  ِءنَّ فُِروَن َجِديِدۢ ِهۡم َكَٰ أََفَعيِيَنا بِٱۡلَخۡلِق ﴿ ،[30]السج:ة:﴾َٓٔربِّ

ۡن َخۡلٖق َجِديٖد  ِلْۚ َبۡل ُهۡم فِي لَۡبٖس مِّ  .[34]ق:﴾٘ٔٱۡۡلَوَّ
 التجدٓد يف الصي3٘-

محددة مبلمحو كأبعاده،  ممت طائفة مف األحاديث الصحيحة عمى ىذا المصطمح،اشت
بحسب المكضع  ،عامةتجتمع في مراد اإلحياء كاإلعادة  كمستكعبة عددان مف المعاني التي

كأدليا عمى  ،كأكفى ىذه األحاديث الذم كرد فيو ذكر الحديث كالمعنى الذم اشتمؿ عميو.
ىك حديث أبي ىريرة عف النبي  اد كأكسعيا لجكانب التجديد؛كأشمميا لبياف المر  ،المقصكد

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إفَّ المَّوى يبعثي ًليىًذًه األمًَّة عمى رأًس كؿِّ مائًة سنةو مف يجدِّدي لىيا )) :صى
انطمس مف ما . أم بإحياء ما اندرس مف معالـ الديف، ك (ُٖٕ/ْ) أبكداكد، د.ت،  ((دينىيا
 – َُ/ُفيض القدير ) الشريعة كما ذىب مف السنف كخفي مف العمكـ الظاىرة كالباطنةأحكاـ 

ككذلؾ كرد مصطمح  كالمراد بالعمكـ الباطنة عمكـ الخشية كالمراقبة كنحكىما.(، ِِٖ/ِ
ـى كما في قكلو  ،التجديد في أحاديث أخرل بمعنى إحياء اإليماف مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إفَّ )) :صى

، فاٍسأليكا اهللى تعالىىاإل ـٍ كىما يىخمىؽي الٌثكبي ٍكًؼ أحًدكي دِّدى اإليمافى في  يمافى لىيىٍخمىؽي في جى أٍف ييجى
 .(ْٓ/ُ، ـَُٗٗ) الحاكـ النيسابكرم،  ((قيمكًبكـٍ 

ـى  كقكلو   مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دِّدكا)):صى   قيؿى  إيمانىكـ، جى
 (اهللي  إالَّ  إلوى  ال قكؿً  ًمف أىكًثركا :قاؿ انىنا؟إيم نيجدِّدي  ككيؼ اهلًل، رسكؿى  يا

 .(5/594 ،م3440،النيس:بوري احل:كم)            
ـى قكلو  كما جاء التجديد بمعنى اإلعادة في مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ال تسبُّوا ال:ىَر فإنَّ اهلَل )):صى

ُدى: وأُبِْليه:، وآيت  :ق:ل م، 5003)ابن حنبل،  ((مبلوٍك بع: ملوكٍ أن: ال:ىُر ، األي:ُم واللي:يل يل ُأج:ِّ
34/535). 

إلى حالو األكلى إعادة الخمؽ البالي  ؛القكؿ بأف التجديد لغةن كشرعان يعني كيمكف إجماالن 
 بعد أف تقادـ بو العيد كغشيتو عكادم الزماف. 

 اخلطاب الدع3ْٖ (0

-ً٘ "الخاء  قاؿ ابف فارس: ."خطب"، كىي تدؿ عمى الكبلـ ؛مادة الخطاب: معيٙ اخلطاب يف اللػ
كالخطبة مف  خاطبو يخاطبو خطابان، يقاؿ: أحدىما الكبلـ بيف اثنيف، كالطاء كالباء أصبلف:

كجاء  (ُٖٗ/ِ، ـَُٕٗ) ابف فارس،  "الكبلـ المخطكب بو" كعرؼ الخطبة بالقكؿ: ذلؾ"،
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 ،افي لساف العرب أف )الخطاب ىك مراجعة الكبلـ، كقد خاطبو بالكبلـ مخاطبة كخطاب
كقاؿ  )ابف منظكر، لساف العرب، مادة خطب( كالمخاطبة مفاعمة مف الخطاب(

طب()مخاطبة( ك )خطابان( كالرازم:"ك)خاطبو( بالكبلـ  طبة( بضـ الخاء  )خى عمى المنبر )خي
   (.َُٖ ، ص)الرازم، د.ت(" )خطابةك

مفَّ ا مبعض صفان اكجاءت مادة )خطب( في عدة مكاضع مف القرآف الكريـ، قاؿ تعالى ك 
ُه ٱۡلِحۡكَمَة َوَفۡصلَ ٱۡلِخَ اِب ﴿ بو عمى داكد عميو السبلـ: َوَشَدۡدَنا ُمۡلَكُهۥ َوَءاَتۡيَنَٰ

بياف الكبلـ. كبيذا يتضح أف  قاؿ ابف عباس في معنى "فصؿ الخطاب":، [50]ص:﴾ٕٓ
نقؿ القرطبي في بياف كقد  الدعكة البد ليا مف خطاب قكم فاصؿ يفصؿ بيف الحؽ كالباطؿ.

ِن ٱلَِّذيَن ﴿: البياف الفاصؿ بيف الحؽ كالباطؿ". كقاؿ جؿ شأنو" قيؿ: عناىا:م ۡحَمَٰ َوِعَباُد ٱلرَّ

مٗ َعلَى ٱۡۡلَۡرِض َهۡونٗ َيۡمُشوَن  ِهلُوَن َقالُوْا َسلََٰ ، وق:ل [43]الفرق:ن:﴾ٖٙا ا َوإَِذا َخاَ َبُهُم ٱۡلَجَٰ
ِ ۡبنِي فِي ٱلَِّذيَن َظلَُموَٰٓ َوٱۡصَنِع ٱۡلفُۡلَك بِأَۡعُينَِنا َووَ ﴿ سبح:نو وتع:::

ُهم ۡحيَِنا َوًَل ُتَخَٰ ْا إِنَّ

ۡغَرقُوَن   .[33﴾]ىود:١ٖمُّ
:"قياس مركب مف مقدمات مقبكلة بأنوؼ الجرجاني الخطاب عرَّ  :معيٙ اخلطاب اصطالحًا-

كالغرض منيا ترغيب الناس فيما ينفعيـ مف أمكر  ،أك مظنكنة مف شخص معتقد فيو
كما عرفو بعض  .(ـُّٖٗ)الجرجاني،ا يفعمو الخطباء كالكعاظ"كم ،كمعادىـ ،معاشيـ

بأنو )كؿ نطؽ أك كتابة تحمؿ كجية نظر محددة مف المتكمـ أك الكاتب، كتفترض الباحثيف 
فيو التأثير عمى السامع أك القارئ، مع األخذ بعيف االعتبار مجمؿ الظركؼ كالممارسات التي 

ذا ك (ُِ ، صـََِٓ)الطيار، تـ فييا( فإنو اليكـ  ؛"الكبلـ"اف الخطاب قد كرد بمعنى كا 
في إفياـ المخاطبيف سكاء مف أمة  –مف كسائؿ مختمفة  –إذ كؿ ما يصمح  ؛أكسع مف ذلؾ

كتكصيؿ شريعة اهلل عز كجؿ ليـ يككف مشمكالن ضمف الخطاب  ؛اإلجابة أك أمة الدعكة
 .(ّ ، صـََِٓ)أبك شعر، الدعكم

إيصاؿ األفكار إلى اآلخريف بكاسطة  :لخطاب بأنوعرؼ اكفي ضكء ما سبؽ يمكف أف ي
 كعاء األفكار.أم  ،الكبلـ المفيكـ، كالمغة في ذلؾ ىي أداة الخطاب

ا الرجؿ  :قاؿ ابف منظكر ،مف مادة: "دعا" نسبة لمدعكة. :الدعكم ّمعيٙ "الدعْٖ"3- "دىعى
كذكر ابف فارس  عيتو"كدعكت فبلنان أم صحت بو كاستد الدعكة. :دعكان كديعاءن: ناداه، كاالسـ

دعاءن".  ،أدعك ،دعكت :تقكؿ ."كىك أف تميؿ الشئ بصكت ككبلـ يككف منؾ ،أف األصؿ كاحد
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(. ِٕٗ/ِابف فارس:معجـ مقاييس المغة،)كالدعكة في النسب "  ،كمف ذلؾ الدعكة إلى الطعاـ
كاحدة كقكلو أم ناديتو، كقد تككف لمرة  تقكؿ: دعكت فبلنان دعاءن كدعكة، ،كالدعكة مصدر دعا

َن ٱۡۡلَۡرِض إَِذآَٰ أَنُتۡم َتۡخُرُجوَن  ُثمَّ إَِذا َدَعاُكۡم َدۡعَوةٗ  ....﴿ :تعالى أي  .[54]الروم:﴾ٕ٘مِّ
 يكمنيا ما يم ،كلقد تعددت معاني كممة الدعكة .دعاكـ مرة كاحدة. كقد تككف لمرات عديدة

 (:َّّ ، صـَُٗٗ)المكسكعة الفقيية،
كىذا ىك األصؿ  ،دعكت فبلنان أم ناديتو أك طمبت حضكره الدعكة أم النداء، تقكؿ -

َيۡوَم َيۡدُعوُكۡم ﴿:كمنو قكلو تعالى ،في معنى )دعا( كلك مف األعمى لؤلدنى

 .[45]اإلسراء:﴾ ٘ َحۡمِدِهج َوَتُظنُّوَن إِن لَّبِۡثُتۡم إًِلَّ َقلِيٗا َفَتۡسَتِجيُبوَن بِ 
ي بذلؾ ألف صاحبو يدعك مِّ كسي  باطبلن، أكحقان كاف  ،الدعكة بمعنى الديف أك المذىب -

 ﴿ كمنو قكلو تعالى: ،إليو
 [.35﴾ ]الرع::...لَُهۥ َدۡعَوةُ ٱۡلَحقِّْۚ

كخصيا المحياني بالدعكة إلى  ،الدعكة بمعنى ما دعكت إليو مف طعاـ أك شراب -
 كىي طعاـ العرس. ،الكليمة
 أم ألنو يدعى بو لبلنتصار. ،الدعكة بمعنى الحمؼ -
 نسب إليو، كمنو قكلو تعالى:أم يي  ،ى لفبلفدعى فبلف يي  :فيقاؿ ،النسبالدعكة بمعنى  -

﴿ ِْۚ  [.4﴾ ]األحزاب:...ٱۡدُعوُهۡم ِۡلََٰٓبآَٰئِِهۡم ُهَو أَۡقَسُ  ِعنَد ٱَّللَّ
ذلؾ ألنو دعكة إلى الصبلة، كلذلؾ لآلذاف كقيؿ  ،الدعكة بمعنى اآلذاف أك اإلقامة  -

 كالصبلة القائمة....(.يقكؿ المجيب: )الميـ رب ىذه الدعكة التامة 
كالدعكة إلى  .كالدعاء إلى الشئ يقصد بو الحث عمى قصده ،الدعكة بمعنى الطمب -

 "طمب اإليماف بو كعبادتو كحده ال شريؾ لو كالعمؿ بطاعتو كترؾ معصيتو"اهلل ىي 
 (.ُِٓ ، صقُُّْ)الفكزاف، 

كىك "الطمب استخبلص المعنى االصطبلحي لمدعكة مف معناىا المغكم السابؽ  كيمكف
." فيتضمَّف معنى الدعكة إلى اإلسبلـ طمبى الناس كسكقىيـ .كالسَّكؽ إليو ،كالحثُّ عمى الشيء

 .كحثيـ عمى األخذ بو ،إليو
 ،كالتككينية، كالتنفيذية ،التبميغية :لكي يشمؿ تعريؼي الدعكة اإلسبلمية مراحؿ الدعكة الثبلثك 

كعمؿ نبينا  ،عمييـ الصبلة كالسبلـ عامةمف جية كلكي يحتكم عمى عناصر عمؿ األنبياء 
ـى  محمد مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى أف تيعرَّؼى الدعكة اإلسبلمية  يمكفخاصة مف جية أخرل صى
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قد بيف مف ؛"وتطبيقه في واقع الحياة ،وتعليُمه إياهم ،تبليُغ اإلسالم للناس" :اصطبلحان بأنيا
مَّى المَّوي عى  اهلل عز كجؿ عمؿ رسكلو ـى صى مَّ سى كفصمو بما يشمؿ  ،الداعية األكؿ لئلسبلـ ،مىٍيًو كى

ُهَو ٱلَِّذ  َبَعَث فِي ﴿:فقاؿ سبحانو كتعالى ،ىذه العناصر الثبلثة في أكثر مف مكضع في كتابو

يِّ  َب  ۧٱۡۡلُمِّ يِهۡم َوُيَعلُِّمُهُم ٱۡلِكَتَٰ تِِهج َوُيَزكِّ ۡنُهۡم َيۡتلُوْا َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰ َوٱۡلِحۡكَمَة َوإِن َكاُنوْا ِمن َن َرُسوًٗل مِّ

بِيٖن  ٖل مُّ
تِِهج) فقد شمؿ قكلو سبحانو. [5]اجلمعة:﴾َٕقۡبلُ لَفِي َضلََٰ  البياف (؛َيۡتلُوْا َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰ

بَ ) كما شمؿ قكلو ،كالتبميغ كىك العنصر األكؿ مف عناصر الدعكة يِهۡم َوُيَعلُِّمُهُم ٱۡلِكَتَٰ  (َوُيَزكِّ
 كما شمؿ قكلو ،أك ما ييعبَّر عنو عادة في المصطمح الدعكم "التككيف" ،التربية كالتعميـ

ـي اٍلًكتىابى كىاٍلًحٍكمىةى ) ييعىمِّمييي ألف الكتاب ىنا القرآف الكريـ كالحكمة ىنا: السنة  ؛التطبيؽ كالتنفيذ( كى
 لطريقة(كالسنَّةي في حقيقتيا )ا )البيانكني، د.ت(. كما ذىب إلى ذلؾ جميكر العمماء -النبكية

فقد أكضحت السنة لممسمميف طريقة تطبيؽ القرآف عمى  ،أم: طريقة تطبيؽ ىذا القرآف
 .مستكل األفراد كالجماعات

لَُهۥ َدۡعَوُة ﴿:تعالىتيطمؽ الدعكة أحيانان عمى اإلسبلـ نفسو المدعك إليو، كلعؿ منو قكلو ك 

 
ليذه اآلية أف  هعند تفسير  -هللرحمو ا–فقد ذكر اإلماـ ابف الجكزم . [35﴾ ]الرع::...ٱۡلَحقِّْۚ

قالو عميه كابف عباس  ،ال إلو إال اهلل :أنيا كممة التكحيد كىي :فييا قكليف: "أحدىما
 ،فأضيفت الدعكة إلى الحؽ الختبلؼ المفظيف ،لو مف خمقو الدعكة الحؽ :فالمعنى ،كالجميكر

ال أف لفظ الدعكة إذا إ: "قالو الحسف ،فمف دعاه الحؽ ،أف اهلل عز كجؿ ىك الحؽ :كالثاني
كىك المعنى الذم تكاردت  ،("الدعكة إلى اإلسبلـ) :أيطمؽ ينصرؼ عرفان إلى المعنى األكؿ كىك

 .عميو معظـ اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية
 ىك بياف الدعكة اليادؼ إلى تفييـ الناس دعكة اهلل عز كجؿ :كالمراد بالخطاب الدعكم

ك الرسالة الدعكية الدينية التي يكجييا المسممكف باسـ كى (،ّ ، صـََِٓ)أبك شعر، 
دينيـ إلى مختمؼ فئات البشر مسممكف كغير مسمميف، كىك ما يعالج مكضكعات كقضايا 

، مع تناكليا مف منظكر ديني مستندنا في منطمقاتو إلى المرجعية الدينية دينية كغير الدينية
عف فرد أك مجمكعة  االمطيرة. كقد يككف صادرن اإلسبلمية التي أساسيا القرآف الكريـ كالسنة 

كذلؾ بيدؼ القياـ  ؛ك مؤسسات عامة أك دينية متخصصة مف مؤسسات الدعكةمف أفراد أ
بميمة الدعكة بمختمؼ كظائفيا، كالتي تتدرج مف التعريؼ باإلسبلـ مركرنا باالقتناع بعظمتو 
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الممكنة كالمتاحة التي تتفؽ مع  كانتياءن بالدعكة العتناقو، مستخدمنا في ذلؾ شتى الكسائؿ
 (.ِّٕ ، صـََِْ)حجاب، مبادئ الشريعة اإلسبلمية 

الذم قد يتغير  ،كالفيـ الصحيح لتجديد الخطاب الدعكم يقضي بتجديد شكمو كأسمكبو
بتغير األحكاؿ مع الحفاظ عمى الثكابت التي ال تتغير بتغير الزماف كالمكاف، كال تتبدؿ بتبدليما، 

ف تككف أصبلن محؿ اجتياد، كىي الديف اإلسبلمي بكاممو كبكؿ جزئياتو؛ فمكاكبة كال ييتصكر أ
الخطاب الدعكم اإلسبلمي كتجديده ال يعني المساس بالعقيدة اإلسبلمية أك بثابت مف ثكابت 

ليس  الخطاب الدعكمتجديد كما أف  حديث صحيح. ية قرآنية أكاإلسبلـ، أك الخركج عف آ
الديف، فاإلسبلـ ىك الديف الذم كتب اهلل عز كجؿ لو البقاء كارتضاه  المقصكد بو تغيير معالـ

لمبشرية جمعاء مف لدف آدـ عميو السبلـ إلى أف تقكـ الساعة، كتمامو ككمالو صفتاف 
ٱۡلَيۡوَم أَۡكَمۡلُت لَُكۡم ِديَنُكۡم َوأَۡتَمۡمُت َعلَۡيُكۡم نِۡعَمتِي َوَرِضيُت  ...﴿:تعالىالزمتاف لو، كما قاؿ 

َم ِدينٗ لَ  ديد تحتـ كمف الجدير بالذكر أف حاجة الخطاب الدعكم لمتج. [3]ادل:ئ:ة:﴾ ...اْۚ ُكُم ٱۡۡلِۡسلََٰ
ا بأف التجديد معو االرتباط باألصؿ، ف باالرتباط باألصؿ الديني تبرز خصكصية األمة، عممن

بتغير  منكط بالخطاب ال بالدعكة اإلسبلمية، فالخطاب الدعكم كأسمكبو ىك الجانب المتغير
مي المتغير بلـ ىك الجانب الثابت؛ فالثابت يحاإلستتأثر كيفية أدائو بفقو الكاقع، ك األحكاؿ، ك 

  (.ِْ ، صـَُِٓ)ىميؿ، مف الفكضى كاالنفبلت، كالمتغير يعطي الثابت المركنة
 3 مربرات ّدّاعٕ جتدٓد اخلطاب الدعْٖ املعاصرالجالحاملبخح 

جممة مف التعقيدات الحياتية اليكمية التي تحيط  بوأف اليكـ يمحظ  الكاقعإف الناظر إلى 
 كالثقافي كالفكرم كالتربكم السياسي كاالقتصادم كاالجتماعيالكاقع ، مما يؤثر عمى بو

ىذا ما يجعؿ الحديث عف مبررات كدكاعي تجديد الخطاب الدعكم المعاصر مف ك . كالديني
 ي:فيما يمتمؾ الدكاعي تجمؿ الباحثة ك  ؛األىمية بمكاف

  (.و0222،)الكاةٕ شي٘ مً شيً ال يف الهٌْالتجدٓد  (1
 في الرؤية-اإلسبلمي؛ فالتجديد  التربكم تحتؿ قضية التجديد مكاننا مركزيًّا في الفكر

سنة مف سنف اهلل التي ال تبديؿ ليا كال تحكيؿ، كليس مجرد حؽ مف  -اإلسبلمية التربكية
سنة ك يد عامة كشاممة، فيك قانكف دائـ العمؿ حقكؽ العقؿ اإلنساني، كمياديف ىذا التجد

عامة في كؿ حي؛ إنساف أك حيكاف أك نبات؛ فاألجساـ الحية تتجدد في كؿ مدة معمكمة؛ 
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فتفنى ذراتيا التي لـ تعد صالحة لمبقاء؛ كينشأ غيرىا مما ىك قابؿ لمحياة؛ كيطرأ المكت عمى 
 األجساـ فيمنع تجددىا.

عماؿ قانكف ك  ،كاركىك سنة متبعة في عكالـ األف الفكر الديني ليس استثناء مف عمؿ كا 
ـى التجديد، كفي ذلؾ يقكؿ رسكؿ اهلل  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إنَّ اللََّو يبَعُث ذِلِذه األمَِّة على  )) :صى
ُد ذَل: ديَنه:  عكدة إلى لذلؾ كاف التجديد اإلسبلمي ؛)سبق خترجيو( ((رأِس كلِّ م:ئِة َسنٍة من جي:ِّ

المنابع الجكىرية كالنقية لمديف الثابت، كفقينا ليذه الثكابت، بعقؿ عصرم، كذلؾ الستمياميا 
فقو لمكاقع  –في حقيقتو –في اإلجابة عمى عبلمات االستفياـ لمكاقع الحياتي المعيف فيك 

ما ك .وكثكابتالديف ف بيف فقو الكاقع المتجدد كفقو كميات آمعيف كاستمياـ لممنابع كعقد لمقر ال
بعيدنا  -أٌف عممية تجديد الفكر بمعنى العكدة لمنابعو الصافية ممثمة في أصكؿ الكتاب كالسنة 

الذم كاف ظيكره في  ،قضية محكرية منذ ظيكر اإلسبلـ -عف االختبلفات كالتحيز كاألىكاء
 في حياة الناس.األصؿ عممية تجديد 

عى حاجة متجددة البد أف تراإلى االجتياد كالتحديث  اإلسبلمية مجتمعاتالإفَّ حاجة 
 كىي: كلو مجاالتو، أنكاع العناية المستحقة، فاالجتياد تيكلي أف أكلكيات االجتياد، التي يتعيف

العممي، كالثقافي، كالحضارم، كغير ذلؾ ك االجتياد الفقيي كالسياسي، كاالقتصادم، كالتقني، 
لمسائؿ التي تقتضي مف ضركب االجتياد الذم يختص كؿُّ منيا بمجاؿ يتسع بتعدد ا

االجتياد. كلذلؾ فإفَّ حركة االجتياد في ىذه المجاالت جميعنا البد أف تستمر كتتكاصؿ في 
فالتجديد  .إطار رؤية دقيقة، كمكائمة رشيدة لمقاصد الشريعة كمصالح العباد في الحاؿ كالمآؿ

الديف مف لحفظ  فيك رحمة مف اهلل عز كجؿ ؛بمفيكمو الصحيح مطمب كضركرة كسنة ككنية
ف كتكفمو بأ " كلكال ضماف اهلل بحفظ دينو –مو اهلل حر  –م شكائب تعتريو، قاؿ ابف القيـ أ

ينعش ما أخممو الجاىمكف، ليدمت لو مف يجدد أعبلمو كيحيي منو ما أماتو المبطمكف، ك  يقيـ
،  ـُّٕٗ)ابف قيـ الجكزية، كانو، كتداعى بنيانو، كلكف اهلل ذك فضؿو عمى العالميف"أر 

فُِظوَن ﴿ :قكلو عمى ذلؾ في اهلل تعالى كما أكد ،(ٕٗص ا لَُهۥ لََحَٰ ۡكَر َوإِنَّ ۡلَنا ٱلذِّ ا َنۡحُن َنزَّ إِنَّ

ألف التجدد يككف في  كثقافة الداعية كفقيو في حاجة إلى تجدد مستمر؛ . [4]احِلجر:﴾٣
جدد لتحافظ المعقكالت كما يككف في المحسكسات؛ فإذا كانت األجساـ الحية محتاجة إلى الت

عمى حياتيا؛ فكذلؾ معنكيات األمة يجب أف تتجدد بتجدد حاجاتيا؛ كلف تتجدد المعنكيات إال 
  (.ّٗ ، صـَُِٕ)حسيف،  بتجػدد خطاب الدعاة كتنكع ثقافاتيـ
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 الشرٓع٘ تدعْ إىل التجدٓد3(0

إفَّ  ))كلػيس أدؿ عمػى ذلػؾ مػف الحػديث السػابؽ،  ،التجديد قاعدة إسبلمية كلػيس بدعػةف
كالتػاريخ اإلسػبلمي حافػؿ  (،المَّوى يبعىثي ًليًذه األمًَّة عمى رأًس كؿِّ مائًة سىنةو مف يجدِّدي لىيا دينىيػا(

بالمجدديف مف عصر التػابعيف إلػى يكمنػا ىػذا، فالحسػف البصػرم كأبػك حنيفػة كمالػؾ كالشػافعي 
يـ كجديػد، مجددكف حقيقيكف، كالشافعي جدد مذىبو مع اختبلؼ المكػاف كعػرؼ لػو مػذىباف قػد

كاستمرت األمة تعطي كتتقدـ عمى مدار تاريخيا حتى طغت الحياة الماديػة كقػؿ المجػددكف فػي 
 (.ْٓ ، صـَُِٕ)حسيف،  كثير مف المياديف عف االجتياد كاإلبداع

لمتعػاطي كالتعامػؿ  الػذم يتميػز بقابميتػو ىػك الػديف الحػؽ باعتبػاره الػديف الخػاتـ؛ اإلسبلـك 
كالتػػػي تعطيػػػو مركنػػػة السػػػتيعاب  ،ككمياتػػػو الجامعػػػةة العامػػػعػػػده مػػػف خػػػبلؿ قكا ،مػػػع الكاقػػػع

اإلسػػبلـ عالميػػة كمػػا أف المسػػتجدات كالتعامػػؿ مػػع النػػكازؿ كفػػؽ ضػػكابط االجتيػػاد المعركفػػة. 
 النػاس بتقػكيـ المجتمعػات كىدايػة اجعبلنػو جػديرن يك  ،مػف رسػالتو اكشمكلو يجعبلف التجديد جػزءن 

الرؤيػػة المنيجيػػة المكضػػكعية فػػإف نتػػائج تجديػػد  كانطبلقػػا مػػف ىػػذه (.ٔ،ص ـَُِّ)الحكػػيـ،
الخطاب الديني التي ينيض بيا مجتيد ما يمكف أف تسيـ بحظ كافر في تحصيف حاضر األمػة 
اإلسػػبلمية كمسػػتقبميا، فػػي ضػػكء مػػا يحػػيط بيػػا مػػف أحػػداث جسػػاـ، كمػػا تكاجيػػو مػػف تحػػديات 

 .(ْٔ ، صـَُِٕ)حسيف،  حضارية كما يطرأ عمييا مف شبيات كنكازؿ 
 التأثري علٙ اآلخر مً خالل التجدٓد3  (3

، باختراقيا األخرل تجديد الخطاب الدعكم الستمرار التأثير عمى المجتمعات حتميةتبرز 
إذا غاب التجديد طغى الجمكد في عصر تكتنفو الحركة الثائرة مف كؿ فبالدعكة كقيـ الخير، 

لذلؾ يبقى المفيكـ  .كالثقافة أك الذكباف الذم يعني اإلطاحة بحؽ الديف كالشريعة ،جية
 المجتمعات اإلسبلمية كالتحدم الذم يكاجو ،الصحيح لتجديد الخطاب الديني المكاكب كالمؤثر

كفي ذات  ،ىك نقؿ الديف مف قرف لقرف كمف جيؿ لجيؿ كمف زمف لزمف؛ نقبلن اليضر بو
 (ٔ، صـَُِّ)الحكيـ، قؿ إلييـالكقت يؤثر فيمف ني 
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 3ًٓ تصخٔح مفَْو التد (4

بعض ضعؼ لدل كجكد  ؛كمما يجعؿ مف تجديد الخطاب الدعكم أيضان ضركرة ممحة
 في تنزيؿ قيـ اإلسبلـ في الحياة.ضعؼ الكعي ينتج عنو  ،لمتديف لمفيـ الصحيح المسمميف

تبقى الحاجة لتجديد  ليؤالء. كلذاالخطاب الدعكم المكجو يتـ مراجعة فمف البدىيات أف 
شرائح بعض اسة كممحة الحتكاء ىذا األمر، كخاصة لدل كعصرنة الخطاب الدعكم م

 (:ٔ، ص ـَُِّ)الحكيـ، ما يمي كمف أمثمة تمؾ الشرائح كالقطاعات .المجتمع بعينيا
 األشر3ٗ-أ 

األسرة ىي أكؿ محاضف التربية كأىميا، كىي األساس األكبر في كياف األمة كالميد 
العائمة الممتدة التي تشمؿ: )الجد كالجدة  يبتغ تقد بدألالطبيعي الفطرم لؤلطفاؿ كالناشئة. ك 

الطبلؽ  نسبازدياد مف  ،إشكاالت التفكؾ األسرم بعض كنمت ،كاألـ كاألب كاألبناء(
"كلذا تجب  ، كفي بعض األحياف عقكؽ األبناء.عف الزكاج بعض الشباب عزكؼك  ،كالعنكسة

عبلء قيمتيا كتييئة األ يا، كالكقكؼ بقكة ضد دكات البلزمة لنجاححراستيا كصيانتيا كا 
 (.54، صم5050)الط:لب، محاكالت الكثيرة كالمتجددة إللغائيا أك انتقاصيا"

 قضآا الشباب3  -ب

 ،يعمـ مدل حاجة الشباب لخطاب يناسبيـ ،مف ينظر إلى الشباب كاىتماماتيـ اليـك
 ،يـأمنياتكيحقؽ  ،حاجاتيـيمبي  ،جاذب تذخر بخطاب ،كيأخذ بأيدييـ إلى محاضف تربكية

 ،العكلمة فئة مستيدفة مف ثرـ ىـ أكاليك  فشباب ؛كيعالج مشكبلتيـ بمغة قريبة مف كجدانيـ
ا   يأخذ بأيدييـ كيعالج مشكبلتيـ المعاصرة. لخطاب دعكمكأكثر الفئات احتياجن

 قضآا املرأ3ٗ  -ج

يأتي بأفكار كثيرة  أحيافو المكجو لممرأة أنو في  المعاصر إشكاليات الخطابمف إف 
 ؛كشريعتو الكاضحة في خطو بعيد عف ركح اإلسبلـ كتعاليمو نادم بتحرير المرأةكطة كيمغم

 الكسطية ركح عف اكبعيدن  في بعض األحياف اقد يككف متشددن فيتكلد خطاب باسـ اإلسبلـ 
 المسممة المرأة بيف الغبلة كالجفاة. كال يخفى ما تكاجيو المرأةتضيع كبالتالي  ،كاالعتداؿ ربما

اؼ كما تعانيو مف كاقع يحتاج لمعالجة الظكاىر كبياف الحقائؽ، كمعالجة مشكبلتيا مف استيد
ف أكمف ىنا يجب عمى العمؿ الدعكم .كمتكازف كسطي معتدؿ مف خبلؿ خطاب دعكم متجدد

فاإلسبلـ ىك ، يقؼ في كجو المحاكالت الضالة التي تخدع المرأة كتكىميا بأنيا تريد تحريرىا
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، كحفظ ليا حقكقيا ككرامتيا كاستقبلليا كفطرتيا الذم حرر المرأة تحري رنا متكازننا عادالن
 .(ْٗ ، صـََِِكطبيعتيا كخصكصيتيا )الطالب،

 اليت تْاجُ اخلطاب الدعْٖ املعاصرٗ التخدٓات أبرز 3الرابعاملبخح 

 مف المخاطر بيا كتحيط ،عصيبة مرحمة اليكـ اإلسبلمية األمة تعيشيا التي المرحمةإف 
 كالعقبات كالمخاطر التحديات إلى أبرز باختصار مبحثالا ىذ في الباحثةكتشير  ،جانب كؿ

 لتجديد الخطاب الدعكمكتمثؿ ضركرة ممحة كتحدينا قكيان  ،اإلسبلمية األمة تكاجو التي
 (.ـََِٔ)زمزمي،، عمى النحك التالي:المعاصر

  ّمصلناتُ أشصُ يف ّالتشهٔو ،ّحمهناتُ الدًٓ ثْابت علٙ اهلجْو- 1

 كسمخيا ،ىكيتيا كتضييع ،عقيدتيا إضعاؼ يستيدؼ الكيد مف اليكـ األمة تكاجيو ما
 كتمؾ العقيدة ىذه كىك ،المسمميف قكة في السر إلى فطنكا اإلسبلـ أعداء ألف ،مبادئيا مف

"كتمؾ  .كمفكرييا عممائيا عف فضبلن  األمة عامة لدل المساكمة تقبؿ ال التي ،الثكابت
بيف الحيف كاآلخر مف تطاكؿو عمى الحؽ سبحانو كتعالى، أك االنتقاص الشبيات التي تثار 

ـى مف الرسكؿ  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، أك اعتداء عمى جاليات مسممة، أك عمى مقدسو مف صى
مقدسات المسمميف، أك ىيٍزءو بثكابت الديف كما إلى ذلؾ، فإف ما ينبغي عمى العمؿ الدعكم أف 

كالتعامؿ معيا بدقة كحذر مف خبلؿ النظر في البكاعث  ز ىذه اإلثاراتكف قادرنا عمى فر كي
كىك مف التحديات التي تكاجو العمؿ الدعكم  (.95، صم5050)الط:لب،" ئجكالمصالح كالنتا

  .كخطابو
 :المعاصرة كنماذجو الكيد ىذا أمثمة كمف
 سبيؿ كال انتيت كقد مؤقتة مشكبلت لحؿ جاءت إنما كالسنة القرآف نصكص أف دعكل-

  .الحاضر العصر في النصكص ىذه عماؿإ إلى
 ،كىكاه عقمو عميو يمميو بما كيفيمو يفسره أف أحد لكؿ يحؽ القرآني النص أف دعكل-

 .ذلؾ في ضابط أم دكف
 األدياف أىؿ عداكة ينبغي كال ،األدياف مف كغيره اإلسبلـ بيف فرؽ ال أنو دعكل-
 .حكىاكن األدياف تقارب إلى كالدعكة األخرل،
حبلؿ ،اإلسبلمية الشريعة تنحية أف دعكل-  اكمين  ،تعالى اهلل حكـ مكاف الكضعية النظـ كا 

 .كاالجتياد النظر كيقبؿ سائغ أمر ،اجزئين  أك
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 حكؿ تطرح التي كالشبيات ،شتى مجاالت في التفصيمية الدعكات مف ذلؾ غير إلى
 الكريـ القرآف حذر كلقد .كنحكىا االقتصادية الشؤكف أك ،الشخصية األحكاؿ أك ،المرأة قضية
 رب منيج عف الناس كصرؼ الديف في الفتنة كيبغكف ،كيتشكككف يشٌكككف الذيف أكلئؾ مف

تٞ ﴿ :شأنو جؿ قاؿ فقد ،العالميف َب ِمۡنُه َءاَيَٰ ت  ُهنَّ أُمُّ  ُهَو ٱلَِّذ َٰٓ أَنَزلَ َعلَۡيَك ٱۡلِكَتَٰ ۡحَكَمَٰ مُّ

ٞتَۖ  بَِهَٰ ِب َوأَُخُر ُمَتَشَٰ بُِعوَن  ٱۡلِكَتَٰ ا ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهۡم َزۡيٞغ َفَيتَّ َبَه ِمۡنُه ٱۡبتَِغآََٰء ٱۡلفِۡتَنِة َفأَمَّ َما َتَشَٰ
ا بِ  ِسُخوَن فِي ٱۡلِعۡلِم َيقُولُوَن َءاَمنَّ

َُۗ َوٱلرََّٰ
ۡن  ِهج ُكلّٞ َوٱۡبتَِغآََٰء َتۡأِويلِِهجَۖ َوَما َيۡعلَُم َتۡأِويلَُهۥَٰٓ إًِلَّ ٱَّللَّ مِّ

نَ  ِب ِعنِد َربِّ َٰٓ أُْولُوْا ٱۡۡلَۡلَبَٰ ُر إًِلَّ كَّ  أف بجبلء تبيف الكريمة اآلية فيذه .[3﴾]آل عمران:١اَۗ َوَما َيذَّ
 الديف ىذا أصكؿ كىي الخبلؼ كال الجدؿ تقبؿ ال ،كقطعيات كمسممات محكمات ىناؾ

 عنيا مسككت كقضايا متشابية اأمكرن  ىناؾ أف كما .الكتاب( )أـ اهلل سماىا كقد ،كقكاعده
ـى  النبي قاؿ كما ،باألمة كرحمة ،الشارع يريدىا لحكمة مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إف اهللى فرضى  )) :صى

 -فرائضى فبل تضيعكىا، كحدَّ حدكدنا فبل تعتدكىا، كحـر أشياءى فبل تنتيككىا، كسكت عف أشياءو 
 اآلية كتكضح .(ِِِ ، صـُْٗٗ)الطبراني،  ((فبل تسألكا عنيا -رحمةن بكـ غيرى نسيافو 

ثارة لمفتنةا طمبن  المتشابو ىذا يتتبعكف ،كالضبلؿ الزيغ دعاة أف :السابقة ا كتشكيكن  لمشبيات كا 
ـى رسكلنا  منيـ حذرنا كىؤالء ،دينيـ في لمناس مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  حيفصى
)النيس:بوري، (( ف:حَذروُىم اهللُ  مسَّى الَّذين فأولئكَ  منو تش:بوَ  م: يتَّبعونَ  الَّذين رأيُتم إذا:))قاؿ

 .(9/44د.ت، 
 مبلَٔات العصر املصلنني بعض افتتاٌ -0

 يتمٌقىالبعض  فأصبح، الحديثة كالتكنكلكجيا بالتقنيةالسمبي  نبياراال  كىكما يبدك في 
ف حتى كالقيـ المفاىيـ التقدـ كسائؿ مع  كىك ،كأحكاميا الشريعة مبادئ مع تصطدـ كانت كا 
 االتجاه كىذا ،اليكية كضياع القيـ كتذكيب المفاىيـ تمييع عنو ينتج إذ ،اتالتحدي أخطر مف
 :أسبابو أبرز مفك  ،كمنذران  لنا محذران  الكريـ القرآفأكضحيا  التي أسبابو لو

 رد كلقد،  القكم العدك مف كالمنعة العزة طمب إلى السعي كبالتالي ،النفسية اليزيمة -أ
فِِريَن أَۡولَِيآََٰء ِمن ُدوِن ﴿:كجؿ عز لوقك  في جاء بما ىؤالء عمى القرآف ِخُذوَن ٱۡلَكَٰ ٱلَِّذيَن َيتَّ

ِ َجِميعٗ  َة َّلِلَّ َة َفإِنَّ ٱۡلِعزَّ  .[334]النس:ء:﴾٣ٖٔا ٱۡلُمۡؤِمنِيَنْۚ أََيۡبَتُغوَن ِعنَدُهُم ٱۡلِعزَّ
 لظفكا ،كرسكلو اهلل لحكـ التسميـ كعدـ الديف ىذا بمنيج اليقيف كضعؼ كالتذبذب التردد -ب
 فيرل كعميو ،يساكيو أك ديننا في لما مقارب ،كالمفاىيـ كالقيـ العقائد مف أكلئؾ عند ما بأف
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 يصكره ىؤالء حاؿ كلساف ،الطريقيف عمى كالسير ،المنيجيف بيف كالتكفيؽ الجمع إمكانية
 بَِما ﴿:تعالى قكلو في الكريـ القرآف

ۢ
ِصيَبُة َبۡتُهم مُّ َمتۡ َفَكۡيَف إَِذآَٰ أََصَٰ أَۡيِديِهۡم ُثمَّ َجآَُٰءوَك  َقدَّ

نٗ  َٰٓ إِۡحَسَٰ ِ إِۡن أََرۡدَنآَٰ إًِلَّ ئَِك ٱلَِّذيَن َيۡعلَُم ٱ ٕٙا َوَتۡوفِيقاا َيۡحلِفُوَن بِٱَّللَّ
َٰٓ ُ َما فِي قُلُوبِِهۡم أُْولََٰ

َّللَّ

 .[43- 45]النس:ء:﴾ٖٙا َفأَۡعِرۡض َعۡنُهۡم َوِعۡظُهۡم َوقُل لَُّهۡم فِيَٰٓ أَنفُِسِهۡم َقۡوًَلۢ َبلِيغٗ 
 مف قريب كىذا ،رضائو كسب محاكلة إلى يؤدم مما ،القكم الخصـ مف التخكؼ -ج

َرضٞ ﴿ :ـفيي تعالى اهلل قاؿ الذيف حاؿ ِرُعونَ  َفَتَرى ٱلَِّذيَن فِي قُلُوبِِهم مَّ فِيِهۡم َيقُولُوَن  ُيَسَٰ

 
ْۚ
َٰٓ أَن ُتِصيَبَنا َدآَٰئَِرٞة ُ أَن َيۡأتَِي بِٱۡلَفتۡ َفَعَسى ٱ َنۡخَشىَٰ

ۡن ِعن ِح أَۡو أَۡمرٖ َّللَّ ِدِهج َفُيۡصبُِحوْا َعلَىَٰ َمآَٰ مِّ

ِدِميَن  وْا فِيَٰٓ أَنفُِسِهۡم َنَٰ  .[45]ادل:ئ:ة:﴾ٕ٘أََسرُّ

 املادٖ بالتفْم املصلنني بالد مً لعدد الصافر ّاحتالهلها عصهرًّ األعداٛ تصلط -3

 تداعي مع ،مطالبيـ كتنفِّذ ،ركبيـ في تسير حتى ،اإلسبلـ دكؿ إذالؿ إلى كالسعي 
يُوِشُك اأْلَُمُم َأْن )):النبي قكؿ مصداؽ كذاؾ ،اإلسبلمي المد لمكاجية جميعيا الكفر قكل

ْل أَنْاُتْم َتَ:اَعى َعَلْيُكْم َكَم: َتَ:اَعى اأْلََكَلُة ِإَ: َقْصَعِتَه:، فَاَق:َل قَ:ِئٌل: َوِمْن ِقلٍَّة ََنُْن يَاْوَمِئٍذ؟ قَ:َل: بَ 
 ىذا عظـعمى الرغـ مف ك  .(333/ 5م، 3444)أبوداود،  ((َلِكنَُّكْم ُغثَ:ٌء َكُغثَ:ِء السَّْيلِ يَاْوَمِئٍذ َكِثًٌن وَ 

 دكؿ عمى مثيبلتيا مرت ،مؤقتة حالة بأنو يشيد المسمميف تاريخ أف إال ،كخطكرتو التحدم
 ،عزتيا إلى األمة كتعكد ،غمتيا تنكشؼ ما سرعاف كلكف ،التاريخ فترات بعض في اإلسبلـ
اُر ٱۡۡلَِٰٓخَرةُ َنۡجَعلَُها لِلَِّذيَن ًَل ُيِريُدوَن ُعلُّوٗ ﴿ :تعالى قاؿ كما األمر كيككف ا فِي ٱۡۡلَۡرِض تِۡلَك ٱلدَّ

قِيَن َوًَل َفَسادٗ  قَِبُة لِۡلُمتَّ ُ  ...﴿ :ككما قاؿ سبحانو .[93]القصص:﴾٢ٖاْۚ َوٱۡلَعَٰ َولَن َيۡجَعلَ ٱَّللَّ

فِِريَن َعلَى ٱۡلُمۡؤِمنِيَن سَ   .[353]النس:ء:﴾ٔٗٔبِياا لِۡلَكَٰ
عرفكا  لما فرعكف فسحرة ،التاريخية كالمكاقؼ القرآنية النصكص لو تشيد ماكىك 

 ،بعزة كثبات فكقفكا ،جنكبيـ بيف التي أنفسيـ حتى شيء كؿ سبيمو في ىاف ،بو كآمنكا الحؽ
 :ريماتاآليات الك ىذه كلنتأمؿ ،كربيـ إلييـ أنو يزعـ الذم ،الجبار الطاغية مكاجية في
دٗ ﴿ َحَرةُ ُسجَّ ُروَن َوُموَسىَٰ ا َفأُۡلقَِي ٱلسَّ ا بَِربِّ َهَٰ ْا َءاَمنَّ  َقالَ َءاَمنُتۡم لَُهۥ َقۡبلَ أَۡن َءاَذنَ  ١َٓقالُوَٰٓ

فٖ  ۡن ِخلََٰ َعنَّ أَۡيِدَيُكۡم َوأَۡرُجلَُكم مِّ ۡحَرَۖ َفََلَُق ِّ ُهۥ لََكبِيُرُكُم ٱلَِّذ  َعلََّمُكُم ٱلسِّ ُكۡم فِي َوَۡلُ  لَُكۡمَۖ إِنَّ َصلَِّبنَّ
ۡخِل َولََتعۡ  َنآَٰ أََشدُّ َعَذابٗ ُجُذوِع ٱلنَّ  ۡؤثَِرَك َعلَىَٰ َما َجآََٰءَنا ِمنَ َقالُوْا لَن نُّ  ١ٔا َوأَۡبَقىَٰ لَُمنَّ أَيُّ

ۡنَيآَٰ  َة ٱلدُّ ِذِه ٱۡلَحَيوَٰ َما َتۡقِضي َهَٰ ِت َوٱلَِّذ  َفَ َرَناَۖ َفٱۡقِض َمآَٰ أَنَت َقاٍضَۖ إِنَّ َنَٰ ا  ١ٕ ٱۡلَبيِّ آَٰ َءاَمنَّ إِنَّ

ُ َخۡيرٞ  ۡحِرَۗ َوٱَّللَّ َنا َوَمآَٰ أَۡكَرۡهَتَنا َعلَۡيِه ِمَن ٱلسِّ َيَٰ
َٰ
َنا لَِيۡغفَِر لََنا َخَ  َٰٓ  بَِربِّ  .[33-30]طو:﴾١َٖوأَۡبَقىَٰ
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 اختالفَه ّنجرٗ املصلنني تفرم -4

الذم كغياب الحد األدنى مف الكحدة الفكرية بيف المسمميف كبعضيـ البعض، األمر   
 األمة تكاجيو صعب تحدو  كىك؛ تدل كمازاؿ يؤدم إلى اختبلؼ الغايات كالكسائؿ كاألكلكياأ

إنَُّو َمن يِعْش مْنكم بع:ي فسًَنى اخِتالفً:  )):نبييا لقكؿ مصداقان  عصرىا الحاضر في المسممة
 ،خمؽال بيف اهلل قدره ككني أمر الخبلؼ أف كرغـ .(39/559، م3445الطرباين،) (...(كثًنًا 
ةٗ ﴿ :تعالى كما قاؿ ،الحياة ىذه سنف مف سنة كجعمو اَس أُمَّ   َولَۡو َشآََٰء َربَُّك لََجَعلَ ٱلنَّ

َۖ
ِحَدٗة  َوَٰ

 يؤجر كمقبكؿ سائغ ىك ما الخبلؼ مف أف إال ،[339]ىود: ﴾٢ٔٔ ًَل َيَزالُوَن ُمۡخَتلِفِينَ وَ 
 خبلؼ كىناؾ ،محكـ عيقط نص فييا ليس التي االجتياد مسائؿ في ما كاف كىك ،فاعمو عميو
 الذم كىذا ،أمرىا كتقطع األمة افتراؽ إلى كيؤدم ،الديف أصؿ في كاف كىك ما مذمكـ محـر

قُوْا َوٱۡخَتلَفُوْا ﴿ :تعالى كلوق فيكما ،منو بالتحذير جاءت النصكص َوًَل َتُكوُنوْا َكٱلَِّذيَن َتَفرَّ

 
َٰٓ  َوأُْولََٰ

ْۚ
ُت َنَٰ  :وجل عز وق:ل، [304]آل عمران:﴾٘ٓٔ ئَِك لَُهۡم َعَذاب  َعِظيمٞ ِمۢن َبۡعِد َما َجآََٰءُهُم ٱۡلَبيِّ

َزُعوْا َفَتۡفَشلُوْا َوَتۡذَهَب ِريُحُكۡمَۖ  ...﴿   (.49-44، 3535) زمزمي،  [54]األنف:ل:﴾ٙٗ ...َوًَل َتَنَٰ
 المتقدـ تماـ الحديث في -النبي إليو أرشد ما ىك ،المذمكـ الخبلؼ مف المخرج أف شؾ كال
إنَُّو َمن يِعْش مْنكم بع:ي فسًَنى اخِتالفً: كثًنًا فعليُكم بسنَّيت وسنَِّة اخللف:ِء () :كلوبق -آنفان 

ه:يٌَِّن من بع:ي متسَّكوا ِِب: وعضُّوا عليه: ب:لنَّواجِذ وإيَّ:كم وحُمَ:ث:ِت األموِر فإنَّ كلَّ 
َ
الرَّاش:يَن ادل
 فكرية عناية فائقة.كلذا يجب أف تؤخذ قضية تعميؽ الكحدة ال((.ب:عٍة ضاللةٌ 

 ّغريٍا ّاالجتناعٔ٘ ّالصٔاشٔ٘ الفهرٓ٘ تالتػريا -5

 كذلؾ ،استقرار كعدـ كاضطرابان  ،األكضاع في عامة تقمبات الحاضر العصر يشيد إذ
 كتتقاذفو ،األحداث بو تمكج الذم العالـ ىذا مف جزء المسممة كاألمة ،كمو العالـ مستكل عمى

 .السابقة التحديات مف ذكر ما لبعض نتيجة ىك التحدم ىذا كلعؿ .مكاف كؿ مف األمكاج
 .يقيم أك شرعي ضابط بأم تنضبط أف ترفض أنيا التغيرات ىذه في مشكمة كأكبر
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املعاصر يف  تجدٓد اخلطاب الدعْٖل الضْابط الشرعٔ٘ الالزم3٘ اخلامضاملبخح 

  اجملتنعات اإلشالمٔ٘

أبك (؛ ـَُِٕحسيف )إلييا الباحثة،  أجمعت الكثير مف الدراسات كالبحكث التي رجعت
؛ ـ(ََِٕ؛ أبك عطايا كعبد اليادم )ـ(َُُِ؛ نصار)ـ(َُِٓاليدىد )؛ ـ(َُِٔكمكف )

عبد العزيز  ـ(؛ََِِ؛ عبد السبلـ )ـ(ََِْ؛ حجاب )ـ(ََِٔالكتاني كآخركف )
عمى أف التجديد البد كأف تضبط حركتو . ـ(ُٖٓٗ؛ القيسي )ـ(ُٖٓٗ؛ أبك رياف )ـ(ُٔٗٗ)
 يككف لف التجديد" :ككذلؾ أكد التكيجرم أف .مكازيف كحدكد حتى ال يخرج عف مساره الصحيحب
 لمديف الناس فيـ كلكف يتجدد، ال معان؛ فالديف كالعقؿ الشرع ضكابط حكمتو إذا إالَّ  مكضكع، ذا

 يفب كشتاف ،األخرل ىي تتجدد الشريعة ألحكاـ اتيـ كتأكيبلتيـر كتفسي تتجدد، كحياتيـ يتجدد،
 االنحراؼ آفة ألف معيا، كتعامميـ ليا، الناس فيـ كبيف تعالى، أنزليا اهللا كم الديف نصكص

 التطبيقات في كغمك شطط أك االعتقاد، في انحراؼ أك خمػؿو  مف تأتي السبيؿ سكاء عف
 (.34 ، صم5034)التوجيري،"كالممارسات األفعاؿ في كتشدد أك تطرؼ كالعبادات،

جديد الخطاب تالكاجب مراعاتيا في  كالشركطكعة القكاعد المقصكد بالضكابط مجمك 
 بعيدة عفلدل اإلنساف فتأتي النتائج إيجابية،  ، كالتي تضبط حركة العقؿ كاالنفعاالتالدعكم

مف أبرز لعؿ ك  .االنحرافات الفكرية كالتصكرية التي تخالؼ الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا
 ي:يم ما تعرضو الباحثة فيما -نفة الذكر آ –التي أكردتيا تمؾ الدراسات  الضكابط

 مراعاٗ االختصاص العله حبهه الشرع يف املصأل٘ 3ّ أّاًل

فشأف المعرفة باإلسبلـ كعمـ ىك أرفع العمـك كأعظميا نفعنا، كأجميا شأننا كقدرنا، كعمك 
سبحانو كتعالى، ىذا بالمقارنة  الحكيـ رعاأتي مف ككنو يتعمؽ بالشيشأنو كمكانتو 

صصات العممية األخرل مف طب كىندسة ككيمياء كفمؾ، مع أف التخصصات األخيرة بالتخ
. فيذا المبدأ في يشترط لممتحدثيف باسميا أف يككنكا مف أىؿ اختصاص  ىذه الفنكف أك العمـك

قصكد أف ال يفتي في كؿ تخصص إال كالمبؿ كأساس ألىؿ ىذه التخصصات، ي شرط بدى
ال صارت "فكضى"، أ أرفع ىذه العمـك كأعظميا، كأصؿ كؿ ثقافة، أال يستكجب فكيؼ بىمو، كا 

مبدأ االختصاص  -. كاإلسبلـ قد أقر ىذا المبدأ!؟أف يككف أعظـ حرمة مف ىذه التخصصات
ۡكِر إِن ُكنُتۡم ًَل   َ َفسۡ  ...﴿: يقكؿ اهلل تعالى ا،كعقمين  اشرعين  ابؿ كاعتبره مطمبن  - ْا أَۡهلَ ٱلذِّ لُوَٰٓ

َن ٱۡۡلَۡمِن ﴿: تعالى كقاؿ. [53:]النحل﴾َٖٗتۡعلَُموَن  أَِو ٱۡلَخۡوِف أََذاُعوْا َوإَِذا َجآََٰءُهۡم أَۡمٞر مِّ
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َٰٓ أُْولِي ٱۡۡلَۡمِر ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱلَِّذيَن َيۡسَتۢنبُِ وَنُهۥ ِمۡنُهۡمَۗ  ُسوِل َوإِلَىَٰ وهُ إِلَى ٱلرَّ  َولَۡوًَل بِِهجَۖ َولَۡو َردُّ

ِ َعلَۡيُكۡم َوَرحۡ  َن إًِلَّ َقلِيٗا َفۡضلُ ٱَّللَّ
َٰ
ۡيَ  َبۡعُتُم ٱلشَّ ا:تعالى كقاؿ  .[93]النس:ء:﴾٢ٖ َمُتُهۥ َلَتَّ  أيضن

﴿ 
ْۚ
ۡنُهۡم َ آَٰئَِفٞة لَِّيَتَفقَُّهوْا فِي  َفلَۡوًَل َنَفَر ِمن ُكلِّ فِۡرَقةٖ  ۞َوَما َكاَن ٱۡلُمۡؤِمُنوَن لَِينفُِروْا َكآَٰفَّٗة مِّ

يِن  ْا إِلَۡيِهۡم لََعلَُّهۡم َيۡحَذُروَن َولُِينِذُروْا َقۡوَمُهۡم إِذَ ٱلدِّ فالتجديد . [355]التوبة:﴾ٕٕٔا َرَجُعوَٰٓ
عبر المجامع كالمؤتمرات العممية  ،في العمـ، كأىؿ الحؿ كالعقد في األمة كفميمة الراسخ

كىذا ال يتحقؽ إال بمعرفة األدلة إجماال كتفصيبل، كمعرفة طرؽ داللتيا عمى  .الجامعة
فية الجمع بينيا عند التعارض الظاىرم، كبالضركرة ال يككف ذلؾ متكفر حكاـ، كمعرفة كياأل

 .إال ألىؿ االختصاص
  اهل3ْٚ املْةْعٔ٘ ّالتجرد مً ثاىًٔا

المكضكعية في التصكر ىؿ العمـ في األمكر غير الثكابت قابمة لمنقاش، ك إف آراء أ
تتفؽ، كالتمسؾ بالحؽ اتفقت مع ميكؿ الباحث أك لـ  سكاء اإلسبلمي ىي البحث عف الحقيقة

كالكبر كالمذىبية كالتقميد كغيرىـ، كتتـ في ثبلث  ؛بعيدنا عف األىكاء الباطمة، كالمزاعـ الفاسدة
 :خطكات

: كذكر الغزاليبأف يطمب الحؽ كيبحث عف الصكاب،  مطالباستيداؼ الحقيقة: فالمسمـ  -ُ
أف تظير عمى يده أك ينبغي أف يككف طالب الحؽ في طمبو كناشد الضالة ال يفرؽ بيف "

   ".غيره، كىكذا كانت مشاكرات الصحابةعمى يد 
االنطبلؽ مف الحؽ بجعمو المعيار الذم يسعى في عممو عمى أساسو، كيزف األمكر  -ِ

َب ﴿:قاؿ تعالى ،الشخصيةبميزانو دكف األىكاء كالشيكات كالرغبات  ُ ٱلَِّذ َٰٓ أَنَزلَ ٱۡلِكَتَٰ
ٱَّللَّ

اَعَة َقِريٞب  بِٱۡلَحقِّ َوٱۡلِميَزاَنَۗ   .[33﴾]الشورى:١َٔوَما ُيۡدِريَك لََعلَّ ٱلسَّ

األخذ بالحؽ دكف مراكغة أك اكتفاء بما يكافؽ اليكل منو، أك الكقػكؼ عنػد حػد االعتػراؼ  -3
كقػػػػد مػػػػدح اهلل سػػػبحانو أكلئػػػػؾ الػػػػذيف التزمػػػػكا الحػػػؽ حينمػػػػا عرفػػػػكه، فقػػػػاؿ  .النظػػػرم بػػػػو

ا َعَرفُوْا  َوإَِذا َسِمُعوْا َمآَٰ أُنِزلَ ﴿:سػبحانو ۡمِع ِممَّ َٰٓ أَۡعُيَنُهۡم َتفِيُض ِمَن ٱلدَّ ُسوِل َتَرىَٰ إِلَى ٱلرَّ

َلَلِهِديَن 
َلَلا َفٱۡكُتۡبَنَلَلا َمَلَلَع ٱلشََّٰ َنَلَلآَٰ َءاَمنَّ  َيقُولَُلَلوَن َربَّ

كمػػا ذـ الػػذيف  .[93]ادل:ئاا:ة:﴾٢ِٖمَلَلَن ٱۡلَحَلَلقَِّۖ
 اؿ سػبحانو:قػ .يكتفكف مف الحؽ بما يكافػؽ أىػكاءىـ، كبػيف أف ذلػؾ يعػد إىمػاالن لمحػؽ كمػو

ِ َوُرُسَلَللِِهج َوَيقُولَُلَلوَن إِنَّ ٱلََّلَلِذيَن َيۡكفَُلَلُروَن ﴿ قَُلَلوْا َبَلَلۡيَن ٱَّللَّ ِ َوُرُسَلَللِِهج َوُيِريَلَلُدوَن أَن ُيَفرِّ بَِلَلٱَّللَّ

ِخَلَلُذوْا  َوَنۡكفَُلَلُر بَِلَلَبۡعٖض  ُنَلَلۡؤِمُن بَِلَلَبۡعٖض  لَِلَلَك َسَلَلبِياا َوُيِريَلَلُدوَن أَن َيتَّ
َٰ
ئَِلَلَك ُهَلَلُم َٓ٘ٔبَلَلۡيَن َذ

َٰٓ أُْولََٰ
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فُِرو فِِريَن َعَذابٗ اْۚ َوأَۡعَتۡدَنا َن َحقّٗ ٱۡلَكَٰ ِهيلِۡلَكَٰ ككذلؾ ذـ الذيف  .[345-343]النس:ء:﴾ٔ٘ٔا نٗ ا مُّ
َلَب َيۡعِرفُوَنَلُهۥ ﴿ :تعػالى يعرفكف الحؽ كلكنيـ يكتمكنو كال يطبقكنو فقاؿ ُهُم ٱۡلِكَتَٰ ٱلَِّذيَن َءاَتۡيَلَنَٰ

َلَلَلَلَلَلۡنهُ َكَمَلَلَلَلَلَلا َيۡعِرفَُلَلَلَلَلَلوَن أَۡبَنَلَلَلَلَلَلآََٰءُهۡمَۖ َوإِنَّ َفِريٗقَلَلَلَلَلَل لََيۡكُتُمَلَلَلَلَلَلوَن ٱۡلَحَلَلَلَلَلَلقَّ َوُهَلَلَلَلَلَلۡم َيۡعلَُمَلَلَلَلَلَلوَن  مۡ ا مِّ

اعيف إلػػػى الحػػػؽ إذا عرفػػػكه، ككػػػاف الصػػػحابة رضػػػي اهلل عػػػنيـ رٌجػػػ .[354]البقااارة:﴾ٙٗٔ
متػػراجعيف عػػف الخطػػأ إذا بيػػيف ليػػـ، كال يحػػكؿ بيػػنيـ كبػػيف ذلػػؾ مكانػػة اجتماعيػػة أك رأم 

ىػذا الضػابط مػف أىػـ  خاطئ قالكه سمفنا، أك دكنيػة مػف جػاءىـ بػالحؽ. كمػف ىنػا يتبػيف أف
عادة التصػكر الصػحيح، كالفيػـ السػميـ لممبػادئ  الدعكمالضكابط البلزمة لتجديد الخطاب  كا 

، ضػابط مػف داخػؿ الػنفس ال تربػكم كاألصكؿ اإلسػبلمية؛ كذلػؾ ألنػو ضػابط إيمػاني أخبلقػي
معنػػى أف ب ؛إنػػو التجػػرد لطمػػب الحػػؽ ،مػػف خارجيػػا، فيػػك قبػػؿ كػػؿ ضػػابط، كفػػكؽ كػػؿ ضػػابط

عقمػو كضػميره، كغايػة غاياتػو  ة، كقبمػالػداعي الىتداء إلى الحؽ المجرد نصب عينييككف ا
 .في سعيو

 3 االعتصاو باألصْل ّالجْابت اإلشالمٔ٘ثالجًا
أصكؿ الديف كثكابتو ال تقبؿ التجديد بأم حاؿ مف األحكاؿ، كأم تجديد يتناكؿ شيئنا إف 

تجديد الذم يبيح الربا، كيرفض الحجاب، منيا ال اعتبار لو لمخالفتو لمشريعة اإلسبلمية، كال
ذا كاف ىناؾ تجديد في األصكؿ كالثكابت اإلسبلمية مف منظكر  قامة الحدكد كالشرائع. كا  كا 
اإلسبلـ، فإنو التجديد الذم يحيي األصكؿ كيعيد الحيكية إلى الثكابت، بؿ ىك السبيؿ المتداد 

زماف  لكؿ فة. كاإلسبلـ بما أنو ديفتأثيرات ثكابت الديف كأصكلو إلى جكانب الحياة المختم
كأنو في حاؿ الثكابت جاء بتحديدات كمفاىيـ ثابتة  ،يشتمؿ عمى ثكابت كمتغيرات ،كافمك 

خالدة ال تتأثر بتقمبات الزماف، كال بتطكر األحكاؿ كالعادات، كىي قابمة لمتطبيؽ في عصرنا 
كذلؾ  ؛الفكر اإلسبلمي كمنيجوفبلبد مف االلتزاـ بمصادر . مف قبؿكما كانت مطبقة  ،الحاضر

بعدـ اإلخبلؿ بالقكاعد كاألصكؿ المتفؽ عمييا كالقطعية منيا في أصكؿ الفقو، كاحتراـ القكاعد 
الفقيية االجتيادية التي تعد أداة التكاصؿ بيف النصكص الثابتة، كالمصالح المتجددة. كىذا 

الكتاب كالسنة كبتطبيقو السميـ  يعني الرجكع إلى اإلسبلـ الحؽ المكجكد بثكابتو السميمة في
  في أعماؿ الصحابة كالسمؼ الصالح.

ير ىي العقيدة اإلسبلمية، كأركاف اإلسبلـ يكمف ثكابت الديف التي ال تقبؿ التجديد كال التغ
كالربا كشرب الخمر، كأصكؿ األخبلؽ  ىالخمسة، ككؿ ما ثبت بدليؿ قطعي مف المحرمات كالزن
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تعمؽ بعبلقة اإلنساف بربو كاإلخبلص، كالخكؼ مف عقابو، كما كىذا يشمؿ ما ي ،بجانبييا
كراـ، ككذا ما ثبت بنصكص  يتعمؽ باإلنساف كأخيو اإلنساف مف صدؽ ككفاء كرحمة كبر كا 
قطعية في أمكر الشريعة كالحدكد كالقصاص كالمعامبلت، كأمكر األسرة مف زكاج كطبلؽ 

رث ي ينبغي االعتصاـ بيا كالمحافظة عمييا في فيذه األصكؿ كالثكابت مف أىـ الضكابط الت .كا 
. كمف المعمـك أف ىذه األصكؿ، كالنصكص الدعكم اإلطار التجديدم لمخطاب اإلسبلمي

 ،ال تتعارض مع اليقيني الثابت مف العمـ ،القطعية "داللة كثبكتنا" ما يتعمؽ بالمحرمات كغيرىا
 دم.ديمناس حتى تدخؿ في اإلطار التجكال مع المصالح القطعية ل

ألف  ،ضركرة كضابط ميـ كاالعتماد عمى النصكص المكثقة كااللتزاـ بمنيج اإلسبلـ
اإلسبلـ لو منيجو الخاص، كالبد مف االلتزاـ بو، كعدـ التأثر بغيره، سكاء في تطبيقاتو 

ا نعتمد عميو في يالتفصيم ة أـ ركحو العامة، فبل يجكز أف نستعير مف خارج اإلسبلـ  منيجن
 التجديد.

 اجلنع بني األصال٘ ّاملعاصر3ٗ بًعارا

يقصد باألصالًة المحافظةي عمى جكىر الدعكة؛ باستنادىا إلى األصكؿ كاألدلة ك   
يدخؿ في ىذا الضابط عدـ إغفاؿ ماأتى بو السابقكف ك  الشرعية، كالتمسؾ بمبادئيا األساسية.

ما يخدـ العصر، فيعتمد كالبلحقكف، فمف راـ التجديد فبل يجكز لو أف يتجاكز جيكد السابقيف ب
، بؿ إف الجمع بيف ما ىك أصيؿ كمعاصر كائؿ كما بحثو األقراف كالمحدثكفعمى ما جاء بو األ 

ىك حمية التجديد كزينتو، كميزة ىذا الجمع االتصاؿ بيف الماضي كالحاضر كمراعاة التدرج 
 كالتطكر لمنظريات كاألفكار.  

  )تكدٓه الْحٕ قبل العكل( 3 االعرتاف مبخدّدٓ٘ العكل البشرٖخامًصا 

يجب أف يتكافؽ مع الشرع مئة بالمئة، كذلؾ ألف  اإلنساف العقؿ الذم أكدعو اهلل فيف
الشرع مف عند اهلل، كالعقؿ مقياسه أكدعو اهلل فينا، كالفرعاف إذا اٌتحدا في أصؿ كاحدو فبل بد 

مف . فكجدناه غير صحيح يعقؿ أف يعطينا اهلل مقياسان لك أعممناه في كحيو فبلأف يتكافقا، 
السبب في ذلؾ سبب ك المحاؿ أف يتعارض العقؿ الصريح الكاضح مع النقؿ الصحيح الثابت، 

 منطقي، كىك أٌف الذم خمؽ العقؿ ىك الذم أرسؿ إليو النقؿ، كمف المحاؿ أف يرسؿ إليو ما
قدر ذلؾ محدكد بإطار الزماف كالمكاف كمكتسباتو المعرفية، كعمى  فالعقؿ البشرم. يفسده

يناؾ مف األمكر ما تككف طاقتو، كمف المحاؿ أف يحؿ العقؿ  البشرم محؿ الكحي السماكم. ف
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كخارج عف حدكده، كأم خكض فيو إنما ىك تخبط ال يجني العقؿ مف كرائو إال  توىك فكؽ طاق
الشقاء كالضبلؿ؛ كذلؾ ألف العقؿ اإلنساني مقيد بإطار الزماف كالمكاف الحسييف، كالنشاط 

عقمي ال يتجاكز بمفرده دائرة الككف المحسكس؛ ألنيا خارج نطاقو كقدراتو كليذا يجيء ال
الكحي اإلليي ليكمؿ لئلنساف دائرة المعرفة فيخبره بما ىك خارج عف قدراتو مف عكالـ الغيب 

كقد أخبرنا الكحي عف العكالـ الغيبية مف حيث بياف صفاتيا كآثارىا، كلـ يخبرنا  المختمفة.
ا كجكىرىا، كلذلؾ كانت معرفة الكنو كالذات فكؽ طاقة العقؿ البشرم قاؿ تعالى عف عف كنيي

َن ٱۡلِعۡلِم إًِلَّ َقلِيٗا   َ َوَيسۡ ﴿الركح: و ُۖ ِمۡن أَۡمِر َربِّي َوَمآَٰ أُوتِيُتم مِّ و َِۖۖ قُِل ٱلرُّ  لُوَنَك َعِن ٱلرُّ

ا  َ َيسۡ ﴿:كقاؿ عف الساعة. [94]اإلسراء:﴾٢٘ َما ِعۡلُمَها لُوَنَك َعِن ٱلسَّ َهاَۖ قُۡل إِنَّ اَن ُمۡرَسىَٰ َعِة أَيَّ

ِت َوٱۡۡلَۡرِضْۚ ًَل َتۡأتِيُكۡم إًِلَّ َبۡغتَ  َوَٰ َمَٰ  ِعنَد َربِّيَۖ ًَل ُيَجلِّيَها لَِوۡقتَِهآَٰ إًِلَّ ُهَوْۚ َثقُلَۡت فِي ٱلسَّ
َۗ
لُوَنَك   َ َيسۡ  ٗة

 ِ َما ِعۡلُمَها ِعنَد ٱَّللَّ َك َحفِيٌّ َعۡنَهاَۖ قُۡل إِنَّ اِس ًَل َيۡعلَُموَن َكأَنَّ ِكنَّ أَۡكَثَر ٱلنَّ  َولََٰ

  .[393﴾]األعراف:٢١ٔ
ذا كاف اإلسبلـ قد حجب العقؿ عف معرفة الكنو كالجكىر في الكجكد الغيبي، فإنو قد  كا 
دفعو إلى تعقمو عف طريؽ المعرفة بآثاره كصفاتو، كما دفعو إلى نصب األدلة كالبراىيف 

عمـ بكنييا كجكىرىا، كما أكثر األمكر التي نؤمف بيا كلكننا ال المثبتة لو، كفرؽ كبير بيف ال
كالقدر الذم  .نعرؼ كنييا كالعرش كالكرسي كالميزاف كالصراط كغير ذلؾ مف عكالـ الغيب

في مجاؿ المعرفة اإلنسانية بيذا  أكقفنا اإلسبلـ عميو في ىذا الجانب االعتقادم ىك كاؼو 
الكحي ىك تنطع في الديف، كشركد بالعقؿ في غير مجالو يد عمى ما أخبر بو االعالـ، كأم تز 

كلف يعكد بفائدة عمى اإلنساف. كما أف أم تأكيؿ ليذه األمكر الغيبية إنما ىك خركج بيا عف 
سافر عمى  حقيقتيا كتجاكز كاضح لمعقؿ يفضي إلى تحريؼ الديف كتبديمو ال تجديده، كتعدو 

 .ائو إال الحيرة كاالضطرابدائرة الكحي كالتشريع ال يحصد العقؿ مف كر 
إف مراعاة ىذا الضابط في التجديد يستمـز اإلذعاف الكامؿ لنصكص الكحي الصحيحة 
مف القرآف كالسنة، كتقديـ ىذه النصكص عمى العقؿ أك ما يراه العقؿ، فيصبح النص أك 

اء الكحي ىك المقدـ في المنزلة عمى العقؿ، كذلؾ لعدـ إحاطة العقؿ الكاممة بكنو األشي
 -العكس ألف،خالؼ العقؿ فيو الكحي فيجب أف يككف حؽ العقؿ ىنا ىك التأخير كجكىرىا، فما

ا إلى إنكار الغيبيات أك تأكيميا بما يخرجيا عما أراده  -بتقديـ العقؿ عمى الكحي يؤدم حتمن
 .المشرع
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 الفهر الدٓين  ما احنرف مً 3 أٌ ٓهٌْ الكصد مً التجدٓد إصالحًاششاد

في بناء اإلنساف  ،بلح كالتجديد تمي في المنزلة عمؿ األنبياء كالمرسميفإف ميمة اإلص
عادة تشكيؿ ىيكمو الفكرم كالثقافي عف الديف كالككف كالحياة،  فميس التجديد ترفنا فكرينا بؿ كا 

بيد أف الفارؽ الجكىرم بيف ميمة األنبياء كميمة المصمحيف رسالة أعظـ خمؽ اهلل، 
رساء القيـ التي عانت المجتمعات مف خمكىا كندرتيا، إل بياء جاءت كالمجدديف، أف ميمة األن

ثـ التعامؿ األمثؿ مع ىذه القيـ، أم إنو كانت ىناؾ أزمة في القيـ كأزمة في التعامؿ معيا كما 
نممس ذلؾ في قراءة آيات قصتي شعيب كلكطو عمييما السبلـ. أما دكر المصمحيف كالمجدديف 

نما في اإلبقاء عمى القيـ التي جاء بيا األنبياء مع التكظيؼ فميس في جمب القيـ الجديدة ، كا 
 .كتطبيقيا عمى المجتمع ليااألمثؿ 
التي أكمميا اهلل كتعيد بحفظيا في الكتاب  ،ميست المشكمة مشكمة قيـ أك أزمة قيـف

نما المشكمة في التعامؿ مع القيـ، كاإلنتاج الفكرم الذم يجسد العبلقة بيف ىذه  كالسنة، كا 
القيـ بمنطمقاتيا كأىدافيا كبيف العصر، كيسيـ باستصحاب الرؤية القرآنية، كيدرؾ عالـ 

كقدرتيا عمى العطاء المتجدد المجرد عف حدكد الزماف كالمكاف  ،الخمكد في الرسالة اإلسبلمية
لذا فمراعاة ىذا الضابط، كتحديد مفيكمو كعدـ ؛ لحؿ المشكبلت البشرية، كىذه كظيفة الفكر

صبلح القيـ التي جاء بيا الكحي مف الضركريات الميمة لمنيكض  الخمط بيف إصبلح الفكر كا 
قامة البناء المعرفي كالثقافي لؤلمة اإلسبلمية كمف ثـ الدعكمبالعممية التجديدية لمخطاب  ، كا 
 . إعادة الدكر الحضارم ليا

 دٓئ٘ ّتأّٓلَا3االلتساو بأشالٔب اللػ٘ العربٔ٘ ّقْاعدٍا يف تفصري اليصْص الشابعًا

مَّى المَّوي القرآف كتاب اهلل المنزؿ عمى سيدنا محمد ك المغة العربية ىي لغة الكحي، ف صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ُهۥ لََتنِزيلُ ﴿:بمساف عربي، قاؿ تعالىنزؿ بكاسطة األميف جبريؿ عميو السبلـ  عى َوإِنَّ

لَِميَن  و ُۖ ٱۡۡلَِميُن  ٣َٕٔربِّ ٱۡلَعَٰ  ٣َٗٔقۡلبَِك لَِتُكوَن ِمَن ٱۡلُمنِذِريَن  َعلَىَٰ  ٣َٖٔنَزلَ بِِه ٱلرُّ
بِينٖ  بِلَِساٍن َعَربِيّٖ  ككذلؾ السنة جاءت  كنحف متعبدكف بمفظو،. [344-345]الشعراء:﴾٣٘ٔ مُّ

فاهلل تعالى اختار المغة العربية كعاء لمديف لما فييا مف مزايا كخصائص  .بيذا المساف العربي
عجاز القرآف الكريـ في كيفية صياغة ىذا الفكر الراقي بيذه تمتاز بيا عف المغات األخرل.  كا 

و بشر، لذلؾ كانت المغة المغة العربية الراقية بنحك راؽ ال يرقى إليو كال إلى أم شيء من
 سس الخطاب اإلسبلمي.س مف أساالعربية أ
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 كيجمع العمماء عمى أف المغة العربية مف أقكل المغات عمى استيعاب متطمبات النمك 
األساليب الببلغية كالبيانية التي تصمد أماـ التحديات  مف الكثيرالحضارم لتضمنيا 

عمى مر األزماف كالعصكر. كىي ليست مجرد كسيمة لمتعبير عف أغراض الناطقيف  كالمتغيرات
 .بيا فقط، بؿ ىي جزء مف الدعكة اإلسبلمية

المغة العربية  اتباع أساليب كقكاعدبليذا كاف بياف معاني النصكص الدينية ك 
ا  ،كالداللة عمى المعاني كمناىجيا في التعبير كالتصكير أمرنا كنيينا إثباتنا كنفينا تخصيصن

مع التفقو في أسرار ذلؾ كمو كأساليبو المتنكعة في  ،حقيقة كمجازنا كتعميمنا كصبلن كفصبلن 
ـى  كتاب اهلل تعالى كسنة رسكلو مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى الضكابط في اإلطار التجديدم  مف ألـز ،صى

 ص.حتى يككف التجديد بعيدنا عف اليكل أك الجيؿ كالتأكيؿ العبثي لمنصك  ؛لمخطاب اإلسبلمي
 ،-تمكننا تامنا -كلكف ىذا ال يمنع أف يتعمـ الداعية فكؽ تمكنو مف المغة العربية

ا حتى يحبعض المغات األ كيفيميـ مكنو ث الناطقيف بغيرىا بمغتيـ فيفيدخرل كيتقنيا أيضن
 كسيكلة. كينقؿ إلييـ رسالتو بيسرو 

 3 عدو االعتناد علٙ ىص ّاحد يف احلهه، ّإغفال بكٔ٘ اليصْص الدٓئ٘ اليت ّردت فُٔثاميًا
الباحث المنصؼ ال يستطيع الكصكؿ إلى الفيـ الصحيح كالتفسير  أفمف المسمـ بو      

أك تبييف الداللة المستفادة  ،مجمكعالصائب لنص مقتطع مف نسؽ فكرم كامؿ دكف مراعاة ال
ص عمكمو أك تخص يد إطبلقو أكقمف نص مركم دكف بحث عما يرتبط بو مف نصكص ت

 ىناؾفمثبلن  ما ىك مقرر لدل أىؿ ىذا الشأف. ، إلى آخرتزيؿ ما يبلبسو مف خفاء أك إشكاؿ
نصكص الكحي بأنو ديف قتاؿ، كأنو انتشر بقكة السيؼ كاعتمدكا عمى بعض  مف يتيـ اإلسبلـ

، المطمقة، كفسركىا منفصمة عف بقية اآليات المقيدة، كاستندكا في زعميـ إلى اآليات التالية
 ﴿ :قاؿ تعالى

ْۚ
َن ٱۡلُكفَّاِر َوۡلَيِجُدوْا فِيُكۡم ِفۡلَظٗة تِلُوْا ٱلَِّذيَن َيلُوَنُكم مِّ

َٰ
َها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا َق أَيُّ َٰٓ  َيَٰ

ْا أَنَّ ٱ َ َمعَ َوٱۡعلَُموَٰٓ
تِلُوْا ٱلَِّذيَن ًَل ُيۡؤِمُنوَن ﴿:تعالى كقكلو.[353]التوبة:﴾ٖٕٔ ٱۡلُمتَّقِينَ  َّللَّ

َٰ
َق

ُ َوَرُسولُُهۥ َوًَل َيِديُنوَن ِديَن ٱۡلَحقِّ ِمنَ 
َم ٱَّللَّ ُموَن َما َحرَّ ِ َوًَل بِٱۡلَيۡوِم ٱۡۡلَِٰٓخِر َوًَل ُيَحرِّ  بِٱَّللَّ

َب َحتَّىَٰ ُيۡعُ واْ  ِغُروَن  ٱۡلِجۡزَيَة َعن َيدٖ  ٱلَِّذيَن أُوُتوْا ٱۡلِكَتَٰ  كقكلو .[54]التوبة:﴾٣َٕوُهۡم َصَٰ
لَِك َفلَۡيَس ِمَن ﴿:تعالى

َٰ
فِِريَن أَۡولَِيآََٰء ِمن ُدوِن ٱۡلُمۡؤِمنِيَنَۖ َوَمن َيۡفَعۡل َذ ِخِذ ٱۡلُمۡؤِمُنوَن ٱۡلَكَٰ ًلَّ َيتَّ

 
َۗ
ٗة قُوْا ِمۡنُهۡم ُتَقىَٰ َٰٓ أَن َتتَّ ِ فِي َشۡيٍء إًِلَّ ُرُكُم ٱَوُيحَ  ٱَّللَّ ِ ٱۡلَمِصيُر ذِّ ُ َنۡفَسُهۥَۗ َوإِلَى ٱَّللَّ

]آل ﴾٢َّٕللَّ
ُكۡم أَۡولَِيآََٰء ُتۡلقُوَن ﴿:تعالى كقكلو، [59عمران: ِخُذوْا َعُدوِّ  َوَعُدوَّ َها ٱلَِّذيَن َءاَمُنوْا ًَل َتتَّ أَيُّ َٰٓ َيَٰ
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َن ٱۡلَحقِّ  ِة َوَقۡد َكَفُروْا بَِما َجآََٰءُكم مِّ ِ  إِلَۡيِهم بِٱۡلَمَودَّ اُكۡم أَن ُتۡؤِمُنوْا بِٱَّللَّ ُسولَ َوإِيَّ ُيۡخِرُجوَن ٱلرَّ
ِة َوأََنا۠  وَن إِلَۡيِهم بِٱۡلَمَودَّ ٗدا فِي َسبِيلِي َوٱۡبتَِغآََٰء َمۡرَضاتِيْۚ ُتِسرُّ ُكۡم إِن ُكنُتۡم َخَرۡجُتۡم ِجَهَٰ أَۡعلَُم  َربِّ

بِيِل بَِمآَٰ أَۡخَفۡيُتۡم َوَمآَٰ أَۡعلَنُتۡمْۚ َوَمن َيۡفَعۡلُه  وىي  .[3]ادلمتحنة:﴾ ِٔمنُكۡم َفَقۡد َضلَّ َسَوآََٰء ٱلسَّ
تِلُوَنُكۡم َوًَل ﴿ :آيات مطمقة تفيـ في ضكء قكؿ اهلل سبحانو

َٰ
ِ ٱلَِّذيَن ُيَق تِلُوْا فِي َسبِيِل ٱَّللَّ

َٰ
َوَق

َ ًَل ُيِحبُّ ٱۡلُمۡعَتِديَن 
 إِنَّ ٱَّللَّ

ْۚ
ْا ُ َعِن ﴿ :تعالى كقكلو ،[340]البقرة:﴾٣َٓٔتۡعَتُدوَٰٓ

ُكُم ٱَّللَّ ًلَّ َيۡنَهىَٰ

ْا إِلَۡيِهۡمْۚ إِ  وُهۡم َوُتۡقِسُ وَٰٓ ِرُكۡم أَن َتَبرُّ ن ِدَيَٰ يِن َولَۡم ُيۡخِرُجوُكم مِّ تِلُوُكۡم فِي ٱلدِّ
َٰ
َ ٱلَِّذيَن لَۡم ُيَق نَّ ٱَّللَّ

َتلُوُكۡم فِي  ٢ ُيِحبُّ ٱۡلُمۡقِسِ ينَ 
َٰ
ُ َعِن ٱلَِّذيَن َق

ُكُم ٱَّللَّ َما َيۡنَهىَٰ ِرُكۡم إِنَّ ن ِدَيَٰ يِن َوأَۡخَرُجوُكم مِّ ٱلدِّ

لُِموَن 
ئَِك ُهُم ٱلظََّٰ

َٰٓ َٰٓ إِۡخَراِجُكۡم أَن َتَولَّۡوُهۡمْۚ َوَمن َيَتَولَُّهۡم َفأُْولََٰ َهُروْا َعلَىَٰ
َٰ
 .[4-9]ادلمتحنة:﴾٣َوَظ

مف يحاكؿ أف يثبت أف اإلسبلـ خاص بالعرب كحدىـ، كأنو ديف جنس معيف  كىناؾ      
النصرانية كذلؾ حتى يكقفكا المد اإلسبلمي في دكؿ العالـ المختمفة، كاستندكا كالييكدية أك 

يِّ ﴿ إلى نص الكحي في قكؿ اهلل عز كجؿ: ۡنُهۡم َيۡتلُوْا  ُۧهَو ٱلَِّذ  َبَعَث فِي ٱۡۡلُمِّ َن َرُسوًٗل مِّ

َب َوٱۡلِحۡكَمَة وَ  يِهۡم َوُيَعلُِّمُهُم ٱۡلِكَتَٰ تِِهج َوُيَزكِّ بِيٖن َعلَۡيِهۡم َءاَيَٰ ٖل مُّ
إِن َكاُنوْا ِمن َقۡبلُ لَفِي َضلََٰ

 :تعالى كقكلو .[535]الشعراء:﴾َٕٗٔوأَنِذۡر َعِشيَرَتَك ٱۡۡلَۡقَربِيَن ﴿: تعالى وقوله ،[5]اجلمعة:﴾ٕ
فأم  .[3﴾]الشورى:١ ...لُِّتنِذَر أُمَّ ٱۡلقَُرىَٰ َوَمۡن َحۡولََها َوُتنِذَر َيۡوَم ٱۡلَجۡمِع ًَل َرۡيَب فِيِهْۚ  ...﴿

 القرل ىي مكة، كمف حكليا ىي القبائؿ كالبكادم المحيطة بيا، فرأكا بذلؾ أف الدعكة خاصة
َك ﴿:بالعرب غافميف عف نصكص كثيرة قررت عالمية ىذا الديف، كقكؿ اهلل عز كجؿ َوَمآَٰ أَۡرَسۡلَنَٰ

اِس  إًِلَّ َكآَٰفَّةٗ  اِس ًَل ا َوَنِذيرٗ َبِشيٗر لِّلنَّ ِكنَّ أَۡكَثَر ٱلنَّ َتَباَرَك ﴿وقولو:  ،[59]سبأ:﴾٢ٕ َيۡعلَُموَن ا َولََٰ

ا لَِميَن َنِذيرا لَ ٱۡلفُۡرَقاَن َعلَىَٰ َعۡبِدِهج لَِيُكوَن لِۡلَعَٰ اُس ﴿وقولو:  [3]الفرق:ن:﴾ٔ ٱلَِّذ  َنزَّ َها ٱلنَّ أَيُّ َٰٓ قُۡل َيَٰ

ِت َوٱ َوَٰ َمَٰ ا ٱلَِّذ  لَُهۥ ُمۡلُك ٱلسَّ ِ إِلَۡيُكۡم َجِميعا  إِنِّي َرُسولُ ٱَّللَّ
َۖ
َه إًِلَّ ُهَو ُيۡحيِج َوُيِميُت ۡۡلَۡرِضَۖ ًَلَٰٓ إِلََٰ

بُِعوهُ لََعلَُّكۡم تَ   َ فَ  تِِهج َوٱتَّ ِ َوَكلَِمَٰ يِّ ٱلَِّذ  ُيۡؤِمُن بِٱَّللَّ بِيِّ ٱۡۡلُمِّ ِ َوَرُسولِِه ٱلنَّ ۡهَتُدوَن اِمُنوْا بِٱَّللَّ

ؿ عمى المقيد إذا كمف المعمكـ لدل عمماء التفسير أف المطمؽ يحم .[349]األعراف:﴾ ٢٘ٔ
ا كرد في قضية كاحدة،  .كذلؾ ألف القرآف يفسر بعضو بعضن

 ِ(.1411) الرتنٕ، يف الدعْٗ ّاالعتدال ّجْب التساو الدعاٗ ميَاج الْشط3٘ٔ تاشعًا

، ىك أعدؿ المناىج في نشر دعكة اإلسبلـ، كالحفاظ عمى تماسؾ إف منياج الكسطية
هلل بالحكمة كالمكعظة الحسنة كالجداؿ بالتي ىي أحسف. سبيؿ ا إلىالمجتمع المسمـ، كالدعكة 

الحالي تبدك حاجة المجتمع ماسة إلى جيد الدعاة في الدعكة إلى اهلل، حفاظان  العصر كفي
عمى الديف، كعمى أحكاـ الشريعة كاألخبلؽ اإلسبلمية التي يتعامؿ الناس بيا في المجتمع. 
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ة كزادت منابرىا، كعبل صكتيا، كبرزت مشكبلت كمع ىذه الحاجة كثرت كسائؿ اإلعبلـ بالدعك 
 تحتاج لممزيد مف العناية كالمراجعة مف العمماء كالدعاة.

كمف أىـ المشكبلت التي تكاجو الدعاة في ىذا العصر؛ مشكمة الغمك في الديف، 
الصحيح. إف بعضان مف الشباب، ال سيما مف تقؿ  الكسطيةكالتطرؼ كاالنحراؼ عف منيج 

حكاـ الشرعية، تدفعيـ حماستيـ كرغبتيـ في خدمة اإلسبلـ، إلى االنضماـ إلى معرفتيـ باأل
أية جماعة تعمف عمى الناس أنيا تقـك بكاجب الدعكة إلى اهلل، كتتعاكف في سبيؿ ذلؾ مع مف 
ينضـ إلييا. كيقبؿ ىؤالء الشباب أحيانان عمى ىذه الجماعات، دكف أف يتبينكا حقيقة أىدافيا، 

دييـ معرفة كاممة بصبلح مف يكجيكف أمكرىا كعدالتيـ، ككذلؾ دكف أف كدكف أف يككف ل
 يتحققكا مف أسمكبيا في تبميغ كممة اهلل إلى الناس.

كقد دلت المشاىدة كالتجربة في الكثير مف الببلد اإلسبلمية عمى كجكد أىداؼ خفية كراء 
ية منحرفة، كقد . كقد تككف ىذه األىداؼ سياسية أك مذىبالدعكيةممارسة بعض المناشط 

يككف فييا خركج عمى المسمؾ الصحيح الذم يجب أف يسمكو المسمـ تجاه مجتمعو الذم 
مطالب بأف يتحرل  كالشباب يعيش فيو، كأكلى األمر الذيف ينيضكف بمصالحو، كغير ذلؾ.

األمكر قبؿ أف يبذؿ مف إخبلصو كجيده كمالو في مكاف أك تجمع أك جماعة لـ يتحقؽ مف 
مَّى المَّوي تكلكف أمكرىا، كيتبيف اتفاؽ أسمكبيا الدعكم مع منياج رسكؿ اهلل عدالة مف ي صى
ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ، كأف العمـ طريقيا كالعمماء الصادقيف ىـ القائمكف بيا عمى بصيرة كىداية قاؿ عى

ِْۚ َعلَىَٰ َبِصيَرٍة أََن۠ا َوَمنِ قُۡل ﴿ تعالى: ْا إِلَى ٱَّللَّ ِذِهج َسبِيلِيَٰٓ أَۡدُعوَٰٓ َبَعنِيَۖ  َهَٰ  ...ٱتَّ

ـى ىكذا كانت سنة النبي . [309]يوسف:﴾٢ٓٔ مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى كصحابتو الكراـ رضكاف  صى
اهلل عمييـ أجمعيف، كالمصمحيف مف الدعاة. فإف منيج اإلسبلـ كسط بيف مف يحبكف الدنيا 

اَر َوٱۡبَتِغ ﴿ :كيزركف اآلخرة، كبيف مف يعتزلكف الدنيا كميا: قاؿ تعالى ُ ٱلدَّ
َك ٱَّللَّ فِيَمآَٰ َءاَتىَٰ

ُ إِلَۡيَكَۖ َوًَل َتۡبِغ ٱۡلَفَساَد فِي 
ۡنَياَۖ َوأَۡحِسن َكَمآَٰ أَۡحَسَن ٱَّللَّ ٱۡۡلَِٰٓخَرَةَۖ َوًَل َتنَس َنِصيَبَك ِمَن ٱلدُّ

َ ًَل ُيِحبُّ ٱۡلُمۡفِسِديَن   .[33﴾]القصص:١١ٱۡۡلَۡرِضَۖ إِنَّ ٱَّللَّ
ـى رع أك التفػػػريط فيػػػو، يقػػػكؿ كىػػػك كسػػػط بػػػيف اإلفػػػراط فػػػي حكػػػـ الشػػػ ػػػمَّ سى مىٍيػػػًو كى ػػػمَّى المَّػػػوي عى   :صى

)اباو .((اللَّاوُ  فشا:َّدَ  أنفِساهم علاى شا:َّدوا قوًما: فاإنَّ  علاْيكم اللَّاوُ  فيشا:ِّد أنفِسكم على تش:ِّدوا ال))
فإف عمى العمماء كالػدعاة إلػى اهلل،أف يبػرزكا معػالـ المػنيج الكسػط  كلذا ،(559/ 5داود، د.ت، 

خاطبكا الناس بمنياج الكسطية في كافة أمػكر الػديف عممػان أك إفتػاءن أك دعػكةن؛ ألف الػديف كأف ي
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َلَلةٗ ﴿ :قػػاؿ تعػػالى فػػي أصػػمو يػػرفض الغمػػك كالتطػػرؼ فػػي كػػؿ جكانبػػو؛ ُكۡم أُمَّ لَِك َجَعۡلَلَلَنَٰ
َٰ
ا َوَسَلَل ٗ  َوَكَلَلَذ

ُسولُ َعلَۡيُكۡم َشِهيدٗ لَِّتُكوُنوْا  اِس َوَيُكوَن ٱلرَّ  .[353]البقرة:﴾ٖٗٔ...اَۗ ُشَهَدآََٰء َعلَى ٱلنَّ
 ٓتبني أ3ٌ ّمً خالل ما شبل 

التجديد مف خبلؿ مراعاة ىذه الضكابط ال يأتي بشيء يخالؼ الشريعة اإلسبلمية  -أ
ا؛ ألنو بذلؾ يدخؿ تحت مفيكـ البدعة ال كاف مرفكضن  .كمقاصدىا كا 

نما يككف الدافع إليو تحقيؽ المصالح  -ب المعتبرة التي التجديد ليس قائمنا عمى اليكل، كا 
 .تعكد عمى األمة بالخير في أمر الدنيا كاآلخرة

كلذلؾ كاف التجديد سمة مف سمات الشريعة اإلسبلمية  ،التجديد يعني بقاء األصؿ المجدد -ج
 .باعتبارىا خاتمة الشرائع السماكية

كيمكف أف نخمص مف خبلؿ ماسبؽ أف الخطاب الدعكم الفعاؿ ىك الذم يتصؼ باألبعاد 
 ية.التال

نداء لمناس )يا أييا الناس(،  (َِْ)فقد اشتمؿ القرآف الكريـ عمى  البعد اإلنساني:-أ
 نداء لممؤمنيف )يا أييا الذيف آمنكا( األمر الذم يؤكد أىمية الخطاب اإلنساني.  (ِٔٓ)ك

النظر عف  بغضنو جاء يخاطب البشرية جمعاء أخطاب عالمي، بمعنى  البعد العالمي:-ب
 سيـ كألكانيـ كاختبلؼ ألسنتيـ، لذا خاطبيـ القرآف ب )يابني آدـ( ك)يا أيياأعراقيـ كأجنا

َك إًِلَّ َكآَٰفَّةٗ ﴿:الناس(، فاإلسبلـ ديف عالمي، جاء لمناس كافة، قاؿ تعالى  َوَمآَٰ أَۡرَسۡلَنَٰ

اِس  َك إًِلَّ َرحۡ ﴿:كقاؿ تعالى .[59]سبأ:﴾٢ٕ ...ا ا َوَنِذيٗر َبِشيٗر لِّلنَّ لَِميَن  َمةٗ َوَمآَٰ أَۡرَسۡلَنَٰ لِّۡلَعَٰ

كاإلسبلـ ىك خاتـ الديانات كرسكلو أيمر أف ينادم في الناس  .[303﴾]األنبي:ء:١ٓٔ
ا ﴿ جميعان؛ بحسب قكلو تعالى: ِ إِلَۡيُكۡم َجِميعا اُس إِنِّي َرُسولُ ٱَّللَّ َها ٱلنَّ أَيُّ َٰٓ قُۡل َيَٰ

 .[349]األعراف:﴾٢٘ٔ...
ر الداعية الناس بالقرب منيـ كالحرص عمييـ فمف قكاعد الدعكة أف يشع الرحمة بالخمؽ:-ج

 )يسركا كال تنفركا(.
حدة مف األىمية بؿ ذلؾ ألف أحكاـ الشرع ليست كميا عمى درجة كا التدرج كاألكلكيات:-د

 ؛ فينبغي إنزاؿ كؿ حكـ منزلتو، كالبدء باألىـ قبؿ الميـ.تتفاكت تفاكتنا كبيرنا
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 لممجادلة بالحسنى، كالحكار اليادئو الخطاب كذلؾ بأف يتكج المجادلة بالتي ىى أحسف:-ق
كبناء جسكر التكاصؿ كالرغبة الصادقة في ىداية اآلخريف، كال يعني ىذا الخنكع أك التذلؿ 

 لممحاكريف.
فالخطاب الدعكم الناجح كسطي معتدؿ يبشر كييسر كيبعد عف  الكسطية كاالعتداؿ:-ك

 التنفير كالتعسير.
مييا كال خطاب إيجابي يعمؽ التعاكف في األمكر المتفؽ عفالخطاب الدعكم  اإليجابية:-ز

لمتنافر، بؿ يعذر المسممكف بعضيـ بعضا  يجعؿ المختمؼ فيو باعثنا عمى التقاعس كداعينة
 في مكاطف الخبلؼ ما داـ األمر يتسع لذلؾ.

 يف اجملتنعات املعاصر تجدٓد اخلطاب الدعْٖل الالزم٘ الرتبْٓ٘ تطلباتامل3 الصادطاملبخح 

  اإلشالمٔ٘

أضحى مكضكع تجديد الخطاب الدعكم في مقدمة األكلكيات لمنخب الدينية كالثقافية 
كالسياسية، كما حظي باىتماـ العديد مف الباحثيف كالمثقفيف في مجاؿ الفكر اإلسبلمي، حتى 
عده البعض فريضة حتمية في ىذه المرحمة الفارقة في ظؿ ما تتعرض لو المجتمعات 

يمكف أف  لمعاصر. طارحيف حمكالن كاقتراحاتممارسات كتحديات في الكاقع ااإلسبلمية مف 
يـ في تجديد ذلؾ الخطاب؛ الستدراؾ األخطاء كتنقية المفاىيـ كتقديـ صكرة مشرقة عف تس

اإلسبلـ كمبادئو السمحة كقيمو السامية، كمحاكلة ربط قضايا الديف بالكاقع المعاصر 
عادة قراءة النص ال شكالياتو كا  يجاد رؤل تجديدية، في ضكء معطيات العصر كا  ديني كا 

ذا ما تدبر المرء في القرآف الكريـ  كاالنفتاح عمى العمـك اإلنسانية كاالجتماعية المعاصرة. كا 
دعكم مؤثرنا متكاكبنا، كمكاجينا كالسنة النبكية المطيرة لكجد أف الطريؽ لكي يككف الخطاب ال

كباطبلع ف المتطمبات التربكية البلزمة لو. افر عدد ملمتغيرات كتحديات العصر، فبلبد مف تك 
طركحات فكرية في سبيؿ تقييـ أالباحثة عمى العديد مف الدراسات كالبحكث كما قدمتو مف 

كاقع الخطاب الدعكم المعاصر، تعرض ألبرز المتطمبات التربكية التي أمكنيا اقتراحيا 
بلمية، لمتصدم لمتحديات المعاصرة، لممساىمة في تجديد الخطاب الدعكم بالمجتمعات اإلس

 التي تـ عرضيا في ثنايا ىذا البحث، كذلؾ عمى النحك التالي:
 أّال3 الفَه الصخٔح ملكاصد اإلشالو
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يم-عطى مكضكع العقيدة بحيث يي  كلكية المطمقة عمى األ  -كشعكرنا كسمككنا اننافيمنا كا 
صؿ الذم كليا كفركعيا، كىي األكؿ كاألكبر لكؿ قضايا الديف بأصصؿ األ ما سكاىا؛ فيي األ

، ـََِِ)الطالب،يصاحب ىذه القضايا باستمرار، كما يصاحب حياة المسمـ في كؿ شيء 
زلت الشرائع مف أجؿ الكصكؿ إلييا، كتحقيؽ مصالح كالمقاصد ىي الغايات التي أني .(ّٓ ص

بمعنى  ؛كلكياتالديف كالدنيا؛ ألنو بدكف فيـ لممقاصد التي جاءت مف أجميا الشرائع تضيع األ 
التزاـ الخطاب الدعكم بالعقيدة اإلسبلمية، كاالرتكاز عمى مقكماتيا األساسية )القرآف الكريـ 

ِ َجِميعٗ ﴿:كالسنة المطيرة(، لقكلو تعالى  َوٱۡذكُ َوٱۡعَتِصُموْا بَِحۡبِل ٱَّللَّ
ْۚ
قُوْا ِ ا َوًَل َتَفرَّ ُروْا نِۡعَمَت ٱَّللَّ

نٗ  َعلَۡيُكۡم إِۡذ ُكنُتۡم أَۡعَدآَٰءٗ  ؿ آ]﴾ٖٓٔ ...ا َفأَلََّف َبۡيَن قُلُوبُِكۡم َفأَۡصَبۡحُتم بِنِۡعَمتِِهجَٰٓ إِۡخَوَٰ
ـى عىًف اٍبًف عىبَّاسو رىًضىى المَّوي عىٍنييمىا : أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ك ، [َُّعمراف: مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  صى

دىاًع فىقىاؿى  ًة اٍلكى جَّ طىبى النَّاسى ًفى حى ـٍ ًبًو يىا أىيُّ : ))خى ٍمتي ا ًإًف اٍعتىصى ـٍ مى يىا النَّاسي ًإنِّى قىٍد تىرىٍكتي ًفيكي
سينَّةى نىًبيِّو  – فتككف مرجعيتو (.ُُْ/ َُق، ُّْْ)البييقي،  ((فىمىٍف تىًضمُّكا أىبىدنا ًكتىابى المًَّو كى

ىذا خالؽ الككف، كتعاليـ األنبياء ككتاب اهلل الخالد، كتتناقؿ األجياؿ  -الخطاب الدعكم
كبتعبير متجدد منيا ال يخالؼ الجكىر كاألصؿ، كال  اإليماف، لتطبعو بطابعيا الخاص كمنيجيا

يردد النصكص اإلليية بطريقة جامدة نمطية بدكف فيـو كاستيعاب، كال يكتفي بالشرح كالتفسير 
لمنص أك العقيدة، بؿ ينطمؽ مف ذلؾ إلى المقصد الحياتي المعاصر، يدقؽ فيو كيكشؼ 

 ، كيتعامؿ مع دقائؽ الفيـ المتجددة فيو، كالتي ىي نتاج التطكر العممي كاالجتماعيخباياه
كأف يستفيد مف النص القرآني المتنكع كالغني بأساليب  .(ُِ ، صـََِٖ)الكندرم، 

ة. كما أف ستمالة كفيـ حقيقي لمنفس البشريالخطاب، الذم اشتمؿ جماليات اإلقناع كاال
خطاب فاستعمؿ الجممة الخبرية كاإلنشائية، كاستفاد مف أغراضيا في القرآف الكريـ نىٍكع في ال

 لتقريب الفكرة كترسيخيا في فكر كقمب المؤمفالمتكمـ، كما كظؼ القصة كاألمثاؿ تحقيؽ مراد 
 (.َِّ ، صـَُِٖ)نحيمة، 

ًٔأ3   فكُ األّلْٓات   مراعاٗثاى

، كالفقيػػاء باسػػتقرائيـ لقػػد راعػػت الشػػريعة اإلسػػبلمية األكلكيػػات فػػي التشػػريع كاألحكػػاـ
عرفكا أف ترتيب األكلكيات سنة تشريعية، فبنكا عمييا القكاعد الفقييػة، كاحتكمػكا إلييػا. كأحػرل 

 بلميةالعممػاء مػف ركح الشػريعة اإلسػبالخطاب الدعكم أف ييتـ بالقكاعػد العامػة التػي سػطرىا 
الحيػاة المعاصػرة،  كيربط نصكص كمبادئ العقيدة اإلسبلمية بكاقع (.ُٖ ، صـَُِٓىميؿ، )
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كالبد مف االنطبلؽ مػف قاعػدة  (ّ ، صـَُِّغالب، ) بأسمكب كفيـ كاستيعاب متجدد دائمنا
ـى قكية تتميز بالتدرج كالمرحمية، اقتداءن برسكؿ اهلل  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ، حيث كػاف يبػدأ بػاألىـ صى

كترتيػب األكلكيػات  (.ِٔ ، صـَُِٓ)ىميػؿ،  تيب حياة الناس كتنظيميا تػدريجينافالميـ، كتر 
حسػػب المتغيػػرات؛ ألف سػػمـ األكلكيػػات فػػي اإلسػػبلـ ثابػػت، كلكنػػو فػػي العمػػؿ اإلسػػبلمي متغيػػر ب

قػػدرة عمػػى  كلكيػػات أف تكػػكف ىنػػاؾحسػػب الزمػػاف كالمكػػاف كاإلنسػػاف. كمػػا يتصػػؿ بمنطقػػة األ 
 فيختػار األكثػر نفعنػا األقػؿ ضػررنا، كالمكازنػة بػيف المنػافع ضرار حيف تقع فيختارالمكازنة بيف األ

 (.33-34 ، صم5050)الط:لب، 
 ثالًجا3 العاملٔ٘

أف يكػػػكف الخطػػػاب الػػػدعكم خطابنػػػا عالمينػػػا لمنػػػاس كافػػػة كلمبشػػػرية جمعػػػاء، فػػػالحؽ 
سبحانو كتعالى أرسؿ نبيو بالرسالة رحمػة لمعػالميف، كالخطػاب الػدعكم بيػذا فيػو تربيػة لمنػاس 

ر. كيتكافؽ مع ىذا أف يكػكف الخطػاب الػدعكم كافة، كليس لجنس منيـ، كال عصر مف العصك 
ػػا مػػا بػػيف الترغيػػب كالترىيػػب، كمػػا بػػيف التفكػػر كالتػػدبر كالتأمػػؿ كاالسػػتنباط كاالسػػتنتاج،  متنكعن

ـى كقدكتػػو فػػي ذلػػؾ الرسػػكؿ  ػػمَّ سى مىٍيػػًو كى ػػمَّى المَّػػوي عى ، فقػػد كػػاف خطابػػو لمصػػغير كالكبيػػر، لمعػػالـ صى
فر، ككػذلؾ لمنسػاء كالرجػاؿ. كيسػتمـز ذلػؾ بػالطبع مراعػاة كالجاىؿ، لمغني كالفقير، لممسمـ كالكا

أحػػكاؿ المخػػاطبيف فػػي ببلغػػة كفصػػاحة منقطعػػة النظيػػر، مراعينػػا األحػػداث كمتغيراتيػػا مػػف سػػمـو 
، كفػػرحو كحػػزف، كحيػػاة كمػػكت كمػػف ىنػػا فأنػػو بعالميػػة .(ُِ-ُٗ ، صـَُِٓ)ىميػػؿ،  كحػػربو

المسمميف كشتاتيـ امتثاالن لقكلػو تعػاؿ: الخطاب الدعكم البد أف يتضمف الدعكة إلى جمع كممة 
ِ َجِميٗعَلَل﴿  َوٱۡعَتِصَلَلُموْا بَِحۡبَلَلِل ٱَّللَّ

ْۚ
قَُلَلوْا كنبػػذ الفرقػػة المذىبيػػة كالحزبيػػة كالطائفيػػة  ،﴾ا َوًَل َتَفرَّ

 ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل"." كاالجتماع تحت راية
 رابًعا3 تعسٓس الْشطٔ٘ ّاالعتدال

الخطػػاب الػػدعكم؛ لنشػػر الخيػػر كاألمػػف فػػي أرجػػاء إف النزعػػة اإلنسػػانية ىػػي لحمػػة 
المعمػػكرة، فالخطػػاب الػػدعكم المنشػػكد ىػػك الكفيػػؿ بػػدحض ذريعػػة المتعسػػفيف، فيحقػػؽ التػػكازف 
بيف العقؿ كالكحي، كبيف المادة كالركح، كبيف الحقكؽ كالكاجبات، كيراعي جميع جكانػب الحيػاة 

سػػانية فػػػي الخطػػػاب. فالكسػػػطية بيػػػذا دكف إفػػراط أك تفػػػريط، دكف غمػػػك أك تشػػػدد، مراعينػػػا اإلن
كؿ أمكر الحيػاة، مػف تصػكرات كمنػاىج كمكاقػؼ، كىػي تحػرو متكاصػؿ  المعني ىي االعتداؿ في
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لمصكاب في التكجيات كاالختيارات، كبالتالي فيي ليست مكقؼ مف التشػدد كالتطػرؼ بػؿ مػنيج 
   (.ٔٗ ، صـَُِٔ)الخزعمي،  فكرم كمكقؼ أخبلقي كسمككي

لَِك ﴿:كدت عميو اآليات القرآنيػة، كذلػؾ كمػا يبػدك فػي قكلػو تعػالىكالكسطية مبدأ أ
َٰ
َوَكَلَذ

َلَلةٗ  ُكۡم أُمَّ ُسَلَلولُ َعلََلَلۡيُكۡم َشَلَلِهيدٗ ا لَِّتُكوُنَلَلوْا َوَسَلَل ٗ  َجَعۡلَلَلَنَٰ َلَلاِس َوَيُكَلَلوَن ٱلرَّ  ... اَۗ ُشَلَلَهَدآََٰء َعلََلَلى ٱلنَّ

كتجسػػػدت مظػػػاىر الكسػػػطية مػػػف خػػػبلؿ أحكػػػاـ الشػػػريعة التػػػي اتسػػػمت  ،[355]البقااارة:﴾ٕٗٔ
المركنػػة، كقابميػػة التشػػريعات لمتجديػػد كالتمشػػي مػػع مقتضػػيات العصػػر، كالحاجػػات كالمسػػائؿ ب

المستجدة مراعاة كرحمة بالناس. كال يعني ذلػؾ التفػريط فػي شػئ مػف القػيـ كالثكابػت كاألصػكؿ 
كأسػػس العبػػادات، كال تعنػػي الكسػػطية كػػذلؾ المغػػاالة المرفكضػػة،كما ال تعنػػي التسػػاىؿ كاالبتعػػاد 

 ي الشرعية.عف المعان
كتقـك كسطية اإلسػبلـ عمػى جممػة مػف الػدعائـ الفكريػة تبػرز سػماتيا كمبلمحيػا مػف  

خبلؿ: )المبلئمة بيف ثكابت الشرع كمتغيرات العصر، فيـ النصكص الجزئية لمقرآف كالسػنة فػي 
ضػػكء مقاصػػدىا الكميػػة، الحػػرص عمػػى الجػػكىر قبػػؿ الشػػكؿ كالبػػاطف قبػػؿ الظػػاىر، الػػكالء بػػيف 

التسامح مع المخالفيف، التعاكف بػيف الفئػات اإلسػبلمية فػي المتفػؽ عميػو كالتسػامح المؤمنيف ك 
في المختمؼ فيو، مراعاة أثر تغير الزماف كالمكاف كاإلنساف في الفتػكل كالقضػاء، كالجمػع بػيف 

-ٔٗ ، صـَُِٔ)الخزعمػػػي،  اسػػػتمياـ الماضػػػي كمعايشػػػة الحاضػػػر كاستشػػػراؼ المسػػػتقبؿ(
ي االعتػػداؿ كالكسػػطية كالتػػي تنطػػكم عمػػى التسػػامح كنبػػذ العنػػؼ فيػػذه بعػػض  الػػدعائـ فػػ (.ٕٗ

 كترسيخ القيـ اإلسبلمية النبيمة.
 ّمراعاٗ فكُ اخلالف ّآدابُ خامًصا3 االرتهاز علٙ مبدأ احلْار احلضارٖ

أصبح الخطاب الدعكم المتجدد ضركرة لئلسػياـ بفاعميػة فػي مخاطبػة اآلخػر كالحػكار 
امػؿ مػع اآلخػر كالعػيش المشػترؾ ىػك الجػامع لمتعػاكف، كالػذم الفاعؿ معو، فالحكار أساس التع

ا نبكينا قائمنا عمى اختيار أيسػر األمػكر مػالـ يتعػارض مػع الثكابػت. كفػي التعػاكف مػع  يعد منيجن
مػػف خػػبلؿ الفاعميػػة اإليجابيػػة دكف تقكقػػع أك  ،اآلخػػر البػػد مػػف كسػػطية فػػي التفاعػػؿ الحضػػارم

ابنػػا مسػػتنيرنا يكػػكف ثمػػرة االجتيػػاد البشػػرم فػػي فيػػـ كفػػي ىػػذا اإلطػػار يمكػػف إيجػػاد خط اسػػتبلب.
عادة النظر، كيبطؿ مػا يمكػف  اإلسبلـ، كبالتالي فيك قابؿ لممراجعة كالمناقشة، كالتقكيـ كالنقد كا 

حسػب  ،دينيػة مشػكىة، كيؤسػس لثقافػة النقػد كالحػكار كالمراجعػة كالتجديػد أف يحدث مف صػكر
 (.49 ، ص5034م5034)اخلزعلي،  المعاصرةظركؼ الراىنة كالتحديات تطكر ال
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َلَك ﴿: كلقد اعترؼ اإلسبلـ باالختبلؼ كالتعدديػة كالتنػكع فػي قكلػو تعػالى َولََلۡو َشَلآََٰء َربُّ

َلَلةٗ  َلَلاَس أُمَّ   لََجَعَلَللَ ٱلنَّ
َۖ
ِحَلَلَدٗة إال أنػػو يسػػتثمر ىػػذا . [339]ىااود:﴾٢ٔٔ ًَل َيَزالَُلَلوَن ُمۡخَتلِفَِلَلينَ وَ  َوَٰ

َلا ﴿:ؿ الخبرات كالمنافع، قاؿ تعالىداالختبلؼ ليدعك إلى التعارؼ كالتكاصؿ كتبا َلاُس إِنَّ َهَلا ٱلنَّ أَيُّ َٰٓ َيَٰ

ِ أَ   إِنَّ أَۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱَّللَّ
ْۚ
ْا ُكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآَٰئِلَ لَِتَعاَرفُوَٰٓ

ن َذَكٖر َوأُنَثىَٰ َوَجَعۡلَنَٰ ُكم مِّ َ َخلَۡقَنَٰ
ُكۡمْۚ إِنَّ ٱَّللَّ ۡتَقىَٰ

يما بيف الناس يبدأ أكؿ ما يبدأ بالحكار، كلػذا جػاء كالتعارؼ ف .[33]احُلُجرات:﴾َٖٔعلِيم  َخبِيٞر 
كليس لقبيمة أك قـك أك حتى لممسمميف فقط كمػا يعتقػد  عناالخطاب اإلسبلمي مكجينا لمناس جمي

 -كما تػـ اإلشػارة آنفنػا-الغربيكف خطأ، بؿ إف القرآف يخاطب البشر جميعنا ببل استثناء، كالدليؿ 
ا أييػػا النػػاس(، ككممػػة )النػػاس( تػػدؿ فػػي المغػػة العربيػػة عمػػى أف كثيػػرنا مػػف آياتػػو تبػػدأ بنػػداء )يػػ

 الجنس البشرم.
نيػا كتجدر اإلشارة إلى أف اإلسبلـ منطقػة مقفمػة، ال يجػكز أف يصػؿ إلييػا الخػبلؼ؛ أل 

 ا كرسػالتيا العقائديػة كالسػمككية كالشػعكريةيػمة ىكيتيػا كركحتمثؿ ثكابت الديف التي تحفظ لؤل
مػػػر الػػػذم يتطمػػػب تعمػػػـ فقػػػو األحكػػػاـ القطعيػػػة(. األ –خػػػبلؽ األ –العبػػػادات  –كىػػػي: )العقائػػػد 

الخػبلؼ كآدابػو، كاإلقػػرار بحػؽ اآلخػريف فػػي الخػبلؼ مػػاداـ ذلػؾ فػي الحػػدكد المسػمكحة شػػرعنا، 
سػاليب القابمػة لمتنػػكع مػكر المتعمقػػة بالمسػائؿ كاألكمػف ذلػؾ: التبػايف فػي كجيػػات النظػر فػي األ

 (.35 ، صم5050الط:لب،) كالتبدؿ حسب ظركؼ الزماف كالمكاف
كالحكار ىك الذم يحقؽ التعارؼ؛ فبو تبنى عبلقات صحيحة قكاميػا التفػاىـ كالتعػايش 
كالتػػآلؼ كحػػؿ المشػػكبلت سػػممينا، كالكصػػكؿ إلػػى أرضػػية مشػػتركة إلزالػػة العقبػػات كسػػكء الفيػػـ 

كيجػػب أف يػػؤمف الخطػػاب الػػدعكم (.ٕٗ ، صـََِِ)الرفػػاعي،  المتبػػادؿ بػػيف األفػػراد كاألمػػـ
كاقػػع االخػػتبلؼ بػػيف النػػاس فػػي المجػػاالت السياسػػية كاالجتماعيػػة كاالقتصػػادية كالدينيػػة، كمػػا ب

ػا آمننػا إلزالػة األحكػاـ المسػبقة  يجب أف يعزز حالة الحكار الحضارم الحياتي، الػذم يػؤمف مناخن
عػف اآلخػر، كتبيػاف القكاسػـ المشػتركة بػيف األديػاف لمتكافػؽ حتػى عمػى المتناقضػات، فالخطػػاب 

كقػد  يشجع عمى الحكار إنما يؤكد مبدأ الخركج مف الذات لمعرفة اآلخر كفؽ ماىك عميػو. الذم
قػػديمان يختمفػػكف فػػي جػػكو مػػف الػػكد كالمحبػػة كالنقػػاش العممػػي  –كمػػازالكا  –كػػاف أغمبيػػة العممػػاء 

 –مػػاداـ لممخػػالؼ كجػػوه مقبػػكؿ، كرأمه سػػائغ، كتأكيػػؿه مقبػػكؿ، كحجػػة بالغػػة دامغػػة  –النزيػػو 
 الػػدعكملخػػبلؼ رحمػػةن كنعمػػةن ال شػػران كنقمػػة. كىػػذا ىػػك عػػيف التجديػػد فػػى الخطػػاب كيعتبػػركف ا

 .(30، ص م5004مه:ى، )
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لػذا فػػإف المجتمعػات اإلسػػبلمية فػي المرحمػػة الراىنػة فػػي حاجػة إلػػى تفعيػؿ قػػيـ الحػػكار 
كأىدافو كمبادئو كنظمو بمغة العصر كبأسمكبو كطرائقػو، حتػى تسػكد ركح الحػكار العػالـ العربػي 

سػػبلمي. كمػػا يػػرل البػػاحثكف أف الحاجػػة لمحػػكار ماسػػة لتصػػحيح صػػكرة اإلسػػبلـ فػػي العػػالـ اإل
، كلتحقيػػؽ غايػػات الحػػكار المكضػػكعي ثانينػػا. كمػػا تبػػرز الحاجػػة إلػػى ترسػػيخ  قػػيـ  الغربػػي أكالن
الحكار الحضارم اليادؼ في محتكل كمضمكف الخطاب الدعكم؛ كذلؾ مػف أجػؿ المحػاؽ بركػب 

)مطالقػة كالشػريفيف  ادة مف معطياتو المتنكعة كفيـ كؿ طػرؼ حقيقػة اآلخػرالعالـ المتقدـ كاإلف
كمف ثـ تحقيؽ التكاصؿ بيف األنا كاآلخر كالمسػمـ كغيػر  (.ُُِٗ ، صـَُِْكبني يكنس، 

شػاعة قػي ـ التسػامح المسمـ، فيك تدافع ال تنازع يؤدم إلى التفاعؿ بيف الثقافػات كالحضػارات كا 
بنػا انطبلقنػا اليػدؼ، إنسػاني النزعػة، يػؤثر فػي حركػة التػاريخ إيجا ربػانيكالتعايش، كبيذا يكػكف 

التعارؼ"، الذم يتسع ليشمؿ كػؿ ضػركب العمػؿ اإلنسػاني المشػترؾ لمػا فيػو مف المفظ القرآني "
الخير كالمنفعة لبنػي البشػر، دكف طمػس لميكيػة أك الخصكصػية أك مسػاكمة عمػى المبػادئ أك 

 (.3345 ، صم5035وبين يونس،  )مط:لقة والشريفٌن تياكف في الحقكؽ

إف االرتكاز عمػى مبػدأ الحػكار الحضػارم فػي الخطػاب الػدعكم، ليػك آليػة ميمػة لػدفع 
التحدم كالرد عمى اليجمات المتكررة عميػو، إذ ىػك مػف صػميـ الػدعكة اإلسػبلمية، التػي تسػعى 

كالتكيػؼ  إلى تيسير ما يعترض حياة الناس مف صعكبات، بما يتكافػؽ مػع الشػريعة اإلسػبلمية،
يعكػس  مع ظركؼ العصر كالتطكر كاالنفتػاح عمػى العػالـ، كالتعػايش كفػؽ أسػمكب حضػارم راؽو 

تحضػػر اإلسػػبلـ كالمسػػمميف. فػػالحكار الجػػاد الممتػػـز يغيػػر الكثيػػر مػػف المفػػاىيـ المغمكطػػة عػػف 
اآلخػػػر، كيبعػػػث األمػػػؿ فػػػي النفػػػكس نحػػػك عػػػيش فػػػي مجتمػػػع تسػػػكده المػػػكدة كاإلخػػػاء كالعػػػدؿ 

زالة أسباب الخكؼ كالنفػكر مػف اآلخػر، حتػى يػتـ كالمساكاة كا لحرية بيف أبناء الكطف الكاحد، كا 
التعػػػايش مػػػع اآلخػػػر دكف اسػػػتبلب كدكف أف يػػػؤثر بسػػػمبياتو. كدكر الخطػػػاب الػػػدعكم ىنػػػا أف 
يرسػػخ فػػػي المسػػػمميف جدليػػػة المحافظػػػة عمػػػى أصػػػالة كقػػػيـ كحضػػػارة اإلسػػػبلـ، كمعاصػػػرة مػػػف 

  (.4 ، صم5034)حىن،  مخالفة في الديانةيعيشكف معيـ دكف إقصاء بدعكل ال
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 شادًشا3 تطْٓر الفهر الدعْٖ

، بػؿ جػاءت اشػتقاقاتو العقؿ، كلػـ يػأت لفػظ العقػؿ جامػدنا دعا القرآف الكريـ إلى إعماؿ
المختمفػػة لمداللػػة عمػػى أف المطمػػكب ىػػك قيػػاـ ىػػذا العقػػؿ بكظائفػػو المتعػػددة، كمػػا دعػػا إلػػى كػػؿ 

ر، كتػدبر، كتفقػو، كتػذكر، كاعتبػار. كتصػنؼ ىػذه العمميػات مستكيات التفكيػر: مػف تعقػؿ، كنظػ
العقميػػة عمػػى أنيػػا مسػػتكيات عميػػا فػػي التفكيػػر. كيػػنـ اىتمػػاـ القػػرآف الكػػريـ بالعقػػؿ اإلنسػػاني 
ككظائفػػػو عػػػف عظػػػـ تعػػػدد مسػػػؤكليات اإلنسػػػاف، كأعبػػػاء تكميفػػػو، كأعبػػػاء البنػػػاء الحضػػػارم 

مػى اسػتخداـ منيجيػات أعمػؽ فػي التفكيػر، كلذا تقـك عممية تطػكير الفكػر الػدعكم ع ؛المستمر
 كمف أىـ أنكاع التفكير المطمكبة لتطكير الفكر الدعكم ىك التفكير الناقد.

تبنػػي الفكػػر النقػػدم كمػػنيج لمتفكيػػر؛ لكلقػػد تزايػػدت الػػدعكات فػػي األكسػػاط اإلسػػبلمية 
ئدة مػػف لفحػػص األفكػػار كالقضػػايا الثقافيػػة كاالجتماعيػػة، كلتخمػػيص المفػػاىيـ كالتصػػكرات السػػا

النزاعػػات البلعقميػػة المتعصػػبة. كمػػا انطػػكت الػػدعكات التجديديػػة لمخطػػاب الػػدعكم عمػػى التأكيػػد 
ػا لمتػدقيؽ كالتصػحيح كتجػاكز  عمى مسألة النقد؛ بكصفو كسيمة لمراجعػة الفكػر كالػذات، كمفتاحن
رة المسػػممات كاليقينيػػات، كاسػػتنياض الدراسػػات العقبلنيػػة، مػػع اسػػتخداـ المنػػاىج الحديثػػة القػػاد

عمى إضافة أبعاد جديدة، بدالن مػف نقػؿ المعمكمػات مػف مصػدر إلػى مصػدر آخػر دكف تمحػيص 
 (.3399 ، صم5035)مط:لقة والشريفٌن وبين يونس،  أك استقصاء أك تدقيؽ

كيبػػدأ النقػػد مػػف نقػػد العقػػؿ الػػذم يفكػػر كيتعامػػؿ كيسػػتدؿ كيسػػتنبط، مػػف أجػػؿ تفحػػص 
مكاناتػػو، ككػػذلؾ  عػػف طريػػؽ نقػػد اآلليػػات كاألدكات كالطرائػػؽ كالمنػػاىج أدكاتػػو كآلياتػػو كقدراتػػو كا 

المعتمػػدة فػػي فحػػص الكاقػػع كمعرفػػة مػػا بػػو مػػف صػػحة أك خمػػؿ، كمعرفػػة مػػا يحتػػاج منػػو إلػػى 
 ، صـَُِٔ)الخزعمػػػػي،  إصػػػػبلح كمػػػػا يحتػػػػاج إلػػػػى تغييػػػػر، كمػػػػا يحتػػػػاج إلػػػػى ىػػػػدـو كبنػػػػاء

عميػو المكاجيػة  يـ فػي تقمػيص مخػزكف العنػؼ الػذم تنطػكميسػكلمنقد أىمية كبرل ألنػو .(ٔٗ
بػػػيف المػػػذاىب كالتيػػػارات المختمفػػػة المعاصػػػرة، فبلبػػػد مػػػف البحػػػث عػػػف مصػػػادرىا التاريخيػػػة 

(. َُٓ ، صـَُِٔ)الخزعمػػي،  كاالجتماعيػػة كعػػدـ االعتقػػاد بحصػػرىا فػػي الػػدائرة االعتقاديػػة
ذا كاف النقد قد حظي بأىمية كاضحة في الكقػت الػراىف، فأنػو بالتأكيػد لػيس منيجيػة جديػدة،  كا 
بؿ ىك آلية اعتمدىا العمماء القدماء في نقدىـ لعصػرىـ كالتصػدم لممفاسػد كاآلفػات التػي زخػر 

 .(44 ، صم5034)اخلزعلي،  بيا مجتمعيـ كالكشؼ عف الحقيقة كتعزيزىا
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كينطمؽ النقد المعاصػر مػف مكقػع التجديػد كالتجػدد، فالكشػكفات المعرفيػة التػي أفرزىػا 
فمسػػفة أك السياسػػة أك األخػػبلؽ أك الفنػػكف الجديػػدة، التطػػكر الحضػػارم سػػكاء عمػػى مسػػتكل ال

كميا تمنح المثقؼ الديني قاعدة متماسكة لمتحرؾ في نقده، فالعمـ الجديػد يمنحػو حيػزنا كمنظػارنا 
 (.304 ، صم5034)اخلزعلاي،  يستطيع مف خبللو النظر إلى التراث الػديني كالعمػؿ عمػى غربمتػو

واالقتصا:دية  األفكار كالقضايا كالنظريات السياسية كيعد النقد كمنيج كآلية كسيمة لكشؼ صحة
في أم بناء فكرم ثقػافي يػرـك المكضػكعية.  يكاالجتماعية كالفمسفية، كىك كذلؾ عنصر أساس

 كما يسمح النقد بابتكار كسائؿ كأدكات كآليات جديػدة لمكاجيػة مػا يكشػؼ النقػد عنػو مػف خطػأو 
ى التصحيح أك التغيير أك إعادة البناء عمػى نحػك أك انحراؼ، كيمنح القدرة عم أك خمؿو  أك فسادو 

 (.303 ، صم5034)اخلزعلي،  منيجي كمكضكعي كحقيقي
كتمحيص الحقػائؽ بنػكر  ،كال شؾ أف ميارة النقد تساعد الداعية عمى الدراسة الكاعية

الحػػؽ كاليقػػيف المسػػتمد مػػف الكتػػاب كالسػػنة، كقػػراءة الحيػػاة فػػي ضػػكء السػػنف الربانيػػة التػػي ال 
كال تتبػػدؿ، كمػػا تمكػػف الداعيػػة مػػف تكػػكيف بصػػيرة عقميػػة كعمميػػة لمتمييػػز بػػيف المفػػاىيـ  تتخمػػؼ

الصحيحة كالمفاىيـ الدخيمة عمى اإلسبلـ، كتكجيو النقػد إلػى المنظكمػات الجكىريػة كالمحكريػة 
كالقكانيف العامة التي تغذم المسائؿ الصغيرة كتييمف عمييا، كالفصػؿ بػيف الفكػرة كالمفكػر فنقػد 

 (.3340 ، صم5035مط:لقة والشريفٌن وبين يونس، )ة ال يعني نقد المفكرالفكر 
 سابًعا: تطوير الوسائل الدعوية

إف اىتماـ اإلسبلـ بالكسيمة كاألسمكب في الدعكة يعد مػف قكاعػد حػرص اإلسػبلـ عمػى 
)نحيمػػة،  عمميػػة التكاصػػؿ كالتقػػارب مػػع البشػػرية فػػي إطػػار مػػف الرقػػي الػػذم تنشػػرح لػػو النفػػكس

كيعد تطكير كسائؿ العمؿ الدعكم مطمبنا حيكينا فػي الكقػت الحػالي الػذم  (.ِِّ ص ،ـَُِٖ
األفكػػار المتطرفػػة بمعظػػـ  بعػػض ظيػػرت فيػػو الكثيػػر مػػف التحػػديات كالمتغيػػرات، كانتشػػرت فيػػو

المجتمعات اإلسبلمية، مما يتكجب البحث عف اآلليات المناسبة التػي يمكػف مػف خبلليػا تطػكير 
 الكسائؿ الدعكية.

معركؼ أف لمكسيمة الدعكية ضكابط البػد مػف االلتػزاـ بيػا كىػي: )تقيػدىا بالضػكابط كال
الشرعية كعدـ مخالفتيا لنصػكص الشػرع أك قكاعػده، كأف يكػكف المقصػكد منيػا مشػركعنا، كأف 
تؤدم إلى المقصكد المشركع، كأال يترتب عمى األخذ بيا مفسدة أكبر مف مصػمحتيا، كأال يعمػؽ 

 ، فػػإذا مػا ركعيػػت ىػػذه الضػكابط فاألصػػؿ فػػي كسػائؿ الػػدعكة إلػػى اهلل(ابيػا كصػػؼ ممنػكع شػػرعن 
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بمعنػػػى أف أم كسػػػيمة يتفػػػؽ عمييػػػا العصػػػر الحاضػػػر أك  (؛34 ، صم5033)حساااٌن،  اإلباحػػػة
 العصكر التالية، إذا لـ تكف محرمة فاألصؿ جكاز استخداميا في الدعكة إلى اهلل. 

ثيػرنا مػف التغيػرات المذىمػة المتسػارعة ككما ىك معمـك لمجميع فإف العالـ اليػـك يشػيد ك
في ظؿ التطكر الكبير في كسائؿ االتصاؿ كالمعمكمات، خاصػة بعػد تسػخير الفضػاء االفتراضػي 
عبػػر الفضػػائيات كالشػػبكة العالميػػة لممعمكمػػات )اإلنترنػػت(. لػػذا أصػػبح العصػػر الحػػالي ممػػيء 

إلػى اهلل، كلعػؿ أبرزىػا اآلف بكسائؿ كثيرة يمكف أف يسػتخدميا الػدعاة كيسػتثمركنيا فػي الػدعكة 
ىي كسائؿ اإلعبلـ الجديد؛ فكسائؿ اإلعبلـ أصبحت تصكغ عقكؿ الناس كحيػاتيـ كأفكػارىـ فػي 
كػػؿ مكػػاف. كنجػػاح إعػػداد الػػدعاة كتػػأىيميـ لميمػػتيـ الجميمػػة يقتضػػي تجديػػد العتػػاد المعرفػػي 

المصػػػاحبة لمعصػػػر لممتغيػػػرات المسػػػتمرة ك  ران م يقػػػدـ ليػػػـ باسػػػتمرار، كذلػػػؾ اعتبػػػاكالتربػػػكم الػػػذ
 الحالي.

كيعد مجاؿ التقنيات الحديثة لئلعبلـ كالتكاصؿ مػف أكثػر المجػاالت تحػكالن كتطػكرنا، فقػد 
فرضت التقنية اليـك نفسػيا بقػكة؛ باعتبارىػا كسػائؿ متاحػة كميسػرة لمتكاصػؿ كنقػؿ المعمكمػات. 

ػا؛ إليجػاد تكاصػؿ  كمف ثـ أصبح انفتاح الدعاة كالكعاظ كالمفتيف عمى الثقافػة الحديثػة أمػرنا الزمن
رشادىـ، في إطار عمميػة مقننػة  أفضؿ مع الجماىير كامتبلؾ نفس اآلليات مف أجؿ تكجيييـ كا 

 (.304 ، صم5034)أبو كمون،  مركزة منضبطة كبكسائؿ حديثة متطكرة
كذلؾ عمى دعػاة العصػر الحػالي االسػتفادة مػف الثػكرة التكنكلكجيػة التػي أفػرزت شػبكة 

ى المسػػاجد عبػػر الخطػػب بحيػػث ال يقتصػػر دكرىػػـ عمػػ -لتكاصػػؿ مػػع الغيػػراإلنترنػػت كمكاقػػع ا
ـ فػػي نشػػر الفكػػر التنػػكيرم المعتػػدؿ كالكسػػطي بػػيف الشػػباب مػػف يسػػيالتكاصػػؿ  فيػػذا -المنبريػػة

ناحيػػة، كمػػف ناحيػػة أخػػرل يطمػػع اآلخػػر عمػػى صػػكرة اإلسػػبلـ الصػػحيحة، مػػع تكظيػػؼ كسػػائؿ 
  (.34 ، صم5033ٌن، ) حس اإلعبلـ لتصحيح تمؾ الصكرة المغمكطة عنو

كالشػػؾ أف ىنػػاؾ جيػػكدنا جبػػارة بػػذلت فػػي ىػػذا الصػػدد مػػف قبػػؿ الييئػػات كالجماعػػات 
المسممة في الشرؽ كفػي الغػرب أدل إلػى فيػـ أحسػف لمػديف اإلسػبلمي، لكػف ىػذا ال يمنػع مػف 
ػػأ كأف ىنػػاؾ الكثيػػر مػػف  إنشػػاء المزيػػد مػػف المكاقػػع اإلسػػبلمية لػػتفيـ الػػديف الصػػحيح، خصكصن

البدعية التي تعمؿ عمى تشكيو صكرة اإلسػبلـ كالمسػمميف، ممػا يسػتدعي التصػدم ليػا المكاقع 
 (.34 ، ص5033) حسٌن،  بصفة مستمرة
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الكثيػر، كمػا تػـ عرضػو فيمػا سػبؽ إنمػا  كغيرىػا ىناؾ مف المتطمبات التربكية األخػرلك 
ة لتجديػد التػي ارتػأت أف تقتػرح بعػض المتطمبػات التربكيػ ،مساىمة بحثيػة مػف قبػؿ الباحثػة كى

تكاجيػػو فػػي  بعػػض جكانػػب الخطػػاب الػػدعكم، كخاصػػة فػػي ظػػؿ مػػا عرضػػو البحػػث مػػف تحػػدياتو 
 العصر الراىف.

 اليتاٜج أبرز 

 تعرض الباحثة ألبرز النتائج التي أسفر عنيا البحث فيما يمي:
خاصة في ىذه المرحمة الميمة مف كمقاصد تربكية إف لمخطاب الدعكم أىمية قصكل؛  .ُ

 التحديات المعاصرة التي أكردىا البحث.ؿ حياة األمة كفي ظ
كذلؾ بتحقيؽ أقصى درجات النجاح كبذؿ  ؛اإلسبلـ يطالب المسمميف بالتجديد كالمكاكبة .ِ

الجيد كاالستفادة مف كافة التجارب اإلنسانية؛ فيك يستكعبيا كفؽ قكاعد كمية كأصكؿ 
 جامعة. 

كمستمد مف أصكلو، كلـ  أف تجديد الخطاب الدعكم نابع مف اإلسبلـ نفسو، كجزء منو .ّ
الدعكم  ف نجاح الدعكة اإلسبلمية كالخطابفإكعميو  ؛ينبع تحت تأثيرات خارجية عنو

لضركرة  فيـالك  كعيالكنفاذه إلى عقكؿ اآلخريف كقمكبيـ ككجدانيـ، مرىكف بمدل 
 .تجديد ىذا الخطاب كبذؿ الكثير مف الجيد في سبيؿ ذلؾ

تجديده ال يعني المساس بالعقيدة اإلسبلمية أك إف مكاكبة الخطاب الدعكم اإلسبلمي ك  .ْ
بثابت مف ثكابت اإلسبلـ، كالفيـ الصحيح لتجديد الخطاب الدعكم يقضي بتجديد شكمو 

 كأسمكبو كمحتكاه ككسائؿ كسبؿ إيصالو، كتطكر القائميف عميو فكرنا كممارسةن.
 الديف ثكابت عمى اليجـك ىي: الدعكم الخطاب تكاجو التي التحديات أبرز مف أف أتضح .ٓ

 ،بممييات العصر المسمميف بعض كافتتاف ،كمسمماتو أسسو في كالتشكيؾ كمحكماتو،
 التغيرات المسمميف، ككذلؾ ببلد مف لعدد السافر كاحتبلليـ عسكريًّا األعداء كتسمط
 اختبلفيـ. ككثرة المسمميف بناءكتفرؽ أ كغيرىا، كاالجتماعية كالسياسية الفكرية

كالتي تضبط حركة العقؿ كاالنفعاالت لدل الدعكم لتجديد الخطاب ىناؾ ضكابط كشركط  .ٔ
اإلنساف فتأتي النتائج إيجابية، خالية مف االنحرافات الفكرية كالتصكرية التي تخالؼ 

مف مثؿ: مراعاة االختصاص كالتجرد مف األىكاء،  ؛الشريعة اإلسبلمية كمقاصدىا
ؼ بمحدكدية العقؿ اإلنساني كعدـ كاالعتصاـ باألصكؿ كالثكابت اإلسبلمية كاالعترا
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إحبللو محؿ الكحي المعصكـ، كأف يككف القصد مف التجديد إصبلح ما انحرؼ مف الفكر 
، االلتزاـ بأساليب المغة العربية كقكاعدىا في تفسير النصكص الدينية كتأكيمياك  ،الديني

غفاؿ بقية النصكص الدينية ك   ،كردت فيو التيعدـ االعتماد عمى نص كاحد في الحكـ كا 
 ككجكب التزاـ الدعاة منياج الكسطية في الدعكة.

لتجديد الخطاب الدعكم تتبمكر في الفيـ الصحيح احتياجا أف المتطمبات التربكية األكثر  .ٕ
كتعزيز الكسطية كالعالمية،  كأدب الخبلؼ، كمراعاة فقو األكلكيات ،اإلسبلـ لمقاصد

الكسائؿ تطكير ك  ،كتطكير الفكر الدعكم، رمكاالرتكاز عمى مبدأ الحكار الحضاكاالعتداؿ، 
 الدعكية.

 أٍه التْصٔات

 كفي ضكء النتائج التي أسفر عنيا البحث تكصي الباحثة بما يمي:
لمكاجية التحديات  بصفة مستمرة كدائمة يحتاج الخطاب الدعكم لمزيدو مف التجديد .ُ

د كالمجتمع يحقؽ النيضة لمفر  ؛ حتى يككف خطابان نيضكيان،المتجددة المعاصرة
 .كاإلنسانية

كرفض  ،التأكيد عمى ضركرة التزاـ الخطاب الدعكم بالمرجعية الفكرية اإلسبلمية .ِ
 ؛ حتى يككف التجديد نابع مف ذكاتالدعكات اليادفة إلى التجديد مف خارج ىذه المرجعية

 اآلخر. المسمميف أنفسيـ كليس أمرنا أمبله عمييـ
تقديـ صكرة لمخطاب الدعكم في دائرة االىتماـ بأف يتـ التجديد عمى مراعاة التركيز  .ّ

قناعيـ بأف اإلسبلـ برئ مما يتيـ بو كرد العدكاف  اإلسبلـ الصحيحة لغير المسمميف، كا 
برازىا لممسمميف كغير  عميو. ككذلؾ إيصاؿ الصكرة المثمى لمحضارة اإلسبلمية كا 

 المسمميف.
طفميف عميو مف غير ذكم كمنع المت ،اقتصار الخطاب الدعكم عمى فئة المتخصصيف .ْ

 االختصاص.
لمكاقع كتناكؿ ىمكـ الناس كقضاياىـ كمشكبلتيـ  ضركرة معايشة الخطاب الدعكم .ٓ

 بالمعالجة الرفيقة.
الشعارات البراقة التي تدعك إلى تجديد الخطاب الدعكم، مف كراء التحذير مف االنسياؽ  .ٔ

 كنزع عناصر القكة الحضارية منو. ،أجؿ عممنة اإلسبلـ
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 اع مباشرة مياميـ في الغرب، إعدادن يتناسب م ابإعداد الدعاة إعدادن  ة االعتناءضركر  .ٕ
في فقو  اتبحرن لمغات الحية، كمي  اجيدن قمة، كمي يجعؿ مف كؿ كاحد منيـ مكسكعة معارؼ متن

يديكلكجيات الدكؿ ا يبرز عالمية اإلسبلـ  الغربية كفمسفاتيا السائدة، إعدادن الكاقع كا 
 .اييتـ بالجكىر كبالمظير معن  اعدادن بانية مصدره، إكخاتميتو ككسطيتو كر 

كمكاكبتيا  ،مراجعة المقررات كالمناىج الدراسية في معاىد إعداد األئمة كالدعاة .ٖ
  .بصفة مستمرة كدائمة لممستجدات العصرية

الطبلعيـ عمى أفضؿ كأنجح  الجدد مدعاةل قدمةالم التكسع في عقد الدكرات التدريبية .ٗ
 يصاؿ الدعكة في ظؿ التحديات المعاصرة.إل الحديثة سبؿال

 وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين
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 املراجع
  ٌ الهرٓه الكرآ

م(. مسند اإلمام أحمد  2001 -ىـ  1421ابن حنبل، أبو عبد اهلل أحمد بن محمد الشيباني )
إشراف: د. عبد اهلل بن عبد عادل مرشد، وآخرون،     –)المحقق: شعيب األرنؤوط  1بن حنبل. ط

 (.272/ 16المحسن التركي(، مؤسسة الرسالة، )
تحقيق وضبط: ) 1(، ط2(. معجم مقاييس المغة.مج )م1991ابن فارس، أبو الحسن أحمد )

 عبد السالم محمد ىارون(، بيروت، لبنان: دار الجبل. 
السالكين في شرح منازل مدارج ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي )د.ت(. 

 .( )تحقيق: الداني بن منير آل زىوي(، صيدا،بيروت، لبنان: المكتبة العصرية3. مج )السائرين
، 2ط .مدارج السالكين(. م1973ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي)

 )تحقيق: محمد حامد الفقي(، بيروت، لبنان:دار الكتاب العربي.
.)المحقق: التفسير القيمه(. 1410ة، محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي )ابن قيم الجوزي

مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراىيم رمضان(، بيروت، لبنان: دار مكتبة 
 اليالل. 

يروت، ،ب2ط .لسان العربه(. 1414مكرم ) ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن
 صادر. لبنان: دار 

، القاىرة: 3. طلسان العرب(. م1979ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )
  دار المعارف.

أبو داود، سميمان بن األشعث السجستاني )د ـ ت(. سنن أبي داود. بيروت، لبنان: دار الكتاب 
 (.428/ 4[، ) 4906العربي، رقم الحديث: ]

. )المحقق: محمد محيي سنن أبي داودتاني )د. ت(، أبو داود، سميمان بن األشعث السجس
 (، صححو األلباني.109/ 4الدين عبد الحميد(،صيدا، بيروت، لبنان: المكتبة العصرية، )
، بيروت،لبنان: دار الكتاب سنن أبي داودأبوداود، سميمان بن األشعث السجستاني )د.ت(. 

 .178/ 4[، 4293العربي،رقم الحديث ]
م(.  مسند  1999 -ىـ  1419ن بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )أبو داود، سميما
(. 333/ 2)المحقق: محمد بن عبد المحسن التركي(، مصر: دار ىجر، ) 1أبي داود الطيالسي. ط

 (.958وصححو األلباني في سمسمة برقم )
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 .اإلسالم في مواجية تيارات الفكر الغربي المعاصر. م(1985أبو ريان، محمد عمي )
 اإلسكندرية، مصر: دار المعرفة الجامعية.

(. معالم الخطاب الدعوي عند النبي صمى اهلل عميو وسمم. م2005أبو شعر، طالب حماد )
، كمية أصول الدين الجامعة اإلسالمية ر(الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العص ) مؤتمر:بحث منشور في 

 م.2005أبريل 17-16ه الموافق 1426ربيع أول 8-7بغزة، في الفترة من 
مجمة (. الخطاب الدعوي واقعو وأساليب تطويره. م2017أبو شعيشع، عبد الرازق درغام )

  .142-141(، ص ص 29(، العدد)14، السنة )الجامعة األسمرية اإلسالمية
(. تطوير الخطاب الديني كأحد التحديات م2007أبو عطايا، أشرف؛ عبد اليادي، يحيى )

كمية أصول الدين، الجامعة  ر(،اإلسالم وتحديات العص)مؤتمرث مقدم إلى التربوية المعاصرة. بح
 م.3/4/2007-2اإلسالمية بغزة  

(. بعض المتطمبات التربوية لتجديد الخطاب م2016أبو كمون، محمد عبد العاطي سالمة )
(، العدد 2د )، المجمالمجمة العربية لمعموم ونشر األبحاثالديني في ضوء التحوالت العالمية المعاصرة. 

   . 108-86(، سبتمير، ص ص 6)
. )رسالة دكتوراه.كمية اإلمام التجديد في الفكر اإلسالمي(. م2001أمامة، عدنان محمد )

 (،دار ابن الجوزي(.28األوزاعي بيروت، سمسمة رسائل جامعية )
صحيح البخاري =الجامع م(. 1987 -ه1407البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل )

/ 3، 3، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت، طسند الصحيح المختصرالم
1191. 

صحيح البخاري =الجامع م(. 1987 -ه1407البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل )
.) تحقيق: مصطفى ديب البغا(، بيروت، لبنان: دار ابن كثير، اليمامة، رقم المسند الصحيح المختصر

 .2/620[، 1645لحديث ]ا
. صحيح البخاريم(. 1987ه ـ 1407البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل،) 

)تحقيق:مصطفى ديب البغا(، بيروت، لبنان: دار ابن كثير، اليمامة، باب الثياب البيض، رقم الحديث 
 .5/2193، 3(،ط5827)

 . الجزائر: دار قرطبة.زاتياالمنيج النبوي في حماية الدعوة ومنج(. م2004برغوث، الطيب )
مصادرىا،  –خصائص الدعوة اإلسالمية . م(2000بني عامر ، محمد أمين حسن محمد )

. بيروت، لبنان: الدار العممية لمنشر والتوزيع، تم االسترجاع من موقع:  عالميتيا، شموليا، دراسة مقارنة
https://books.google.com.sa/books 
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دراسة منيجية شاممة لتاريخ  -المدخل إلى عمم الدعوة. م(2014تح )البيانوني، محمد أبو الف
دمشق، سوريا: مؤسسة الدعوة وأصوليا ومناىجيا وأساليبيا ووسائميا ومشكالتيا في ضوء النقل والعقل. 

 الرسالة ناشرون. 
، مجمس دائرة 1، طالسنن الكبرىه(. 1344البييقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عمي، )

النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر آباد، موقع وزارة األوقاف المصرية وقد أشاروا إلى جمعية  المعارف
 (.114/ 10[، )20833المكنز اإلسالمي، رقم الحديث: ]

. األمة الوسط والمنياج النبوي في الدعوة إلى اهلل. م(1418التركي، عبد اهلل بن عبد المحسن )
 ىـ.17/6/1418مبترول والمعادن بظيران محاضرة في جامعة الممك فيد ل

، مجمة اإلسالم اليوم. نحو تجديد الفكر اإلسالمي. م(2015التويجري، عبد العزيز بن عثمان )
-13( ص ص30(، السنة )31تصدرىا المنظمة اإلسالمية لمتربية والعموم والثقافة )اإلسسكو(، العدد )

33 . 
التحديات الحضارية والغزو "لندوة:  ث مقدم. التحدي االجتماعي. بحم(1987ثابت، ناصر )

الرياض، المممكة العربية السعودية: مكتب التربية العربي لدول الخميج. ،"الثقافي لدول الخميج العربي
   

.)المحقق:مجموعة من كتاب التعريفات. م(1983الجرجاني، عمي بن محمد بن عمي الزين )
 الكتب العممية. العمماء بإشراف الناشر(، بيروت، لبنان: دار

التجديد في " . التطور والتجديد في دراسات العقيدة اإلسالمية. مؤتمر:م(2001الجمي، أحمد )
 م، جامعة اليرموك، إربد، األردن.2001تموز  5-3 -ه1422ربيع ثان  14-12"، الفكر اإلسالمي

وجية نظر  إشكالية تجديد الخطاب التربوي اإلسالمي من. م(2018الجنايني، صبري اإلمام )
  . )رسالة ماجستير.كمية التربية جامعة المنصورة، مصر(.دراسة تحميمية -الدعاة

  
م(. المستدرك عمى 1990 –ه 1411الحاكم النيسابوري، محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل )

 (.1/45)تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا(، بيروت، لبنان: دار الكتب العممية، ) 1الصحيحين. ط
م(. المستدرك عمى 1990 –ه 1411لنيسابوري، محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل )الحاكم ا
 (.4/285)تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا(، بيروت، لبنان: دار الكتب العممية،) 1الصحيحين. ط

. القاىرة، تجديد الخطاب الديني في ضوء الواقع المعاصر. م(2004حجاب، محمد منير )
 توزيع.دار الشروق لمنشر وال مصر:
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المتطمبات التربوية لتجديد الخطاب الديني اإلسالمي . م(2017حسين، خميس حمدي أحمد )
.) رسالة ماجستير. كمية التربية جامعة دراسة ميدانية -في ضوء معطيات منظومة األمن الفكري

 العريش، مصر(.
ح تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع رو . م(2004حسين، عماد عمى عبد السميع )

 كتب العممية.. بيروت، لبنان: دار الضرورة دعوية في ضوء المستجدات والمتغيرات المعاصرة -العصر
 https://books.google.com.sa/books تم االسترجاع من موقع: 

) (. نحو خطاب دعوي معاصر ومتجدد. ورقة عمل مقدمة في م2012الحكيم، إسماعيل )
معنيين بالدعوة، بعنوان :"أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الممتقى التنسيقي السابع لموزراء ال

 والية كسال(. –ىـ، وزارة اإلرشاد واألوقاف،السودان 1433ربيع أول  23-22في الفترة منالحسنة"، 
مجمة الحوار (. آليات الخطاب الديني أمام تحديات العولمة. م2015حنى، عبد المطيف )

 (، جامعة ابن باديس مستغانم، الجزائر. 2(، العدد )3ية، الجزء )، كمية العموم االجتماعالثقافي
تطمبات التربوية لطفل ما قبل المدرسة االبتدائية في الم(. م1991خالد، محمد عبد الرازق )

. )رسالة دكتوراه. كمية التربية جامعة األزىر، القرية المصرية في ضوء الوظيفة التربوية لمكتاتيب
 مصر(.

واقع التطرف ودعوات  -(. الخطاب اإلسالمي المعاصرم2016ىندي )الخزعمي، أمل 
.112-73( جامعة النيرين، العراق،  ص ص 46-45، اإلصدار) مجمة قضايا سياسيةالتجديد. 
    

، بيروت، لبنان: دار الكتب مختار الصحاح)د.ت(.  الرازي، أبو بكر بن محمد بن أبي بكر
 العممية.

 . القاىرة، مصر: مركز الكتاب لمنشر.الحوار آدابو وأىدافو(. م2002الرفاعي، عبيد منصور )
(. التحديات المعاصرة التي تواجو الدعوة اإلسالمية وطرق م2013الروابدة، ميساء ) 

المنعقد في  ) المؤتمر الدولي األول: "تطوير عموم الدعوة والتنمية البشرية"(: مواجيتيا. بحث مقدم إلى
  م.16/5/2013-15من  ماليا، ماليزيا في الفترة

(. مسؤولية عمماء األمة في مواجية التحديات م2005زمزمي، يحيى بن محمد حسن )
) مؤتمر: "تداعيات انحسار المد اإلسالمي وأولويات المعاصرة في ضوء القرآن الكريم. بحث مقدم في: 

 ردنية الياشمية.ىـ،كمية الشريعة،جامعة جرش، المممكة األ1426شوال 21-19، في الفترة من العمل"
. مكة الحوار آدابو وضوابطو في ضوء القرآن والسنة(. ه1414)  زمزمي، يحيى محمد حسن

 المكرمة، المممكة العربية السعودية: دار التربية والتراث.
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. الجزائر: أقرأ وربك األكرم، أبحاث في سنن تغيير النفس والمجتمع(. م1990سعيد، جودت )
 دار الثقافة.

(. واقع الخطاب الديني 2019بد السالم محمد؛ الزىيري، فالح خمف كاظم )السعيدي، ع
(، الجامعة المستنصرية، العراق، ص ص 40-39، العدد )المجمة السياسية والدوليةوأطروحات تجديده. 

499-521. 
الخطاب الدعوي المعاصر وموانع االستجابة السموكية عند الفرد (. م2010صوالحي، فيروز )

باتنة،  –سالة ماجستير. كمية العموم االجتماعية والعموم اإلسالمية جامعة الحاج لخضر )ر  المسمم.
  الجزائر(.

، 2نحو بناء عمل دعوي معتدل. ط -(. ميثاق الشرف الدعويم2020الطالب: ىشام يحيى )
 https://www.goodreads.com/book/show/16108584تم االسترجاع من موقع: 

)تحقيق:  2. طالمعجم الكبيرم(.  1994 -ىـ  1415سميمان بن أحمد )الطبراني، أبو القاسم 
 (.248/ 18حمدي بن عبد المجيد السمفي(، القاىرة، مصر: مكتبة ابن تيمية، )

حولية كمية (. تأويل الخطاب الديني في الفكر الحداثي الجديد. م2005الطيار، أحمد عبداهلل )
 ىرة.(، القا3(، المجمد)22، العدد )أصول الدين

(. دور الجامعة اإلسالمية في إعداد الدعاة لمواجية م2005العاجز،  فؤاد ؛ نشوان، جميل )
، كمية أصول الدين مؤتمر ) الدعوة اإلسالمية ومتغيرات العصر(تحديات بعض متغيرات العصر. 

م، ص 2005أبريل 17-16ه الموافق 1426ربيع أول 8-7الجامعة اإلسالمية، غزة، في الفترة من 
 .1230-1267 ص

. )رسالة ماجستير، وسائل الخطاب الدعوي في ضوء التجديد(. م2014عبادي، عماد الدين )
 كمية العموم االجتماعية واإلنسانية جامعة الوادي، الجزائر(.

 . القاىرة، مصر: دار البيان.اإلسالم وتطوير الخطاب الديني(. م2002عبد السالم، جعفر )
،  2. طإرادة العمل -التغيير عبر منياج النبوة (. م1996عبد العزيز، جمعة أمين )

 اإلسكندرية، مصر: دار الدعوة.
، الرياض، 3. طالمدخل إلى البحث في العموم السموكية(. م2003العساف، صالح بن حمد )

 المممكة العربية السعودية: مكتبة العبيكان. 
ي وأثرىا عمى الفرد (. الوسطية في الخطاب الدينم2013غالب، عبد السالم حمود ) 

 مقدم لمركز الدراسات واألبحاث العالمية في العالم العربي.والمجتمع. بحث 
. تحقيق: )سميمان دنيا(، القاىرة، مصر: دار ميزان العمل(. م1964الغزالي، أبو حامد ) 

 المعارف.
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 ، د.ن.1(،ط5. ج )التفسير الكبير(. م1938فخر الدين الرازي )
، 6. طالمرشد في كتابة األبحاث م(.1991) صالح ، عبد الرحمناهلل عبد؛ محمد فودة، حممي

 جدة، المممكة العربية السعودية: دار الشروق.  
مجمة مكانتيا وكيفيتيا وثمراتيا.  –(. الدعوة إلى اهلل ه1413الفوزان، صالح بن فوزان )

اإلفتاء والدعوة واإلرشاد، (، الرئاسة العامة إلدارة البحوث العممية و 31، العدد )البحوث اإلسالمية
 الرياض.

 ، القاىرة، مصر: مكتبة مدبولي.تجديد الخطاب الديني(. م2009القاضي، أحمد عرفات )
. عمان، األردن: المكتبة معالم اليدي إلى فيم اإلسالم(. م1985القيسي، مروان إبراىيم )

 اإلسالمية. 
المممكة العربية السعودية: مركز  .ميتجديد الفكر اإلسال(. م2006الكتاني، إبراىيم وآخرون )

 الثقافة العربية.
، 3. طمنيج اإلسالم في تزكية النفس وأثره في الدعوة إلى اهلل(. م2001كرزون، أنس أحمد )

 جدة، المممكة العربية السعودية: دار نور المكتبات. 
السنة سيتمبر  14، األحد مجمة القبس(. تجديد الخطاب الديني.  م2008الكندري، عمي)

 (. 12679( العدد )37)
(، 48، المجمد )مجمة القافمة .(.  مفيوم التجديد في الفكر اإلسالميم1999مراح، محمد )

 (.3العدد )
.) رسالة الخطاب اإلسالمي الواقع والتجديد: رؤية معاصرة(. م2014مسعد، أكرم عمي )

  ماجستير.كمية التربية جامعة عدن، اليمن(.
(. تجديد أىداف الدراسات م2014يفين عماد ؛ بني يونس، أسماء )مطالقة، أحالم؛ الشر 

، مجمة جامعة النجاح لألبحاث والعموم اإلنسانيةاإلسالمية في ضوء التحوالت العالمية المعاصرة. 
 (. 5(، العدد )28المجمد)

ة الندوة العممي(. تجديد الخطاب الديني بين التنوير والتزوير. 215المنوفي، محمد إبراىيم )
، قسم أصول التربية، كمية التربية السابعة عشرة بعنوان: )التربية وتجديد الخطاب الديني الواقع والمأمول(

   جامعة كفر الشيخ، مصر.
حيائو وواقع المسممين وسبيل (. م1967المودودي، أبو األعمى )  موجز تجديد الدين وا 

. دار الفكر الحديث،تم االسترجاع من موقع النيوض بيم
https://www.neelwafurat.com/itempage.aspx 
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. الجزء العشرون. الكويت: ذات م(1990الموسوعة الفيية. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية )
 السالسل.

(، القاىرة: 1. مجمد )الجامعة ومواجية التحديات التكنولوجية(. م2010نتاج، فاطمة رياض )
 دار اليسر.

مالية اإلسالم من خالل الوسائل واألساليب الدعوية وأثرىا . جم(2018نحيمة، بسيوني محمد )
(، كمية الشريعة والقانون الجامعة األردنية، 3(، العدد )44، المجمد)مجمة دراساتفي الدعوة المعاصرة.، 

   .236-217ص ص 
سنن النسائي= المجتبى م (. 1986 –ه 1406النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن ) 

(. 7/ 6)تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة(، حمب، سوريا: مكتب المطبوعات اإلسالمية ،) 2. طمن السنن
 صححو األلباني.

. رؤية معاصرة في تجديد الخطاب اإلسالمي. بحث م(2011نصار، جمال محمد فتحي )
في الفترة من  ("االتحاد العالمي لعمماء المسممين، بعنوان:"سمات الخطاب اإلسالمي) :مؤتمر مقدم إلى

 م، االتحاد العالمي لعمماء المسممين،بيروت.28-29/7/2011
التحديات التربوية المعاصرة التي تواجو الدعاة في محافظات . م(2014نوفل، محمد أمين )

 . )رسالة ماجستير. كمية التربية الجامعة اإلسالمية، غزة(.غزة وسبل التغمب عمييا
، بيروت، لصحيح المسمى صحيح مسممالجامع االنيسابوري، مسمم بن الحجاج ، )د.ت(. 

 (.56/ 8فاق الجديدة، )دار الجيل+ بيروت، لبنان:دار اآل لبنان:
جريدة منبر . تجديد الخطاب الديني وآلياتو ضرورة دينية وحياتية. م(2015اليدىد، إبراىيم )

 مايو. 8، عدد: اإلسالم
ت المجتمعية والدولية .تحديات الخطاب الديني في ظل التحوالم(2015ىميل، أحمد محمد )

 .م24/5/2015، رابطة العالم اإلسالمي، مؤتمر:)اإلسالم ومحاربة اإلرىاب(الراىنة. 


