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 قدمة:امل

 الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسين محمد صلى هللا عليه وسلم:

اإلسالمية لم تعجز في أي مرحلة عن بيان موقف اإلسالم وحكمه في كل قضية أو نازلة مستجدة، وال يتوقف األمر  إن الشريعة  

بش املسلمين  التزام  بمدى  ارتبطت  قد  األمم  وريادة  اإلصالح  عملية  إن  بل  فحسب؛  التشريعي  الجانب  على   يعتهم،ر على  وحفاظهم 

  ، والحديث عن ريادة األمة للبشرية وخصو دعوتهم 
ً
 في العصر الحديث، فهذا يحتاج خطابا

ً
 وهناك  صا

ً
 واعيا

ً
دة إشكاليات في عإسالميا

يتم  حتى  وتوضيحها  تبيانها،  من  البد  املعاصر  اإلسالمي  بعنوان    الخطاب  الذي  البحث  هذا  في  ذلك  تناولت  وقد  وتجاوزها،  حلها 

 "إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر"  

 :دراسةأهمية ال

 تسليط الضوء على اإلشكاليات في الخطاب اإلسالمي املعاصر وبيانها يعد أول خطوات الحل والحكم على الش يء فرع عن تصوره. .1

 . اإلسالمية، ووضع التصور العام للخطاب الذي يخدم اإلسالماهمة في تكوين العقلية سامل .2

 التأكيد على صالحية الشريعة اإلسالمية ومناسبتها لكل زمان ومكان، وقدرتها الفائقة على مواكبة التطورات في الخطاب. .3

ا  .4 الخطابات  بعض  لإلسالمظهور  انتمائها  تدعي  التأثيرلتي  له  وكان  وتطرف  أفرط  وهي على صنفين: صنف  السلبي على سمعة    ، 

أصول  إلى  يرتكز  وال  بثوابت،  يعترف  ال  واآلخر مفرط متحلل من كل ضابط  في  اإلسالم،  الوسطي  املنهج  الدراسة  فترسم هذه  ؛ 

 .الخطاب
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 :لخصامل

أحكام كل مسألة  وتبين  تجيب  أن  قادرة على  وهي  ومكان،  زمان  لكل  وهي صالحة  الرساالت  خاتمة  هي  اإلسالمية  الشريعة 

منازلها   وينزلها  أهميتها،  للقضايا  يقدر  إسالمي  باألولويات من خالل خطاب  املقاصد ويهتم   يراعي 
ً
البيان وسطيا ونازلة، خرج هذا 

البحث   في هذا  وتناولنا  إشكاليات  املناسبة،  تناولنا  ثم  وأهميته  اإلسالمي  الخطاب  وتحدثنا عن حقيقة  الخطاب،  إشكاليات هذا 

 الفقه اإلسالمي املعاصر، وختمنا بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات.  

   املعاصر. ؛اإلشكاليات ؛األولوية ؛اإلسالمي ؛الخطابالكلمات املفتاحية:  
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 الدراسات السابقة:

مقاالت منشورة لم تصل لدرجة األبحاث أو الدراسات،   وإن كان هناك   مية تطرقت إلى املوضوع بشكل خاص  لم أجد دراسة عل

 ، وأهمها:التي تناولت الخطاب اإلسالمي بشكل عام وهناك جملة من املؤلفات 

 .مي في عصر العوملة يوسف القرضاوي خطابنا اإلسال  .1

 .د حسن السيد عز الدين بحر العلومالخطاب اإلسالمي والقضايا املعاصرة  .2

 صر: نماذج تحليلية: محمد مراح.الخطاب اإلسالمي املعابحث  .3

 تجديد الخطاب اإلسالمي بين األصالة واملعاصرة عبد هللا عبد ربه.بحث  .4

، بينما هو التركيز على بيان إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر بصورة مركزة عن الدراسات السابقة  الدراسة    هذه   ما تتميز به

 
ً
 .عن الحديث عن اإلشكاليات األخرى تناولت الخطاب بشكل عام وتجديده، بعيدا

 :دراسةمنهج ال 
املادة العلمية  املنهج الوصفي التحليلي؛ ألنه املنهج املالئم لطبيعة البحث وموضوعه؛ حيث جمعت  املنهج املتبع في هذا البحث 

الفقه، وهي مراجع  املعاصرة، ووصفها    من مظانها،  والكتب  الحديث،  التفسير، وشروح  النتائج وكتب  إلى  للوصول   
ً
وتحليلها؛ مؤصال

 والتوصيات. 

 :دراسةحدود ال

 
ً
إلى رسم إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر بصورة شاملة كاملة، من هنا فإن الباحثين التزما بجمع املادة   يسعى هذا البحث 

شمال كل ما له عالقة بالتصورات واالعتقادات  بل  في جانب واحد؛العلمية من مظانها األصيلة واملعاصرة، ولم يقتصرا على اإلشكاليات 

 والفهم الخاطئ، إن كان على مستوى العقيدة أو الشريعة أو األخالق، أو على مستوى الفرد والجماعة. 

  :داسةخطة ال

 مقدمة ومبحثين وخاتمة: وتشتمل على 

 املبحث األول: حقيقة الخطاب اإلسالمي وأهميته.

 حقيقة الخطاب اإلسالمياملطلب األول: 

 أهمية الخطاب اإلسالمي املطلب الثاني:

 .املبحث الثاني: إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر

 املبحث األول: حقيقة الخطاب اإلسالمي وأهميته:

 يعتبر مصطلح  
ً
استعماال املعاصرة  املصطلحات  أكثر  والفنون   ،الخطاب من  العلوم  بمعظم  ارتبط  إلى   ،وقد  البعض  ذهب  حتى 

 
ً
 هالميا

ً
   (1)اعتباره مصطلحا

ً
خاصة حين يرتبط بالدين    ،وما هي دالالته،  لذلك أصبح من املهم بيان حقيقة هذا املصطلح  ،(2) فضفاضا

    وتنزيله منزلته الحقيقية.  ،والبد كذلك من اإلشارة إلى أهمية الخطاب اإلسالمي؛ وذلك لوضعه في نصابه الصحيح ،اإلسالمي

 حقيقة الخطاب اإلسالمي:املطلب األول: 

: الخطاب في اللغة:
ً
 أوال

 :(3)قال ابن فارس: "الخاء والطاء والباء أصالن, ويطلق عند أهل اللغة على معنيين"

اثنين  األول: بين  مخاطبة  ،الكالم  يخاطبه  خاطبه     ،يقال 
ً
عظيما أم  كان   

ً
صغيرا يقع  الذي  األمر  على  الخطب  على   ،(4)ويطلق  ويطلق 

 .(5) وذلك ملا يقع فيه من التخاطب واملراجعة ،ومنها الِخطبة بكسر الخاء وهي طلب الزواج، الرسالة كذلك

األتان  ،اختالف لونين  الثاني: طباء هي 
َ
ينتابه لونان  ،التي يختلف عليها لونان(6)فالخ الفراء:  ،  واألخطب طائر  الداعي  [قال  إذا األخطب 

 
ً
 .(7) ]على الدوح َصْرصرا

 
ْخَتلَفة, مجمع اللغة العربية: املعجم الوسيط) 1

ُ ْ
 (. 2/992مادة بروتينية شفافة تستخرج من األنسجة الحيوانية اْل

 . http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=573 ، منتدى اللسانيات: مفهوم الخطاب في الدراسات اللغوية والنقدية 2
 (.2/198ابن فارس: مقاييس اللغة) 3
 (.5/122ابن سيده: اْلحكم واْلحيط األعظم) 4
 (. 1/360ابن منظور: لسان العرب) 5
 (.1/623ابن منظور: لسان العرب) ، وهي أنثى الحمار 6

http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=573
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 ويظهر منه اقتصار مفهوم الخطاب في اللغة على املنطوق أو املكتوب. ،واملعنى األول هو املراد

: الخطاب عند املفسرين:
ً
 ثانيا

موضعذكر   من  أكثر  في  ومشتقاتها  الخطاب  لفظة  العزيز؛  كتابه  في  تعالى  بالتأويل،  (8)هللا  املفسرون  تناولها  واختلفت    ،ولقد 

 جحس20الآية  حجسص ىجس٢٠حمس َوَءاَتيَۡنَُٰه ٱلۡحِۡكَمَة َوَفۡصَل ٱلۡخَِطاِب عباراتهم في تأويلها وال سيما في قوله تعالى: 
 .(9) الكافي في كل غرض مقصود" قال املاوردي فصل الخطاب هو: "البيان

والعطِف   والوصل  الفصل  فيه مظانُّ  ُروعي  قد  ملا  التباس  املراِم من غير  ب على 
َ
اْلخاط ينبه  الذي  ص  لخَّ

ُ
امل "الكالم  السعود:  أبو  وقال 

كراِر"  . (10)واالستئناِف واإلظهاِر واإلضماِر والحذِف والتَّ

"ويجوز أن يراد الخطاب القصد الذي ليس   ،امللخص الذي يتبينه من يخاطب به ال يلتبس عليه"وقال الزمخشري: "البين من الكالم  

 . (11)فيه اختصار مخّل وال إشباع ممّل"

وذهب األلوس ي إلى ان فصل الخطاب هو: "فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل فالفصل بمعناه املصدري والخطاب الخصام 

 . (12)أنواعه خص به ألنه اْلحتاج للفصل أو الكالم الذي يفصل بين الصحيح والفاسد، والحق والباطل"الشتماله عليه أو ألنه أحد 

 أن الخطاب عند املفسرين البد أن يتميز بـــــــ: يظهر للباحث 

 . مراعاة علم املعاني.4. اإلفهام.  3. الوضوح.  2البيان.   .1

: الخطاب عند األصوليين:
ً
 ثالثا

التعريفات تدور حول مفهوم واحداختلفت   اآلمدي:    ،عبارات األصوليين في تعريفهم للخطاب, وإن كانت جميع  وهو كما عرفه 

 .(13) "املقصود به إفهام من هو ُمتيهٌئ لفهمه ،اللفظ املتواَضُع عليه"
 محترزات التعريف:

 " احتراز عما وقعت املواضعة عليه من الحركات واإلشارات املفهمة. اللفظ"

 " احتراز عن األلفاظ املهملة. املتواضع عليه"

 " احتراز عن الكالم الذي لم يقصد به اإلفهام, ككالم النائم والساهي. املقصود بها اإلفهام"

 . (14)" احتراز عن الكالم ملن ال يفهم؛ كالنائم, واملغمى عليه, ونحوهماملن هو متيهئ لفهمه"

بولذلك كانت فائدة الخطاب هي إفهام 
َ
 .(15)اْلخاط

 وشهرته من بين التعريفات األخرى. ،وقد اخترت تعريف اآلمدي؛ لسالمته من االعتراضات عند األصوليين

 وهو على ثالثة أوجه:، (16)"مفهوم الخطابوللخطاب عند األصوليين مفهوم وهو ما يعرف بـ"

ّٖ ىجس  :تعالى: وهو ما دل عليه اللفظ من جهة التنبيه كقوله  األول: فحوى الخطاب ف 
ُ
َُّهَمآ أ فقد نهى هللا    ،  جحس 23الآية    حجسالِإۡسَراء  حمس فَلَا َتُقل ل

الس يء الكالم  أدنى  التأفيف وهو     ،تعالى عن 
ً
أن يعتبر عقوقا األعلى وهو كل ما من شأنه  به على  تعالى:    ،(17)لينبه  ۡهِل  وقوله 

َ
أ َومِۡن  حمس۞ 

ۦٓ إِلَۡيَك ىجس ِ ِه َمنُۡه بِقِنَطارّٖ يَُؤد 
ۡ
حيث بين هللا تعالى أن من أهل الكتاب من هم أهل أمانة يؤتمنون   ،  جحس75الآية    حجسآل ِعۡمَران  ٱلِۡكَتَِٰب َمۡن إِن تَأ

الكثي املال  األعلى  ،رعلى  به على  لينبه  األدنى  القليل؛ وما أشبه ذلك مما ينص فيه على  املال  أنهم يؤتمنون على  وعلى    ،منبها بذلك على 

 .(18) األعلى لينبه به على األدنى

 
 (.2/198ابن فارس: مقاييس اللغة) 7
اِب{ سورة ص: آية ) ،منها 8

َ
ِخط

ْ
ْصَل ال

َ
 َوف

َ
َمة

ْ
ِحك

ْ
ْيَناُه ال

َ
ُه َوآت

َ
ك
ْ
ا ُمل

َ
َدْدن

َ
اِب{ سورة ص: آية )20قوله تعالى: } َوش

َ
ِخط

ْ
ِني ِفي ال ِنيَها َوَعزَّ

ْ
ِفل

ْ
اَل َك

َ
ق
َ
 23(؛ وقوله: }ف

َ
اِطْبِني ِفي  (؛ وفي قوله: }َوال

َ
خ
ُ
ت

وَن{ سورة هود: آية )
ُ
ُهْم ُمْغَرق ُموا ِإنَّ

َ
ل
َ
ِذيَن ظ

َّ
 (. 27(, سورة املؤمنون: آية )37ال
 (.5/84املاوردي: النكت والعيون) 10
 (.7/220أبو السعود: إرشاد العقل السليم) 10
 (.4/80الزمخشري: الكشاف) 11
 (.12/170األلوس ي: روح املعاني) 12
 (.1/95اإلحكام في أصول األحكام)اآلمدي:  13
 (.1/95اآلمدي: اإلحكام في أصول األحكام) 14
 (.3/111البخاري: كشف األسرار) 15
الشيرازي:  ، (1/237وله عدة تقسيمات تنظر في كتب األصول. انظر: املروزي: قواطع األدلة في األصول) ، مفهوم الخطاب: هو التنبيه باملنطوق به على حكم املسكوت عنه 16

 (.152/ 1أبو يعلى: العدة في أصول الفقه ) ، (1/44للمع)ا
 (. 5/60ابن كثير: تفسير القرآن العظيم) 17
 (.1/347آل تيمية: املسودة) ،(1/149اإلسنوي: نهاية السول)،(1/278القرافي: شرح تنقيح الفصول) 18
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ْحُن الخطاب
َ
ل الضميرأو داللة االقتضاء  ،الثاني:  اللفظ من  إال به  ،: وهو ما دلَّ عليه  الكالم  يتم  حمس :  تعالىوذلك مثل قوله    ،الذي ال 

َعيٗۡناَۖ ىجس ٱثۡنَتَا َعۡشَرةَ  فَٱنَفَجَرۡت مِنُۡه   َۖ ب َِعَصاَك ٱلۡحََجَر    ،ومعناه: فضرب فانفجرت  جحس60الآية    حجسالَبَقَرةِ   َفُقلۡنَا ٱۡضرِب 
ً
أيضا حذف    ومن ذلك 

تعالى:    ،املضاف كقوله  مقامه؛  إليه  املضاف  ىجسوإقامة  ٱلَۡقۡريََة  القرية  جحس82الآية    حجسيُوُسف   حمسوَۡسـ َِل  أهل  هذا   ،ومعناه  أن  خالف  وال 

 .(19)كاملنطوق به في اإلفادة والبيان؛ وال يجوز أن يضمر في مثل هذا إال ما تدعو الحاجة إليه

ق (20)الثالث: دليل الخطاب ِ
ّ
َِّذيَن  :كقوله تعالى، الحكم على إحدى صفتي الش يء؛ فيدل على أن ما عداها بخالفه: وهو أن ُيَعل َها ٱل يُّ

َ
حمسَيَٰٓأ

َوِفي ):  صلى هللا عليه وسلم فيدل على أنه إن جاء عدل لم ُيتبين, وكقوله      جحس6الآية    حجسالحُُجَرات   َءاَمنُٓواْ إِن َجآَءُكۡم فَاِسُقُۢ بِنَبَإّٖ َفتَبَيَّنُٓواْ ىجس

ِة 
َ
َنِم ِفي َساِئَمِتَهاَصَدق

َ
 .(22)فيدل على أن املعلوفة ال زكاة فيها ،(21)(الغ

والبد من مالحظة أن مباحث دالالت األلفاظ, ودراسة طبيعة النص وخصائصه, لها بالغ األثر في الخطاب اإلسالمي, وهذا يمنحنا 

 . (23)اإلسالمي املعاصرالكثير من الدقة واملرونة في الوقت نفسه إلعادة صياغة الخطاب 

: الخطاب في الفكر الغربي
ً
 :(24)رابعا

 ، إذا كان أصل مفهوم "الخطاب" في التراث العربي, ومصدر نشوئه
ً
 أصوليا

ً
َرغم  ،كان وال يزال ،فهو في التراث الغربي فلسفي ،دينيا

استعماالته  ،تطوره  مفهومه  ،وتعدد  وظيفته  ،وتحول  وتبدل  معناه  علم    ،(25)وتغير  في  الضيق  إطاره  من  الخطاب  مفهوم  انتقل  وقد 

وتنوعت   ،(27)وذلك ألنه يمتلك خاصية موقعه في نقطة اللقاء بين اللسانيات والعلوم اإلنسانية  ،(26) اللسانيات إلى فضاء أشمَل وأوسع

أن مفهوم الخطاب كمصطلح لساني  حين نجد  ،ويتضح املراد ،(28) إلى جميع أشكال التعبير الحديثة ،أشكاله ليتخطى الجمل والعبارات

 كان يعبر عن املنطوق فقط فهو: 

شكل ب"
ُ
 تسهم في نسق كلي متغاير ومتحد الخواص، وعلى نحو يمكن معه ها الجمل الطريقة التي ت

ً
 متتابعا

ً
أن تتألف الجمل   نظاما

في  نفسها  النصوص  وتتآلف   
ً
منفردا  

ً
نصا تشكل  بعينه  خطاب  نص   في  من  أكثر  على  ينطوي  أوسع   

ً
خطابا لتشكل  متتابع  نظام 

 . (29)"مفرد

 سيمائيا ،ومع تطور املصطلح
ً
ف في األدب املعاصر؛ بأنه: (30) واعتباره مصطلحا  ؛ أصبح ُيعرَّ

  .(31)تتحدد بوظائفها االجتماعية ومشروعها األيديولوجي" ،"مجموع خصوص ي لتعابير

ل وينتج الخطاب
َّ
ك
َ
 .(32) واْلجموع الخصوص ي بأشكاله اْلختلفة ذو نظام ُيش

 .(33)"نظام تعبير متقن ومضبوط"ومن ناحية أكثر عمومية؛ فهو: 

ٌن من مقدمات ونتائج  ،يحمل وجهة نظر  ،وهذا النظام ليس في جوهره إال بناٌء فكري   ويجري   ،تمت صياغته في بناء استداللي مكوَّ

   .(34)بين مرِسل ومستقِبل وفق عملية اتصال

 

 
 (. 1/44الشيرازي: اللمع)، (1/53القرافي: شرح تنقيح الفصول) ، (1/233البغدادي: الفقيه واملتفقه) 19
 (. 1/166الجويني: البرهان)، (1/218) انظر: الشيرازي: التبصرة ،ويطلق عليه مفهوم اْلخالفة  20
 .](1454ح)،(2/118كتاب الزكاة: باب زكاة الغنم)[جزء من حديث عند البخاري في الصحيح 21
 (.  2/38الشوكاني: إرشاد الفحول) ،(2/148الرازي: اْلحصول)،  (1/166الجويني: البرهان) 22
 مقدمة الشيخ عمر حسنه.  ، (30ص)  ،عبد الرحمن: من مرتكزات الخطاب الدعوي  23
واألدب الغربي   ،ي التراث العربيوذلك ألن األدب العربي املعاصر قد تناول الخطاب بمفهومه الغربي وانقطع عن تطوير مفهومه ف ،من املهم تناول مفهوم الخطاب في الفكر الغربي 24

العتوك: تحليل الخطاب   ،(22ص)  ،ليهو من أسهم في إدخال التطورات املتسارعة عليه واالستخدامات املتعددة له, انظر: مزهود: مفهوم الخطاب اإلصالحي عند الشيخ مبارك املي

 ( . 21ص)،  في النقد العربي الحديث 
 (.21العربي الحديث, ص)العتوك: تحليل الخطاب في النقد  25
 . http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=573 ، منتدى اللسانيات: مفهوم الخطاب في الدراسات اللغوية والنقدية 26
 (. 1جمعة: جماليات بنية الخطاب السردي, ص) 27
 (. 20نثري عند القاض ي عياض, ص)بالة: أدبية الخطاب ال 28
 في األدب 73ص)  ،نجا: بحوث في نقد الخطاب اإلبداعي   29

ً
http://www.egyclassics.com/CM/index.php/ar/forum/4-  ، (. جامعة املنصورة: أكثر املصطلحات النقدية استخداما

---Forum-Literature . 
التواصلية  30 واألنظمة  السلوكيات  جميع  دراسة  هي  و   ،والسيمياء:  واللوحات  واإلشارات  اللغات  فيها  يدخل  األجسادبحيث  ولغة  التحوالت    ،األصوات  سيميائية  سالمة:  انظر: 

 (.71النصية, ص)
 (.83علوش: معجم املصطلحات األدبية املعاصرة, ص) 31
 .م2007مايو  ،العدد السادس ، الجزائر -جامعة قاصدي مرباح  ،مجلة األثر  ،( 98حليم: حدود النص والخطاب, ص) 32
 (. 40الحديث, ص)حربي: األسلوبية في النقد العربي  33
 (. 19بالة: أدبية الخطاب النثري عند القاض ي عياض, ص) 34

http://www.lissaniat.net/viewtopic.php?t=573
http://www.egyclassics.com/CM/index.php/ar/forum/4-Literature-Forum---
http://www.egyclassics.com/CM/index.php/ar/forum/4-Literature-Forum---
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: الخطاب في الفكر 
ً
 :اإلسالمي املعاصرخامسا

 ملفهوم الخطاب في ظل التطورات التي خضع لها
ً
 طبيعيا

ً
،  إال أن ربطه بالدين أو باأليديولوجيا   ،يمثل الخطاب اإلسالمي امتدادا

 
ً
 من تلكم التعريفات: ،جعله أكثر وضوحا

ً
 وهاؤم بعضا

ُه باسم  "  عرفه الشيخ يوسف القرضاوي بأنه:  .1   ، واإلنسان  ،اإلسالم؛ لشرح موقف اإلسالم من قضايا الحياةالبيان الذي ُيَوجَّ

 .(35)"نظرية أو عملية ، روحية أو مادية ،فردية أو اجتماعية، والعالم

التعريف جامع  ويؤخذ على  اإلسالم  ،أنه غير  باسم  البيان  يدعي  أمام كل من   
ً
الباب مفتوحا يترك  رأي ألٍي ممن   ،حيث  أو  ُمنتج  فأيُّ 

البيان باسم اإلسالم عون   باسم اإلسالم  ،َيدَّ
ً
أم مؤسسات؛ يعد خطابا أم جماعات   

ً
أفرادا ويعد قائلوه مقررين معتمدين   ،سواء كانوا 

 باسم اإلسالمل، ملوقف اإلسالم من القضية املثارة أو القضايا
ً
؛ َمْن الذي يعتبر مخاِطبا

ً
 تحدد عمليا

َ
 ، هذا فالبد من وضِع ضوابط

ً
ومعبرا

 عن وجهة نظره الحقيقية.

بههههين حقههههائق  بأنههههه: ،عرفههههه مجلههههل مجمههههع الفقههههه اإلسههههالمي الههههدوري املنمثههههق عههههن منظمههههة املهههه تمر اإلسههههالمي .2
ُ
"طريقههههة التعبيههههر التههههي ت

 .(36)"الحياة العامة والخاصةاإلسالم وشرائعه في شتى مجاالت 

خذ على سابقه  ويؤخذ على هذا التعريف
ُ
إلى أنه َعرَّف الخطاب بأنه طريقة التعبير   ،ما أ والحقيقة أن طريقة التعبير جزء   ،باإلضافة 

مجمله هي  وليست  الخطاب؛  التعبير  ،من  التعبير  ،فطريقة  عنه، ووقت  ر  املعبَّ املوضوع  من    ،واختيار  ذلك  كل  ر؛  املعّبِ وشخصية 

 الخطاب.   

3. " بأنه:  فؤاد  وسام  فه  أصول وَعرَّ من  إسالمية  ملرجعية  يستند  الذي  اإلسالمية   الخطاب  الفروع  سائر  من   ٍّ
وأي  والسنة،  القرآن 

ِتُج 
ْ
ُمن أكان  رسمية  ،الخطاب جماعة إسالمية األخرى، سواء  أهلية  ،أم م سسة دعوية   متفرقين جمعه  ،أو 

ً
أفرادا م االستناد  أم 

أو   يحيونها،  التي  والثقافية  واالقتصادية  واالجتماعية  السياسية  الحياة  وإلدارة  وأطروحاتهم،  لرؤاهم   
ٌ
مرجعيهة وأصوله  للدين 

طرية
ُ
 . (37) "ويتعاطون معها ،يرتبطون بها أو دوائر الحركة الوظيفية التي ،أو األممية ،للتفاعل مع دوائر الهُههويات الق

 الخطاب اإلسالمي بالخطاب  ،ما أخذ على سابقيه من فتح الباب لكل مدٍع   التعريفويؤخذ على هذا  
َ
ف مما أشبه    ،باإلضافة إلى أنه َعرَّ

 وأبقى على اإلبهام؛ وبذلك لم يتضح املراد بهذا الخطاب. ، الدور 

اإلسالمي للخطاب  السابقة  الثالثة  التعريفات  عرض  عليها  ،وبعد  االعتراضات  أو  املآخذ  الخطاب  في،  وبيان  تعريف  للباحثين  مكن 

 اإلسالمي بأنه: 

 ملقصوِده"
ُ
املبلغ له  أهل  هو  الواضُح ممن  به  ،البياُن  ِب 

َ
للمخاط واالستنباِط الصحيح   ، املفهُم  النظرِ  على أصوِل  املراعي ،  املرتكُز 

ن قضايا الحياة العامة والخاصة  لعلم املعاني ودالالت األلفاظ؛ املتفاعل مع أنظمة التواصل املختلفة؛ املظهر ملوقِف اإلسالِم م

 للمسلمين وغيرهم". 

 أسباب اختيار التعريف:  •

 من حيث ارتكازه على أصول النظر واالستنباط الصحيح. ،تحديده لهوية ومقومات الخطاب اإلسالمي .1

 املعاني ودالالت األلفاظ.كعلم ، مراعاته لبعض العلوم املهمة التي يجب أن يشتمل عليها الخطاب اإلسالمي ويستفيد منها .2

 اشتماله على أدوات تطوير الخطاب اإلسالمي وخاصة فيما يتعلق بأنظمة التواصل اْلختلفة.  .3

 شرح التعريف وبيان محترزاته:  •

 فاألصل في البيان الوضوح. ، وإطالق البيان على غير الواضح من باب اْلجاز ،" احتراز عن البيان غير الواضحالبيان الواضح"

 وال يوصل فكرته املرادة. ،" وهو احتراز عن البيان الذي ال يبلغ املقصود منهاملبلغ ملقصوده"

 له. ،"ممن هو أهل له" وهو اْلخاِطب
ً
 للخطاب ومؤهال

ً
 فالبد أن يكون أهال

احترا املفهم للمخاطب به" للمخاطب به" وهو  املفهم  البيان غير  الدين   ،ز عن  أو  الواحد  الفكر  بين أصحاب  املتعارف عليها  كالرموز 

 الواحد. 

 وال يبنى على قواعد شرعية صحيحة.  ،" وبذلك يخرج البيان الذي ال يستند إلى أصول املرتكز على أصول النظر واالستنباط الصحيح "

 
 (.15ص)،  القرضاوي: خطابنا اإلسالمي في عصر العوملة 35
  11 – 6، املوافق هـ 1425اْلحرم 19 - 14املنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ) سلطنة ُعمان (  مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي املنبثق عن منظمة املؤتمر اإلسالمي  36

 .م2004آذار ) مارس ( 
ونقل عنه هذا   ،, وهو باحث في اإلعالم الجديد post.html-http://wessamfauad.blogspot.com/2005/10/blog ،فؤاد: الخطاب اإلسالمي املاهية ودالالت التجديد 37

 التعريف الدكتور عصام البشير في بحثة: "سمات الخطاب اإلسالمي املعاصر". 

http://wessamfauad.blogspot.com/2005/10/blog-post.html
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الذي يتناملراعي لعلم املعاني" والحذف والتكرار في العبارات؛ كي تقون العبارات جزلة ومقنعة غير   ،اول الفصل والوصل" وهو العلم 

 مملة وال مخلة. 

 واإلضمار واإلجمال وغيرها.  ،" وهو العلم الذي يتناول مباحث العموم والخصوص والتقييد واإلطالقودالالت األلفاظ"

املختلفة" التواصل  أنظمة  أدوات  املتفاعل مع  وهي  الفنية"  واللوحات  املسرح  فيه  وأشكاله وطرقه؛ فيدخل  الجسد,    ،البيان  ولغة 

 واإليحاءات وغيرها. 

 :أهمية الخطاب اإلسالمي املطلب الثاني:

الغموض    ،وملا كانت غاية الخطاب اإلسالمي نشَر اإلسالم،  ونبل أهدافه  ،تكمن أهمية الش يء في سمو غاياته أو على األقل رفع 

والتي هي ،  اب متعددة؛ أصبح من املهم تناول أهمية هذا الخطاب؛ كي يلتفت إليها العاملون من دعاة األمة وعلمائهاالذي اكتنفه؛ ألسب

 في ستة بنود على النحو التالي: 

:
ً
المشر  أوال من  وغيرهم  املسلمين  بين  واالتصال  التواصل  وسيلة  الصحيحة  ، إنه  بصورته  اإلسالم  رسم  يتم  خالله  وعرض ،  فمن 

 .(38)تصورات املنهج اإلسالمي للقضايا الراهنة؛ التي هي بحاجة إليضاح موقف اإلسالم منها

:
ً
فمن خالله يتم توجيه األفراد وتغيير اْلجتمعات ،  العامل الرئيل في تشكيل البنية الذهنية أو التكوين العقلي للمسلمينهو    ثانيا

 .(39)صالح حال املسلمين واستئناف حضارتهم وإ 

: ألنه يعبر عن املوقف الحقيقي؛ الواضح والشفاف للقضايا التي تتسمب بنزاعات وخالفات
ً
فانتشار مظاهر الحقد والكراهية   ،ثالثا

ا  ما  الحضارات؛ وظهور  وغيرها من  اإلسالمية  الحضارة  بين  وقالقَل  لنزاعاٍت  أدى  إلى سلوك عملي  تحولت  باإلرهاب  التي  صطلح عليه 

 .(40)وكيفية التعامل في هذه الظروف الراهنة ،دفع الخطاب اإلسالمي ليساهم في توضيح الرؤية وسبل الحل، اإلسالمي

:
ً
لإلسالم  رابعا انتماءه  يدعي  إظهار صورة سلبية عن اإلسالم  ،ظهور خطاب  في  اعترته تشوهات عديدة, تسبمت  فيما    ،قد  خاصة 

الواجبات فيه  ،واإلرباك الواضح في تحديد أولويات الخطاب اإلسالمي  ،يتعلق بإغفال مقاصد الشريعة والوقوف مع ظواهر    ،ومراتب 

املسلمين  ،النصوص والجمود عند حرفيتها العالقة مع غير  إظهاَر    ،والخلط في طبيعة  الوسطيين  املسلمين  وهذا ما يوجب على علماء 

 .(41) الخطاب اإلسالمي بشكله الصحيح

:
ً
 .(42) ثوابت ومقاصد الشريعةوإن كان على طرف النقيض منه, وهو ال يلتزم بال ،ظهور خطاب ال يقلُّ خطورة عن سابقه خامسا

 املبحث الثاني: إشكاليات الخطاب اإلسالمي املعاصر  

والتحديات اإلشكاليات  من  مجموعة  اإلسالمي  للخطاب  ْعِرُض 
َ
الحقل    ،ت في  اجتهادية  ثروة  يمثل  اإلسالمي  الخطاب  أن  وبما 

وفي ظل الهيمنة ومحاوالت    ،فهي ال تخلو من الزلل الذي هو حليف غير املعصومين،  وهذه االجتهادات بشرية بامتياز،  اإلسالمي الواسع

تحول بينه وبين    ،ضة هذا الخطابنجد أن هناك مجموعة من التحديات والعراقيل التي توضع في طريق نه   ،طمس كل ما هو إسالمي

 في مطلبين على النحو التالي: ، وفي هذا املبحث سأتناول بإذن هللا تعالى أهم هذه اإلشكاليات واملعيقات ،إيصال رسائله البليغة

املكون الشرعي أو اإللهي  ،إن الخطاب اإلسالمي له مكون رئيس الذي يرتبط باجته  ،ومكون آخر  ،وهو  ادات وهو املكون البشري 

فهو ما ،  وطاملا أن األمر له ارتباط بالجانب البشري   ،وإسقاطه على الواقع  ،وطريقة صياغتهم للخطاب اإلسالمي  ،البشر واستنباطاتهم 

 يمكن حصر أهمها في عشرة كما يلي:  ،لذلك َتِرُد على الخطاب اإلسالمي بعض اإلشكاليات ،يعني إمكان الخطأ والزلل فيه

: محدودية الخطاب
ً
 :وغياب مبدأ وحدة األمة، بحدود الدولة القطرية أوال

اآلفة أصابته هذه  قد  الذي ال محالة  اإلسالمي  تمزقها وتشرذمها؛ على خطابها  في  األمة  حال  ر 
َّ
ث
َ
الذي   ،أ االحتالل  استطاع  فقد 

م األمة اإلسالمية إلى دوٍل وممالك بقوة السالح  عن شعوبها  ،قسَّ
ً
جعلت    ،أن يؤيد هذا الشرخ بثقافة مسَتَمدة منه  ،وفرض الواقع رغما

 في قلوب اإلسالميين أنفسهم وهذا ما أثر على خطابهم.
ً
 لنفسها موقعا

 
اإل   38 الخطاب  واآلليات بوكروشة:  املنهج  املعاصر  املعاصر   ،(171ص)  ، سالمي  اإلسالمي  الخطاب  خصائص  الثقافية:  املنصور  مؤسسة  النظر,  وإعادة  للتقويم   دعوة 

http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.html ,مراد: وعي أهمية الخطاب بين اإلسالم والواقعhttp://aafaqcenter.com/post/73  . 
سة املنصور الثقافية:  (, دعوة للتقويم وإعادة النظر, مؤس 171ص) ،بكروشه: الخطاب اإلسالمي املعاصر املنهج واآلليات  ، (15ص)  ،عبد الرحمن: من مرتكزات الخطاب الدعوي  39

 .  http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.htmlخصائص الخطاب اإلسالمي املعاصر, 
 .http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.htmlمؤسسة املنصور الثقافية: خصائص الخطاب اإلسالمي املعاصر,  40
 (.11ص)  ، القرضاوي: خطابنا اإلسالمي في عصر العوملة 41
 (.249ص)  ،لديني البنا: تجديد الخطاب ا 42

http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.html
http://aafaqcenter.com/post/73
http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.html
http://mansourdialogue.org/Arabic/lecs%20%2815%29.html
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 من مبادئ اإلسالم وهو مبدأ  لذلك فمن الواجب أن يتنبه الخطاب اإلسالمي إ 
ً
 عظيما

ً
لى خطر تغلغل هذه الثقافة التي تمس مبدأ

األمة تعالى:    ،وحدة  لقوله   
ً
امتثاال التوحيد؛  لعقيدة  والسياس ي  االجتماعي  التجسيد  تمثل  نَا۠ وهي 

َ
َوأ َوَِٰحَدٗة  ٗة  مَّ

ُ
أ تُُكۡم  مَّ

ُ
أ ۦٓ  َهَِٰذهِ حمسَوِإنَّ 

أبعد ما تكون    ،واألمة اإلسالمية هي األمة الوحيدة التي تتمتع بكل أسباب الوحدة والتكتل،  جحس52الآية    حجسالُمۡؤمِنُون  ىجس٥٢َربُُّكۡم فَٱتَُّقوِن  

 لألمة، عن ذلك
ً
 استراتيجيا

ً
 .    (43) وهو ما يعد تهديدا

ِ في اإلسالم
: التركيز على الجانب العقدي 

ً
 وإهمال مكوناته االجتماعية والسياسية:، ثانيا

الفهم    إنَّ 
ً
كامال  

ً
يقينا يولد  لإلسالم  يمثل عقيدة وشريعة،  الصحيح  اإلسالم  أن   وسياسة  ،مفاده 

ً
   ،فكرا

ً
    ،دولة وحكما

ً
اقتصادا

 
ً
الشامل  ،وإعالما الفهم  بهذا  إال  التعامل معه  يمكن  ال  متكامل  كل   العقيدة ،  فاإلسالم  يركز على  حين  اإلسالمي  يعطي   ،والخطاب  وال 

الحية وروحها  العقيدة  بقيم هذه   
ً
كامال  

ً
ليتممها   ،وشورى   ،من عدالة  ،اهتماما اإلسالم  جاء  التي  السامية  املعاني  وغيرها من  وحرية؛ 

والقرآن الكريم ربط في جل مواضعه التي تناول  ،(44)يكون الخطاب اإلسالمي بذلك قد ظلم اإلسالم قبل أن يكون قد ظلم نفسه ،ويزينها

َٰلِِميَن    قال تعالى:  ،ها اإليمان بالعملفي ُ لَا ُيحِبُّ ٱلظَّ ُجوَرُهۡمۗۡ وَٱَّللَّ
ُ
َٰلَِحَِٰت َفيَُوف ِيهِۡم أ َِّذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ ا ٱل مَّ

َ
الآية   حجسآل ِعۡمَران  ىجس٥٧حمسَوأ

َٰلَِحَِٰت َوتََواَصوۡ وقول كذلك:   ،جحس57 َِّذيَن َءاَمنُواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ َّا ٱل بۡرِ  حمسإِل ِ َوتَوَاَصۡواْ بِٱلصَّ صلى هللا عليه  -والنبي    ،   جحس3الآية    حجسالَعۡصر ىجس٣اْ بِٱلۡحَق 

 )قد اختزل الدين في قيم لها بعد اجتماعي مهم حين قال:  -وسلم 
ُ
ِصيَحة يُن النَّ  .(45)(الّدِ

: عدم التفريق بين الخطاب الداخلي والخطاب الخارجي العام:
ً
 ثالثا

اإلشكالية يقع فيها صاحب الخطاب اإلسالمي الذي ال يميز بين خطابه العام الذي يريد به إيصال وجهة النظر اإلسالمية  إنَّ هذه 

  ، فيلقي عليه ما يعتبره من املسلمات  ،في قضية معينة إلى الجمهور اإلقليمي أو الدولي؛ وهذا الجمهور ال يؤمن بمبادئ اإلسالم وغاياته

بها ب مسائل جدلية ال يسلم 
َ
للمخاط بالنسبة  العالم قاطبة  ،وهي  املسلمة ال يصلح لشعوب  أن وما يصلح للشعوب  وما   ،ويغفل عن 

اَس  )أنه قال:    -رض ي هللا عنه-وجاء في األثر عن علي    ،(46) يصلح ألبناء املدرسة الفكرية الواحدة ال يصلح لباقي املدارس األخرى  وا النَّ
ُ
ث َحّدِ

هُ ِبَما 
ُ
ُ َوَرُسول َب َّللاَّ

َّ
ذ
َ
ْن ُيك

َ
وَن أ ُتِحبُّ

َ
وَن؛ أ

ُ
 . (47) (َيْعِرف

: غلبة خطاب الزجر والعقاب
ً
 على الوعد والترغيب: ،رابعا

النبي   الوعد  -صلى هللا عليه وسلم -كان خطاب   يخيم عليه لطف 
ً
الترغيب  ،خطابا الرحيم   ،وجمال  الرحمن  وإن كاْن ال    ،ورجاء 

-وهذه أقواله ، كان رحمة مهداة  -صلى هللا عليه وسلم -فالنبي ، (48)والترهيب ليس األساس ،ولكن الوعيد ليس األصل ،يخلو من الوعيد

مالك    -صلى هللا عليه وسلم  بن  أنس  قال رسول هللا    -رض ي هللا عنه-شاهدة؛ فعن  َعّسِ ):  -صلى هللا عليه وسلم -قال: 
ُ
ت  
َ
َوال ُروا  ُروا،  َيّسِ

ُروا  ُتَنّفِ  
َ
َوال ُروا،  ِ

ّ
 قال: سمعت رسول هللا    ،(49)(َوَبش

ً
أيضا آَدمَ )يقول:      -صلى هللا عليه وسلم -وعنه  اْبَن  َيا  ى: 

َ
َعال

َ
َتَباَرَك َوت  ُ

اَل َّللاَّ
َ
َما    ،ق َك  ِإنَّ

َباِلي
ُ
 أ

َ
اَن ِفيَك َوال

َ
ى َما ك

َ
َك َعل

َ
َفْرُت ل

َ
َباِلي  ،َدَعْوَتِني َوَرَجْوَتِني غ

ُ
 أ

َ
َك َوال

َ
َفْرُت ل

َ
مَّ اْسَتْغَفْرَتِني، غ

ُ
َماِء؛ ث ُنوُبَك َعَناَن السَّ

ُ
ْت ذ

َ
غ
َ
ْو َبل

َ
َيا    ،َيا اْبَن آَدَم؛ ل

َتْيَتِني ِبُقَراِب 
َ
ْو أ

َ
َك ل  اْبَن آَدَم؛ ِإنَّ

ً
َتْيُتَك ِبُقَراِبَها َمْغِفَرة

َ َ
ْيًئا أل

َ
رُِك ِبي ش

ْ
ش

ُ
 ت

َ
ِقيَتِني ال

َ
مَّ ل

ُ
اَيا ث

َ
ط

َ
ْرِض خ

َ ْ
 .(50(  األ

 على رحمة هللا لعباده -صلى هللا عليه وسلم -وقد ضرب النبي  
ً
حين رأى امرأة متلهفة على ولدها، تبحث عنه، فإذا وجدت   ،؛ مثاال

ببطن فألصقته  أخذته،  السبي  في   
ً
النبي  صبيا فقال  وأرضعته،  وسلم -ها  عليه  هللا  ِفي  )ألصحابه:    -صلى  َدَها 

َ
َول  

ً
اِرَحة

َ
ط َهِذِه  ُتَرْوَن 

َ
أ

اِر؟قالوا: ال ِدَها)، وهي تقدر على أن ال تطرحه، فقال:  (النَّ
َ
ْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَول

َ
أ  ُ َّ

َ
وهو   ،فهذا هو الشق األعظم من اإلسالم  ،(51) (ّلَل

 
والضوابط   43 اآلليات  الديني  الخطاب  تجديد  السعود:  الجديد,    ،(187ص)   ،أبو  اإلسالمي  الخطاب  معالم  املسيري: 

http://qassimy.com/vb/showthread.php?t=419577,   األولويات فقه  وافتقاده  املعاصر  اإلسالمي  الخطاب  ،  الغنوش ي: 
765784cb5da5-8980-426c-1d44-http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1. 

الغنوش ي: الخطاب اإلسالمي املعاصر  ،  (25ص)،  خطاب الديني اآلليات والضوابط أبو السعود: تجديد ال،  (45ص)،  العلواني: إصالح الفكر اإلسالمي مدخل إلى نظم الخطاب   44

 .765784cb5da5-8980-426c-1d44-http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1 ،وافتقاده فقه األولويات 
 .](55ح)،(1/74كتاب اإليمان: باب بيان أن الدين النصيحة)[مسلم: صحيحه 45
 (.59ص)،  الزهار: اشكاليات الخطاب السياس ي اإلسالمي املعاصر  46
 دون قوم كراهية أال يفهموا )[البخاري: صحيحه 47

ً
 . ](127ح)،(1/37كتاب العلم: باب من خص بالعلم قوما

أبو اْلجد:  ، (112ص)،  من مرتكزات الخطاب الدعوي  (, عبد الرحمن:26(, أبو السعود: تجديد الخطاب الديني اآلليات والضوابط, ص)265ص) ، حجاب: تجديد الخطاب الديني 48

   , htm-26-04-ikhtilaf/2010-http://www.alwihdah.com/fikr/adab.1214 ، حول الخطاب الديني املعاصر

   .765784cb5da5-8980-426c-1d44-http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1وافتقاده فقه األولويات ".الغنوش ي: الخطاب اإلسالمي املعاصر 

كتاب الجهاد والسير: باب في   [مسلم: صحيحه ،](69ح) ، (1/25يتخولهم باملوعظة والعلم و كي ال ينفروا) - عليه وسلمصلى هللا -كتاب العلم: باب ما كان النبي [البخاري: صحيحه 49

 .](1734(, ح)3/1359األمر بالتيسير وترك التنفير)
 (.250/  1حسنه األلباني: سلسلة األحاديث الصحيحة) ، (3540(, ح)5/548كتب أبواب الدعوات: باب "لم يعنون")[الترمذي: سننه 50
 .](5999ح)،(8/8كتاب األدب: باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته)[البخاري: صحيحه 51

http://qassimy.com/vb/showthread.php?t=419577
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980-da5765784cb5
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980-da5765784cb5
http://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26-1214.htm
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980-da5765784cb5
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الخطاب اإلسالميالذي الُبدَّ  أن يركز عليه  ُنه  ،  األمر وُيَهّوِ ُر  ُيَيّسِ املسلمين بحاجة ملن  الطريق ويمهده ،  خاصة وأن عموم  وال    ،ويبسط 

 
ً
 .(52)يعني ذلك غياب خطاب الترهيب مطلقا

: إعطاء األولوية للجزئيات واملظاهر
ً
 والغفلة عن الكليات واملقاصد:، خامسا

 من 
ً
اْلجتمعات املسلمة؛ التي مرت بمراحل تغريب طويلة؛ قد جهلت  أصول اإلسالم وقواعده؛ وليس فقط إن هذا ما جعل كثيرا

ومظاهره  اإلسالمي  ،جزئياته  الحكم  قدوم  من  وتتخوف  على   ،تترقب  اإلسالم  خصوم  ساعدت  البلبلة  من  حالة  ذلك  عن  ونتج 

تبحث عمن يزيد من هامش   ،وهي تتخلص من آسريها  ،اليوموالشعوب  ،  واللعب على وترها, في رمي اإلسالم بكل نقيصة  ،استثمارها

التي هي محل اهتمام الجماهير؛   ،فالخطاب اإلسالمي عليه أن يتناول القضايا األساسية  ،الحرية؛ ال من يخاطبهم بمنطق الوص ي اآلمر

غفل هذه الكليات،  والعدالة االجتماعية  ،وتكافؤ الفرص  ،مثل الحريات
ُ
ُل   ،أما أن ت وُيلتفت إلى جزئيات ال تمس جوهر اإلسالم أو ُتّخِ

مقبول   ،بمضمونه غير  أمر  التدرج  ،فهذا  املقاصد  ،وسنة  إلى  الخطاب    ،وااللتفات  في   
ً
حاضرة تكون  أن  يجب  األولويات؛  وترتيب 

 ألحوال الناس وظروفهم 
ً
 .(53)ه وجزئياتهومدى تهيِؤهم لالنقياد واالستسالم لحكم اإلسالم بكليات،  اإلسالمي؛ ومراعية

صلى -: أن النبي -رض ي هللا عنها-فقد جاء في الحديث الذي ترويه عائشة  ،خير دليل -صلى هللا عليه وسلم -ولنا في سيرة املصطفى 

لها:    -هللا عليه وسلم  هُ   )قال 
َ
َبْيِت، ف

ْ
ِبال َمْرُت 

َ َ
ٍة أل ِبَجاِهِليَّ  َعْهٍد 

ُ
َحِديث ْوَمِك 

َ
نَّ ق

َ
أ  
َ
ْوال

َ
ل  ،

ُ
ة

َ
ُتُه َيا َعاِئش

ْ
َزق

ْ
ل
َ
َوأ ِمْنُه،  ْخرَِج 

ُ
أ َما  ِفيِه  ُت 

ْ
ل
َ
ْدخ

َ
أ
َ
ِدَم, ف

َساَس ِإْبَراِهيمَ 
َ
ْغُت ِبِه أ

َ
َبل
َ
ا، ف ْرِبيًّ

َ
ا، َوَباًبا غ ْرِقيًّ

َ
ُه َباَبْيِن، َباًبا ش

َ
ُت ل

ْ
ْرِض، َوَجَعل

َ
 في التصور.      ، (54)( ِباأل

ً
 وتشوها

ً
 ومخالفة هذا الهدي ُينِتُج انحرافا

الدكتور   والحربييقول  والصناعي  العلمي  كالتفوق  الكفاية  فروض  أهملوا  أنهم  املسلمون  فيه  وقع  "ومما  القرضاوي:   ،يوسف 

الشوري القائم على البيعة واالختيار الحر السلطان الجائر واملنحرف عن اإلسالم  ،وإقامة الحكم  واشتغلوا بما اختلف في    ،ومقاومة 

 .(55)غافلون عن القضايا املصيرية الكبرى"، مثل مسائل التصوير والنقاب والغناء ونحوها ،حله وحرمته

: الخلط بين العقيدة والفكر:
ً
 سادسا

منهما كل  بمصدر  لتعلقه  وذلك  ؛ 
ً
جوهريا  

ً
اختالفا والفكر  العقيدة  بين  الواضح  االختالف  مصدرها    ، ُيَعدُّ  الوحي  فالعقيدة 

الهوى  ينطق عن  ال  الذي  املعالم   ،املعصوم؛  األركان واضحة  والصواب،  وهي محددة  الخطأ  يحتمل  بشري  اجتهاد  فهو  الفكر  له    ،أما 

وأدواته ووسائله به،  منطلقاته  الواقع  وتقويم  الواقع؛  الوحي على  تنزيل  ثمرة  أنواع   ،ويمثل  فيها بعض  يقع  التي  اإلشكاليات  وهذه من 

املعاصر اإلسالمي  اإلسالم فحسب  ،الخطاب  فهمه لإلسالم هو  أن  الصواب    ،ويتصور  ورؤاهم من منطلق  اآلخرين  تصورات  ويرفض 

 .(56) املطلق الذي يؤمن به

: مداومة الحديث عن املاض ي، وثباته في وضعية املدافع:
ً
 سابعا

  ، ولكن التوازن واالعتدال أساس في كل ش يء  ،هل بتاريخه وماضيه ال يمكن له أن يبني مستقبله وحاضره مما الشك فيه أن الجا

 باملاض ي واْلجد التليد 
ً
وال يلتفت إلى الحاضر؛ وكأن اإلسالم كان فترة من الزمن    ،فليس من الحكمة أن يبقى الخطاب اإلسالمي متغنيا

 
ً
تجعل إمكانية تكرار املاض ي وأمجاده    ،تمثل مادة دسمة وغنية  ،رَب إسالميٍة في حاضرناخاصة مع وجود نماذَج وتجا  ،ثم أصبح تاريخا

ا التنظير، مسألة سهلة املنال ْقنا في اإلقناع ،إذا أحسنَّ ِ
ّ
 .(57)وُوف

من  مرحلة  في  وتقويضهم  وضعفهم  املسلمين  وانحسار  اإلسالم,  على  الهجمة  اشتداد  يراعي  أن  عليه  اإلسالمي  الخطاب  إنَّ 

 ذائع السيط يعيش لحظات سيادة وعز وسؤدد؛ واإلسالميون يوشكون أن يغيروا  ،  راحلامل
ً
ومرحلة أخرى يصبح اإلسالم فيه متوسعا

 . (58) املعادلة الدولية ويقلبوا موازين العالم 

: الغفلة عن دور العقل 
ً
 :في بناء التصور اإلسالمي ،وأهمية العلم ،ثامنا

 
 (. 35ص)  ،عبد الرحمن: من مرتكزات الخطاب الدعوي  52
(, الغنوش ي: الخطاب اإلسالمي املعاصر وافتقاده  24-23ص)،  أبو السعود: تجديد الخطاب الديني اآلليات والضوابط  ،(272ص)، أدهمي: الخطاب اإلسالمي ومنهجية املقاصد  53

  ،أبو اْلجد: حول الخطاب الديني املعاصر  ، 426c-41d4-http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-8980 ،فقه األولويات 
1214.htm-26-04-ikhtilaf/2010-http://www.alwihdah.com/fikr/adab  . 

 .](1586ح)(, 2/147كتاب الحج: باب فضل مكة وبنيانها)  [ البخاري: صحيحه  54
 ( بتصرف.21-19ص)  ،القرضاوي: فقه املوازنات  55
 (. 45ص)  ،العلواني: إصالح الفكر اإلسالمي مدخل إلى نظم الخطاب  56
أبو اْلجد: حول   ،426c-1d44-ttp://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1h-8980الغنوش ي: الخطاب اإلسالمي املعاصر وافتقاده فقه األولويات  57

 .htm-26-04-ikhtilaf/2010-http://www.alwihdah.com/fikr/adab.1214الخطاب الديني املعاصر
 .  426c-1d44-http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-8980 ،الغنوش ي: الخطاب اإلسالمي املعاصر وافتقاده فقه األولويات  58

http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980
http://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26-1214.htm
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980
http://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26-1214.htm
http://www.aljazeera.net/pointofview/pages/1a88a5b1-1d44-426c-8980
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ً
 ىجسإن أول آيات القرآن الكريم نزوال

ۡ
بل قد قطع علماء األمة بأنه    ،واألمة اإلسالمية هي أمة العلم واملعرفة  ،  جحس1الآية    حجسالَعلَق حمسٱقَۡرأ

فالحقيقة الدينية ال يمكن أن تناقض الحقيقة العقلية؛ ألن الحق ال ينقض    ،(59)ال تعارض بين العلم الصحيح واإلسالم على اإلطالق

اإلسالمي  ،(60)الحق للتصور  العريضة  الخطوط  حدد  قد  القواطع  ،واإلسالم  أو  بالثوابت  عليه  يطلق  ما  هذا    ،وهو  تفاصيل  وترك 

يحددها كي  الشرع  بضوابط  املنضبط  البشري  للعقل  زمان    ،التصور  لكل   
ً
صالحا جعلته   

ً
مرونة اإلسالمي  التصور  أكسب  ما  وهذا 

 .(61)ومكان

: عدم ضبط املصطلحات
ً
 وانسيابية املفاهيم:، تاسعا

حيث ،  ومن باب أولى وجوده في الخطاب اإلسالمي  ،ففي كل األديان والحضارات هناك تعدد  ،إنَّ تنوع الخطاب أمر ال مفرَّ منه

ملزمة غير  غيره   ؛الفتوى  باجتهاد  يتقيد  أن  له  ليس  املصطلحات  ،(62) واْلجتهد  ضبابية  يعني  ال  الخطابات  هذه  وانسيابية   ،وتعدد 

 عن غيره من خالل وضوحه الشديد  ،املفاهيم 
ً
ب يدرك    ،ودقة مدلوالته  ،فالبد من محددات للخطاب اإلسالمي تجعله متميزا

َ
فاْلخاط

 مراد الخطاب وأهدافه
ً
 في توضيح املفاهيم. ،جيدا

ً
 واْلخاِطب ال يجد إشكاال

ملسلمة رهَن تفسيرات مختلفة سمحت  قد جعلت األمة ا   ،أو الجاهلية  ،ومما أوقع الناس في إشكاليات أن مصطلحات كالحاكمية

وحاكمية ما   ،دون التفريق بين الحاكمية فيما ال اجتهاد فيه ،ويخرجه خارج دائرة اإلسالم ،لبعض املتنطعين أن يكفر َمْن شاء ِمْن األمة

 . (63)وكذلك بين جاهلية العمل وجاهلية االعتقاد، فيه اجتهاد

النبي   بين  املصطلحات  أهمية  -صلى هللا عليه وسلم -وقد  صلى هللا  -، قال: قسم رسول هللا  -رض ي هللا عنه-  فعن سعد  ،ضبط 

؛ فإنه مؤمن، فقال النبي      -عليه وسلم 
ً
، فقلت: يا رسول هللا، أعِط فالنا

ً
ْسما

َ
ْو ُمْسِلمٌ ):  -صلى هللا عليه وسلم -ق

َ
، ويرددها (  أ

ً
أقولها ثالثا

 
ً
ْو ُمْسِلمٌ )علي ثالثا

َ
 .(64) (أ

 :
ً
 ورفض التعدد الحضاري والثقافي: ،العداء الشديد للمخالفعاشرا

الرفض منطلق  من  ينطلق  أنه  املعاصر  اإلسالمي  الخطاب  أنواع  بعض  على  يسجل  أوصله    ،مما  ما  وهو  اآلخر؛  قبول  وعدم 

اْلخالفين املستمر مع  والصراع  بعيد  ،للعدائية  حّدٍ  إلى  اإلسالمي خطاب تجميعي متسامح  الخطاب  أنَّ  التأكيد على   ،لذلك البد من 

اْلخالف بدرجات مختلفة  ملوقفهم منه  ، يتعامل مع 
ً
تبعا الناس  تعالى:    ،(65)ويصنف  ُ  قال  َينَۡهىَُٰكُم ٱَّللَّ َّا  فِي  حمسل يَُقَٰتِلُوُكۡم  َِّذيَن لَۡم  ٱل َعِن 

َ ُيحِبُّ ٱلُۡمۡقِسِطينَ  وُهۡم َوُتۡقِسُطٓواْ إِلَۡيهِۡمۚۡ إِنَّ ٱَّللَّ ن َتبَرُّ
َ
ِن دَِيَٰرُِكۡم أ ِيِن َولَۡم ُيخۡرُِجوُكم م   .جحس8الآية  حجسالُمۡمتَحنَة ىجس٨ ٱلد 

ملعروف، والقسط للمشركين، من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا يقول الشيخ السعدي: "ال ينهاكم هللا عن البر والصلة، واملكافأة با

 . (66)بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين .. فإن صلتهم في هذه الحالة، ال محذور فيها وال مفسدة"

من   -صلى هللا عليه وسلم -إنَّ اإلسالم في أحيان كثيرة يعمل على تحييد اْلخالف إذا لم يستطع أن يكسبه في صفه, وموقف النبي 

األحزاب في غزوة  ذلك  (67)غطفان  النبي    ،يؤيد  رسائل  والدول   -صلى هللا عليه وسلم -وفي  القبائل  لرؤساء  يرسلها  كان  ويخاطبهم    ،التي 

  مع اْلخالف.(68)ا من األلفاظوغيره ،وملك ،بعظيم 
ً
 أو صداميا

ً
 ؛ ما يؤكد على أن الخطاب اإلسالمي يجب أن ال يكون عدائيا

 

 

 

 

 

 
ikhtilaf/2010-http://www.alwihdah.com/fikr/adab- ،أبو اْلجد: حول الخطاب الديني املعاصر ، (193ص)  ، أبو السعود: تجديد الخطاب الديني اآلليات والضوابط 59

1214.htm-26-04 . 
 (.14ص)  ، القرضاوي: الرسول والعلم 60
   .http://www.binbayyah.net/portal/research/140 ،ابن بيه: الخطاب االسالمي بين القواطع واالجتهادات  61
 (. 2/45االسنوي: نهاية السول) 62
 . http://www.iumsonline.net/ar/default.asp?word=%C7%E1%CE%D8%C7%C8&contentID=61&menuID=17 البشير: من سلبيات الخطاب اإلسالمي, 63
 .](150ح) ، (1/132كتاب اإليمان: باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه والهي عن القطع باإليمان من غير دليل قاطع) [مسلم: صحيحه 64
 (.66ص)،  الزهار: اشكاليات الخطاب السياس ي اإلسالمي املعاصر ،(29ص)  ، والضوابطأبو السعود: تجديد الخطاب الديني اآلليات  65
 (.1/856السعدي: تيسير الكريم الرحمن) 66
 (.7/400ابن حجر: فتح الباري) 67
 ( وما بعدها.109ص)  ،حميد هللا: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة  68

http://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26-1214.htm
http://www.alwihdah.com/fikr/adab-ikhtilaf/2010-04-26-1214.htm
http://www.binbayyah.net/portal/research/140
http://www.iumsonline.net/ar/default.asp?word=%C7%E1%CE%D8%C7%C8&contentID=61&menuID=17
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 الخاتمة: 

 النتائج والتوصيات وهي كما يلي:تتضمن أهم و 

 
ً
 : النتائج:أوال

ملقصوِده  • املبلُغ  الواضُح  "البياُن  بأنه:  اإلسالمي  الخطاب  تعريف  به  ، يمكن  ِب 
َ
للمخاط النظِر   ،املفهُم  أصوِل  على  املرتكُز 

الصحيح األلفاظ،  واالستنباِط  املعاني ودالالت  اْلختلفة  ،املراعي لعلم  التواصل  أنظمة  املظهر ملوقِف اإلسالِم من    ، املتفاعل مع 

 كل قضيٍة تحتاج إلى بيان".

وعلى عاتقه يقع واجب إظهار ،  ة الذهنية للمسلمين ولغيرهم يعد الخطاب اإلسالمي السبيَل الوحيَد إلعادة تكوين وتشكيل البني •

 وإعالء قيمه ومشروعه الحضاري.  ،الوجه الحقيقي لإلسالم

مقاصد   • إغفال  من  اإلسالم  عن  سلبية  صورة  لها  وكانت  عديدة،  تشوهات  اعترتها  وقد  لإلسالم  انتمائها  تدعي  خطابات  ظهرت 

 .لخطاب اإلسالمي املعاصرالشريعة، واإلرباك الواضح في تحديد أولويات ا 

•  
ً
منقوصا أو   

ً
مشوها تجعله  اإلشكاليات؛  من  مجموعة  اإلسالمي  الخطاب  محدوديته  ، تعتري  أولوياته  ،منها  ترتيب  عن    ، وبعده 

 واستعداء اْلخالفين. ،غييب العقلوت ،وتعميم مصطلحاته

: التوصيات
ً
 :ثانيا

 بالبحث, على النحو التالي:يمكن للباحثين أن يقدما بعض التوصيات املتعلقة 

الفقهيةن • اْلجامع  غرار  على  هيئة  بتشكيل  اإلسالمي  ،وص ي  الخطاب  معالم  رسم  دورها  ومدى   ،يكون  الخطاب  شكل  وبيان 

 ويتم دراسة قضاياه التي تثار بين الفينة واألخرى وبيان موقف اإلسالم منها. ،مناسبته

على أن تتخلص  ،سالمي, وإجالء موقف اإلسالم منها بكل موضوعية وشفافيةهتمام طلبة العلم والباحثين بقضايا الخطاب اإل اال  •

 والتصورات املسبقة.   ،هذه الدراسات من االنطباعات الشخصية أو الحزبية

 مرات علمية على املستويات اْلحلية, يتم خاللها تناول آخر القضايا اْلحلية وبيان موقف اإلسالم منها.عقد مؤت •

إعالمي • مؤسسات  املعاصرة تدشين  واملشاكل  القضايا  من  اإلسالم  موقف  نشر  دورها  كون  املؤسسات    ،ة  هذه  تستطيع  بحيث 

 إيصال رسالة اإلسالم إلى جميع أصقاع األرض. 

الوسطين • اإلسالمي  الخطاب  وضوابط  خصائص  تتناول  واإلسالمية  العربية  الجامعات  في  تدرس  علمية  مادة  بإعداد    ، وص ي 

 لقضايا املعاصرة. وتعرض موقف اإلسالم من بعض ا 

  :املراجع

الثعلبي  ،اآلمدي  .1 بن سالم  بن محمد  أبي علي  بن  الدين علي  الحسن سيد  األحكام   .أبو  أصول  في  الرزاق    .اإلحكام  اْلحقق: عبد 

 لبنان.  -دمشق -املكتب اإلسالمي، بيروت ،عفيفي

الحسيني  ،األلوس ي .2 هللا  عبد  بن  محمود  الدين  املثاني  .شهاب  والسبع  العظيم  القرآن  تفسير  في  املعاني  عبد   .روح  علي  اْلحقق: 

 بيروت. -دار الكتب العلمية ،الباري عطية

أبو عبدهللا  ،البخاري  .3 البخاري   (. ه1422)  محمد بن إسماعيل  النجاة صحيح  الناصر، دار طوق  اْلحقق: محمد زهير بن ناصر   .

  الطبعة األولى. (،مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)

   .post_16.html-ogspot.com/2011/11/blog2.bl-http://alamat .سمات الخطاب اإلسالمي املعاصر .البشير .4

اْلحقق: محمد حسين شمس الدين,    .تفسير القرآن العظيم   (.ه1419)  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي  ،البصري  .5

 .الطبعة األولى ،بيروت -دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

الخطيب  ،البغدادي  .6 ثابت بن أحمد بن مهدي  الرحمن   .الفقيه واملتفقه  (.ه1421)  أبو بكر أحمد بن علي بن  أبو عبد  اْلحقق: 

 .الطبعة الثانية ،السعودية -دار ابن الجوزي  ،عادل بن يوسف الغرازي 

 . إصدار كتب عربية. وإعادة تأسيس منظومة املعرفة اإلسالمية ،تجديد الخطاب الديني )د.ت(. جمال ،البنا .7

   .http://www.binbayyah.net/portal/research/140 .القواطع واالجتهادات في الخطاب اإلسالمي .ابن بيه .8

أبو عيس ى .9 الترمذي   (.1975)  الترمذي،  أحمد محمد   .سنن  وتعليق:  تحقيق  الضحاك،  بن  بن موس ى  َسْورة  بن  بن عيس ى  محمد 

 . الطبعة الثانية ،مصر -شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ،شاكر وآخرين

http://alamat-2.blogspot.com/2011/11/blog-post_16.html
http://www.binbayyah.net/portal/research/140
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، عبد ، وأضاف إليها األب(هـ652ت:  )تيمية  ]بدأ بتصنيفها الجّد: مجد الدين عبد السالم بن    .املسودة في أصول الفقه  .آل تيمية .10

دار   ،الدين عبد الحميد  (، اْلحقق: محمد محيي  هـ728)، ثم أكملها االبن الحفيد: أحمد بن تيمية    (هـ682ت:  )الحليم بن تيمية  

 الكتاب العربي. 

 . الطبعة األولى ،دار الفجر للنشر والتوزيع .الخطاب الديني في ضوء الواقع املعاصرتجديد  (.2004) محمد منير ،حجاب .11

الحسين .12 الرازي   ،أبو  القزويني  اللغة  (.1979)  أحمد بن فارس بن زكرياء  السالم محمد هارون, دار    .معجم مقاييس  حققه عبد 

 .الفكر

 . الطبعة السادسة ،دار النفائس. النبوي والخالفة الراشدة مجموعة الوثائق السياسية للعهد  (. 1987) محمد ،حميد هللا .13

 دار الكتاب اإلسالمي. .كشف األسرار شرح أصول البزدوي  .عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري  ،الحنفي .14

الرازي ،  الرازي  .15 التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  وتحقيق:    . اْلحصول   (.1997)  فخر  دراسة 
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