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 مقدمة حتليلية مهوجية للدراسة 

وتتسثل في دور  ،مجسؾعة مؽ القزايا السيسة  ةتعالج ىذه الدراس 
اإلسبلم  عقيدة و الخظاب الديشي في إبراز العظاء الحزاري الذي قدمو 

والذي  ،إلي اإلندانية كميا شرقا  و غربا   ،حزارة و  شريعة و أخبلقا  
إلي العباد ومؽ عبادة الدنيا والسادة و  ،إلي الشؾر  أخرجيا مؽ الغمسات

ومؽ ضيق الدنيا إلي سعة  ،الدساوات ....عبادة رب األرباب رب األرض و 
 ،داؤالتيؼجابة عؽ تلي جانب مؾاجية حاجات الشاس و األالدنيا و اآلخرة إ

نيل رضاء ادة و القؾة الذاممة في الدنيا و و تحقيق ليؼ الشسؾ و الدع
 الخالق و تؾفيقو في الدنيا و اآلخرة.

فقدددددد أقدددددام اإلسدددددبلم ادددددرحا  حزددددداريا  شدددددامخا  فدددددي كدددددل السجددددداالت 
يشظمدددددق مدددددؽ عقيددددددة التؾحيدددددد الشقيدددددة الخالردددددة    رب العدددددالسيؽ وقدددددد 

ين لتددددارين اإلنددددداني و تددددار ىددددي أوث ميثددددا  فددددي اكاندددده ىددددذه العقيدددددة 
امدددرأة أو  ،مددددمسا  كدددا  أم غيدددر مددددمؼ  لتحريدددر اإلنددددا  د ،السجتسعدددات 

أو  ،دو  أي تسييددددز عمددددي أسدددداس الددددديؽ أو العددددر  أو المددددؾ   ،رجددددبل  
 .....الن .أو الظائفة ،المغة أو الظبقة 

أقددام اإلسددبلم حزددارة يدد  مي مدددلؾث عددؽ تؾضددي  كبلسددظدداب اإلالخ
حزارة تعمي  ،حي الذي ىؾ ىدي الدساء إلي األرض مشزبظة بزؾابط الؾ 

يسدة وق ،وقيسدة العمدؼ  ،وقيسدة العقدل  ،إلي أقري درجة مؽ قيسة اإلنددا  
وإعسداث  ،عل مؽ العمؼقيسة التشسية و عسارة األرض و تجو  ،اإلبداع العمسي 

ر مشغؾمددة مددؽ كددل ىددذا فددي إطددافريزددة ديشيددة .  ،سددارة األرض وع ،العقددل 
  وتحفدددددددددع ،و حقؾقدددددددددو  ،ع لئلنددددددددددا  كرامتدددددددددو القددددددددديؼ التدددددددددي تحفددددددددد
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مشغؾمددة مددؽ القديؼ التددي تتزددسؽ  ،امتيدا لمذدعؾب حقؾقيددا واسددتقبلليا و كر 
. بيدددق العدالدددة و اإلخددداء و السددددداواةإفذددداء الددددبلم و نذدددر الحددددق و تظ

ونقرددد مشغؾمددة مددؽ القدديؼ تزددسؽ لكددل إندددا  حقددو فددي إ  يعدديش  مشددا . 
واألمدددؽ  ،األمدددؽ االقتردددادي  و ،مؽ ىشدددا كدددل أندددؾاع األمدددؽ السدددادي بددداأل

 ، واألمدؽ الفكدري،ؽ الديشي واألم ،واألمؽ االجتساعي و األسري  ،الدياسي 
وقد لخص القر   الكريؼ رسدالة اإلسدبلم السعشؾي.... الن . ؽ الشفدي و مواأل

 ( سؾرة األنبياء.701)َّ ڇ      گ گ        گ ک ک ڇفي قؾلو تعالي 

غير ما حد مؽ قيسة و قد أعمه إلي وإذا كانه الحزارة اإلسبلمية   
لتؾال إلي سشؽ هللا في العقل اإلنداني  السظالب شرعا باقدرات وفعاليات 

ولزيادة الظاقة  ،لبلنتفاع بيا  ،السجتسعات و التارين و اإلندا  الكؾ  و 
دخرات ولمتسكؽ مؽ تؾعي  الس ،اإليسانية عشد السدمسيؽ و السؤمشيؽ 

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ ڇلئلندا   اسخرىالكؾنية التي خمقيا هللا و 

( سؾرة 92)َّ ڇ ی ی ی    ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ       ېئ ۈئ ۈئ ۆئ
فإ  العقل اإلنداني و الحؾاس اإلندانية كسرادر لمسعرفة إنسا ىي  ،البقرة 

بسشغؾمة مؽ القيؼ و الثؾابه و مشزبظة  ،مشزبظة بزؾابط الؾحي 
فشحؽ  ، ية تبادليةية فعبلقة العقل بالشقل في اإلسبلم عبلقة تفاعمالذرع

بط العقل بالشقل . ومشغؾمة القيؼ و الثؾابه في و نز ،نفيؼ الشقل بالعقل 
االقترادي و إطبل   الشيزة و التقدم السادي و اإلسبلم وعيفتيا 

االجتساعي و التكشؾلؾجي و الدياسي .. الذامل مع الحفاظ عمي إعساث 
عرقي أو ديشي أو ة و العدث لمجسيع دو  تسييز عمي أساس مبادئ الرحس

 ،أو الفداد  ،واالبتعاد عؽ كل ما يؤدي إلي االنحراف أو الغمؼ  ، مذىبي 
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 ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺڇأو اإلفداد . يقؾث تعالي 

 .( سؾرة اإلسراء2) ڇ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ
جاالت مو  ،والعظاءات الحزارية لئلسبلم شسمه كل مجاالت الحياة  
الت الكؾ  .وىذا ما يجب أ  يركز  عميو ومجا ،ومجاالت العمؼ  ،السجتسع 

مجتسع  وأوث ،حزارة الخظاب اإلسبلمي  فقد أرسي اإلسبلم دعائؼ أوث 
في التارين ال يؤسس عمي أساس أثشي أو عشرري و إنسا عمي دعائؼ 

أوث مجتسع  ،إيسانية قيسة أخبلقية تداوي بيؽ كل البذر دو  أي تسييز 
وفي  ،وفي االجشس  ،وفي المؾ   ،تعددي أل  اختبلف البذر في الديؽ 

أوث مجتسع يؤسس عمي عقد  ،المدا  ....سشة مؽ سشؽ هللا في كؾنو 
وحقؾ   ،ويحكسو دستؾر يحدد حقؾ  الشاس وحرياتيؼ  ،اجتساعي واقعي 

 الحاكؼ و السحكؾميؽ و واجباتيؼ .

وقد أىدت حزارة اإلسبلم السشظمقة مؽ الكتاب و الدشة لئلندا  
كرامتو . ىذه الحقؾ  رياتو و عرفو األ  بحقؾ  اإلندا  و حما ن ألوث مرة

ولؼ يتؾال إلييا  ،ليده مشحة مؽ حاكؼ أو مؽ دولة  ،والحريات والكرامة
 ،وإنسا ىي مشحة مؽ الخالق لكل الخمق  ،يؼ ونزاليؼ حالشاس نتيجة لكفا

وتكريؼ هللا الخالق لكل  ، ووحدة األال البذري  ،مزسؾنة بؾحدة الخالق 
 ڳ ڳ گ گ  گ گ ک       ک ک ڇوليس لفلة معيشة  ،اسالش

  ڇ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ
 ( سؾرة اإلسراء10)

سبلم ىؾ تارين السيبلد الحقيقي لكل ما يعده كل ىذا يعشي أ  اإل
ويفاخر بو العالؼ كمو .  ،الغرب إفرازا  لمعقل الغربي بعد عرر الشيزة 

 ،حرياتو وكرامتوو  ،دا  سيبلد الحقيقي لحقؾ  اإلنفاإلسبلم ىؾ تارين ال
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وتارين  ،تارين ميبلد حقؾ  الظفل  ،تارين السيبلد لتحرير السرأة و الرجل 
دولة تمغي فييا  ،إرساء أوث دولة في التارين تقؾم عمي أسس دستؾرية 

أو  ،الشدب كل أشكاث التسيز بيؽ البذر عمي أساس المؾ  أو العر  أو 
دولة الرسؾث امي هللا عميو و سمؼ  كانه ،الفقر... أو الغشي و  ،الظائفة 

وىذا  ،انفراث الدولة عؽ شخرية الحاكؼ ىي أوث دولة يؤسس فييا مبدأ 
ىؾ الذرط الذي يزعو فقياء القانؾ  الدستؾري و العمؾم الدياسية لشذأة 

وطبق تظبيقا كامبل  ،الدولة الحديثة . ىذا السبدأ أرسي في حياة الرسؾث 
 رؾر التالية . وبعض الع ،في عرر الرحابة 

د الحقيقي لمديسقراطية الراشدة الحزارة اإلسبلمية ىي تارين السيبل
وىذه ىي الذؾري في  ،ىداية هللا لخمقو السشزبظة بؾحي الدساء و و 

بلمية ىي تارين السيبلد الرحي  والحزارة اإلس ،السرظم  اإلسبلمي 
 ،الؾسظية والتدام  و ،والسؾاطشة  ،السشزبط لسفاىيؼ التعايش الدمسي و 

 واالعتداث...الن.

ذكل قاطع عمي رفض كل اؾر الغمؾ قد أكدت حزارة اإلسبلم بو 
ر السذروع فاإلسبلم ديؽ الدبلم غيالعش  غير السبرر و التظرف واالرىاب و و 
 ولكل الشاس عمي مدتؾي العالؼ.  ،األمؽ لكل السؾاطشيؽ داخل الدولة و 

سفكريؽ و أىدت الحزارة اإلسبلمية أطمقه إبداع العمساء و ال
أو  ،سؾاء في مجاث العمؾم اإلسبلمية  ،مشغؾمات مؽ العمؾم الجديدة 

أو في مجاث  ،ندانية اإل أو االجتساعية و  ،و الرياضية أ ،العمؾم الكؾنية 
الفكر الفمدفي . وما ىؾ أىؼ مؽ ىذا أ  العقل السدمؼ ىؾ الذي أبدع 

عات العمساء خظؾات السشيج العمسي التجريبي الذي كا  أساس إبدا
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 ،والفمػ  ،فيزياء و الكيسياء لالسدمسيؽ في مجاالت عمؾم الكؾ  كا
وكا  ىؾ مشظمق اإلبداع في مجاث إنذاء عمؾم  ،والجغرافيا  ،والبرريات 

تحقيق الروايات  ،التارين و اإلندا  و  ،جديدة في مجاالت االجتساع 
بلمي في مجاث سقد أبدع العقل اإلخية )مشيجية البحث التاريخي( . و التاري

القيؼ االقترادية استشادا  إلي الحقائق القر نية الثابتة في ىذا االقتراد و 
الردد . وقد كانه العظاءات اإلسبلمية األساس النظبل  عرر الشيزة 

 في أوربا و الغرب بذكل عام .

قدمه الحزارة اإلسبلمية السدتشدة إلي الؾحي عظاءات جؾىرية في 
 ،وضؾابظيا  ،سرة و بيا  أركانيا و شروط قياميا مجاث إرساء مؤسدة األ

ذه السؤسدة وحقؾ  وواجبات أعزائيا .وقد أحاط اإلسبلم ى ،ووعائفيا 
حتي الذرعية .. و ساية واالستقرار و الحبكل ضسانات الدبلمة والشغافة و 

اإلسبلم أساليب أدارة األزمات  بالشدبة لسا يعترييا مؽ أزمات فقد أوض 
ؽ أ  ترل إلييا أية مشيجية بسشيجية ربانية ال يسك ،ية السذكبلت األسر و 

. كذلػ فقد كا  عظاء الحزارة اإلسبلمية  السشزبظة بيدي الدساء بذرية
في مجاث التربية مكثفا  في مجاث االقتراد فكرا  وسمؾكا  و واضحا  جميا  و 

والذي يؤدي واجبات االستخبلف في عسارة  ،وبشاء اإلندا  السؤمؽ بربو 
الدولة واإلندانية كميا. وقد كا  ح و الشفس و األسرة و السجتسع و و الر 

حدؽ ، وربظيا بالتربية و اإلسبلم سباقا  إلي معالجة قزايا الرحة الشفدية 
 الخمق. 

وقد كا  لئلسبلم عظاؤه الذي ال يرل إليو عظاء وضعي في مجاث 
ص د حر وق ،وضع ضؾابط أخبلقية في مجاث الحروب و الشزاعات السدمحة 

ية إتفاقيات وضعية محمية أو إقميسية أو اإلسبلم بذكل ال يرل إليو  
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سؾاء الذيؾخ أو الشداء  ،عمي حساية غير السقاتمييؽ مؽ السدنييؽ  ،دولية
سؾاء أكانؾا مدميسؽ أم غير مدمسيؽ . بل إ  أوث  ،أو األطفاث أو العباد
ع دفاعا  شر  أوضحه بجبلء أ  اإلذ  بالقتاث إنسا ،ث القتا ية شرع فييا 
والدفاع  ،وتحرير الشاس  ،ولشررة السغمؾميؽ  ،وعؽ الدعؾة ،عؽ الدولة 

 ،وعؽ أمؽ الذيؽ يسارسؾ  العبادات السختمفة  ،عؽ حرية األديا  جسيعا  
 پ پ پ پٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇوالذيؽ يديشؾ  بأديا  مختمفة 

 ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ  ٿ      ٿ ٿ      ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

  ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

( سؾرة 00-92)َّ ڇ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃڃ
 الحج

 ،الرؾامع ...كميا أماكؽ لعبادة غير السدمسيؽ البيع والرمؾات و و 
ومؽ أبرز  ،حتي أثشاء الشزاعات السدمحة  ،يحسييا اإلسبلم حساية كاممة 

والشغؼ والسشغسات ذظة زارة اإلسبلمية أنيا ربظه كل األنعظاءات الح
 ،والدوث يؽ السجتسعات ب ،لعبلقات داخل السجتسع الؾاحد اوالسؤسدات و 

عمي العكس تساما مؽ كل  ،الزؾابط األخبلقية ربظه ىذا كمو بالسبادي و 
وفي الحزارات البلحقة و السعاارة  ،الحزارات الدابقة عمي اإلسبلم 

والشفعية  ،والسادية  ،الفردية اليؾم . ىذه الحزارات التي تعمي مؽ قيؼ 
ساما بيؽ االنذظة االجتساعية وتفرل ت  ،اتية غير السشزبظة البرجسو 

وتعمي مؽ قيؼ االستستاع الحدي عشد  ،بيؽ القيؼ األخبلقية واالقترادية و 
تذريع بل و  ،ىذا ما أدي إلي عيؾر  ،ية اإلندا  دو  أية ضؾابط ديش

 أنؾاع مختمفة مؽ االنحراف كالجشدية السثمية و البغاء...... الن.
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ديدة مثل سبلم كا  ليا عظاؤىا الستسيز في مجاالت عحزارة اإل
والحفاظ عمي  ،والتربية  ،االقتراد  ،مجاث األسرة مجاالت تحرير اإلندا  و 

ومجاث التشسية الذاممة و بشاء أقري قدر مسكؽ مؽ  ،نقاء البيلة تؾاز  و 
تبارا مؽ القؾة االقترادية اع ،السجتسع كل مجاالت الحياة و القؾة في 

وحتي قؾة  والفكرية ... ،التكشؾلؾجيا األسرية تساعية و العمسية و واالج
ؾاع مؽ القؾة ربية اإلسبلمية . لكؽ كل ىذه األنالذخرية التي تفرزىا الت

والسدلؾث عؽ  ،القيسة األخبلقية مؽ القؾة اإليسانية و  ا تشبثق أساسا  إنس
ل السجتسع ات التشذلة االجتساعية داخدكل مؤس ،بشاء ىذه القؾة األخيرة 

ي إل ،اعتبارا  مؽ األسرة ،ه السؤسدات السدمؼ . وىشا يجب أ  تتكامل ىذ
ومجتسع  ،لشؾادي وا ،واإلعبلم  ،السدرسة إلي السدجد و  ،العائمة األكبر 

ومختم  السؤسدات الحكؾمية و غير  ،سع السحميوالسجت ،الجيرة 
 الحكؾمية داخل السجتسع العام... الن

بلم لئلندانية و لكل ز معظيات حزارة اإلسوإذا ما حاولشا ايجا
 ،مفرد مشذ أكثر مؽ أربع عذرة قرنابل ل ،السؤسدات السجتسعات والدوث و 

 ،بشاء اإلندا   ،قمشا أ  اإلسبلم اىتؼ بالعسارة و البشاء بالسفيؾم الؾاسع 
وبشاء الدياسة  ،وبشاء االقتراد  ،وبشاء األسرة الرالحة  ،وبشاء الجساعة 

و السرأة وبشاء العبلقات الذرعية الشغيفة الظاىرة بيؽ الرجل  ،لقؾة وبشاء ا ،
عبلقات الشاس وبشاء القيؼ العميا ومكارم األخبل  التي تحكؼ فكر وسمؾك و  ،
 ، وتحكؼ كل نغؼ ومؤسدات السجتسع ،وتحكؼ العبلقات بيؽ الدوث  ،

ة د استشباطو مؽ مرادر الذريعة األساسيوالشػ أ  ىذا كمو يسكؽ فيسو و 
الدشة . يقؾث عمساء القر   و السفدريؽ و ة ومؽ أقؾاث الفقاء و والدش ،القر   
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 ی ی ىئ ىئىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ  ۇئ ۇئوئ وئ ەئ ەئ ڇتعالي 

 ( سؾرة ىؾد17)َّ ڇ   ىب مب خب   حب جبيئ ىئ مئ حئ جئ ی       ی
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 اخلطاب اإلسالمي و الرتكيز عل حضارة العمارة 

العسارة السظمؾبة و التي وقد بيؽ القر   و الدشة أنؾاعا  كثيرة مؽ 
 يجب عمي الخظاب اإلسبلمي إبرازىا و التركيز عمييا و أىسيا : 

حت:حتعمدرةحت إل سدن : بالتربية و غرس العقيدة و القيؼ و مكارم  أوالً
 األخبل .

دات : بربظيا بخالقيا مؽ خبلث العقيدة و العبا ثد لًدحت:حتعمدرةحت لروح
..الن والعبلقات. ،والدمؾك  ،فكار و األتظبيق أحكام الذريعة في الشيات و 

 ومؽ خبلث التقؾي ومراقبة هللا في الدر و العمؽ . 

وقسع الشفس األمارة  ،: تزكية الشفس المؾامة  ثدلثًدحت:حتعمدرةحت لجفس
 ،الحدد كالحقد و  ،ؽ كل اآلثام و الذرور و تشقية الشفس م ،بالدؾء 
 واآلثره...الن. ،نانية واأل  ،وعدم حب الخير لآلخريؽ  ،والشسيسة  ،والغيبة 

..لكل ما يشفع والعمؼ و التعميؼ .. ،بالسعرفة  ، ر بعًد:حتعمدرةحت لعقل
مجتسعو و الشاس جسيعا  . وقد كانه أوث  ية نزله في اإلندا  و أسرتو و 

 الذكر الحكيؼ ىي )اقرأ( 

وإعظاء  ،واالعتداث  ،والشغافة  ،: بالرحة  خدمسًدحت:حتعمدرةحت جلسد
والبعد عؽ كل ما يؤذي الجدد مؽ  ،وبالرياضة السقبؾلة  ،كل ذي حق حقو
واإلسراف في كل األمؾر ) كل د  ،ا والزن ،والسخدرات  ،محرمات كالخسر 

شرب....( وىذا يعشي تظبيق مشيج الؾسظية السشزبظة بأحكام  سير د
 الذرع. 
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حت أسرة حتعمدرة حت: في  ،م : تظبيق معايير و أحكام اإلسبل سد سًد
سؾاء في  وأداء ميام أعزائيا د ،وعائفيا  وفي ،شاء األسرةوب ،االختيار 

 ،أو في مجاث ُحدؽ إعداد و تربية األبشاء  ،مجاث حفع حقؾ  كل عزؾ 
الرحسة السؾدة و وتحقيق الدكؽ و  ،لعذرة بالسعروف أو في مجاث ا
 ألعزائيا ....

حت حت جملخمع:سدبعًد ي الذؾرى و حق تظبيق مشيج هللا ف ، عمدرة
السزسؾنة مؽ  ،كرامتو  التستع بحقؾ  اإلندا  و حفعحرية و الشاس في ال

والعسل  ،عدم التسيز بيؽ الشاس عمي أي أساس غير التقؾى و  ،الخالق
سع إنسا السرال  السذروعة . وعسارة السجتوتحقيق الخير و  ،الرال  

والؾاؾث إلي سشؽ هللا في  ،وإعساث العقل  ،التشسية  يكؾ  بإعساث فريزة
اإلندا  ...وىذا يعشي تفعيل فريزة طمب العمؼ تسع والتارين و الكؾ  والسج

وذلػ لبشاء القؾة الذاممة في السجتسع السدمؼ . ىكذا تكؾ  عسارة  ،
والعدالة  ،الرحسة بتظبيق قيؼ الشيزة و  ،اإلسبلمية السجتسع في الحزارة 
 بالسعايير اإلسبلمية . 

حت لدويل حت جملخمع حتعمدرة حت: خبلث إعبلء : وىذا يكؾ  مؽ  ثدمجًد
 ،ي التي أوجبيا القر   الكريؼ التعايش الدمساآلمؽ والدبلم و  إفذاء قيؼو 

عشد تأسيدو ألوث دولة  ، ^وجاءت واضحة واريحة في أحاديث الرسؾث
: افذؾا الدبلم ما قاث )يا أييا الشاسحيث كا  أوث  ،إسبلمية في السديشة 
لشاس نيام . تدخمؾ الجشة اوامؾا بالميل و  ،وامؾا األرحام  و اطعسؾا الظعام

 .7/711والدرامي . مذكاة السرابي  ،وابؽ ماجة  ،بدبلم( رواه الترمذي 
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أما الحرب فيي حالة  ،والدبلم ىؾ األال في العبلقات الدولية 
 طارئة يتؼ المجؾء إلييا عشد الزرورة . وليده مؽ أاؾث الديؽ .

الشبي امي  وقد حرص اإلسبلم متسثبل  في القر   و الدشة ما فعمو
هللا عميو وسمؼ و الرحابة عمي إرساء ثقافة التعايش الدمسي داخل 

فبل  عدوا  إال عمي الغالسيؽ . ولؼ تذرع  ،وبيؽ الدوث  ،السجتسعات 
أو عؽ  ،أو عؽ الدعؾة  ،الحرب في اإلسبلم إال لمدفاع عؽ الدولة 

سة لمقزاء عمى الفتشة . وىذا ما سؾف نفرمو في الدرا ،السدتزعفيؽ 
وقد سبق اإلسبلم كل القؾانيؽ الدولية واإلندانية السعاارة فيسا  ،الحالية 

وإعساث السعاىدات  ،يترل بتحقيق األمؽ و الدبلم و عدم نقض العيؾد 
 التي تحفع حقؾ  الدوث و السجتسعات . 

تظبيق أمر هللا في عسارة األرض مؽ خبلث  ، حدسعًدحت:حتعمدرةحت لد لد
ومؽ خبلث عسارة  ،واإلسبلم بأركانو الخسدو  ، اإليسا  بأركانو الدتة

األرض بالزراعة و الرشاعة و التجارة والخدمات ومؽ خبلث االستستاع 
 پ پ    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ڇبالظيبات التي أحميا هللا 

العسارة ف،  ( سؾرة األعراف97) َّ ڇ ٺ ٺ ٺ       ٺ ڀڀ   ڀ  ڀ
 ،بالقيؼ األخبلقية  ىي التسية الذاممة السشزبظة ،في مرظم  اإلسبلمي 
 .في السرظم  السعاار 

حت:حتعمدرةحت آلخ  ،: الدنيا مزرعة اآلخرة . والدنيا دار اختباررةعدشرً 
    ى ى ڇوبشاء لآلخرة . وتتسثل عسارة اآلخرة في قؾلو تعالى  ،وابتبلء 

 ېئ ۈئ ۈئۆئ ۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئەئ    ەئ ائ ائ
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( سؾرة 11) ڇجب يئ ىئ مئ  حئ جئی ی ی ی ىئ  ىئىئ ېئ  ېئ
تتسثل في  خر  ية نزله في القر   الكريؼ وىي قؾلو تعالى  كسا،  القرص

  حب جب يئ ىئ مئ          حئ جئ ی یی    ی ىئ ىئ ىئ ېئ ڇ

 .( سؾرة البقرة917) ڇ خب
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اخلطاب الديين و شرح جوانب اإلسالم 

 ومكوناتى :

م خسدة جؾانب أساسية يجب فيسيا وفيؼ أوجو بلسيتزسؽ اإل
ألساس لمثؾابه الجؾىرية لئلسبلم كسا التفاعل بيؽ مكؾناتيا وىي االتكامل و 

سؾف نؾض  فيسا بعد . ىذه الجؾانب ىي التي يجب أ  يركز عمييا 
 الخظاب الديشي وىي : 

: وىي عقيدة التؾحيد الكامل   الخالق البارئ الذي   لعقلدة – 7
 ،األرض وما بيشيسا كل األكؾا  والسخمؾقات وىؾ قيؾم الدساوات و  خمق

اسد لؼ يمد ولؼ يؾلد وليس كسثمو أحد لو األسساء  دوىؾ واحد احد فر 
 .الحدشي 
الدشة األحكام التي استسدت مؽ القر   و وتعشي   لشريعتحت- 9

شغؼ تشغؼ العبلقات بيؽ الو  ،معامبلت الشاس في الدنيا ت و لتشغيؼ عبادا
قيق الخير والعدث والدبلم الدوث لتحوالسؤسدات والجساعات والسجتسعات و 

 اة الكريسة لجسيع الخمق.الحيخاء و اإلو 
حت أخالق -9 حتومكدر  حت لعيلد أمؾر مظمقة تتجاوز وىي  ،  لقلم

وىذه السشغؾمة  ،السجتسعات حدود الزما  والسكا  والثقافات والذعؾب و 
نادي  ،ساء األخبلقية القيسية ىي مذترك ديشي وثقافي في كل رساالت الد

ة ي دمحم عميو الربلحتبيا كل أنبياء هللا ورسمو مشذ أبؾ البذر أدم و 
 ،نؾحزم رسميؽ ومؽ بيشيؼ الخسدة أولي العالسالدبلم مرورا بكل األنبياء و و 

 تدميسو .ودمحم عمييؼ جسيعا ابلة هللا و  ،وعيدي  ،ومؾسي  ،وإبراىيؼ
التي و تذير إلي مشغؾمة العمؾم و الفشؾ  و   ضادرةحت إلسالملت -0

تحه تأثير الدعؾة إلي أنذأىا العقل السدمؼ و نذرىا عمساء السدمسيؽ 
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 تبار العمؼ و التعمؼ و التعميؼواع ،إعساث العقل و الفكر كفريزة ديشية 
 ،وفي اإلندا  وفي السجتسع،  ،ؽ هللا في الكؾ  الؾال إلي معرفة سشو 

لبلستفادة مؽ السدخرات الكؾنية مؽ جية .....وفي التارين... الن 
وتقؾية اإليسا  الديشي في  ،مؽ جية أخري  جسيعا و السشافع لمشاستحقيق و 

نفؾس السدمسيؽ مؽ جية ثالثة . ىذا إلي جانب أ  الحزارة اإلسبلمية 
اء الدولة عمي مجسؾعة مؽ األسس ىي التي أنذأت مؽ العدم فؽ بش

 -حيث أسس الرسؾث   السبادئ لؼ يتؾال إلييا الييا الشاس إال حديثا  و 
التعاقد الحر بيؽ الحاكؼ د أوث دولة إسبلمية عمي  - الدبلمعميو الربلة و 

 ،نبذ القيؼ الجاىمية  ىعمو  ،خاء والسآخاة بيؽ الجسيع وعمي اإل ،السحكؾم و 
أسس وعمي دستؾر واض  السعالؼ بيؽ جسيع مكؾنات السجتسع. كذلػ 

مدمسيؽ  ،الشاس جسيعا متداوية  مبدأ السؾاطشة فحقؾ   ىالسجتسع عم
رية العقيدة و الدفاع وحرياتيؼ مكفؾلة بسا في ذلػ ح ،غير مدمسيؽ و 

غير مدمسيؽ بذرط فؾث بيؽ مكؾنات السجتسع مدمسيؽ و السذترك مك
االلتزام ببشؾد الدستؾر. حزارة اإلسبلم أسده أوث دولة في اإلسبلم عمي 

أساس عر  أو ديؽ أو لؾ  أو طبقة  ىسيادة القانؾ  دو  تسييز يقؾم عم
 ىعملؾطشي و ى التؾافق اوعم ،سده السجتسع عمي وجؾد مؤسدات أ ،

تحقيق الخير جتسع دو  تسييز في حكؼ السجتسع و مذاركة كل أبشاء الس
عدم االعتداء أو وقؾانيشيا و بسؾاثيق الدولة  ،بذرط االلتزام  ،العام لمجسيع 

بيذا أسس لسبدأ الدولة وإفذاليا و  مأو الدعي ليد ،مر مع األعداء التآ
اعية والدياسية والؾطشية عادىا القانؾنية واالجتسالسؾاطشة السدلؾلة بأب

 .واالقترادية...الن
والتقشية والترجسة  أ  اإلسبلم أسس حزارة العمؼيعشي  كل ىذا 

 .حرياتو لكل الشاس دو  تسييز والفشؾ  واآلداب وحقؾ  اإلندا  و 



 

22 
0225 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

والسالم  iراب الديني وحضارة العماالخط
وطيأ.د/ نبيل السمال في اإلسالم  

حتو -5 حت لجباليت حت إلسالمي لسرية . أكد الرسؾث عميو   لخدريخ
سشة الربلة والدبلم و  و عميوأىسية األخذ بدشت ىبلم عمدالالربلة و 

وقد سؽ الخمفاء الراشدو  مجسؾعة  ،مفاء الراشديؽ السيديؽ مؽ بعده الخ
كبيرة مؽ الدشؽ السعتبرة في ديششا اإلسبلمي .. وعمي السدلؾليؽ عؽ 
الخظاب الديشي تؾعية الشاس بحقائق تاريخشا اإلسبلمي خااة سيرة 

ثؼ بعد  ،دو  مؽ بعده اشالدبلم وسيرة الخمفاء الر لربلة و الرسؾث عميو ا
فييا الخميفة الخامس عسر بؽ عبد دوث الستعاقبة كالدولة األمؾية و ذلػ ال
 والدولة العباسية وما بعدىا . ،العزيز 
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 أن يتشلح بى القائم باخلطاب الديين ما جيب 

بية الديشية وعمى السدلؾليؽ عؽ الخظاب الديشي مؽ معمسي التر 
اقتراديات والسدلؾليؽ عؽ اجتساعيات و  عمساء الذرعواألئسة والؾعاظ و 

و السدلؾليؽ عؽ الدراما الديشية و عؽ كرتؾ  األطفاث و كل  اإلسبلم 
الن يجب أ  وسائل االتراث التي تدتيدف تعريف الشاس برحي  الديش

وأ  يعمسؾا جسيؾر السدمسيؽ أ  ىشاك ثؾابه خسس  ،عمؼ  ىيكؾنؾا عم
ألنيا  ،التبديل  يظاليا التغيير و سية في اإلسبلم . ىذه ال تتغير والأسا

جؾز اإلجتياد فييا ألنيا و ال ي ،جداميسة وىذه  ،تسثل جؾىر اإلسبلم 
، أما ما عدا ىذه الثؾابه الجؾىرية إلسبلمشا الحشي  السرتكزات األسس و 
 فإنو يسكؽ االجتياد فيياالخسس 

دتجدات الحزارية بكل متابعة السواجب و فييا  وإعساث العقل 
جتساعية واالقترادية واألسرية والتربؾية والعمسية واالترالية يا االأنؾاع

اإلعبلمية .... إلن أمر يجب عمي السؤىميؽ لبلجتياد أ  يتردوا والعمسية و 
 :لو عمي أ  يكؾنؾا 

محيؽ بفقو الذرع د عمؾم القر   والحديث و الفقو واألاؾث مد –أ 
 ... الن .الدياسة الذرعية ..والعقيدة والمغة العربية و 

أ  يكؾنؾا مدمحيؽ بالسدتجدات السعاارة في مجاث االقتراد د  –ب 
االقتراض أنؾاع وأساليب التردير واالستيراد و وشركات التأميؽ و كالبشؾك 

مجاث الظب مثل أطفاث األنابيب والعبلج  االستيبلك ... وفياالنتاج و و 
 ....وىكذا.خاالستشداالجيشي ونقل األعزاء و 

العمسي  مدمحا  بفقو الؾاقع أي عمى عمؼ بالفيؼأ  يكؾ   -ج  
ؾانبو االيجابية أو جلمسجتسع السعاار بشغسو وجساعاتو وعبلقاتو وطبقاتو و 

مذكبلتو . ىذا أو ما نظمق عميو فقو الؾاقع السجتسع و  و أمراض الدمبية 
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. أ  .ذرعي أو السفتييدتؾجب مؽ ااحب الخظاب الديؽ أو السجدد ال
اسيات العمؾم االجتساعية وفي مقدمتيا عمؾم االجتساع مؼ بأسيكؾ  عمي ع

 ... النو التربيةالدياسة والشفس واإلندا  والدكا  واالقتراد و 
أو االجتياد أو الفتؾى أ   ييجب عمي القائؼ بالخظاب الديش –د 

و الحكؼ أو الفتؾى يمتزم التزاما تاما بزؾابط الذرع التي تحكؼ االجتياد أ
أو التجديد مع نص  ال يترادم الرأي أو الحكؼ أو الفكرةأأىؼ تمػ الزؾابط و 

الرال  العام و ليس الرال   وثانيا أ  يحقق ،الدشة ثبه بالكتاب و 
أ  يكؾ  االجتياد أو الفتؾى محققة  الثالث أ  يكؾ   األمرو  الخاص

فذرب الخسر الذي يدعي  ،وليده لسرال  وىسية  ،لسرال  حقيقية 
ه مرمحة نقؾث لو أ  ىذ ،ال يزر أحدا ستستاع و لو اال الذارب أنو يحقق

أ  الخسر مجرم شرعا ألنو اعتداء عمي العقل و  ،وىسية و ليده حقيقية 
فخالق  ،اإلندا  لكشو ىبة مؽ خالق الكؾ  و  ،و لػ وىؾ ليس ممكا لي أ
 الخدرات وىكذا .بو بالخسؾر و يوخالق العقل حرم تغي ،الشفس حرم االنتحار 
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 ة لإلسالم : الثوابت اخلمش

الكبري لئلسبلم الذي عمي  إذا ما أنتقمشا إلي الثؾابه الخسسو 
أو القائؼ السجتيد أو السفتي أو القائؼ بالدعؾة أو تدريس التربية الديشية 

خبلث وسائل التؾاال االجتساعي  بالدراما الديشية أو مسارس الدعؾة مؽ
جسيؾر ل يشقل أو يعمسياأنو يجب عميو أ  أنيا ال تتغير و أ  يعي غيره و 

 السدتسعيؽ أو السذاىديؽ ىي ما يمي ببداطة كاممة : 
تتسثل أساسا  في أركا  االسبلم الخسس )بشي و   لعقلدة:  وأحًت

ه إال هللا و إقام الربلة وإيتاء الزكاة الأال إاإلسبلم عمي خسس : شيادة 
ي أركا  . كسا تتسثل فوايام رمزا  وحج البيه لسؽ استظاع إليو سبيبل( 

  نؤمؽ با  و مبلئكتو و نبيو ورسمو واليؾم اآلخر االيسا  الدتة ) أ
فاىسا  لديشي أ  يكؾ  دارسا  و القائؼ بالخظاب ا ىعموشره ( و  والقدر خيره 
 لعمؼ العقيدة أو التؾحيد.  بذكل جيد
لرساالت وىي اليدف األساسي لكل ا ،  لشرعلت  ملقدصد:  ثد لدحًت

ى وىي تدس ،السرسميؽ تحقيقو ي حاوث كل األنبياء و وية واليدف الذالدسا
ل العقو الديؽ فسا جاء الديؽ إال لحفع . في اإلسبلم السرال  الخسدة 

نسا كل الشاس . فيذه إالشفس .. ليس لمسدمسيؽ فقط و والساث والعرض و 
ة لكل أبشاء السجتسع و لكل الشاس مدمسيؽ أو غير األمؾر معرؾم

 گ گ  گ گ ک       ک ک ڇتعالى يقؾث فا  سبحانو و  مدمسيؽ .

 ڇ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 ..دمسيؽ أو السؤمشيؽ أو الستقيؽلؼ يقل كرمشا الس، و سؾرة اإلسراء  (10)
 ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ڇكذلػ قاث تعالي 
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 ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ

                ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ  ڤ ٹ ٹ

ل قلؼ يو ،  لسائدة( سؾرة ا99)  ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ
ىدف الديؽ الذي ال  نفس مدمؼ أو مؤمؽ .. فكل نفس بذرية معرؾمة

ؽ أ  نزي  ىذه السرال  الخسدة ويسكىؾ حساية ال يقبل التغيير يسكؽ و 
حريات اإلندا  في إطار الزؾابط إلييا كرامة اإلندا  وحقؾ  اإلندا  و 

 العقمية الستفق عمييا .عية و الذر 
حت لداللتو  لثبالث قطعلت شرعلت ل  أحكد :  ثدلثدحًت .  قطعلت

ه األحكام قميمة جدا في الكتاب والدشة مثل أحكام الزواج والظبل  ىذ
الرىؽ .. الن  أما والسيراث وأحكام الربا والزنا وشرب الخسر وأحكام البيع و 

الداللة فيجؾز ء وىي ليده قظعية الثبؾت و األحكام التي قاث بيا الفقيا
 ساث العقل في إطار ضؾابط الذرع  السعروفة .فييا االجتياد و إع

السدتحبات يجب األلتزام بيا د الفروض والدشؽ و   لعبد  ث:  ر بعدحًت
 الدشة كا  و األفعاث الؾاردة بالكتاب و كالربلة و الريام و الزكاة و األر .

وفي مقدمتيا  ،  لقلمحت إلسالملتحتحت لعيلدحتوحتمكدر حت أخالق خدمسدحًت
 ۓ ڇوحتي مع األعداء  ،ؾالديؽ و األقارب تي مع الحوجؾب العدث 

 ۋ ۋٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ

وعدم الغمؼ فقد ،  ( سؾرة السائدة1) ڇ ې ې ې ۉ  ۉ ۅۅ
والسداواة والعسل وفعل الخير  ،وىؾ بيششا محرما حرم هللا الغمؼ عمي نفدو 

 التكافل االجتساعي و األخبلص و الؾفاء و االتقا  ... الن .و 
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 ب الديين و أنواعى : تعريف اخلطا

األال في الخظاب الديشي أنو كل درس أو تؾجيو أو تؾاية أو ردود 
أسلمة يسارسيا مدرس مؾاد شرعية أو إمام مدجد أو واعع أو مؾجو أو 

أو مؤل  دراما ديشية أو مسارس لمدعؾة مؽ لذرع مفتي أو مذتغل بعمؾم ا
طبلبا  ،جسيؾرا أي مؽ ىؤالء يخاطب ،خبلث وسائل التؾاال االجتساعي 

أو رواد مدجد أو مدتسعيؽ إلذاعة أو مذاىدي تمفزيؾ  أو محاضرة عامة 
ال يسارس الخظاب الديشي إال أاألال خظاب ديشي . و ... يظمق عميو 
اإلندانية السؾجية إسبلمية الذريعة أو العمؾم االجتساعية و  الستخرص في

تؾعية شي )اب الديلكؽ السذكمة أنو في الكثير مؽ السجتسعات يسارس الخظ
د خظبة د درس د لقاء إعبلمي ... الن ( غير الستخرريؽ   فعمي 

يعد شيخا  اإلسبلمالسدتؾي الؾاقعي كل مؽ يمبس عسامة و زي شرعي في 
وكل مؽ  ،يظمب إليو الشاس الرأي و الحكؼ الذرعي فيسا يريبيؼ مؽ أمؾر 

ه مذكمة كبري . يعتمي السشبر في األرياف يعد شيخا كبيرا و ىكذا .. وىذ
فالفتاوي و األحكام الذرعية والخظاب الديشي بذكل عام يجب إال يقؾم بو 

أو أو  ،إال مؽ كا  مؤىبل عمسيا مؽ األزىر بسؤسداتو السختمفة في مرر 
الخظاب الديشي ليس قاارا ثل كميات دار العمؾم و غيرىا . و كميات شرعية م

و ييتؼ بو وزارات كثيرة و عمي السداجد و لكشو يسارس في أماكؽ كثيرة 
مؤسدات كثيرة و غير قاار عمي مؤسدة األزىر و األوقاف و التربية و 
التعميؼ  و وزارة التعميؼ العالي و الثقافة و الذباب و التزامؽ ...كميا 

 مدلؾلة عؽ الخظاب الديشي.
ففي السدارس يعد معمؼ التربية الديشية مؽ مسارسي الخظاب  -7

 الديشي .
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في د يقؾم اإلمام و الخظيب ومؽ يؤدي الدروس  وفي السداجد -9
 السغرب قائسا بالخظاب الديشي ابلتي العرر و 

مؽ خبلث يعد وعاظ األزىر الستخرريؽ في العمؾم الذرعيةو  -9
 ،في  السحافغات مؽ القائسيؽ بالخظاب الديشي مديريات األزىر 

سؾاء تؼ ىذا في السداجد أو السدارس أو الجامعات أو السرانع 
 لشؾادي .... الن .أو ا

وفي مؤسدة أو مذيخة  ،القائسؾ  باألفتاء في دار األفتاء  -0
 األزىر يسارسؾ  الخظاب الديشي .

عمساء السجامع الفقيية الذيؽ يتردو  لمسدتجدات الحزارية و  -5
السعامبلت الجديدة . وىشا يقؾم عمساء الذرع و العمؾم اإلندانية 

و  السعامبلت الجديدةو سة السدتجدات و الظبيعية و غيرىا بدرا
فريق كل لو مجالو حكام الذرعية عمييا بذكل تعاوني كتظبيق األ

 و تخررو.
الديشي د سؾاء احافة أو إذاعة أو  ماإلعبل -1

تمفزيؾ  أو  كل مؽ يتردي لؤلفتاء أو التجديد أو إبداء الرأي 
يسارس خظابا ديشيا . وقد تعددت  ،في قزايا مؽ مشغؾر شرعي 

وكانه السريبة  ،بذكل كبير في سشؾات ماضية  القشؾات الديشية
أ  الكثير مسؽ كانؾا يسارسؾ  الخظاب الديشي فييا مؽ غير 

ي كمة أيزا  أ  كبل مشيسا كا  يشتسوكانه السذ ،الستخرريؽ 
وتشاقزه  ،الجساعات الدمفية و الرؾفية  ،إلي جساعة ما 

عات الفتاوي و األراء و ىشا يجب التشبيو إلي خظأ القؾث بجسا
ؾث عميو رسيؾحد ىؾ مشيج الدم  الذي كا  عميو ال فيساسمفية 

الربلة والدبلم و احابتو الكرام . ىذا السشيج ىؾ األال الذي 
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يجب تظبيقو وىؾ مذىب أىل الدشة و الجساعة الذي ىؾ مشيج 
ساه عدم عؾدة ىذه القشؾات السدأري ضرورة و  مؤسدة األزىر

 و التذته و عدم فيؼ الديؽبالديشية التي تدبب لمشاس البمبة 
لسا ندبو مؽ طرح ألفكار بعض متظرف و لسا تبثو مؽ فتاوي 

بعزيا ألىداف بعض و لمخمط  بيؽ الدياسة و الديؽ و  متشاقزة
 شخري .

ي لمخظاب الديشي إال الستخرريؽ كسا أري إال يترد
تجريؼ مؽ يتردي مؽ غير الستخرريؽ باعتبار الخظاب الديشي و 

ال يجب عمي أي شخص  ،اليشدسة و غيرىا   ميشة مثل الظب و
قابيا   مسارسة السيشة إال الستخرص السدسؾح لو عمسيا و ن

مؽ مؤسدة متخررة ز وأقدم و أعر  ىذه ،اجتساعيا  و قانؾنيا  و 
 السؤسدات ببل شػ ىي مؤسدة األزىر. 

كل ىذا يعشي أ  الخظاب الديشي ليس مدلؾلية األزىر فقط أو  
تاج لمتشديق بيؽ وزرات التعميؼ شيا مدلؾلية مذتركة تحلك ،األوقاف فقط 

و التزامؽ األجتساعي و األعبلم التعميؼ العالي و الثقافة و الذباب و 
كل مؽ يؤثر عمي الفكر و الؾعي  الدراما التمفزيؾنية و كرتؾ  األطفاث وو 
 ،نداء و رجاال   ،الؾجدا  و الدمؾك الديشي عشد الشاس أطفاال  و كبارا  و 
 قفيؽ و غير مثقفيؽ. مث
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 ضوابط أساسية للدطاب الديين اجليد : 

 ،يجب أ  يكؾ  القائؼ بالخظاب مقبؾال  مؽ جسيؾر السدتسعيؽ -7
وأ  يكؾ  متخررا  قادرا  عمي الحؾار و الرد عمي األسلمة و عمي تبديط 
األفكار و أ  يكؾ  قادرا  عمي مخاطبة جسيؾر غير متجانس فييؼ العالؼ و 

رجاث د  نداء د ،وأ  يراعي طبيعة الجسيؾر الستمقي لمخظاب  ،األمي 
يتدؼ  ،وأ  يكؾ  متؾاضعا  ،أطفاث د شباب د متعمسيؽ د غير متعمسيؽ ... 

الخير  وحب ،اطية و حب الشاس والتؾاضعمؽ الشاحية الشفدية باالنبد
فيشاك عمساء ليده لدييؼ القدرة  ،القدرة عمي تؾايل العمؼ و السعمؾمات و 

القائؼ لكؽ  ،حثيؽ مبدعيؽ ىؤالء يرمحؾ  با ،تؾايل السعمؾمات  عمي
د الدعؾي واألفتائي والتجديدي والتعميسي وىي أنؾاع  بالخظاب الديشي

يتظمب أشخاص لدييؼ القدرة عمي تبديط و تؾايل  ،متعددة و مختمفة 
فيسو ذكل يالسعمؾمات لمجسيؾر بذكل محدد وفي نقاط محددة و ب

جانب مجسؾعة أخريسؽ  الخرائص الستعمقة بذخرية . ىذا إلي الستمقي
وأ  يقؾث ما يفعمو  ،أىسيا أ  يكؾ  قدوة ومثبل  لمستمقيؽ  ،القائؼ بالخظاب 

 العسل .ال يكؾ  ىشاك انفرام بيؽ القؾث و و إ
حيددددث يجددددب أ   ،أ  يجسددددع بدددديؽ فقددددو الذددددرع و فقددددو الؾاقددددع  -9

 مبياتو وضدددؾابظوالسجتسدددع بإيجابياتدددو وسددد يكدددؾ  عمدددي درايدددة تامدددة بؾاقدددع
مددددؽ حيددددث  ،يددددؾر السخدددداطبيؽ وأ  يكددددؾ  عمددددي درايددددة بسذددددكبلت جس ،

وأسدددداليب الذددددرع فددددي مؾاجيتيددددا فددددبل  ،أسددددبابيا و و عؾامميددددا جددددذورىا و 
جددددات الجسيددددؾر سددددؾاء قيسددددة لمداعيددددة إذا لددددؼ يكددددؽ قددددادرا عمددددي تمبيددددة حا

ذددددكبلتيؼ بأسدددداليب  ومؾاجيددددة م ،الددددرد عمددددي األسددددلمة و  ،مددددؽ السعرفددددة 
ويجدددب أ  يكدددؾ  عمدددي تؾاادددل مدددع أىدددل الخيدددر و  ،بمدددة لمتشفيدددذ واقعيدددة قا
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وييدددددر ليددددؼ  ، حتددددي يؾاددددل إلددددييؼ مذددددكبلت الشدددداس،رجدددداث األعسدددداث 
 التؾاال مع السحتاجيؽ و حل مذكبلتيؼ .

لديشي أ  يكؾ  مظمعا  عمي  راء يجب عمي القائؼ بالخظاب ا -9
 ج مجامع الفقو الذرعي لسعرفة مؾقف الذرع مؽ السدتجداتئنتاو 

وأ  يؾض  األحكام الذرعية ليذه  ،غيرىا القترادية والظبية و الحزارية د ا
وأ  يكؾ  قادرا  عمي أ  يكؾ   ،الستغيرات الجديدة لمجسيؾر 

لمجسيؾر يقدم ليؼ حمؾال  واقعية و يسكؽ تظبيقيا.  مفيدا  
عمي وعي بجؾانب أ  يكؾ   يجب عمي القائؼ بالخظاب الديشي  -0

 ،ة مثل عمؼ الشفس و االجتساع و اإلندا  واألقتراد مؽ العمؾم االجتساعي
افية ) عادات وتقاليد ألنو يسارس الخظاب في مجتسع لو خرائص ثق

الؾاقع الشفدي  .... الن( و البد أ  يفيؼ جيدا  قيؼ وعبلقاتوأعراف و 
 االجتساعي لمستمقيؽ.واالقترادي والدمؾكي و 
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 أهم خصائص اخلطاب اإلسالمي الصحيح :

 خظاب يبذر ال يشفر . ،ب ميدر ال معدر خظا-7
فقد خمق الشاس مختمفيؽ و التعددية  ،خظاب تعارف ال تقاتل  -9

وىذا التعدد يجب أ  يكؾ  مؾضع ثراء ال اراع .  ،إرادة هللا في خمقو 
 ڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ    ڃ ڃ ڄ ڇيقؾث تعالي 

، ( سؾرة الحجرات79)َّ ڇ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ   ڇ ڇڇ
ي التعاو  عمي الخير العام إسشادا إلي السذتركات الثقافية التعارف يعشو 

 .نيؼ و طبقاتيؼ و أعرافيؼ ... النبيؽ البذر عمى أختبلف أديانيؼ و ألؾا
مل والرجاء والتقدم في بث األل و الخظاب اإلسبلمي خظاب األم -9

شؾط والخشؾع ضد القخظاب الذي يبث األحباط واليأس و . فالنفؾس الشاس
 ۀڇ أىدافو يقؾث تعالي لمذيؽ أسرفؾا عمي انفديؼبلم وقيسو و مبادئ اإلس

      ﮳    ﮲ ۓ ۓ ےے ھ   ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ( سؾرة الزمر59)َّ ڇ         ﮹         ﮸  ﮷    ﮵﮶ ﮴

 وئوئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ڇوقاث تعالي في سؾرة البقرة 

 ڇ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ

 ألمل لمشاس .الؾاعع فت  أبؾاب ا ىوعم،  ( سؾرة البقرة711)
مؽ الذرع فيؾ  الخظاب اإلسبلمي ضد التكفير بغير دليل قؾي  -0

هللا و أ  دمحم  ه إالالأال إفسؽ شيد  ،بديع تخظاب ضد التكفير والتفديق وال
القائسيؽ  وعمىبشص الحديث .   قتل إزنا و إ   فيؾ مدمؼ و هللا  رسؾث

السؾعغة بالحكسة و  مؾاجية االنحرافات واآلثام والرذائل بالخظاب الديشي 
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ذىب أو لؤلعداء بحق أو التكفير لمسخالفيؽ في السعؽ وأ  يبتعد  ،الحدشة 
 بغير حق عمي السخالفيؽ أو اآلخريؽ.

فالحزارات  ،كرة اراع الحزارات الخظاب اإلسبلمي يشبذ ف -5
الثقافات في الفكر اإلسبلمي تتبلق  و تتفاعل و تتحاور لخير جسيع و 

الربلة و الدبلم أخذ فكرة حفر الخشد  مؽ سمسا   الشاس فالرسؾث عميو
وىي تكشؾلؾجيا كا  يدتخدميا الفرس عباد الشار مؽ السجؾس  ،الفارسي 

حزارات غير ق فكرة الدواويؽ أخذىا مؽ ببلد و . كذلػ عسر بؽ الخظاب طب
 إسبلمية .
الخظاب اإلسبلمي يؤكد بؾضؾع عمي فكرة الدبلم و األمؽ بيؽ  -1

فالحرب ليده أابل  في اإلسبلم  ،يؽ أو غير مدمسيؽ كل الشاس مدمس
الدبلم والتعاو   ،األال في العبلقة بيؽ السدمسيؽ وغير السدمسيؽ ف
السجتسع أو عؽ  الحرب في اإلسبلم شرعه لمدفاع عؽو  ،ليده الحرب و 

االعتداء وعمة القتاث في اإلسبلم  ،حقؾ  السدتزعفيؽ السغمؾميؽ 
  ڇ ېئ ۈئ      ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ڇالسقاتمة لقؾلو تعالي و 

بقرة:   ٠٩١ال

فحتي في حالة الحرب الدفاعية و االستباقية وجو اإلسبلم بعدم 
العباد و كبار الذجر و السشازث و  عمي و أاالعتداء عمي غير السقاتميؽ 

  الدؽ و غير السقاتميؽ.
الخظاب اإلسبلمي يؤكد عمي فكرة الدولة السدنية و حساية  -1

وأ  شريعة  ،فبل يقتل إال السحاربيؽ  ،الة الحرب السدنييؽ حتي في ح
اإلسبلم أوث شريعة جاءت بحساية السدنييؽ و العباد مدمسيؽ أم غير 

أو  ئمدمسيؽ و حساية السرأة و الظفل و الذجر و الدواب و عدم تدمير ش
 شخص غير محارب .
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كل األنفس و األمؾاث و العقؾث  الخظاب الديشي يؤكد أ  -1
لديؽ و الكرامة مرانة لكل الشاس مدمسيؽ و غير مدمسيؽ  األعراض و او 

محفؾعة و معرؾمة  ما لؼ يكؽ ىشاك اعتداء  أو خروج عؽ السؾاثيق 
 ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ ڇوقيؼ ومبادي اإلسبلم عشدما قاث تعالى 

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڄ ڄ                ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ  ڤ ٹ

لسدمؼ مظمق نفس ،  ( سؾرة السائدة99) ڇ ڃ ڃ ڃ ڃ

 گ گ  گ گ ک       ک کڇأو غيرم مدمؼ و عشدما قاث تعالي 

 ڇ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

وقد  ،فالكرامة لكل بشي  دم مدمسا كا  أم غير مدمؼ  ( سؾرة اإلسراء10)
عادات الجاىميو ألنو حقؽ الدماء و القزاء عمي الثأر و أكد اإلسبلم عمى 

تعالي قتل و الدماء و لذا أكد سبحانو و يؤدي إلي متؾالية ىشدسية مؽ ال
 ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پڇ

( سؾرة 99)َّ ڇڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ
 السائدة
الخظاب اإلسبلمي يؤكد عمي أىسية السذاىب اإلسبلمية و عغؼ  -2

وآلرائيؼ و أحكاميؼ  لكؽ  ،الجيؾد الكبري السخمرة لعمساء و فقياء األمة 
اء و السرسميؽ . فيؤالء العمساء بذلؾا العرسة تقترر فقط عمي األنبي

مكمفيؽ بحل  ؾانؾ لؼ يكو  ،عغيسة لحل السذكبلت في عررىؼ جيؾد 
عمساؤنا و فقياؤنا و  ،دتقبمية غير مؾجؾدة في عررىؼ مذكبلت م
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عمييؼ  ،ع الفقو اإلسبلمي يؽ مؽ خبلث مؤسدات كبري مثل مجامالسعاار 
وكل ما يعؽ بباث  ،ية إنزاث األحكام الذرعية عمي السدتجدات الحزار 

لؽ يغمق في إطار الثؾابه و فيو الشاس في عررنا فباب االجتياد مفتؾح 
 الدابق اإلشارة إلييا .

يؤكد الخظاب اإلسبلمي عدم  تقديس بذر أو فقياء أو عمساء  -70
سشافذة لال يتعرض و  ،س الؾقه يجب إال نبخديؼ حقيؼ لكؽ في نف

سية وفي داخل مؤسدات عمتؾجياتيؼ و أحكاميؼ إال الستخرريؽ 
ليس أمر متروك لمجسيؾر  فتفشيد  راء العمساء  .مقدمتيا مؤسدة األزىر

 فيذا خظأ أو خظيلة كبري . ،غير الستخرريؽ و 
الخظاب اإلسبلمي يؤكد أ  الفتؾي تختم  مؽ زما  إلي زما   -77

خص إلي شخص . ومؽ ش ،ومؽ ثقافة إلي ثقافة  ،ا  ومؽ مكا  إلي مك
فإ  مؽ حق عمساء كل عرر أ   ،كبار العمساء أفتؾا في زمانيؼ فإذا كا  

يفتؾا لزمانيؼ بسدتجداتو الحزارية و مذكبلتو و عبلقاتو الجديدة . كل 
وىي التسكؽ مؽ  ،ارة إلييا التدم  بأدوات الفتؾي الدابق اإلشىذا بذرط 

مشغؾمة العمؾم العمؾم الذرعية(  وفقو الؾاقع ) فقو الذرع ) مشغؾمة
جتساعية التي تحقق الفيؼ العمسي لمسجتسع و جسيؾر السخاطبيؽ في اال

االجتساعية دية والشفدية و مختم  الجؾانب الفكرية و السيشية و االقترا
عمي عمؼ بفقو األقدميؽ  عمي عمساء كل عرر أ  يكؾنؾا و غيرىا . و 
مشاقذتو عمي إال يفعل ىذا إال الستخرريؽ و بأسمؾب عمسي رايؽ مع و 

  ،الدامية الخبلقية و السعرفية و العمسية و بالسكانة  ا االحتفاظ
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وتقدير جيؾدىؼ السخمرة في الفيؼ و التسحيص لكل جؾانب العمؾم 
 واجتياداتيؼ الكبري مؾضع التقدير عمي مدتؾي كل األجياث.  ،الذرعية 
أ  يركز عمي أ  العمؼ و التعمؼ الديشي اإلسبلمي يجب الخظاب  -77

ل لمؾال إلي سشؽ هللا في إعساث العقر والبحث العمسي و والتعميؼ و التفكي
ىي ارين ... كل ىذه فرائض إسبلمية و إالندا  و السجتسع و التالكؾ  و 

عسل ويجب أ  يركز الخظاب عمي أمريؽ أ  ال ،فروض إسبلمية واجبة 
  العمؼ و العسل يتزسشا  العمؼ والعسل الذرعي أو  ،إتقا  العسل عبادة   و 

الدنيا إذا فر  في اإلسبلم بيؽ عمؾم الديؽ و فبل  ،ؾم الدنيا عموالعسل و 
فكا  اليدف الؾال إلي سشؽ هللا وخدمة  ،ادقه الشؾايا و األىداف 

الظاقة اإليسانية لدي العمساء  إلي جانب زيادة ،الشاس عامة السدمسيؽ و 
 الستعميسؽ.و 

عمساء السدمؼ و عقل ب الديشي عمي فزل اليجب أ  يركز الخظا-79
وإبداع عمؾم اجتساعية جديدة  ،لسدمسيؽ في إبداع عمؾم طبيعية جديدة ا

فشؾ  عالسية إبداع  داب و و  ،التربؾية العمؾم الدياسية و مؼ االجتساع و مثل ع
الذي كا  مؽ األعساث اإلبداعية  ،وإبداع السشيج العمسي التجريبي  ،

أ  و  ،سشاطالشقي  تو ث الفقو في مجاث العمية و الدورا  لمسذتغميؽ بأاؾا
ل الرئيدي في تحقيق نيزة الغرب ىذا اإلبداع اإلسبلمي ىؾ العام

 ،واقمية ،عبر مشافذ األندلس  ،انتقاليؼ مؽ الغمسات إلي الشؾر و 
 ،طؾروىا فتقدمؾا فالغرب أخذوا عمؾم السدمسيؽ و  ، والحروب الرميبية

ال بتة و ؾيمة فتخمفشا  وسشؽ هللا ثاونحؽ تخميشا عؽ ىذه العمؾم مشذ فترة ط
. كافلو هللا بالشجاح في ىذا الجزءفسؽ يأخذ بدشو مؽ سششو ي ،تحابي أحدا  

اإلبداعات لعديد مؽ العمؾم و السدمسيؽ ىؼ الذيؽ أبدعؾا ا وقد كا  عمساء



 

52 
0225 يونيوعشر  الخامسالعدد  الدراسات اإلنسانيةكلية مجلة   

والسالم  iراب الديني وحضارة العماالخط
وطيأ.د/ نبيل السمال في اإلسالم  

 يو اليؾم القانؾ  الدولي العام وفالذيباني يشدب إليو إبداع ما نظمق عم
حيا  في مجاث الكيسياء  وجابر بؽ ،بدع في مجاث البرريات أالييثؼ إبؽ 

... الن و القائسة كبيرىا أقرىا كبار السذتغميؽ بتارين العمؼ مثل جؾرج 
 سارتؾ  و غيره . 

   ىشاك مرال  عمي الخظاب الديشي أ  يؾض  لمجسيؾر أ – 79
وىشاك مرال  مرسمة وىي التي  ،ىي قميمة مدتقرة وىي ثؾابه و مغيره 

الثقافات في والسكا  و الزما  وتتغير بتغير  ،تتشاسب مع كل عرر 
ىذه األخيرة تحتاج إلي اجتياء عمساء السجامع الفقيية  ،السجتسعات 
مع االنزباط ث بذأنيا إلي أحكام شرعية . ىذا ؾويجب الؾا ،السعاارة 

 األاؾث الذرعية الدابق إالشارة إلييا . والتقيد بالثؾابه و 
ؽ الحؾار دي عمي الخظاب الديشي أ  يؤكد عمي أ  اإلسبلم -70

يؾض  لشا كي  يحاور الخالق سبحانو  ،الدبلم التدام  و التفاىؼ و و 
بل تحاور مع  ،ومع الكفار تعالي األنبياء و بشي اسرائيل ومع السؤمشييؽ و 

الذيظا  .. وجسيع األنبياء تحاوروا مع أقؾاميؼ مؽ الكفار .. وقد عقدت 
سبلمي بسكة السكرمة عدة مؤتسرات مشيا مؤتسر دولي في رابظة العالؼ اإل

وإذا كا   ، شاركه فيو ببحث مظؾث ،حؾث الحؾار في القر   و الدشة 
لكؽ مع االحتفاظ الكامل بالعزه    ،التدام  و الغفرا  اإلسبلم ديؽ العفؾ و 

 و رسؾلو و لمسؤمشيؽ .
سشة 7700مؤسدة األزىر في مرر عمي مدار أكثر مؽ  -75

عمساء األزىر ىؼ الذيؽ أسدؾا لكل و  ،تشذر اإلسبلم الؾسظي الرحي  
ومرر ضد  ،الجامعات و الكميات اإلسبلمية في العالؼ العربي و اإلسبلمي 

كسا أنيا ضد كل مشاىج التظرف أو العش  أو  ،مشاىج التكفير العذؾائي 
و المغة العربية بحفع ومرر األزىر ىي التي حفغه اإلسبلم  ،االنحبلث 
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ونؤكد  ،كاث التظرف و كل أشكاث االنحبلث هللا ليسا . فسرر ترفض كل أش
عمي احي  اإلسبلم و عمي السشيج الدمفي الذي يركز عمي ثؾابه اإلسبلم 

 وىذا السشيج واجب اإلتباع لكل السدمسيؽ و ليس لجساعة دو  سؾاىا.
الخظاب الديشي يجب أ  يؤكد ما أكده اإلسبلم أنو ال اكراه في  -71
وأ  اإلندا  ال يدخل  ،ومؽ شاء فميكفر  ،وأنو مؽ شاء فميؾمؽ  ،الديؽ 

وأ  واجب العمساء فقط عرض احي   ،إلي ديؽ ما إال باختياره الحر 
 اإلسبلم فبل قير و ال إجبار عمي اعتشا  أي ديؽ .

ضدخسة لعمسائشدا أفشدؾا فييدا حيدداتيؼ بذدرية  كتدب التدراث جيدؾد  -71
ومدا  ،  اإلسدبلم نأخذ مشيا ما يتفق مدع ادحي ،لكششا ال نقدس كتب التراث 

 ،يتفددق مددع واقعشددا . نذددكر لعمسائشددا اجتيددادىؼ و مشاقذددة أمددؾر عرددرىؼ 
 وعمي عمسائشا مشاقذة قزايا عررنا في عل ثؾابه اإلسبلم وضؾابظو .

االستعبلء . و  ينمي بعيد عؽ االنفعاث و التذالخظاب اإلسبل -71
 احي  الديؽ باألدلة يقدمو  ،ب ىادئ يقدم الحمؾث لمسذكبلت خظا

 الثقافي الذي يدتؾعبو الجسيؾر. وبالسدتؾي الشفدي والسعرفي و  الذرعية،
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خلطاب الديين يف مواجوة التطرف ا

 : االرهابو

يجب أ  نسيز أوال  بيؽ ثبلثة أمؾر تذترك في بعض الستغيرات و تختم  
 في أخري .

وىؾ االيسا  بأفكار أو معتقدات أو إيديؾلؾجيات  ،أوال  : التظرف الفكري 
بعيدة عؽ الؾسظية و بعيدة عؽ احي  الديؽ اإلسبلمي كسا جاء في 

ىؾ ما جاء بو عمساء القر   الكريؼ و احي  الدشو . وىذا الديؽ الرحي  
وىؾ ما يعمسو و يدعؾ إليو األزىر  ،و أئسة مذىب أىل الدشة و الجساعة 

جي و كمياتو السختمفة . وىذا يعشي أ  التظرف ىشا أو فكري اعتقادي أيدلؾ 
بعيد عؽ وسظية اإلسبلم و عؽ قؾابتو و سساحتو و دعؾتو إلي كرامة كل 

وحقؾ  و حريات كل الشاس دو  تسيز عمي أساس عرقي أو  ،الشاس 
بذرط عدم ارتكاب سمؾكيات تترادم مع ثؾابه  ،ديشي أو مذىبي أو قبمي 

اإلسبلم و عقيده و قيسو و ال تقع ضسؽ جرائؼ الحدود أو جرائؼ القتل و 
و بذرط عدم االنتقاث جرح )القراص و الديو ( أو جرائؼ التعزير ال

السسارسات و العبلقات و االعتقاد إلي الفعل و الدمؾك و بالتظرف مؽ الفكر 
تعديل و بيا  وجو التظرف ىشا فكر مشحرف يحتاج إلي إابلح و . فالقزية 

 السؾعغة الحدشة و يدتعيؽ بسابالحكسة و ونجاح إلي خظاب ديشي رشيد  ،
 ليات و  أسفرت عشو مشغؾمة العمؾم األجتساعيةو الشفدية و التربؾية مؽ

االتجاىات و القيؼ و الدمؾكيات . وىشا يجب أ  ديشاميات لتغير الفكر و 
في  ،ف ومعار  ،يدتعيؽ الخظاب الديشي بالفيؼ الرحي  لعدة عمؾك 
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ربؾية و المغؾية إلي جانب العمؾم االجتساعية و التمقدمتيا العمؾم الذرعية و 
 الشفدية و الظبية. 

 ،بسعشي ترويع اآلمشيؽ انظبلقا  مؽ فكر متظرف مشحرف  ،ثانيا  : االرىاب 
 ترادية غير قانؾنية و غير مذروعة،أو انظبلقا  مؽ أىداف سياسية أو اق

يجرميا القانؾ  و  إجراميةأو محاولة ترويع اآلمشيؽ لتحقيق أىداف 
معيا إال لسسارسات ال يسكؽ التعامل تجرميا الذريعة اإلسبلمية . ىذه ا

بتظبيق القانؾ  و بالدبلح و بالقؾة السذروعة داخل السجتسع مؽ أجيزتو 
السخؾلة بذلػ و ىي الذرطة و الجيش و القزاء . ىذا ال مجاث لمخظاب 

القراص مؾقف اإلسبلم مؽ جرائؼ الحدود و  الديشي إال في تؾضي 
 التعزير.و 

مسارسة اإلرىاب أو انزسؾا إلي جساعات  ثالثا   : التظرف عمي أعتاب
إرىابية ىؤالء مجسؾعة لدييا أفكار متظرفة تحاوث الجساعات اإلرىابية 

ل االتراث السكتؾبة و الذفاىية السشحرفة غرسيا لدييؼ مؽ خبلث وسائ
االلكترونية لكشيا لؼ تسارس جرائؼ إرىابية . ىشا يكؾ  الخظاب الديشي و 

ومشاىج التربية  ،و الدروس في السداجد  بأنؾاعو السختمفة . الخظب
غيرىا مؽ أنؾاع الخظاب والدراما و كرتؾ  األطفاث و  ،رس الديشية في السدا
إرجاعيؼ لحغيرة اإلسبلم يؼ لترحي  فكر ىؤالء الستظرفيؽ و الديشي دور م

حترامو لحقؾ  وحريات ا  في وسظيتو و تدامحو و عدالتو و الرحي
 كرامة كل الشاس. و 
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عشي أ  الفكر الزاث السشحرف الستظرف ال يؾاجو إال بفكر احي  كل ىذا ي
مؽ خبلث خظاب ديشي تتؾافر لو الخرائص الدابق بيانيا . أما مسارسة 

فبل مجاث 5و الجرائؼ ضد الؾطؽ أو ضد السؤسدات أو ضد األفراد  اإلرىاب
فيو لمخظاب الديشي و إنسا لمقانؾ  و األجيزة السذروعة لحساية السجتسع 

مؽ جيش و شرطة و قزاء . فبل حؾار مع مؽ مارسؾا   مشوتحقيق و 
جساعات تحاوث ىدم أو مؽ ارتسي في أحزا  دوث و  اإلرىابالجرائؼ أو 

أخيرا  يجب التأكيد و إبقائو متخمفا ....الن و الؾطؽ و السجتسع و تفتيتو 
عمي الخظاب الديشي الرشيد يسكؽ أ  يحؾث دو  أ  يتحؾث الستظرفؾ  

 لي مسارسة اإلرىاب.فكريا  إ

 

 هذا و اهلل املوفق وهو اهلادي إيل سواء السبيل

 
 اإلندانية الدراسات لكمية األسبق العسيد
 األزىر بجامعة االجتساع عمؼ وأستاذ
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