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ABSTRACT 

The speech and call for the renewal of Islamic religious discourse in this time 

when the spread wrong understanding of the principles of the great Islam that call 

to love, tolerance and acceptance of others is very important in itself to develop 

and keep up with things the emergency in this era, taking into account the 

legitimate controls and stand at the borders. The discourse of the Islamic course, 

renewed always Most scholars and preachers are keen to renew their discourse 

according to their surrounding circumstances and the time in which they live 

because it must be accompanied by preacher and Khatib age in his call, and if 

you did not initiate the renewal of rhetoric it is accused of backwardness and 

Tnfroh people can not find from listening to his call, and his speech, I do not 

think a reasonable person wants that people are shying away from him and his 

call and his Valdaih is keen to renew the religious speech of his own before 

asking others for renewal, as is the renewal of Islamic discourse is the awareness 

and understanding of Islam real understanding of the net springs, because it must 

be understood a sound understanding purely from the desires of the soul and 

fanaticism, because the Prophet, peace be upon him say ( not one of us who called 

on the nerve ... etc) It must be away from the distortion Algalin, and change the 

truth of the wrongdoers who exaggerate in many things, and must find a new 

rhetorical pattern can through which the message delivery of Islamic to the world 

to be this message based on love, tolerance and acceptance of others on a different 

approach and his community, and this heavenly message It came to us by the 

Holy Prophet Muhammad peace be upon him and who succeeded in establishing 

his country in civil Medina without spilling one drop of blood, and without exit 

displaced one of the city, this was an act of stunning in an era were not taking 
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 place shifts only on the basis of the victory expensive and the prices of blood, 

and indeed that access to the rule of the city was in fact a long democratic struggle  

lasted three years, which began with the delegations of Khazraj And it continued 

suffering to spread this message in secret and public stages thirteen years with all 

this was the Messenger of Allah the slogan of Allah peace be upon him 

(tolerance, love and forgiveness), and continued in that approach, completely and 

I am confident that the Messenger of God, if I did not achieve success in the city 

continued in the peaceful call, Will not be allowed for one Muslim to carry a 

weapon, and I am certain that he would never authorize the establishment of any 

armed force outside the framework of the state and will continue in the peaceful 

message that are calling for tolerance and love the other and accept previous 

heavenly Kalrsalat is an admonition and guidance and tolerance is no place for a 

weapon in it.  
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 الملخص

إن الكالم والدعوة إىل جتديد اخلطاب الديين اإلسالمي يف هذا الزمن الذي انتشر فيه الفهم اخلاطئ ملبادئ االسالم 
العظيم الذي يدعوا اىل احملبة والتسامح وتقبل اآلخر مهم جدًا يف ذاته للتطوير ومواكبة االمور الطارئ يف هذا 

 حدودها، واخلطاب االسالمي بطبيعة احلال متجدد دائماً فأغلب العصر، مع مراعاة الضوابط الشرعّية والوقوف عند
العلماء والدعاة حيرصون على جتديد خطاهبم حسب الظروف احمليطة هبم، ألن اخلطاب االسالمي البد ان يُفهم 
فهًما سليمًا خالصًا من شهوات النفوس والتعصب،الن النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول) ليس منا من دعا على 

 إقامة يفبيه..اخل(, وهذه الرسالة السماوية اليت جاءنا هبا النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليه وسلم والذي جنح عص
دولته يف املدنية املنورة دون إراقة قطرة دم واحدة، وبالفعل إن الوصول إىل حكم املدينة كان يف الواقع نضااًل 

مراحلها  مع وفود اخلزرج  واستمرت املعاناة لنشر هذه الرسالة يفدميقراطيا طويالً استمر ثالث سنوات كانت بدايتها 
السرية والعلنية ثالثة عشر عاماً مع ذلك كله كان شعار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )التسامح واحملبة والعفو( 

وته السلمية، ولن عواستمر يف ذلك النهج , وُأجزم متاماً بأن رسول اهلل لو مل حيقق جناحه يف املدينة الستمر يف د
يسمح ملسلم واحد أن حيمل السالح، وأجزم أنه لن يأذن أبداً يف قيام أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة. ومن 
هنا البد للخطباءوالدعاة أن جيدوا الطرق العلمية الناجحة لتجديد اخلطاب االسالمي واالستفادة من جتارب 

  الغاً لتجديد اخلطاب االسالمي .االخرين يف بعض الدول اليت اعطت اهتماماً ب
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 مقدمة

 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني..وبعد :
 (1)فلقد جاء يف قول نبينا صلى اهلل عليه وسلم ) إن اهلل يبعث هلذه االمة على راس كل مئة سنة من جيدد هلا أمر دينها (

إىل جتديد اخلطاب الديين اإلسالمي يف هذا الزمن الذي انتشر فيه الفهم اخلاطئ ملبادئ االسالم العظيم والذي يدعو اىل فالدعوة 
احملبة والتسامح وتقبل اآلخر مهم جداً يف ذاته للتطوير ومواكبة االمور الطارئ يف هذا العصر، مع مراعاة الضوابط الشرعّية والوقوف 

االسالمي بطبيعة احلال متجدد دائماً فأغلب العلماء والدعاة حيرصون على جتديد خطاهبم حسب الظروف عند حدودها ، واخلطاب 
احمليطة هبم والزمن الذي يعيشونه ألنه البد ان يواكب الداعية واخلطيب العصر يف دعوته وإذا مل يبادر بالتجديد اخلطايب فانه يتهم 

الداعية دعوته وخطابه وال أظن أن عاقال يرغب ان تنفر الناس منه ومن دعوته وخطابه ف بالتخلف وتنفره الناس وال جيد من يستمع اىل
حيرص على جتديد خطابه الديين من تلقاء نفسه قبل ان يطالبه االخرين بالتجديد, إذ يعترب جتديد اخلطاب االسالمي هو وعي وفهم 

لى اهلل فهًما سليًما خالًصا من شهوات النفوس والتعصب والنيب ص االسالم فهمًا حقيقيًا من ينابيعه الصافية، ألنه البد ان يفهم
فاخلطاب  (2)عليه وسلم يقول: )ليس منا من دعا إىل عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية(

جياد منطًا خطابياً هتم، والبد من إاالسالمي ال بد أن يكون بعيًدا عن حتريف الذين يغالون يف خطاباهتم ويكونون جهالء يف تأويال
جديداً يتمكن من خالله الداعية واخلطيب من  إيصال الرسالة االسالمية اىل العامل لتكون هذه الرسالة أساس احملبة والتسامح وتقبل 

سلم والذي جنح يف و  اآلخر على اختالف منهجه وطائفته, هذه الرسالة السماوية اليت جاءنا هبا النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليه
إقامة دولته يف املدنية املنورة دون إراقة قطرة دم واحدة، ودون خروج نازح واحد من املدينة، كان هذا عماًل مذهاًل يف عصر مل تكن 
 جتري التحوالت إال على أساس من الغلبة وأمثان باهظة من الدماء, وبالفعل إن الوصول إىل حكم املدينة كان يف الواقع نضاالً 
 دميقراطيا طوياًل استمر ثالث سنوات كانت بدايتها مع وفود اخلزرج  واستمرت املعاناة لنشر هذه الرسالة يف مراحلها السرية والعلنية 

 

                                                           

 بنحتقيق: طارق بن عوض اهلل بن حممد , عبد احملسن املعجم األوسط , هـ( 360سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )املتوىف:  -1
                       باب من امسه حممد . 323\6القاهرة , –إبراهيم احلسيين الناشر: دار احلرمني 

,  ههـ( , اآلداب للبيهقي : اعتىن به وعلق عليه: أبو عبد اهلل السعيد املندو 458أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  - 2
 باب يف ذم املعصية. 69\1
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ثالثة عشر عاماً مع ذلك كله كان شعار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم التسامح واحملبة والعفو واستمر يف ذلك النهج , وأجزم متاماً 

 ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم لو مل حيقق جناحه يف املدينة الستمر يف دعوته السلمية، ولن يسمح ملسلم واحد أن حيمل بأن رسو 
السالح، وأجزم أنه لن يأذن أبدًا يف قيام أي قوة مسلحة خارج إطار الدولة وسيستمر يف رسالته السلمية اليت تدعوا اىل التسامح 

 ت السماوية السابقة عبارة عن موعظة وهداية وتسامح ال مكان للسالح فيها .واحملبة وتقبل اآلخر كالرساال
 وكان عنوان حبثي هو : )اخلطاب االسالمي املعتدل يف زمن انتشار اجلماعات املتطرفة( وقسمته إىل مقدمة ، وستة مباحث وخامتة:

 فاملقدمة بينت فيها أمهية املوضوع .
 تدال واجلماعات املتطرفة .واملبحث االول : مفهوم اخلطاب واالع

 واملبحث الثاين : اسس اخلطاب االسالمي وخصائصه .
 واملبحث الثالث : االعتدال يف اخلطاب االسالمي وأمهيته يف االسالم .

 املبحث الرابع : أثر االعتدال يف اخلطاب الديين على الفرد واجملتمع .
 االعتدال .املبحث اخلامس : أضرار اخلطاب االسالمي البعيد عن 

 املبحث السادس : اخلطاب االسالمي املعتدل سالح التصدي ملنع انتشار اجلماعات املتطرفة .  
 وأما اخلامتة : فقد ضمنتها أهم النتائج املستخلصة من البحث .

يرضاه ، إنه مسيع حيبه و وختاماً ، هذا ما قمت به من جهد فاهلل أسأل أن جيعله خالصاً لوجهه الكرمي ، وأن يسدد خطانا ويوفقنا ملا 
 جميب ، وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني ، وصلى اهلل على سيدنا حُمَمَّد وعلى آله وصحبه وسلم .

 المبحث االول  
 مفهوم الخطاب واالعتدال والجماعات المتطرفة 
 أوال : تعريف الخطاب لغًة واصطالحاً  

خاطََبة: ُمراالخطاب لغةً     
ُ
َطب َجَعة الَكالِم، َوَقْد خاَطَبه بالَكالِم ُُماطََبًة وِخطاباً: واخُلْطَبة َمْصَدُر اخَلِطيِب، وخَ : اخلطاب وامل

 .(3)اخلاِطُب َعَلى املِْنرَب(

   

                                                           

 1414 -بريوت الطبعة: الثالثة  –هـ(  لسان العرب دار صادر 711حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:  -3
 فصل اخلاءاملعجمة. 361\1هـ , 
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َناُه احلِْْكَمَة َوَفصْ   ,  (4) اخلَِْطاِب(لَ وذكرت مادة )خطب( يف عدة مواضع من القرآن الكرمي، منها قال تعاىل: ) َوَشَدْدنَا ُمْلَكُه َوآتـَيـْ

, وقال ايضًا سبحانه وتعاىل:  (5)اً(موقال ايضًا : )َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعَلى اأْلَْرِض َهْونًا َوِإَذا َخاطَبَـُهُم اجلَْاِهُلوَن َقاُلوا َساَل 
 .  (6)ِذيَن ظََلُموْا ِإنَـُّهم مُّْغَرُقوَن()َواْصَنِع اْلُفْلَك ِبَأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َواَل ُُتَاِطْبيِن يف الَّ 

: عرف بأنه ) كل نطق أو كتابة حتمل وجهة نظر حمددة من املتكلم أو الكاتب، وتفرتض فيه التأثري على  الخطاب اصطالحاً 
 . (7)السامع أو القارئ، مع األخذ بعني االعتبار جممل الظروف واملمارسات اليت مت فيها(

ميكن أن نعرف اخلطاب بأنه إيصال األفكار إىل اآلخرين من خالل الكالم املفهوم، بواسطة اللغة اليت هي أداة  ومن خالل ما ذكرنا
 اخلطاب و وعاء األفكار.

وعندما نذكر اخلطاب الديين ، فنقصد هنا الدين اإلسالمي قطعا، وإن كان يسمى اخلطاب الديين غري اإلسالمي خطابا دينيا،  
راين، واليهودي , حىت الغرب يقصد هذا املصطلح، خطاب اإلسالم، واإلسالم هو الدين الذي أنزله جربيل كاخلطاب الديين النص

عليه السالم على قلب نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم  ليكون من املنذرين واملبلغني للناس كافة بلسان عريب مبني، ليخرجهم من 
 الظلمات إىل النور بإذن رهبم العزيز الرحيم. 

وعليه فاخلطاب اإلسالمي هو الرسالة اليت نزلت من فوق سبع مساوات عن طريق الوحي، لتنظيم عالقات البشر مع خالقهم     
وأنفسهم وغريهم، وهذا اخلطاب هو الذي حيدد املصلحة من املفسدة، والصاحل من الطاحل، واملستقيم من املعوج، واملؤمن من الكافر، 

لسلم من احلرب، وهو امليزان الذي يفصل يف ميزان اخللق إىل اجلنة أو النار، هذا هو اخلطاب اإلسالمي والصواب من اخلطأ، ويقرر ا
لذِّْكَر َوِإنَّا ا املقدس الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وهو حمفوظ حبفظ اهلل إىل يوم القيامة قال تعايل: )ِإنَّا ََنُْن نـَزَّْلَنا

, فهو دين حمبة وتسامٍح ونبذ الفرقة والطائفية وتقُبل اآلخر إذ إن اخلطاب الديين هو معىن احلكم الشرعي )خطاب (8)(َلُه حلََاِفظُونَ 
 .(9)الشارع املتعلق بأفعال العباد أمراً أوهنيناً أوُتيرياً أو وضعاً(

 
 

                                                           

 .20سورة ص االية  - 4
 .63سورة الفرقان االية  - 5
 .37سورة هود االية  - 6
 .12(، اجمللد الثالث، ص 22أصول الدين القاهرة، العدد ) -4( حولية كلية 2005امحد عبداهلل الطيار, تأويل اخلطاب الديين يف الفكر احلداثي اجلديد ، ) -7
 .9سورة احلجر االية  - 8
 (.117,132\1م,  ) 1994 -ه1414( , البحر احمليط , الناشر دار الكتيب, الطبعة االوىل ,794بن هبادر الزركشي )أبوعبد اهلل بدر الدين حممد بن عبد اهلل - 9
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 ثانيا : تعريف االعتدال لغًة واصطالحًا :

: العدل ضد اجلور، وما قام يف النفس أنه مستقيم، وعدل احلكم تعدياًل: أقامه، و)عدل( فالناً: زكاه، و)عدل(  االعتدال لغة  
امليزان )سوَّاه(، واالعتدال توسط حال بني حالني يف كم أو كيف، وكل ما تناسب فقد اعتدل، وكل ما أقمته فقد عدلته وعدلته، 

العتدال: احلكم بالعدل، واالستقامة، والتقومي، والتسوية، واملماثلة، واملوازنة، والتزكية، والعدول: هم اخليار, من معاين العدل وا
واملساواة، واإلنصاف، والتوسط, واالعتدال يف اللغة كون الشيء متناسبا، أو صريورته كذلك، فإذا مال شيء فأقمته تقول: عدلته 

 (10) فاعتدل.

دال دل األقوم ، واحلق الذي هو وسط بني الغلو والَتزُمت ، وبني التفريط والتقصري ، فاالعتهو التزام املنهج الع االعتدال اصطالحاً :
واالستقامة وسط بني طرفني مها : اإلفراط والتفريط . واالعتدال هو : االستقامة والتزكية ، والتوسط واخلريية, واحملبة والتسامح وهو 

اَء َعَلى النَّاِس هلذه األمة ، قال تعاىل ) وََكَذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهدَ   يرادف الوسطية اليت اختارها اهلل سبحانه وتعاىل
َها ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـَتَِّبعُ  َلَة الَّيِت ُكْنَت َعَليـْ قَ  َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقبـْ ِلُب َعَلى َعِقبَـْيِه َوِإْن َكاَنْت َلَكِبريًَة الرَُّسوَل ِمَّْن يـَنـْ

, وقد فسر الرسول صلى اهلل عليه وسلم (11)ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه لُِيِضيَع ِإميَاَنُكْم ِإنَّ اللََّه بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيٌم (
العدل والوسط : اخليار وال يتحقق االعتدال يف االعتقاد والعمل والعلم والدعوة  ، ومن معاين(12)هذا بقوله : ) والوسط: العدل (

 وغريمها إال بالتزام الكتاب والسنة وسبيل املؤمنني.

 ثالثا : تعريف الجماعات المتطرفة لغة واصطالحا :
، والُبعد الوسطية، واخلروج عن املألوف وجم: َحدِّ الشَّْيِء َوَحْرِفِه، وعلى عدم الثبات يف األمر، واالبتعاد عن  التطرف لغةً    اوزة احَلدِّ

 (13)عما عليه اجلماعة
ثر ، ولكن هناك لفظة أخرى ك”التطرف“: مل جند يف كتب القدماء هذا املعىن املقصود اليوم من كلمة  التطرف اصطالحاً   

 ى اهلل عليه صل –، ووردت على لسان النيب ، وهي كلمة وردت يف القرآن الكرمي” الغلوّ “استخدامها يف هذا املعىن، وهي كلمة 

                                                           

 يهـ( , القاموس احمليط حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد نعيم العرقُسوس817جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف:  - 10
 . 594\2م , مادة عدل  2005 -هـ  1426لبنان الطبعة: الثامنة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

 .143سورة  البقرة االية  - 11
 ( .4487كما أخرجه البخاري يف كتاب التفسري ، احلديث رقم )  - 12
هـ( , تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق جمموعة من احملققني، الناشر: 1205، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي)املتوىف: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض - 13

 دار اهلداية. 
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لكن من خالل املفهوم السائد اآلن، ميكن أن نقول: إنه جتاوز حد االعتدال، سواء كان يف العقيدة، أو يف الفكر، أو يف  -وسلم

ن هو املغاالة يف مثنه كفالسلوك, وجاء يف جملة البحوث اإلسالمية: الغلو يف احلقيقة أعلى مراتب اإلفراط يف اجلملة، فالغلو يف ال
واإلفراط فيه, والغلو أخص من التطرف، إذ إن التطرف هو جماوزة احلد، والبعد عن التوسط واالعتدال إفراطا أو تفريطا، أو بعبارة 

 .(14)أخرى: سلًبا أو إجيابًا، زيادة أو نقًصا، سواء كان ُغلوًّا أم ال، إذ العربة ببلوغ طريف األمر 
والتطرف: هو االَنياز إىل طريف األمر، فيشمل الُغلّو، لكن الغلو أخص منه يف الزيادة واجملاوزة، ليس فقط مبجرد البعد عن الوسط   

إىل األطراف، أو مبعىن آخر: كل ُغلّو فهو تطرف، وليس كل تطرف ُغلّو, فالذي يتطرف يف حكمه يف الدماء، رمبا حيكم بكفر 
لة كما هو احلاصل االن يف العراق وسوريا من انتشار هذا الفكر املتطرف فإذا غاىل يف تطرفه، فرمبا يستبيح بعض الناس من أهل القب

 وهذا ال شك أنه أشد وأخطر، ألنه يقتل باسم الدين. -تعاىل–قتله، ويرى يف هذا أجرا من اهلل 
 المبحث الثاني

 اسس الخطاب االسالمي وخصائصه
 ان اخلطاب اإلسالم يقوم على أساسني بينهما ارتباط وثيق ومها :ي : أوال : أسس الخطاب االسالم  

: يعترب الوحي من اهم اسس اخلطاب بالنسبة للخطيب والداعية وان الوحي يكون متمثال بآيات القرآن الكرمي أوال : الوحي  
حلياة اإلسالمية، ربعة اليت يعتمد عليها يف اونصوص السنة النبوية، وما ارشد إليه من إمجاع صحابة وقياس، وهي املصادر التشريع األ

 ومن خالهلا يتكون الفكر االسالمي املعتدل عدة اسس منها :

القرآن الكرمي : اذا يعترب القرآن الكرمي من اول مصادر التشريع فهو االساس االول ملنج اخلطيب والداعية االسالمي املعتدل,  -1
 وتعاىل وعرفه اهل االختصاص)علوم القرآن( )بأنه القرآن املنزل علي سيدنا حممد وهذا الكتاب هو الذي أُنزل من اهلل سبحانه 

, وهو كالم اهلل عز وجل األصل (15)لى اهلل عليه وسلم ، وهو ما نقل إلينا بني دفيت املصحف باألحرف السبعة نقال متواترا(ص
لَّيِت ِهَي أَقْـَوُم األصوليون، قال تعاىل: )ِإنَّ َهَذا اْلُقْرآَن ِيْهِدي لِ املقطوع به عند مجيع املسلمني، وهو املصدر األول للتشريع كما يقول 

ُر اْلُمْؤِمِننَي الَِّذيَن يـَْعَمُلوَن الصَّاحلَِاِت َأنَّ هَلُْم َأْجراً َكِبرياً(  (16)َويـَُبشِّ
 

                                                           

قيق: أمحد حممد هـ( , تفسري الطربي )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( ، حت310حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي )املتوىف:  -14
 .3/209شاكر
 .137( اإلحكام يف أصول األحكام ، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، اجمللد األول، ص1985سيف الدين اآلمـدي ) - 15
 .9سورة االسراء االية  - 16
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لسان علماء الوعظ  بحانه وتعاىل وهي يفالسنة النبوية: تعترب السنة النبوية املطهرة من اهم مصادر التشريع بعد كتاب اهلل س -2

واإلرشاد: هي املقابلة للبدعة، فيقال عندهم: فالن على ُسنٍَّة إذا عمل على وفق ما عمل عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم سواًء كان 
 . ذلك ِما ُنصَّ عليه يف الكتاب العزيز أوال، ويقال: فالن على بدعة إذا عمل على خالف ذلك

اصطالح احملدثني: فهي أقوال النيب صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله وصفاته وسريه ومغازيه وبعض أخباره، وَقَصَر بعض العلماء وأما يف 
, والسنة هي املصدر الثاين للتشريع واالستدالل هبا كاالستدالل (17)التعريف على ) أقوال النيب صلى اهلل عليه وسلم وأفعاله وأحواله(

ْم تـُْؤِمُنوَن بِالّلِه رق بينهما من ناحية االحتجاج، قال اهلل تعاىل: ) َفِإن تـََناَزْعُتْم يف َشْيٍء فَـُردُّوُه ِإىَل الّلِه َوالرَُّسوِل ِإن ُكنتُ بالقران متاما ال ف
ٌر َوَأْحَسُن َتْأِوياًل( عاىل: بإتباع سنته من بعده، قال ت ، ويكون الرد بعد وفاة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  (18)َواْليَـْوِم اآلِخِر َذِلَك َخيـْ

، وعن املقدام بن معد يكرب، عن رسول  (19)) َوَما آتَاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانتَـُهوا َواتَـُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعَقاِب(
ا الكتاب، ه، يوشك شبعان على أريكته أن يقول: بيين وبينكم هذاهلل صلى اهلل عليه وسلم، أنه قال: )إين أوتيت الكتاب وما يعدل

 . (20)فما كان فيه من حالل أحللناه، وما كان فيه من حرام حرمناه، أال وإنه ليس كذلك(
اإلمجاع: ان االمجاع من مصادر التشريع اليت تعد من االسس الرئيسية للداعية واخلطيب املعتدل , ويقصد به إمجاع الصحابة رضي 
اهلل عنهم، وهو حجة باتفاق ألنه قامت األدلة القطعية على حجيته واخلالف وقع يف حجة إمجاع من بعدهم وهو اإلمجاع الوحيد 

 .(21)الذي مل خيتلف فيه األصوليون وهو يكشف عن دليل مل يصل إلينا
 
 
 
 
 

                                                           

رح تقريب النواوي, حققه: أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب الناشر: دار طيبة عدد هـ( تدريب الراوي يف ش911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  - 17
 . 5ص -2األجزاء: 

 .59سورة النساء االية  - 18
 .7سورة احلشر االية  - 19
هـ(, اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان, ترتيب: األمري 354حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، الُبسيت )املتوىف:  - 20

 1988 -هـ  1408ة الرسالة، بريوت الطبعة: األوىل، هـ( حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: شعيب األرنؤوط الناشر: مؤسس 739عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: 
                             , باب ذكر اخلرب املصرح بان سنة املصطفى .  1/189جزء وجملد فهارس(  17) 18م عدد األجزاء: 

 .23، دار النهضة، ص1( , املصاحل املرسلة ط1995حممود عبدالكرمي حسن )  - 21
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, (22)ملثبت(الشرتاكهما يف علة احلكم عند االقياس: يعد رابع مصادر التشريع االسالمي )وهو إثبات مثل حكم معلوم يف معلوم آخر 

وهذه هي املصادر املتفق عليها عند مجهور العلماء، وهي مبجموعها تشكل األساس األول الذي يقوم عليه اخلطاب اإلسالمي، 
 صاحلملوالزاد الرصني للداعية واخلطيب الذي يهدف اىل خطاب االعتدال وهناك مصادر أخرى ُمتلف عليها بني العلماء، مثل ا

املرسلة، واالستحسان، وسد الذرائع، ومذهب الصحايب، وهذه تبقى شبه أدلة وما تفرع عنها بصحيح النظر يعترب من الثقافة  
 . (23)اإلسالمية أيضا ويندرج حتت اخلطاب اإلسالمي

اء العلم واملعرفة، دوات التفكري, وهي وع: اللغة هي الوسيلة األوىل للتخاطب بني الناس, وهي أهّم أداٍة من أ ثانياً : اللغة العربية   
مل  -م العملية يف حياهت -تكون من البدهيات، ولكن الناَس  -لوضوحها  -حتفُظها الكتابُة من الضياع. هذه األمور الثالثة تكاد 

ميز عن غريها بأهنا لغة ربية تتيعطوا هذه )البدهيات( ما تستحقُّه من االهتمام! ومع أهنا مشرتكة بني اللغة العربية وسواها، إال أن الع
وهي لسان الرسالة  (24)وَن (الدين اإلسالمي، فالقرآن الكرمي نزل باللغة العربية؛ قال تعاىل: ) ِإنَّا أَنـَْزْلَناُه قـُْرَآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقلُ 

ذاب اهلل سبحانه كون للعاملني نذيراً ينذر الناس من عالسماوية اليت انزهلا رب العزة جل جالله على نبيه حممد صلى اهلل عليه وسلم لي
صلى اهلل عليه وسلم  -وتعاىل وبشرياً يطمئنهم بأن رسالة االسالم رسالة حب وتسامٍح ترغيب باجلنة والشوق اىل نعيمها , والرسول 

َ هَلُْم..(خاطب قومه العرب بلساهنم؛ قال تعاىل: ) َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ِبِلَسا - , والعربية هي لغة اإلسالم (25)ِن قَـْوِمِه لُِيبَـنيِّ
ما، ومعرفُة مها باللغة العربية، وال ميكن فهُمه -القرآَن والسنَة  -ووعاء أفكاره ومعارفه،  وهكذا فإن األساسني اأَلوَّلني هلذا الدين 
كالم   باركة, وقد أدرك األئمُة األقدمون أمهيَة اللغة العربية يف فهمأسرارمها، واستنباُط األحكام منهما لغري املتمّكن من هذه اللغة امل

وُج ابنته: )أقام يقول عنه ز  -رمحه اهلل  -فهذا اإلمام الشافعي  -صلى اهلل عليه وسلم  -وكالِم رسوله  -سبحانه وتعاىل  -اهلل 
؛ أي: ظّل عشرين سنة (26)ا أردت هبذا إال استعانًة للفقه(الشافعي علَم العربية وأياَم الناس عشرين سنة، فقلنا له يف هذا، فقال: م

يتبّحر يف اللغة العربية وعلومها ليفقه ويفهَم القرآن والسنة، وال يستغرب منه هذا، فهو الذي يقول: "أصحاب العربية ِجنُّ اإلنس، 
 سع  لغٍة تكلم بلسان قصري"! واملقام ال يت, وكان علماء الدين يقولون: "من تكّلم يف الفقه بغري(27)يُبصرون ما مل يبصْر غريُهم(

                                                           

 .24املرسله , ص ينظر املصاحل  - 22
 أصول الفقه ، الطبعة الثالثة، دار األمة للطباعة والنشر، بريوت، من منشورات حزب التحرير.  404\3( الشخصية اإلسالمية 2005تقي الدين النبهاين ) - 23
 .2سورة يوسف االية  - 24
 .4سورة ابراهيم االية  - 25
هـ( الفقيه واملتفقه , احملقق: أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي الناشر: دار 463طيب البغدادي )املتوىف: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخل - 26

 . 41\2ه,1421السعودية الطبعة: الثانية،  –ابن اجلوزي 
هـ( ,آداب الشافعي ومناقبه , كتب كلمة عنه: حممد زاهد بن 327أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت )املتوىف:  - 27

 . 150م, ص 2003 -هـ  1424لبنان الطبعة: األوىل،  –احلسن الكوثري قدم له وحقق أصله وعلق عليه: عبد الغين عبد اخلالق الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 
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للتفصيل، وفيما ذُكر كفاية إلثبات املراد. وهي جزء جوهري يف إعجاز القران، والقرآن ال يكون قرآنا إال هبا، وَنن متعبدون بلفظه، 

ذا كان اهلل بلفظها، وهلوال ميكن االجتهاد إال هبا، وهي شرط أساسي من شروط االجتهاد، ألن النصوص الشرعية جاءت من عند 
 من الواجب أن تكون اللغة العربية هي اليت يقوم عليها اخلطاب الديين، وجيب مزجه باللغة العربية، ألنه خبصائصهما املشرتكة تتولد

يا وخصائص متتاز اطاقة عظيمة كفيلة بإهناض املسلمني، فاهلل سبحانه وتعاىل اختار اللغة العربية وعاء للدين ملا يف اللغة العربية من مز 
هبا عن اللغات األخرى، والقرآن هو معجزة لرسولنا حممد صلى اهلل عليه وسلم ، وهو دليل على صدق نبوته ورسالته، وبالتايل هو 
دليل على صدق اإلسالم، وإعجازه ليس مقصورا على العرب دون غريهم، بل جاء التحدي للعاملني مجيعا، قال اهلل تعاىل: )ُقل لَِّئِن 

وَنن نعلم يقينا أن اإلعجاز  (28)بَـْعٍض َظِهريًا(لِ ْجَتَمَعِت اإِلنُس َواجلِْنُّ َعَلى َأن يَْأُتواْ مبِْثِل َهَذا اْلُقْرآِن اَل يَْأُتوَن مبِْثِلِه َوَلْو َكاَن بـَْعُضُهْم ا
يف القرآن يف كيفية صياغة هذا الفكر الراقي هبذه اللغة العربية الراقية بنحو راق ال يرقى إليه وال إىل شيء منه بشر وال كل البشر، 

 لذلك كانت اللغة العربية هي األساس الثاين للخطاب اإلسالمي، وال ميكن أن يفهم هذا اخلطاب إال بلغته.
 : خصائص الخطاب االسالميثانيا 

: البد للخطيب والداعية ان يكون خطابه ودعوته عاملية حبيث خياطب الناس امجع دون التميز والنظر اىل  اواًل : خطاب عالمي
دم آ اجناسهم واعراقهم وانتمائهم الن القرآن الكرمي خاطبهم ونسب النداء خبطابه اىل ابو البشر سيدنا آدم عليه السالم فقال) يابين

 كَ ( وخاطبهم بلفظ الناس ألنه يفيد العموم فقال)يأيها الناس ( ألن اإلسالم دين عاملي، جاء للناس كافة، قال تعاىل: )َوَما َأْرَسْلَنا
نيب صلى اهلل عليه وسلم كان دائما ما يدعوا , وال (30)وقال تعاىل: )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإالَّ َرمْحًَة ِلْلَعاَلِمنَي( (29)ِإالَّ َكافًَّة لِلنَّاِس َبِشرياً َوَنِذيراً(

اىل جعل اخلطاب عاملياً دون متييز كما جاء يف احلديث  عن أنس بن مالك، أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال: " اخللق كلهم عيال 
املوجه إىل املسلمني، وهذا , إال أنه اخلطاب املوجه إىل الكفار، خيتلف عن اخلطاب (31)اهلل، فأحب اخللق إىل اهلل أنفعهم لعياله(

يربز يف كيفية خطاب القرآن للكفار، حيث كان خياطبهم يف أصول االعتقاد، ويدحض الشبهات واالفرتاءات اليت يثريوهنا، وال 
 ق اخياطبهم يف الفروع، وبديهي أن فاقد األصول ال يناقش يف الفروع، فاخلطاب إما أن يكون موجه إىل الكفار مباشرة بدعوهتم العتن

 

                                                           

 .88سورة االسراء االية  - 28
 .28سورة سبأ االية  - 29
 .107سورة االنبياء االية  - 30
هـ( شعب اإلميان , حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد 458أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  - 31

زيع بالرياض بالتعاون اهلند الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتو  –لدار السلفية ببومبايالعلي عبد احلميد حامد أشرف على حتقيقه وُتريج أحاديثه: ُمتار أمحد الندوي، صاحب ا
 باب قيام االوزاعي مع املنصور وعظته .                         521\9,  2003 -هـ  1423مع الدار السلفية ببومباي باهلند الطبعة: األوىل، 
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 (32)قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقوَن( ناإلسالم والدخول فيه وترك ما خيالفه، قال تعاىل: ) يَا أَيُـَّها النَّاُس اْعُبُدواْ َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن مِ 

اآليات كثرية عنها وتطبيقها يف احلياة، و  ، وإما أن يكون موجه إىل املسلمني، وذلك بدعوهتم إىل االلتزام بأحكام اإلسالم وعدم احليد
 اليت جاءت تنطق باألحكام الكلية واجلزئية اليت ُتاطب املسلمني، وغالبا ما يكون اخلطاب بأحب ما يسمعه املسلمون )يا أيها 

املادية اليت حتول  واجزالذين آمنوا(. وخطاب اإلسالم يستهدف العامل مجيعا بال حياء أو خجل، وشرع اجلهاد يف سبيل اهلل إلزالة احل
 دون وصول الدعوة إىل عقول وقلوب الناس. 

: إن الداعية الناجح الذي يريد ان يرتقي اىل مستوى الطموح والوصول اىل كسب قلوب اآلخرين خبطابه  ثانيًا: خطاب شمولي    
املعتدل البد ان يوجه هذا اخلطاب بطريقة مشوليٍة ألن اخلطاب اإلسالمي والديين جزء من هذا الدين الذي جاء كامال وشامال ملا 

خرة من  يف خطني متوازيني والتوازن يف ذلك واالعتدال والتوسط فال تغفل عن االحيتاجه االنسان يف حياته ومعاده فال بد من السري
اجل الدنيا وال تنسى نصيبك من الدنيا, وعندما يكون اخلطاب مشولياً البد للداعية أن يراعي  قدرة العقل الواعي املتلقي هلذا اخلطاب 

لوحي هناك من األمور ما هو فوق طاقة العقل البشري، وخارج عن والبد التأكيد على حمدودية العقل البشري وعدم إحالله حمل ا
حدوده، وأي خوض فيه إمنا هو ُتبط ال جيين العقل من ورائه إال الشقاء والضالل؛ وذلك ألن العقل اإلنساين مقيد بإطار الزمان 

يط بكل نطاقه وقدراته, فالشمولية ان حتواملكان احلسيني، والنشاط العقلي ال يتجاوز مبفرده دائرة الكون احملسوس؛ ألهنا خارج 
 جوانب احلياة  قدر املستطاع ليتمكن املتلقي من ادراك وفهم ما تريد ايصاله.

قق هذه : وهنا البد للخطيب والداعية ان حي ثالثًا : خطاب يحقق الطمأنينة والسعادة واالستقرار واألمن في الحياة اإلنسانية 
ل املتلقي يطمئن ملا يوجهه له الداعية من كالم وتوجيه ونصح وارشاد , والسعادة يف خطاب الطمأنينة يف قلوب السامعني وجع

الداعية البد ان تكون ِمزوجة باالبتسامة الن الطمأنينة حتقق باالبتسامة و ما أصدق من قال : ) ابتسامة املرء شعاع من أشّعة 
ي عالمة الّرضى ،  واالطمئنان والفرح ، كما هي عالمة من عالمات الشمس( ، ألهّنا عنوان التفاؤل ، واألمل يف احلياة ، بل ه

 الصداقة واحملبة والتسامح وتقبل االخر مهما بلغت حدة النقاشات واخلالفات ، ملا روي عن أيب ذر قال: قال رسول اهلل صلى اهلل 
 
 
 
 

                                                           

 .21سورة البقرة االية  - 32
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, (34)املعروِف شيئاً ولو أن تلقى أخاَك بوجه َطلق (، أو قوله : ) ال حتِقَرنَّ من (33)تبسمك يف وجه أخيك لك صدقة(»عليه وسلم: 

فالسامع يشعر باألمن واألمان اذا وجد من الداعية االبتسامة والتفاؤل باخلري دائما ألنه وخصوصًا يف زماننا هذا اُتذ من الداعية 
 طابه وكالمه .اة مشاعر املتلقني خلواخلطيب املالذ آمن عند الشدائد تلجئ الناس اليه يف مصائبهم وحمنهم فالبد للداعي من مراع

: البد الداعية واخلطيب من ان يكون خطابه هنضوي ينهض بواقع االمة اليت أصاهبا اهلم واحلزن  رابعًا : خطاب نهضوي ومؤثر
يف البلدان العربية فال يكون اخلطيب ثوروي جبهل يأجج االمور ويدعوا اىل العنف خبطاب كما   هبسبب السياسات الفاشلة خصوصا ً

نسمع اليوم يف اخلطابات لبعض من ينتسبون اىل العلماء ويكون بسبب خطاهبم دمار االمة االسالمية وشتاهتا, الداعية واخلطيب 
املتجدد جيعل من االحداث اليت تدور حوله فرصه للنهوض بواقع املسلمني وتثقيفهم من اجل االستفادة من االزمات وترسيخ مبدأ 

 اون بني شرائح اجملتمع ال ان يرتقي املنرب او املنصة ويبدأ بالسب والشتم والطعن ويشحن قلوب املسلمني من الناساالخوة واحملبة والتع
باحلقد والعداوة والبغضاء على بعضهم البعض  ِما سيسبب الفرقة والتباغض والتناحر واالقتتال كما حيصل اليوم يف سوريا والعراق 

لذي وجدوا ابواق تروج هلم من بعض الدعاة دون مراعاة ملا سيحصل فيما بعد من قتال ودمار بسبب أخطاء السياسيني الفاشلني ا
 وخراب ,ومن هنا البد للداعية ان يتحلى مببدأ التسامح والرمحة واحملبة من اجل ابراز صورة االسالم احلقيقية اليت جاء هبا نبينا حممد

ا سول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، قال: )ليس منا من دعا إىل عصبية، وليس منصل اهلل عليه وسلم ملا روي عن جبري بن مطعم، أن ر 
 هذا بالنسبة ان يكون اخلطاب املتجدد هنضوي ومؤثر باملتلقي . (35)من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية(

 المبحث الثالث
 االعتدال في الخطاب االسالمي وأهميته في االسالم

 عتدال في الخطاب في القران:أوال : اهمية اال   
تكمن امهية االعتدال يف اخلطاب االسالمي اهلادف باالقتداء مبنهج القرآن الكرمي الذي دعا اىل الوسطية واالعتدال يف كل جوانب      

  كَ احلياة حبيث ال يكون هناك ال إفراط وال تفريط وال غلو فوصف أمة نبينا حممد عليه الصالة والسالم بالوسطية حيث قال تعاىل ) وََكَذلِ 

                                                           

( وحممد فؤاد عبد 1،2هـ( سنن الرتمذي حتقيق وتعليق: أمحد حممد شاكر)جـ 279ن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف: حممد بن عيسى ب - 33
م  1975 -هـ  1395نية، مصر الطبعة: الثا –( الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 4،5( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )جـ 3الباقي )جـ 

               باب ماجاء يف صنائع املعروف . 339\4, 
هـ(, املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم , حتقيق: حممد 261مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )ت:  - 34

  باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء. 2026\4بريوت ,  –الرتاث العريب فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء 
حَممَّد كاِمل  -هـ( , سنن أيب داود , حتقيق: شَعيب األرنؤوط 275أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين )املتوىف:  - 35

 باب يف املعصية . 332\4م ,  2009 -هـ  1430املية الطبعة: األوىل، قره بللي الناشر: دار الرسالة الع
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, فلنتأمل أن هذه األمة ما نالت منزلة القيادة والريادة والشهادة على البشرية إال  (36)َعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطًا لَِتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس(جَ 

تعاىل) َوِمْن و  ألهنا األمة الوسط ، األمة املعتدلة، وقد ذكر اهلل سبحانه وتعاىل أن طائفة من قوم موسى أهل حق وعدل، فقال سبحانه
وهذا مدح هلم وثناء، وكأن اآلية الكرمية تقول لنا: ال يتأهل للدعوة إىل اهلل وللهداية إىل  (37)قَـْوِم ُموَسى أُمٌَّة يـَْهُدوَن ِباحلَْقِّ َوِبِه يـَْعِدُلوَن(

بح مائاًل حني يفقد العدل ويصاحلق، وال يتأهل حلمل رسالة حممد صلى اهلل عليه وسلم إال من كانت صفة العدل من أخص صفاته، 
 مييناً أو يساراً، يكون غري مؤهل إىل أن يهدي إىل احلق، بل إن اهلل سبحانه وتعاىل قد عمم ذلك يف آية أخرى وجتاوز به بين إسرائيل، 

ن يهدون باحلق ويعدلون به يف األرض هم أصحاب العدل . إذاً الذي(38)فقال سبحانه وتعاىل) َوِمَّْن َخَلْقَنا أُمَّةٌ يـَْهُدوَن ِباحلَْقِّ َوِبِه يـَْعِدُلوَن(
 ةواإلنصاف الذين توسطوا بني الغالة واجلفاة، الذين ال جتعلهم العداوات مييلون على من عاداهم بغري احلق، وال جتعلهم املواالة واحملب

) َوال جَيْرَِمنَُّكْم وا مع أعدائهم فقال سبحانه وتعاىلحيكمون ملن واالهم بغري احلق الذي هو هلم، وقد أمر سبحانه وتعاىل املؤمنني بأن يعدل
َرُب لِلتـَّْقَوى( وهنا يأمر اهلل سبحانه وتعاىل املؤمنني يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم ويف   (39)َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأالَّ تـَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقـْ

ذين يبغضوهنم ويكرهوهنم أن يعدلوا يف احلكم، وأال جيحفوا، وهذا مع أعدائهم. كل زمن، إذا حكموا وإذا تصدوا لقضية مع أعدائهم ال
وهذه الصفة هي اليت نالت هبا األمة املسلمة ما نالت، فكانت نصوص القرآن الكرمي بكل مواضيعها تدعوا اىل االعتدال والوسطية , 

 نهاجهم الوسطية واالعتدال . وإن فهم القرآن وتطبيق أحكامه البد أن يأيت من خالل دعاة معتدلني م
 ثانيا : اهمية االعتدال في الخطاب في السنة   
إن السنة النبوية املطهرة اليت هي فعل النيب صلى اهلل تعاىل عليه وسلم وأقواله جاءت حتث الناس على االعتدال كما حث القرآن    

ه عن م االمور اليت أرشدنا اليها النيب صلى اهلل عليه وسلم بقولالكرمي على االعتدال يف االقوال واالفعال , واعتدال اخلطاب من اه
اي   (40)أيب هريرة أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ) إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إال غلبه فسددوا وقاربوا ...(

مل هذا العلم نها قوله صلى اهلل عليه وسلم: )حيغلبه الدين, ووردت كثري من االحاديث اليت تأمر باالعتدال يف اخلطاب والتعامل م
 وهنا البد ان نتأمل  كيف أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  (41)من كل خلف عدولة، ينفون عنه حتريف الغالني، وانتحال املبطلني(

                                                           

 .143سورة البقرة االية  - 36
 .159سورة االعراف االية  - 37
 .181سورة االعراف االية  - 38
 .8سورة املائدة االية  - 39
 , باب ذكر االمر بالغدو والرواح والدجلة ..2/63صحيح ابن حبان ,  - 40
ْسَنِد( َعْمرِو بِن َعْبِد اخلَ البَـزَّاُر أَبُو َبْكٍر َأمْحَُد بُن َعْمرٍو الَبْصرِيُّ الشَّْيُخ، اإِلَماُم، احلَاِفُظ الَكِبيـُْر، أَبُو َبْكٍر َأمْحَد بن  - 41

ُ
اِلِق الَبْصرِيُّ، البَـزَّاُر، َصاِحُب )امل

هـ طبعة مكتبة العلوم 292اجلزء العاشر من البحر الزخار املعروف مبسند البزار املتوىف سنة  -زاز = البحر الزخار مسند البالَكِبرْيِ، الَِّذي َتَكلََّم َعَلى َأَسانيِده. 
 , باب مسند ايب محزة انس بن مالك.16/247,واحلكم



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 82 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
غة ليبطلوا دين اهلل اإلنتحاالت الفار قسم الناس الذين يتعاملون مع شريعة اهلل إىل ثالثة أقسام: املبطلني الذين ينتحلون من عندهم 

  سبحانه وتعاىل، والغالني الذين حيرفون هذا الدين، وحيملونه من املعاين ما مل يرده اهلل وال رسوله صلى اهلل عليه وسلم، والعدول )من
هلل عليه وسلم: صلى ا كل خلف عدولة( الذين يتوسطون فال هم من أهل الغلو واجلفاء، وال هم من أهل التقصري والتفريط، ويقول

وهكذا كان منهج النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنهج أصحابه يف  (42)أيضاً يف هذا احلديث: )إن هذا الدين متني، فأوغلوا فيه برفق(
  دعوته احلق واليت سار عليها اصحابه رضوان اهلل عليهم , ويقول صلى اهلل عليه وسلم: )ما كان الرفق يف شيء إال زانه، وال كان

وانظروا إىل بعض مواقف النيب صلى اهلل عليه وسلم اليت فيها عدل وإنصاف، واعتدال ووسطية،  (43)الفحش يف شيء قط إال شانه(
حني عاد صلى اهلل عليه وسلم من غزوة بدر، ولقيه األنصار، وما ظن األنصار أن النيب صلى اهلل عليه وسلم سيلقى كيداً وال قتااًل، 

وم يا رسول اهلل، لو يعلمون أنك تلقى كيداً ملا ُتلفوا عنك، هم أشد حباً ولذلك قال له سعد بن معاذ حني خطب: ] وإن وراءنا ق
وطاعة لك منا[ انظر أول إنصافه إلخوانه الذين ُتلفوا وتأخروا ما قال: هؤالء الذين فيهم كذا وكذا، وقصروا وفعلوا، فلما عاد النيب 

من الصحابة  شاب-، فقال سالمة بن وقش من األنصار صلى اهلل عليه وسلم لقيه األنصار وكان منهم أسيد بن حضري يهنئونه
قال: على ماذا هتنئونا! إن لقينا إال عجائز صلعاً كاإلبل املعقلة فقتلناهم، أو فنحرناهم، هؤالء قريش الذين آذوا  -الذين حضروا بدر

ثلما يكون يف زماننا اليوم  ى اآلن منهم مالنيب صلى اهلل عليه وسلم وقاتلوه ونالوا منه، استمع هل النيب صلى اهلل عليه وسلم سيتشف
يف احلرب اإلعالمية بني الدول والسياسيني، احلرب اإلعالمية الكاذبة الفاجرة يف هذه العصر، ال، التفت إليه وقال: يا ابن أخي! 

, ويوم  (44)س وأسياد الناسأولئك املأل من الناس الذين قتلت وإن كانوا أعداؤنا وإن كانوا أهل الشرك واجلاهلية، لكنهم رءوس النا
حنني عندما وقع يف  قلوب بعض اصحابه شيئًا قال هلم برفق ولني  خطب هبم خطابًا معتدال برفق استلهم به قلوهبم يف خطبته 
 الشهرية وقال: ) أال ترضون أن يعود الناس بالشاة والبعري وتعودون برسول اهلل إىل رحالكم؟( وما زال خيطبهم حىت بكوا رضي اهلل

عنهم وأرضاهم وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم: )لقد كنتم ضالاًل فهداكم اهلل يب، وكنتم متفرقني فجمعكم يب( أي: يذكر ما من 
اهلل به عليهم بالنيب صلى اهلل عليه وسلم، فلما هدأت نفوسهم، وبكوا وتأثروا، قال: )ومع ذلك لو شئتم لقلتم: يا رسول اهلل! أتيتنا 

 مل يتعاىل يف خطابه بل   (45) وأتيتنا خائفاً فأمناك، وأتيتنا فقرياً فأغنيناك وأتيتنا ... إخل( -انظر العدل واإلنصاف-ك شريداً فآوينا

                                                           

, باب مسند 20/346, 6زاء : القاهرة عدد األج –أحمد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباني ,مسند اإلمام أحمد بن حنبل الناشر : مؤسسة قرطبة  - 42
 انس بن مالك رضي اهلل تعاىل عنه.

 , باب ذكر االمر بلزوم الرفق باالشياء ...2/311صحيح ابن حبان ُمرجا, - 43
السقا وإبراهيم األبياري وعبد هـ( , السرية النبوية البن هشام حتقيق: مصطفى 213عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف:  - 44

 وقد رواه ابن اسحاق بدون إسناد . 236\2م,  1955 -هـ 1375احلفيظ الشليب الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده مبصر الطبعة: الثانية، 
 .http://www.ahlalhdeeth.comل سعود , الباب عبد العزيز آ1/172املعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين,  -45

http://www.ahlalhdeeth.com/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 83 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
اسدى هلم املعروف وذكر هلم سعيهم وشكرهم عليه عندما أتاهم يدعوهم اىل االسالم وناصروه ، ليس مثل الزعماء اليوم الذين إذا 

أقدامهم، وإذا اهنزموا جلأوا وعادوا إليهم، وأصبحوا جيعلون كل قضية بني أيديهم، ولقد صدق من قال عن انتصروا سحقوا شعوهبم ب
سياسيني هذا العصر والزمان ) اذا اتفقوا سرقونا واذا اختلفوا قتلونا ( نعم كل الفنت واملصائب تكون بسبب خالفاهتم  ومصاحلهم 

  عليه وسلم  بل إن منهج حممد صلى اهلل عليه وسلم، منهج العدل واالعتدال. الشخصية, الهنم ليسوا على منهج حممد صلى اهلل
 ثالثا :اهمية االعتدال في الخطاب عند السلف الصالح وزمانا الحاضر :   
ال خيتلف منهج السلف الصاحل عن منهج معلمهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم الذي علمهم اياه وحثهم عليه ورسم هلم خطوات  

االعتدال يف االقوال وايصال الدعوة للناس كافه, لقد كان السلف الصاحل من هذه األمة أشد الناس تصورا للتوسط واالعتدال، وفهماً 
ة والعقيدة على هذا األساس الراسخ، ملا كانوا يف حياهتم اليومية أكثر الناس متسكاً هبذا األصل، وهو التوسط وإدراكاً إلصول الشريع

بال غلو وال اَنالل، بال تفريط او افراط تشهد على ذلك سريهتم وحياهتم من أخذ بأصول اخلالف العلمي وأدبه، وباخللق اإلسالمي 
 الرفيع.

الوسطية يف اإلسالم فهما سليمًا شاماًل، مث أمعنا النظر يف جزئياهتا، ودرسناها جزئية، لوجدنا أهنا تشمل والواقع أننا إذا فهمنا أمر 
احلياة يف كل جوانبها ومعانيها، وليس فقط اخلطاب االسالمي , وأهنا ترتك آثارها يف نفسية املسلم احلق، يف كل جوانبها ومعانيها، 

والتواضع له مث لعباده، واملسؤولية أمامه من جانب آخر، وبالتايل فهي ترتك آثارها يف األمة فيشعر دائما بالعزة باهلل من جانب، 
اإلسالمية مجعاء، رفعة ودماثة وحلما بشكل ميكن حلضارهتا من االنتشار واالزدهار فضال عن ما كونته هذه الوسطية لألمة اإلسالمية 

 اءات واخلربات، وجزت عنها أكرم اجلزاء، ووظفتها للنفع العام الذي وجهمن حمورية يف البشرية كافة، استقطبت املواهب والكف
اإلسالم إليه, وهكذا نالت مزيتها، وحازت جدارهتا الفذة، اليت ترتبت عليها وانبثقت عنها صدارهتا يف الوجود اإلنساين، ومسؤوليتها 

نيفة ني , وهذا ما تسعى اليه كليتنا )كلية االمام االعظم ايب حعن ريادة البشرية، وبذل عطاء اإلسالم هداية ودراية ونعمة ورمحة للعامل
النعمان ( رمحه اهلل تعاىل لرتسيخ مفهوم الوسطية واالعتدال ضمن محلتها جملابة التطرف واالرهاب ونشر التسامح واحملبة عرب خطاب 

 رمحة واحملبة والتسامح  . اسالمي متجدد معتدل حيرتم كل توجهات املسلمني ويتحد معهم على مبدأ االخوة وال
 المبحث الرابع

 أثر االعتدال في الخطاب الديني على الفرد والمجتمع
ملعرفة اثر االعتدال يف اخلطاب بالنسبة للفرد او اجملتمع البد من ادراك حقيقٍة مهمٍة جدا وهي ان الغاية من وسطية اخلطاب االسالمي 

ن املسلمني وعدم تكليفهم بأمور فوق طاقاهتم واحلرج كما ورد عن ابن عباس ، )أنه املعتدل وعدم التزمت والتشدد هو رفع احلرج ع
 دعا رجال من هذيل فقال له: ما احلرج فيكم؟ فقال: احلرجة من الشجر ما ال ُمرج له. فقال ابن عباس: هو ذلك. احلرج ما ال ُمرج 
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رِيُد يت فيها النص على نفي احلرج عن هذا الدين، قال تعاىل: ) َما يُ , وقد ورد يف القرآن الكرمي العديد من اآليات الكرمية ال(46)له(

رَُكْم َولُِيِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعلَُّكْم َتشْ  يِن  (47)ُروَن(كُ اللَُّه لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرٍَج َوَلِكْن يُرِيُد لُِيَطهِّ  وقوله تعاىل )َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
, كما ورد العديد من األحاديث الشريفة النافية للحرج عن هذا الدين الدالة على مساحة اإلسالم ويسره وعدم التشدد  (48)ْن َحرٍَج(مِ 

, إذ البد للداعية ان يدعوا يف  (49)وقد اخرب املصطفى اهلل عليه وسلم))خذوا من األعمال ما تطيقون فإن اهلل ال ميّل حىت متّلوا((
خطابه ودعوته اىل تسهيل هذا الدين للناس فإننا لو نظرنا يف الُسّنة املصطفى صلى اهلل عليه وسلم   لنجده نيب السماحة والتيسري 

مع صحابيني  من خالل حديثه -صلى اهلل عليه وسلم  -كان دائماً يوصي الدعاة من أمته –صلى اهلل عليه وسلم  -والرمحة واللني 
. (50)طاوعا..(: )يسرا وال تعسرا، وبشرا وال تنفرا، وت-رضي اهلل عنه -جليلني بعثا للدعوة ومها أبو موسى األشعري ومعاذ بن جبل 

هبذا قد وضع اساسًا للدعوة اىل اهلل عز وجل، بدأ وصيته باألمر بالتيسري على الناس وعدم  -صلى اهلل عليه وسلم  -فالرسول 
ليهم، وأوصى أيضاً كل الدعاة بالتبشري وعدم التنفري، فكل الدعاة البد أن يتمثلوا روح هذا النص النبوي وتتشرب نفوسهم التعسري ع

معاين ذلك احلديث وتلك الوصية اجلامعة ، فالداعي إىل اهلل عز وجل عليه أن يتذكر أنه على هنج أول الدعاة إىل اهلل سيدنا حممد 
ري من دعا إىل اهلل حبكمة ومبوعظة حسنة بأن ييسر وال يعسر، وأن يبشر وأال ينفر، فإن كان يف موطن خ -صلى اهلل عليه وسلم  -

يقتضي التيسري وعسر على الناس فهو ُمالف لسنة أول الدعاة إىل اهلل وإن نفر يف موطن حيتاج إىل تبشري فهو ُمالف لسنة رسول 
ان اب االسالمي والدعوي اصبح له اثراً واضحا على اجملتمع واالفراد وبذلك كلذلك فان جتديد اخلط –صلى اهلل عليه وسلم  -اهلل 

التجديد مسألة ضرورية يف كل زمان ومكان، ولكن ينبغي علينا أن نفرق بني التجديد والتبديد، وال خنلط االوراق يف فهم التجديد 
كد أن جتديد تغريات وليس يف الثوابت، والذي يؤ للخطاب االسالمي فالتجديد يكون يف الفروع وليس يف األصول، ويكون يف امل

اخلطاب الديين أمر ال خالف فيه بني علماء األمة هو وجود ما ُيسمى باالجتهاد، وكتب األصول طافحة بذكر اجملتهد وصفاته 
 ذ فجر اإلسالم إىل نواملساحة املخصصة له باالجتهاد، فاملسلمون مارسوا عملية التجديد املنضبط املبين على قواعد وأسس حمددة م

                                                           

هـ( املوافقات احملقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان 790إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب )املتوىف:  - 46
 . 159\2م , 1997هـ/ 1417الطبعة: الطبعة األوىل 

 .6سورة املائدة االية  - 47
 .78سورة احلج االية  - 48
ن األعمال ما تطيقون. م أخرجه البخاري من حديث: أن رسول اهلل كان له حصري يبسطه بالنهار وحيتجزه بالليل، فثاب إليه ناس فصفوا وراءه... احلديث. وفيه: خذوا - 49

 (.1: 232رواه البخاري يف الصالة )
يح البخاري , حتقيق: حمد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي, اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحم - 50

باب قول النيب  30\8هـ , 1422لطبعة: األوىل، حممد زهري بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( ا
 صلى اهلل عليه وسلم ) يسروا والتعسروا .
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وال ننكر أن األمة مرت مبرحلة ساد فيها اجلمود والتقليد واالجرتار ألقوال السلف دون متحيص أو نظر، وهذا الداء    يوم الناس هذا،

 كان له أثٌر يف التقهقر احلضاري للمسلمني .
 والفقه واحلديث ل الرجال والِفرق وتصفية كتب التفاسريوإذا كان جتديد اخلطاب يف هذا العصر هو حماربة الغلو والتعصب الديين ألقوا

والعقائد من األقوال الشاذة واملرويات الضعيفة املكذوبة، وبعض األحكام الفقهية املرجوحة اليت ال تتالءم مع روح القرآن والسنة 
 م إال القليل من تجديد هبذا املفهو بال -مع األسف-وطبيعة العصر، فإن هذا التجديد مرغوب ومطلوب وال ينكره عاقل، وال يشتغل 

العلماء واملفكرين اإلسالميني يف هذا الوقت. إذ البد ان تكون منابرنا منارات لتجديد اخلطاب واالبتعاد عن الكالسيكية اليت تعود 
لذي نعيشه يف الوقت ا عليها اخلطباء والدعاة والبد من حماكاة الواقع وفهم عقول املتلقني مبا ينسجم مع افكارهم ومواكبة ومراعاة

ضل تقدم التكلنوجيا احلديثة وانتشار ادوات تلقي اخلطاب الديين عرب مواقع التواصل االجتماعي والتلفزيون ِما جعل الشاب املسلم 
 ايكون دائما يف عزوف عن تلقي الدعاة واخلطباء املواعظ يف املساجد ونسمعهم دائما يقولون بالعبارة العامية )) نفس الكالم م

عنده شيء جديد هذا الشيخ او هذا الداعية (( لذلك اصبح التجديد واجبًا حبق كل الدعاة واخلطباء إلعادة الشاب املسلم اىل 
 املسجد وفهمه رسالة املسجد احلقيقة اليت امرنا هبا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم .

 المبحث الخامس
 أضرار الخطاب االسالمي البعيد عن االعتدال

هم وأخطر االضرار اليت يسببها اخلطاب املتشدد الطائفي هو جعل اخلطيب والداعية شخص متشدد وطائفي ومنبوذ من كل إن ا 
 اهل العقل واالعتدال ,  قبل ان يسري الضرر الذي سيقع على االمة واجملتمع 

ية أو عية واخلطيب يف أعمال إرهابولقد ثبت يف هذا الزمان ولألسف ثبت تورط أئمة ودعاة ِمن يعملون حتت مظلة واسم الدا 
تنظيمات فكرية تدخل ضمن أصحاب الفكر الضال  , وان اغلب الذين خرجوا من  أصحاب الفكر الضال يف الغالب خرجوا من 
 عباءة الدين _ والدين منهم براء _ واستغل هؤالء وجودهم يف قطاعات حتمل صفة دينية لنشر أفكارهم الدخيلة على الدين واجملتمع،

وهؤالء الفئة الضالة هم امتداد للخوارج واخلوارج خرجوا أول ما خرجوا يف زمن النيب عليه الصالة والسالم ويف زمن عمر رضي اهلل 
عنه ويف زمن عثمان رضي اهلل عنه ويف زمن علي رضي اهلل عنه مث هكذا، السبب هو الرغبة يف التمسك أكثر، فهم يزيدون يف الدين 

ك صار الغلو والغلو هو الزيادة، وهلذا النيب صلى اهلل عليه وسلم ملا وصف اخلوارج قال) حيقر أحدكم صالته مع عن املأذون به ولذل
  (52)، وقال) يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم((51)صالهتم وصيامه مع صيامهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية...(

                                                           

 , باب عالمات النبوة يف االسالم .4/200صحيح البخاري  - 51
 , باب ذكر البيان بان على املرء عند وقوع الفنت .13/302صحيح ابن حبان  - 52
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أو تراقيهم، إذن وصفهم بأهنم خوارج يف عهد اخللفاء الراشدين العهد األول الذي هو عهد االلتزام وأفضل هذه األمة، ووصفهم 
بأهنم يقرؤون القرآن ويصلون ويصومون وأن قراءهتم للقرآن كثرية وصيامهم كثري، لكن ال تتعدى حناجرهم وأنه أمر النيب صلى اهلل 

تاهلم ملاذا؟ ألهنم خرجوا عن الطريق املستقيم، فاملهم املنهج، كم العبادة أو التحمس ألمور كبار يف الدين عليه وسلم مبواجهتهم وق
ليس هو الذريعة لصواب الفعل، اآلن يف هذا العصر جاء باسم اجلهاد، اآلن يتسمون باسم اجلهاد يريدون أن يكونوا جماهدين، لكن 

 هاد الذي يدعونه سفكوا فيه دماء حمرمة وقتلوا فيه مساملني وآمنني ومهادنني، واستباحوا فيه اجلهاد الشرعي منهم براء ملاذا؟ ألن اجل
احُلرم وتعدوا فيه على األعراض واألموال وعلى األطفال والنساء واألوالد ومل يفرقوا بني كبري أو صغري، وبالتايل فإن فعلهم هذا هو 

الدين كما ميرق السهم من الرمية، ولذلك فأن اضرار االبتعاد عن االعتدال تطال شبيه بفعل اخلوارج السابقني ألهنم ميرقون من 
 اخلطيب نفسه والداعية نفسه قبل ان ينتقل اىل املتلقي وهو الفرد وينتشر هذا املرض العضال يف اجملتمع , ومن مجلة هذه االضرار :

، الذي حيرِّض على تقسيم اضافة اىل ما ذكرنا فأن اخلطاب املتشدد يعمل على تكريس أواًل :  اجملتمعات  اخلطاب احلزيبِّ والطَّائفيِّ
إىل أحزاب متنازعة وطوائف متصارعة، ويسعى إىل هدم النسيج اجملتمعي، ونشر أسباب الكراهية والبغضاء، واملشاحنة  ويرسخ 

ين مطيًة لتحقيق املنافع واملص  احل احلزبية والطائفية.للوالءات الضيِّقة والعصبيَّات العمياء، ويستخدم الدِّ
ان تبين اخلطاب املتشدد القائم على التكفري وعدم تقبل اآلخر يعترب تغذية اخلطاب اإلرهايّب املتطرِّف، الذي اساسه الغلو  ثانًيا: 

ء والرباء وغريها، والتشدد، وحيرِّض على العنف واإلرهاب، ويستبيح الدماء واألعراض واألموال، وحيرِّف املفاهيم الدينية كاجلهاد والوال
ويكون مدعاة الستقطاب ماليني الشباب املسلم املغرر هبم  وجلبهم اىل مناطق القتال او الصراع، وخدمة التنظيمات اإلرهابية اليت 

 تسعى إلثارة الفوضى والقالقل وهتديد السلم واالستقرار هنا وهناك.
ل اإلسالمية ، ويتَّهم جمتمعاهتم باجلاهلية، ويدعو إىل اعتزاهلا، ويكفِّر الدُّو إذكاء اخلطاب التَّكفريّي، الذي يكفِّر املسلمني ثالثًا:

 واملوالني هلا والعلماء املدافعني عنها.
رابعاً: باخلطاب املتشدد يكون السبب الرئيسي يف إذكاء اخلطاب الفوضوّي الشَّاّذ، الذي ُيصادم نصوص الشَّرع، وال يعتدُّ بأقوال 

شَّاذَّة ، وال يلتزم طرق االستنباط الصَّحيحة، وال يعرتف بضرورة توفُّر أهليَّة االستنباط وآليته، ويبتدع الفتاوى  الالفقهاء وإمجاعاهتم
واألقوال املخرتعة. وهلذا فإنَّ ما َنتاج إليه هو اخلطاب الوسطيُّ املعتدل الواعي العميق، الذي ُيظهر املعاين الصَّحيحة يف أحسن 

 وية األمة وعقيدهتا الصافية وثقافتها املعتدلة، وحيقق املصاحل العليا للشعوب واألوطان.صورة، وحيافظ على ه
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 المبحث السادس

 الخطاب االسالمي المعتدل سالح التصدي لمنع انتشار الجماعات المتطرفة

البد قبل بداية الكالم عن سالح التصدي للجماعات املتطرفة , البد من طرح سؤال أنه إذا كانت احلرب اإلعالمية اليت ُتوضها 
اجلماعات املتطرفة املتشددة تتجسد يف اخلطاب الذي ينتهجه عناصر هذه اجلماعات، واليت تستغل مواقع التواصل االجتماعي لنشر 

بدعوى "املوت يف سبيل اهلل". فهل من خطاب مضاد يظهر حقيقة فكر هذه اجلماعات املتطرفة؟! أفكارها واستقطاب الشباب، 
أولئك الذين تأثروا بأفكاره؟! اجلواب نعم ان وجود قيادات وشخصيات دينية تُركز على عوامل االستقطاب  وهل يستهدف مباشرة

 ملعارك, والبدامث يف تنظيم هؤالء الشباب وضمان وصوهلم إىل مناطق اليت تعتمدها اجلماعات املتطرفة أواًل يف الوصول إىل الشباب، 
ان تدعو تلك القيادات إىل ضرورة وجود خطاب معتدل من شخصيات دينية وجمتمعية مقبولة، وغري منضوية حتت أي فكر سياسي 

رسالة االسالم  ألجيال واحلضارات ونشرأو حزيب لتنبه الشباب إىل حرص الدين على احلياة والبناء ونبذ العنف والكراهية املدمرة ل
احلقيقية اليت مبدأها احملبة والتسامح وتقبل اآلخر , وهذا الفكر املتطرف البد ان يواجه خبطاب اسالمي حقيقي معتدل ليكون 

اهلل , ان  لالسالح الوحيد جملابة الفكر املتطرف الذي يسعى اىل استقطاب شبابنا وزجهم يف مناطق الصراع بدعوى اجلهاد يف سبي
اخلطاب االسالمي املعتدل ولكي يكون السالح الذي مينع انتشار اجملاميع املسلحة بأفكارها املتطرفة املسمومة البد من نشر التقارب 
والتعايش بني الناس  عرب اخلطاب املعتدل اهلادف اىل مجع الناس على كلمة واحد وعلى منهج واحد عرب عنه القران الكرمي بقوله 

 (53)َذِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة َوَسطاً()وَكَ 
فاالعتدال مطلوبة يف اخلطاب الديين بعيداً عن التشدد والغلو وحتريض الناس, فالرسول خاطب مجيع الفئات وعاش معها , عاش يف   

عتدل نبذ خلطاب املمكة مع الكفار وكذلك يف املدينة ابرم عهدًا مع اليهود وتعايش معهم حتت سقف دولة واحده , والبد هبذا ا
العصبية ودعوة الناس للحوار والتفاهم وفهم الدين احلقيقي وتقبل األخر ألننا مطالبون جبمع كلمة املسلمني وتوحيد صفوفهم أمام من 

هلل ا يُظهر  عداوته هلل ورسوله , فالبد أن نكن دعاة وحدة وسالم  وتسامح فيما بيننا حتت لواء  شرع اهلل ورسوله , وان النيب صلى
ا يعليه وسلم كان ينبذ العصبية الطائفية والقبلية واحلزبية اليت لألسف انتشرت يف زماننا , ولقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول ) 

معشر املسلمني! اهلل، اهلل ..أبدعوى اجلاهلية، وأنا بني أظهركم، بعد إذ هداكم اهلل إىل اإلسالم، وأكرمكم به، وقطع به عنكم أمر 
 وأنه دعا اىل احلوار كما حصل مع اليهود  (54)اجلاهلية، واستنقذكم به من الكفر، وألَّف به بينكم، ترجعون إىل ما كنتم عليه كفاراً ؟!(

                                                           

 .143سورة البقرة االية  - 53
 , باب تفسري ابن هشام لبعض الغريب .1/556سرية ابن هشام . - 54
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وكان الرسول يستخدم احلجة والربهان يف  (55)حيث جاء يف اآلية ) قال يا أهل الكتاب تعالوا اىل كلمة سواء بيننا وبينكم ...(

, إذاً هذا الفكر  (56)اخلطاب وكذلك اللني والرمحة شعاره كما يف قوله ) لعل اهلل ان خيرج من اصالهبم يعبده وحده ال يشرك به شيئا (
يرجع إليه   حتديد مرجعهذا اخلطاب املتشدد حيتاج اىل معاجلة جذرية إلهنائه وإن معاجلة مشكلة خطرية كهذه البد ان حتتاج إىل

 اجلميع، فيقفون عند أحكامه، وهذا املعيار أو املرجع ال بد مع االتفاق عليه من أن يكون صادقاً صواباً، وإذا أردنا ذلك ال جند غري 
, (57)هم عقل(منالكتاب املنزل )إن الناس ال يفصل بينهم يف النزاع إال كتاب منزل من السماء، وإذا ُردُّوا إىل عقوهلم، فلكل واحد 

نعم اذا ُجعل االمر بدون ضابط فكل واحد منا يشرع لنفسه ما حيلو له , فوجود املرجعية من ُمتلف العلماء حبيث تضع شروط 
وضوابط للخطاب االسالمي املعتدل  وهذا حيتاج ايضاً اىل تشريع قانون يوجه اقصى عقوبة لدعاة التطرف والفتنة كما أقدمت االمارات 

ملتحدة بإصدار قانون )مكافحة التمييز والكراهية( حبيث يقضي بتجرمي األفعال املرتبطة بازدراء األديان ومقدساهتا ومكافحة  العربية ا
كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عرب ُمتلف وسائل وطرق التعبري, وهذا يكون سالحاً يدعم جهود الدعاة واخلطباء املعتدلني 

وحدة واحملبة والتآلف والتسامح وتقبل اآلخر  , من جعل هيئة عليا  مستقلة لتوضيح كل املسائل املشكل حلها من اجل دعوة الناس لل
يفيت مبا يتماشى مع عقله وشهواته , ومن  -هب ودب-وفهمها  وان خيرجوا الينا بقرار وسطي من اجل عدم السماح لكل من 

لناس اىل عدم تصديق كل ما ينشر من قبل هذه الفئات الضالة عرب مواقع التواصل االساليب االخرى ملواجه  اجلماعات املتشددة دعوة ا
االجتماعي الفيس بوك وغريها ,  ومن االساليب مواجه التطرف هو عناية الدعاة وعلماء الدين بالقضايا اليت يريد الناس بيان األحكام 

ألسس باألسس اليت يبين عليها التشريع اإلسالمي، ومن هذه االشرعية فيها، فيتم تناول هذه القضايا من خالل الفهم الصحيح، و 
التيسري على الناس، فالتشريع اإلسالمي كله، أحد أسسه رفع احلرج واملشقة عن الناس يف التكليف، وهذا األساس بينته نصوص القرآن 

يِن  ,وكذلك قوله تعاىل: ) يُرِيُد اللَُّه ِبُكُم (58)َحرٍَج( ِمنْ الكرمي وأحاديث الرسول الكرمي، فقال عز وجل ) َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
 ، (59)اْلُيسر(

 
 

                                                           

 .64سورة آل عمران االية  - 55
هـ( , السرية النبوية )من البداية والنهاية البن كثري( , حتقيق: مصطفى عبد الواحد الناشر: دار 774أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )املتوىف:  - 56

 باب سنة مثان . 666\3م,  1976 -هـ  1395لبنان عام النشر:  –بريوت املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع 
هـ( , درء تعارض 728توىف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )امل - 57

  229\1, م 1991 -هـ  1411اد سامل الناشر: جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية الطبعة: الثانية، العقل والنقل , حتقيق: الدكتور حممد رش
 .78سورة احلج االية  - 58
 .185سورة البقر االية  - 59
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كما ورد عن أم املؤمنني السيدة عائشة رضي اللـه عنها) ما خرّي رسول اللـه صلى اللـه عليه وسلم بني أمرين إال اختار أيسرمها ما مل و 

, ومن االساليب االخرى ملنع انتشار التطرف بني الشباب واجملتمع االهتمام بالقضايا اجلديدة يف حياة الناس يف كل  (60)يكن إمثا(
جماالت احليا كالطب واالقتصاد واالجتماع وغريها من القضايا، اليت يريد الناس والتعرف على أحكامها الشرعية، كتنظيم األسرة، 

ب الطيب املساعد، وعمليات التجميل، والتربع باألعضاء، وغريها من القضايا اجلديدة، فيجب على والتحكم يف نوع اجلنني، واإلخصا
علماء الدين البيان املبين على صحيح الفهم ملصادر التشريع اإلسالمي من القرآن والسنة الثابتة، وغريمها من مصادر التشريع، وكل 

مقاصده وأصوله, ومن االساليب ملنع التطرف ايضًا فيكون يف اهتمام الدعاة ذلك حيوطه التيسري الذي ال يبعد عن قواعد الدين و 
 واألسرة ووسائل اإلعالم ووزارة الرتبية والتعليم والثقافة، وديوان الوقفي السين والشيعي بتعميق معاين مكارم األخالق عند الناس، 

ه، وجه الذي ال يكون فيه اإلنسان مقصرًا لو كان يؤديه لنفسكالصدق يف التعامل بينهم، والدعوة إىل إتقان العمل، وأدائه على ال
والتعاون، والرتاحم، والبعد عن العنف، والدعوة لتحصيل العلوم الدنيوية، واليت على أساسها يظهر تفوق األمم والشعوب، فما تقدمت 

ملعتدلة املعتدل من خالل خطابه ودعوته ااألمم إال بالعلم. هذه اغلب اساليب التصدي للجماعات املتطرفة عرب اخلطيب والداعية 
 ملنهج االسم احلقيقي الذي يدعوا اىل حماربة التطرف والغلو واإلرهاب.

    الخاتمة:
 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات , والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني : اما بعد 
بالبحث والدراسة عن طريقة جديدة إلظهار اخلطاب االسالمي بصورة معتدلة جديده يف ختام هذه اجلولة املباركة يف التقصي  

ينسجم مع حتديات العصر وتطوراته السيما يف العراق وسوريا  بسبب اهلجمة الشرسة من بعض اصحاب الفكر الضال الذين انتشر 
د والقتل يستمعون لدعاهتم بالقوة والسالح والتهديفكرهم وبدأُ يبسطون نفوذهم على مساحاٍت واسعٍة من هذه البالد  وأخذ الناس 

والذبح لكثري من الناس يف تلك املناطق , وحصلت بسببه اهلجرة ألهايل تلك املناطق  , وبقي اخلوف عند العقالء على مستقبل 
عدم تقُبل اآلخر واالكتفاء هجري و افكار ابنائهم وصبياهنم  من ان يتأثروا بتلك النداءات املتطرفة املتشددة الداعية للعنف والقتل والت

مبا يتلقونه من هذه اجلماعات املتشددة , وهنا كان البد من وقفٍة هلل تعاىل وللتأريخ من اجل انقاذ شبابنا وجمتمعنا من هذا الفكر 
ومن خالل ما   الضال , فتناولت يف هذه الدراسة البسيطة  اليت مجعت فيها على عجالة ما تناثر يف عدة كتب للمؤلفني السابقني

 كتبت توصلت لبعض النتائج التالية :
 اواًل: ان املوضوع حيتاج اىل حبث مستفيض ألمهيته وطرحه مبوضوعيه مفصله.

                                                           

 , باب مباعدته صلى اهلل عليه وسلم.4/1813صحيح مسلم  - 60
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 ثانياً: البد من ضرورة ترشيد اخلطاب الديين واإلبداع فيه والتجديد حسب مقتضيات العصر وما حيتاجه الناس .

 عة الغراء ودعوة الناس اىل التمسك هبذه املبادئ ثالثاً:  االلتزام مببادئ الدين والشري
 رابعاً: ضرورة اُتاذ منهج التوسط واالعتدال وجعله منهجاً حلياة تقودنا اىل بر االمان 

خامساً: تكوين جلنة افتاء عليا تضم كبار العلماء والدعاة بشرط عدم انتمائهم ال الشخصي وال الوالئي ألي جماميع حزبية او مشاركة 
 ياسة ويكون له القول الفصل يف تدابري االمور واالزمات اليت تعصف بالبالد .بالس

سادسًا : انشاء فضائيات او توفري وقت اكرب من الفضائيات االسالمية وغريها لتكريس منهج التجديد اخلطاب واختيار خطباء 
 اكفاء لتصحيح الوضع الراهن .

 ث هذه االمة ومستشرق مستقبلها  فمن ال ماضي له ال حاضر له.سابعا: الرجوع اىل التأريخ االسالمي ألنه مورو 
ثامناً: جتنب اخلطاب الديين اي خالفات تؤثر على الفرد واجملتمع من خالل املنرب  بل البد من اجياد حلول وطرحها لتخفيف االزمة 

 ال لتهييجها وفتنة الناس .
خبطاهبم  وان جيعل دعاتنا وخطبائنا مفاتيح للخري مغاليق للشر مزدهرينويف اخلتام اسال اهلل سبحانه وتعاىل ان يوفقنا لكل خري 

 املعتدل املتجدد ..
 مت الكالم وربنا حممود       وله املكارم والعال واجلود 

 مث الصالة على النيب حممد   ما غرد قمري واورق عود.
 المصادر والمراجع

 القران الكرمي  
 ( ، الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان1985الدين اآلمدي )اإلحكام يف أصول األحكام لسيف  -1
هـ( حققه: 911تدريب الراوي يف شرح تقريب النواوي املؤلف: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:   -2

 . 2أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب الناشر: دار طيبة عدد األجزاء: 
صحيح ابن حبان املؤلف: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت،  اإلحسان يف تقريب -3

هـ( حققه وخرج أحاديثه  739هـ( ترتيب: األمري عالء الدين علي بن بلبان الفارسي )املتوىف: 354الدارمي، الُبسيت )املتوىف: 
 17) 18م عدد األجزاء:  1988 -هـ  1408ريوت الطبعة: األوىل، وعلق عليه: شعيب األرنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، ب

 جزء وجملد فهارس(.
 ، دار النهضة .1( ، ط1995املصاحل املرسلة حملمود عبدالكرمي حسن ) -4
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أصول الفقه"، الطبعة الثالثة، دار األمة للطباعة والنشر،  –(2005الشخصية اإلسالمية اجلزء الثالث لتقي الدين النبهاين ) -5

 وت، من منشورات حزب التحرير.بري 
هـ( احملقق: أبو 463الفقيه واملتفقه املؤلف: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب البغدادي )املتوىف:  -6

 ه .1421السعودية الطبعة: الثانية،  –عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي الناشر: دار ابن اجلوزي 
ملؤلف: أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظلي، الرازي ابن أيب حامت آداب الشافعي ومناقبه ا  -7

هـ( كتب كلمة عنه: حممد زاهد بن احلسن الكوثري قدم له وحقق أصله وعلق عليه: عبد الغين عبد اخلالق 327)املتوىف: 
 م . 2003 -هـ  1424لبنان الطبعة: األوىل،  –الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت 

هـ( حققه 458شعب اإلميان املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:   -8
وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد العلي عبد احلميد حامد أشرف على حتقيقه وُتريج أحاديثه: ُمتار أمحد الندوي، 

اهلند اهلند الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي ب –السلفية ببومباي  صاحب الدار
 . 2003 -هـ  1423الطبعة: األوىل، 

هـ( حتقيق وتعليق: 279سنن الرتمذي املؤلف: حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو عيسى )املتوىف:  -9
( 5، 4( وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف )جـ 3( وحممد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1د حممد شاكر )جـ أمح

 م . 1975 -هـ  1395مصر الطبعة: الثانية،  –الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 
أبو احلسن  عليه وسلم املؤلف: مسلم بن احلجاجاملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل  -10

 .7بريوت  –هـ( احملقق: حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الرتاث العريب 261القشريي النيسابوري )ت: 
لسان العرب تأليف حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:  -11

 هـ . 1414 -بريوت الطبعة: الثالثة  –ـ(  دار صادر ه711
سنن أيب داود املؤلف: أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين )املتوىف:  -12

 م  2009 -هـ  1430ىل، حَممَّد كاِمل قره بللي الناشر: دار الرسالة العاملية الطبعة: األو  -هـ( احملقق: شَعيب األرنؤوط 275
 مسند االمام امحد بن حنبل.  -13
هـ( 213السرية النبوية البن هشام املؤلف: عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري، أبو حممد، مجال الدين )املتوىف:  -14

 احلليب وأوالده مبصر يبحتقيق: مصطفى السقا وإبراهيم األبياري وعبد احلفيظ الشليب الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البا
 م . 1955 -هـ 1375الطبعة: الثانية، 
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هـ( احملقق: أبو عبيدة 790املوافقات املؤلف: إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب )املتوىف:   -15

 م .1997هـ/ 1417مشهور بن حسن آل سلمان الناشر: دار ابن عفان الطبعة: الطبعة األوىل 
النبوية )من البداية والنهاية البن كثري( املؤلف: أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي )املتوىف:  السرية -16

 -هـ  1395: لبنان عام النشر –هـ( حتقيق: مصطفى عبد الواحد الناشر: دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت 774
 م. 1976

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم  درء تعارض العقل والنقل املؤلف: -17
هـ( حتقيق: الدكتور حممد رشاد سامل الناشر: جامعة اإلمام حممد بن 728بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )املتوىف: 

 م. 1991 -هـ  1411 سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية الطبعة: الثانية،
 .http://www.ahlalhdeeth.comاملعجم اجلامع يف تراجم العلماء وطلبة العلم املعاصرين  -18
هـ( 458االداب للبيهقي املؤلف: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخُلْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:   -19

 اعتىن به وعلق عليه: أبو عبد اهلل السعيد املندوه .
هـ( 360: توىفاملعجم األوسط املؤلف: سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين )امل -20

 القاهرة . –احملقق: طارق بن عوض اهلل بن حممد , عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين الناشر: دار احلرمني 
هـ( حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث 817القاموس احمليط املؤلف: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى )املتوىف:  -21

لبنان الطبعة:  –العرقُسوسي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد نعيم 
 م . 2005 -هـ  1426الثامنة، 

تاج العروس من جواهر القاموس، حملّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف:  -22
 ، الناشر: دار اهلداية.هـ(، حتقيق جمموعة من احملققني1205

 4( حولية كلية 2005تأويل اخلطاب الديين يف الفكر احلداثي اجلديد، المحد عبداهلل الطيار) -23
 (، اجمللد الثالث .22أصول الدين القاهرة، العدد ) -24
 تيسري الوصول إىل األصول لعطا أبو الرشتة "دراسات يف أصول الفقه . -25
( , الناشر دار الكتيب, الطبعة االوىل 794حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركشي ) البحر احمليط ,أبوعبد اهلل بدر الدين -26

 م.1994 -ه1414,
 

http://www.ahlalhdeeth.com/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 93 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري املؤلف: حممد  -27

ية بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانبن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري اجلعفي احملقق: حممد زهري 
 هـ .1422بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األوىل، 

تفسري الطربي )جامع البيان عن تأويل آي القرآن(، حملمد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي  -28
 : الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي.هـ(، حتقيق310)املتوىف: 

هـ(، حتقيق سامي 774تفسري القرآن العظيم، أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )املتوىف:   -29
 1408وىل، ة: األلبنان الطبع –بن حممد سالمة، الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع ، الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت 

 م . 1988 -هـ 
 

 


