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ABSTRACT 

 

The doctrine of balanced da’wa has a great status in the field of da’wa. It must exist 

in the preaching and in the approach of the preachers by choosing the appropriate 

topics; ranking the topics based on the criteria of shariah - which guided by divine 

rule - and human’s judgment. Islamic jurisprudence combines the spiritual, physical 

and financial aspects of worships in order to build a balanced society in terms of the 

faith, thought, behaviour and ethics. The study aims to show the balanced da’wa and 

how it contributes to the success of preaches, and the aspects that should be taken 

into consideration in order to achieve balanced preaching.    

The study employed the inductive approach for the meanings of balanced da’wa and 

for the description of the most important aspects in which the balanced da’wa realized 

through them. As well as utilized the analytical approach to show how and where to 

employ the balanced Islamic preaching. The study recommends the most important 

approaches which can help the preacher to maintain the balance by combining the 

science of shariah and faith education, and practicing the principles of faith without 

neglecting - by the justification of contemporary era - the issues of worship and 

mu’amalat. As well as it recommends translating the Islamic teachings, knowledge 

and the prevailing consensus among Muslims into the practical behaviour in 

accordance with authenticated Islamic teachings far from emotional feeling in a way 

that Allah loves and serves the interest of umma (nation).     

Keywords: balance, da’wa (preaching), doctrine, success, speech.  
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 ملخص ال

 

طباء باختيار املواضيع وأسةلوب اخل  يعو الدّ اب  الّدعوة فالبد أن يكون حاضرًا يف اخلطمكان  كبرية يف  توازن الّدعويلفقه ال
شري، فأحكام اإلسالم الب واالجتهاد الربّاين تبها بناًءا عةلى معايري شرعيَّ  يهدي إليها الوحياوضعها يف مر املناسب ، و 

دراس  لبيان لمجعت بني عبادات روحي  وبدني  ومالي  لبناء جمتمع متوازن يف العقيدة والفكر والسةلوك واألخالق. وهتدف ا
واعتمدت  .اجلوانب اليت ينبغي مراعاهتا لتحقيق التوازن الّدعوي اخلطايبالتوازن الدعوي وكيف يسهم يف جناح اخلطاب  و 

الّدراس  عةلى املنهج االستقرائي ملعاين التوازن الّدعوي ووصف ألهم اجلوانب اليت ميكن من خالهلا حتقيق التوازن الّدعوي 
وتوّصةلت الّدراس   .يف إظهار طرق وجماالت توظيف الّتوازن الّدعوي يف اخلطاب  اإلسالمي  هج التحةليةلييف اخلطاب ، مث املن

يت أصول اإلميان وعدم إمهال تثبو ألهم ما يعني اخلطيب يف حتقيق التوازن يف اجلمع بني العةلم الشرعي والرتبي  اإلمياني ، 
دى املسةلم إىل لملعارف والقناعات املوجودة التعاليم الشرعي  والرتمج  أمور العبادات واملعامالت حبج  املعاصرة، والسعي 

 .وفق ما يرضي اهلل وخيدم مصاحل األم سةلوك عمةلي مبين عةلى العةلم الشرعي الصحيح بعيدا عن العاطف  

 .: الفقه، الّتوازن، الّدعوة، النجاح، اخلطاب كلمات رئيسية
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 المقدمة
 نزل الفرقان، خةلق اإلنسان وعةلمه البيان، رفع السماء ووضع امليزان، أرسل رسةله بالبّينات واهلدىاحلمد هلل رب العاملني، م  

 ليقوم الناس بالقسط، والّصالة والّسالم عةلى خري األنام، وخامت الرسال  وصاحب الشفاع  حممد بن عدنان، أمابعد: 

اإلسالمّي  باخلطاب  يف العصر احلديث  أهداف الّدعوةلتحقيق من األمور الواجب معرفتها  لتوازن الّدعويي عد فقه اف
 واالجتهاد لربّاينا تبها بناًءا عةلى معايري شرعيَّ  صحيح  يهدي إليها الوحياووضعها يف مر وذلك باختيار املواضيع املناسب ، 

م املِهمُّ عةلى األَهمِّ، وال األصول عةلى الفروع، ولفقه الالبشري فالناس  ؛ةلف شؤون احلياةرية يف خمتمكان  كب توازن، فال ي قدَّ
النظر إىل ما يعود نفعه  احل الّدين والّدنيا، أويفبني مص بشكل اعتيادي يف اجلمعمجيعاً ميارسون املوازن  يف حياهتم اليومّي  

وأسةلوب   يعو لدّ امواضيع اخلطاب  غائًبا يف  د هاا املنهجولكن كثريًا ما جنيف العاجل واآلجل دون أن يضر جانب بآخر، 
ق أكرب يف قصور وضياع حقو وإن تضمَّن هاا اجلانب ها فريجِّح جانبا من الشريع ، فمن النَّاس من ينظر إىل اخلطباء

 فريجِّح جانبها وإن أفضى إىل ترك حسنات عظيم ،مواضيع خطابي  أخرى ، ومنهم من ينظر إىل حساب جوانب أخرى
ظرا لكثرة ننيَّ له مقدار املصةلح  واملفسدة أو يتبنيَّ له وال جيد من يعينه ومن النَّاس من ينشد التَّوازن ولكن قد ال يتب

 تعاىل. ال يعةلم مداه إال اهلل يف اجملتمع املسةلم أثَّرت عةلى اآلراء وأحدثت جتاذب وهتارج واختالف   اليتاألهواء 

 أسباب اختيار الموضوع

 .اعي  لةلعمل يف ميدان الّدعوةالدّ اخلطيب املنهج الّدعوي الّصحيح هو من حيدد كفاءة  - 1

 حاج  اجملتمع املسةلم اليوم خلطاب متوازن لبناء شخصي  إسالمي  متوازن . -2

 التوازن الّدعوي يعني يف الّتخطيط وجناح الّدعوة اإلسالمي  يف العصر احلديث. -3

 مشكلة البحث

ول وأحكام اإلسالم جاءت متوافق  هلاا الشمالشريع  اإلسالمي  تدعو إىل الشمول؛ فهي منهج ملصاحل الدنيا واآلخرة، 
حيث مجعت بني عبادات روحي  وأخرى بدني  ومالي  لتحقيق جمتمع إسالمي متوازن يف العقيدة والفكر والسةلوك 
واألخالق، فمراعاة هاا التوازن يف منهج اخلطاب  ضمان لبناء جمتمع إسالمي متوازن يف الفكر والسةلوك فالبنظر إىل 

 وح ملواضيع حمدددة نجندها تاخا طابع اجل يني  لدى املسةلمني ومقارنتها باحلياة اليومي  ومشاكل اجملتمع املسةلم؛املفاهيم الدّ 
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، نتيج  طغيان مواضيع حمددة يف اخلطاب  وإمهال اجلوانب األخرى، ولو استغةلت يف حساب باقي التشريعات الديني 
سةلم وتنمي    لصارت اخلطاب  كدورات تدريبي  لةلبناء الفكري لةلفرد املاخلطاب  يف معاجل  مواضيع معين  يف أبواب الشريع

 اجملتمع يف كل جوانب احلياة وحققت فوائد عظيم .

 أسئلة البحث

 ما املقصود بفقه التوازن الّدعوي؟ – 1

 كيف يسهم التوازن الّدعوي يف جناح اخلطاب  الّدعوي  يف العصر احلديث؟  – 2

  ينبغي مراعاهتا لتحقيق التوازن الّدعوي يف اخلطاب  اإلسالمي ؟ما هي أهم اجلوانب اليت – 3

 أهداف الدراسة

 بيان املقصود بفقه التوازن الدعوي. - 1

 معرف  كيف يسهم الّتوازن الّدعوي يف جناح اخلطاب  الّدعوي  يف العصر احلديث. – 2

 ّدعوي اخلطايب.الوقوف عةلى أهم اجلوانب اليت ينبغي مراعاهتا لتحقيق التوازن ال – 3

 حدود البحث

تقتصر حدود البحث املوضوعي  عةلى بيان املعاين الةلغوي  واالصطالحي  لةلفقه والتوازن الّدعوي يف اخلطاب  االسالمي ، 
وكيف ميكن أن نوّظف هاا الّتوازن يف بناء خطاب إسالمي شامل يستوعب أبواب الّشريع ، وبناء عقةلي  إسالمي  متوازن  

قيدة والعبادة والّسةلوك واألخالق، وذلك بالرتكيز عةلى اجلوانب اليت ميكن من خالهلا حتقيق هاا التوازن يف الفكر والع
 املطةلوب.
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 منهج الدراسة

مجع ما يتعةلق مبوضوع و  عوي يف املعاجم الةلغوي ث املنهج االستقرائي يف تتبع وبيان معاين التوازن الدّ حسوف يستعمل البا
املنهج الوصفي يف توضيح اجلوانب اليت ميكن أن يسهم فيها التوازن الدعوي يف جناح اخلطاب   ، مثالدراس  من مصادره

 يف العصر احلديث، وكالك املنهج التحةليةلي يف إظهار طرق وجماالت توظيف الّتوازن الّدعوي يف اخلطاب  اإلسالمي .

 خطة البحث

اءت ت املقدم  مشكةل  البحث وأسئةل  البحث وأهدافه وج وخاةم ، تناولمبحثنيمقدم  و مت تقسيم موضوع الّدراس  إىل 
 اخلط  عةلى النحو التايل:

 .املبحث األول: فقه التوازن الّدعوي ودروه يف اخلطاب  االسالمي 

 املطةلب األول: معاين فقه التوازن الّدعوي لغً  واصطالًحا

 .املطةلب الثاين: دور الّتوازن الّدعوي يف جناح اخلطاب 

 : أهم جوانب حتقيق الّتوازن الّدعوي اخلطايباملبحث الثاين

 .املطةلب األول: التوازن بني املعرف  الشرعي  والرتبي  اإلمياني 

 املطةلب الثاين: توازن اخلطيب بني األصال  واملعاصرة

 املطةلب الثالث: توازن اخلطيب بني العقل والعاطف 

  اخلاةم 

 خطابة االسالمية.المبحث األول: فقه التوازن الّدعوي ودروه في ال

يسعى الباحث قبل الشروع يف الدراس  إىل بيان املفردات الةلغوي  ملوضوع البحث لةلوقوف عةلى كل ما يتعةلق هبا من 
مفاهيم حول التوازن الّدعوي لتوضيح املعاين اليت يريد من خالهلا املسامه  يف وضع منهج دعوي متوازن خيدم اخلطاب  

 الدعوي  يف اجملتمع اإلسالمي.
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 44سورة اإلسراء:  -1 
. األزدي، أبو بكر حممد، مجهرة الةلغ ، لبنان: بريوت، دار العةلم 370، ص3د، كتاب العني، دار ومكتب  اهلالل، جينظر،الفراهيدي، اخلةليل أمح -2 

. االبغدادي، اخلطيب ابوبكر، الفقيه 68، ص1990، 2. الفراء، القاضي أبو يعةلى، العدة يف أصول الفقه، ط968، ص2، ج1986، 1لةلماليني، ط
 .184، ص1جلوزي، جواملتفقه، السعويدة: دا ابن ا

 .168، ص1983اجلرجاين، عةلي بن حممد، التعريفات، دار الكتب العةلمي ،  -3 
 .191، ص1البغدادي، اخلطيب، الفقه واملتفقه، ج -4 
 .107، ص 6ينظر، ابن فارس، أمحد بن زكريا، معجم مقاييس الةلغ ، دمشق، دار الفكر، ج5 - 
 .13يف حياة املسةلم، السعودي ، مؤسس  الطباع  والنشر، ص الشريف، حممد بن حسن، التوازن والتنازع-6 
 7سورة الرمحن:  -7 

 

 المطلب األول: فقه التوازن الّدعوي لغة واصطالًحا

 له ، بَ ي َّْنت  : وأفقهت ه َفِهَم، إذا ِفْقهاً  ه  يَ ْفقَ  وَفِقهَ  َفقيٌه، فهو ِفْقهاً  يَ ْفق ه   الّرجل فَ ق هَ  :الَفْهم، يقال الةلغ  يف الفقه الفقه:
ُح َلُ  ال يفهمه، يقول تعاىل: قويل أي يْفَقه ال وقوهلم فالن الِفْقِه، تَ َعةلُّم  : والت ََّفقُّه   ب ِّ َماَواُت  تُس َ ْبعُ  السَّ َوَمْن  َواْْلَْرُض  الس َّ

نْ  ْن مِّ
ِ
هيِّنَّ ۚ َوا ء   فِّ ّلَّ  ََشْ

ِ
حُ  ا ب ِّ هِّ  يُس َ ْمدِّ َ كِّْن َّل  ِبِّ يَحهُمْ  تَْفَقهُونَ  َولَ َٰ َُّه ََكنَ  تَْسبِّ ن

ِ
 مث تفهمونه، ال أي، 1﴾٤٤﴿ غَُفوًرا َحلِّميًا ۗ  ا

 .2كالمه  من املتكةّلم رضلغ بَفْهمه يف الّدين يعةلم إمنا ألنه َفِقيه،: ولةلعامل يكون، الَفْهم عن ألنه لةلعةلم:الِفْقه، قيل
االصطالح: هو العةلم باألحكام الشرعي  العمةلي  املكتسب من أدلتها التفصيةلي ، وقيل: هو اإلصاب  والوقوف والفقه يف 

 .3لبط بالرأي واالجتهاد، وحيتاج فيه إىل النظر والتأمعةلى املعىن اخلفي الاي يتعةلق به احلكم، وهو عةلم مستن
، ملسو هيلع هللا ىلص  نيب اهلل وما أمر من العةلم بسن، وما هنى اهلل عنه، العةلم بأمر اهللهو »ويقول سعيد بن جبري رمحه اهلل عن الفقه:

 .4«فالك الفقه يف الدين، واحملافظ  عةلى ما عةلمت
وبناء يدل عةلى تعديل واستقام ، يقال: َوزِين  الرأي: معتدله، وهو راجح َوَزَن، الواو والزاي والنون أصٌل، لغ   التوازن:

  .5الوزن إذا نسبوه إىل رجاح  الرأي وشّدة العقل

إعطاء كل شيء حّقه من غري زيادة وال نقص، وهو ينشأ عن معرف  حقائق األشياء عةلى ما : فهو أما يف االصطالح 
 .6هي عةليه، ومعرف  حدودها وغاياهتا ومنافعها

فالدين اإلسالمي كةّله قائم عةلى التوازن وحيث أتباعه عةلى وزن األمور ووضعها يف نصاهبا من غري إفراط أو تفريط، 

زَيانَ  ﴿٧﴾7. َماءَ  َرفََعهَا َوَوَضعَ  الْمِّ  يقول سبحانه وتعاىل:ٱ َوالسَّ
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. ابن كثري، أبو الفداء، تفسري القرآن العظيم، السعودي ، دار 13ص 22، ج2000، 1ينظر، الطربي،ابن جرير، جامع البيان، مؤسس  الرسال ، ط -8 
 .238، ص27، ج1984والتنوير، تونس، الدار التونسي ،  . ابن عاشور، الطاهر. التحرير490ص  7، ج1999، 2طيب ، ط

د بن حممد، املصباح املنري، بريوت، املكتب  العةليم ، ج - 9  .194ص 1الفيومي، أمح 
 .2336ص  6، ج1987اجلوهري، إمساعيل بن محاد، الصحاح تاج الةلغ  وصحاح العربي . بريوت، دار العةلم لةلماليني، - 10
 .45،  ص1999، 3الفتح. املدخل إىل عةلم الدعوة، بريوت، مطبع  الرسال ، طالبيانوين، حممد أبو  - 11
 .222، ص4. الفراهيدي، كتاب العني، ج198، ص2ينظر، ابن فارس، مقاييس الةلغ ، ج -12 

 

نا أن نَ ْعدل يف فهاا يوجب عةليتعاىل وضع امليزان وهو العدل بني خةلقه يف األرض فإنه بالعدل صالح الناس،  فاهلل
 اختيار املوضوعات والقضايا اليت نعرضها عةلى الناس يف اخلطاب  الّدعوي ، لتكون األشياء كةّلها باحلق وامليزان والعدل

، وأي جنوح يف جانب معني يكون عةلى حساب جوانب أخرى؛ ينتج عنها الفهم اجلزئي لةلّدين 8الاي أمر اهلل به 
 انب قد تكون ذات أمهي  أكرب يف تنمي  وبناء اجملمتع اإلسالمي يف العصر احلديث.اإلسالمي وتغييب جو 

 :منها معان   بعّدة وتأيت الّدعاء من دعوةً  يدعو ودعا أصٌل، والعني والواو الّدال أصةلها لغ ً  الّدعوة:

 .زيًدا دعوت: مثل واستدعيته له ِصْحت   أيْ  فالنًا َدَعْوت  : يقال الّنداء، -أ

 .9لةلّصالة طةلبهم إذا الصَّالة إىل النَّاس املؤّذن َدَعا كقوهلم  طةلب،ال -ب

 . 10عنده فيما ورغبت بالسُّؤال إليه وتوّجهت إليه ابتهةلت   أي له، اهلل َدَعْوت  : يقال الّسؤال، -ت

 .11"احلياة واقع يف وتطبيقه أيَّاهم، وتعةليمه لةلنَّاس، اإلسالم تبةليغ هي: واصطالًحا

هو ما أختاره الباحث لكونه األنسب يف التعبري عن منهج التوازن الاي نطمح إليه، فان هدف الدعوة وهاا التعريف 
بيان التدين الصحيح من خالل البالغ املبني، والتعةليم العمةلي احلقيقي لالسالم، ومن مث تطبيقه كسةلوك يف الواقع 

 العمةلي لةلحياة وليس جمرد تنظري.

 اجلاهةلي  وكان الرجل يف، واخلطاب: مراجع  الكالم، الكالم بني اثننيهي واخلطب : أصٌل، : اخلاء والطاء والباء الخطابة
؛ أي األمر اجلةلل:و ، إذا أراد اخلطب  قام يف النادي فقال: خطب خاطب وإمنا مسي بالك ملا يقع فيه من الت ،يقعاخلْطب 

 .12واملراجع 
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 .99، ص1983اجلرجاين، عةلي بن حممد، التعريفات، دار الكتب العةلمي ،  -13 

 

مظنون ، من شخص معتقد فيه، والغرض منها ترغيب  هو قياس مركب من مقدمات مقبول ، أوواخلطاب  اصطالحا: 
 .13الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، كما يفعةله اخلطباء والوعاظ

وميكن التعبري عن فقه التاوزن الدعوي بأنه: املنهج الاي جيمع بني طياته األسةلوب الدعوي الصحيح املبين عةلى الفهم 
 ف السةليم ألساليب البالغ عن طريق استثمار اخلطاب  الدعوي  بتنويع املواضيعالعميق لةلشريع  اإلسالمي ، والتوظي

 وترتيبها حسب أولويات التشريع وحاج  اجملتمع.

 .دور الّتوازن الّدعوي في نجاح الخطابةالمطلب الثاني: 

قع االجتماعي فينبغي ترتيب اجناح اخلطاب  يعتمد عةلى كيفي  اختيار املواضيع اليت تبين الفرد املسةلم وهتدف اىل إصالح الو 
مواضيع اخلطاب  وفق أولويات ومنهجي  شرعي ، فهناك أصول يف الدين ال يسع املسةلم جهةلها، و أحكام فرعي  حيتاج 

 املسةلم إىل فهمها وتأكيدها لضمان سةلوك واعي وذلك من خالل:

 : تثبيت أصول اإلميان يف عصر العومل .أوال

ملادة مور اليت ينبغي لةلخطيب االعتناء به يف عصر االنفتاح احلضاري الكبري وطغيان ايعترب تثبيت اإلميان من أهم األ
الاي له تأثري سةليب عةلى اجلانب الروحي يف قةلوب املسةلمني، والاي نعنيه هنا تثبيت أصول اإلميان برّد الشبهات اليت 

ات م من اإلميان باهلل تعاىل والنبو صارت السالح األول ألعداء اإلسالم لةلتشكيك املسةلمني بدينهم وأصول اإلسال
واملعجزات والغيبيات اليت منها يصدر نور التوحيد، باإلضاف  إىل كثري من األحكام واحلدود الشرعي  وقضايا املرأة ومكانتها 

تعزيز ب يف اإلسالم واليت يريدون استغالهلا يف تشويه صورة اإلسالم، ويف هاه الورق  ما يهمنا هو بيان سبل الوقاي  منها
 اليقني يف قةلوب املسةلمني.

ن املقصود أن نفهمها، ونعمل ألفاحلديث عن اهلل تعاىل وصفاته وأمسائه وأفعاله يعني يف تقوي  اإلميان يف قةلوب املسةلمني 
يف قةلوب  ، فتعدد أمساء اهلل وصفاته هلا أثر كبريوعال جلّ -ه هبا، ونرتَّبَّ عةليها، وهاا من حسن معامةل  العبد مع ربّ 

 هم معاين أمساء فاملسةلمني والبيئ  احمليط  هبم، وال تتحقق العبودي  الصادق  من العبد ويبةلغ كمال التوحيد إال مبعرف  ربه، و 
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 .31، ص2003ألحوال، بريوت: دار الكتب العةلمي ، بن عبدالسالم، عزّالدين، شجرة املعارف وا -14 
 .159، ص1973ابن قيم، حممد بن أيب بكر، الفوائد، بريوت: دار الكتب العةلمي ،  -15 
 ابن قيم، حممد بن أيب بكر، مفتاح دار السعادة، بريوت: دار الكتب العةلمي . -16 

 

من موالك يكون  ، وقربكوسيةل  إىل معامةلته بثمراهتا، من اخلوف، والرجاء، واملهاب ، واحملب ، والتوكل -تعاىل  -اهلل 
 .14حبسب ما تتخةلق به من صفاته

ي بغِّضون الاين ةلني حلقائقها املعطِّ واجلهل باهلل وأمسائه وصفاته له آثار سةلبي  يف منهج الدعوة وأسةلوب اخلطيب فيصري من 
رون الناس من مجاليات ، في نفّ اهلَل إىل خةلقه، ويقطعون عةليهم طريق حمبته، والتودُّد إليه بطاعته، من حيث ال يعةلمون

معرف   وا منوالثمرات بقدر ما جهةل الربّاني  حرموا من تةلك اآلثاري  فأمسى معاين التدين، اإلسالم وحماسنه اليت هي من 
فكار واألحكام ةلوكي  والرتبوي  أثرًا سةلبيًّا كبريًا، وأفرزت املفاهيم واألحياهتم السّ و أثَّر هاا اجلهل عةلى نفوسهم ف، خالقهم

 .15عام  عةلى اجملتمع املسةلم دْت منها مناهج سةلوكي  منحرف ، أثَّرتْ املنحرف ، وتولّ 

 -ع لألحكاماملشرّ  -فكل هاا الشبهات ال يكون هلا أي تأثري يف قةلوب املسةلمني إذا ما ءامنوا بأن كمال اهلل تعاىل 
ال و مطةلق وال حدود لعةلم اهلل وحكمته وقدرته، وأفعاله تدور حول عدله ورمحته يف خةلقه، ويف هاا يقول ابن قيم اجلوزي :"

نه له الكمال املطةلق واهلل سبحا ،وكمال احملب  تابع لكمال احملبوب يف نفسه ،العبودي  تابع لكمال احملب  ريب أن كمال
ومن هاا شأنه فان القةلوب ال يكون شيء أحب إليها منه ما دامت ؛ التام يف كل وجه الاي ال يعرتيه توهم نقص أصال

تتبع مرضاته واستفراغ و  ،حمال  أن حمبته توجب عبوديته وطاعته وإذا كانت أحب األشياء إليها فال ،فطرها وعقوهلا سةليم 
والنهي  ،واإلناب  إليه وهاا الباعث اكمل بواعث العبودي  وأقواها حىت لو فرض جترده عن األمر ،اجلهد يف التعبد له
 .16"استفرغ الوسع واستخةلص القةلب لةلمعبود احلق ؛والثواب والعقاب

به عةلى ىل يف أمسائه وصفاته وأفعاله، وعدله وسع  حكمته؛ يسةّلم اإلنسان لشرعه ويعبد ر فبمعرف  كمال اهلل سبحانه وتعا
 بصرية ويقني كامل ال يعرتيه شك وال يزعزه أي إشكال.

 : محاي  اإلميان وتصحيح العقائد.ثانيا

ان من كل ما وبعد أن يكون لةلخطيب يد يف تأسيس أصول اإلميان يف قةلوب املسةلمني؛ فالبد له أن حيمي هاا اإلمي
 من خالل:يشّوه صورته ويعّكر صفوه، وذلك 
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 13سورة لقمان:  -17 
 .155، ص21، ج1984نس: الدار التونسي ، ابن عاشور،حممد، التحرير والتنوير، تو  -18 
. املسند، اإلمام أمحد. مسند أيب هريرة، رقم 1751، ص4، ج2230صحيح مسةلم، كتاب السالم، باب حترمي الكهان  والكهان، حديث رقم -19 

 .9291احلديث 
 2سورة الكوثر:  -20 
 5سورة األحقاف:  -21 

 
ن أعطى حق مو الظةلم أن جيود اإلنسان عةلى أحد حبق غريه، أعظم ذنب يرتكبه اإلنسان هو الشرك، فإن من أن بيان -

أن ب يمةلالسّ  رع والعقلت اآلي ، وشهد الشّ وقد دلّ ، ذليل ذلّ ألالةلَّه ألحد خةلقه فقد عمد إىل حق أكرب كبري فأعطاه 
ذْ  ، يقول سبحانه وتعاىل:الشرك أقبح العيوب

ِ
بْنِّهِّ  لُْقَمانُ  قَالَ  َوا ُظهُ  َوُهوَ  ّلِّ ِّ  تُْْشِّكْ  َّل  بَُنَّ  يَ  يَعِّ ّللَّ ۗ   ِبِّ

نَّ 
ِ
كَ  ا ْ يم  لَُظْلم  الْش ِّ واه هلفإنه ظةلم حلقوق اخلالق، وظةلم املرء لنفسه إذ يضع نفسه يف حضيض العبودي  ، 17﴾١٣﴿ َعظِّ

قائق ، وظةلم حلمن قبل أعداء التوحيد اجلمادات، وظةلم ألهل اإلميان احلق إذ يبعث عةلى اضطهادهم وأذاهم ألخسّ أو 
 .18خبالقها عّز وجلّ  األشياء بقةلبها وإفساد تعةلقها

التحاير من اخلرافات واالعتماد عةلى الّسحر والكهان  فهي باب خطري يف اّدعاء العةلم بالغيب وتشويه االعتقاد -
املسةلم وما له من آثار يف تدمري العالقات االجتماعي  يف اجملتمع املسةلم، ونشر األحقاد والضغين  وفساد  الصحيح عند
أربعني  افا فسأله عن شيء، مل تقبل له صالةمن أتى عرّ »قال: ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ؛ملسو هيلع هللا ىلصعن بعض أزواج النيب ذات البنْي، ف

 وم مقامها من دعاة معرف  األبراج الفةلكي  ومن يشاكةلهم.، ويف هاا حتاير ووعيد بسوء عاقب  هاا األمر وما يق19«ليةل 
 ٱإفراد اهلل بالعبادة واإلخالص له يف القربات ومن أعظمها الابح الاي جاء مقرتنا بالّصالة يف قوله تعاىل:-

 فعةله من كفرا ملا يخالف، فأمر اهلل تعاىل رسوله أن جيعل صالته وحنره خالصا له دون سواه، 20 َّ﴾٢﴿ َواْْنَرْ  لَِّرب ِّكَ  فََصل ِّ 
 ويف هاا دع  إىل التوحيد اخلالص. ، وعبد غريه وحنر لألوثانباهلل تعاىل

أو التربك بالصاحلني وآثارهم، ولقد جاء وصف سفاه  أصحابه  نداء األموات من بعيد أو قريب لةلدعاءالزجر عن -
نْ  َأَضل   َوَمنْ  ُّيف قوله سبحانه تعاىل: مَّ ْن ُدونِّ  يَْدُعو مِّ ِّ  مِّ يُب  َمْن َّل  اّللَّ َتجِّ َلى  يَس ْ

ِ
يَاَمةِّ  يَْومِّ  َلُ ا َوُُهْ  الْقِّ

مْ  َعنْ  ِّ لُونَ  ُدعَاِئِّ ناس ال يسمعون دعاءهم، وإن مسعوا ما استجابوا فقد عدلوا عن الةلَّه القادر العةليم، إىل أ  ، 21﴾٥﴿ غَافِّ
غيثون فظهر من ذلك أن الاين يست ،وال يقع يف العامل شيء إال ومضى به عةلم الةلَّه هلم، وهم ال يقدرون عةلى شيء،

ويظنون أهنم ما أشركوا، فإهنم ما طةلبوا منهم قضاء احلاج ، وإمنا طةلبوا منهم الدعاء، وإن مل يشركوا عن طريق طةلب 
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 .105، ص2003القةلم، العمري، إمساعيل، تقوي  اإلميان، دمشق: دار  -22 
 .41 – 37سورة النازعات:  - 23
 .135، ص14،ج8411. أمحد، مسند أيب هريرة، حديث رقم 101، ص8، ج6478البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ الةلسان، حديث رقم  - 24
. وينظر، فقه 8201-3-16، تاريخ االطالع، /http://www.alukah.net/sharia/0/101408ينظر، شريفي، هند بنت مصطفى،  - 25

 .437. أصول الدعوة، ص86الّدعوة، ص

قضاء احلاج ، فإهنم أشركوا عن طريق النداء، فقد ظنوا أهنم يسمعون نداءهم عن بعد، كما يسمعون نداءهم عن 
 .22قرب

 

 

 .والّترهيب الّترغيب بين وازنالت: ثالثا

أصحابه املؤمنني،  ملسو هيلع هللا ىلص إن التوازن بني أسةلوب الرتغيب والرتهيب هو منهج القرآن الكرمي والسن  النبوي  الاي رَّّب به حممد
 فهو موافق لةلفطرة اإلنساني  اليت هتفو إىل اجلن  وحتب اخلري وتسعى إىل حتصيةله واالستزادة منه، وتنفر من النار وما يقّرب
منها من عمل، وكثرًيا ما ياكر اهلل تعاىل نعيم اجلنان وأجر املؤمنني احملسنني، ويردفه ببيان عقاب الكفار وجزاء املعاندين 

ا َمْن َطَغىى  لةلدعوة فمنها قول اهلل تعاىل نَْيا الَْحَياةَ  ﴾ َوأ ثَرَ ٣٧﴿ فَأَمَّ نَّ ٣٨﴿ ادل 
ِ
يَ  ﴾ فَا َ الَْمأَْوىى  الَْجحِّ ا٣٩﴿ ِهِّ  ﴾ َوَأمَّ

نَّ  َّ﴾٤٠﴿ َعنِّ الْهََوىى  النَّْفَس  َوََنَىى َرب ِّهِّ  َمَقامَ  َخاَف  َمنْ 
ِ
َ الَْمأَْوىى  الَْجنَّةَ  فَا ، فاآليات وازنت بني فريقني وبّينت 23﴾٤١﴿ ِهِّ

مآل كل واحد منهما، والنفوس البشري  خمتةلف  الطّباع، وباعتماد الداعي  ألسةلوب الرتغيب والرتهيب ميكن أن يثري عواطف 
اس ويشحن طاقاهتم وحيرّكهم إىل سةلوك سبل اخلري والصالح، معتمدا يف ذلك عةلى املوازن  بني سالح اخلوف والرجاء، الن

حىت ال يقنط الناس من رمح  اهلل تعاىل ويرتكوا العمل، وال يتمادى العصاة ويركنوا إىل رمح  اهلل تعاىل، ونةلحظ هاا جةليا 
 يةلقي هلا إن العبد ليتكةلم بالكةلم  من رضوان اهلل، ال»قال:  ملسو هيلع هللا ىلص هريرة، عن النيبعن أيب يف السن  النبوي  فمنها ما روي 

 .»24باال، يرفعه اهلل هبا درجات، وإن العبد ليتكةلم بالكةلم  من سخط اهلل، ال يةلقي هلا باال، يهوي هبا يف جهنم

ر وجتسد مظاهر النعيم اابه، وتصو فكثريا ما جتمع أحاديث رسول اهلل بني أسةلوب الرتغيب يف نعيم اهلل والرتهيب من ع 
األبدي، وألوان العااب األخروي وكأن الناس تراها رأي العني، فتقع يف نفسها أبةلغ موقع، وهباا ينجح الداعي  يف غرس 
التقوى يف قةلوب الناس وجيعةلهم ي قبةلون عةلى الطّاعات برضى ورحاب  صدر، وينّفرهم عن موجبات اهلالك يف الدنيا 

طيب الناجح هو من يوّظف هاا املنهج يف تنمي  اجملتمع وحل املشاكل االجتماعي  ببيان اآلثار احلسن  ، واخل25واآلخرة
سوء العاقب  يف الدنيا ب حال  استجابتهم، وما يصيبهم من شر يف حال  رفضهميف اتباع العالج الربّاين يف تربي  النفوس 

 واآلخرة.
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 .26. املقطري، عقيل بن حممد. الدعوة الفردي  وأمهيتها يف تربي  األجيال، ص82 – 77ينظر، فقه الدعوة، ص - 26
 .185، ص 2005ينظر، مقومات النهوض بالعمل الدعوي،عبدالكرمي بكار، دمشق، دار القةلم،  - 27

 ية. التوازن بين الّدعوة الفردية والجماع:رابعا

  تواجه اخلطيب الداعي  العديد من الظروف املختةلف  اليت تفرضها عةليه بيئته وجمتمعه الاي يعيش فيه، وبالنظر إىل بداي
 جانب يف مّك  مجع بني الّدعوة الفردي  واجلماعي  ووازن بينهما يف تبةليغ رسالته، فب ملسو هيلع هللا ىلصالدعوة اإلسالمي ؛ جند بأن رسولنا 

ينفرد بقادة قريش وحياول أقناعهم بالدين اإلسالمي، وميكن  ملسو هيلع هللا ىلصسواق ومواسم احلج؛ كان دعوة الناس يف األندي  واأل
أن يستفيد الداعي  من خالل هاا يف الوصول إىل املدعويني بيسر وسهول ، وبيان هلم أدق التفاصيل اليت حيتاجون إليها 

نبغي لنا اجلمع بني ساة يف العصر احلديث فييف حياهتم، فإذا أردنا حتقيق نتائج أفضل يف معاجل  بعض املواضيع احلسا
الدعوة الفردي  عن طريق عرض األفكار واآلراء مع صفوة الناس حول خطط اإلصالح والتنمي  االجتماعي  وبناء أرضي  

 ىل بعض األفراد الاينالدعوة حتتاج إمشرتك  معهم قبل عرضها عةلى الناس، ليكون لةلّداعي  عونا أكرب يف حتقيق أهدافه، ف
لديهم القدرة عةلى القيادة والتخطيط فيجب عةلى الداعي  أن يعمل جاهًدا عةلى كسب هؤالء األفراد لكي تستفيد منهم 
نظرا لسهول  االتصال الفردي الاي ال حتكمه ظروف الزمان واملكان وال حيتاج إىل حتضري مسبق، وجيعل املدعو يتفاعل 

هد لنقاش، قبل أن يّتجه إىل الّدعوة اجلماعي  اليت ختتصر له الوقت واجلأكثر مع الّداعي  لوجود مساح  كافي  لةلحوار وا
من خالل خطاب مجيع فئات اجملتمع وبيان أحكام اإلسالم بأسةلوب بسيط يفهمه مجيع الناس، وطرح القضايا اليت يريد 

 .26معاجلتها بعد أن مّهد هلا من قبل عن طريق الّدعوة الفردي ، لضمان حتقيق نتائج أفضل

الّدعوة الفردي  ينجح الداعي  يف تغري سةلوك األفراد باالتصال املباشر واالحتكاك معهم، ومن مث يقوم بالتواصل مع وب
 .27اجلمهور السعي يف تغيري أفكارهم وهدايتهم

 اإلسالمية. الخطابة في واألمثال القصص توظيف في التوازن: خامسا

خصوًصا  ص  القصالنفس البشري  جمبول  عةلى حمبّ ف ألمثال؛وضرب ا استعمال القصصّدعوة أساليب ال جودمن أإن 
من األساليب،  فهي أسهل ما حيفظ، املعاش وربطها بالواقع وما حتمةله من عرب ودروس واالنتباه إىل األمثالاهلادف منها، 

 العام ؛ فعةلى ند عيما ال س وترسخ بسهول  يف األذهان وتتأثر مبضامينها تأثرا عظيماحيث تقع يف النفس أبةلغ موقع، 
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 .87. فقه الدعوة، ص105دعوة إىل اهلل،  صينظر، البصرية يف ال - 28
 176سورة األعراف:  - 29
 120سورة هود:  - 30
 .106، ص2005ينظر، البصرية يف الدعوة إىل اهلل، صاحل عبدالعزيز آل الشيخ، أبو ظيب: مطبع  اإلمام مالك، - 31
 26سورة البقرة:  - 32

، وتوظيف أسةلوب القصص واألمثال يف الدعوة هو منهج عند احلاج  سن اختيارها وتوظيفهاالداعي  إىل اهلل أن حي
ئْنَا َولَوْ  ٱ، فيقول تعاىل28القرآن الكرمي الاي أمر اهلل تعاىل رسوله باستعماله يف الدعوة َا  لََرفَْعنَاهُ  شِّ ِبِّ

كِّنَّهُ  َل  َأْخَلَ  َولَ َٰ
ِ
ََّبعَ  اْْلَْرضِّ  ا نْ  اْلََكْبِّ  ََكَثَلِّ  فََمثَُلُ  ۗۚ  َهَواهُ  َوات

ِ
لْ  ا مِّ ْكهُ َأوْ  يَلْهَْث  عَلَْيهِّ  ََتْ ۗۚ  يَلْهَْث  تَْْتُ

 َ لِّ ينَ  الَْقْومِّ  َمثَلُ  َذَٰ ِّ بُوا اَّلَّ أ َيتِّنَا َكذَّ َّهُْم يََتَفكَُّرونَ  الَْقَصَص  فَاْقُصصِّ  ۗۚ  بِّ ال وبالقصص يعرف الناس أحو .29﴾١٧٦﴿ لََعل
األمم الّسابق  من أهل اإلميان الاين اتبعوا الرسل ونصروهم، ويف املقابل معرف  عاقب  املكابني املعاندين، كما أن 

القصص تبنّي لنا سنن اهلل تعاىل يف الكون واليت ال حتايب أحدا وال تتبدل وال تتغري يف كل زمان ومكان، فيقف املؤمن 
لةلقصص أمهي  كبرية يف و  منها فيتفّكر يف مصريه، وأي الفريقني أحّق أن يّتبع. عةلى العظات والعرب، ويكون عةلى بّين 

ة حياة الّداعي ، فهي تاكرة له وتسةلي  لقةلبه يف طريق الّدعوة اإلسالمي  فةلقد جعةلها اهلل تعاىل سبًبا يف تثبيت إمام الّدعا
نْ  نَُقص   َولُُكً  ٱيف كثري من املواقف، يقول تعاىل: ملسو هيلع هللا ىلص ُسلِّ  َأنَْباءِّ  عَلَْيَك مِّ هِّ فِّ  َوَجاَءكَ  ۗۚ  فَُؤاَدكَ  بِّهِّ  نُثَب ُِّت  َما الر  ذِّ احلق   َه َٰ

َظةم  ْكَرىى  َوَمْوعِّ نِّنَي﴿ َوذِّ مع وما جرى هلم  قصص األنبياء والرسل عةليهم الصالة والسالم،، فكانت 30﴾١٢٠لِّلُْمْؤمِّ
جعل أن ب اهتملكن دائما ما تنتهي معان تعاىل، و اهللتبةليغ دعوة املعاناة اليت القوها يف سبيل مقدار ، و من أذي  أقوامهم

 اروا نسًيا منسًيا،ص طغوا يف البالد، وأكثروا فيها الفساد،الاين القرون  والنصر حةليفهم، فكثريا من اهلل تعاىل العاقب  هلم
 .31، فرسل اهلل هم املنصورون وجنده دائما هم الغالبونفةلم تغن عنهم قوهتم وال كيدهم شيًئا

لةلّداعي  حترّي الّصحيح من القصص اهلادف وعدم حشو أذهان العام  بالقصص املكاوب بغي  هدايتهم إىل وينبغي 
انتزاعه  ، فكل ما يرسخ يف الاهن يصعبملسو هيلع هللا ىلص اخلري، فإن هاا ال جيوز شرعا ألنه قد يدخل يف الكاب عةلى اهلل ورسوله

ام يف الّدعوة، وجبانب القصص تربز أمهي  املثل بشكل عهاا  مبرور الزمن فيصبح رائجا عند عام  الناس يف مجيع جمالسهم.
 تعاىل:فيقول ثال ألجل الفائدة والعربة، ويف القرآن كثريا ما يضرب اهلل تعاىل األم

نَّ 
ِ
َ  ا َتْحيِّ  َّل  اّللَّ ينَ  فَْوقَهَا فََما بَُعوَضةً  َما َمثًَل  يَْْضَِّب  َأنْ  يَس ْ ِّ ا اَّلَّ َّهُ أَ  فَيَْعلَُمونَ  أ َمنُوا ۗۚ فَأَمَّ نْ  الَْحق   ن مْ  مِّ ِّ ا  َرِب ِّ ۗ  َوَأمَّ

ينَ  ِّ ُ  َأَرادَ  َماَذا فَيَُقولُونَ  َكَفُروا اَّلَّ َذا اّللَّ َٰ َ ل   ۗ   َمثًَل  ِبِّ ي َكثِّرًيا بِّهِّ  يُضِّ ل   ۗۚ َوَما َكثِّرًيا بِّهِّ  َوََيْدِّ ّلَّ الَْفا يُضِّ
ِ
قِّنيَ بِّهِّ ا 32﴾٢٦﴿ سِّ

   

أي شيئ من ،ب؛ أنه ال يرتك مثال فيه فائدة لبيان معىن وتقريبه لفهم الّسامعني، فمن رمح  اهلل تعاىل بعباده ولطفه هبم
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 .630، ص1، التحرير والتنوير، ج206، ص1ينظر، ابن كثري، ج - 33
 43سورة العنكبوت:  - 34
 .129، ص3، ج2446البخاري، كتاب املظامل والغصب، باب نصر املظةلوم، رقم احلديث  - 35
 .89 – 87. فقه الدعوة، ص106ينظر، البصرية يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، ص - 36
 .1599باب أخا احلالل وترك الشبهات، حديث رقم، . مسةلم، كتاب املساقاة، 52البخاري، كتاب اإلميان، باب من اسرتأ لدينه، حديث رقم  -37 

جميع ف ؛ إال وأورده يف القرآن الكرمي حرصا عةلى هدايتهم وإرشادهم ملا فيها صالحهم،اا أو عظيمً صغريً  خمةلوقاته
 .33ا حبكمهاملتصرف فيهفهو متساوي  يف الضعف  عند اهلل تعاىل املخةلوقات
 والبعيدة اخلفي  اينعيف اهتداء النفوس وتقريب امل املواقف واألحداث مكان  كبريةألمثال واستحضار صص وافةلضرب الق

وكأهنم يروهنا  ،وجتسيده أمامهم والوقوف عةلى أدّق تفاصيةلها ر مشاهدة احلال  باحلواسمن تاكّ ها ، ملا فيّسامعينيإىل ال
 :، يقول سبحانه وتعاىلبالشيء احملسوسلتمثيل واخبالف التاكري اجملرد عن التنظري رأْي العني، 

لُهَا ۗ  َوَما لِّلنَّاسِّ  نَْْضُِِّبَا اْْلَْمثَالُ  َوتِّْلَ  ّلَّ الَْعالُِّمونَ  يَْعقِّ
ِ
 ، ر، والعظر والتفكّ لةلتاكّ  ،  فهدف األمثال يف الّدعوة34﴾٤٣﴿ ا

م، ولقد كان إمام الّدعاة صةلى اهلل عةليه وسةلم؛ ي كثر من ضرب األمثال ألصحابه والسن  خري شاهد عةلى ذلك والعةل
يشد بعضه  املؤمن لةلمؤمن كالبنيان»عن النيب صةلى اهلل عةليه وسةلم قال:عن أيب موسى رضي اهلل عنه، فمنها ما روي 

 .ك بني أصابعهوشبّ  35«بعضا
فهاا مثاٌل حسي ضربه صةلى اهلل عةليه وسةلم لتقريب املعىن وبيان  قوة العالق  بني املؤمن وأخيه املؤمن يف الشريع  

 بّاهم عةليها.ةّلم هبا صةّلى اهلل عةليه وسةّلم أصحابه، ور اإلسالمي ، ومن يتتبع كتب السن  جيد الكثري من األمثال اليت ع
واخلطيب الّداعي  الناجح ليس من يسرد القص  واملثل فقط سرًدا ألجل تسةلي  أذان املستمعني وأمتاعهم، فالك حيسنه 

بأجزائها  مأبرع القّصاص؛ ولكن ينبغي أن يكون األسةلوب جاابًا حبيث جيعل القّص  تنبض بالروح أمام املستمعني، يربطه
وجيعةلهم يندجمون معها ويعيشون أجوائها، وميةلك هبا ذمام قةلوهبم، حبسن سبكها بوقفاته ونربات صوته ويقف عةلى 

 .36جوانب املصةلح  والفائدة من أجل حتقيق التأثري الكامل عةلى املستمعيني
 

 .المبحث الثاني: أهم جوانب تحقيق الّتوازن الّدعوي الخطابي

 .ازن بين المعرفة الشرعية والتربية اإليمانيةالمطلب األول: التو 

رغم أمهي  املعرف  الشرعي  ألحكام اإلسالم فهي أساس االستقام  ومعرف  اهلل تعاىل وحتقيق عبوديته، إال أهنا التكفي لتغري 
 : إذا أال وإن يف اجلسد مضغ»:ملسو هيلع هللا ىلصالسةلوك، فاإلرادة القةلبي  هي من حيرك اإلنسان حنو اخلري والشر، ويف هاا يقول

 إن مل حيدث لةلمعارف والقناعات ، "ف37«صةلحت صةلح اجلسد كةله، وإذا فسدت فسد اجلسد كةله، أال وهي القةلب
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 .19، ص2009اهلاليل، جمدي، التوازن الرتبوي وأمهيته لكل مسةلم، مصر: دار السراج،  -38 
 ،242، ص22ينظر، مقدمات لةلنهوض بالعمل الدعوي، ص -39 

املوجودة بالعقل اطمئنان وتصديق قةليب بالقدر الاي يقاوم اهلوى املضاد هلاه القناعات وينتصر عةليه؛ فإن هاه القناعات 
 .38"رء وقناعاته يف جانب، وسةلوكه يف جانب آخرلن ترتجم إىل سةلوك عمةلي، ومن مث يصبح كالم امل

 فالقةلب تتجاذبه قوة اهلوى وقوة اإلميان مبا استقر من العقل من قناعات وأفكار، والقرار يكون ملن غةلب فيهما.

ن راسخ افالكثري من القيم واملبادئ اإلمياني  اليت نريد غرسها يف اجملتمع ال ميكن حتقيقها بالتنظري فقط ما مل يصاحبها إمي
يف القةلب، فال يكفي معرف  الناس بأمهي  اإلنفاق يف حتقيق التكافل االجتماعي لةلقضاء عةلى الفقر؛ فالبد أن يصبح 
اإلنفاق سةلوك عمةلي مالزم لةلعبد بعد أن ينتصر عةلى هواه الاي يأمره بالّشّح وحّب املال، والتغاي  املستمرة ملصادر 

ته اذا ما أردا يف قةلبه، فعةلى اخلطيب استحضار هاه املعاين والرتكيز عةليها يف خطب اإلميان وجتديده حىت ال خْيةَلق ويفسد
 إحداث التأثري املطةلوب.

 .المطلب الثاني: توازن الخطيب بين األصالة والمعاصرة

 اخلطيب الداعي هو من يوازن يف عرضه لةلموضوعات بني أصول الشريع  اإلسالمي  وحقيق  العبودي ، وبني أسةلوب الطرح
اجلديد عةلى املستمعني، فيجمع يف استدالله بني كالم املتقدميني واملتأخرين يف مناقش  قضايا األم ، ويربيهم هباه 
األحداث وذلك بربطها بالكتاب والسن ، فيوازن موضوعاته بالتنويع بني قواعد الشريع  الكةلي  وتفاصيل العقيدة والفقه، 

سع مصادر ديني  ثابت  حتتكم إليها يف توجيه احلرك  االجتماعي  وهاا املنهج يفألم  اإلسالمي  هي الوحيدة اليت لديها 
 .39الناس مجيعا يف كل زمان ومكان

فال نستطيع حنن املسةلمني أن نبين أي بناء يف اجملتمع املسةلم إال عةلى أساس متني، وهو الوحي الربّاين الاي ال يأتيه 
 وأ إلسالمي ا قطع الصةل  باملاضي واقتالع اجلاوراصرة إمهال كل ذلك و الباطل من بني يديه وال من خةلفه، فةليست املع

  باملنهج اإلسالمي والتضحي نوع من احتقار الاات والوقوع الكةلي يف التغريب فتصبح املعاصرةأحد املعوقات  هااعتبار 
وين الشخصي  ألساس يف تكيف سبيل مسايرة الواقع، فةليس من احلكم  إمهال أمور العقيدة والعبادات واملعامالت فهي ا

 اإلسالمي  وهوي  اجملتمع املسةلم، واالنشغال بالقضايا العصري  حبج  أهنا هي من ينقا األم  مما فيه من ختةلف، واحلقيق  
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 .30ه ، ص1420ينظر، السدحان، عبدالعزيز حممد. معامل يف طريق اإلصالح، -40 
 .5، ص1987اجلندي، أنور. املعاصرة يف إطار األصال ، القاهرة: دار الصحوة لةلنشر، ينظر،  -41 
لآلثام واختياره من املباح، أسهةله  ملسو هيلع هللا ىلص. مسةلم، كتاب الفضائل، باب مباعدته 3560، حديث رقم، ملسو هيلع هللا ىلصالبخاري، كتاب املناقب، باب صف  النيب  -42 

 2327وانتقامه هلل عند انتهاك حرمات، حديث رقم، 
 .1303، إنا بك حملزونون، حديث رقم، ملسو هيلع هللا ىلصبخاري، كتاب اجلنائز، باب قوله ال -43 

وان واخلةلل األكرب يف األم  اليوم هو سبب اهلاإلحنراف العقدي بأن هاا الضعف واخلاالن ناتج من إمهال األم  دينها، ف
فالتقدم اإلسالمي له مفهومه الاي جيمع بني  .40ه حيث ساهم  يف تكوين النفسي  اإلهنزامي  لدي املسةلمنيالاي تعيش

 .41املادي واملعنوي أو الدنيا واآلخرة، ميتاز برباني  الوجه  يف بناء اإلنسان واجملمتع واحلضارة

 .المطلب الثالث: توازن الخطيب بين العقل والعاطفة

أن  ن املوضوعات اليت حتتاج إىل املزج بني العقل والعاطف  ليتمكن من إيصال رسالته، فال جيبتعرض لةلخطيب الكثري م
يطغى جانب عةلى آخر بناًءا عةلى حال  املدعويني وطبيع  موضوع الّدعوة، فةليس من احلكم  أن تكون تصرفات اخلطيب 

أفضل، وموازن   ر إىل املستقبل لتقدمي حةلولصدى ملشاعره يف كل موضوع، فينبغي أحيانا جتاوز الةلحظات املؤمل  والنظ
األمور مبيزان الشرع، وال يرتك احلق بسبب تعاطفه مع الناس وال يتوقد غضبا بأخبار وصةلت إليه دون التحقق من صدقها 

 ملسو هيلع هللا ىلص؛ كيف نوازن بني أفكارنا ونوظف عواطفنا يف االجتاه الصحيح، فقد روي عنه ملسو هيلع هللا ىلصومصادرها، فةلقد عةلمنا رسول اهلل 
، فال يغضب إال إذا انتهكت حرمات اهلل 42«لنفسه، إال أن تنتهك حرم  اهلل عز وجل ملسو هيلع هللا ىلصما انتقم رسول اهلل ...»أنه 

 تعاىل وهاا انفعال ممدوح يف الشريع  اإلسالمي .

، ملا مات ولده ملسو هيلع هللا ىلصولعل أبةلغ موقف يعةلمنا كيف نوازن بني عواطفنا ومراد الشارع سبحانه وتعاىل، ما روي عن رسولنا 
، فاألحداث 43«إن العني تدمع، والقةلب حيزن، وال نقول إال ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم حملزونون»يم فقال:إبراه

العظيم  حتتاج إىل استجاب  حكيم  ونظرة متبصرة ميكن من خالهلا حتويةلها إىل مواقف تربي  الناس وتعةليمهم أحكام 
  له ذلك.طيب عواطفه أحيانا ولكن ينبغي له الرجوع إىل احلق مىت تبنيالشرع حىت يف عواطفنا وأفكارنا، وقد تغةلب اخل

ن ، ذهل الصحاب  من هول املصيب ، ووقف عمربملسو هيلع هللا ىلصأبةلغ دليل عةلى ذلك فحني تويف  ملسو هيلع هللا ىلصوموقف صحاب  رسول اهلل 
ما مات،  ملسو هيلع هللا ىلص توىف، وإن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلصإن رجاال من املنافقني يزعمون أن رسول اهلل اخلطاب خيطب ويتوّعد الناس فقال:"

واهلل .لكن ذهب إىل ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه أربعني ليةل ، مث رجع إليهم بعد أن قيل قد مات
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 .405. الرحيق املختوم، ص655، ص2، ج1955ابن هشام، عبداملةلك، سرية ابن هشام، مصر: مطبع  البايب، -44 

. فمن شدة املصيب  خرج عمر عن طوره ومل 44"رجال وأرجةلهم يزعمون أنه مات أيدي فةليقطعن ،ملسو هيلع هللا ىلصلريجعن رسول اهلل 
 عقول الناس بسبب حتّكم العاطف  عةليه.  يقبل اخلرب وال مييز شيئا، فكاد يفسد بكالمه

 الخاتمة

إن الشريع  اإلسالمي  جاءت شامةل  وحمقق  ملصاحل الناس الروحي  واملادي  والفكري ، وتعترب اخلطاب  الدعوي  من أهم 
م من ما ينفعهترغيب الناس في وسائل التواصل مع الناس يف اجملتمع اإلسالمي، وال زالت من أكثر الوسائل فاعةلي  يف

عطاء كل إولكن ينبغي أن تكون مبني  عةلى منهج متوازن ينطةلق من الفهم العميق لإلسالم مع  ،أمور معاشهم ومعادهم
 تالي :وفق أولويات مرتب  تةليب حاج  اجملتمع املسةلم يف الّتدين الّصحيح وفق النتائج ال شيء حّقه من غري زيادة وال نقص

ام  ثبيتها يف عصر العومل  واالنفتاح الكبري الاي تسرّبت من خالهلا أفكار هدالرتكيز عةلى بناء أصول الدين وت – 1
لةلعقيدة اإلسالمي  يف اجملتمع املسةلم وذلك بإثارة الشبهات حول العديد من األحكام الشريع  خصوصا قضايا املرأة 

 واحلدود وغريها من ثوابت الشريع  اإلسالمي .

رقي  اإلخالص يف العبودب  من خالل بيان مظاهر الشرك يف العصر احلديث محاي  العقائد وتصحيح اإلميان وت – 2
 والتحاير من اخلرافات والبدع والكهان  والتربك بآثار الصاحلني وما هلا من تأثري يف ضغف التدين يف اجملتمع املسةلم.

س ويشحن ري عواطف النامراعاة طباع الناس النفسي  واعتماد الداعي  ألسةلوب الرتغيب والرتهيب ميكن أن يث – 3
طاقاهتم وحيرّكهم إىل سةلوك سبل اخلري والصالح، معتمدا يف ذلك عةلى املوازن  بني سالح اخلوف والرجاء، حىت ال يقنط 

 الناس من رمح  اهلل تعاىل، وال يتمادى العصاة ويركنوا إىل رمح  اهلل تعاىل.

ي  اء مع صفوة الناس حول خطط اإلصالح والتنمي  االجتماعاجلمع بني الدعوة الفردي  عن طريق عرض األفكار واآلر  - 4
 لدعوة حتتاج إىل بعض اوبناء أرضي  مشرتك  معهم قبل عرضها عةلى الناس، ليكون لةلّداعي  عونا أكرب يف حتقيق أهدافه، ف

يف  األفراد ءاألفراد الاين لديهم القدرة عةلى القيادة والتخطيط فيجب عةلى الداعي  أن يعمل جاهًدا عةلى كسب هؤال
 صّفه.

  جمبول  عةلى النفس البشريالتاريخ اإلنساين عام  واإلسالمي خاص  غين بالتجارب الدعوي  واخلربات اإلنساني ؛ و  – 5
فهي أسهل ، ملعاشا وربطها بالواقع وما حتمةله من عرب ودروس واالنتباه إىل األمثالخصوًصا اهلادف منها،    القصصحمبّ 
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ال  سهول  يف األذهانوترسخ ب وتتأثر مبضامينها تأثرا عظيماحيث تقع يف النفس أبةلغ موقع،  من األساليب، ما حيفظ
 سن اختيارها وتوظيفها.العام ؛ فعةلى الداعي  إىل اهلل أن حيعند سيما 

رف والقناعات عاملالتوازن بني املعرف  الشريع  والرتبي  اإلمياني  من أهم عوامل جناح اخلطاب ، فإن التعاليم الشرعي  وا – 6
ه القناعات اهلوى املضاد هلافيه اطمئنان وتصديق قةليب بالقدر الاي يقاوم هلا إن مل حيدث  لدى املسةلم؛ املوجودة 

 يف أرض الواقع. وينتصر عةليه؛ فإن هاه القناعات لن ترتجم إىل سةلوك عمةلي

جملمتع واحلضارة، از بربّاني  الوجه  يف بناء اإلنسان واالتقّدم اإلسالمي جيمع بني املاّدي واملعنوي أو الدنيا واآلخرة، ميت - 7
فةليس من احلكم  يف العصر احلديث إمهال أمور العقيدة والعبادات واملعامالت حبج  املعاصرة؛ فهي األساس يف تكوين 

 الشخصي  اإلسالمي  وهوي  اجملتمع املسةلم، فأساس البناء هو الوحي الرباين الاي يوصف بالثبات والشمول.

التوازن الدعوي يفرض عةلى اخلطيب التوازن بني عاطفته وسةلوكه العةلمي الصحيح، ويعاجل املواضيع وفق ما يرضي  – 8
 اهلل وخيدم مصاحل األم  بعيدا عن اجملامالت االجتماعي  والسياسي  واملاهبي .
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