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  مدخلال 

ة وهللا الللنط ي عللاط ملللس الم ا سلل, وجللز ا مللن حركللة الحيللاة أزليللةيمثللا الاللرال حالللة        

والالللدال العبيعلللي بسلللبه ملللا تمليلللف  لسللل ة االالللت ف  لللي اللللرأط بلللين الب لللر  لللي كلللا زملللا  

كريلة ال يتلف ال لكلا رلرال  وتبقس,تتدرج  ي شدتها  مت امة لم هال الارال أوجفه اك ومكا ,و

وتبعلا لتل  ,ة واحلدة قد تبقيف ملس وتير أومرحلة المااجهة المباشرة  إلسالمحركة التي قد تاا بف 

ات لللف اعابللف الخللا  الللنط ي قللا وجهلل أ المحركللة مثلمللا  أدواتللفالخل يللة المحركللة  لكللا رللرال 

عيا سلل ,التقريللهو واإلق للالالمتاللارمة التللي تتبللاين بللين التهديللد والاميللد  األطللرافال ظللر بللين 

 ,سلهتكملن  لي طبيعتلف اللةايلة التارليلية وح الخعلا  ال وأهمية,لألمة لتحاين الاجاد الخا 

سلف أرسلس اساللنط  اإلسل ميكانف واجهة حضارية لااحبها,وهكنا كا  الخعلا   إلسبا تتعداها 

عللالم ال بايلة الكريمللة التلي سللبقب بخعلا  محمللدط وا ل  الم األحاديللث القلرن  الكلريم ومللن بعلد 

ِ لِْنَت لَُهمْ {اللين والرأ ة ماداقا لقالف تعالس أسسامتمد  َِ ِو َفبَِما َرْحَمٍة ِمَن َّللاه وا 
ْنوَت َفا  ُُ  ْْ ظَ  َولَو

لَِك َفاْعُف َعْنُهْم َواْسَتْغِفْر لَُهْم َوَشاِوْرُهْم فِي اْلَ  ْْ َْ ْمِر َفإِذَ اْلَقْ ِب ََلْنَفضُّْا ِمْن َح ى ُهْل َع َوا َعَزْمَت َفَت
َُْ ِ ِ َن  َ ُيِحبُّ اْلُمَت ِ إِنه َّللاه  .)159آل عمران : ) }َّللاه
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 ق ومراملاة القائمة ملس الر األساسية اإلس مين  ال قعة تتض  ابرز معالم الخعا  ومن ه       

خعا  غيلر اإلس ل التي بلارت بدايات ال إلسالتراحم والر ق ال  ي الدماة  أسس ,وإرسا  اآلار

 )الجلد(   واللنط سلما  ملز وجلا ,وحسه با  ي تحديد طبيعلة الخعلا  ن سلف إلس ميالقرنني ا

عللا  بللالحجو والبللراهين ليلسللس للسللمة الثانيللة للخ اإلق للالبمللا تحملللف هللن  الكلمللة مللن معللاني 

 ِِوالهتِ {  وهي االق امية,قا( تعلالس   اإلس مي
ونُ َوََل ُتَجاِدُلْا أَْهَل اْلكَِتواِِ إَِله ََ ِذيَن إَِله الهو ي ِهوَي أَْح

نِزَل إِلَْ ُكْم َوإِلَُهَنوا 
ُ
نِزَل إِلَْ َنا َوأ

ُ
ٌ  َونَْحوُن  إِلَُهُكومْ وَ ظَ َُمْا ِمْنُهْم َوُقُْلْا آَمنها ِِالهِذي أ و ُِمَْن   لَوَواِحو َْ ُه ُم

التللي تلكللد مالميللة هللنا الللدين الخالللد  األاللر جانلله سللماتف  إلللس ,(46)سووْرا الكنكبووْي ا يووة 

الخعابلات  نعرح جانبا كا الظااهر ال كرية الدايلة التلي شلابب بعل  أ من ه ا  علي ا ,وإنسانيتف

هلي ة والع ل  والتعلرف ويلسيما  لي العالر الحلديث و لي مقلدمتها التعاله والعائ اإلس مية ال

ت كثيلرا بالارة  هلا  مت قيتلف  إللسال ارلعة ونهجلف السللمي,وا  نسلعس جميعلا  اإلسل لن ات أ لرت

 حما لاائف.   ا لف وجدارت ا بل ثبب استحقاق
 

 

 

 

 

 

 

 

 الفكري واإلطار الرؤية ب ،ماهية الخطا -١

ا انلف هلللخعا  بار ف ماعلحا لةايا تعري ات كثيرة ما يهم لا م هلا  أ  المعروفمن        

ا هلا كل أكثلر وببسلاطة,(1)مقلا( أورسلالة  أطببساطة وحدة لةاية قاامهلا سلسللة ملن الجملا 

السلام   ي تلر   يلف التلر ير  لي ,الكاتله أووجهة نظر محددة من المتكلم كتابة تحما  أونعق 

ي جلد( نلداا  ل أ وال نريد  ,(2)ب ظر االمتبار الظروف والممارسات التي تم  يها األانم  ,

 لخعلا  ه لاتقل  الارج دائلرة ملا نع يلف با ألنهلاالتعري ات التي يضو بها اللةايا  واللسانيا  

ة التلي ن هلم العريقل أ من المهلم  أ  إال, اإلس ميتبط بالخعا  من جهة الخاارية التي تر

   هللا آرا  المتلقللينمممن ه للا تتللرتس قيمللة الخعللابللسللمتف التارلليلية  للي خعللا  يللتحكم  يهللا ال

حيلاة  رسالة بين طر ين موقلد اكتسله رل تف األيديالاجيلة ملن ارتباطلف بالقضلايا الحيايلة  لي

ختلل  يق النط يتحرك  لي أطلر المعتقلد المقلد   لي موم ها قضية الدين بار ف العم اإلنسا 

 لعظيم  ليمسائا الاجادموقد كا  لإلس ل بما يمثلف من حد  ارق بين ال ا س وال ظال دور  ا

ادط بلللارة الت كيللر العملللي وترسللي  ال ظللرة اإليجابيللة للعللالم بمللا حملللف مللن ممللق  كللرط وجلل

ملا ركيبيلة تحالخعا  ال يمثا حالة لةاية تيااز  بين الحاجات الدي ية والدنيايةم من ه ا  ا  

للعلالم  حتس وا  كا  هنا المع لس غايلة  لي السلما واإليجابيلةمبا هلا رويلة متاازنلة,مع س ما 

 تران ب ظر االمتبار حالة التااز  التي تتجانس وطبيعة الكائن الب رط .

 ي التعاما  بالدقة ن س اأ   إن ا نلزل اإلس ميةوحين نخص الخعا  النط نتحدث م ف بالسمة )     

ا  يتجاوز العمامية التي تكمن  ي مالعل  الخعلا  مل  اشلتمالف مللس مرتكلزات الخعل ألنفمعف 

ملن  األو( لال الرسالة/المتلقي  وا  كانب هن  المعادلة ال ت عبق مللس ال/الم  ئالث  ة المعرو ة)

 .س رتي ملس ذكرها يالت اإلس ميأناال الخعا  

    ة أناال هي  إلسكما ها معروف  اإلس ميا  ويمكن تقسيم الخع

  .وها ك ل هللا تعالس القرننيالخعا   -١

 الخعا  ال باط ال ري  من ك ل وأحاديث الماع س رلس هللا مليف وسلم -٢

 .  ما كته وأل  ملس مر العاار اإلس ميالخعا   -٣
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ملن بلين يديلف  يرتيف الباطلا ا  النط الالقر ,ألنف هما  اق مستا  الجد(  األوال الخعابا   وأما   

اسلت ا العر  ال بلي القرشي)رللس هللا مليلف وسللم ,وما تلدور در أ ا اعا   وألنفوال من ال ف,

محتاياتلف والمعارر,ذل  النط امتاز بالت ال ال  ي مضلامي ف  اإلس مي ي   ايا بحثف ها الخعا  

حية رلليمثلا حاللة هلنا التملايز طبيعللي  أ  أوالنقللرر  أ وتاجهاتلف,وال بلد  أسللاليبف حسله بلا  لي 

ن اعللا  يقلل  بللي بللإزا كانللب سللمتف االرتجاميللة واالست للرا ية , لل حن  أيللاتعكللس حيايللة الخعللا  

 أنلتوتله ملس م ارط اللةة والت كيا من جهة بامتبار رقي اللةة التي ك أطر نقعتين ,ويقال  ي 

 لللي ار للل  رسلللاالت السلللما   اإللهللليم هلللا وهلللي لةلللة ت لللر ب بااتيارهلللا لتكلللا  لةلللة الخعلللا  

ا يقال ملس المضما  النط تحا( مبلر العالار تحلاالت كبيلرة تماشلي أار وااتمتها,ومن جهة 

 اإلسلل مي,من ه للا   بللد مللن تحليللا الخعللا  واألحللاا(ملل  التحللاالت الزم يللة وتبللد( الظللروف 

 لإلق للااملللس م ارللر يقللال  أدبيللا  ال للمالية التللي امتللاز بهللا بارلل ف ناللا لللو قللا لت المعارللر

لاجلاد و ل اإلسل ميةلية الرويلة اوالمحاججة والد ال واالست هاد بالحجة والبرهلا  ,ذلل  ال  شلم

وبحكللم التحللاالت  أن للات للال كهللنا,غير  إلللستحتللاج  اإلسلل لااارللية الاللرال الللنط يخا للف 

 أ لرزت وال كريلة التلي األيديالاجيلةالعالم بسلبه الالرامات ذات العبيعلة  أراببالخعيرة التي 

ال الحديثلة بتارلي ات السياسلة واالقتالاد واالجتمل األدبيلاتررامات جانبيلة تارل  مملدا  لي 

 وا   للع ارر الحقيقية المحركة لها. وبإهما(

 الدراسلة كلم ا م لف ونقالد   لي هلن الم اهيمية للخعا  بم هامف النط ت األطروحين نتكلم من    

تعلرف المعارلر هملا ال اإلسل ميللس الخعلا  سلمتين مهيم تلين م إللس باإلشلارةملزمين  أن انجد 

ملدل  واالمتدا(,بة  ال ظر مما يق  بي هما من مستايات متعددة,وها ملا يجله الحلديث م لف ,مل 

علحات والتجديد,وقلد وجلدت مال اإلتبلالوالمتمثلة بع ارلر ,دور السمة ال سيجية للخعا   إهما(

 ن لاأشلا  هللا,غيلر  إ ما ل  الحلق  ذكرها  لي سيرتيكثيرة مبرت من ماهية التعرف واالمتدا( 

  التي يدور  يها الخعا  وهي األطر   ة انساق من  إزا  أن س اومن ا ( ما سبق نجد 

 .اإلس ميالخعا   ألناالالمنكار  األو(, كما  ي التقسيم للم  ئالخعا  و قا  -1

 .األيديالاجيةالخعا  و قا لل كر والروية  -2

 لب غية والداللية.الخعا  و قا للسياقات اللةاية وا -3

 إنسلانيةب ظلر االمتبلار  األالنالسلابقة مل   األطردراسة دقيقة من مجما  أيةتقال  أ وال بد         

نضلمن  أ نسلتعي   ه لا ,منأيضلاالتلي تمل   الخعلا  بم اهيملف المت املة سلمات مت املة  الم  لئ

لكلا  اللدين يمثلا  ,ملا الخعلا  اللدي ي  لي كلا ز أهميلةالسمة ال مالية لم هال الخعلا  بامتبلار 

وربلف,من ه لا   للب كلا المحلاوالت  اإلنسا  ي الت كير الب رط وارا الع قة بين  أساسيامكانا 

يتاارللا بللين الب للر بةيللر اعللا   أ ديللن  ألطلتهمي للف وتحجلليم دور   للي حيللاة الب للر,وما كللا  

ثلر مل ه  للخعلا  ال القرننليمستلهم من الخعا  المقلد   لي الكتله السلماوية,وهكنا كلا  الم بل  

العظلليم ملل  التحللاالت التللي بللرزت مبللر  األ للروتدااا  يمللا بعللد هللنا القللديم والمعارللر, اإلسلل مي

س اات الارال العايلة,ما جعا هنا الخعا  يمتاز بالت ال وهي حالة رلحية   لا وسللبية لكانهلا 

 اإلسل لة  لر بعضلها بالارأتحما ناما من ت تب ال كر وت لرذل اللرو  و قلا للم علقلات التلي 

القلائم  اإلسل ميب كا كبير السيما  ي اعا  التعرف النط مثا حاللة دايللة ملن طبيعلة التاجلف 

 َوأَْصو َ َ  َعَفا َفَمْن  ِۖمْث َُها َس  َِئة   َس  َِئةٍ َوَجَزاُء {الكريمة  القرننية اآلية أرستفوها ما  ملس التسام 

ِ َع َووى  َفووجَْجُر ُ   للي قالللف  اآلاللرالالللة ملل   وأسللس ﴾٤٠﴿الشووْر  }الاهووالِِم َن  ُيِحووبُّ  إِنهووُه ََل  َّۚللاه

ا اْلكَِتاِِ  أَْهلَ ُقْل يَا {تعالس ْْ َْاءٍ  َُ َِموةٍ إِلَٰى  تََكالَ ٌَ َِْ َنَنوا َوَِْ وَنُكْم أََله  َسو َ إَِله  نَْكُبو ِِوِه  نُْشورِ َ َوََل  َّللاه

ِ وِن ِمْن دُ  أَْرَِاًِا َِْكًضا َِْكُضَنا يَتهِخذَ َوََل  َشْ ًئا ا َفوإِْن  َّۚللاه ْْ َْلهو وا َفُقْلُوْا تَ ٌُ و ُِمَْن  اْشوَه َْ  آل﴿}ِِجَنهوا ُم

المعارلللر بمسلللتا   اإلسللل مييكلللا  الخعلللا   أ  أهميلللةيعلللزز  نالللر أملللروه لللاك ,﴾64 عموووران

يتجلللس كظللاهرة دي اميكيللة تتعللار مللن  بارلل ف م للروما حضللاريا اإلسلل لالمسلللولية يتعلللق بقللاة 

ال  بار ف ترا ا حقيقيا مالميا متعلارا اإلس لوهي روية تظهر  ,م محهايمكن تحديد  الدااا وال

المتعديلة للثقا لات  األبعادوا  تتي  هن  الروية تقدير ,  قا ة أولةة  أويبتعد من أط ج س  أ يحتاج 

 هللا يمللد جللنور   للي الثقا للات التللي  لإلسلل ل اإلنسللانية األبعللادبااتاللار  أوواال  يللات والقاميللات 
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شللريكة  للي  األر لليةملللس الكللرة  اإلسلل ميةا  يالللحها وي للكلها,من ه للا  كللا الثقا للات يتاللا بهلل

مللن مسللتايات  ناللروبهللنا الم هللال ياللب  لللدي ا مسللتا  , 3)اإلسلل ميمهمللة ب للا  وتجديللد ال كللر 

التلي تقل  مللس م ظلرط  اإلسل ميةلةلاط بحكلم تعلدد لةلات ال لعا   إطارذط  اإلس ميالخعا  

ال لاملة ومرجعيتهلا  لي القلرا  الكلريم  اإلسل مية لاغم واالنسلجال مل  الرويلة كتاباتها مسلولية الت

 بار ف دستار المسلمين  ي كا مكا  وزما .

يملا ياجلف   إبلراز يلتم  أ ومتانة حججف مملا البلد  اإلس ميقاة الخعا   تتركدومن هن  ال قعة    

 وغاياتف. أغرا فكانب  أيامن اعا  معارر 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفردات الخطاب وأدواته  -٢
كللرط تبعللا لت لال مضللامي ف والتحللا( ال  وأدواتللفالعارللر  اإلسل مي املب م للردات الخعللا  ت    

ن مرونلة ملما تمتلكف  اآلارملس  اإلس ميةالمعارر وان تاح الرو   اإلس ميال كر  أرا النط 

ارلليات الللديانات رسللالة مامللة للب للرية جمعللا  هضللمب اا اإلسلل لبامتبللار ,ونظللرة شللاملة 

الع قلة  السابقة,ولئن كانب ب ية الخعا  مماما تقال ملس اللةة والمضما  والت لكيا اللنط يجسلد

داولية تماعل  تحليا الخعا  يقال ملس استعماالت مديدة ومجاالت واسعة  أ بي هما  قد وجدنا 

 قة رلو  ال قديلة ون سلية واجتماميلة, الخعا  اتالا( لةلاط يعتبلر و لق اللر وأسلابيةوسيميائية 

هم بللين المللتكلم والسللام  ون للاطا متبللادال بي همللا تتاقلل  رلليةتف ملللس الهللدف الللنط يحللدد  بعضلل

 (4).باالجتمامي وها تجربة دي امية تقال ملس الت اما

 ,يتعد  اللةة بارل ها م الرا مهيم لا  األمر إس ميةاعا  لف مرجعية  كرية  إزا  وألن ا        

يتجلاوز  اإلنسا ا ي قا رسالة بسيعة با انف يحما مضمانا جاهريا  ي حياة ليس ت كي  لةاي ألنف

ا تتمثلل اإلسلل ميم للردات الخعللا   وأو(الجزئيللات المبتسللرة  للي غيللر  مللن ال اللا  الب للرية,

ملس سلبيا االست لهاد واالحتجلاج ,  كلرة اللد ال ملن   الكريم باالقتبا  الدي ي من ناا  القرن

المعارلر والتحلا( ملن م هلال  اإلسل ميم هال الحجلاج  لي الخعلا   قد اقترنب بامتماد اإلس ل

سللمة الزمللة  إلللسحالللة مللن الضللع  الللنط تحللا(  أ للرزتالجهللاد بسللبه التحللاالت الكبيللرة التللي 

راكملات تاريخيلة تبسلبه   للمسلمين ملس الرغم من تاا ر م ارر القاة الب رية واالقتالادية ذلل

اللنط ت قلا  اإلسل ميلتحا( مدماة لتحلا( انسلاق الخعلا  ا اإلس مية ,وا  ذل الكيانات  أ ع ب

تخللص الخعلا   أ االن تاح اللةاط بعد  إلس ي طبيعتف اللةاية والخعابية من الجماد ب عا التقليد 

والتحسلي ات الب غيلة التلي  للب تقيلد  لقلرو   اإلن لائيةمماما ملن السلمة  واألدبيالعربي الدي ي 

 اإلرلل حمحللاوالت  إبللا  اإلرلل حيينن مللوم كريللف  اإلسلل لا  ابللرز ململل إلللسمللدنا  وإذاطايلللة,
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ومحملد مبلد  وغيلرهم والتلي نقللب  األ ةلانيوجدنا جهلاد ر املة را ل  العهعلاوط وجملا( اللدين 

ال هلم السلليم لم لاهيم  أسلسبلب التعلارات الكبيلرة وقاملب مللس كنقلة مظيملة وا اإلس ميالت كير 

جاهر رويتف يقال ملس التخلص من االرتبلاط  أ مبد  لاجدنا محمد  اإلمال إلسمدنا  وإذا, اإلس ل

و لي ت اوللف اإلنسلا  , إرادة لي حديثلف ملن  مملس احتلرال العلل أكدمس بمرجعية القدامس كما س اال

حرل م ف ل ترت  ما إليف أماد  إنسانيتف بر لإلنسا  أكمان سف قد  اإلس ل أ لل اا  الدي ية ير  

 اإلس لمن  األ ةانيوكنل  روية جما( الين , 5)وال كر الرأطحرة  ي  وإرادةطايلة من استق ( 

 اإلسل لولليس حلديثا ملن  بار ف بدي  حضاريا من حضارة الةر  المادية العدوانية االستع ئية

ر يلللنط ارتلبط بتةي اإلرل حي  جاهر المضلما   او ي الحقيقة ,(6)وأركانفكدين مجرد بعقائد  

ت للعبب م هللا    للة  اإلسلل ميةبلللرة رللرل  للي مجتمعات للا  اإلسلل لا شللك إذ,اإلسلل ميالخعللا  

 أ و اللث يلر  ,هلا الم لكلة  اإلسل ل أ يقلرر  ,ونالرهلا الحلا   اإلسل ل) أ  أولهامااق  ير  

وم  التح ظ مللس جلاهر بعل  الاجهلات ,  7)ها الم كلة اإلس ليكا   أ ه اك م كلة من غير 

التي اإلس مي ت ال  ي الخعا  حالة متجددة تعكس تجدد ال كر نر   ي هنا ال أن ا إال اإلر حية

ماار  أوج ي  ,العار العباسي إبا م  باادر  هار المدار  الك مية وال كر االمتزالي  بدأت

بحق,وا  كانلب  اإلس لوالنط مثا ن اطا مقليا مكس مظمة  اإلس ميةازدهار الحضارة العربية 

الاقب النط مبر  يلف ال كلر الك ملي واالمتزاللي ملن االت ف ات والظروف متعار ة ,  ي يالةا

م لركة بسلبه  أر لية إيجلاد لي  أزملةرحي  ي ال كر  ا  التيلارات ال ريلة الجديلدة مبلرت ملن 

كيلدا متعملدا للف,  وأملا باإلسل ل  جهل أملاكثرة الدماات الم لباهة التلي شلابب العديلد ملن اللرو  

السليما  يملا  , لي ماهيلة الخعلا  كر واداوتف وتةيلر حتمليال كرط تةير  ي ال  اإلر حهنا وتب  

التخلص من قياد الا عة واستامبب الت كير الجديد بما للعربيلة ملن  إلسيتعلق باللةة التي تحالب 

تحا( مظيم  أمالهن  الجهاد قد  تحب البا   أ قابلية  نة ملس التةيير ومااكبة ال كر,وال ش   ي 

  اآلتية األمار ي  برأي اهنا التحا( تمثلب  مساوئمن ابرز  أ  إال,اإلس مي ي الخعا  

لعلمانيلة املن  بتلر ير اإلسل ميحم ت الععن والت ايف الداالية لل كلر  أمالانف  ت  البا   -1

 . أ رهاالتي تعا م 

 وبللروز الاللرامات ال كريللة المرتبعللة بالاللرال السياسلليوبسللبه تعللا م المللد العلمللاني  -2

تحلللب مظلتلللف  لإلسللل لاللللنط وجلللف  واألذ  اإلسلللا ةازديلللاد وواالقتالللادط واالجتملللامي 

 التعرف بار ف رد  عا مت  و بعيد كا البعلد ملن إلس اإلس ميتحالب وجهة الخعا  

 وغير  من الديانات السماوية ملس الساا . اإلس ميالقيم السمحا  للدين 

,وبللرز ا للر األممسه وقللد تب للس الخعللا  المتعللرف لةللة الع لل  والقتللا انع قللا مللن التعالل        

تةيللرات اجتماميللة و كريللة بالةللة ال  للاط كانللب  للي جملتهللا وليللدة للتحللا( الالل امي ومرتبعللة 

 ض  ملن التيلارات ال كريلة التلي واكبلب هلنا التعلار ورلاحبب  يوالتك الاجباالكت اف العلمي 

ار وقللد سللاهم تب للي هللنا الماقلل   للي  هلل, (8)الاللرامات والحرو ,وم للف الاللرامات المنهبيللة 

ب كا كبير حتس ا ترقلب بهلم السلبا م لف  اإلس لابتعدوا من  أرحابف أ  أولهمانتيجتين حتميتين 

قاطبلة  األر  أملم إللسوحملهلا المسللما   اإلسل لم حظة م اهيم التسام  التي رسلخها  وأهملاا

 أحسلنال  ا  التي جبلب ملس حه ملن  إلس اإلحسا  أناالبار  التسام   ي جاهر  ناما من 

 (9)اإلسلل مية, اإلنسللانية, كمللا انللف التجللاوز والع للا وهللا دمامللة مهمللة مللن دمللائم الع قللات ليهللاإ

اللنط يحظلس  اآلالر إللسرسلالة سللبية  وإيالا( ,ورلارتف ال ارلعة اإلسل ل إلس اإلسا ةوالثانية 

 وكا م لف, اإلسل ميبالمراماة للخااريات ال كرية والعقائدية التي انعا  ليها الماق   باألرا

قائمللة ملللس الع لل  والتهديللد والاميللد  أاللر تسللاد  للي الخعللا  المتعللرف لةللة  أ مللن العبيعللي 

السيما  ي القلرا  الكريم,كلا  اإلس مي,دمامات الخعا   أهمي حسر  يها الترغيه النط مثا احد 

السمحا  السيما تل  التي تعالو ما لال الحلر   القرننيةلل اا   ااطئذل  م  اما بتا ي  

يادة م لردات معي لة جانله سل إللس  ملس قتا( الم ركين والتي نزللب  لي مااقل  معرو لة, والح

ملن مضلامي ها ال لرمية ,وهلي لةلة ت تلرق ب لكا رلار  ملن  أ رغلبالتلي  كالتك ير والتحلري 

الخعلا  االمتلدالي  إللسالممتد من القرا  الكريم ورلاال  اإلس مياللةة التي سار مليها الخعا  
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تحكليم العقلا والماازنلة بلين المتعلبلات ال الخاارليات , إللس جانله إيثلار مبلدأ احتلرالقائم مللس 

ال للرمية وقللدرات اللل  س الب للرية التللي  عرهللا الخللالق مللز وجللا وجعللا لهللا مللا ي اسلله طاقاتهللا 

 و ع ها من اعا  متبار.

 اآلالردير يقلال مللس تقل أرلي  إس مياالخعا  االمتدالي وجدنا  يعكس  كرا  إلستحال ا  وإذا    

الم التلي والسببية  ي تحري  رد ال عا الم اسه انع قا من مبلدأ حلق اللد ال ملن الل  س ورد المظل

 كريمللة نيللاتهللا ملن المسلللم الضللعي  مملا جللا   لي  إلللس وأحله ضللب رويللة المسللم القللاط ايللر 

س ل ل اإلحتراانع قا من انباية شري ة,وقد سادت اللةة االق امية والحاار المتز  الب ا   وأحاديث

لحقللاق امللة متجللاوزة ل اآلاللرالعللرف  لحقللاق األديللا  واألقليللات,إال  للي الحللاالت التللي كللا   يهللا

ظلرو هلنا ط سلاد  لي ملالم يتةيلر سلريعا,وقد انتبلف م واألمراف وإتبال م هو العدوا  والتسلط اللن

مملاد  ميسل اإلالم كلر للكلائن الب لرط ,يقلا(  اإلسل ل أ لا هاالقيملة العظيملة التلي  إلسالخعا  

ما  والمكا  لتجاوز حيثيات الز إ ا يةقدرات  إليف   الم تمين مجهة  من اإلس ل إ ) الدين اليا

  باإلحسلاي وي تهل باإلس ل اد,انف بالسلم ذط الدرجات العريضة والنط يبدأ  والتحقق التاا ق الم

اوز التجل إللسد علا  والتقلا  شلحن طاقلاتهم وشلد هملتهم ون ل   لي روحهلم ود عهلم باإليما مرورا 

مثلا هلنا وهكلنا ي, 10)كا م تم لهلا اللدين  إليهاالقمة التي يعم   إلسواالاتراق من اجا الارا( 

الخعللا  الللاامي الللرد الحضللارط الم اسلله ملللس الضللرر الللداالي المتمثللا بالخعللا  المتعللرف 

 األللم لي  إلسل لاالمتسلط اللنط يلر   لي سليادة القليم التلي ي لادط بهلا  باآلاروالخارجي المتمثا ,

تحضلر  أ نراهلا  التليلقد كا  حتميا  ي نقعة الاسط بين طر لي انسلاق الخعلا  ,ونهايتف الحتمية

 األسلستلهال ال كر والمعبر م ف,من ه لا كلا  اسل مرنة ألنهاالتاريا وحسه با  أداة ألنهااللةة ال 

لت لكيا اتمثلا  لي تب لي ب اها ومع اها جاهريا م   ارق بين اعابي التعرف واالمتدا(  القرننية

ملللن مااق هلللا بال سلللبة لخعلللا   القرننيلللةالسلللعحي اللللنط ي الللا ال الللا   والترويلللااللةلللاط 

ملن  رننيلةالقال الا   إللسالتعرف,واستلهال القيم والعظات العظيمة التي تحملها ال ظرة العميقلة 

رها هللا لتلي يسلالعميلق بعظملة هلنا اللدين و هلم السلبا ا اإليملا ي بل  ملن  لإلسل لا (  هلم سلليم 

                    تعالس لح ظف رغم كا شي .

 

 

 

 والتوازن المطلوب في عالم متنوع اإلسالميالخطاب  -3
 إنكلاركن يم الانف اعا  يتسم بال مالية والسعة,و اإلس ميالخعا   أ من الملكد           

اللدائرة  لم وحسله بلا  لي لي العلا اإلسل لحقيقة الت ال ال كرط ال  ي الدائرة التي تق  الارج 

م مللس ن سها,والمناهه والعاائ  حقيقة  ي كا دين ت ر  ناما من التلااز  القلائ اإلس مية

 مياإلسلل والخعللا  ,الخ ف إلللسطالمللا ال يلللدط  االاللت ف قيمللة وإدراكاالحتللرال المتبللاد( 

نللمن  اللنط للإلس النط ياسم بالاسعية واالمتدا( وها تعبير من ال كر الاحي  السليم ها 

 بملا ال هلن  الحقيقلة أكلدتبا ال  قرونا ملن التسلام  واالمتلدا(  ,بف ال لكان ا مسلمين وحسه

ييللر كانللب قائملة ملللس التخ اإلسلل ميقامللب مليهللا مهملة ن للر اللدين   األسللس التلييقبلا ال  ,

ٌِ ينِ } الاا لل  القرننلليمملل  بالمبللدأ  اإلكللرا والترغيله ال ملللس  ووَراَ  فِووي الوو ُْ َن ٌْ تَبَوو ه َقوو َل إِ

ٌِ اْستَ  ِ َفَق ْيِ َوُيْؤِمْن ِِاَّلله ُِ ٌُ ِمَن اْلَغيِ  َفَمْن يَْكُفْر ِِالطها وَك ِِواالرُّْش ََ ُْ ْم ْثَقى َل ْلُكْرَوِا اْلو

ِ  َع ِوو م    ُ َسووِم  المعارللرة و األرللالة  ,كمللا انللف يجمل  بللين 256البقلرة )اْنِفَصوواَ  لََهووا َوَّللاه

 را اآلت الم للك ت والقضللايا الحياتيللة الجديللدة التللي تتعللله التيسللير  للي معالجللا إلللسويميللا 

ل للرد اواالجتهللادات ال قهيللة التللي تلل عكس بللدورها ملللس الجاانلله ال  سللية واالجتماميللة لحيللاة 

 (.11)والمجتم 

بارلل هما السللمتين  مللن  للرق لةللاط الاسللعية واالمتللدا(ملللس الللرغم ممللا يللن م هللامي و    

االسللتقامة  هللا العامة, االمتللدا( األطللر للي  همللا يجتمعللا اإلسلل مي, إال أنللخعللا   األبللرز

بقاللف  األملةوها يلرادف الاسلعية التلي ميلز هللا تعلالس بهلا هلن  ,والتاسط والتزكية والخيرية 
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لَِك {مز وجلا ََُذٰ ُُمْ َو مهةً  َجَكْ َنا
ُ
اءَ  لَِتُكْنُْا َوَسطًا أ ٌَ َع َوْ ُكْم  الرهُسْلُ  َويَُكْنَ  النهاسِ َع َى  ُشَه

اشَ  ًٌ ُِ َمْن  لَِنْك َمَ َع َْ َها إَِله  ُُْنتَ الهتِي  اْلِقْب َةَ  َجَكْ َنا َوَما    ِه  َع َوٰى  يَْنَق ِوبُ ِممهْن  الرهُسْلَ  يَتهبِ
ٌَ إَِله َع َى الهِذيَن  لََكبِ َراً  َُانَتْ  َوإِْن  ۚ َعِقبَْ هِ  ُ  َهو َُواَن   َّللاه ُ  َوَموا  َِ  َّللاه َ إِنه   ۚإِيَموانَُكمْ  لُِ ِضو   َّللاه

متسلاويين  وجعلهما ال بلي الكلريم )رللس هللا مليلف وسللم  ﴾١٤٣﴿ البقرا}َرِح م   لََرُءوف   ِِالنهاسِ 

جانلله مع للس التاسللط بللين  إلللسمللن معللاني الاسللعية  للي اللةللة  إ كمللا  بقالف)والاسللط العللد( 

 (12).والمعتد( واألجاد واأل ضاوالخيار  شيئين العد(

 , من مظاهرهللاواإلنسللانياالجتمللامي  ألسللاا   للي الجانلله ال للردط وللاسللعية مظللاهر       

ة ة االجتماميللليلوال رديلللة تحملللا مسللللولية العملللا وتحقيلللق العداللللة والتازيللل  العلللاد( للمسلللل

عيبللة ملدل االنعلزا( مللن المجتمل  والع قلات ال اإلنسللانيةوغيرهلا,ومن مظاهرهلا االجتماميلة 

 (13).واإلنسانيبين ال رد ومحيعف االجتمامي 

الم كلرين  م لد كثيلر ملن إشكاليةتبرز  اإلس ميالخعا   أماللتحديات المتزايدة ل ونظرا      

لم لا  ابسلبه  اإلسل ميتتمثا  ي االاتيار بين حتمية يرونها معقالة لتةيير م ردات الخعا  

 إ ا وم,القديملة اإلس ل ي ماار  جديد النط يختل  من الم ا  النط كا  سائداالحضارط ال

 ظلة المحا أوانب هن  الم لاهيم قلادرة مللس حلا الم لك ت الجديلدة  لي ملالم يتةيلر بسلرمة ,ك

ل ريعة ا  المرونة التي تميزت بها أ  ننكر برملس هنا الخعا  كما ها؟و ي هنا الادد البد 

  وكلا, اإلنسلا قد نجحب طاا( قرو  مديدة  ي هضم التةيلرات الكبلر   لي حيلاة  اإلس مية

 بللاا أوقللدرتها ملللس التكيلل  مللن الل (  إنسللانيتهال كريللة ال اجحللة انع قللا مللن لهللا مااق هللا ا

غ لس  ال أمرات سير العقيدة ملس  ا  المتةيرات الجديدة  إمادة, كانب قضية والرأطاالجتهاد 

 الجتماميلةالتقيد ال ديد  ي مظاهر المدنية الحديثة وت لاب  الع ارلر السياسلية وا أ م ف,غير 

 إللسة ملن ه لا تبلرز الحاجل(,14)بلال  الالعابة أملرات سليرها  إمادةمملية  وال كرية جعلب من

ي  ل أكثرهلارل بة تقل  باجلف المحلاوالت الع لاائية للتكييل  والتلي يقل   أكثلر أر لية إيجاد

تجديللد حتميللة هللن  الحقللائق تبللرز  وأمال,اإلسلل لاعللا سللا  التقللدير ويعللاد بالضللرر ملللس 

ن و لق لللديبهلنا الم هلال يكلا  كثر,والتجديلد  سل ميا إالخعا  الدي ي التلي تب اهلا م كلرو  

ن للر  بللين  وإمللادةمللا انللدر  مللن سلل  ف  وإحيللا نضللارتف ورونقللف وبهائللف  إمللادةاحللد هلللال  

كلن الخعلا  رمهمل  ,(15)تجديد ال هم للتعلاليم ال تجديلد تلل  التعلاليم بالتركيدال ا ,وها يع ي 

 أ ن وال نظل,التي واكبب التعلار  لي كلا زملا المعبر وقرونا من الرأط واالجتهاد والت ري  

ل هلم اوهلنا  ,المسللمين وغيلرهم إللسماجف  اإلس ميال  الخعا  ,التجديد كاف بهنا الم هال 

ة مختل لة تقلال مللس دراسل أسلساعا  غيرهم  لف  وأماللتجديد ي عبق ملس اعا  المسلمين,

 لواإلملل زرمتهللا السياسللة  التللي وأوهامللفوطمرنللة مخاو للف  واسللتيعابف وتقبلللف اآلاللرن سللية 

 ومبادئلللف ليحقلللق اإلسللل لملل  روح  اإلسللل مييتاا لللق اعاب لللا  أ  األدقالمحر ,وبللالمع س 

 الر األامتاز من غير  من الخعابلات الدي يلة  اإلس ميعا  أ  الخال جاح  ي مقارد ,ذل  

اة بخاللائص م هللا مالميتللف حيللث انللف يخاطلله الب للرية جمعا ,وم هللا شللماليتف لحقللائق الحيلل

نهضلاط  واالهلم انلف اعلا  ,والخلق والعالم,كما انف طريق لتحقيق العمرني ة لل رد والمجتمل 

 مك لةاأليتةيلر بتةيلر  ,كملا انلف  ابلب الاألار  لاق مسلتا  المخلاقلات  باإلنسا جا  ليرتقي 

 .(16)واألزم ة

ا لاية الدارسين قد شخااا ميابا للخعا  المعارر حاروها  ي ال زمة الم أ وم         

 أن لا إال ,(17)وال زملة االتهاميلة وغيرهلا باألمجلاد والسلمة االقالائيةوتمجيد التراث والتة ي 

ر حضللللارها بللللين لمسللللميات التللللي تللللااتا إلللللستضللللاف  أاللللر ن للللخص نقللللائص  أ يمكللللن 

ميا  ال كر المحرك للخعا  وقاار لةتف من التاريا السلليم,وتل  ال ظلرة  الباحثين,وم ها

وامللت ك الرويللة السللليمة التللي حملهللا طللاا( قللرو   أوال باإلسلل لالللامي  أهميللة لتركيللدتللد   

اآلار ,وال هم العميق للقرن  الكلريم اللنط يمثلا والتمكن من نارية اللةة العربية ولةة وجاد ,

جانلله القللرا ة الااميللة للتحللاالت ال كريللة وهضللم  إلللس, مرجعيللة الخعللا  اإلسلل مي األهللم

الخعر النط وقل   يلف الخعلا  المتعلرف ن وجهة نظرنا  ا  وم,اآلارال اارق الحضارية م  
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ودالا  لي ,الخعلا  وهلا المتلقلي وتكللم بلةلة ي همهلا وحلدة  أركلا من  األهمالركن  أهماانف 

 أ اللنط يعليف  يلف, كا  ملن العبيعلي  اآلنليلم احالة من القعيعلة ال كريلة مل  ترا لف ومل  العل

ملن  أ   لا اعلا  التعلرف اللدي ي,م   أسلبا ز وتلل  ابلر واإلنسانية,ال كرية  يعاني العزلة

التعللرف  أ ,ذللل   األوسلل الضللرورط الحللديث مللن التعللرف ال كللرط بارلل ف يمثللا الم هللال 

وطريلق الاقايلة  اإلسل ل,يقلر   ال أملرالت دد وها  إلسمع ا  سا  ال هم لل اا  النط يلدط 

عي لترسليس حلاار ب لا  ملن طريلق ال لدوات والملتقيلات ال كريلة والسل أوم لف بدراسلتف و هملف 

 .(18)دااا واارج الم ظامة ال كرية

ي الخعلا   الخعلا  العلاط  أنلاالومن م م  الضع   ي الخعا  ملدل التلااز  بلين        

 وقضللايا  بالعاط للة اإلسلل لاالن عللالي الللنط الخعللا  العقلللي وال كللرط اعللا  مقلليم يحاللر 

,والعكللس  وإ للعا ها اإلسلل مية ت للايف ال خاللية إلللس أد مللا ,ال خالية والللاال  ال خاللي 

عللا أط ت ريلل  الخعللا  مللن معانيللف العاط يللة لحسللا  ال كللر مللا يج,ال تيجللة ذاتهللا  إلللسيلللدط 

مللن اعللاات م هللا تجللاوز  للع  الملل هو  األاعللا الخعللا  جامللدا م  را,والبللد لتجللاوز هللن  

الما للامة وقلللة  باألحاديللث الضللعي ةالعلمللي الللنط يحاللر  بعلل  الم كللرين باالست للهاد 

التا يلللق وبتلللر ال الللا  واالنتقائيلللة والتعجلللا  لللي إرلللدار األحكلللال والمبالةلللة والتهايلللا 

 .(19)وغيرها

لس التااز  قائم م وم ف ما ها كما البد من التركيد ملس تحقيق م ار التااز  برناامف,        

هلا ملن  ارالمسلتمدة ل اإلسل ميةالثقا لة بين الجاانه الروحية والمادية. و ي هلنا الجانله  لإ  

ا ف  لي مراحلبمن م هجية الهدل التي ملقب  اإلس ميتعاليم اإلس ل ت ت  ن اق االنتقا( بال كر 

عكلس يقيملة االالت ف  لي كانلف  إدراكملن المهلم  إ ,(20)م هجيلة الب لا  الركاد ال كرط إللس

,من آلالراال ياجله العلداوة مل   اللرأط لاات ف  ,يقال ملس ال هلم أ البد , إذ الت ال ال كرط 

وسلللا   ليلللة الخعلللر  لللي اللللرأطالمعلللاكس واحتما اللللرأطه لللا البلللد ملللن التعلللاد مللللس تقبلللا 

  لي اآلالر تتحقق جملة مااما  ي تعاطي ا م  أ  التقدير,ولل جاح  ي تحقيق هن  المعادلة البد

 ,فوكللنل  الثللرا  والتعللار والت للال الللنط يمتللاز بلل,مكللس الاللارة الميسللرة لللدي  ا مقللدمتها 

دال واسلتخ ,الخعلا  ال لاج  أسلسلم عق الاحي  والبرها  السليم وهلا ابلرز ا إلسواالست اد 

يما  لي السل القرننليالخعا   أركا الحسن ,والتدرج النط يمثا ابرز  واألسلا الكلمة العيبة 

  21ماا   الت ري  التي رامب طاقات ال  س الب رية وقدراتها.)

عللا  م للردات الخب ملل  العللالم تزودنللا  للي تعاملللف اإلسلل ميحقيقللة المقاللد  إدراك إ         

ر تتللاا  أ شللريعة  اإلسلل ل,يارللا الاللارة الحقيقيللة مللن  أ المثللالي المتللااز  الللنط البللد 

ايات مسللت نالرالع ارلر السلاندة للف مللن املت ك ماقل  القللاط قلاال و عل  ,ال  القللاة الماديلة 

 للا ن هللم تبللاين ,من هلإلسلل ل يضللمر األذ  وال للر اآلاللركللا  العللرف  إ الخعللا  السلليما 

 هلا مل سلتلهم  الالرال  اللنط حددتلف طبيعلةو اإلسل ميةن ر اللدماة  إبا  اإلس مي األسلا 

 ِمْن َللّاِ َحبُّ إِلَى ٌر َوأَ اْلُمْؤِمُن اْلقَِويُّ َخيْ  ي قا( ال بي رلس هللا ليف وسلم) ل ا إ ما العبر,ك

َْ َعلَي اْلُمْؤِمنِ  خ َخْييٌر اْحيِر ُُيل  ِ َك َواْسيتَِعنْ ى َميا يَْنفَعُيالّضِعيِف َوفِيي  َّ ْْ وَ   بِيا ََل تَْعَجي

َُانَ  َُذَا َولَِكْن قُْل قَيَدُر َللّاِ َوَمي َُذَا َوإِْن أََصابََك َشْيٌء فاََل تَقُْل لَْو أَنِخي فَعَْلُت  ا َشياَء َو

ارلر الخعلا  تتكاملا م  أ  دللي  مللس وجلا   22)( تَْفتَُح َعَمَل الّشيْيَطانِ  فَعََل فَِإّن لَوْ 

شا   إ رسالة حق ونحن كنل   أرحا وتتعا د بالقاة ال علية طالما ك ا  اإلس مي المعارر

 هللا.
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