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F 
 

 .() دهلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده سيدنا محم دالحم 
 ،،،وبعد

آيةات »للحةدي  فةي برنةامج  –القناة السادسةة  –برامج دينية في إحدى قنوات التلفيزيون المصري  دفذات يوم دعاني مع 
داع يةةةةدعى إلةةةةى لقةةةةار دينةةةةي  مةةةةا يري  أيدعوة شةةةة ن ولبيةةةة  الةةةة (،م 2000)أو (1999) عةةةةاموكةةةةان فلةةةة  فةةةةي  «محكمةةةةات
وفي اليوم التةالي لبة  البرنةامج المسةاب قةابلني ن ةب مةن الةذين كنة  أ ةن  ،يلتمس فيه تكثير الثواب وتعظيم األ ر ،عريض

 أن قةا  فمةا كةان منةه إال ،و و معروف باتاا ه الفكري  ،في قصر الثقافة بطنطا –نحمني هللا وإياه  –لهم التقدير واالحترام 
إال  ،فةة جعاني الموقةةر وأن بتنةةي الفكةةرة! «!م الةةدميةةوأنةةا علةةى  ر » «أنةة  علةةى  ريةةم السةةالم»علةةى  ةةذا البرنةةامج  لةةي تعليقةةا  

وخالاة  نفسةي خةوا ر مةلمةة  ،وبينمةا أنةا سةاطر  فةرت علةى لسةاني أسة لة ،فالوقة  كةان قةيقا   ،عليةه دأنني لم أفكر في الر 
 «.دم»وأي  «سالم» أي.. .من وحي الموقر

! ؟ولمةافا  ةذا االنزعةا  ،! السيما أن البرنامج لم يكن متعلقا  بمةا يو ةه  ةذا التعبيةر الطةافر منةه؟ ذا الذي يتحدث عنه 
ألننةةي ال أمتطةةي مةةةا أم ! ؟فةةي النهايةةة علةةى خدمةةة الةةدعوة ا سةةالميةوإن كنةةا نتفةةم   ةةب ألن قناعةةاتي ت تلةةر عةةن قناعتةةه،
علةةى المةةودة  . إبقةار  .فلةة  د. وتاةةاوجت الموقةر فةةعدرت عةةدم التعليةم بعةة.كةر مطايةةا؟يمتطيةه مةةن مطايةا الفكةةر إن لةة  أن للف

 .والتقدير
لحضةةون  –كليةةة ألةةو  الةةدين والةةدعوة ا سةةالمية بطنطةةا  –نشةةحتني إدانة الكليةةة  (م2008) وفات يةةوم آخةةر فةةي عةةام 

إال فمةةا كةةان منةةي  ،ز الثقةةافي البريطةةانيدونات تدنيبيةةة فةةي نظةةم الاةةودة اسةةتاابة لطلةةه الاامعةةة المةةوقرة بالتعةةاون مةة  المركةة
السةةيما أننةةي شةةلوف بالعمةةب تةةوار إلةةى تطةةوير العمليةةة التعليميةةة بالاامعةةة  ،االنصةةياع وتحمةةب أ اةةار األمانةةة التةةي كلفةة  بهةةا

عالميةةة علةى  ةودة التعلةيم تحةةتم علةى الاامعةة وعلينةةا ك عضةار  ي ةة التةدنيس بهةةا أن نقةوم بةدون فاعةةب فةي رةروف تنافسةية 
وإنمةةا فةةي تبةةور الريةةادة العالميةةة للفكةةر ا سةةالمي القةةاطم  ،لةةيس فقةة  فةةي الحفةةاا علةةى مكانةةة  امعةةة األج ةةر ال ةري  ،سةهاملإل

 .بما يتناسه م  دون الاامعة ك قدم مةسسة تعليمية ناطدة في العالم ا سالمي «الوسطية واالعتدا »على 
ونة ُكلةر األعضةار الم ةانكون بة ن يقةدم كةب مةنهم أ روحةة عةن المصة «القةا رة»وقبيب انتهار  ةذه الةدونة التدنيبيةة فةي  

كانةةة   ةةةذه  دوقةةة ،الةةةذات دنبمةةةا الختاةةةان القةةةدنات علةةةى تقيةةةيم الموقةةةر ونقةةة ،ع ةةةر دقةةةاطمقضةةةية معينةةةة ال يتاةةةاوج عرقةةةها 
أدار  تةه علةىوكان الهدف من التسايب أن يقّيم كةب منةا أداره ويو ةه مةا يمكنةه مالحظ ،األ روحة مسالة على شري  فيديو

 .من نؤى نقديةجمالطه 
. . يةدا  وفةم قناعةاتي ا  ف عددتةه إعةداد «نؤيةة نقديةة –إشكاليات ال طاب ا سالمي »ووق  اختياني على  ذا الموقوع  
 «سةةيمنانا  ». و ةةار دوني  لقةةار أ روحتةةى فيمةةا ي ةةاه .هللا تعةةالى أننةةي تحريةة  فيةةه الموقةةو ية والمصةةدا ية والحيةةاد دوي ةةه
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الةةذين ال  –الةةزمالر  دألحةة د. شةةم لةةم  القاعةةة لةةوت  هةةوني حةةا.ن  ةةذه ا شةةكالياتا. وبينمةةا أنةةا قةةاطم ببيةة.علميةةا  مصةةلرا  
فةةةةي تعريفةةةة   (CIA).  ةةةةب أنةةةة  متةةةة در بةةةةة .وحةةةةي اللحظةةةةةبسةةةةةا   ةةةةافر مةةةةن  –أشةةةة  فةةةةي إخاللةةةةهم للةةةةدعوة ا سةةةةالمية 

 .!!؟لإلن اب
لكةن  ،! و ممة  بةالرد!أتنةاو  مفهةوم ا ن ةاب إ القةا  لةم السةيما أننةي  ،وحيرتنةي الفكةرةفراعني الموقر وأد  ني السةا   

لةيس  نةا   :قةا  لةي ،. خبيةر بالتعامةب مة  النفةو .فل  الر ب الوقون غزيةر المعرفةة –مدنب الدونة  –ناغه  دالدكتون أحم
 ..وعدم الرغاة في الاد  ،فوالل  عرض أ روحتي امتثاال  له وحفارا  على الوق  ،وق  للرد

حي  أدلى كب من األعضةار بةدلوه مةن نؤى تقويميةة  ،لما تم تسايله باألمس الدابر دتالي يوم التقويم والنقو ار اليوم ال 
وتعليقةةا  علةةةى موقةةوع إحةةةدى  ،وتةةنم عةةن خبةةةرات علميةةة دا اةةةة فةةي  ةةذا الصةةةدد ،بالتقةةدير واالحتةةةرامموقةةو ية نقديةةة  ةةةديرة 

 :قةا  فات الزميةةب ،مية والعربيةة فةرع  امعةةة األج ةر بالقةا رةالةزميالت الفضةليات التةي كانةة  معنةا مةن كليةة الدناسةةات ا سةال
اماةةانك كةةان  دجي واحةةمةة  »نفسةةي مضةةطرا  للتعبيةةر بةةنفس كلماتةةه  دو نةةا أ ةة –و ةةو بالفعةةب كةةان كةةذل   –د ةةذا موقةةوع  يةة

أنةةا الةةذي  :وقلةة . . نةةا نفعة  يةةدي بابتسةةامة عريضةةة تمةةه و هةةي نسةمتها كلماتةةه وتعبيراتةةه «بيةتكلم وأنةةا كنةة  عةةاوج أقةةربه
أن أوقة  ناغةه فةي  دأحمة /د. عندطةذ استسةمح  .ومةهت الاسةمة القاعةة ،! فضةح  الامية !باألمس أن تضةربه د ن  تري

 –فقلة  نعةم فةي د يقةة واحةدة  –فةي د يقةة واحةدة  :فقا  لي ،وأمحو  ذا الحكم ،أو أدف  عني  ذا االتهام ،و هة نظري وأند
 :قل  للزميب الفاقبم  أن الموقر كان يستدعي أ ثر من فل  و 

 .ولكن منهاي في الليرة ي تلر عن منها  أن  ،كالنا يلان على دينه –1 
أنةةا ال أتهمةة  ولكنةةي أسةة ل   ةةب أنةة  متةة در فةةي تعريفةة  لإلن ةةاب بةةة  :قةةا  دوكةةان قةة .نفيةة  االتهةةام بةةاألمس اتهةةام –2 

(CIA)، ض االتاا ةةات والةةذي يةةةدر بةةدونه علةةى وفلةة  عنةةدما تحةةدد  عةةن إشةةكالية االختةةرار الفكةةري للاامعةةة مةةن قبةةب بعةة
 .نسالتها
. فابتسةةةم ابتسةةةامة .ا شةةةكاليات التةةةي أبةةةديتها وال الةةةة بال طةةةاب ا سةةةالميد إن حكمةةة  الةةةذي ألةةةدنته علةةةّي يةكةةة –3 

 ،فةدعم بةذل  الموقةر وانفةض وتصةافحنا د.... أنةه لةم يةر .أفضةب شةير فةي د :ناغه قاطال   دأحم /دوتدخب  ،عريضة ولم يرد
 .معا  بالفندر الذي أ يم  به الدونة بالقا رة اللدار فل د بعوتناولنا 
و مةا معةا   –األلدقار والذي فكرتةه آنفةا   دمن أحدأدان  ذا الموقر في نفسي ما حدث بما ي ابهه في األمس الاعي دوق 

ةةال فةةي نفسةةي مةة  احترامةةي وتقةةديري لهمةةا   ،مةةا بقةةي الحةةملحةةه العةةزم وا لةةران علةةى معالاةةة  ةةذه ا شةةكاليات لياقةةى ا –فعَّ
 .والتنال  ال التقافف ،ال االختالفولنرف  شعان االتفار 

بسةبه  ،مني ب ن منا ج الدعوة وما يترته عليها من نؤى وتصونات ال طاب ا سالمي يعةاني مةن أجمةة حقيقيةة ويقينا   
لمةا  لة  الةذي يتبنةى العنةر منهاةا  السةيما ف ،وأدةانت حيالةه االسةتفهامات فةي الةداخب ،في اللربتل  ا شكاليات التي أشابته 

 !!للتعبير وال دة منهاا  ! «!ا لالك»يسميه 
 

  :هذا ويتكون هذا البحث مما يلي 
 



 "، اخلصائصدــاملقاص ،األنواع  ،املفاهيم  ،اإلشكاليات " مناهــــــج  الدعــــوة

 - 5 - 

 «(.دراسة مفاهيمية»مناهج الدعوة ) :بعنوان املبحث األول –1
 .إشكاليات مناهج الدعوة في الخطاب الديني :املبحث الثاني –2

 ونقدتحليل  «غير المؤسسي»              
 املبحث األول

 وةــــــــالدع ج ـــــــــمناه
 «مفاهيمية دراسة «

 

حةدود ا  دوتحدية ،وقةرونة ملحةة فةي دناسةة المصةطلحات ،ال مريةة فةي أن للدناسةة المفاييميةة أ ميةة كبيةرة :لــمدخ 
 ،لظةوا ر الفكريةة الطةافرة علةى السةاحةوال ي فى ما بهذا من أ مية كبيرة في دناسةة ا ،ومعرفة ميادينها وبيان غاياتها ،وأ ر ا

وإن  ،تحةو  دون وقةوك الرؤيةة والتصةةونمةن ا شةكاليات تعتةرض الدناسةة المفاييميةةة  دأن  نةا  العديةة دبية .الظةا رة للعقةو 
 .تكون مضي ة والجمة في دنوب التحرير االلطالحي ومعرفة دالالته دلك ر  وانه ق  ان  الجمة

 

 "التحرير املفاهيمي"ت األشكاليا داملطلب األول: سر
  :ومن هذه اإلشكاليات ما يلي 
ومةةدرا  فةةاعال  فةي بيةةان الةرؤى والتصةةونات  ،ا دةةرار المفةاييمي دحية  تعتبةةر نافةدا  قويةا  مةةن نوافة :حداثةة المطةةطل  –1 

ظةوا ر على الساحة يثير فهم المت صصين والمضةطلعين والمعنيةين بدناسةة ال دفظهون مصطل   دي ،المقالدية للمصطل 
مةن أ ةب تقةةديم أ روحةات مفاييميةة حةو   ةذا المصةةطل   دالفكريةة فةي قةور الثوابة  والمتليةرات والمسةةتادات إلةى قةدك الزنة

 .أو فا  دالادي
و ةةةو وإن كةةان مفيةةدا  وقةةةرونيا   ،والةةذي يعتبةةر إحةةةدى إشةةكاليات التعريةة  االلةةطالحي :الطةةرا الةةذاتي للمفةةةاهي  –2 

يمثةةب وفةةي قةةور عمليةةة االستصةةواب  «فاتيةةة الطةةرك ايحةةادي»أو  «أحاديةةة النظةةرة»إ ةةان  إال أنةةه فةةي ،للدناسةةة المفاييميةةة
يمثةب إشةكالية تتفاعةب خطونتهةا حةو  القطةه السةاله ايخةر  دالتةي تتمحةون حةو  الةذات الفاعلةة أو العقةب المفةر  دالذاتي الحا

 .لإل روحات الفكرية والدناسة الظوا رية
 ،نقطةةة تمةةس فقةة  سةةط  الظةةا رة ددام بالظةةا رة الفكريةةة عنةةطتكةةاجا  قويةةا  لاللةةتمثةةب ان  و ةةي فةةي نظةةري  :السةةطحية –3 

وياعلهةةا تتمحةةون حةةو  نقطةةة قةة يلة فةةور السةةط  يفقةةد ا عمةةم الرؤيةةة ونضةةو   ،وتةةرتطم بهةةا انتطامةةا  بفقةةد ا الةةوعي الفكةةري 
و ةي أشةاه مةا تكةون  ،لرؤيةة الظةا رة «الزاويةة الحةادة»و ذه إشةكالية مةا يمكةن أن نسةميه  ،التحليب الداللي لمفرداتها ومعانيها

 .يرى مسان الضور فيها كما لو كان خيطا  نافذا  من سم ال ياط ةبثقه قيم  دا  ينفذ من خالله الضور لحارة مظلم
وليس ب ةاف مةا لهةذه ا شةا الية مةن خطةونة باللةة علةى  ،وال يكفي لرؤية محتويات الحارة ،ال يلني عن ك ر الظالم 

اإلدراك »الزاويةة نقةيض مةا يمكةن أن نسةميه  دو ةذا ا دنا  الحةا ،م والدالالت االلةطالحية للظةوا ر الفكريةةاألفكان والمفايي
. .ويعينةه علةى تفحةال دالالتهةا وبيةان مضةامينها ،والذي يتي  للنارر والمت مةب نؤيةة الظةا رة بكةب و و هةا «المنفرج الزاوية
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مةة   ،ر سةةط  الظةةا رة لالسةةتفادة منهةةا فةةي تحليةةب الظةةوا ر ودناسةةتهاإنهةةا نؤيةةة مفاييميةةة أوسةة  تتةةي  لةةه نؤيةةة كةةب نقطةةة فةةو 
 .الوق  في االعتاان قرونة تليير موق  الزاوية لنصب إلى داطرة معرفية شمولية

لكةن لةيس مةن الطبيعةي والمعقةو  أن  ،من الطبيعي أن تتكرن المعاني وتتةرادف المصةطلحات :التداخل المفاهيمي –1 
 ،مةن نحةم التةداخب ممسةوخة دإن الةدالالت المتناقضةة أم ةا  تولة ،التنةاقض دأو يصةب إلةى حة ،عنةىالم ديفسة تتداخب تداخال  

و ةةذه إحةةدى كبريةةات إشةةكاليات  ،ممةةا يةةةدي إلةةى إنكان ةةا أو التنكةةر لهةةا ،أو م ةةو ة ال يمكةةن معرفةةة مالمحهةةا بدقةةة ووقةةوك
معهةةا فةةرف الفصةةب القةةوي بةةين عنالةةر التعريةة  االلةةطالحي فةةي الفكةةر ا سةةالمي التةةي أدت إلةةى أجمةةة فكريةةة تضةةارل  

 .وت ليال الدالالت المفاييمية من برادن االختالف المذموم والتداخب الممقوت ،التداخب الحاد
من الطبيعي أن ناح  عن  ذون لهفكان والمصةطلحات وأن ناحة  عةن أو ةه  :التكلف في التأصيل االصطالحي –2 

 ،يمةةة  ةةذه الاةةذون أو نتاا ةةب أو ةةه االخةةتالف الحةةادة بةةين المصةةطلحاتلكةةن لةةيس مةةن الطبيعةةي أن نلفةةب   ،التطةةابم بينهةةا
سةةوار أ انةة  ناشةة ة عةةن التقةةدم العلمةةي  ،ودقافتةةه وفكةةره ،السةةيما إفا كانةة  مصةةطلحات وافةةدة مةةن أوسةةاط غرياةةة عةةن ا سةةالم

إفةراجات فكريةة  أم كانة  ناشة ة عةن ،وغير ةا. «.المةوت الةدماغي»أو  «جناعةة األعضةار»أو  «تة  ير األنحةام» - مصطل  
ونحةةةن ال  ،وغير ةةةا «النظةةةام العةةةالمي الاديةةةد»أو  «الحدادةةةة»أو  «العولمةةةة»أو  «لةةةدام الحضةةةانات»أو فلسةةةفية كمصةةةطل  

ولكةةن ياةةه علينةةةا أن  ،فةةذل  عبةةة  فكةةري  ،الاةةةاب أمةةام بحثهةةا دوال نولةة ،نةةرفض بحةة   ةةذه المصةةةطلحات  ملةةة وتفصةةيال  
والتةداوي دون  ،والضةرونات ،ودنر المفاسةد ،ب  ال ةر ية وتحقيةم المصةال فةي إ ةان الضةوا ،ن ض  بحثها لمنارير إسةالمية

والطةرك القسةري  ،أمةا أن نةنهج منهايةة لةي النصةوف ،ليب  الما دل  عليها دالالت نصية أو شر ية را رة تكلر في الت
 .عقو فذل  عب  وخان  عن داطرة الم ،وإ رار مطابقات تعسفية لها تعوج ا الحاة والبر ان ،للمصطلحات

 ،. السةةيما أن التاةةانب العلميةةة.أو نفتحةةه بةةال قةةاب  ،أمةةام  ةةذا اللريةةه الوافةةد الاةةاب كليةةة   دفسةةيان فةةي العبةة  أن نولةة 
. و ةةةي محكومةةةة .أو تعةةةديال   وإنمةةا  ةةةي خاقةةةعة للاحةةة  والحكةةةم قبةةوال  أو نفضةةةا   ،وإفةةراجات العقةةةو  الا ةةةرية ليسةةة  معصةةةومة

 .بالنال وال رع ال حا مة له
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  :ليات على التعريف االصطالحيآثار اإلشكا
من ايدان السي ة لهذه ا شكاليات على التعري  االلةطالحي والتحريةر المفةاييمي للمصةطلحات تةتل ال  د نا  العدي 

 :فيما يلي
علةةى  ةةيم البيةةان والوقةةوك المتوخةةاه مةةن  يةةةدران سةةلاا   –آنفةةة الةةذكر  –و مةةا أدةةران لإلشةةكاليات  :الغمةةوو واللةةب  –1 

الااحةةة  فةةةي رلهمةةةا يلةةةادن داطةةةرة  دوال يكةةةا ،ممةةةا ياعةةةب التحريةةةر المفةةةاييمي للمصةةةطل  فقيةةةرا  ماةةةدبا   ،لةةةطالحيالتعريةةة  اال
ا يضةةاك الةةداللي للمفةةردات االلةةطالحية إال وتلةة  عليةةه بضةةرونة العةةودة مةةرة أخةةرى إلةةى  ةةذه المفةةردات  ما ةةة اللثةةام عةةن 

وال ي فةى مةا لللمةوض واللةاس مةن  ،ونؤيةة أدر وتصةون أشةمب اللموض الذي ألحقته بها آدان  ذه ا شةكاليات بنظةرة أعمةم
 .آدان سلبية على قناعات القانئ أو الدان  للقيم المفاييمية للمصطلحات

والتنةةةاقض القيمةةةي للقضةةةايا الفكريةةةة فةةةي إ ةةةان الطةةةرك  ،واقةةةمحال  التصةةةون المفةةةاييمي ،ضةةةيأل ا فةةةأل الم رفةةةي –2 
 ،األمةر الةذي يةةدر فةي نمةو االتاا ةات الفكريةة المتااينةة ،ات االلةطالحيةالمتناقض لدالالت التعرية  االلةطالحي للمفةرد

 .ونمو الرؤى االنقسامية المذ بية أو الطاطفية
وتصةةونات ماةةردة مةةن  ،ممةةا يةةةدي إلةةى إلةةدان أحكةةام خا  ةةة :القطةةور المتنةةامي فةةي دراسةةة الفةةواهر الفكريةةة –3 

وكةةةذل   ،وا داةةةات والنفةةةي ،لتفكيةةةر العقلةةةي كالتحليةةةب والتركيةةةهوال ي فةةةى مةةةا فيةةةه مةةةن ال طةةةونة علةةةى عمليةةةات ا ،الموقةةةو ية
 .عمليات االستقرار المنهاي للظوا ر واستقصار  مي  أو هها

 :للمصطلح املفاهيمي التعريف إشكاليات معاجلة 
فةةروض الاحةة  المفةةاييمي والمقالةةدي للمصةةطلحات  دفةةي قةةور مةةا سةةبم نسةةتطي  أن نةةدن  مةةدى ال طةةونة التةةي تتهةةد 
العلمةار والدانسةين والمفكةرين  دتاعثةر  هةو  ،مما يسبه أجمةات فكريةة عاتيةة ،وفرف نااحاتها ،واحتماالت معالاتها ،العلمية

 :أمرين  ما دإال ب ح –فيما أنى  –. وال خرو  من  ذه األجمة .والمصلحين في ساطر ميادين الفكر
 ،كريةة والعلميةة لتحريةر المفةاييم العلميةة للمصةطلحاتو ادفةة بةين المعنيةين بدناسةة الظةوا ر الف ةحةوانات بنةار دعق :أوالا  

الةةذي  «العقةةب المفةرد»فيمةةا سةلر  –أو مةةا أسةميناه  ،والةةت لال مةن التمسةة  ب حاديةة الطةرك ،وتانةه الطةرك القسةةري للمفةاييم
 .يعمم من الطرك االنقسامي والمذ بي على الساحة الفكرية

وتنفةةت  علةةى كةةب الةةرؤى والتصةةونات لتقةةوم  ،سةةابقتهاحوانيةةة أوسةة  مةةن  المةةةتمرات العلميةةة والتةةي تمثةةب داطةةرة دعقةة :ثانيةةاا  
بةةدون ا فةةي تحليةةب المفةةردات والمضةةامين واستقصةةاطها أو ةةه الظةةوا ر الفكريةةة فةةي إ ةةان عمليةةات فاطقةةة مةةن ا جاحةةات الفكريةةة 

 ،معةةة مانعةةةةلل لةةوف مةةن ال ةةالف بةةرؤى  ا ،فةةي إ ةةان مةةن النفةةي وا داةةات ،والتطهيةةر للةةاعض ايخةةر ،لةةاعض العنالةةر
 .قابطة للتحرير المفاييمي ممعنة في قا  االتاا ات الفكرية والرؤى المقالدية

 . ذا ونتناو  فيما يلي التعري  بمفردات الاح 
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 «رؤية مفاهيمية« الدعوة مناهج :ثانياملطلب ال
 :جــف املنهــتعري :أواًل 
 :نهاةةا   ،نهةج الطريةةم» :لللةة حةةو  عةدة معةةان منهةةا مةا يلةةيفةةي ا (ن  ةة  )تةدون اشةةتقاقات مةةادة  :اللغــ  ي ـفــ املــنهج  –أ  

 ،وانةةتهج الطريةةم وسةةان نهاةةا   ،سةةان عليهةةا أو عمةةب حتةةى أعيةة  :والدابةةة ،وقةة  واسةةتاان :وأنهةةج الطريةةم .وقةة  واسةةتاان
 .سل  مسلكه :وانتهج سبيب فالن

 .رسومةوال طة الم ،(1)ژں ں ڱ ڱ ڱ ڱژ  :وفي التنزيب العزيز ،الطريم الواق  :المنهاج 
 .(2)«وبمعنى الطريم المستقيم الواق  ،وأمر نهج ، ريم نهج :يقا  ،البين الواق  :النهج 
  :الدالالت املفاهيمية للتعريف اللغوي للمنهج 
 :من الدالالت المفاييمية لتعري  المنهج في الللة ما يلي 
 .الوقوك واالستاانة –1 
 .الطريم المستقيم والمسل  الواق  –2 
 .طة المرسومةال  –3 
 :ويمكةن لةياغتها فةي  اةانة «نهةج»و ذه الدالالت الثالث  ي التي تتمحون حولها الدالالت المفاييمية الللويةة للمةادة  

 .المرسومة أ ره وقواعده ،الاانجة معالمه ،الواق  البين ،أو المسل  المستقيم ،الطريم
 .جعليه التعري  االلطالحي للمنهدو ذا المفهوم الداللي يعتم

 

  :املنهج يف التعريف االصطالحي –ب  
أدمةةةةةرت اال تهةةةةةادات الفرديةةةةةة للعلمةةةةةار والاةةةةةاحثين للتعريةةةةة  االلةةةةةطالحي للمةةةةةنهج تعريفةةةةةات عةةةةةدة شةةةةة ن كةةةةةب الظةةةةةوا ر  

ومة  أن اال تهةادات الفرديةة مةدعاة لالخةتالف المضةاميني  ،مت صصةا   علميةا   االلةطالحية فةي تعرية  أي مصةطل  تعريفةا  
إال أنهةا تصةةون أ ثةر مةةن تصةون مفةةاييمي وداللةةي ومقالةدي يمكةةن االسةتفادة بهةةا فةي تعريةة  دقيةةم  للتعرية  االلةةطالحي

 .واأل ر دويوق  الحدو  ،المفاييمية لكب التعريفاتام  المفردات ي
 :ومن هذه التعريفات ما يلي 
تهمةةين علةةى  ،لعامةةةا دالمةةنهج  ةةو الطريةةم المةةةدي إلةةى الك ةةر عةةن الحقيقةةة فةةي العلةةوم بواسةةطة  اطفةةة مةةن القواعةة –1 

 .(3)عملياته الفكرية حتى يصب إلى نتياة معلومةدوتحد ،سير العقب

                                                

 . 48: سونة الماطدة (1)
الفكةر : ط، 681فوم تةان الصةحاك للةراجي . بدون تةاني  –الثانية : ط، «نهج»ادة ، م977فإبراييم أنس وآخرون /د. المعام الوسي  (2)

 . بدون تاني  –العربي 
د عبةةد/نةا ج الاحة  العلمةي : مونا ة .  ةةة 183/1418نابطةة العةالم ا سةالمي ع، 14العلمةي وقةوابطه فةةي ا سةالم ف منهايةة الاحة  (3)

 م. 3/1977: ط، وكالة المطبوعات – 5فالرحمن بدوي 
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بهةا أو ن نكةون  ةا لين حةيإمةا مةن أ ةب الك ةر عةن الحقيقيةة  ،فن التنظيم والتصحي  بسلسلة من األفكان العديدة –2 
 .(1)البر نة عليها لآلخرين حين نكون عانفين بها

 

 :االصطالحي للمنهج الدالالت املفاهيمية للتعريف 
 .والضا  دتدون الدالالت المفاييمية لتعري  المنهج حو  المضمون العلمي للمصطل  و و التقعي –1 
 .تدون  ذه الدالالت حو  األ ر الموقو ية للمنهج –2 
 .والضواب  المنهاية دتدون  ذه الدالالت حو  النتياة أو المحصلة النهاطية لهفكان ال اقعة للقواع –3 
 :يف التعريفني ما يلي دوبنظرة تأملية فاحصة جن 
 .التقانب الداللي –1 
 .التداخب المفاييمي في لياغة المفردات العلمية للتعري  –2 
 .ا  ناب في لياغة مادة التعري  – 3 
نهج  ةةو المةة» :وتالفةةي عيةةوب الصةةياغة العلميةةة لظةةا رة المةةنهج فيمةةا يلةةي ،ويمكةةن احتةةوار كةةب  ةةذه المضةةامين الدالليةةة 

 «.والضواب  التي يلتزمها الااح  في الاح  عن الحقيقة المعرفية إدااتا  أو نفيا   دماموعة القواع
 

 :العلمية املناهج أنواع 
 :مركزين على أقوى  ذه التعريفات ، نا  عدة أنواع للمنا ج العلمية نذكر ا بتعريفاتها فيما يلي 
 .(2)الماقي تاعا  لما تركه من آدان ديه باستردا و الذي نقوم ف :المنهج االستردادي :أوالا  
 .(3) و الذي نبدأ فيه من  زطيات حتى نصب إلى قضايا عامة :المنهج االستقرائي :ثانياا  
و ةةةذه الحقةةةاطم  ةةةي عالقةةةات بةةةين الظةةةوا ر  ،ة التةةةي ي ةةةكب بواسةةةطتها نظريةةةة تعلةةةب الحقةةةاطم الم ةةةا دةيةةةالعمل» :أو هةةةو 

فالك ةةر عةةن  ، ةةذه العالقةةات والتولةةب إلةةى قةةوانين أو نظريةةات تعبةةر عنهةةا أو تفسةةر ا و ةةو يحةةاو  الك ةةر عةةن ،الم تلفةةة
إمةا عةن  ريةم مالحظتهةا أو إ ةرار التاةانب عليهةا  ،العالقات بين الظوا ر في الكةون يكةون بتتاة  الازطيةات فةي  ةذا الكةون 

أو مةةن ال ةةاف إلةةى العةةام  ،إلةةى الكلةةي ولةةوال   دإن  ةةذه العنالةةر االسةةتقراطية تةخةةذ مةةن الواقةة  الازطةةي الم ةةا  ،أو الفةةروض
 .(4)«الذي  و موقوع االستقرار

                                                

 - ةة  1408: ط، دان الوفةار، 83فنهج كتابةة التةاني  ا سةالمي وتدنيسةه : مونا  . 4فالرحمن بدوي د عب. د/منا ج الاح  العلمي (1)
 م. 1988

 . ر   سابمم 19فالرحمن بدوي د عب. د/منا ج الاح  العلمي (2)
 . المر   السابم بتصرف (3)
 والاحة  العلمةي، م1965بيةروت  –المةسسةة الو نيةة للطااعةة والن ةر  – 144فتر مة أمين ال ةري  ،  ون كيميني. الفيلسوف والعلم (4)

ونا ة  أسةس المةنهج القرآنةي فةي بحة  العلةوم . م1974: ط، الهي ةة المصةرية العامةة للكتةاب – 27=ف =نيةاند حمةم/دنا اه وتقنياته م
 . ر   سابم. مفي التعري  على المر عين السابقيند اعتمد وق، 63د فاا م نتصر. مالطبيعية
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 ،و ةةو مةةا يمكةةن االسةةتفادة منةةه فةةي دناسةةة الظةةوا ر الفكريةةة والدعويةةة فةةي إ ةةان استقصةةار عنالةةر ا واستقصةةار أدلتهةةا 
نيةة ال تقبةب الفةروض م  مراعاة أن الثواب  واألنكان الدي ،منهاية وقواب  علمية محددة دولوال  إلى تصون كلي وفم قواع

أو يمكةةن إ ةةرار فروقةةها فةةي دناسةةة  ،نةة  تست ةةعر فةةي التاةةانب الذو يةةة  يقةةاا الو ةةداناوإن ك ،التةةي  ةةي مةةدان التاةةانب
 ياسةا  علةى  «؟تطبةم األنكةان وتحتةرم الثوابة مافا لو لةم »أي حو   ،والتعبد دالمظا ر السلبية المترتاة على مسانات االعتقا

 .ن النا ما  و كاطن من كثير م
ألنهةا  ارتنةا بطريةم  ؛وال تقة  تحة  االختاةان لاللتةزام بهةا مةن عدمةه ،وفل  ألن قضةايا الةدين ال تقبةب الفةروض العلميةة 

أو لةم تصةةون  دفيمةا لةم تثبة  لةحته بعةوإنمةا يكةون المفةروض  ،دابتةة كاملةة المضةامين والةدالالت والمقالةد ،الةوحي ا لهةي
و ةذا منةاقض للةدين  ،الفروض العلمية ياه أن تكةون خاقةعة للقياسةات الا ةرية أن نع فضال   ،حكمه أو لم تعرف دالالته

 .ألنه ال ي ض  لقيا  ب ري  ؛الحم
ب ةري  دأنه يمكن است دام  ذا المةنهج فةي إ ةان دناسةة وتقيةيم الظةوا ر الفكريةة والممانسةات الدعويةة علةى أنهةا  هة دبي 

 .ي ض  للقياسات ومنهاية الاح  العلمي
كان  ةذا المةنهج واحةدا  مةن دمةرات  دوق ،الذي يست دم الحوا  في إدنا  روا ر عالم ال هادة :المنهج التجريبي :ثالثاا  

 .وفل  قبب أن ينتقب ويتطون في أحضان الحضانة اللربية ،إبداع الحضانة ا سالمية
 ،مصدن مةن علومةه ومعانفةه –ية البالغ القرآني والسنة النبو  –فل  الذي يكون الوحي ا لهي  :المنهج السم ي :راب اا  

المتاحة مةن عةالم الليةه غيةر المةادي والةذي يسةتحيب إدنا ةه بةاألدوات الماديةة فبهذا المنهج السمعي يدن  ا نسان المعانف 
 دالحةوا  علةى وعةي مةا ال تنفةر  دوتسةاع ،كما يدن  به المعانف التي تعةين العقةب علةى إدنا  مةا ال يسةتقب بهدنا ةه ،لإلدنا 
 .(1) و منهج لادر الثمرات والنتاطج والبرا ينبو يه و 

 و المنهج البر ةاني الةذي يبةدأ مةن قضةايا مسةلم بهةا ويسةير إلةى قضةايا أخةرى تنةتج عنهةا  :المنهج االستداللي :مساا اخ 
 .(2)بالضرونة دون التاار إلى تاربة

أو  زطيةة وتركيبهةا فةي لةياغة المقةدمات تحليب الظوا ر والحقةاطم واألدلةة إلةى قضةايا كليةة  :المنهج التحليلي :سادساا  
 .والنتاطج
و ةذا تعرية   ،عليها الداعي أو المصل  في إدانة وإيقاا الو ةدان دالتي يعتم دماموعة القواع :المنهج ال اطفي :ساب اا  

و ةدان ألن العا فةة وإدةانة ال «المةنهج العةا في»تفكير عميم ألنني كن  أتحفظ على  ذا ا  ةالر  دبعا تهدت في وقعه 
ألن المةنهج  ةو مةا يمكنةه  ياسةه مةن خةال  ماموعةة مةن  «منهج»ة منهاية حتى يطلم عليها ليس لها معالم  ياسية معياني

وإن  ،وال ي ضةة  لقياسةات معيانيةةة ،و ةةو قريةه منةه «المةةنهج الةذوقي» مةة  أن  نةا  مةةن أ لةم مصةطل  ،الضةواب  والقواعةد
 . ان  تحكمه  يم أخال ية سلوكية

                                                

 م. 1981 - ة  1401الملرب  –الرباط  –دان األمان  74، 73فعمانة د حمم/. دمعالم المنهج ا سالمي (1)
. إسماعيب أبو شنه بعنوان المةنهج االسةتردادي وأدةره فةي الةدعوة إلةى هللا تعةالىد خال/نسالة دكتوناه للااح : ونا  . نفس المر   بتصرف (2)

 . بمرتاة ال رف األولى م2008 - ة  1429فرع  امعة األج ر  – لية ألو  الدين بطنطا 



 "، اخلصائصدــاملقاص ،األنواع  ،املفاهيم  ،اإلشكاليات " مناهــــــج  الدعــــوة

 - 11 - 

 دوأال يتةةر  مطلةةم القيةةو  ،مةةن مراعةةاة تقييةةده وقةةاطه دفالبةة ،فهننةةا إفا انتضةةينا  ةةذا ا  ةةالر االلةةطالحين وأيةةا مةةا كةةا 
 .والضواب 

منا ج علميةة ماةردة ت لةال للاحة  والحكةم عةن وإن كان   ،أما المنهج االستردادي واالستقراطي واالستداللي والتحليلي 
إال أن كثيةةرا  مةةن شةةانتها يمكةةن اسةةتناا ها مةةن القةةرآن الكةةريم والسةةنة  ،يةةهوالحكةةم العلمةةي عل ،التصةةون المعرفةةي :أي ،الحقيقةةة
و ةةةي منةةةا ج  امةةةة ال يمكةةةن للةةةداعي االسةةةتلنار عةةةن معرفتهةةةا ودناسةةةتها  ،كمةةةا يمكةةةن إداةةةات دالالتهةةةا ومقالةةةد ا ،ال ةةةريفة

  التصةةونات الدعويةةة فةةي التةةاني ي فةةي قةةا دلةه مةةن االسةةتردا دفلةة  أن الةةداعي البةة ،واالسةتفادة منهةةا فةةي ممانسةةاته الدعويةةة
وال غنةةةى  ،بهةةةا دوأسةةةااب الوقةةةوع ودناسةةةتها والتحةةةا م إليهةةةا أو االست ةةةها ،إ ةةةان الوعةةةار الزمنةةةي والمكةةةاني لهحةةةداث والنةةةواج 

للدا ية عن استقرار الظوا ر الفكرية والدعوية واستقصار عنالةر ا وأدلتهةا ومقالةد ا مةن خةال  الت مةب والنظةر فةي مامةوع 
و ةذا يتضةمن  ،أو نفيهةا والحكةم عليهةا بالصةحة أو الةاطالنوال غنى له عن إداات الظةوا ر الفكريةة  ،التفصيليةأدلتها الكلية و 

ومعرفةةةة مااحةةة  األدلةةةة ومتعلقاتهةةةا وحةةةدود ا  ،وتقليةةةه  و ر ةةةا ،معرفةةةة منهايةةةة االسةةةتدال  واسةةةتنااط الةةةدالالت مةةةن أدلتهةةةا
 .ومضامينها

وتحليةةب مفهومهةةا واألسةةااب التةةي أدت  ، يةةة والنفسةةية والفكريةةة للمةةدعوينوال غنةةى للدا يةةة عةةن فهةةم الم ةةكالت اال تما 
 .م تعالج قضاياه الدعوية وم كالته اال تما ية والنفسيةلفا إوالمعالت التي يمكن أن يةو  إليها المدعو  ،إليها
و مةا الجمةان لضةا   ،يالقةرآن الكةريم والسةنة ال ةريفة قةا  التصةونات العقديةة وا دنا  العقلة دوال غرو فهن مةن مقالة 

الصةةةةحي  ال ةةةةالال هلل نب  دواألخةةةةالر فةةةةي إ ةةةةان التعبةةةة دفضةةةةال عةةةةن قةةةةا  مسةةةةانات االعتقةةةةا ،القةةةةيم األخال يةةةةة والاماليةةةةة
 .العالمين
 :اإلشكاليات تعريف :ا ـ ثاني 
 :ويـــاللغ  فــالتعري  – أ  
فةي معاةم  دحية  ون  ،الشةتقار واختالفةهفي الللة بعدة معان تنوعة  وترادفة  أو تااينة  بتنةوع ا (ش    )وندت مادة  

 :الللة في تحرير مفهومها ما يلي
ۉ ۉ ې ې ژ  :وقولةةه تعةةالى ،أي أشةةاه ،يقةةا   ةةذا أشةةكب بكةةذا «أشةةكا  وُشةةكو »والامةة   ،الِمثةةب :بةةالفت  «ال ةةكب)»

يكةةةره  ()الحةةةدي  أن النبةةةي وفةةةي  «ُمُ ةةةكب»والامةةة   ،العقةةةا  «الِ ةةةكا »و ،يقتةةةه و هتةةةهر علةةةى  دليتةةةه أو   (1)ژ ې
وال يكةون ال ةكا   ،أو دةالث مطلقةة ون ةب محالةة ،محالةة وواحةدة مطلقةةو ةو أن تكةون دةالث قةواطم  ،(2)(كا  في ال يبال َّ 

ة»و «...» ساألمةر التةا «أشةكب»و ،و ةو مكةروه «م ةكو »والفةر   ،إال في الر ب ويقةا   ،الكتةاب إفا قيةده بةا عراب «بك  ش 
ب  » :أيضا    .(3)(مثله «الت ا ب»و ،الموافقة «الم ا لة»و         ،ه إشكاله والتااسهالكتاب ك نه أجا  ب «أشك 

                                                

 . 84: سونة ا سرار (1)
 (. 3483)نقم ، ن لفات ال يبما يكر م باب، كتاب ا مانة: لحيحهسلم في م أخر ه ا مام (2)
. م2005 - ةة  1426لبنةان  –بيةروت  –دان الكتةاب العربةي  174ف «شةكب»ادة ، مةإبةراييم ج ةوةد أحم/تحقيم. م تان الصحاك للراجي  (3)
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 .(1)(والحا ة كال كالر ،اللاس «األشكلة»و ،ملتاسة «أشكا »وأمون  ، اب ن اه :الن ب «أشكب»)و 
 ،سلةا  ا «:است ةكب األمةر»و ،خال  سواد ا حمرة «شكل  الن يب»و ،يهتم فيها بال كب دون الاو ر «مس لة شكلية»)و 

حتةةةى ينظةةةر و ةةةه مةةةا يسةةةتدعي وقةةةر التنفيةةةذ  دأون  :فةةةي القضةةةار است ةةةكب فةةةي تنفيةةةذ الحكةةةم»و ،عليةةةه إشةةةكاال  دأون  «عليةةةه»و
 «.....،.األمر يو ه التااسا  في الفهم :ا شكا »و ،«االست كا 

تةى يةد  عليةه األلةوليين مةا ال يفهةم ح دوعنة ،الملتةاس «الم ةكب»و ،المنا قة لونة من لةون الةدليب دعن «ال كب»و 
 .(2)(ما ال يتبين من أي الانسين  و «ال نثى الم كب»و ،دليب من غيره

 

 :التعريف اللغوي دالالت مفاهيمي )ب(  
 :من الدالالت المفاييمية للتعري  الللوي لمادة أشكب ناملها فيما يلي د نا  العدي 
 .به اللاس دويقص ،ا شكا  –1 
 .ال بيه والمثيب –2 
ممةةا يةةةدي إلةةى اللمةةوض  ،وعةةدم تحرير ةةا مةةن القيةةود ،األفكةةان دومنةةه تقييةة ،بةةه التقييةةد دويقصةة ،العقةةا العقةةب مةةن  –3 

 .المعنوي 
وتوقةةةي  مااالتهةةةا وبيةةةان  ،و ةةةو أمةةةر يفتقةةةر إلةةةى فصةةةب الةةةدالالت المفاييميةةةة لالشةةةتقاقات ،أي التطةةةابم :الموافقةةةة –4 
 .أ ر ا
 .المعاني يد  على التلاير الداللي لهلفاا و و في ،تلير اللون الدا  على النضج في الثمان –5 
 .و و مفهوم يد  على حا ة المعاني إلى إجالة اللموض واللاس الداللي ،الحا ة –6 
 .ما يتعلم بدالالت ال كب ال ان ي لهشيار أو ما يسمى المظهر ال ان ي دون الاو ر –7 
 .أي إيقاع التلبيس به ،شكا  على األمرا  دإيرا –8 
 . ا د دبه تداخب األلوان والصون بصونة يصعه التمييز بينها إال باه دويقص :داخبالت –9 
 .و ه االست كا  أي سباه أو لونته –10 
 ،ون لال من  ذه الدالالت المفاييمية إلى أن ا شةكالية واحةدة ا شةكاليات و ةي لةونة تلتةاس فيهةا الةرؤى والتصةونات 

ويعمةم مةن  ،وأن  ذا ا شكا  يةدي إلةى نةزاع فكةري  ،صونة تةدي إلى تقييم الرؤيةوتتداخب فيها العنالر الداللية باعضها ب
 .الوعي االنقسامي في ساطر الميادين

 

 :لإلشكاليات االصطالحي التعريف  –ج 
مةةن خةةال  التحليةةب المفةةاييمي لةةدالالت اشةةتقاقات المصةةطل  فةةي الللةةة نسةةتطي  أن نعةةرف ا شةةكاليات فةةي االلةةطالك  

                                                                                                                                                                         

 «. ش    »ادة ، منظونم البن لسان العرب: ونا  
 م. 2005 - ة  1425/1426لبنان  –بيروت  –دان الفكر  –يوسر الاقاعي /قا  وتوديم .الفيروج آبادي: القامو  المحي  (1)
 . بدون تاني  – 3: ط، ام  الللة العربية، م1/510 «ش    »ادة . مالمعام الوسي  (2)
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علةةى عمليتةةي  يةةة تلتةةاس فيهةةا الةةرؤى والتصةةونات وتتةةداخب فيهةةا العنالةةر الدالليةةة بصةةونة حةةادة تةةةدر سةةلاا  لةةون فكر  :ب نهةةا
 .القناعات في الذ نا قناع واالقتناع، وتتضار  معها فرف نسوخ 

 «.ويمكن أن تكون لادقة إال أنه ال يقط  بصدقها ،لفة القضية ال رهر فيها و ه الحم»ويعرفها الاعض ب نها  
بمعنةى أنةه  ،والحكةم فيهةا ال يكةون قةرونيا   ،القضةايا التةي ليسة  قةرونيةالقضايا ا شةكالية ب نهةا  « ان »ذا يصر ول 

 .(1)ويمكن أن يكون سلبيا   يمكن أن يكون إياابيا   ،احتمالي
ا تحتضةةنه وإنمة ،وإن كةان  ديةةدا  علةى الللةة العربيةةة إال أنةه لةةيس غرياةا  عنهةةا «ا شةةكالية»و ةذا يةد  علةةى أن مصةطل   

 .وتبدو العالقة بين المفهومين الللوي وااللطالحي للمصطل  قوية و يدة ،أنحام االشتقار الللوي 
 .ابـاخلط تعريف   :ًاـثالث 
واألمةر  :ال ة ن «ال طةه)» :في الللة العربيةة بمعةان عةدة منهةا مةا يلةي (خ ط ب)وندت اشتقاق  مادة  : ــاللغ  يـف  –أ  

أو  ةةي الكةةالم  ،ُخطاةةة أيضةةا   :وفلةة  الكةةالم ،علةةى منبةةر خطابةةة بةةالفت  وخطاةةة بالضةةم ةةه . وخطةةه ال ا.لةةلر أو عظةةم
 .(2)«(حسن ال طاة بالضم «خطيه»ون ب  ،المنثون المسا  ونحوه

 دي هللا داو ةةةةةالكةةةريم فةةةي مناقةةةه نب نفةةةي القةةةرآ دوون  ،(3)«مةلةةةر مةةةن المظنونةةةات والمقبةةةوالت :المنا قةةةة دال طةةةاب عنةةة»و 
()  بحيةةة  يةةة تي علةةةى و ةةةه بينةةةة  ،وال يكةةةون فصةةةب ال طةةةاب إال بالحاةةةة وا قنةةةاع ژ ڦ ڦ     ڦ ڄژ

 .. قا عا  لكب لون التداخب واللاس واللموض.حدوده واقحة معانيه
  :التعريف اللغوي للخطاب دالالت مفاهيمي  -ب 
  :من الدالالت المفاييمية المستناطة من التعري  الللوي لل طاب ما يلي 
 .بلرض ا فهام والبيانلآلخر القو  المو ه  –1 
وحمةةب ايخةةر علةةى التصةةديم  ،بهةةدف قطة  ال ةةالفإفةادة ا لةةزام المترتةةه علةةى ا قنةةاع الةذي يهةةدف إليةةه ال طةةاب  –2 

 .وا فعان لمقتضياته
 .وقط  دالالت التداخب واالشتااه ،مسانات ال طاب دتحدي –3 
دةم  ، طاب على النظر والت مب وال لوف بمقةدمات عقليةةال طاب ي لال للدالالت العقلية المحضة التي تحمب ال –4 

 .و ذا على خالف ال طابة التي ي ترط فيها إلى  انه فل  الت دير النفسي واالستاابة الو دانية ،ترتيه النتاطج عليها
 :االصطالح  يـف اخلطاب  تعريف   – ج 
نسةتطي  أن نقةةرن فةي قةةور  ،شةةتقار الللةوي مةن نحةم اال دوألن االلةطالك يولةة ،بمةا أن معرفةة ال ةةير فةرع عةن تصةةونه 

القةةو  المو ةةه للم ا ةةه بهةةدف إقناعةةه  :فةةي الللةةة تعريفةةا  لل طابةةة فةةي االلةةطالك ب نةةه (خ ط ب)المفةةاييم الدالليةةة لمةةادة 
 .والمضمن قناعات الم ا ه المقترنة بالبر ان ،وا فعان لمقتضيات ال طاب على و ه بين وواق وحثه على التصديم 

                                                

 . م1982لبنان  –بيروت  –دان الكتاب اللبناني  2/389 ميب للياا . المعام الفلسفي (1)
 . ر   سابمم   96فوم تان الصحاك . ر   سابمم 76ف (خ ط ب)ادة م. القامو  المحي  (2)
 . ر   سابمم 1/510المعام الوسي   (3)
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وغايةةة األو  إفعةةان العقةةب لنتياةةة مبنيةةة علةةى مقةةدمات تثبةة  لةةحتها  ،وخطةةابي ،بر ةةاني :اإلقنةةان نوعةةان»علةةأ أن  
وغايةة الثةةاني إفعةةان العقةةب بصةةحة المقةةو   ،ألنةةه متليةةر ؛العةةالم حةةادث :وقولنةا ،منقسةةم بمتسةةاوييناألنبعةةة جو  ألنةةه  : قولنةا

 ،لةدقه دأو مقبولةة لةدنت ممةن يعتقة ،فيهةا بالمحتمةب الةرا   ولواب الفعب أو التر  ب  يسة مةلفة من أقةوا  مظنونةة أخةذ
 .(1)«نأيه دوسدا
و ةةةذه األحاديةةة   ،(3)«ا  إن مةةةن البيةةةان لسةةةحر » :()وقولةةةه  ،(2)«أوتيةةة   وامةةة  الكلةةةم» :قولةةةه ()عةةةن النبةةةي دون  دوقةةة 

 .أ مية القو  في ا قناع دال ريفة تةك
فمةةا قالةةه فةةي  ،خلةة  فةةي مةلفةةه بةةين ال طابةةة وال طةةاب دبةةة قةةو ةةو واقةة  علةةم ال طا ،نسةةطو اليسأأننةةي أنى أن  دبيةة 

ولةيس تاقةى لةناعة  ياسةية تناسةه » :يةد  علةى فلة  قولةه ،ال طابة في معظمةه ال يصةل  إال لتعرية  ال طةاب ومضةامينه
عةن تضة  تول ،نحو إقناع الامهون فيما يحم علةيهم أن يصةدقوا بةه دفلتكن ال طابة  ي التي تع ، ذا اللرض غير ال طابة

 .(4)«منها على الحكمة أو على الاد  دنف  يعو 
مةة  أنهةةا نكةةن ألةةيب فةةي ال طابةةة ب ةةالف ال طةةاب الةةذي ال يلزمةةه إال  ،حيةة  نكةةز علةةى ا قنةةاع ولةةم يةةذكر االسةةتمالة 

 ،تكةون نصةية أو عقيلةة دإنةه خطةاب منطقةي ي لةال لإلقنةاع العقلةي فةي إ ةان الحاةج والبةرا ين علةى أنةه قة ،ا قناع العقلةي
 ،أن نقةةرن أن كةةب خطابةةة خطةةاب إفا تةةوفر فيةةه عنصةةر االسةةتمالة الو دانيةةة باانةةه ا قنةةاع العقلةةيا كةةان فهننةةا نسةةتطي  وأيمةة

 .ألنه ال يركز إال على ا قناع العقلي فق  ،وليس كب خطاب خطابة
 

 :الديين  اخلطاب تعريف -د 
كرنةةاه آنفةةا  لل طةاب فةةي االلةةطالك بو ةةه األو  د  علةةى التعريةة  الةذي ف دمصةةطلحان إفا أفةر  «الةةديني»و «ال طةاب» 
القةو   :بةه دأي أنةه يقصة ،الت صةيال دإلى مصطل  ال طاب فهنه يفية «الديني»أما إفا أقي  المصطل  الثاني و و  ،عام

والمتضمن قضايا الدين بهدف إقناعه وحثه على التصديم وا فعان لمقتضيات ال طةاب علةى و ةه بةين  ،المو ه للم ا ه
 .من قناعات الم ا ه الدينية المقترنة بالبر ان والدليبوالمتض ،وواق 
و ةةو بمفهومةةه العةةام فةةي إمةةارة إلةةى أن دمةةة معنةةى خالةةا  لل طةةاب الةةديني  (5)«الفكةةر ا سةةالمي»ويعرفةةه الةةاعض ب نةةه  

 .(6)«الفكر ال اف بالدعوة وا نشاد»

                                                

د عبة. د/ال طيةهد ونا ة  ال طابةة وإعةدا. م1984دان القصر للطااعةة ا سةالمية  13فحفوا مال ي  علي. ال طيهد فن ال طابة وإعدا (1)
د حمةم لإلمةام. العةربد وال طابة ألولها وتاني ها في أج ر عصون ا عنة. قاف المصريةوجانة األو : ط،       20 – 15فالاليب شلبي 
 م. 2/1980: ط، دان الفكر العربي 22أبو ج رة ف

 815باب نقم ، واق  الصالةد مكتاب المسا : سلم في لحيحهم أخر ه ا مام (2)
 . 4749باب ال طاة ، كتاب النكاك: أخر ه ا مام الا اني في لحيحه (3)
: دةم نا ة ، 2فحمةدي إبةراييم د حمةم/دتقةديم ، سةليم سةالم دحمةم/دتحقيةم ، وشرك أبي علةي بةن سةيناال تل ي، أنسطو  اليس. ال طابة (4)

 م. 2009الهي ة العامة لقصون الثقافة  180فوسلسلة الذخاطر . 2فقاالت الكتاب وفصوله م
 م. 2008مكتاة األسرة –العلوم اال تما ية وسلسلة . 15فعرفات القاقي د أحم. د/ال طاب الدينيد تادي (5)
 . ر   سابمم 15فعرفات القاقي د أحم. د/ال طاب الدينيد تادي (6)
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نةةار ال طةةاب أو عمليةة الةةبالغ المبةةين أو ومنطلةم منهةةا فةي ب ،إنتةةا  ب ةةري مةة ر بمعرفةةة الةةوحي»ويعرفةه آخةةرون ب نةه  
 .(1)«لناعة فنون القو  بحسه فقه الواق  ومتطلااته في كب جمان ومكان

 

 :وبالتأمل يف التعريفني نستنبط ما يلي 
 .والضواب  والهدف والمقصد دوالحدو  د ار تعري  ال طاب الديني بمفهومه العام مطلقا  من القيو  –1 
 .ب الديني بمفهومه ال اف على  ذا النحوكما  ار تعري  ال طا –2 
ال ي فى ما بالتعري  من دالالت التي تبدي قصةون التعرية  العةام وال ةاف علةى السةوار عةن التعبيةر عةن حقيقةة  –3 

 .د يقة ومنضاطة ةال طاب الديني بصون 
و ةةةةو التعريةةةة   ،علةةةى أن التعريةةةة  الثةةةةاني أدر مةةةن األو  وأ ثةةةةر تفصةةةةيال  لمحتةةةوى ال طةةةةاب وقةةةةوابطه و بيعتةةةه –4 

وبةين إنتةا  العقةب الا ةري  –القةرآن والسةنة  –ألنه يركز علةى الفةرور بةين خطةاب النصةوف ا سةالمية  ؛الصحي  فيما أنى 
 .في إ ان ممانسته النظرية والعملية

 

 :النقدي  الرؤي  تعريف  :رابعًا 
 –مةةنهج المست ةرقين االسةةتداللي »يةه فةةي بحثنةا ألننةةي فصةل  القةةو  ف ، نا كثيةرا  فةةي التعرية  بالرؤيةةة النقديةةدلةن اسةةتطر    

 ،مةةن الةةردير دوالايةة ،التصةةونات الذ نيةةة التةةي تميةةز الصةةحي  مةةن ال ةةا   :بتعريفهةةا بهياةةاج ب نهةةاوأ تفةةي  ،«دناسةةة نقديةةة
 .وفم دالالت نصية أو عقلية دعما  للقناعات أو نفيا  لها ،والل  من السمين

                                                

وجانة  –ركةةةز الاحةةةوث والسةةةيرة بدولةةةة قطةةةر م– 12فن الاةةةاحثين مةةة ن اةةةة« دعةةةوة للتقةةةويم وإعةةةادة النظةةةر»ال طةةةاب ا سةةةالمي المعالةةةر  (1)
 م. 2006 - ة  1/1426: ط           ، األوقاف وال  ون ا سالمية
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 يــــالثان  بحثامل

 ةـدعويخصائص املناهج ال
 

 ،ال مرية أن لدناسة خصاطال الظوا ر الفكرية والمنا ج العلمية والدعوية أدر ا الكبيةر فةي فهةم  بيعةة الظةا رة والمةنهج 
خصاطصةه التةةي ونؤى علميةةة د يقةة توقة  سةمات كةب منهمةا أو  ،وتصةونات معرفيةة د يقةة ،ألنهةا تمةدنا بانطااعةات لةادقة

ونؤيةة  ،كمةا تعةين الدانسةين والقةرار علةى إمكانيةة الحكةم عليهةا عةن إدنا  واع ،غيةره وتصير علما  عليه تميةزه عةن ،بها دينفر 
 .د يقة ولاطاة

فةال ي فةى مةا لبيةاب  ،دناسة خصاطال المفردات الفكرية والقضايا العلمية والمنهاية تةتل ال فةي فلة وإفا كان  أ مية  
ممةةا يةةةدي إلةةى عةةدم القةةدنة علةةى نقةةد ا  ،ناه مقالةةد ا ةةذه الدناسةةة مةةن خطةةونة علةةى معرفةةة مفاييمهةةا وإدنا   بيعتهةةا واسةةتك

 .وتصحي  مساناتها ،وتقييمها
فةةةاطم القةةةدنة  دنا   «منظةةةان»التةةةي تعكةةةس لةةةونة الظةةةوا ر الفكريةةةة والمنهايةةةة أو  ةةةي  «المرايةةةا»إن ال صةةةاطال  ةةةي  

 .أ ر ا وييا لها ومظانها وآالتها دحديت وا ر األشيار و 
 :يلي وتتلخص خصائص منهج الدعوة فيما 
 .خصيصة األلب الرباني :أوالا  
 .خصيصة التنوع :ثانياا  
 .خصيصة المرونة :ثالثاا  
 .االنفتاك المعرفي والدعوي  :راب اا  
 .على ا قناعالقدنة  :خامساا  
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 :الرباني األصل خصيصة :املطلب األول
 ،تعةةةالى ألةةةب نبةةةاني تنبثةةةم منةةةه ويعنةةي بهةةةذه ال صيصةةةة أن لمنةةةا ج الةةةدعوة التةةي يتاعهةةةا الةةةدعاة فةةةي دعةةةوتهم إلةةى هللا 

القةةرآن الكةةريم والسةةنة  –أي أن واقةةعي  ةةذه المنةةا ج يعتمةةدون فةةي إنسةةار قواعةةد ا علةةى النصةةوف المصةةدنية  ،وتحةةتكم إليةةه
فةهن  ةذه المنةا ج الدعويةة  ،وا حا ةة والسةعة والوسةطية والربانيةةوبمةا أن  ةذه النصةوف تتسةم بالكمةا  وال ةمو   –ال ريفة 

وقضةاياه و يمةه  ،وتراعي في معالاتها لقضايا الدعوة ألوله العقدية والت ةريعية وماادطةه ،المعرفي الصادر تنهب من فيضها
 .الدينية وا نسانية الهادية الراشدة

 ةو الةذي يحةتم عليها واالنطالر منهةا فةي أي ممانسةات دعويةة دب ن  نا  نصولا  مصدنية ياه االعتما دإن االعتقا 
عملةةي مةةن القياسةةات والمعةةايير واالختاةةانات الفاعلةةة لمةةدى نفعيةةة المةةنهج فةةي  حةةا م إليهةةا فةةي إ ةةانعلةةى الةةدعاة قةةرونة الت

مةدى سةالمة ا  ةةرارات العمليةة  نسةةار  ،دى فاعليةة قواعةةده المسةتناطة مةةن  ةذا األلةب الربةةانيمةواختاةةان  ،ا  ةان الةدعوي 
 . ذه القواعد

 

 :يلي الدعاة يف ضوء هذه اخلصيصة على ما دوجيب أن يعتم 
 .التصونات المنهاية الالجمة لصياغة الرؤية المنهاية الدعوية –1 
 .الختاان حديثها أدنار الممانسات الدعويةالمنهج  دالقياسات والمعايير لصياغة قواع –2 
 .وتمثب المح  العملي الختاان قوة المنهج ،االختاانات العملية –3 
المعرفةي فةي  ةذا ا  ةان والرؤيةة أو  دفلة  أن الاهة .والت سةيس المةنهجالمرا عات المنهاية لضا  خلب االستنااط  –4 

ألنةةه مر ةةون بطبيعةةة ا دنا   ،يتسةةلب إليةةه ال طةة  العملةةيدوق ،ينتابةةه القصةةون ا دنا ةةيدالتصةةون المنهاةةي  ةةو عمةةب ب ةةري ق
فةي  تكمةن إ القةا  ت ال إال أن ا شكاليا ،قصون على مصدن كامب ال يت للهدوإن كان يعتم ،الا ري وخصاطصه قوة وقعفا  
 .إنما تكمن في فقهه وإ رارات االستنااط العملي المنهاي الدعوي منه ،نبانية  ذا األلب المصدني 

 

 :خصيصة التنوع :املطلب الثاني
نه مةن نؤى مبمةا تتضة ،أ روحات العمب المنهاي الدعوي من أ ثر من داع أو مدنسةة أو اتاةاه دتعد «التنوع»يعني بة  

ووفةةم نؤيةةة كةب مةةن  ةةذه المةدان  أو االتاا ةةات أو المحةةاوالت الفرديةةة  ،طيةةة منهايةةة فةي إ ةةان العمةةب الةدعوي وتصةونات بنا
ا  روحةةات المنهايةةة بم تلةةر م ةةانبها واتاا اتهةةا وألوانهةةا فن مضةةطر إلةةى التعامةةب مةة   ةةذه إ. والةةداعي .للةةدعاة النةةابهين
  :ومناجعها لما يلي

 ،ان  ةةةةذه ال صيصةةةةة تقةةةةدم أ ثةةةةر مةةةةن نؤيةةةةة وتصةةةةون لبنةةةةار منهاةةةةي دعةةةةوي وفةةةةي إ ةةةة ،أن  ةةةةذه المنةةةةا ج الدعويةةةةة –1 
 .وممانسات دعوية منبثقة عنها

تعبةر عةن اخةتالف  دوقة ،أن  ذه الرؤى والتصونات المنهايةة تعبةر عةن اخةتالف منةاجع الةدعاة بانتمةاراتهم الدعويةة –2 
 .مضاميني وداللي يةلب لمذ ه أو اتااه

علةى نؤى  دومنهةا مةا يعتمة «نياقةية»على نؤى وتصةونات منهايةة عقليةة دمةا يعتمة أن  ذه المنا ج الدعويةة منهةا –3 
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على دومنهةا مةةا يعتمةة ،«عا فيةةة»أي  ،على نؤى وتصةةونات فو يةة إلهاميةةةدومنهةةا مةةا يعتمة ،«اسةتردادية»وتصةونات تاني يةةة 
ال يقةةر بعضةةه علةةى فقةةه منهةةا علةةى الةةن دومةةا يعتمةة ،على الةةنالدومنهةةا مةةا يعتمةة ،«استقصةةاطية»نؤى وتصةةونات اسةةتقراطية 

 ،ويتعةةدى الةةاعض ايخةةر منةةه إ ةةان الظةةوا ر النصةةية إلةةى الفقةةه المضةةاميني والةةداللي بنظةةرة أفقيةةة شةةاملة ،رةةوا ر النصةةوف
 .ونأسية د يقة وفاحصة

 ،وال يقتصةةر نظةةره علةةى بعضةةها فةةي ممانسةةاته الدعويةةة ،مةةن كةةب  ةةذه المعطيةةات المنهايةةة دوينالةةي للدا يةةة أن يسةةتفي 
 :ليوفل  لما ي

وتصةةةةح  مسةةةةانات الةةةةدعوات  ،وإشةةةةكاليات العمةةةةب الةةةةدعوي  ،تنةةةةوع الةةةةرؤى والتصةةةةونات التةةةةي تعةةةةالج قضةةةةايا الةةةةدعوة –1 
 .ا لالحية

نةداك فةي إ ان ةا دواطةر الممانسةات يعطةي مسةاحة كبيةرة للعمةب الةدعوي ت ممةا ،شةمولية الرؤيةة والتصةون دالتنةوع يفية –2 
 .قتصر على نؤية دون أخرى وال ت ،فال تنحصر في إ ان دون آخر ،الدعوية
 .والتزام مر عيته ،إعالر  يم النال الدينية وا نسانية وتقدير النال واحترام لدناته –3 
ومراعةةةاة دالالت االسةةةتقرار فةةةي دناسةةةة أ ثةةةر استقصةةةار  للظةةةوا ر الدعويةةةة والقضةةةايا  ،تقةةةدير المعطيةةةات المنضةةةاطة –4 
 .الفكرية
 .وإجكار الروك وتهذيه الم اعر ا نسانية ،ي إ ان العمب الدعوي مراعاة الاوانه النفسية والعا فية ف –5 
ومةنهم  ،ومةنهم مةن يروقةه الاانةه العقلةي ،فمنهم من يروقه الةنال ،ومناساة أحوا  المدعوينمناساة أحوا  الدعاة  –6 

لةةدعوي والتوسةةعة مةةن يروقةةه الاانةةه التةةاني ي، و كةةذا فتنةةوع المنةةا ج يةةةدي إلةةى التوسةةعة علةةى الةةدعاة فةةي ممانسةةة عملهةةم ا
 .على المدعويين في منا ج تلقيهم الدعوي 

 

 :ويلزم التنوع املنهجي الدعوي ما يلي 
 .سعة اال الع لالستفادة بالمنا ج الدعوية المتنوعة والمتعددة –1 
 .ال برات وتطوير القدنات العلمية في ميادين العمب الدعوي  دالممانسات الدعوية لتولي دتعد –2 
غيةر المنضةاطة أو الم تلةة بطبيعةة العمةب  دعلى القواع دوعدم االعتما ،المنضاطة من كب منهجدبالقواع االستفادة –3 

أو الممانسةةةات  ،أو اينار الضةةةعيفة والمنكةةةرة ،أو الممانسةةةات الفرديةةةة غيةةةر الناقةةةاة ،الا ةةةري أو الةةةتحكم والطةةةرك المةةةذ بي
المنهاةةةي والةةةداللي والمضةةةاميني والمقالةةةدي ال يعنةةةي حتميةةةة  وفلةةة  أن االسةةةتفادة مةةةن التنةةةوع ،الدعويةةةة الملاليةةةة والمتطرفةةةة

لمنظةةان نقةةدي يبةةين سةةلبياتها وإياابياتهةةا وتصةةونات تطوير ةةا االلتةةزام بالمنةةا ج الدعويةةة وأ روحاتهةةا الفكريةةة دون إخضةةاعها 
 .استاصان دقيم لموا ن قوتها وقعفهادوإعادة لياغتها بع ،والنهوض بها

 

 :نةخصيصة املرو :املطلب الثالث
و ةةةةذه ال صيصةةةةة ال تنفةةةة  عةةةةن  ،خصيصةةةة المرونةةةةة واحةةةةدة مةةةةن إحةةةةدى ال صةةةةاطال الهامةةةةة والمميةةةزة لمنةةةةا ج الةةةةدعوة 

 ،والتوسةعة علةةى الةةداعي والمةةدعو ،ويعنةةي بهةا عةةدم الامةةود ،ألنهةةا دمةرة لكةةب منهةةا بمفرد ةا أو ماتمعةةة ؛ال صةاطال األخةةرى 



 "، اخلصائصدــاملقاص ،األنواع  ،املفاهيم  ،اإلشكاليات " مناهــــــج  الدعــــوة

 - 19 - 

ا قنةاع »أو  «الةبالغ والتلقةي»المنةارير المنهايةة فةي إ ةان  دوفلة  أن تعةد ،وعدم حصر ما في جاوية بعينها أو منهج بعينه
وما ناا عنه من مضةامين وقضةايا موقةو ية ودالليةة  ،فما ال يروقه منهج يروقه آخر ،الحر  عن كب منهمايرف   «االقتناع

و ةةذا يعنةةي أن  ،ومةةا يعالاةةه مةةنهج منهةةا مةةن قضةةايا برؤيةةة أفقيةةة يعالاهةةا مةةنهج آخةةر بنظةةرة نأسةةية ،يسةةتوعبها مةةنهج آخةةر
ت ةةةمب سةةةاطر مالمةةة  الظةةةوا ر  ،األ روحةةةات الدعويةةةة أمةةةام الةةةداعي والمةةةدعو فةةةي قةةةور  ةةةذه المنةةةا ج تتمتةةة  برؤيةةةة شةةةمولية

وبرؤيةةةةة نأسةةةةية تسةةةةتلرر مفرداتهةةةةا ودالالتهةةةةا استقصةةةةار  وتحلةةةةيال  واسةةةةتناا ا   ،ومقالةةةةد االدعويةةةةة والفكريةةةةة فةةةةي مضةةةةامينها 
 .واستدالال  

؛ ألنهمةةةا يوقعةةةان كةةةال مةةةن الةةةداعي والمةةةدعو فةةةي دواطةةةر مةةةن االنلةةةالر آفتةةةا العمةةةب الةةةدعوي  « التقوقةةة»و «االنةةةزوار»إن  
ألنهةا أ روحةات أحاديةة  ؛ر ةا تحاه الةرؤى والتصةونات  دنا  مهايةا القضةايا واسةتكناه  و  ،يت للهما رال  كثيفة ،والامود

مةن دةم  ،األ ةداف واللايةات دمتعةد ،المقالةد دمتعةد ،المفةاييم دمتعد ،المنارير دال تةمن بطرك متعد ،المنظون فردية النزوع
يكةون النفةة   دقة ،ال مصةادنات قويةة وإقصةارات حةادة أل روحةةات دعويةة ملةايرةإفةهن قصةر الةدعوة فةي مةنهج بعينةةه ال يعنةي 

كةة ن تقصةةر علةةى نطةةار مةةذ بي أو تحكةةم فةةي اتاةةاه بعينةةه أو  ،فيهةةا أ ثةةر ممةةا قصةةرت الةةدعوة عليةةه مةةن أ روحةةات ومنةةا ج
 .تكون غير علمية وغير موقو ية دوق ،تكون فاة وسطحية دإلى غايات مفردة ق دفر نزوع م
الدعويةة وتتحقةم بهةا مصةال   دمن دم فهن التنوع والتعددية في إ ان الربانية وخصاطال المنا ج األخرى تحقةم المقالة 
 .على نؤى معينةدوالامو  ،وترف  عنهم حر  التعصه لمنهج بعينه ،العااد
و اقاتةةةه ومواياةةةه  ،ة والتفاعةةةب مةةة  ملكةةةات المةةةدعو واحتيا اتةةةه العقليةةةة والو دانيةةةة أو الاسةةةدية والروحيةةةةوتعنةةةي المرونةةة 

 .المتعددة والم تلفة
 ،وب الةة أول ة  الملةالين ،إن ا سالم بما فيةه مةن سةعة ومرونةة يحةتم علةى الةدعاة إعةادة النظةر فةي أسةلوب دعةوتهم» 

ألحقة  الضةرن باألمةة ا سةةالمية وتاعةتهم فةي غةةيهم الكثيةر مةن اللوغةةار  ،سةةدةلاضةاعة كاالةذين  علةوا مةن ا سةةالم عنةاوين 
 .(1)«هللا   هاابتدعو ا ما أنزل ،الذين حسبوا الدعوة غلظة وقومية على النا 

 :ومما يترتب علأ خطيطة المرونة ما يلي 
 .تيسير العمب الدعوي  درار الممانسات والتاانب الدعوية –1 
 .عن العمب الدعوي دنف  مظا ر الامو  –2 
 .قا  الممانسات الدعوية النزو ية والقضار على سطوة األفكان واأل روحات القسرية –3 
 .محانبة مظا ر التطرف والللو وانتفار الطرك الدعوي الوس  دون إفراط أو تفري  –4 
 :قةا  تعةالى ،ة عةن المةدعوينونف  الحر  والم ةق ،والسعة ال الضيم ،وفل  ألن األلب في الدعوة التيسير ال التعسير 

اللهةم مةن » :للميسرين الرفةوقين الرحمةار دا يا   ()وقا  نسو  هللا  ،(2)ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ 
                                                

 1/1426: ط، وجانة األوقةاف القطريةة –ركةز الاحةوث والدناسةات م –ن العلمةار من اةة. «دعةوة للتقةويم وإعةادة النظةر»ال طاب ا سالمي  (1)
 م. 206 - ة 

 . 185: سونة الاقرة (2)



 أمحــد  إمساعيل  أبو شــــنباألستاذ الدكتور  / 

 - 20 - 

 .(1)«ومن ولي من أمر أمتي شي ا فرفم بهم فانفم به ،ولي من أمر أمتي شي ا  ف م عليهم فاشقم عليه
والةةدعوة ال تقةةوم علةةى تنفيةةر النةةا   ،عن الةةدين ال القةةرب منةةهدوإلةةى الاعةة ،أدعةةى إلةةى التنفيةةر ال التا ةةيروعةةدم المرونةةة  

مةةا كةةا الرفةةم فةةي شةةير إال » ومنةةاقض أل ةةدافها وغاياتهةةا ،؛ ألن  ةةذا عكةةس مقصةةود ادوإبعةةاد م عةةم مةةو ن الهةةدى والرشةةا
لةةم  () إن هللا»و ،(3)«ن خيةةر ديةةنكم أيسةةرهإو  ،بكةةم اليسةةر دإنكةةم أمةةة أنيةة»و (2)«ومةةا نةةزع الرفةةم مةةن شةةير إال شةةانه ،جانةةه

 .(4)«ياعثني معنفا  ولكن بعثني معلما  ميسرا  
فةهن كةان  ،بين أمرين إال اختان أيسةر ما مةا لةم يكةن إدمةا   ()ما خير نسو  هللا » :قالت () عائشةة دوعن السي 

 .(5)«النا  منه دإدما  كان أبع
 :ومن لوازم مرونة مناهج الدعوة ما يلي

 .جم كب خصيصة من خصاطال المنا ج الدعويةو و ال ،فقه النصوف المصدنية –1 
 .الدناية بالفقه المقالدي للدعوة إلى هللا تعالى –2 
 .الدناية الكاملة بالرؤى والتصونات المفاييمية لقضايا الدعوة –3 
 .ومعرفة مظا ر االعتدا  والتطرف ،الت لي عن الطرك المذ بي لمضامين ال طاب الدعوي  –4 
 .ا ج الدعوية المتعددة في إ ان من الضواب  والمعايير والقياسات العلمية الد يقةاالنفتاك على المن –5 
 .الدناية الد يقة ب حوا  المدعوين الختيان ما يناسه دعوتهم من  ذه المنا ج –6 
 .نات والتر يحات الختيان األولى واأللل  للمدعوينج االدناية الكاملة بفقه األولويات والمو  –7 
والتكلر في لياغة المضامين الدعوية حتةى يةتمكن المةدعوين مةن االنتفةاع بالةدعوة وال يقعةوا فةي  دلتعقيعن ادالاع –8 

وبةةين تعمقةةات الفالسةةفة  ،فةرر بةةين التو ةةه الربةةاني السةةهب المنيةةر للعقةب والقلةةه معةةا  »فثمةةة  ،ووعونتةةهمتا ةات الطةةرك الاةةدلي 
التةي أ ثر ةا الصةوفية فةي األحةوا  والمقامةات والتقاسةيم والتعةانيج  وتمتمةات كثيةر مةن ،وتد يقات المتكلمين وت قيقات الفقهةار

لةه فكةر فةي القةرآن الكةريم دوال عاه ف  ثر ا لم ير  ،وال يفهمها إال بتر مة ،أحا  وأللاج ال يتصون ا أ ثر النا  إال بصعوبة
 .(6)«ي الصحابة وتابعيهم بهحساندوال في   ،وال في السنة النبوية ال ريفة

 .ن لواجم إدنا  خصيصة مرونة المنا ج الدعوية واالستفادة منها في ممانسات العمب الدعوي وكب  ذا م
 

 :املعريف االنفتاح خصيصة :املطلب الرابع
أي انفتاحهةا  ،انفتاك المنةا ج الدعويةة علةى سةاطر أنةواع المعةانف والفيوقةات والعلةوميعني ب صيصة االنفتاك المعرفي  

                                                

 . (3407باب فضيلة ا مام العاد  )، كتاب ا مانة: سلم في لحيحهم أخر ه ا مام (1)
 . (4698باب فضب الرفم )، كتاب البر والصلة وايداب: سلمم أخر ه (2)
 . (15371باب حدي  أعرابي )، المكييند سنم كتاب: سندهم فيد نواه ا مام أحم (3)
 . (13991هللا )د  ابر بن عبد سنم باب، المكثريند سنم كتاب: سندهم فيد نواه ا مام أحم (4)
 . (3296) ()باب لفة النبي ، كتاب المناقه :نواه الا ان في لحيحه (5)
 م. 2004 - ة  2/1425: ط،            كتاة وياةم26، 25فالقرقاوي . د/  التراث والتمذ هم  ي  نتعامب (6)
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وأخلةال فةي عقيدتةةه  التةي يمنحهةا هللا تعةالى لمةةن لةدر ،والموا ةه العليةةة ،فيوقةات الربانيةةعلةى معةانف الةوحي ا لهةةي وال
أو بةاألحرى العلةوم ا نسةانية والكونيةة  دنا  آيةات  –علةم الحيةاة والكةون  –وانفتاحهةا علةى م تلةر ماةاالت العلةوم  ،وتعبةده

اة  دنا  آيةات هللا تعةالى فةي خلةم الطيةون والح ةرات وسةاطر علةوم الحية ،هللا في خلم ا نسان وآياته تعةالى فةي خلةم الكةون 
وكذل  االنفتاك على المدنكات العقلية التةي حة  ال ةرع علةى لةيانتها وقةاطها  ،والحيوانات وغير فل  مما خلقه هللا تعالى

والتةةةي  ،يفةوكةةذا علةةوم السةةنة ال ةةر  ،واالنفتةةاك بصةةونة خالةةة علةةى علةةوم القةةرآن الكةةةريم بمةةا فيهةةا التفسةةير ،بضةةواب  المةةنهج
 ،مةةاع والتةةاني توكةةذا االنفتةةاك علةةى العلةةوم ا نسةةانية بمةةا فيهةةا علةةم الةةنفس واال  ،تتضةةمن علةةوم العقيةةدة وال ةةريعة واألخةةالر

 .وكذل  علوم اللسانيات لتوريفها في خدمة العمب الدعوي 
فاالنفتةاك المعرفةي  ،ون ايخةروال يمكةن فهةم أحةد ما وإدنا  مقالةده د «االنلالر المعرفةي»إن االنفتاك المعرفي يقابب  

كمةا ال يمكةن فهةم حيويةة  ،فال يمكةن تحسةس مظةا ر الحيةاة وإدنا هةا إال بهةا ،من المنا ج الدعوية بمثابة الروك من ا نسان
 .كب ما في الكون من لن  هللا تعالىعلى  «االنفتاك المعرفي»المنا ج الدعوية وفاعليتها بدون 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئژ  :ىو ةةةذا ينةةةدن  تحةةة  قةةةو  هللا تعةةةال 

 (1) ژی ی ی ی         جئ حئ 
لهةةةي الاةةةا رة والمعاةةةزة فةةةي الحيةةةاة والمةةةادة التةةةي ال نفقةةةه للتهةةةا فةةةي  ومظةةةا ر ال لةةةم ا ،إن الكةةةون بمةةةن فيةةةه ومةةةا فيةةةه 

طةةةرة المعةةةانف بانةةةدن  داكةةةب فلةةة  مةةةادة علميةةةة للمنةةةا ج الدعويةةةة التةةةي تنةةةدن  تحةةة  داطرتهةةةا  ،خضةةةوعها وعبوديتهةةةا هلل تعةةةالى
 ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀژ  :قةا  هللا تعةالى ،والوقوف على أو ةه ا عاةاج ا لهةي فةي خلقةه

 .(3) ژ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳژ  :وقوله تعالى ،(2)
نطار واسةتالنوع ا نساني المكلفين الااللين بالاحة  عةن الحقيقةة المطلقةة  دويتضمن االنفتاك المعرفي خطاب ساطر أفرا 
فال طةاب الةديني ال يقتصةر علةى المسةلمين دون غيةر م وإنمةا  ،الكون والنفس والحياة بعيات قدنة هللا تعالى ووحدانيتةه دم ا 

 ،معرفة مةا يةدعى إليةه مةن قضةايا عقديةة وت ةريعية وأخال يةة  يميةةي مب كب من بلغ القدنة العقلية ا دنا ية التي تمكنه من 
فهةذا ال طةاب الةدعوي فةي المنظةون الةديني  ،ذا ال يعنةي تاا ةب اخةتالف المةدان  قةوة وقةعفا  م  الوق  فةي االعتاةان أن  ة

 ،وي ا ةه كةب عقةب بمةا يناسةاه ويتفاعةب مة   اقةات إدنا ةه ،ا سالمي يراعي كب ملكات ا دنا  وتفاوت العقو  فةي الفهةوم
كمةةا لةةم يثقةةب الو ةةدان بمةةا ال يتةةور تحملةةه  ،ولةةم يكلفهةةا بمةةا تقالةةرت عنةةه مةةدانكها ،ولةةم ي ا ةةه العقةةو  بمةةا تعيةةا عةةن فهمةةه

 .وال ضوع له دوي ا  نهمه ونزوعه الفطري إلى  اادة هللا الواح
كةةب بمةةا يالطةةم  اقةةاتهم  ،والعلمةةار والمثقفةةين والعةةوام –أنبةةاب التفكيةةر الحكةةيم  –إنةةه انفتةةاك معرفةةي علةةى عقةةو  الحكمةةار  

وأمةر م بةالنظر والت مةب والاحة  فةي أسةران الكةون  ،وتفصةيالت قضةاياهوفروقةه الةدين وأنكانةه  دف نسى لهم قواع ،ومدنكاتهم
                                                

 . 53: سونة فصل  (1)
 . 44: سونة ا سرار (2)
 . 101: سونة يونس (3)
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وفةت  لهةم  ،كما أمر م بالنظر والت مب في آيةات هللا تعةالى القةا رة المعاةزة البديعةة فةي نفوسةهم ،ايا مادته وآفاقهنالمنثون في د
المصةةدن الةةذي  –وا  بيعةةة الةةوحي الا ةةري وعبتو ةةذا ال يحةةدث إال إفا لةةم يسةة ،إال أن يكفةةروا بةةا  نب العةةالمينآفةةار المعرفةةة 

متاةةا لين قصةةةون إدنا ةةةه  ،عليةةةه –كمصةةةدن معرفةةي  –أو خةةةالفوه وقةةدموا العقةةةب  ،أنسةةى قواعةةةده الةةدين وا يمةةةان بةةةا  تعةةالى
الةةذي جوده بمةا لةم يكةن يعرفةه فةةي وعاةزه عةن فهةم كثيةر مةةن أسةران الكةون وال لةم بعيةدا  عةةن مقةرنات الةوحي ا لهةي الحكةيم 

 .الليه اينية دوم ا  ،وما لم يقدن على معرفته في المعالت والمصاطر ،ماقيه
 

 :اإلقناع املطلب اخلامس:
كمةةةا  ،علةةةى نصةةةوف الةةوحي ا لهةةةي المقنعةةةة والهاديةةةة دا قنةةاع خصيصةةةة مةةةن خصةةةاطال منةةةا ج الةةدعوة إف إنهةةةا تعتمةةة 
علةةى تحليةةب  دكمةا تعتمةة ،داةةات والنفةةيعلى إن ةةار األدلةةة وإقامةة الحاةةج والبةةرا ين علةى لةةدر قضةةايا ا فةةي معةرض ا دتعتمة

دةم تركيبهةا فةي لةون مقةدمات  ،وتفكي  الصون الكلية للرؤى والتصونات إلى قضايا  زطية د يقةة ،الظوا ر والقضايا الدعوية
 .مما يدف  المدعو إلى قبو  معطيات الدعوة ومقرناتها وأدبياتها و يمها ،واستنطار وقاط  التاني  بالعبر والعظات ،ونتاطج
إف إنه يمثب عمليات إجاحةة فكريةة مطةردة لكةب لةون  ،لمنا ج الدعوة د و بي  القصي «ا قناع واالقتناع»وال غرو فهن  

 ،الصةةحي  والت ةةري  القةةويم دكمةةا يمثةب عمليةةات دمةةج توافقيةةة وو دانيةةة لكةب لةةون االعتقةةا ،الاا ةةب والت ةةري  الفاسةةد داالعتقةا
وتقويةةة مسةةانات  د  منةةارير علميةةة منهايةةة قويمةةة و ادفةةة تةةدعم ترسةةي  االعتقةةاويوسةة  مةةن داطةةرة القناعةةات الاةةادة مةةن خةةال

 .اليقين
وإجالةة أو ةه اللةاس  ،فهن عمليتي ا قناع واالقتناع تعمةب مةن خةال  محةون فاعةب علةى قطة  ال ةالف ،وإقافة إلى فل  

علةةةةةى تكةةةةةوين  سةةةةةون التقةةةةةار وتعمةةةةةب  ،للقضةةةةةايا الدعويةةةةةةالمضةةةةةاميني والةةةةةداللي وتوقةةةةةي  الةةةةةرؤى والتصةةةةةونات المقالةةةةةدية 
 .للمت المين لمعالاة خصوماتهم الفكرية والدعوية في إ ان من المنهاية الراشدة والرؤية العلمية الد يقة

مةن أسةةر المذ بيةة وأ روحاتهةا القسةرية التةةي ال تعبةر عةن الحقيقةة إال مةةن  «ا قنةاع واالقتنةاع» ةذا إفا مةا فةرغ محتةةوى  
لةى بةةروج رةوا ر فكريةةة فةي إ ةةان مةةن إممةا يةةةدي  ،قةيات معرفيةةة تعوج ةا الحاةةة والبر ةةانوفر  ،خةال  منةةارير  دليةة معقةةدة

ويحةو  دون  ،األمةر الةذي ياةدب الممانسةات الدعويةة ،بين المةذا ه والمةدان  واالتاا ةات الدعويةة دالمتصاع دالحاالاد  
 .رلماته وغيا ه ،ب الفكر المذ بي وياعب الحقيقة الدعوية تاطهة في ماا ،تحقيم مقالد ا

القياسات العقلية في التمييز بين  دن ير إلى بعض آي القرآن الكريم التي تعتم ،ودعما  لقيم ا قناع واالقتناع 
قا   ،فعمنوا بلير هللا تعالى وألهوهوقوم اتاعوا  وا م  ،بين قوم آمنوا با  تعالى وعبدوه دالمتناقضات في قضايا االعتقا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ژ  :وقوله تعالى (1)ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤژ  :تعالى

ڦ                                                                                                ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ  ٺ ٺ ٺ ٿ

                                                

 . 17: سونة النحب (1)
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 ،ومتقابالت األحوا  ،تقادوالقرآن الكريم بهذا يض  العقب أمام  ياسات عقلية للفصب بين متناقضات االع ،(1) ژڄ
على أن االستفهام  ، رفي المقابلة دوخا اه بالتميز وا قران بصون الحم النالعة الالية الكاطنة ب ح ،وسمات األقداد
ألن  ةالر انحرفوا في عقيدتهم فعبدوا الم لور  ؛ي ر  م ر  الس رية واالستهزاردوق ،به ا قراندا يردفي ايية األولى ق

 . الموكفروا بال
 ،والنةةون كمةةا ال تسةتوي الظلمةات ،مةى والاصةيرعإف ال يسةةتوي األ ،وفةي اييةة الثانيةةة نفةي السةتوار النقيضةةين فةي الحكةم 

 .وال األحيار وال األموات ،وكما ال يستوي الظب وال الحرون
 

 الثالث بحثامل

 «رؤية مقاصدية«ناهج الدعوة  م
 

حركةةات إلةةالحية  دكمةةا ال تو ةة ،سةةفية أو علميةةة أو دعويةةةلمنةةا ج فكريةةة ف –دفيمةةا اعتقةة –على مةةدان التةةاني  دال تو ةة 
ولكةب حركةة  ،ولكةب مةذ ه مقالةده ،ومن المستقر في الذ ن أن لكب دعوة مقالد ا ،وغايات دواتاا ات دعوية بال مقال

وإمةةةا الطةةةرك  ، بيإمةةةا الطةةةرك المةةةذ :أمةةةرين ديميةةةز  ةةةذه عةةةن تلةةة  أحةةةلكةةةن الةةةذي  ،دعويةةةة أو اتاةةةاه دعةةةوي مقالةةةده وغاياتةةةه
 .وال ط  العقلي ،من األغراض واأل وار والنزعات الفكرية دالموقوعي المتار 

وال يةدن  مةن خلفهةا إال شةاحا   ،المناجع الفكرية تتةوانى حةو  قةااب المذ بيةة المتكةادر هلهذعلى أن الرؤية المقالدية  
 .غير واق  المعالم من األ روحات الدعوية المقالدية

 :نا ج الدعوة المنضاطة فيما يلي ذا وتتل ال م
 .تقرير قضايا المدعو إليه عن  ريم ا داات والنفي –1 
 .قا  ممانسات العمب الدعوي  –2 
 .تحقيم الهداية الربانية –3 

 

 :إليه املدعو قضايا تقرير : املطلب األول
ويتم  ةذا مةن خةال  مةا  ،قضايا الدينأي تقرير  «تقرير قضايا المدعو إليه»منا ج الدعوة  دمن أوليات وأولويات مقال 
 :يلي

 ،وا قةران ،ا قنةاع وا لةزام :وفل  من  رر متعددة منها :إثبات قضايا المدعو إليه ال قدية والتشريعية وا خالقية –أ 
 ،ةمنطةور النصةوف ومفهومهةا بمضةامينها الداللية دواعتمةا ،ونصةه األدلةة وإقامةة البةرا ين والحاةج ،والمقابالت ،والقياسات

وبيةةةةان أو ةةةةه الحسةةةن فيهةةةةا ومراعةةةةاة الةةةةرؤى  ،الةةةةدالالت وترتيةةةه أولوياتهةةةةادوتولي ،وإدةةةانة نهةةةةم العقةةةةو  إلةةةى مةةةةوا ن االسةةةةتدال 
وتعايةز م  ،الليةه إلةى الةذ نوتقريةه  ،يقاا الو ةدان والةوعيإالمصلحية المقالدية الحا ية والتحسينية والضرونات الكلية و 

                                                

 . 22 - 19: سونة فا ر (1)
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 .هللا أو باعضه أو بمثب ما أنز  ،عن ا تيان بالمثب
 

 :اإلثبات فيما يليويمكن تلخيص ما سبأل في محور 
 .ا داات الداللي و و متعلم بمحون االستدال  من إن ار األدلة ونقد ا –1 
ومعالاةةةة  ،حيةةة  يركةةةز فيةةةه علةةةى إداةةةات القضةةةايا الدعويةةةة ،ا داةةةات المضةةةاميني و ةةةو متعلةةةم بمحةةةون المضةةةمون  –2 

 .نسات الدعوية العمليةالظوا ر الفكرية في ماا  المما
الةةدعوة وغاياتهةةا  دحيةة  يركةةز فيةةه علةةى إداةةات مقالةة ،الدعويةةة دو ةةو متعلةةم بمحةةون المقالةة ،ا داةةات المقالةةدي –3 

 .المصلحية لرف  الحر  عن المدعوين
ن بيةا :منهةا ،وفلة  مةن  ةرر عةدة «إداات ال ير بنفي نقيضه»أو باألحرى  ،دااتهإ دأي نفي نقيض ما يرا :النفي –ب 

وا نكةةان عليةةه وإفحةةام  ،بةه دوبيةان شةةانات القةةا  فيةةه والتةوبي  علةةى فعلةةه والسة رية مةةن اعتقةةاده والتعبةة ،أو ةه فسةةاده وبطالنةةه
وبيةةان  ،ومناقضةةته لهن ةة  ،وحملهةةم علةةى التسةةليم بةةاطالن دالالتةةه أو بيةةان م الفتةةه لهولةةى ،وإبهةةات المعانةةدينالمعانقةةين 

 .نهوتهاف  مضامي ،دالالت إدااته دفسا
 

 :ويمكن أن يلخص ما سبأل في محور النفي فيما يلي
 .وتقالر ا عن ا داات الداللي ،ن عللها وأو ه فساد اياوب «نفي األدلة»و و متعلم بمحون  :النفي الداللي –1 
حيةةةة  يركةةةةةز فيهةةةةا علةةةةى بيةةةةان أو ةةةةه القصةةةةةون  ،و ةةةةو متعلةةةةةم بمحةةةةون المضةةةةامين الدعويةةةةة :النفةةةةي المضةةةةاميني –2 

 .عدم تعبير ا عن الحقيقة المطلقة الكاطنة في قضايا ا الدعويةو  ،المضامينية
واللايةةات غيةةر المنضةةاطة فكريةةا ومنهايةةا  والتةةي تتضةةمنها  دنفةةي المقالةةو ةةو متعلةةم بمحةةون  :النفةةي المقاصةةدي –3 

ي غالةةة  فةةةة أو ،الظةةةةوا ر الفكريةةةة ومقالةةةد ا التةةةي نبةةة  عةةةةن المنهايةةةة والموقةةةو ية دونقةةة ،المذ بيةةةة دأ روحةةةات المقالةةة
 .أ روحاتها المذ بية أو قصرت فيها

اسةةت دم القةةرآن الكةةريم والسةةنة النبويةةة ال ةةريفة كةةب  ةةذه الطةةرر فةةي معةةرض ا داةةات والنفةةي بهةةدف تقريةةر القضةةايا  دوقةة 
 .في آي القرآن الكريم وأحادي  السنة ال ريفة يمكن الر وع إليها الستيضاك فل ودمة تفصيالت كثيرة  ،الدعوية

 

 :الدعوي ضبط ممارسات العمل  :املطلب الثاني
قةةا  ممانسةةات العمةب الةةدعوي فةةي سةاطر ميةةادين الةةدعوة  –إلةى  انةةه مةةا سةبم  –المنةةا ج الدعويةةة  دمةن أبةةرج مقالة 

الا ةةةري ياةةةه أن ي ضةةة  للمرا عةةةات  دوالاهةةة ،ب ةةةري فةةةي ماةةةا  ا لةةةالك دالممانسةةةات الدعويةةةة  هةةة أنفلةةة   ،ومااالتهةةةا
 ،التةةةي تحققةة  بالفعةةب فةةي الحقةةو  الدعويةةةةوتقيةةيم غاياتهةةا ومقالةةد ا  ،محتةةةوى الممانسةةاتلتقيةةيم  ،الةةذاتي دوالنقةة ،المسةةتمرة

ويتضةةمن  ةةذا  ،أي فةةي ماةةا  التنظيةةر الةةدعوي والتنفيةةذ العملةةي ،وفلةة  لمةةا ينتةةاب العمةةب الا ةةري مةةن قصةةون إدنا ةةي وعملةةي
والتكفيةةةر  ،والسةةةلفية الاهاديةةةة ،لفيةالحكةةةم علةةةى المةةةدان  أو المةةةذا ه أو االتاا ةةةات الدعويةةةة المو ةةةودة علةةةى السةةةاحة كالسةةة

المنهايةةة والمعةةايير واالتاا ةةات الصةوفية فةةي إ ةان مةةن الضةواب   ،وال ةةيعة ،وا خةةوان المسةلمين ،والتبليةةغ والةدعوة ،والهاةرة
والقياسةةات النقديةةة مةة  الوقةة  فةةي االعتاةةان أن الحكةةم علةةى  ةةذه االتاا ةةات أو المةةدان  أو المةةذا ه الدعويةةة ال يةةتمحض 
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وال يعنةةي  ،والتصةةونات النزو يةةة الفرديةةةوتعميةةم الةةرؤى ال الفيةةة  ،دنات العلميةةة والنزاعةةات المذ بيةةة وإجكةةار الطاطفيةةةللمصةةا
السةيما تلة  التةي لهةا  ،وإنما يعنةي قةا  كةب الممانسةات الدعويةة المو ةودة علةى السةاحة ،التحامب على  ذا االتااه أو فا 
وتقةةديم أ روحةةات  ،وبيةةان أو ةةه قصةةون ا وانحةةراف مقالةةد ا وغاياتهةةا ،لياتهاوإبةةراج إشةةكا ،تةة دير قةةوي وفاعةةب علةةى السةةاحة

 .وتفعيلها واالستفادة بها في ميادين العمب الدعوي كما يعني إبراج ا ياابيات  ،علمية منهاية لمعالاتها
صةها فيمةا يمكةن تل يمن عوامب إنااك قةا  الممانسةات للعمةب الةدعوي  ددمة عدي :عوامل نجاا الممارسات الدعوية 
 :يلي
تابعةةةة للمةسسةةةات العلميةةةة األ اديميةةةة فةةةي العمةةةب   « ي ةةةة علميةةةة مسةةةتقلة»ويعنةةةي بهةةةا تكةةةوين  :الرؤيةةةة المامعيةةةة –1 

ونودا  مةةةن كةةةب االتاا ةةةات والمةةةدان  والمةةةذا ه الدعويةةةة المو ةةةودة علةةةى السةةةاحة علةةةى أن يتةةةولى  رتضةةةم علمةةةاا سةةةالمي 
مةة  احتةةرام وتقةةدير الرؤيةةة الت صصةةية أو منظمةةة المةةةتمر ا سةةالمي  ،الميةا شةةراف األ ةةاديمي عليهةةا مامةة  الاحةةوث ا سةة

 .الد يقة على أن يكون ا تماعها بصفة دونية كب عام أو عامين أو دالدة
ومعالاةةة فلةة   ،مةةن الطةةرك المةةذ بي فةةي دناسةةة الظةةوا ر الفكريةةة والدعويةةة وبيةةان إشةةكالياتها وأو ةةه قصةةون ا دالتاةر  –2 

تزعم  ةذه المةدان  أو تلة  أنهةا  يال تل  الت ،ة تتمحال  براج الحقيقة المطلقة التي يمثلها ا سالممعالاة علمية موقو ي
والفكةر التبريةري  ،ألن ا سالم يرفض الولاية الدينية والفكرية ونزوعات االتااه والمذ ه كاالحتكةان المعرفةي ؛المعبرة عنها

تنةزه وغير فل  مةن ايفةات التةي ياةه أن  ،  باالنتصان للحقيقة أو المذ هواالنتصان للذات المقنَّ  ،واألنا المطلقة ،المذ بي
 .عنها الممانسات الدعوية في العالم ا سالمي

ومتابعةةةةة الظةةةةوا ر الدعويةةةةة  دتتةةةةولى نلةةةة «والمتابعةةةةة الدعويةةةةة د ي ةةةةة الرلةةةة»تكةةةةوين  ي ةةةةة علميةةةةة تحةةةة  مسةةةةمى  –3 
الهي ةةةةة العلميةةةةة للةةةةدعوة » ر علميةةةةة عنهةةةةا للمامةةةة  العلمةةةةي الةةةةدعوي وتقةةةةديم تقةةةةاني ،واالتاا ةةةةات الفكريةةةةة القاطمةةةةة والمسةةةةتحددة

 .لدناستها ومعالاتها دموع دويتولى  و تحدي ،على أن تكون خاقعة  شرافها العلمي «المستقلة
 ،المهةةةام العلميةةةة ال الةةةة بدناسةةةة المنةةةا ج الدعويةةةة ولةةةياغة وقةةةا  قواعةةةد ا «الهي ةةةة العلميةةةة المسةةةتقلة»تتةةةولى  –4 

 .ى مقالد ا وغاياتها وما يستحدث في  ذا ا  ان وفم  دو  جمني محددواالتفار عل
تكةةون خاقةةعة لهةةذه الهي ةةة تتةةولى تو يههةةا  «الت صةةال العلمةةي»مرحلةةة الليسةةانس  ددعويةةة عليةةا بعةة دإن ةةار معا ةة –5 
ات العلميةةةةة تةةةةدن  بهةةةةذه الهي ةةةةة باالشةةةةترا  مةةةة  المةسسةةةةوأ اديميةةةةا  مةةةةن خةةةةال  مقةةةةرنات علميةةةةة معةةةةدة بعنايةةةةة فاطقةةةةة  فكريةةةةا  

 .المت صصة
 

  :هذا ويتضمن ضبط الممارسات الدعوية ما يلي
 .قا  األلو  الدعوية والفكرية –1 
 .وال صاطال دقا  منا ج الممانسات الدعوية من حي  القواع –2 
 .االتاا ات الدعوية دقا  مقال –3 
 .قا  الرؤى المستقبلية للعمب الدعوي  –4 
 .وقا  مسانات اعتقاد م وسلوكهم ،وقا  منظوماتهم القيمية ،ديةقا  ممانسات المدعوين التعب –5 
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تامة  كةةب  ،ونؤيةة دعويةةة موحةدة تعبةةر عةن  ةةو ر ا سةالم الحةةم ،وفقةةه بةال خةةالف ،و ةذا مةن أ ةةب إسةالم بةةال مةذا ه 
 .األ ياف الدعوية من أ ب النهوض بمسيرة الدعوات ا لالحية في دعوة المسلمين ودعوة غير المسلمين

 :الربانية اهلداية حتقيق :الثالث املطلب
 ،الدعويةةة ديةةةدي إلةةى وقةةوك الةةرؤى والتصةةونات والمضةةامين والمقالةةال مريةةة أن العمةةب الةةدعوي الممةةنهج والمنضةةا   
و ةةةذا شةةةرط لضةةةمان  دايةةةة  ،قضةةةايا الةةةدعوة مةةةن كةةةب مةةةا ي ةةةوبها مةةةن التةةةداخب واللةةةاس واالخةةةتالط الةةةداللي والمفةةةاييميدويار 

وتحقيةةم  ،هم الذو يةةة وحيةةاتهم الروحيةةةبوقةةا  تاةةان  ،وتحقيةةم مصةةالحهم ، م وأحةةوالهمر تهم ومصةةاطالمةةدعوين وإلةةالك مةةعال
 .وانحرافات التعبد دشواطه االعتقاالمحاة ا لهية وت ليصها من 

عةةةةن التذبةةةةذب فةةةةي ا فتةةةةار والتضةةةةانب فةةةةي اينار والتنةةةةاقض فةةةةي األ ةةةةداف  –والةةةةدعاة أيضةةةةا   – مةةةةا ينةةةة ى بالمةةةةدعوين  
كمةةةا ياصةةةر م  ،علةةةيهم تعبةةةد م الصةةةحي  هلل نب العةةةالمين دويفسةةة ،والتيةةةه دمةةةر الةةةذي يةةةوقعهم فةةةي الحيةةةرة والتةةةرداأل ،واللايةةةات

ويقضةةةي علةةةى  ،والمةةةذا ه الفكريةةةة والفلسةةةفية الضةةةالة ،والنحةةةب الاا لةةةة ،والةةةدعوات الهدامةةةة واينار الزاطفةةةة ،باألفكةةةان الاا لةةةة
والظلمةةات مةةن  ،مةةن الضةةال والهدايةةة  ، ريةةم اللوايةةة مةةن الرشةةادويبةةين لهةةم  ،عوامةةب تفةةرقهم  وحفظهةةم مةةن ال ةةط  الفكةةري 

ويحقةةم لهةةم دمةةرات ا لةةالك الحقيقةةي الةةذي  ةةو مةةال  دعةةوات األنبيةةار  ،والصةةحة مةةن العةةي ،والعمةةى مةةن ا بصةةان ،النةةون
 :عنهلقومه في كتاب هللا تعالى حكاية  ()يد  على فل  قو  نبي هللا تعالى شعيه  ،والدعاة المصلحين من بعد م

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ  :وقو  هللا تعالى ،(1) ژ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ    ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئژ 

ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ       ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ  :وقو  هللا تعالى ،(2) ژ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 .(4) ژ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎژ  :وقوله تعالى ،(3)ژںں 
إلةى  الحقيقيةة للةدعوة إلةى هللا تعةالى  ةي  دايةة النةا   ميعةا   دفة عديةدة تبةين أن المقالةودمة آيات كثيرة وأحادي  شري 

ھ ھ ھ ے ژ وال ير والعد  والاما ، أي القيم التعبدية واألخال يةة والسةلوكية وإلى الحم  ،هللا تعالى نب العالمين

 .(5) ژ ے    ۓ ۓ

                                                

 . 88د: ونة  و س (1)
 . 257: سونة الاقرة (2)
 . 48: سونة الماطدة (3)
 . 3: سونة الماطدة (4)
 . 213: سونة الاقرة (5)
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 املبحث الرابع

 ويــاب الدعـاخلط وة يفــج الدعــكاليات مناهــإش
 «غري املؤسسي»

 
 طلبنيويشتمل على م 

 .كالياتــــــاإلش رض ـــع :األولاملطلب  
 .كالياتــــاإلش ة ــمعاجل :الثانياملطلب   
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 :دخلم
 ،وي ضةعها لمنةارير الفحةال ،ومةا قبلهةا بقليةب ،ه ال طةاب الةدعوي فةي الفتةرة الرا نةةثةال ي فى على من يطال  عةن ك 
 مةةن ا شةةكاليات التةةي تلةةون  ةةذا ال طةةاب بةة لوان متناقضةةة وأ يةةاف متداخلةةة د  العديةةادن إالموقةةوعي  دالتحليةةب والنقةة ونؤى 

وتةةانة  ،وتةةانة ي تفةةي ،ويظهةةر تةةانة للنةةارر ،ويمثةةب للفصةةب أحيانةةا  وأخةةرى يستعصةةي عليةةه ،وي بةةو أخةةرى  يز ةةو بعضةةها أحيانةةا  
 ويتناسةه كةم ا شةكاليات  رديةا   ،«الابةيض»وايخةر  ،المقنَّعة «أنا»الة في إ ان  ،يعبر عن الفكرة وأخرى يعبر عن الموقر

وفةةي العقليةةة التةةي ت ةةكب خصةةاطال ال طةةاب ا سةةالمي  ،فةةي عمةةم ا دنا  والةةوعي «الالمعقةةو »مةة  تلللةةب  ةةذا المنطةةم 
 .وتض  بناه التكوينية

 دو ةي متعةددة بتعةد ،لإلسةالم فةي نظةر دعاتهةاتل  المعبرة عن الروك الحقة والصونة المثلةى  :المقن ة «ا نا»وي ني بة  
ليسة  محصةونة فةةي اتاةاه بعينةه فيسةهب إدنا هةا والتعامةةب  «أنةا»فلةة  أن الةة  ،ومتنوعةة بتنوعهةا ومتناقضةة بتناقضةها ،األنةات

ات . فاألنة.ومنهةا مةا تكةون أناتةه مريضةة  زيلةة ال تقةوى علةى الصةمود «أنةا»ومةا تصةُدقه ألةة  ،معها في أ ةر الحةوان الهةادف
. .ف نبتةة  وترعرعةة  واجد ةةرت وأدمةةرت دمةةانا  شةةافية ال معلةةة ،وبماطةةه نويةة  ،التةةي منةةه انبثقةة  «أنةةات الحةةم»الحقيقيةةة  ةةي 

 .. ونافعة ال مضرة.ومنقذة ال م الة وال مهلكة
 :وفيما يلي نبين بعون هللا تعالى  ذه ا شكاليات



 "، اخلصائصدــاملقاص ،األنواع  ،املفاهيم  ،اإلشكاليات " مناهــــــج  الدعــــوة

 - 29 - 

 اإلشكاليات عرض: األول املطلب
وإنمةا تميةزه األنمةاط المتلةايرة فةي أ روحاتهةا المتااينةة فةي  ،ةسسةي لةم ية ت علةى نمة  واحةدإن ال طاب الديني غيةر الم 

و ي دعةوة النةا  إلةى الحةم و ةدايتهم  ،وإن كان  متوافقة في مقالد ا ،مذ بها وألوله دالمتناقضة في قواع ،منهج عملها
أن ا شةةكاليات ال تكمةةن  دبيةة ،أسةةمى منهةةا دمقالةةإف لةةيس دمةةة  ، ةةديرة بةةاالحترام والتقةةدير دإنهةةا مقالةة ،ى الةةدين الصةةحي إلةة

والةوعي القيةادي الةداف  والمحةر   ،والمرتكةزات الفكريةة الداعمةة لهةا ،وإنمةا تكمةن فةي منهايةة الولةو  إليهةا دالمقالفي  ذه 
 .لها
 

 :ومن هذه اإلشكاليات ما يلي 
 .التحزب –1
 .التعصه للرأي والمذ ه –2
 .يخراالنلالر وعدم االنفتاك على ا –3
 .ال الف من أ ب ال الف –4
 .التكفيرية والتفسيقيةالنزعة  –5
 .النزعة التبريرية –6
 .االنتقاطية –7
 .احتكان الحقيقة –8
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 إشكالية التحزب عرضأوال : 
وتةدعم محةةون الفكةر ال الفةةي ال  ،فةةي موا هةة الفكةر الوحةةدوي  «الفكةةر االنقسةامي»تةةدعم محةون  «التحةزب»إن إشةكالية  
لةى تعمةم التحةزب واالنقسةام والتضةانب إاألمر الذي يةةدي  «االنساام»ال فكرة  «التناقض»وتعمم من فكرة  ،التوافقيالفكر 

يكةةةون دون  ،ويوقةة  اتاا اتهةةا الفكريةةة فةةي أجمةةات عاتيةةة ،والمتنوعةةة فةةي األوسةةاط ا سةةةالمية ،فةةي الةةدواطر الفكريةةة الم تلفةةة
. إنةةه ال يعةدو كونةةه فكةرا  دونيةةا  أنيةةا  .ان  علةةى نوك ا سةالم وماادطةةه وألةوله. إن الفكةر الحزبةةي خة.ال ةرو  منهةةا خةرط القتةةاد

ولةةو كانةة  معبةةرة بصةةدر عةةةن  ،والثةةونة الملرقةةة علةةى أ روحةةةات ايخةةر ونؤاه وتصةةوناته ،يةةدعم نوك المعانقةةة الابيضةةة
 .الروك ا سالمية

سةةارلتني  دلقةة» :(~) فيقةةو  ،لخالفيةةةالغزالةةي هةةذه الةةرتص والتطةةورات التحزسيةةة االنقسةةامية ا ديطةةور الشةةيم محمةة 
والفةرك  ،، والذين يح دون أفكان م وم اعر م وأوقاتهم لالنتصةان فيهةابقضايا ال الف، للرا ا وكبرا ا  ب المولعون  :نفسي

ونهة  للةةدنوب التةي نتفةةرر  ،التةي تامعنةةا دلمةةافا ننسةى القواعةة ؟ ةةب  ةم م لصةةون للقضةايا المتفةةم عليهةا ،ب ةذالن م ةالفيهم
ألنةه كثيةةر  ؛والزيةغ اللةان ب  لةه فةي ميةدان الحةم ،الحةم أن  ةذا اال تمةام بةاألمون ال الفيةة لةون مةن الطفولةة الفاةة ؟...فيهةا

وقضةةايا  ،شةةلف  األمةةة نفسةةها بمااحةة  نظريةةة شةةاحاة د.. لقةة.إلةةى ميةةدان آخةةر ال م ةةقة فيةةه تزحمةةه وا اةةات دقةةا  ،التكةةالي 
  .(1)«ها الهوى وبا ن ،وانقسامات را ر ا الدين ، زطية محقونة

فةةةيظن المعةةةالج القالةةةر أن  ةةةذه البثةةةون  دتظهةةةر لهةةةا أعةةةراض علةةةى سةةةط  الالةةةبعةةةض األمةةةراض ال بيثةةةة » :ثةةة  يقةةةو  
 !...وسيقضي عمره دون أن يصب إلى شير ،وي لب بمداواتها على  ذا األسا  ،سطحية
وسي تيهم أ لهةم و ةم فةي أمكةانهم  ،ن واألمر أخطر مما يتو مو  ،ومن الم تللين بالدعوة من ال تعدو عينه  ذه السطوك 

 .(2)«ال ينقصون فنة من علب أمتنا
 .األمة عما يفيد ا دواالن لا  بما ال يفي ،إنها االنقسامات الحادة حو  الق ون والسطحيات

بةةب علةةى  ،السةةيما علةةى مسةةتقبب الحركةةة الفكريةةة ،فةةي إ ةةان الحزبيةةة األنيةةة «ترا ميةةة المعرفةةة»ولةة  أن تتصةةون خطةةونة  
كمةا لةو  ،وتاعةب مةن إمكانيةة االلتقةار قةربا  مةن العبثيةة ،. إنهةا بنةى تضةرب باةذون ا فةي المتناقضةات.قبب ا سالم فاتهمست

 . ان حلما  شاطها  تح  نكام األفكان
الةداخلي  دأمةا علةى الصةعي ،غذت الرؤية والتصونات الحزبيةة اتاا ةات التقسةيم علةى الصةعيدين الةداخلي وال ةان ي دوق 

وإنمةا  ،نمةو حركةة التقسةيم الفكةري فةي الوسة  ا سةالمي لةيس فةي إ ةان األفكةان والتصةونات والتصةديقات فحسةهفيتمثب فةي 
فةةي ايونةةة األخيةةرة فةةي أفةةم المعرفةةة اتاا ةةا  ملرقةةا  يقسةةم ا سةةالم فاتةةه ولةةيس الفكةةر بةةرج  دفقةة ،فةةي إ ةةان التقسةةيم الالرافةةي

دون  –ومةا جالة  تحةةو   –كمةةا حالة  مةن قبةةب  ،دون التقةار األفكةانا سةالمي إلةى أقسةام تلةةذيها الفوالةب الالرافيةة لتحةةو  
م على سلسلة فكريةة تربةو علةى تسة  مةلفةات بهةذه 2008الكتاب الدولي بالقا رة عام وقف  في معرض  دوق ،التقار ال عوب

ا سةةةالم  ،لمةةةاليزي ا سةةةالم المصةةةري، ا سةةةالم السةةةعودي، ا سةةةالم البريطةةةاني، ا سةةةالم األندونيسةةةي، ا سةةةالم ا» :العنةةةاوين
                                                

 . 7، 6فاللزالي د حمم ال ي . يزان ال رع والعقبم ترادنا الفكري في (1)
 . 15، 14فالمر   السابم  (2)
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 «.ا سالم ا يراني ،ا سالم األونبي ،ايسيوي 
وا سةالم »و «ا سةالم السةني»تمحون الفكر االست راقي حو  فكرة تقسةيم ا سةالم إلةى  دال ان ي فق دوأما على الصعي 

ياسةي فةي ا سةالم لتعميةم فكةرة التنةاقض الفكةري والستقسيم سياسةي حزبةي أو  ةاطفي ملةرض  –فيما أنى  –و و  ،«ال يعي
 ،(1)دمسةةرك للنةةزاع السياسةةي الةةذي يةةة ج الفةةتن بةةين أتاةةاع الةةدين الواحةةوتحويةةب الميةةادين الفكريةةة فةةي األوسةةاط ا سةةالمية إلةةى 

ولي ةةةتللوا بهةةةا عةةةن موا هةةةة األخطةةةان العظةةةام المحدقةةةة باألمةةةة  ،لتسةةةتنزف  اقةةةاتهم وقةةةدناتهم ومقةةةدناتهم فةةةي نزاعةةةات داخليةةةة
 .في درواتهاالطامعة 

أسهم كثيةر مةن ألةحاب المةدان  واالتاا ةات الدعويةة فةي  ةذه الةرؤى االنفصةالية والاةرأة علةى تقسةيم الةدين علةى  دوق 
 .أبوا إال العكوف حو  دواطره والمك  في روا ره دوق ،بفتون إدنا هم وعاز م عن تااوج ال الف ذا النحو 

مال  لدقتةةه وبراعتةةه فةةي تصةةوير  ةةذه الةةرؤى االنقسةةامية أنى أن أنقلةةه كةةا ،اللزالةةي مقةةا  حةةو   ةةذه القضةةية دولل ةةي  محمةة 
 وكنةة  ،الر ةةار يعةةال الصةوت  ةةامس نبةةى أدعةةو وكنة  ،مهمةةة شةة ون  يفة سةةانحا   ي فكةةر   ةةان) :و ةةذا نةةال مقولتةه ،التحزبيةة
 يصةةن  آخةر شةة ال قةوطية سةنة مليةةان دبعة علةى  نةةا  كةان لةو أنةةه أشةعر كنة  بةةب ،ييسةمعنتعةالى  هللا أن مةةن يقةين علةى
  .يمع سامعه هللا نفه يلنيع
حب  ژ  ....السةةمار يفة وال األنض يفة ريشة عنةه يليةةه فمةا اسةمه تاةان  لةه بالنسةةاة شةي ا يعنةى ال والمكةان الزمةان دامتةدا إن

  ؟بصفاته أم بذاته قريه أ و متطفب سةا  ينفس داخب تحر  وفا ة ،(2)ژ  خب مب ىب
 سةةةا  و ةةوي أمثةةال لهةةا وتعةةرض ،يحيةةات يفةة لهةةا  تعرقةة كثيةةرة وقةةرارات دناسةةات أدةةر  ةةو المتطةةاو  السةةةا   ةةذا إن 

  .المعرفة من دالمزي إلى  لعه نفس حدي  يكون دوق ، ام  يعقل شره   دولي يكون دق
 تطةةن فبابةة إن :قلة  :قةديم مقةةا  يفة العقليةة الا ةر قةدنات عةةن قةربته مةثال وتةذكرت بالسةةا  أنحةةه لةم حةا  أيةة علةى 
  .وله لها ما. .ال :بدا ة ؟أؤلفه يالذ الكتاب عن شي ا   لذبابةا  ذه أتعرف ترى  ..أ ته وأنا منى قرياا  
 العصةبية أ هزتةي إن ،علةيم واسة  هللا أن أعةرف أن يحسةب! !واألنض السةماوات بةدي  هبكنهة يأمثةال وعلةم يعلمة  ذل  

 داخةةةب ستحةة حيةةةة خليةةة إلةةةى أ عمةةه يالةةةذ ال بةةز يتحةةو  كيةةة  أعةةرف ال يإنةةة. !!فلةة  ونار مةةةا علةةى لهةةةا  اقةةة ال والعقليةةة
 مامعةةون  يوخلفةة يسةةلف مةةن وآبةةاطي إننةةي ،المطةةروك السةةةا  أ مةةب أن وقةةرنت .والاصةةر السةةم  مةةن  ةةزرا   تكةةون  دقةة ،ي سةةم
  .(3) ژ ڻ ۀ ۀ  ہ  ہہ ہ ھ ھ ھژ  كما  كب استحقاقه وعلى ،هللا إعظام على

                                                

أدنكةة  بعةةض االتاا ةةات د وقةة، نةةاقض ألةةو  ا سةةالم وحقاطقةةه الصةةافيةتد ن لةةون غاليةةة قةةمةة عمةةا يكتنةةر الفكةةر ال ةةيعي بقطةة  النظةةر (1)
ن المةةتمرات الفكريةة لمعالاةة دمصةر وفةي قطةر وعقةدت العديةم ثب  ذا التقسيم ف ن  ت لانة التقريه بين المذا ه ا سالمية فيم أخطان

عرفةةات د أحمةة. د/ال طةةاب الةةدينيد ي  ةةذا تاديةةنا ةة  فةة. سةةتقبب األمةةة السياسةةيد مالةةذي يهةةدد ا شةكاليات النا مةةة عةةن  ةةذا ال ةةالف الحةةا
 م. 2008كتاة األسرة م –الهي ة المصرية العامة للكتاب  64فالقاقي 

 . 61د: سونة  و  (2)
 . 8: سونة  ه (3)
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 ،الصةفات آيةات لةىإ نظةر الةاعض أن حةدث الةذي ؟حةدث الةذي فمةا ،الحقيقةة  ةذه حةو  دأحة نفةس فةي شةبهة دةانت وما 
  :إ ابتين بهحدى لي عرض الذي السةا  عن ف  اب
 المطلةم بالسةلطان هللا دانفرا عن مااجى  تعبير  ذا :قا  (1) ژ ڈ   ژ ژ ڑ ڑژ  :ساحانه هللا قا  فهفا 
 .عادة األف ان إلى يسبم كما العرش على الترب  وليس ، ااده فور  والقا ر ،رهةةأم على اللاله وفه ،ملكوته في

 بةه اخةتال اسةتوار إنةه ،النةا  يفهةم مةا علةى سةلية ولكنةه ،الالو  و و ،الحقيقي را ر ا على ايية ،كال :آخر ويقو  
 .. .شير كمثله ليس الذي ال الم
 واال تمةاعي األخالقةي البنةار سةاحة إلةى كال مةا الفريقةان وينصةرف ،القرياةة مراحلةه دعنة ال ةالف يقةر أن يمكةن وكةان 

  .والسياسي
 نطةةار فةةي والةةدعوة للتعلةةيم وخلةةال ،فيهةةا يفكةةر ولةةم ،المقةةوالت  ةةذه عةةن أعةةرض وتةةابعين لةةحابة مةةن األو  لفناسةة إنو  
  .الطريم نهاية إلى و هه على يمضى الفريقين كال  عل  -  نا نفصلها ال - أمونا   لكن ،اتمالمحك اييات
 مةن ،منةه فةزوا فيمةا يقعةون  يكةادون  بالحقيقةة القةاطلون  وإفا ،والتعطيةب دالتارية ي ةاه مةا إلى ينتهون  بالمااج القاطلون  فهفا 
 .ت بيه
   .«الرحمن لونة على آدم ملخ في ا يمان أ ب عقيدة» :عنوانه الم اني رديء الطبع دجي كتاب وأمامي 

  .!؟!نبه لونة على آدم كان إفا (2)ژ ٺ ٿٿٿژ  تعالى قوله معنى فما :تسارل  دلق
 تاني هةةا أو  المعرفةةة مةةن اللةةون  بهةةذا نفسةةها شةةلل  أمتنةةا أن ولةةو ،ومسةةلكا   منطقةةا   ،األمةةة سةةلر عندابتعةة الفةةريقين  ةةال 
 فةي ا سةالم علةى فسيقضةى مااحثةه وتتسة  ينةتع  أن الفكةر لهةذا سةمحنا ولةو.. .العةرب  زيرة داخب محصونا   ا سالم لاقى
  .ماحقة لهزاطم ويتعرض ،العالم أنحار
 يةةرحم كةي الةدنيا السةمار إلةى  ابطةا   عرشةه ادنةيلة هللا أن يت يةب اعلةهت النةا  بعةض علةى الحةس غلاةة أن الحظة  دلقة 

  .خلر وال سلر يعرفها ال سذا ة و ذه ،استواطه إلى دانية مرة ديعو  دم ،المسترحمين
 علةةةى مبنا ةةةا دالعقاطةةة ألن ؛لةةةح  ولةةةو دبالعقاطةةة لهةةةا لةةةلة ال ،مو مةةةة آدةةةان مةةةن الةةةاعض يح ةةةده مةةةا إليهةةةا دفةةة  وإنمةةةا 

 .المتواترة القطعية النصوف
 ا  مةةةاع إف .اللفظةةةي ال ةةةالف إلةةةى ىةأدنةةة فو دتةةةه وال لةةةر السةةةلر فكةةةر بةةةين القةةةديم ال ةةةالف فةةةي النظةةةر  نةةةعمأ دوقةةة 
  .األقد  فاته عن نقال من شاطاة أي ونفى ،وتمايده هوتحميد هللا دتوحي علىدمنعق
 أشةةةيار مةةةن يةةة لفون  مةةةا علةةةى للداللةةةة اخترعو ةةةا ،الا ةةةر وقةةة  مةةةن الللةةةات أن ،كتبةةةي بعةةةض فةةةي فكرتةةةه ملحةةةظ و نةةةا  

 إلةةى أقةةرب األلفةةاا ياعةةب تفةةاوت وقةة  ،المةةادة ونار مةةا علةةى للداللةةة الللةةة ألفةةاا نقلنةةا فةةهفا .لةةديهم م نوسةةة ومعةةان وأشةة اف
 أفن وال نأت عةةين ال مةةا فيهةةا ألن ،األسةةمار إال الةةدنيا أحةةوا  مةةن الانةةة فةةي ديو ةة ال ب نةةه القةةو  سةةر وفا  ،والماةةاج الرمةةز

                                                

 . 5: سونة  ه (1)
 . 11: سونة ال ونى  (2)
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  ..ب ر قله على خطر وال سمع 
 و ةةو أ بةةر، وهللا ،ومعنويةةة ماديةةة قةةدنات مةةن أوتةةوا مةةا نطةةار ففةةي ،عنةةه حةةددوا أو ،هللا عةةن ب لسةةنتهم النةةا  تحةةدث فةةهفا 
  .وأعلى أ ب
 ومتفقةةةون  .(1) ژٺ ٿ      ٿٿ ٿ   ٹ ٹژ  نبهةةةم أن علةةةى متفقةةةون  وخالةةةتهم المسةةةلمين عامةةةة إن 
 لفةةونه ويتالشةى .كةن لةه قةةا  هللا ألن كينونتةه نةا  ،لةه م لةةور  دمو ةو  وكةب دامةاوال والناةةات والا ةر والاةن المالطكةة أن علةى
  .أحد يمسكه ما !وا مداد دا ياا شعاع ي فب عندما
 تةةد  والاهةة ،الاهةةة علةى تةةد  ألنهةا ،الرؤيةةة ةةةةالمعتزل نفةةى :يقةو  شةةي ي أسةم  تعليمةةي مةن الثانويةةة المرحلةة فةةي  نة  
 . .كله فل  عن منزه وهللا ،الحدوث على تد  والاسمية ،الاسمية ىةةةعل يد  والتحيز ،التحيز على
  .المحافير  ذه كب يستتا  ال آخر شير للمةمنين القرآن أدبتها التي الرؤية فهن ،يلزمنا ال كالم و ذا :شيخي قا  
 أن أي! ! ةةةببا فالقيةةةا  ،التةةةراب  ةةةذا فةةةور  نةةة لر مةةةا غيةةةر أخةةةرى  سةةةنن لةةةه الليةةةه عةةةالم أو ،المةةةادة ونار مةةةا عةةةالم إن 

 فكةةر لهةةم وكةةان ،االشةةتاا   ةةذا فةةض يحةةاولون  األشةةاعرة  ةةار دوقةة ،فا  هثبتةةي مةةا غيةةر  ةةذا يثبتةةه فمةةا ،لةةه معنةةى ال ال ةةالف
 اليةةوم دوتو ةة النهةةى أولةةو نفضةةها أو ةةام مةةن الحنابلةةة فيةةه وقةة  ممةةا  قةةبب أخطةةار مةةن فيةةه وقعةةوا مةةا ولةةيس ، وي طةة يصةةيه
 .اشتعاله دلتعي دخم الذي الفرن  في الزي  تصه وأن ،انالن تسعر أن دتري لينمالمتعا من عصابة
 الماكةى والمضةح  ،وعملةه اللةرب علةم مةن نغيفةه المسةلم هةانم ي  ةب عاةاف سةنوات في المانونة المحاوالت  ذه وتق  
 علةةةى غلبةةةو م ممةةةن األنقةةةية المعةةةانف فتةةةات يتسةةةولون  و ةةةم ،الليةةةوب قضةةةايا علةةةى المعةةةان  يصةةةنعون  المتعةةةالين  ةةةةالر أن

 .وحد م الحضانة بزمام وانفردوا ،مأنقه
 مةةن  ةةو يدم انتسةابهم أن و ةةدت شة ونهم فةةي الاصةةر غلللة  فةةهفا ،لةونته علةةى آدم خلةةم هللا أن  داةات يقةةاتلون  إنهةم 
 يعرفةةون  فةةال ،الةةذنة وتسةة ير الفضةار غةةزو عةةن يسةةمعون  فةالقوم ،كلهةةا األسةةمار آدم علةةم هللا أن ناحيةة مةةن أمةةا ،الاسةةد ناحيةة
 لةوت النةا  لهةةالر بقةى إفا يقينةا   الف ةب إلةى منتهيةة ا سةالمية الصةحوة إن. !بعيةد مكةان مةن ينةادون  وإنما بير،د من قبيال  
 .(2)(يسم 
و ةةةذه المنهايةةةة غيةةةر المنضةةةاطة واال تمامةةةات اللاطاةةةة عةةةن ا دنا  فةةةي إ ةةةان التعصةةةه للةةةرأي والميةةةب إلةةةى االنقسةةةام  

 .حو  األ روحات المعرفية النزو يةوالتمحون والتازطة  و الذي أوق  األمة في برادن ال الف 

                                                

 . 11: سونة ال ونى  (1)
 . ر   سابم، م58 – 54فالي اللز د حمم ال ي . يزان ال رع والعقبم ترادنا الفكري في (2)
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 :  واملذهب للرأي   التعصب إشكالية   عرضثانيا 
 –فيمةةا أنى  –ألن التحةةزب  ؛«التعصةةه للةةرأي أو المةةذا ه»و «التحةةزب»ال مريةةة أن دمةةة عالقةةة وديقةةة بةةين إشةةكاليتي  

 ةكالن مسةانين فكةريين مظلمةين لهمةا خطونتهمةةا و مةا معةا  ي ،داطةرة فةةي فلكةه ،خطةوة الحقةة للتعصةه للةرأي سةاطرة فةي قيةوده
وأنهمةا يلقيةان  ،ومةدراتها السلبية على مقةرنات العقةو  ،في خضم أموا ها العاتية. ونايي  عن عقلية تتكون .على القناعات

ه  مةةا يلقةةي التعصةةه ب  اةةار نفسةةية تةةةدي إلةةى االنحيةةاج كليةةة إلةةى مةةا يتعصةةه لةة» ،ينةةور بحملهةةا ،ب  اةةار فكريةةة علةةى الةةنال
 .(1)«والمااللة في غيمة الحسنفال يرى فيه إال ال ير وتقله سي اته حسنات مسوقين بالهوى لتاميب القبي   ،المرر
إنهةةا دواطةةر مظلمةةة  .السةةالاة حةةادة الزاويةةةتتمحةةون حةةو   ةةيم التحةةزب االنقسةةامية  « دليةةة فكريةةة»والتعصةةه للةةرأي يمثةةب  

و ةةو حالةةة نفسةةية تعبةةر فيمةةا أنى عةةن أجمةةة نفسةةية  ،الم ةةتركةواسةةم الفكريةةة وتتالشةةى فيهةةا الق ،تعمةةي فيهةةا الةةرؤى والتصةةونات
فيةةةه فةةةي إ ةةةان  ةةةذه  دألن التنظيةةةر للةةةرأي أو اال تهةةةا ؛تفقةةةده تواجنيتةةةه وموقةةةوعيته ،حةةةادة لهةةةا إفراجاتهةةةا السةةةي ة علةةةى الفكةةةر

 ،وعةن قناعاتةه دانيةا   ،نفسةه أوال  لةاحه الةرأي فةي الةدفاع عةن فتةونط  ،مةب فيهةا كةب المةةدرات النفسةيةا شةكالية قةوة نفسةية تع
 .غير آبه باو ر الحقيقة وإن كان  ناطية عن فكره

 :نؤى ال طاب ا سالمي تتمثب فيما يليو و شكالية التعصه للرأي والمذ ه خطونة على منا ج الدعوة وتصونات  
 .إنها آفة تولم منا ج الدعوة وال طاب الديني بالامود –1 
لكثيةةةةر مةةةةن الةةةةرؤى والتصةةةةونات والةةةةدالالت واألحكةةةةام  دمتعمةةةة «إقصةةةةار»المةةةةذ ه عمليةةةةة يمثةةةةب التعصةةةةه للةةةةرأي و  –2 

يكون لةحيحا  أو نا حةا  أو علةى دمة  الوقة  فةي االعتاةان أن  ةذا الملةاير قة ،لاحاه وتصةوناتهوالمضامين الملايرة لرؤى 
 .منها أقبال يكون بحا   دوق ،األقب مساويا  لهذه الرؤى والتصونات من حي  القيمة العلمية

. ألنهةةم يةةرون أن .فةةي فضةةب العقةةب مةةن األحاديةة  دحكةةم السةةلفية بالضةةعر أو الوقةة  علةةى كةةب مةةا ون »وبهةةذا المبةةدأ  
. والقةو  ب نةه  ةو ر قةاطم .أو بةاألحرى غريةزة فطريةة  علهةا هللا فةي ا نسةان يعقةب بهةاالعقب وريفة وليس  ةو را  قاطمةا  بنفسةه 

غريةةةزة  علهةةةا هللا فةةةي  دأمةةةا إفا كةةةان ماةةةر  ،وال مةةة دوناتفيهةةةا نصةةةوف  دوإن لةةةم تةةةر  ،ياعلةةةه أداة تةةةدن  كنةةةه األشةةةيار ،بنفسةةةه
و ةةذا الموقةةر الةةذي  ،كسةةبه أو  لهةةذا ا دنا  ،بةةا دنا  االسةةتقالليةفةةهن  ةةذا التصةةون لةةه يةةوحي بعةةدم  ،ا نسةةان يعقةةب بهةةا

العلمةار الةذين لةم يمةنعهم ال ةالف حةو    ةةالر ،تت ذه السلفية من العقب ال يوافقهم عليه الكثيرون مةن فةرر ا سةالم وعلماطةه
 ،إنةةه  ةةو ر ماةةرد :مةةن تةةر ي  تعريفةةه القاطةةب «العقةةب»وال اخةةتالفهم فةةي تعريةة   ،إجار السةةمعيات «العقةةب»تقةةدير م لسةةلطان 

 .(2)«يدن  اللاطاات بالوساط  والمحسوسات بالم ا دة
ا إنادة ا نسان فةي السةبه مة  أن القةو  بة ن ا نسةان وبهذا المبدأ اقتربوا في نأيهم في السببية من نأي من أنكر ا ونفو » 

                                                

كتاةةة األسةةرة م –الهي ةةة المصةةرية العامةةة للكتةةاب  101فنةةدون د مد/محمةة. العةةرب ومةةنهج الاحةة  فةةي األدب والنقةةدد المنهاةةي عنةةد النقةة (1)
 . بتصرف م2007

عين عةن نب العةالمين ونا ة  إعةالم المةوق. بتصةرف شةديد م2/2007: ط، دان ال ةرور  147فعمةانة د حمم/. دتيانات الفكر ا سالمي (2)
 م. 1973بيروت  – 299، 2/298لإلمام ابن القيم 
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 دوم ةي ة العبة ،م ي ة وهلل تعةالى م ةي ة دألن للعب ؛(1)« و الذي فعب السبه ال يتعانض م  القو  ب لم هللا تعالى األسااب
وئ وئ ژ     :مةيةو ةذا رةا ر مةا د  عليةه الةنال الحك ،موقوفة بم ي ة هللا تعالى إن شار أفن لها بالت دير وإن شةار عطلهةا

 .(2)ژ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ
رةوا ر  دووقوفةا  عنة ، مةودا  وتزمتةا  وإعناتةا  ف صومها لةونو ا  ،رلم  السلفية من خصومها وكثير من أنصان ا دوق» 

ونقةةاب  ،ودةةوب قصةةير ،فالسةةلفية عنةةد م لحيةةة  ويلةةة ،وخصولةةا  ابةةن تيميةةة ومدنسةةته الحنبليةةة ،النصةةوف وأقةةوا  األقةةدمين
علةى تثبية   ةذه سةاعد م  دوقة ،وحرب علةى أ ةب الت ويةب والم ةالفين بصةونة عامةة ،وحرب على و ه المرأة  ،ة على و ه المرأ 

وبةالم تلر فيةه أ ثةر مةن  ،وبالازطيات أ ثر من الكليةات ،الصونة بعض دعاة السلفية الذين ا تموا بال كب أ ثر من الاو ر
 .(3)«المتفم عليه

ضةةاحا  لاةةو ر تكةةون ألةةدر إي دم إدنا  الحقةةاطم الكاطنةةة بالنصةةوف والتةةي قةةأمةةا كمةةا يمثةةب التعصةةه للةةرأي عاطقةةا   –3 
 .القضية موقوع النزاع

ومصةادنة دالالت معنويةة وحكميةة للنصةوف ت ةدم  ديعتبر التعصه للرأي والمذ ه عامال  قويا  لللةم بةاب اال تهةا –4 
 .ل الفات البينية أو الداخلية الحادةأو حسم ا ،ال طاب الديني في خضم الصراعات الثقافية العالمية وتحدياتها

كمةةةا يعتبةةةر عامةةةب إجاحةةةة قويةةةةة لكثيةةةر مةةةن الحلةةةو  لم ةةةكالت شةةةةاطكة فةةةي تاني نةةةا أو مسةةةتقبلنا الفكةةةري والسياسةةةةي  –5 
ولةةةيس ب ةةاف مةةةا فةةي  ةةةذه ا جاحةةةة الفكريةةة فةةةي ال طةةاب الةةةديني المعالةةر مةةةن تفويةةة   ،واالقتصةةادي واال تمةةةاعي والعلمةةي

 .ال رع الحني  دمن مقال دي مقصلمصال  األمة والتي  
فةةالتنظير للحقيقةةة  ةةو إ ةةالر واسةةتاالر للحقةةاطم العلميةةة  ،علةةى أن دمةةة فرقةةا  كبيةةرا  بةةين التنظيةةر للحقيقةةة والتنظيةةر للةةرأي 

التةي قامةة  األدلةة علةةى و ةه قةةا    دااتهةا وتحصةةيب لرسةوخ القناعةةات المعبةرة عةةن الحقيقةة الدينيةةة أو الفكريةة التةةي تةةدعمها 
أمةا إن لةاس التعصةه دةوب  ،مةن التعصةه فهةو محمةود دأما التنظير للرأي إفا تاةر  ،المنضا  دصوف ال ر ية واال تهاالن

. .خةةةر  عةةةن إ ةةةان الموقةةةو ية واسةةةتقرار النصةةةوف المتعلقةةةة بالقضةةةية المثةةةانة علةةةى نحةةةو يثةةةري  ةةةيم اال تهةةةاد دفقةةةالتنظيةةةر 
و ةةذا تفتعةب فةةي نفسةةه  ،فةذا  ياحةة  عةن الحةةم ،مسةة  بةةالرأيمست وبةين ،ونايية  عةةن الفةرر ال اسةة  بةةين مستمسة  بالحقيقةةة

 .!!و ذا متونط في الدفاع عن النفس ،ويكون فل  منتصرا  للحم ،أو النزعة ال  صية «أنا»مةدرات الة 
أو عنةةدما تلةةةاس أو  ،فا شةةكالية كةةب ا شةةةكالية عنةةدما ي ةةةتل  األمةةر ويليةةه التمييةةةز وتلتةةاس  ةةةيم الةةدين بصةةون التةةةدين 

وبسور منةاخ مل ةوش مةن التةدين  ،وعندما تن   أنواع من الكهانات الدينية ،فتصا  الذات  ي المعيان ،ات بالقيمةتلتاس الذ
 .(4)«يحا  ا تهادات الا ر بلون من التقديس والعصمة دون مرا عتها ومناق تها

                                                

 . 148، 147فعمانة د حمم/. دتيانات الفكر ا سالمي: نا   (1)
 . 29: سونة التكوير (2)
 م. 2005 - ة  2/1426: ط، كتاة وياهم60فالقرقاوي . د/الثقافة العربية بين األلالة والمعالرة (3)
 –دولةة قطةر  –ركةز الاحةوث والدناسةات م 18فن الااحثين والكتةاب م ن اة«. دعوة للتقويم وإعادة النظر»المعالر ال طاب ا سالمي  (4)

 م. 2006 - ة  1/1426: ط،           وجانة األوقاف القطرية
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ة فةةي ميةةادين ومةسسةةات و ةةذا بةةال نيةةه لةةه خطونتةةه الكبيةةرة علةةى منةةا ج الةةدعوة ومنهايةةة التفكيةةر والممانسةةات الدعويةة 
  .العمب الدعوي في العالم ا سالمي

 :  عرض إشكالية االنغالق وعدم االنفتاح على اآلخرثالثا 
تمثةب غيامةات  ،و ةي تمثةب لةونة ف نيةة سةودوية ،«االنلةالر وعةدم االنفتةاك علةى ايخةر»من إشكاليات منا ج الةدعوة  

 ،. االنقسةامية.تعمةم الةرؤى االنفصةالية ،ل طاب الديني في مةعجر حر ةةوتض  ا ،فكرية متكادفة في ميادين الفكر ا سالمي
 ،وقةراوة الصةراع ،. ويعمم االنلالر مةن قتامةة الصةونة الفكريةة.واأل روحات المضادة ،«المتناقض»وتدعم دناطيات الفكر  

. فال ةةيعة لهةةم عقاطةةد م فةةي .السةيما إفا تعلةةم األمةةر بال ةةيعة وأ ةب السةةنة فةةي أ بةةر داطةرتين متناقضةةتين فةةي الفكةةر ا سةالمي
علةى أقةب جعمهةم  ()وأن  بريةب  ،ولهةم مةزاعم فةي الرسةالة وأحقيةة علةي بهةا ،والنبةوة ،بعض قضايا الدين السةيما ا مامةة

آمنةةوا  نو ةةم الةةذي ()!! كمةةا أن لل ةةيعة آناو ةةم فةةي الصةةحابة ! ةةو علةةي فا ةةره بالرسةةالة دونةةه ()محمةةدا        تةةو م أن 
بةةب والقتةةب مةةن  يةةادات المعانقةةة  ،التعةةذيه دوالضةةلوط اال تما يةةة التةةي ولةةل  إلةةى حةة دعةةوه نغةةم القيةةو واتا ()بالرسةةو  

و ةةذه المةةزاعم واينار  ،. إنهةةا مةةزاعم الت ةةي  اللةةالي المتطةةرف.وغيةةر فلةة  كثيةةر ،الكفةةر والطبيةةان دولةةنادي ،للةةوحي ا لهةةي
 .خلفها الملتزمينوتناقض عقيدة سلر األمة الصال  و  ،تناقض ما أ مع  عليه األمة

ونكةةن مةةن  ،فال ةةيعة وحةةد م فةةي موا هةةة  مهةةون المسةةلمين  ةةم الةةذين ف بةةوا إلةةى أن ا مامةةة ألةةب مةةن ألةةو  الةةدين» 
 ةةذه العقيةدة فةي ا مامةةة التةي يةرى ال ةةيعة أن ا يمةان ال يةةتم  دآنار وسةااالت نقديةةة حةادة لنقةوبيةنهم وبةةين الامهةون  ،أنكانةه

عةن نبةه النا  على بالغه فةهن ا مامةة كانة  فيمةا بلةغ  دالدين عن نبه وأشه ()ا بلغ الرسو  فكم ،با مامة دإال باالعتقا
وفةةي  ةةذا الاةةاب يفسةةر ال ةةيعة بعةةض المةة دونات تفسةةيرا  ي تلةةر  ،النةةا  علةةى بالغةةه إيةةا م لهةةا دوممةةا أشةةه ،مةةن ألةةو  دينةةه
 .أخرى ات ة م دون وينفردون  م برواي ،معهم فيه غير م

مةن حاةة الةوداع نةال علةى أن  دو ةو عاطة «غةدير خةم» دعنة ()لى حدي  اللدير فةي أن الرسةو  فهم يستندون إ –1 
لكةن خصةومهم ينكةرون أن يكةون  «من كنة  مةواله فعلةي مةواله» :علي بن أبي  اله  و ا مام من بعده عندما خطه فقا 

بةذل  معةاني ومةوا ن  د مةا ت ةه «نالةرةالنصةرة والم»ألن المةواالة  ةي  ؛ ةو ا مامةة والسةلطة السياسةية فةي الماتمة  دالمرا
 . ذا المصطل  في القرآن الكريم وليس  السياسة والسلطة العليا في الماتم  دونو 
لعلةي بةن أبةي  الةه با مامةة بحةدي  المنزلةة الةذي خا ةه فيةه  ()و م يستدلون على النال والولية من النبي  –2 
وخصةةومهم يقولةةون إن  ةةذا الحةةدي  ال  «موسةى إال أنةةه ال نبةةي بعةةديأنةة  منةةي بمنزلةةة  ةةانون مةةن » :عليةةا  فقةةا  ()النبةي 
فال الفةةة  ،مةةات قبلةةه دفلقةة ،موسةةى دمةة  موسةةى ال الفةةة وا مامةةة السياسةةية بعةة هلةةاج من مةةنألن  ةةانون لةةم تكةةن  ،لهةةم دي ةةه

 .وا مامة  نا غير واندة وال مرادة
 ،ع ةيرته وفةيهم علةي و ةو لةةبي ()  الرسةو  فةي بدايةة الةدعوة بمكةةة عنةدما  مة «الةدان»كمةا يسةتدلون بحةدي   -3 

ففةةي  ،لكةةن خصةومهم ينكةرون أن تكةون ال الفةة وا مامةة السياسةية مةرادة «إن  ةذا أخةي وولةيي وخليفتةي فةيكم» :فقةا  لهةم
 عةن وفلة  فضةال   ،الاماعةة ا سةالمية دكان الوقة  ماكةرا  حتةى بالنسةاة لو ةو  دفلق ،بداية الدعوة لم تكن القضية واندة ألال  

األخةةذ بهةةا فةةي األمةةون العمليةةة مةةن غيةةر إن  ةةاج  دوأحاديةة  ايحةةا ،أن  ميةة   ةةذه األحاديةة  ومةةا مادلهةةا  ةةي أحاديةة  آحةةاد
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وإفا كانة   ،و ةي علةى نأي ال ةيعة مةن ألةو  الةدين ،خصولةا  إفا كانة  عقيةدة ا مامةة ،الوا ه أن تةسةس عليهةا العقاطةد
 ار أغلبها للةنال علةى إمامةة علةي بةن  دفق ،لعقيدتهم في النال والولية دالم دونات التي نوا ا ال يعة أو فسرو ا كي ت ه

و كذا توال  سلسةلة أطمةتهم  ،الذي نال على إمامة أخيه الحسيننال على إمامة ابنه الحسن  دإنه ق :قالوا دفلق ،أبي  اله
 .(1)«()من آ  البي  أبنار فا مة بن  الرسو  

بهةدف القضةار  دونغم المةتمرات التي عقدت في  ذا الصةد ، ةالر وأؤل   بين (2)ونغم ما يحدث من محاوالت التقريه 
لعةةب نيةةاك التلييةةر  ،ال طيةةر فةةي ال طةةاب ا سةةالمي بيةةنهم فةةي محاولةةة لموانبةةة الاةةاب علةةى األقةةبعلةةى لةةون  ةةذا االنقسةةام 

مرات والنةدارات بضةرونة . نغةم  ةذه المةةت.فتلير من ل ه الاد  المتنامي في  ذا الوس  أو فا  ،ونسماته الهادطة تدخله
يةرفض ال ةيعة تلييةر مةواقفهم الفكريةة مةن  «القةرآن الكةريم والسةنة ال ةريفة»المرا عات الفكرية على أسةا  المر عيةة النصةية 

 . ثير من القضايا محب النزاع
بة دون إلةى نصةةوف لةريحة مةةن القةرآن الكةةريم والسةنة ال ةةريفة تصةر الصةةحانعلةى أن أ ةةب السةنة و ماعةةة األمةة يسةةت 

() وتفري  المفر ين.ب نهم عدو  وتدنأ مطاعن الطاعنين وغلو الملالين .. 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ۆ  ۓ ڭژ ومن أدلتهم على فل  من القرآن الكريم قو  هللا تعالى:  

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ 

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ   ی  یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ  جب حب 

 .(3) ژ ٺ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
هللا هللا فةةي ألةحابي فمةن أحةةبهم  ،هللا هللا فةي ألةحابي» :()ومةن أدلةتهم علةى فلةة  مةن السةنة ال ةريفة قةةو  الرسةو   

 .(4)«ومن أبلضهم فبالضي أبلضهم ،فاحبي أحبهم
را عةةة قناعةةاتهم بكثيةةر مةةن قضةةايا م مم وال يضةةير  ()وال يضةةير ال ةةيعة تلييةةر مةةواقفهم تلةة  مةةن لةةحابة نسةةو  هللا  

                                                

 . ر   سابم بتصرفم 211، 210فعمانه د حمم/دتيانات الفكر ا سالمي  (1)
ن األج ةر ال ةري  باعتاةان مة لةدنت فتةاوى د وقة، ن القةرن الرابة  ع ةر للهاةرةم الساب د وال يعة في العقأسس  حركة التقريه بين السنة  (2)

وف ةةه ، وتقةةرن تدنيسةةها فةةي كليةةات األج ةةر، عترفةةا  بهمةةا إلةةى  انةةه المةةذا ه السةةنيةم ذ بينمةة –الاعفةةري والزيةةدي  –المةةذ بين ال ةةيعيين 
واعتبةر فكةرة التقريةه ، ن القضايا الفقهيةةدمنة إلى األخذ برأي المذ ه ال يعي في عدن كاان علمار أ ب السم شلتوت وغيره حمودم ال ي 

 –دان القلةم  73فنيةر شةفيم . منا ة  الفكةر المعالةر والتحةديات.  ذه نقطة تحو  في تاني  الفكر ا لالحي ا سالمي قديمه وحديثةه
 208ف بكةاند حمةو م/د «دناسةة نقديةة فةي قةور ا سةالم»لةر في الفكةر ا سةالمي المعاد ونا   التاديم. 1993 - ة  1413الكوي  

 م. 2006 - ة  1/1426: ط، دان الوفار –وما بعد ا 
 . 10 – 8: سونة الح ر (3)
 . حدي  غريه: وقا  (3797) (^)من سه ألحاب النبي  باب في، كتاب المناقه عن نسو  هللا: أخر ه ا مام الترمذي في سننه (4)
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. بةب يفيةد م فةي .. إن لم ياه عليهم فل  في إ ان المرا عات المنهاية الاادة ل طابهم الةديني ومنهةا هم الدعويةة.الفكرية
 ،ب ةةةةالف آنار أ ةةةةب السةةةةنة واعتقةةةةاد م ،ألن آنار ةةةةم قادحةةةةة ومااناةةةةة للصةةةةواب ،تصةةةةحي  مسةةةةانات الفكةةةةر والةةةةرأي واالعتقةةةةاد

 ،يستندون إلى نصوف لةريحة مةن القةرآن الكةريم والسةنة ال ةريفة ال تحتمةب الت ويةب –أي أ ب السنة  –لذل  فهم  المناقضة
السةيما إفا تةوفر للمةدك مةن األدلةة مةا  ،وفرر كبير بين فكر قادك وفكةر مةادك ،وال يقدحون فيهم ()و م يقدنون الصحابة 

يقةةةدنون فةةةي حكمهةةةم علةةةى  –أي ال ةةةيعة  –. ولعلهةةةم .عقوبةةةة الاةةةانييكةةةون اتهةةةام البةةةرير أسةةةوأ مةةةن  د. وقةةة.ال يتةةةوفر للقةةةدك
 .ال ط  في العفو أ ون من إدانة البرير :على األقب مبدأ –نقوان هللا تعالى عليهم  -الصحابة 

ومةةا يمكةةن أن نسةةميه قاعةةدة  ،(1)«بال ةةبهات دادنروا الحةةدو »أخال يةةة و ةةيم إنسةةانية يةةدعمها ال ةةرع الحنيةة   دو ةةذه قواعةة 
 .(2)«التمس ألخي  عذنا  »الحكم  دودنر لفسا ،أو التما  األعذان «العذن»

ويةة بون إال إدةةانة ال ةةبهات حةةو   ،أن غةةالة ال ةةيعة ينللقةةون علةةى أنفسةةهم فيةة بون إال التمسةة  بهةةذا الركةةام الفكةةري  دوبيةة 
                                                     .محانم هللا تعالى وحدوده ووحيه الحكيم

وآدةةةانه عةةةى  ،والنةةةاج   ةةةدوى ال طةةةاب ا سةةةالمي دوالاةةةد  الصةةةاع ،وتصةةةون فةةةي خضةةةم  ةةةذا التنةةةاقض الفكةةةري الحةةةاد 
المللقةةة . فةةي أ ةةر تلةة  الةةدواطر الفكريةةة .ولةة  أن تتصةةون إمكانيةةات تصةةحي  المسةةانات الفكريةةة ،القناعةةات والقةةيم والفضةةاطب

ولةو مةن دقةه قةيم ليتعةرف منةه  ،ويةرفض أن ينظةر إلةى ايخةر ،والتي ي بى ألحاب كب فريم أن يرى فيها إال فاتةه وفكةره
 .ودالالت ا داات وشانات النفي ،وإمكانات الرفض ،وفرف القبو  ،عن آناطه وقناعاته على مالمحه فضال  

وال ن   في قدنتها على إ رار  ،من حي  قدنتها على التفكير والت مب ،على أننا ال نطعن في العقلية ال يعية 
وكما ن    ،وإن كنا نو ن من مصادن استقار تل  القناعات واينار والمعتقدات التي نةمن بها ،فكرية موقو ية مرا عات

الت ي   ادين في  د. وإن كان نوا.ق يلة في ال طاب ال يعي دفهننا نرى أن فرف  ذا النق ،الذاتي دفي قدنتها على النق
ې ى ژ  إعالن الماادئ عن تنفيذ ا:. وال أن يلني .عن العمب فليس من المعقو  أن يلني ال عان ،حوانات التقريه

 .(3) ژ ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
علةى  ،ونموف  مةسر في الوسة  ا سةالمي الةذي ياةه أن يكةون منهاةا  وسةطا  يةرفض الللةو والتفةري  د ذا محون فري 

محةاون أخةرى للصةراع الفكةري بةين اتاا ةات أخةرى تتلةاير  داإلةى السةاحة الفكريةة ا سةالمية سةتأن  إفا دقق  بطرف عين  
فهةةةذا سةةةلفي وفا   ؛منا اهةةةا ويليةةةه عنهةةةا فقةةةه األولويةةةات وتتلةةةون لةةةون خطابهةةةا الةةةديني بصةةةون م تلفةةةة وأنسةةةار متاانسةةةة

  دواطةر وتتسة ،إال فواتهةم فقة  دفي ميزان الحكةم الرشةيإخواني ودال  تكفيري وناب  تبليلي ومسميات أخرى ال يرى ألحابها 
 .المتااد  بين ألحاب تل  األ ياف الفكرية دالنق

 ،. الطيةة  التكفيةةري الةةذي ال يةةرى فيةةه نواده ومنتسةةبوه إال فواتهةةم فةةي داطةةرة ا يمةةان. ةةذه األ يةةافخطةةونة فةةي  دواألشةة 

                                                

 (. 14646)نقم  8/31بيهقي في السنن الكبرى أخر ه ا مام ال (1)
 . دانة النا  البن أبي الدنيا: مانظر. لعب يخر عذنا  ال أعلمه: له عذنا  فقبدفهن لم تا، التمس ألخي  العذن باهد : عن أبي قالبة قا  (2)
 . 111: سونة الاقرة (3)
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و نمةةى  ةةذا الةةزمن لةة دولةة  أن تتصةةون علةةى امتةدا« الاا ليةة»ذفون بماتمةة  فةةي دواطةةر الكفةر أو علةةى األقةةب فةةي دواطةةر يقةدوق
ألنهم فةي نظةر  ةةالر كةافرين ومةا  ةم  ؛يقتلون أو يلتالون   اطلة من  ما م األبرياركومة و دنا االتااه وتاذن في الماتم  

  .!!بكافرين
 ،وتةدمير المسةا ن والمةسسةات التعليميةة ، ةذه األ يةاف عمليةات العنةر وتروية  ايمنةين دل  أن تتصون فةي قةور أحة 

ومةةن ال فنةه لهةةم إال أنهةةم سةانوا فةةي  ةةذا ال ةانع أو فا  وقةة  انفاةةان ن األ فةةا  والنسةار وال ةةيوخ وقتةب ع ةةرات األبريةار مةة
وقولةةه  ،(1)«ال يحةةب لمسةلم أن ينظةر إلةةى أخيةه بنظةةرة تةفيةه» :()أيةةن  ةذا مةن حةةدي  الرسةو   .ر بليةببَّ دُ دنتياةة قةران أسةةو 

(): «فكية  بهناقةة  (2) «مةن ال ية من  ةانه بواطقةه :قةا  ،يةا نسةو  هللا من :قالوا ،وهللا ال يةمن وهللا ال يةمن وهللا ال يةمن
عهةده فلةيس منةي  دوال يتحاشةى مةمنهةا وال يفةي لةذي عهةومن خر  على أمتي يضرب بر ا وفا ر ةا » :()وقوله  ،!!؟دمه

 .(3)«ولس  منه
. إن ال طةةاب .معالةةرإنةةه لةةيس إال ال لةةب فةةي معةةايير الحكةةم وال طةة  المنهاةةي فةةي بعةةض أ يةةاف ال طةةاب الةةديني ال 

والحفةةاا علةةى  ،والتنميةةة ،والسةةلم العةةام ،ياةةه أن يركةةز علةةى مفهةةوم األمةةن اال تمةةاعي ،ال ةةر ية دالةةديني فةةي قةةور المقالةة
وباسةةم  ؟فااسةم مةن أنيقة  دمةةار ع ةرات األ فةا  فةي المةدان . .مقةدنات المسةلمين ال علةى إدةانة االقةطرابات وإناقةةة الةدمار

أ مةن ر ؛ ألن هللا تعةالى يبةدم طة  مةن يظةن أنهةا أنيقة  باسةم هللا وباسةم الاهةا ؟ا  فةي ال ةوانعمن أنيق  دمار ع ةرات الر ة
فةةةي ا سةةةالم أشةةةرف مةةةن أن يت ةةةذ فنيعةةةة لقتةةةب المسةةةلمين واألبريةةةار بةةةال فنةةةه أو  دالاهةةةاوألن  ، ةةةالر الةةةذين يقتلةةةون األبريةةةار

 .يةوفي أي دواطر منظمة ات ذت  ذه القرانات السوداو  ؟لحساب من ، ريرة
تتهلةب فةي نفسةها فرحةا   دوقة ،أن تاان   ذه األعما  من أ ياف أخرى تابن عن ا عالن عةن ت ييةد اوالعاه العا ه  

ويسةتوي معهمةا الصةم  عةن  «عنةف الفكةرة»و «فكةرة ال نةف»قور  ذا تسةتوي  . وفي.وهللا تعالى يتولى السراطر ،بحدودها
 .إقرانا  لهما دألنه يع ،ا دانة
 «:فكرة العنف»و «ف الفكرةعن« بني الدين
 ،ي دالالت التولةةدطةةوفةةي  اةانة أخةةرى لتع ،دمةة لفظتةةان تضةةاف إحةدا ما إلةةى األخةةرى فةةي  اةانة لتعطةةي دالالت التةة دير 

عنةةةر »فالصةةةونة الذ نيةةةة تتمثةةةب فةةةي  اةةةانة  ،ودانيتهمةةةا تطبيةةةم عملةةةي لهةةةا ،علةةةى أن إحةةةدى العاةةةانتين لةةةونة ف نيةةةة ماةةةردة
فكةرة » ،مةةدرة فةي الثانيةة «عنةر الفكةرة»علةى أن األولةى  «فكرة العنةر»العملية تتمثب في  اانة  والصونة التطبيقية ،«الفكرة
 .دة عنهاو واألخيرة متول «العنر

علةى أن العنةةر لةونة ف نيةةة  ،وتكمةن ال طةةونة فةي انعةةدام المسةافة البينيةةة بةين الفكةةرتين لةدالالت التةةداخب القةوي بينهمةةا
  وعملية مركاة في داطرة الفكرتين

 
                                                

وفةي البةر ، قةعي د سةنم رسةال  د من نوايةة حمةزة بةن عبيةدمماةان  فةي الز ةأخر ةه ابةن ال: قا  ا مةام العراقةي فةي ت ةريج أحادية  األحيةار (1)
 . هللا بن أبي سمى و و الصوابد ن جيادات الحسين المروجي حمزة بن عبم والصلة له

 . (7539أبي  ريرة )د سن، مالمكثريند سنم كتاب: سندهم فيد أخر ه ا مام أحم (2)
 . (3436رهون الفتن )د الجمة  ماعة المسلمين عنم باب و وب، انةكتاب ا م: سلم في لحيحهم أخر ه ا مام (3)

  
 

 عنف      

 الفكرة        

 
 

 كرة ف

 العنف
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قةةالة فالحكمةةة التةي  علهةةا ا سةالم  ،وإن شة   فقةةب بةين العنفةين ،حكمةةة دعويةة بةين الفكةةرتين دو ةذا يعنةي أنةةه ال تو ة 
وال ماةةةا  للةةدعوة بالحكمةةة والموعظةةةة الحسةةنة والماادلةةةة  ،تتةةوانى وت تفةةةي ونار فكةةرة العنةةر (1)المةةةمن ين ةةد ا أنةةةى و ةةد ا

 .بالتي  ي أحسن بين الداطرتين
ے ۓ ۓڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ےژ  :  هللا تعالىقا دوق 

 .(2)ژ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
علةى أن فكةرة  ،وفكةرة العنةر ،أي عةن عنةر الفكةرة ،متولةدة عةن الفكةرتين السةابقتين «الالحكمةة»أن فكةرة  دوبالت مب ناة 

الدةةة معةةا  داطةةرة أخةةرى يمكةةن أن وتسةة  الث «عنةةر الفكةةرة»و «فكةةرة العنةةر»الالحكمةةة تتسةة  داطرتهةةا لت ةةمب داطرتةةي الفكةةرتين 
  «.داطرة الالوعي»نطلم عليها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

والسةةا  الةذي  ،ب حاديةة التصةون وعةدم قبةو  ايخةر دوالتفةر  ،االنلةالر الفكةري  دإنها دواطر مظلمة في ميادين الفكةر تةكة 
 ؟!ا سةالم مةن خةال   ةذه الةدواطر ةب يسةتطي  غيةر المسةلم أن ينظةر إلةى  :يطرك نفسه في محةي   ةذه الةدواطر وبهلحةاك  ةو

 .!!!إال رالما   دإنه لن يا
 ةب  :! وبصةيلة أخةرى ؟ ب يستطي  المسلم أن ينظةر إلةى  ةو ر ا سةالم الصةافي مةن خلةر  ةذه الةدواطر :وسؤا  آخر 

م دعةاة  ةوال اسةر الثةاني « الالوعةي»! وا  ابةة المنطقيةة تكمةن فةي  اةانة ؟يستطي  التعرف على معالم ا سالم من خاللها
                                                

 تةاب العلةم عةن  «الكلمةة الحكمةة قةالة المةةمن فحية  و ةد ا فهةو أحةم بهةا»ن حدي  أبي  ريرة بلفظ م أخر ه ا مام الترمذي في سننه (1)
 . ريه ذا حدي  غ: وقا ، (3611ا  ار في فضب الفقه على العاادة )م باب(، )نسو  هللا 

 . 125: سونة النحب (2)
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المسةةلمون ألنهةم لةم يسةتطيعوا أن يةةدنكوا ا سةالم خلةر  ةذه السةةحه وال اسةر الثالة   ةم  ،ألنهةم لةم يسةتفيدوا بةةدينهم ،العنةر
وتبةدأ مرحلةة السةقوط فةي حمة ة »والتةي ال يمكةن أن ُيةرى مةن خاللهةا إال فات الةداعي إلةى العنةر  ،المتكادفة من نكام العنةر
سةةبيال  وتتحةةو  القةةيم الدينيةةة بةةد  أن تكةةون  ،وا ن ةةاب السياسةةي دخطةةر وأسةةوأ مةةن االسةةتبدايكةةون أ دا ن ةةاب الفكةةري الةةذي قةة

 .(1)«للنهوض إلى  ريم الت لر والامود
 ،من األمرين ()حذن السلر الصال   دوق)ورا رة ا ن اب تنظير وممانسة ناتاة عن غلو في الدين وتقصير فيه  

نأينا من غلو اللالين من استحب دمار غيره دوق ،فيه والاافي عنه ن الملاليإنما يضي   ذا الدين بي :()وقا  الحسن 
مما  عب بعض العلمار األفكيار  ،عنده األمان دعلى حين كان الم ر  يا ،من المسلمين وأموالهم ولم ياعب لها حرمة

ې ې ى ژ  :الىةةةو  هللا تع، فلم يمل  من وق  في يده إال أن يقرأ قحين وق  مرة في أيديهم، يدعي أنه م ر  مستاير

ولو قا   ذا الر ب له إنه مسلم لضرب عنقه  ،(2)ژ ۆئۆئ                                    ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
هلل تعالى، ولكن ولفتهم األحادي   د اا ةالر  ماعة من ال وان  الذين اشتهروا ب نهم ُلوَّام ُقوَّام  ،تقربا  إلى هللا تعالى

 .(3)«(يقرأون القرآن وال يااوج حنا ر م»ب نهم الصحيحة 
وقةة  مةةا  ةةو أسةةوأ مةةن فلةة  فةةي نهايةةات القةةرن الع ةةرين عنةةدما مةةان  ا ن ةةاب قتةةب األبريةةار فةةي ال ةةوانع المكتظةةة  دوقةة 
 . فب في مدنسة وبين شي  مسنال يفرقون بين  ،بالمانة
! وانظةةر إلةةى مةةدى تضةةاؤ  الفةةرف لةةدعوة غيةةر ؟ومةةافا خسةةر ا سةةالم ،ومةةافا خسةةر الةةدعاة ،فةةانظر مةةافا خسةةر النةةا  

خطةونة  دتعةالى أشةوتنحيةة الحكمةة فةي الةدعوة إلةى هللا  «الفكر االنلالقي»أن  ذا  د. أعتق.بب و دايتهم إلى الحم ،المسلمين
ولصةونة ا سةالم  ،()الملرقةين الةدانمانكيين ل ة ال الرسةو   دالتةي نسةمها أحة «ريةيالكانكات»على ا سالم من الصون 

! فهةةال نصةةح  المسةةان أيهةةةا !والتةةي أدةةانت حفيظةةة المسةةلمين فةةةي العةةالم ،ب نةةه ديةةن العنةةر وا ن ةةاب فةةي األعةةةوام الماقةةية
 .الراشدون 

وين ةة  عنهمةةا الةةوعي  ،تحققةةان الحكمةةة فةةي الةةدعوةاللتةةان  «فكةةرة الحكمةةة»و «حكمةةة الفكةةرة»إن البةةديب لفكةةرة العنةةر  ةةو  
 .الدعوة إلى هللا تعالى الصحي  با سالم والمنهاية الراشدة في

 

 «.فكرة العنف«و «عنف الفكرة«األسباب التي أدت إىل 
 :دمة عدة أسااب فاعلة أدت إلى  ذا العنر بصونتيه الذ نية والعملية ناملها فيما يلي 
لةةدفاع فلة  أن ا ،والتةي ت لةال للةدفاع والمقاومةة دعةدم فهةم آيةات القةرآن الكةريم التةي تتحةدث عةةن م ةرو ية الاهةا :أوالا  

 «عنةر الفكةةرة»أو  «فكةرة العنةةر»يتمحةون حةةو   ،والمةةا  والنسةب فةةي ا سةالم لةةيس فكةرا   اوميةةا  عةن الةدين والةةو ن والةنفس 
مةة  أن ا سةةالم ال يقةةيم التكليةة  علةةى أسةةا  إ اةةان  ،ا سةةالم منةةه لن ةةر دوأنةةه البةة ،حتةةى يةةزعم الةةاعض أنةةه فريضةةة غاطاةةة

                                                

 . ر   سابمم 18فدعوة للتقويم وإعادة النظر . ال طاب ا سالمي المعالر (1)
 . 6: سونة التوبة (2)
 . ر   سابم، م30فالقرقاوي . د/  التراث والتمذ هم  ي  نتعامب (3)
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ونكيةزة  ،أساسةا  للتكلية  «االختيةان» عةب ا سةالم  دوقة ،أو تبليبيةا   أساسةا  دعويةا  ليسة   «الابةر»ففكةرة  ،ايخر على اعتناقه
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ژ ى: ةةة، قةا  تعالم م  ت يير ا نسان لحمب األمانةةدعوية تتواف

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ  :وقوله تعةالى ،(1) ژ ى ى ائ ائ ەئەئ وئ وئ       ۇئ ۇئ

ک ک ک گ گ گ     گ ڳ ڳ  ژ :ىةوقولةةةه تعالةةة ، 2)ژ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

ې ې ې  ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ژ ، وقولةةةةةةةه تعةةةةةةةالى: (3) ژ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 .(5) ژ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉژ  :وقوله تعالى (4)ژ    وئ ۇئ
وآيةات القتةةا  التةي يست ةةهدون بهةا فةةي سةونة التوبةةة ال تسةةعفهم فةي ت لةةيلهم للقتةا  مةةن أ ةب إدخةةا  النةا  فةةي ا سةةالم  

لمةن يةنقض  دوأمةرت بالوفةار بالعهة ،()مةن الم ةركين مة  نسةو  هللا  «نقةض العهةد»هةا أمةرت بقتةا  مةن ألن ؛ برا  أو ُعنوة
 .(6)  ژ ڱ ں ں ڻ   ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہژ  :منهم دالعه

                                                

 . 72: سونة األحزاب (1)
 . 99: سونة يونس (2)
 . 56: سونة القصال (3)
 . 24 – 22: اللاشيةسونة  (4)
 . 45: سونة ر (5)
 . 4: سونة التوبة (6)
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 :تأملية دالالت الكرميات اآليات
 :ما يلي دعندما نت مب  ذه اييات الكريمة نا 
 .سين للدعوة إلى هللا تعالى والتبليغ عنه ساحانهنكزت اييات الكريمة على العرض واالختيان ك سا –1 
 ،واسةةةتاعدت إ ةةةراه ايخةةةرين علةةةى الةةةدخو  فةةةي ا سةةةالم ،  سةةةا  دعةةةوي  «ا  اةةةان»نفةةة  اييةةةات الكريمةةةات فكةةةرة  –2 

 .وتمحونت حو   يم البالغ والتذكير
ة ية جاحةة العوالةم الفكر  ،الا ةانةوا نةذان و  ،والترغيةه والتر يةه ،والوعيةد دنكزت اييةات الكريمةة علةى أسةاليه الوعة –3 

 .والنفسية واال تما ية عن داطرة ات اف القران با فعان لإلسالم
أمةا مةن لةم يقاتةب أو يعةادي فةال يعامةب معاملةة  ،والعةدار لمةن عةادى ،فةهن القتةا  لمةن قاتةب دأسسة  للاهةاأنهةا كما  –4 
 .للدعوة إلى هللا تعالى دو ذا  و ا نصاف للدين والرش ، ةالر
اتاةاه »و «عنةر االتاةاه»أو مةا يمكةن أن نسةميه  ،أو المذ بي المتبني لفكرة العنةر المةذ بيالطرك األيديولو ي  :ثانياا  
الدعوي ولةيس المعقةو  أن نتةر  دالالت الطةرك ا سةالمي لاةو ر فكةرة الةدفاع والت سةيس الةدعوي  في ميادين العمب «العنر

حتةةةى لةةو كانةةة   ةةةذه  ،س مةةةن المعقةةو  أن نتةةةر  دالالت الةةنال لةةةدالالت العقةةب. أو بةةةاألحرى لةةي.لطةةرك االتاةةةاه أو المةةذ ه
وإنمةا تكمةن فةي مةدى لةحة  ،ألن الم ةكلة ال تكمةن فةي النصةوف ؛الدالالت العقلية المذ بية مسةتندة إلةى نصةوف قطعيةة

مةة   تناسةةه  رديةةا  تواألفكةةان واألحكةةام  ،وتكمةةن كةةذل  فةةي مةةدى اسةةتقامة المةةنهج ،االسةةتنااط الةةداللي والحكمةةي والمقالةةدي
 .وإفا قعر قعر  ذا وفا  ،فهفا قوي المنهج قوي االستنااط ولح  األفكان ،وقعفا   المنهج قوة  

 .ي تز  الدين في الفكر وي تز   يم النال في  يم المذ ه «الطرك المذ بي»أو  « رك االتااه»على أن  
وإدةةةانة  ،مين بهةةةدف القضةةةار علةةى األمةةةن اال تمةةةاعيتنفيةةذ أيةةةديولو يات خان يةةةة تضةةمر العةةةدار لإلسةةةالم والمسةةل :ثالثةةةاا  

. إنهةا سياسةة .فةي الةدو  ا سةالمية دوقعضةعة االقتصةا ،وإجكار نان ال الف بين الحكومات والمعانقةة ،القالقب السياسية
 .خبيثة من ونار الكواليس للنيب من ا سالم دينا  ودولة دفي الظالم وتدير ا أي درالمية تول
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 :  اخلالف أجل من اخلالف اليةإشك عرضرابعا 
 –غيةةر المةسسةةي  –ولةةون ال طةةاب ا سةةالمي المعالةةر  ،مةةن إحةةدى أخطةةر ا شةةكاليات فةةي بعةةض منةةا ج الةةدعوة 

والحكةةم علةى فكةةره أو  ،ألنهةا تاعةةب مةن ال ةةالف نقطةة انطةةالر نحةو تصةةون ايخةرين «ال ةالف مةةن أ ةب ال ةةالف»إشةكالية 
وتفهةم آناطةه  ،ومسانات م تركة تمكن كال مةن الطةرفين مةن نؤيةة ايخةر ، امعةقناعاته بدال  من الاح  عن عنالر فكرية 

 .!!يق  في أسر ا آخرين دوق ،يسلم الاعض من  ذه ا شكالية دفق ،على أننا لسنا من دعاة تعميم األحكام ،وتصوناته
أنةا أشة  إفا  أنةا » :إف قةا  ،و ةودهات ذ الفيلسوف ديكانت ال   دليال  علةى  .فقديما  .وفي الحكمة ما أشاه اليوم بالاانحة 
ولةيس شةكا   ،. ش  من أ ةب إداةات الحقيقةة.ش  إياابي –والعلمية عليه  (1)نغم المعخذ المنهاية  –لكن شكه  ذا  «مو ود

. وحةةديثا  ات ةةذ الةةاعض مةةن ال ةةالف مبةةدارا   داةةات .المةةا ي لهشةةيار دالو ةةو ! إنةةه بحةة  فةةي قضةةية !مةةن أ ةةب إداةةات الةةذات
 ..ف الر من أ ب ال الف ،داات الحقيقة العلميةالذات ال  

، إفن  :وكةةة ني بةةةه يقةةةو ! «!أنةةةا أختلةةةر إفا  أنةةةا مو ةةةود»ا ى ديكةةةانت بلسةةةان الحةةةا  ال بلسةةةان المقةةةا  حةةةو    ةةةذا لةةةوفي 
مةة  أننةةا ال نقبةةب التصةةوف علةةى عالتةةه  ،راه بةةدعا  مةةن األمةةريةةوألنةةه  ،فهختلةةر معةةه، ألنةةه يةةرفض التصةةوف  ملةةة وتفصةةيال  

 دونغةم أن التصةوف نمة  فةي حياقةه اتاا ةات النقة ،ونةرفض لةون الللةو فيةه ه ما يتفم م  ا سةالم، وإنما نقر مننهوعوا 
يزكةةي  ةيم المرا عةةات الفكريةة والسةةلوكية لضةا  السةةلو  وإدنا   دو ةو اتاةةاه محمةو  ،الةذاتي بهةدف تصةةحي  المسةان الصةةوفي

 . يم الصفار الروحي الحقيقي
 ،. القيةةوم وغير ةةا.. الحةةي.. مثةةب هللا.ومةةن نمةةاف   ةةذا ال ةةالف إنكةةان م علةةى الصةةوفية فكةةر هللا تعةةالى ب سةةماطه المفةةردة 

لةم يةرفض الةذكر باألسةمار المفةردة لةذات  –فيمةا أنى  –م  أن ا مام ابن تيمية  ،اعتمادا  على نأي ا مام ابن تيمية في فل 
. وإنمةا مثةب فلة  موقفةا  .إليةه تعةالى بت مةب أسةماطه ومعرفةة لةفاته دوتةود ،تذكان لعظمتةهواسة ،بها ألنه  اادة هلل تعةالىالذكر 

 .في العاادة هلل تعالى دعاما  من التصوف م افة خرو  بعض المتصوفة بللو م في تصوفهم عن القص
المفةردة لةةراحة ال  تحةةريم الةذكر باألسةةمار دفيةةه إلةى نةةال لةري  يفية دإننةي أنى أن  ةذا نأي لإلمةةام ابةن تيميةةة لةم يسةتن 

 .فل  دإف ليس فيها ما يفي ،من القرآن الكريم وال من السنة ال ريفة
وال تاةةه مةةن سةةوى األنبيةةار  ،بةةب كةةان كةةب مةةن سةةوى األنبيةةار يةخةةذ مةةن قولةةه ويتةةر » :واإلمةةام ابةةن تيميةةة نفسةةه يقةةو  

وال تكةون م الفتةه فةي فلة   ،وي بةر بةهفةي كةب مةا ية مر وال ياةه علةى ال لةم اتااعةه وا يمةان بةه  ،والرسب في كةب مةا يقةو 
 .(2)« فرا  ب الف األنبيار

اخةتالف علةّي »فصةنر كتةاب  ،ينارر بعض فقهار الكوفة في مساطب الفقه فيحتاون عليه بقو  علةيَّ  ()وكان ال افعي »
 .(3)«وبين فيه مساطب كثيرة ترك  من قولهما لماير السنة ب الفهما «هللا بن مسعود دوعب
ژ  :و ةو قةو  هللا تعةالى ،(4)الذكر باألسةمار المفةردة لةراحةل  أن نال القرآن الكريم يد  على م رو ية أقر إلى ف 

                                                

 . رفوض  اقا  للمفاييم ا سالميةم ببد ردو م السيما فيما يتعلم بالذات العلية فهود اا  العقاطمعلى أن  ذا ال   ال يمكن تطبيقه في (1)
 م. 2004 - ة  2/1425: ط      كتاة وياة م20فالقرقاوي . د/  التراث والتمذ ه واالختالفم  ي  نتعامب (2)
 . 17ف كتاة وياةم20فالقرقاوي . د/  التراث والتمذ ه واالختالفم  ي  نتعامب (3)
 29 جـ  15 م نوك المعةاني لإلمةام األلوسةي: نا ة  فةي  ةذا. . ن التسبي  والتهليب والتحميةدم فضال  عن إفادته فكر هللا تعالى بكب أنواعه (4)
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اسمه أو يت ملةه ويستحضةر عظمةة  دالعب دإفا لم يردفما معنى فكر هللا تعالى باسمه   ژ چ  چ ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ
ولةةم ينكةةر  ،ت  يةةدا  لمعنةةى اسةةم هللا تعةةالى الواحةةدإال  «. أحةةد.أحةد»و ةةو يعةةذب  ()ومةةا قةةو  بةةال  بةةن نبةةاك  ،هللا تعةالى فيةةه

 .عليه فل  حين أخبر به ()الرسو  
فات  ()دخةب علينةا نسةو  هللا »فةي الحةدي   دون  دفقة ()وأما عن الالةو   ماعةة للةذكر فيةد  عليةه فعةب الرسةو   

لاةاب وقةا  انفعةوا أيةديكم وقولةوا ال إلةه فة مر بللةم ا ،فقلنةا ال يةا نسةو  هللا ؟-يعني أ ةب الكتةاب – ب فيكم غريه  :يوم فقا 
هلل اللهةةم إنةة  بعثتنةةةي بهةةذه الكلمةةةة وأمرتنةةي بهةةةا  ددةةةم قةةا  الحمةةة ،يةةده ()فرفعنةةا أيةةدينا سةةةاعة دةةم وقةةة  نسةةو  هللا  ،إال هللا

  (1)«غفر لكم دق ()أب روا فهن هللا  ،ووعدتني عليها الانة إن  ال ت لر الميعاد
 ،وإن كةةان الةةذكر  نةةا فكةةر باملةةة ،كمةةا يفعةةب الصةةوفية ،ج فكةةر هللا تعةةالى فةةي  ماعةةةرةةا رة علةةى  ةةوافداللةةة الحةةدي   

. فضةال  عةن أن العاةادة الاما يةة تةدخب فةي بةاب .فليس في الحدي  ما يمن  الذكر باألسمار المفردة ،وليس فكرا باسم مفرد
 :نقرن ما يليوعلى  ذا  ،وال ينكره أحد ،التعاون على البر والتقوى و و مبدأ إسالمي م روع

 .تظا رت داللة الحدي  ال ري  على  ذا دوق ،وفي  ماعة كالذكر بالاملة في  ماعة دأن الذكر باالسم المفر  –1 
في  ماعة يحقم التعاون على البر والتقوى ويتفةم مة  نوك ا سةالم فةي إخةالف العبوديةة  دأن الذكر باالسم المفر  –2 

!! ؟و ةةب نتةةر  اييةةة القرآنيةةة لةةرأي ابةةن تيميةةة ؟كتةةاب هللا تعةةالى دليةةب دأفاعةة ؟ريم عليةةهفمةةا بالةة  لةةو حةة  القةةرآن الكةة ،هلل تعةةالى
ا لةابة  :الحةالتينمثةاب فةي كلتةا  دو ةو مةن األطمةة العظةام الةذين يقةرون بة ن الماتهة ،علما  ب ن نأيه في  ذا محض ا تهاد

فةي الةةدين مةن قبةةب  االبتةةداعلةةذناط  دون انت ةان ا دونحةةن ال نةدعي خطةة  ا مةام فةةي فلة  ولكننةةا نةرى أنةةه بةالغ فةةي سة ،وال طة 
داللةةة رةةا رة ييةةة . ولكةةن ال يحمةةب  ةةذا الةةرأي بحةةا  مةةن األحةةوا  علةةى إنكةةان .العةةوام الةةذين ليسةةوا مةةن أ ةةب النظةةر والةةرأي

 .وعلى النا  أن يقدنوا رروف الفتوى ومالبساتها ، ريمة
قةةةوم  دمةةا قعةة» :قةةا  ()عةةن أبيةةةه عةةن نسةةو  هللا  ،م ةةرو ية الةةذكر فةةي  ماعةةةة مةةا أخر ةةه ابةةن عسةةا ر دوممةةا يةكةة 

وإن  ،وإن كبةةةروا هللا كبةةةروه ،سةةةاحوا هللا سةةةاحوه نإ ،فةةةهفا حمةةةدوا هللا حمةةةدوه ،معهةةةم عةةةددم مةةةن المالطكةةةة ديةةةذكرون هللا إال قعةةة
 :قةةالوا ؟ا قةالوامةاف :قةا  ،لة  فةي األنض فكةرو  فةذكرنا  دعبيةنبنةةا  :دةم عر ةوا إلةى نبهةم فيسة لهم فقةالوا ،اسةتلفروا هللا أّمنةوا

 :نبنةةا كبةةرو  :قةةالوا ،غيةةري  دمةةدحي ال ينالةةي ألحةة :قةةا  ،وسةةاحو  :قةةالوا ،وآخةةر مةةا ُحمةةد دأو  مةةا ُعبةة :فقةةا  ،نبنةةا حمةةدو 
 «.غفرت لهم دأشهدكم أني ق :قا  ،نبنا استلفرو  :قالوا ،لي الكبريار في السموات واألنض وأنا العزيز الحكيم :قا 

أدةةةرت الفكةةةر ا سةةةالمي وأدةةةرت فةةةي الممانسةةةات الو دانيةةةة  دأن المعرفةةةة الصةةةوفية قةةة –دا  فةةةي ميةةةزان االعتةةة –وال نيةةةه  
وآدةةان ألةةحاب النظةةر العقلةةي مةةن » :إ اةةا  إف قةةا  دوإلةةى  ةةذا ف ةةه محمةة ،والذو يةةة لكثيةةر مةةن المتصةةوفة بم تلةةر أ يةةافهم

نغاةة  افيهة  لثقةافي، مةن حية  أنةه تالةب فصةال   يمةا   ةدا  فةي تاني نةا الالمتصوفة وغير المتصوفة في العصون األخيرة ت 

                                                                                                                                                                         

 . اني بدون ت -دان الفكر  132ف
د مامة  الزواطةة»وقةا  ا مةةام الهيثمةي فةي ، (16499بةن أو  )د بةةاب حةدي  شةدا، ال ةافييند سةنم كتةاب: سةةندهم فةيد أخر ةه ا مةام أحمة (1)

وقةا  عنةه ا مةام الحةافظ المنةذني فةي . وبقيةة ن الةه دقةات، وفيه قةعرد ودقه غير واحد وقد بن داو د وفيه ناشد نواه أحم: «دومنا  الفواط
 م. 1987 - ة  1407دان الريان  – 415ف 2والطبراني وغير ما  ة . حسند بهسناد نواه أحم: ه والتر يهالترغي
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 دمة  مةا كةان لهةذا العهة ،كما تالي فيها نوك مةن ا خةالف للحةم العظةيم ،ملحة في وق  نظام األفكان المتسقة المنسامة
 .(1)«غيره دمن قصون  عب الحركات الدينية في ا سالم أقب دمرة مما كان يقدن لها لو أنها  ارت في عه

وأعنةي بهةذا المصةةطل   ،ميةدان علةةم الةنفس الةدينيوفةي » :إف يقةو  «الةةنفس الةديني معلة»تصةوف إ اةا  ال دويعتبةر محمة 
فةةةي دنايةةةا كتابةةةه  دانتقةةة دعلةةةى أنةةةه قةةة (2)«الةةةنفس بةةةه دإنمةةةا  ةةةو تحصةةةيب الالنهةةةاطي وإسةةةعا ،األخيةةةر التصةةةوف العةةةالي الرفيةةة 

ان الالمسةةة ولة فةةةي التطبيةةةم والتنظيةةةر والتةةةي أدت إلةةةى انت ةةةان بعةةةض األفكةة ،الممانسةةات الدعويةةةة الصةةةوفية غيةةةر المنضةةاطة
 .للمعرفة الصوفية

أمةا  ،كمةا تبةرج مةن أ ةب تصةحي  المسةان الةدعوي  ،العلمةي أن تبةرج ا ياابيةات دو ذا  و المنهج الحةم فةي ميةزان النقة 
ب دعةةوي كبيةةر فةةي إ ةةان العمةة دأن تصةةادن التاربةةة المعرفيةةة الذو يةةة الصةةوفية بصةةونة كليةةة فهةةذا غمةة  للحةةم وإ ةةدان لاهةة

علةى أن  ،غةذى  ةذه النزعةة النقديةة ماةادئ مذ بيةة لهةا مواقفهةا المسةاقة مةن الفكةر الةدعوي الصةوفي دوقة ،الدعوي ا سالمي
تعبةر تعبيةرا  حقيقةا  عةن نوك المعرفةة ا سةالمية ودون ةا الكبيةر فةي  ،الصوفية إفا ما  ردت من السةلبياتالممانسات الدعوية 

 .لفهم الكون والحياة لادير باالعتاانا لالك والتهذيه والتصون المعرفي 
العراقةةةي الصةةةوفي فةةةي محاولةةةة تفسةةةيره المعرفةةةي للمكةةةان والزمةةةان باةةةو ره  دأدنةةةى علةةةى  هةةةو  دإ اةةةا  قةةة دعلةةةى أن محمةةة 

فمكةةةان الهةةةوار غيةةةر مكةةةان  ،والمسةةةافات متاةةةاين فةةةي  ةةةو ره دوخصاطصةةةه والتةةةي تةةةتل ال فةةةي أنةةةه أي المكةةةان خاقةةة  لهبعةةةا
وإن كةان المكةان ا لهةي  ،م  أن وحدة الحيز واحدة ،ت الارم ي تلر عن مكان األ سام اللطيفةومكان األ سام فا ،الضور
 :ويعقةه إ اةا  علةى فلة  بقولةه ،(3)«وفيةه يلتقةي كةب مةا ال يتنةا ى ،والمسافات برارة تامةة دبرير من األبعا»تعبيره  دعلى ح

ر إدنا ه الروحي للمكان تفسيرا  عقليةا  فةي عصةر لةم وترون من  ذه ال اللة لرأي العراقي كي  يفسر لوفي مسلم مستني»
 «.يكن يعرف شي ا  عن اينار والنظريات الرياقية والطبيعية الحديثة

 .(4)والعراقي يحاو  الولو  على أن فكرة المكان والزمان متلير متحر  
و ةو أيضةا  ممةن  ،منةه حكةم مسةبم والةذوقي ال ينكةر إال ممةن كةان لةهر المعرفةي يةفكتال دا مام اللزالي في التادية دو ه 

 .(5)أدنى عليهم إ اا  وأدنى على  هده المعرفيّ 
 

                                                

دان  10فهةةدي عةةالم د محمةمود/، العزيةز المراغةةيد را عةة عبةة، محمةةودم  اا /تر مةةة، إ اةا د حمةة. مالفكةةر الةديني فةةي ا سةالمد تادية (1)
 .  ة 3/1427: ط،          الهداية للطا  والن ر والتوجي 

 . 157فالمر   السابم  (2)
د تادية: نا ة . أونده فةي دةالث لةفحات تقرياةا  واختصةرته فةي  ةذه العاةانةد وقة، عرفة المكةانم حاولةم اختصرت عرض إ اا  العراقي في (3)

 . 163، 161فالفكر الديني 
 . 163فالمر   السابم  (4)
 . 119فالمر   السابم  (5)
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 :  التفسيقيةوإشكالية النزعة التكفريية  عرض خامسا 
غيةر المةسسةةي تعتبةر النزعةة التكفيريةة التفسةةيقية أخطةر إشةكاليات بعةةض المنةا ج الدعويةة المكونةة لل طةةاب ا سةالمي  

ومةةةةا يترتةةةةه عليهةةةةا مةةةةن أخال يةةةةات وسةةةةلوكيات  ،ومكونةةةةات العقيةةةةدة دعلةةةةم باةةةةو ر االعتقةةةةاإف إنهةةةةا تت ،فةةةةي العصةةةةر الحاقةةةةر
 .والاماعات داخب النسيج اال تماعي دوما تتضمنه من مواقر في إ ان العالقات البينية بين األفرا ،ومعامالت

 

 :وتتمثل خطورة النزعة التكفريية والتفسيقية فيما يلي

 دوال ي فةى مةا لهةذه مةن خطةونة باللةة علةى مسةانات االعتقةا ،م فةي الماتمة  ا سةالمياتساع داطرة التكفيةر والتفسةي –1 
   .أو غير دقيم ،السيما إفا كان الحكم خط  ،الذين يقعون تح   اطلة الحكم دوقمانات المس ولية اال تما ية لهفرا

 ،ال ةةريعة ا سةةالمية دمةةن مقالةةاسةةتقرانه أو تحقيقةةه  داقةةطراب األمةةن العةةام وجعزعةةة السةةلم اال تمةةاعي الةةذي يعةة –2 
 .السيما إفا تعلم ب  ال أو  ماعة على مستوى المس ولية

أو فةي  ،و ةو الكفةر دأو  ماعة توق  في موق  االتهام ب خطر  رم في تةاني  االعتقةا داألدر النفسي العميم لفر  –3 
و ةو  (2)أو تعزيةره (1)عليةه دب  قامةة الحةأو أنةه مطلةو  ،ب نةه منبةوف فةي الماتمة  دممةا ي ةعر الفةر  ،تاني  السلو  و ةو الفسةم

 .! وي عر الاماعة ب نها مضطهدة!برار مما نسه إليه
فيعةي   نةا لحكةم  ،األمر خطونة عندما ت ر  بعض الفتاوى غير المس ولة به دان دم  ذا ال ة ال أو فا  دويزدا –4 

 !الكرايية واالنتقاموتثون في نفسه دونات  ،. يرياه شا  الظلم اال تماعي. اطر خاطفا  يترقه
كما تتمثب خطةونة  ةذه النزعةة فةي تنةامي االسةتناا ات الفاعلةة والملرقةة للفكةر المو ةه الةذي ال ي ةدم إال أغةراض  –5 

! !وإنمةا االعتقاديةة كةذل  ،ليس  المذ بيةة فحسةه ،المةدرة في محون االنقسامات ،االتااه أو األيديولو يات أحادية المنظون
. إنهةا تقسةيمات تاعةب الماتمة  حمامةات مةن الةدمار وبةةنة .والاماعةة دسةام وأشةد ا قةراوة علةى الفةر و ي أخطر لون االنق

 .!!من أقسى بةن الصدام والنزاع
إن فكةةرا  تولةةةده  ةةةذه النزعةةةة أو يتفتةةةم عنهةةةا بةةةال قةةةواب  أو وعةةةي لةةةحي ال يمثةةةب إال تلبيسةةةا  أو تضةةةليال  أو ت وي ةةةا  أو  

و ةةو يمثةةب إشةةكالية خطيةةرة تضةة  الفكةةر برمتةةه فةةي محةة  اختاةةانات  ،ور أو دبةةر لةةه بليةةببةةه سةة دت ةةويها  لوحةةه الحةةم الةةذي أنيةة
ألنهةةةا تثيةةةر حةةةو  نوايةةةا م تسةةةاؤالت عديةةةدة وحةةةو  مقالةةةد م  ةةةاالت مةةةن التعاةةةه  ،قاسةةةية كةةةان ألةةةحابها فةةةي غنةةةى عنهةةةا

 .واالستنكان واالستهاان
 

 :والتفسيقية العوامل اليت أدت إىل بروز النزعة التكفريية

ي ومنا اةه سةعدة عوامب فاعلة في بروج  ذه النزعةة لةدى بعةض االتاا ةات فةي ال طةاب ا سةالمي غيةر المةس نا   
 :في العصر الحاقر ناملها فيما يلي

 .تضييم مفهوم ا يمان وتوسي  مفهوم الكفر أو ال ر  المترته على غياب فقه النال –1 

                                                

 . إن كان كافرا   (1)
 . إن كان فاسقا   (2)
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 .غياب الضاب  للحكم –2 
 دوالتوحة دأي إحةال  المعةايير الفاعلةة فةي محةون التفةر  ، ةر ية محةب المعةايير ال ةر يةإحال  معايير الحكةم غيةر ال –3 

 .!!الناش  عن منظون االتااه الضيم والتقسيم العقاطدي الم تب محب معايير الدين الحم
مةةةن قبةةةب بعةةةض االتاا ةةةات المكونةةةة لل طةةةاب ا سةةةالمي  «الرسةةةمية»اغتصةةةاب دون المةسسةةةات الدينيةةةة ال ةةةر ية  -4 
 ي ةةات  دومحاولةة تةرويج المطةةاعن فةي دواطر ةا وولةفها ب نهةا ال تعةدو كونهةا ماةر  ،الةر غيةر المةسسةي أو الداعمةة لةهالمع

وال تعةةدو  ،و ةةذا تاةةن لةةانخ علةةى علمةةار األمةةة و ي اتهةةا الدينيةةة المعتبةةرة ،الةةدينوال ت ةةدم  ،سياسةةية ت ةةدم األنظمةةة السياسةةية
 .بعينه ال ل دمة الدين والعقيدة وفتاوى مو هة ل دمة اتااه ، ونها نؤى مذ بية

تنامي المنارير الثناطية في تصون الضاب  للحكم بالكفر أو الفسم علةى بعةض المسةلمين تلونهةا لةالة االتاةاه أو  –5 
أي داخةةب المنظةةون  ،تلةة  الةةرؤى والتصةةونات التةةي تحمةةب دالالت التنةةاقض الةةذاتي «بثناطيةةة المنةةارير»  د. وأقصةة.التمةةذ ه
إنهةةةا تحمةةب داللةةة تكفيةةةر الملةةاير فةةي المةةةذ ه  ،كفةةةر بعةةض مةةن ال ينتمةةةون إليةةه وال يكفةةر مةةةن ينتمةةون إليةةهبحيةة  ي ،الواحةةد
أي التةي تتنةاقض مة  نؤى وتصةونات  ،بها تل  الرؤى والتصونات التي تحمب دالالت التناقض ال ان ي دكما يقص ،العقدي

 .ااه وقاب  االتااه الملاير. قاب  االت.أي دناطية الضاب  ،خرينيباتااه ملاير للحكم على ا
الشةةى فيهةةا مةةة الت الفتةةوى وشةةروط ا فتةةار ويليةةه عنهةةا ال بةةرة المتمثلةةة فةةي الدناسةةة تتوسةةي  داطةةرة ا فتةةار التةةي ت –6 

مةن  –أدى  ةذا إلةى اعةتالر مةذ ه ا فتةار مةن ال يسةتحم ممةن يفتةون باهةب  دوقة ،ال ر ية إلى  انه فقه الرواية أو النال
ف ةر  مةن نحةم  ،األمةر إلةى غيةر أ لةه د. ووسة. يقدنون مسة ولية ا فتةار وال علةم لهةم بمسةاطله وشةراططهوممن ال –غير علم 

 ،وساطر الحرفيين الةذين غةرتهم  ةو  لحةا م ،«الناان المفتي»و ،«الكهرباطي المفتي»، و«الساا  المفتي»االتااه وفا    ذا
كةان أولةى بهةم أن ينظفةوا بةه أفةوا هم مةن نواطة  فتةاويهم الكريهةة التةي وسةوا ا   ،ولم ي خذوا من را ر الدين إال  لاابا  قصةيرا  

وللقةةو   نةةات أولةةى  ،فللحكةةم عةةونات أولةةى بالسةةتر ،ونبمةةا كةةانوا مةةن ألةةدر النةا  إيمانةةا   ، عنة  بعةةض النةةا  فةةي عقيةةدتهم
 .وللسان جالت أن ى للعفو من جالت متو مة ،بالضا 
ان األحكةةام علةةى قاطليهةةا والتكلةةر فةةي تفسةةير ا بمةةا ي ةةدم قضةةية الحكةةم إلةةد دا عنةةاعةةدم التحقةةم مةةن دالالت األلفةة –7 

يةةا » :و ةو ينقةب لةي  اةانة سةمعها مةن بعةض العةوام و ةي ،قةا  لةي بعةض مةن ينتمةون إلةى اتاةاه مةا فات يةةومد . ولقة.المو ةه
 دوقة «يةا  وةو ه»ة كلمة دقرأت في بعض نصولها مةا يةد  علةى  ةذا التة در يقصة دفلق ،انظر كي  ت در النا  باليهودية «: و

فةاألولى نةدار هلل تعةالى بضةمير اللاطةه الةذي يةد   ، نةا  فةرر بةين العاةانتين :وقلة  لةه ،ها لتدن  الفرر بةين اللفظةينتقاط
يقصةدون  داليهةو  دفهةو إ ةالر علةى ا لةه عنة «يهةوه»وأما  ،«حاقر ال يليه»وفي بعض تفسيراتها  ،على الحضون ا لهي

الةذي يحمةب دالالت االنتقةام مةن بنةي إسةراطيب و ةو يمتهةنهم علةى  «إلةوييم»تصانات مقابةب إ ةالر . إله االن.به ا له القومي
 .!!أعداطهم دي

 ،بةالمةدرات اليهوديةةانظر إلى عدم الدقة في فهم دالالت األلفاا وإلى التكلةر فةي تفسةير ا والتسةرع فةي نبطهةا عقاطةديا   
تمةةام  د. وانظةةر إلةةى حكةةم لةةدن علةةى بعةةض النةةا  و ةةو بعيةة.لةةم يعرفةةوهونبمةةا  ،فةةي حةةين أن قاطليهةةا لةةم يقصةةدوا  ةةذا المعنةةى

! !و عةةن فةي ألةةفيار ،. إنةةه اتهةام ألبريةار.و ةو لةادن عةةن خطة  فةةي قةرارة اللفةظ ،غريةه عةن عقاطةةد م ،عةن عقةةولهم دالاعة
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لةةى اتاةةاه ألن الةةذي يصةةدن  ةةذه األحكةةام ينتمةةي إ ؛وكةم مةةن أحكةةام مثةةب  ةةذا الحكةةم لةةدنت علةةى أمثةةا   ةةةالر  ةةم بةةرار منهةةا
 ،فةي الحيةاة كةب لةال  دويةا للهةوى الةذي يفسة ،إنها أيديولو يات ملرقة تتهم من ت ار وتعفةو عمةن ت ةار ،ملاير التاا هم

 !.!ويقا  فيها كب  ميب
 :اآلخرين على احلكم ضوابط

دم وأن عةة ،إلةةدان الحكةةم د نةةا  عةةدة قةةواب  تضةةا  الحكةةم علةةى ايخةةرين ياةةه مراعةةاة قةةرونة توفر ةةا ماتمعةةة عنةة 
 :ناملها فيما يلي ،توافر ا أو غياب أحد ا يةدي إلى خلب في الحكم واقطراب في الرؤية والتصون

ألن  ؛أي من القو  الذي يبنى عليه الحكم من حي  وقوحه وقوة دالالتةه وقطعيةة معنةاه :التثبت من مبنأ الحك  –1 
أي رةا را  رهةونا   ،(1)«إال أن تةروا كفةرا  بواحةا  » :()و ةذا يةخةذ مةن قةو  الرسةو   ،بةب ويطعةن فيةه ،االحتما  يسق  الحكم

 .(2)«بال بهات دادنروا الحدو » :()وقوله  ،على الحكم لراحة ودون موانبةه ومفهومه ة. يد  بمنطوق.ار فيهةال خف
ري لمةا قةرب حضةون أ ةب أبةي الحسةن األشةع» :ا مام الذ بي مقولة نقلها البيهقي عن ا مام األشةعري نصةها دأون  دوق 

 ؛أنةةي ال أ فةةر أحةةدا  مةةن أ ةةب القبلةةة :علةةيَّ  دأشةةه :فقةةا  ،دعةةاني ف تيتةةه –السرخسةةي  دوالقةةو  ألج ةةر بةةن أحمةة –دفةةي دان بلةةدا
وكةةذا كةةان شةةي نا  ،وبنحةةو  ةةذا ُأمرنةا :وقةا  الةةذ بي «. ةةذا كةب اخةةتالف العاةةاناتوإنمةةا  ،واحةةد دألن الكةب ي ةةيرون إلةةى معبةو 

ال يحةةةافظ علةةةى الوقةةةور إال » :()قةةةا  النبةةةي  :ويقةةةو  ،ال أ فةةةر أحةةةدا  مةةةن األمةةةة أنةةةا :ابةةةن تيميةةةة فةةةي أواخةةةر أيامةةةه يقةةةو 
و ةةذا يةةنم عةن دقةةة فةةي الةةتحفظ والتحةوط فةةي إلةةدان األحكةةام علةةى  .(4)«(3)«فمةةن لةةزم الصةةلوات بوقةور فهةةو مسةةلم ،«مةةمن

 .ايخرين ياه مراعاته
 –مةا تلفةظ امةرؤ بلفةظ الكفةر مكر ةا  أو مضةطرا  فرب :التةي وردت فيهةا م ةاني ا حكةامم رفة الفروف والمالبسةات  –2 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ژ  :يةةةد  علةةةى فلةةة  قةةةو  هللا تعةةةالى –ولةةةيس بكةةةافر فةةةي الحقيقةةةة 

فةةةةةةةةةةةةةةةالمكره أو  ،(5)ژ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ    ک ک ک ک گ گ گ گ
ي حةةةةا  لكةةةن فةةةةي إ ةةةةان كراييةةةة فعةةةةب المحظةةةون فةةةة ،ألن الضةةةةرونات تبةةةي  المحظةةةةونات ؛المضةةةطر ال يصةةةةدر عليةةةه الحكةةةةم

والاةدا   ،الهةوى والت ةهي دولةيس بماةر  ،على أن تقدن الضرونة بقدن ا الم رو ة شرعا   ،وعدم ان راك الصدن به ،الضرونة
 .فهن توفر في قو  الكفر فل  فقاطله كافر ،والسفطسة

 :اإلعذار بالتأويل وأهمية التحقأل من دالالت ا لفاظ –3 
 :التحقأل من دالالت ا لفاظ :أوالا  
و نةا ال  ،القاطب بقوله الدا  رةا ره علةى الكفةر معنةى آخةر غيةر الكفةر دفربما يقص :ي به استيضاك القو  من قاطلهويعن 

                                                

 . (6532نقم ) «ترون بعدي أمونا  تنكرونها»: باب قو  النبي، كتاب الفتن: ن حدي  أخر ه ا مام الا اني في لحيحهم  زر (1)
 . سبم ت رياه (2)
 . (273باب المحافظة على الوقور نقم )، كتاب الطهانة وسننها: ا ة في سننم الحدي  لحي  أخر ه ا مام ابن (3)
 . 240، 239فالقرقاوي د/ «  التراث والتمذ ه واالختالفم  ي  نتعامب»: قال  عنن (4)
 . 106: سونة النحب (5)
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يةد  علةى الكفةر ببيةان دالالتةه عليةه مةن  –أي القةو   –االستيثار من أنه  دإال بععليه بالكفر يلني الظا ر عن دف  الحكم 
، و ةي ات و ةوه، ألن األلفةاا حمالةة فلةه بكةافركفر كان كذل  وإال فلةيس قاطلافهن  ابم قوله را ر اللفظ الدا  على  ،قاطله

اختالفهةةا يحمةةب اللفةةظ علةةى المعنةةى غيةةر الةةدا  علةةى الكفةةر  دوعنةة ،تكةةون م تلفةةة فةةي ماانيهةةا ودالالتهةةا دوقةة ،دريةةة بالمعةةاني
تمةةب الكفةةر مةةن تسةةعة وتسةةعين بابةةا  لةةو أن قةةوال  يح»بعةةض علماطنةةا األ ةةالر فةةي ألةةب الحكةةم انطالقةةا  مةةن المبةةدأ الةةذي قةةرنه 
 «.حمب على ا يمان ال على الكفر دويحتمب ا يمان من باب واح

  :اإلعذار بالتأويل :ثانياا  
يد  علةى فلة  حةدي  الا ةاني عةن  دفي االعتقا ديتو م منها خالف المرا دومن باب فل  معرفة دالالت األلفاا التي ق 
فلةم يحسةنوا  ،فةدعا م إلةى ا سةالم ، زيمةة يإلةى بنة () دبةن الولية دخالة ()بعة  النبةي » :قا  ()هللا بن عمر  دعب

حتةى إفا  ،ودفة  إلةى كةب ن ةب منةا أسةيره ،يقتةب مةنهم وي سةر دفاعةب خالة ،لةا نا ،لةا نا :فاعلةوا يقولةون  ،أسةلمنا :أن يقولوا
حتةةى إفا  ،وال يقتةةب ن ةةب مةةن ألةةحابي أسةةيره ،أقتةةب أسةةيري  وهللا ال :فقلةة  ،كةةب ن ةةب منةةا أسةةيرهأن يقتةةب  د ةةان يةةوم أمةةر خالةة
 .(1)«مرتين –داللهم إني أبرأ إلي  مما لن  خال :يديه فقا  ()فرف  النبي  ،فذكرناه ()قدمنا على النبي 

ا و ةةم إنمةةةا كةةةانو  ،ولةةةم يقبلةةوا االنقيةةةاد ،بةةة نهم أنفةةو مةةةن لفظةةة أسةةةلمنا «لةةا نا»مةةةرتين لفظةةةة  دت ويةةةب خالةة :فيةةةه دوالشةةاه 
كمةةةا فةةةي إحةةةةدى  ،خالةةةدا  فلةةةم يعا اةةةه وتحمةةةب ديةةةة المقتةةةولين ()ف عةةةذن النبةةةي  ،يقصةةةدون إعةةةالن ا سةةةالم ف خطةةة وا اللفةةةظ

 .(2)«الروايات
عةذن ب نةه لةم يكةن فطنةا  بهةذا  دولكةن خالة ،تركنا ديننا الةذي كنةا نةدين بةه وأسةلمنا «لا نا» :يكون مراد م من قولهم دوق 
 () دخالة وال يسةوغ  ةذا اتهةام ،من أن مراد م بها خالف فهمةه لهةا «لا نا»لمضامينية للفظة من الصيلة الداللية ا دالمرا

 .ب نه كان يقتب المسلمين
. ألن الظةا ر يةخةذ بةه .فياه الكر عنه وتبرطته مةن الحكةم عليةه ،بقوله الكفر د ذا وعندما يصرك القاطب ب نه ال يقص 

مةن  داالسةتيثار منةه ب نةه يقصة ديةخذ به فةي تقريةر الحكةم عليةه بةالكفر إال بعة وال ،يثار من لاحاهتتقرير ا يمان دون االس
مة  أنةه  (3)قتةب ن ةال  بظةا ر الحةا  دوكةان قة ،الصةحابة دعلةى أحة ()خذ مةن إنكةان الرسةو  ة و ذا ما ي ،القو  داللة الكفر

فراعةةى رةةا ر  ،لفةةظ الةةدا  علةةى التوحيةةدبهةةا رةةا ر ال دولةةم يةةر  ،فتةة و  شةةهادته ب نةةه قالهةةا م افةةة القتةةب دنطةةم كلمةةة التوحيةة دقةة
 ،حكمةه عليةه بةالكفر دو و نطقه بال هادتين ف دى فل  إلةى فسةا ،و و كفر  ذا الر ب دون را ر الحا  اينيّ  ،الحا  الاعيد

فةذل  سةر بيةنهم  ،لةه أننةا كمسةلمين لةم نةةمر بالتنقيةه عةن قلةوب النةا  ()وبيانه  ،إياه بقتله ()وبالتالي ت ط ة الرسو  
وهللا تعةةالى يتةةولى حسةةابهم مراعةةاة أللةةب الفطةةرة التةةي فطةةر هللا النةةا   ،وإنمةةا يكفينةةا مةةن إيمةةانهم رةةا ر القةةو  ،وبةةين نبهةةم

 .(4)«أفال شقق  عن قلاه»عليها 

                                                

 . (4339نقم ) 59باب ، كتاب الملاجي : لحي  الا اني  (1)
 . ر   سابمم 242فالقرقاوي . د/  التراث والتمذ هم  ي  نتعامب (2)
 . ادتيناي بظا ر كفره قبب نطقه بال ه: بظا ر الحا  (3)
 . (140نقم )، أن قا  ال إله إال هللاد باب تحريم قتب الكافر بع، كتاب ا يمان: سلم في لحيحهم أخر ه ا مام (4)
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 :عن الفن والهوص  دالب  –4 
أحكةام بةالكفر  بب يحمةب الةاعض علةى إلةدان ،الحكم دألن الظن يفس ،ويعني  ذا الضاب  عدم بنا األحكام على الظن 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ  :قا  هللا تعالى دوق ،يكونون أبريار منها دأو الفسم على ايخرين ق

سوار أ ان معبرا  عن  وى النفس  ،كما يعني به عدم بنار األحكام على الهوى بكب لونه وأ يافه ،(1) ژ ڤ ڤ ڤ ڤ
 :لهوى داخةب فةي نهةي هللا تعةالى المسةلمين عةن األخةذ بةه فةي قولةه تعةالىوالحكةم بةا ،أو  ةوى الطاطفةة أو االتاةاه أو المةذ ه

دعةةةةاويهم وإبطةةةةا   دو ةةةذا فةةةةي معةةةةرض إقامةةةة الحاةةةةة علةةةةى الكةةةافرين وتفنيةةةة (2)ژ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئژ 
فصةةاحه  ،فضةةال  عةةن أنةةه مضةةيعة للعقةةب ،علةةى أن اتاةةاع الهةةوى  اةةادة لليةةر هللا تعةةالى ،مةةذا بهم فةةي  اةةادة غيةةر هللا تعةةالى

قةرن الرسةو   دوقة ،و ةو ن ةب ال فطنةة لةه وال فقةه ،أن يسةمعه دال يسم  إال ما يرية هكما أن ،أن يراه  دوى ال يرى إال ما يرياله
() علةى  :قةا  ،نعةم :قةا  ؟ ةب نأية  ال ةمس» :فةي معةرض ال ةهادة –نقةوان هللا علةيهم  –ألحابه  دفل  في قوله ألح

 :ا ةةةةةنهةى القةرآن الكةريم عةن الظةن فق دوقة ،هةوى والظةن عةن موقة  الحكةموفي الحدي  ال ةري  إقصةار لل ،(3)«مثلها فاشهد
نوي عةةةن الرسةةةو  دوقةةة ،(4) ژ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ     پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿژ 
()  و ذا في معرض التحذير والنهي عن الظن ،(5)«إيا م والظن فهن الظن أ ذب الحدي » :أنه قا. 

 : مي  ا حكامالتوسط واالعتدا  في الحك  وعدم ت –4 
بةين فيةه تنةاجع »الةذي  «الصةوفية»و «التصةوف»    ومما يست نس به في  ذا قو  ا مام ابن تيمية في بيان موقفةه مةن 

فطاطفةةة فمةة  الصةةوفية والتصةةوف  :قةةا  دوقةة ،وماةةالغ فةةي الةةذم وا نكةةان ،مةةا مةةا بةةين ماةةالغ فةةي التعظةةيم ،النةةا  فةةي  ةةريقهم
و اطفةة غلة  فةيهم وادعةوا أنهةم أفضةب  ،ونقةب عةن  اطفةة مةن أ ةب الفقةه والكةالم ،السةنةخان ون عن  ،إنهم مبتدعون  :وقالوا

 «.وكال  رفي األمر فميم ،األنبيار دال لم وأ ملهم بع
 ،ففةيهم السةابم المقةرب بحسةه ا تهةاده ،غيةر م مةن أ ةب  اعةة هللا دكما ا تهة ،والصواب أنهم ماتهدون في  اعة هللا 

وفةيهم مةن يةذنه فيتةوب أو ال يتةوب  ،في ط  دياته دوفي كب من الصنفين من ق ،أ ب اليمينالذي  و من  دوفيهم المقتص
 .(6)«من المنتسبين إليهم رالم لنفسه عاف لربه

وعةةةدم تعمةةةيم  ،مةةةن الطةةةرك المةةةذ بي النقةةةدي داالعتةةةدا  فةةةي الحكةةةم علةةةى ايخةةةرين والتاةةةر  :مةةةن هةةةذا الموقةةة  دويسةةةتفا 

                                                

 . 28: سونة النام (1)
 . 23: سونة النام (2)
 . باب في ت مي  العا س، «التوبة»الااب ال امس ، أخر ه ا مام البيهقي في شعه ا يمان (3)
 . 12: راتسونة الحا (4)
 . (4747باب ال ي طه على خطاة أخيه حتى ينك  أو يدع )، كتاب النكاك: أخر ه ا مام الا اني في لحيحه (5)
 . ر   سابم. م49، 48فالقرقاوي . د/  التراث والتمذ ه واالختالفم  ي  نتعامب (6)
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كثيةر ممةن ينتمةون إلةى اتاا ةات م تلفةة إلةى تبدعةة الصةوفية وتفسةيقهم وفم  –سةر له –خالر  ةذه الماةادئ  دوق ،األحكام
واعتبروه خان ا  على ا سالم إلى دن ةة ولةل  إلةى النهةي عةن قةرارة كتةه ا مةام اللزالةي و ةو علةم مةن أعةالم  «التصوف»

وفةي الةدفاع  ،ا سةالمية وميادينهةاعلةى الكفةر غيةر المنضةا  فةي دواطةر المعةانف  دالمعرفة ا سالمية وله باع  ويب في الةر 
 .عن ا سالم

 :،  ماو ذا مدانه على أمرين ،ما ثبت بيقين ال ينفأ إال بيقين –6 
 .ال ي ر  من الملة إال بتوافر ال روط وانتفار الموان  –أ 
 .ال ط  في الحكم با يمان أ ون من ال ط  في الحكم بالكفر –ب 

 :منها ،و ذا مدانه على أمون ،رعون بالتكفيريخطئون لكن ال يتس دقأهل ال ل   –7 
 .ال يكفر المةمن بكب فنه أو بكب بدعة –أ
 .ال نكران وال  اران دفي مساطب اال تها –ب
 .إفا لزم الهار فهنما  و للت ديه ال لالطتالف – 

  :منها ،و ذا مدانه على أمون ،األخذ بالظا ر وهللا يتولى السراطر –8 
 .ن كان الاا ب خالفهالعبرة بالظا ر وإ –أ
 .أحكام الدنيا على را ر ا سالم –ب
 .إ رار األحكام على را ر النا  ال على قناعتنا القبلية – 
 .تتطابم أو ال تتطابم دأحكام الدنيا وايخرة ق –د

 .بما ال يحتمب الت ويب (1)التكفير بما يظهر من قو  أو فعب أو إقران -ه 
 .لى ايخرين حتى يكون الحكم عن  بينة ويرتف  الظلم ويتحقم العد  وا نصافو ذه  ملة من الضواب  للحكم ع 
 
 
 

                                                

 .   سابمر . م256 - 251فالقرقاوي . د/  التراث والتمذ ه واالختالفم ي  نتعامل (1)
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 :  التربيرية النزعة  إشكالية  عرض سادسا 
والهةدف  :فمنحصر فةي داطةرة الحةم المطلةم :ف ما ا ياابي ،خر سلبي  واي ،أحد ما إياابي   ،التبرير قضية فات و هين 

 ةذا التبريةةر إقةةفار الم ةةرو ية علةةى األفعةةا   دومقصةة ،ي تةةدي أو تةةدف  إلةةى فعةةب مةةامنةه تفسةةير األسةةااب وبيةةان الةةدواف  التةة
أو بمعنةى  «التة دير والتة در»و ،«ا قنةاع واالقتنةاع»وال ي فةى مةا لةه مةن أ ميةة كبةرى فةي دواطةر  ،واألفكان والماادئ واللايات

فينةةدف  إلةةى التصةةديم ال إلةةى  ،لعقةةب المةةدن يمةةي  أسةةااب ال ةة  أمةةام او  ،إنةةه يةةدف  العقةةو  إلةةى داطةةرة الةةوعي المطلةةم :آخةةر
 ؛و ةةي وادقةةة ال طةةى ،والتصةةديم العملةةي ،ويللةةم دون الةةنفس مةةعدر ال ةة  واالنتيةةاب فينةةدف  إلةةى النةةزوع السةةلوكي ،التكةةذيه

وياقةى التصةديم  ،أي ك ر ألو ه العلةب والمبةرنات ،«لمافا»إ ابة لريحة عن السةا  والتبرير  و  ،ألنها تنزع نحو اليقين
. فمةةةن قويةةة  حاتةةةه فةةةي إيضةةةاك .قةةةوة وقةةةعفا   ؟«لمةةةافا»أو حصةةةو  اليقةةةين أسةةةير ا  ابةةةة عةةةن السةةةةا  بةةةة  ،لقلبةةةي والعملةةةيا

ومةةن قةةعف  حاتةةه جادت إمكانةةات ف ةةله وانصةةرف النةةا   ،المبةةرنات جادت فةةرف نااحةةه فةةي إقنةةاع النةةا  بمةةا يةةدعو إليةةه
وي سةةر الحةةم  نةةدا  مةةن  ،وات التبريةةر وخطةة  فةةي إ راراتةةهلقصةةون فةةي أد ،و نةةا  تتيةةه معةةالم الحةةم أمةةام الطةةالبين لةةه ،عنةةه

 .!! نوده كان في أمس الحا ة إليه
أي التبريةةر  ،«التبريةةر التةةوافقي»ويمكةةن أن نطلةةم عليةةه  «الحقيقةةة»ال تبريةةر  «النزعةةة»أمةةا التبريةةر السةةلبي فهةةو تبريةةر  

وفةي  ،ون حو  المذ بية ويضرب فةي  ةذون االتاةاهإنه إفن تبرير يتمح ،أو االتااه أو الهوى  ،الذي يتوافم م  فكر المذ ه
! وال نيةةه أن  ةةذه النزعةةة تعمةةب بفاعليةةة حةةو  القطةةه السةةاله مةةن أقطةةاب !أحيةةان كثيةةرة ي لةةال للهةةوى العلمةةي أو الفكةةري 

أي أن نااحاتةةه فةةي التبريةةر تتناسةةه  ،عةةن الحقيقةةة دوكلمةةا أمعةةن لةةاحبها النظةةر فةةي التبريةةر كلمةةا بعةة ،االسةةتقطاب الفكةةري 
ة لهةوى مذياةةه أو اتاا اتةه كلمةةا تضةةارل  يةةفكلمةةا قوية  نزعتةةه التبرير  ،ا  مةة  إخفاقاتةه فةةي إبةراج أو ةةه الحقيقةةة المطلقةةعكسةي

 !!األلولية وقضايا الدين الكبرى  دفرف الولو  بالنا  إلى الحقيقة المطلقة المادلة في النصوف ال ر ية والقواع
اقةةات علةةى بعةةض الماةةادئ أو التصةةونات المذ بيةةة تمثةةب حزمةةا  مةةن ويهةةدف التبريةةر السةةلبي إلةةى إجاحةةة كةةم مةةن االعتر  

و ةةذا النةةوع مةةن التبريةةر يعنةةي أن  نةةا  علةةى محةة  االختاةةان العلمةةي لهفكةةان تصةةونات  ،المةةةدرات علةةى قناعةةات ايخةةر بهةةا
يسةت دمه  دقةو  ،عةن المةذ ه أو الةرأي «موقر الةدفاع»و و ما  عب  ذا النوع من التبرير في  ،غير مقبولة من قبب الاعض

الاعض كمبدأ دعوي إفا است ةعروا أن مثةانات لل ة  تلةوك فةي األفةم الفكةري تمثةب عاطقةا  دون اعتنةار ماةادئ المةذ ه أو ندا  
 .على افتراقات ف نية فاتية دون أن تكون واندة من إ ان خان ي

 

 :التربيرية خماطر النزعة 

 :تتمثل خطورة التبرير السلبي فيما يلي 
 دو ذا يعني أن النزعةة التريريةة قة ،هالمذ ه وقناعات االتااصوف التي تتضمن دالالت مناقضة ألفكان إجاحة الن –1 

ريةه فةي إداةات قضةايا م ظَّ ن  ألنها ال تسعر دعةاة المةذ ه ومُ  ؛تمثب مصادنة قوية لاعض النصوف المصدنية قطعية الداللة
 .الفكرية
و ةةذا يعنةةي أن  ،أي الفكةةر والفكةةر المتنةةاقض ،«دناطيةات الفكةةر»ه أو مةةا يمكةةن أن نطلةةم عليةة ،دعةم دناطيةةات األفكةةان –2 

وال تمثب مرتكزا  مةن مرتكةزات التوافةم بةين  ،النزعة التبريرية تعمب بقوة على تعميم  وة ال الف الفكري في الوس  ا سالمي
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 ةالف الةذي يةةدي إلةى تلةاير بحي  تكون  سونا  فكرية لمعالاة إشكاليات  ذا النوع من ال ،األفكان المطروحة على الساحة
 .الماادئ واللايات

أي أن النزعةةة التبريريةةة تمثةةب نوعةةا  مةةن الولةةاية علةةى الفكةةر والقناعةةات تةة بى إال القبةةو   ،..الطةةرك القسةةري لهفكةةان –3 
 .الذي يفترض لحته من قبب دعاته دون لحة الرؤى والتصونات الملايرة دبالرؤية الواحدة أو التصون الواح

ألنهةا  ؛إنمةا  ةو حقيقةة م ةرو ية للتسةل  واالسةت ثان والتحيةز ،األمون القسرية من فلسفات ومسةوغات ترته علىإن لم ي 
وتةةة ج نةةةان العةةداوة والالضةةار وتسةةةتدعي  ،والثةة ن واالنتقةةام د ميعةةا  تنةةاقض العةةد  والعقةةةب وتمةةه الةةدنيا بالصةةراعات واألحقةةةا

وتسةةوغ تسةةل  ا نسةةان علةةى ا نسةةان  ،اجين العةةد  والكرامةةة السةةلميةالحةةروب والنزاعةةات التةةي تلهةةم الا ةةرية بسةةبه غيةةاب مةةو 
 .(1)«مهما ات ذ  ذا التسل  من أشكا  التدليس وفلسفة التبرير والتمرير ،الذي يعتبر مصدن ال ر في العالم

 ديةرين مةن النقةاوال تةرور أف ةان الكث ،المنهاةي العلمةي دأمةام النقة دولما كان إدنا  الحقيقة أن األفكان القسرية ال تصةم 
إن  –أ روحةات المةذ ه أو االتاةاه فةي كثيةر مةن األحيةان  دولمةا كانة  تهةد ،والمت صصين والمفكرين والمصلحين وغيةر م

 :لا  كثير من ألحاب  ذه األ روحات إلى أمرين –لم يكن في  لها 
لهةذه القةيم المعيانيةة المذ بيةة فات  الفلسفة التبريرية و ي تمثب الدفاع عن قضايا أ روحاتهم أمام اتااه نافض :أولهما 
 .أي التي ال تعبر عن حقيقة ا سالم و و ره ،الطرك
إال علةةى مبةةدأ غيةةر  دويمكةةن أن يطلةةم عليةةه فلسةةفة االلتفةةاف والتةةدوير والتونيةةة التةةي ال تعتمةة ،فلسةةفة التمريةةر :ثانيهمةةا 

 .عاد  و و اتهام ايخر بعدم الدناية والفهم وقلة العلم
لةةون إقةةمحال   د. وتتعةةد.. و ةةذا نتياةةة  بيعيةةة للتبريةةر السةةلبي لهفكةةان والماةةادئ المذ بيةةة.الحقيقةةةإقةةمحال   –4 

أو  ،أو تاا ةب و ةه الحةم فةي بعةض القضةايا أو الحكةم عليةه بال طة  ،الحقيقة من حي   مس النزعة التبريريةة معةالم الحةم
 .وعهم السلوكيمما يةدر على قناعات المدعوين الفكرية ونز  ،إدانة ال بهات حوله

 

 :اإلجيابي التربير إجيابيات 

ال يفوتنةةا ونحةةن نتحةةدث عةةن م ةةا ر التبريةةر السةةلبي أن نبةةين إياابيةةات التفكيةةر ا ياةةابي لهةةذا النةةوع مةةن التبريةةر والتةةي  
  :تتمثب فيما يلي

 . الر و ه الحم الم تلر فيه في القضايا المثانة للاد  –1 
 .نتيه العقلية والقلبيةدف  المدعوين إلى التصديم بصو  –2 
 .قا  مسانات النزوع العملي المترته على قوة اليقين –3 
 .أي حقيقة المذ ه واالتااه أو الرأي ،االنتصان للحقيقة المطلقة ال للحقيقة المقنعة –4 
 .قوة االستدال  على لحة األفكان وعدمها في معرض ا داات والنفي وقط  النزاع وإجالة أو ه االشتااه –5 
فةةي بةةرادن التبريةةر السةةلبي ممةةا  علةةه أسةةير  –فةةي أحيةةان كثيةةرة  –يةةا  مةةا كةةان فةةهن ال طةةاب ا سةةالمي المعالةةر وقةة  أو  

                                                

 –وجانة األوقةاف وال ة ون ا سةالمية  –كتةاب األمةة ،     6ف «إفريقيةا نموف ةا  »حسنة لكتاب اللرب ودناسة ايخةر د عمر عبيد/مقدمة  (1)
 .  ة 1424ن ه  – 23   96قطر ع 
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وتةةداف  ب راسةة عةةن تصةوناتها وأ روحاتهةةا وانتماراتهةا علةةى  ،المذ بيةة الملرقةةة التةي تصةةادن كةب مةةا يلةاير فكر ةةا وماادطهةا
فةةةي ال طةةةاب ا سةةةالمي المعالةةةر  «المبةةةدأ المعرفةةةي»! وبتةةة دير  ةةةذا !هالةةةذي ياةةةه أن ال ي تلةةةر فيةةة «البةةةديب الحةةةم»أنهةةةا 

فةي تصةونه سةيفا   «البةديب الحةم»بةب والمصةادمات وألةا   ،تعرض الفكر ا سالمي الملاير لمو ات عاتية من المصةادنات
 .ا  به الحقيقة المادلة في  ذا الفكر الملاير وإن كان لحيحا  ت  لو مسلطا  تُ 

 :  االنتقائية كاليةإش عرضسابعا 
إحةةةدى أخطةةةر ا شةةةةكاليات التةةةي تعةةةاني منهةةةةا منةةةا ج الةةةدعوة ومةةةةا يترتةةةه عليهةةةا مةةةةن نؤى  «النزعةةةة االنتقاطيةةةةة»تعتبةةةر  

 ،المنبثةم عنةه «االتقةار الةداللي» كمةا تعنةي بالضةرونة ،«االنتقةار النصةي»و ةي تعنةي  ،وتصونات ال طاب الديني المعالةر
أشةةةاه بعمليةةة اال تةةةزار  –أعنةةةي االنتقاطيةةة  –و ةةي  ،الت أم ةةةا  فةةي نحةةةم  ةةذا الةةةنالوالةةدال ،فلةة  أن الةةةنال نحةةم الةةةدالالت

 «.وتحييز الداللة ،تحييز النال»بها  دويقص ،وكذل  اال تزار الداللي ،النصي
المركةةزي للنصةةوف  دوبنةةار  عليةةه فاالنتقاطيةةة محةون فاعةةب ومةةةدر بقةةوة فةي آليةةة الطةةر  ،فةالتحييز دمةةرة مةةن دمةةرات االنتقةار 
 .الت التي ال تتوافم م  أ روحات المذ ه أو االتااه في ال طاب ا سالمي المعالروالدال
التفكيةةر  دو ةةذا عكةةس لقواعةة ، عةةب الةةنال والداللةة منحةةاجين إلةةى فكةةرة مةةا :بةةالتحييز النصةةي أو الةةداللي دعلةى أننةةا نقصةة 

 ،ومبنةى للقبةو  والةرفض ،ات والنفةي  لةب فةي ا داة «االسةتدال »يةدي إلى اخةتالف قضةية  دالمنطقي والاح  العلمي الاا
فةةالمنهج إمةةا منطقةةي وإمةةا  ،. وال مريةةة أن عكةةس منطقيةةة المةةنهج عبثيتةةه.وت سةةيس للحكةةم المنضةةا  علةةى الةةرؤى والتصةةونات

 .وال يصدر بها تصون ،وال ياطب بها مذ ه ،والام  بينهما عبثية في التفكير ال تقر بها حقيقة ،عبثي
ن االنتقةةةار اختيةةةان كامةةةب للنصةةةوف مةةةن سةةةياقها أو اختيةةةان إمةةةن حيةةة   «واال تةةةزار رتقةةةااالن»وإفا كةةةان دمةةةة فةةةرر بةةةين  

فةهن الاةام  بينهمةا  ،وبتةر للةدالالت مةن مظانهةا النصةية ،وأن اال تزار قطة  للنصةوف مةن سةياقها ،الدالالت من نصولها
واغتيةةاال   ،للبنيةةة الحيويةةة للاسةةد دإفسةةاوإفا كةةان ا تةةزار األم ةةا  مةةن الةةرحم  ،المقنةة  أو بةةاألحرى  «االختيةةان الملةةرض» ةةو 
 .للتصونات واغتياال  للحقيقة فهن اختيان األدلة تح  مظلة النزعة االنتقاطية إفسادا   ،للحياة
واالختيةةان المقنةة  مةةا  ةةي إال  ،والتحييةةز ،بصةةونتيه النصةةية والدالليةةة «اال تةةزار»وأيةةا مةةا كةةان فةةهن العمليةةات االنتقاطيةةة و 

بهةةةا  دعمليةةةة االسةةةتدال  بمةةةا فيهةةةا محون ةةةا النصةةةي إلةةةى  انةةةه محون ةةةا العقلةةةي والةةةداللي يفسةةةلةةةون مةةةن لةةةون الةةةتحكم فةةةي 
 ،واقةةمحال  الحركةةةة الفكريةةةة ،المنضةةةا  د ةةرارات اال تهةةةاإوتالشةةةي  ،االسةةةتنااط داألمةةةر الةةذي يترتةةةه عليةةةه فسةةا ،التصةةون

! وال ي فةى مةا فةي  ةذه المنهايةة !لهفكةان وسقوط العقب في برادن  ذه العمليات الفاعلة على محون التحكم والتو يه القسري 
ومةا يترتةه عليهةا مةن نؤى وتصةونات  ،المو هة من أدر بالغ في المسانات الفكرية الملالية أو المفر ة في المنةا ج الدعويةة

 .سوار دال طاب ا سالمي المعالر على ح
  :عة االنتقاطية فيما يليفي قور ما سبم نستطي  أن نست لال سلبيات النز  :سلبيات النزعة االنتقائية 
 .إقصار بعض النصوف عن مظان االستدال  –1 
وكةةةذا فةةةي عمليةةةات  –أي فةةةي مةةةو ن ا داةةةات والت لةةةيب  –تاا ةةةب بعةةةض النصةةةوف فةةةي عمليةةةات البنةةةار الةةةداللي  –2 

 .!!التنظير الفكري أو المذ بي أو الطاطفي
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أن تحمةب دالالت الفكةرة المناقضةة أو  –دالمةكةإن لةم يكةن مةن  –إقصار وتاا ةب دالالت نصةية كةان مةن الممكةن  –3 
 .الحكم الملاير

و كةةةذا تةةةةةدر  ةةةذه السةةةلبيات بقةةةوة فاعلةةةةة علةةةى األ روحةةةات الفكريةةةةة  (،2 ،1)و ةةةذا مترتةةةه علةةةى السةةةةلبيتين السةةةابقتين  
يةة المنظةون التةي ال ويةدعم عمليةات الطةرك أحاد ،المتعددة المنارير التي تحمب الرأي والرأي ايخر أو الفكرة والفكةرة الملةايرة

ويلقةةي بظةةال  كثيفةةة علةةى عمليةةات التةةر ي  فةةي  بمةةا يةةةدر علةةى أو ةةه االحتمةةا  الةةداللي ،تعنةةي إال الطةةرك القسةةري لهفكةةان
 «.فقه االختالف»مما يضيم فقه النال والدناية الكاملة بة  ،ومراعاة فقه األولويات المقالدية والداللية ،المساطب ال الفية

وليسةةة   ريةةم الفرقةةة النا يةةةة  ،« ةةي  ريقةةة اللةةالة الهةةةالكين مةةن الفةةرر المبتدعةةة»نتقاطيةةة واال تزاطيةةةة و ةةذه النزعةةة اال 
مهةم ف ريقةة ال ةوان  الةذين لة  الحةدي  فةي  –والاماعة المنصونة القاطمةة علةى أمةر هللا الةذين يهةدون بةالحم وبةه يعةدلون 

وأعرقةوا باةانبهم عةن النصةوف القرآنيةة  (1)ژ ڈ  ژ ژڑڈ   ژ تمسكوا بنال  دفق –دكما قا  ا مام أحم ،من ع رة أو ه
 .األخرى التي خصص   ذا النال

ٱ ژ  ،(2) ژ ڃ ڃ چ چ چ چڇژ  : ريقة دعاة الابر الذين تمسكوا باعض اييات مثب قوله تعالى 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ  ،(4)ژ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ  ،(3)ژ  ٻ ٻٻ ٻ پ پ  پپ ڀ ڀ ڀ

 .(5) ژ ڱ ڱڱ

 ڃ ڃ ڃ چ چ چچژ  :إ ان ةا مثةب قولةه تعةالى دلتةي تفسةر  ةذه اييةات وتحةداألخةرى ا ايياتويلفلون  

ڃ ڃ ڃ ژ  ،(8)ژ ہ ھ ھ ھ   ھ ے  ےژ  ،(7)ژ ی ی ی جئ حئ مئ ىئ       يئژ و ،(6) ژ

چ چ  .(9) ژ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڃ چ
 .وأغفلوا اييات التي استد  بها الابريون  ،والمعتزلة نظروا إلى  ذه اييات 
كةه هللا لَّ بمةا م   ،و و الذي يقةرن مصةير نفسةه ،فو م ي ة وقدنة ،أن ا نسان مكلر م تان داييات يفيوالحم أن ماموع  

ي ة ا نسةةان قةةةمن  ةةولكةةن م ،وهللا ال يظلمةةه شةةي ا   ،وإن ا تةةدى وعمةةب لةةالحا  أو قةةةب وأسةةار ،إيةةاه مةةن إمكانةةات ووسةةاطب
                                                

 . 40: سونة يوسر (1)
 . 30: سونة ا نسان (2)
 . 102: سونة األنعام (3)
 . 96: سونة الصافات (4)
 . 8: سونة فا ر (5)
 . 29: سونة الكهر (6)
 . 37: سونة المددر (7)
 . 62: سونة الفرقان (8)
 . 108: يونس (9)
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 .ي أن ي ار بم ي ة هللا ويعمب بقدنتهأ ،فهو ي ار ألن هللا تعالى شار له أن ي ار ،م ي ة هللا تعالى
ومنةةا مةةا ي لقةةه بوسةةاطب وأدوات  ةةو  ،ولكةةن مةةن األشةةيار مةةا ي لقهةةا مااشةةرة ،وهللا تعةةالى خةةالم كةةب شةةير فةةي  ةةذا الكةةون  

 .فا  ي لم وا نسان يفعب حقيقة ال مااجا  وال و ما   ،خالقها أيضا  
 ،ن لةه تعةالى ألطةاف ومةن  نبانيةة ي ةتال بهةا مةن ي ةار مةن  اةادهولكة ،يسر هللا تعالى سبيب الهداية لكب المكلفةين دوق 

ۉژ ب عما تفعب    سو و ذا ش ن األلويية التي ال تُ  أو فةي  «القدن»ولو أن المتناجعين في  ،(1) ژ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ
سةةةابقة  معةةةوا النصةةةوف بعضةةةها إلةةةى بعةةةض ونظةةةروا فيهةةةا متةةةدبرين دون تعصةةةه لو هةةةة نظةةةر  «الابةةةر واالختيةةةان»قضةةةية 
 .(2)«ولم يميلوا م  الملالين وال م  المقصرين ،إلى الصراط المستقيم في  ذه القضية ال تدوا
ومعالاةةةة  ،والمقالةةةدي لةةةتفهم أو ةةةه الظةةةوا ر الفكريةةةة ،الةةةداللي والمضةةةاميني :ومةةةن دةةةم تةةة تي أ ميةةةة االسةةةتقرار ب نواعةةةه 

 .وفقه المقالدقصوناتها وكا  نزوعاتها المذ بية باستقصار النصوف وت مب المعاني والدالالت 
ومةةن المسةةتقر فةةي الةةذ ن أن أي قصةةون فةةي إ ةةرار االسةةتقرار والتتاةة  واالستقصةةار يةةةدي إلةةى ا تةةزار المضةةامين واألدلةةة  

ممةةةا يوقةةة  النةةةا  فةةةي متا ةةةات اللةةةاس  ،ممةةةا يةةةةدي إلةةةى قصةةةون الفهةةةم واالسةةةتنااط وا فتةةةار والتفسةةةير ،والمعةةةانف دوالمقالةةة
يفتقةةر إلةةى دالالت م صصةةة  دأو التمحةةون حةةو  دالالت مفةةردة لمضةةمون مفةةر  ،نةةاقضودواطةةر الفهةةم الثنةةاطي المت ،واللمةةوض

بعيةةةدا  عةةةن  ،للوقةةةوف علةةةى مةةةرادات النصةةةوف ومقالةةةد ا (شةةةانحة ومفصةةةلة)أو مبينةةةة لمةةةبهم  ،لعمةةةوم أو مفصةةةلة لمامةةةب
 .بب يدعم التمذ ه وال الف وماافاة الحم المطلم ؛واال تزار الذي ال يدعم الحقيقة «االنتقار»

                                                

 . 68: سونة القصال (1)
: ط، كتاةةةة وياةةةة، م77 – 75فالقرقةةةاوي . د/قةةةواب  ومحةةةافير فةةةي الفهةةةم والتفسةةةير. . المر عيةةةة العليةةةا فةةةي ا سةةةالم للقةةةرآن والسةةةنة (2)

 م. 2001 - ة  2/1422
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: ث  احلقيقة احتكار إشكالية عرضامنا 
إحةدى أخطةر إشةكاليات منةا ج الةدعوة ومةا يترتةه عليهةا  «احتكةان الحقيقةة»إلى  انه مةا سةبم مةن ا شةكاليات يعتبةر  

أو  ماعةةةة مةةةا بالحقيقةةةة  ،ونعنةةةي باحتكةةةان الحقيقةةةة اسةةةت ثان  اطفةةةة مةةةا ،مةةةن نؤى وتصةةةونات ال طةةةاب ا سةةةالمي المعالةةةر
والحكةةم الصةةاطه لهفكةةان بمةةا تتضةةمنه مةةن تصةةونات  ،المطلةةم ب حقيتهةةا بةةالطرك الصةةحي  دواالعتقةةا ،ايخةةرين المطلقةةة دون 
 .وتصديقات

األمةةر الةةذي يترتةةه عليةةه تالشةةي  ،واألولةةى ،واأللةة  ،يعنةةي بصةةونة قويةةة وحةةاجة تالشةةي فكةةرة األلةةوب «احتكةةان الحقيقةةة»و
ممةا يةةدي إلةى  ،ت بين األدلة ودالالتها واألحكام المسةتناطة منهةاأو فقه المواجنا ،مبدأ ألولي  ام ينبني عليه الفقه المقانن 

 .ال ريعة العقدية والت ريعية والدعوية دتذبذب في الرؤى والتصونات وا فتار يفضي إلى تفوي  المصال  وتعطيب مقال
األمةر  ،ايخةر دف بو ةو مما يعكس عةدم االعتةرا «الرأي الملاير»أو  ،تالشي فكرة ايخر «احتكان الحقيقة» ما تعني نزعة 

وبةةةروج  ،و ةةةذا يعنةةةي إغةةةالر بةةةاب اال تهةةةاد ،الةةةذي يةةةنعكس حتمةةةا  علةةةى عةةةدم االعتةةةراف برأيةةةه وقدناتةةةه وتصةةةوناته اال تهاديةةةة
 .من معطيات الفكر االحتكاني فاته تكون  ي األلوب، واألل  دمو ات عاتية من المصادنات الفكرية على أفكان ق

ونقةب العصةمة والقدسةية  «..والمفسةر دو  بالمسةلم مةن نةال ال ةانع إلةى قةو  ال ةانك والماتهةالتح»وتعني النزعة االحتكانية 
الصادن عن ا نسةان بطبيعتةه خاقة  لعةدة عوامةب ومةةدرات  دفل  أن اال تها ،ا نسان ال انك دمن نال ال انع إلى ا تها
 .(1)«ياجوال تكساه المعيانية وعدم االنح ،تنفي عنه التارد ،ش صية وجمانية ومكانية

 ،واختةةزا   ةةيم الحةةم الهاديةةة مةةن الةةوحي ا لهةةي فةةي  ةةيم الةةرأي الماةةرد ،و ةةذا يعنةةي اختةةزا  الةةدين فةةي التةةدين المةةذ بي 
ويةةدي إلةى مةا يعةرف بسةلطة الكهانةة  ،وتالشي المعايير المعرفيةة والضةواب  العلميةة للفقةه واال تهةاد ،وإخضاع النال للعقب

 .ا سالمو ي سلطة مذمومة يرفضها  ،الدينية
 

 :مطلقة قيمة اإلسالم منظور يـف املعرفة 

والحةم  ةو دمةرة المعرفةة  ،وفل  عندما  عةب الحةم  يمةة مطلقةة ،مما ال مرية فيه أن ا سالم  عب المعرفة  يمة مطلقة 
و ةةذا  ،(2)قةةالة المةةمن التةي ين ةةد ا أنةى و ةد ا  () عةب الرسةو   دوقةة ،القاطمةة علةى الاحة  والت مةةب والنظةر واالسةتدال 

 ،وعقةال   يكمنان في الرأي الملاير  الما خضة  لضةواب  المةنهج العلمةي ووسةعها الةدليب نصةا   ديد  على أن الحكمة والحم ق
ہ ہ ھ ھ      ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ژ  :و ةةذا ممةةا ينةةدن  فةةي داللةةة اييةةة الكريمةةة

أي كونةةةةةوا » (3)ژ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
والحكمةةة منبثقةةة عةةن الحةةم داطةةرة فةةي  ،ألن هللا تعةةالى نبةة  الحةةم بةةه ؛(4)«ال أل ةةب النةةا  والسةةمعة ()قةةوامين بةةالحم هلل 

                                                

 . ر   سابم بتصرف، م8فعلي القرشي ، د/«إفريقيا نموف ا  »حسنة لكتاب اللرب ودناسة ايخر د عمر عبيد/مقدمة  (1)
 . سبم ت رياه (2)
 . 8: سونة الماطدة (3)
 . بدون تاني  –طاب  الم تان ا سالمي م –دان التراث ، 2/30تفسير القرآن العظيم لإلمام ابن كثير  (4)
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وفةي اييةة الكريمةة قةاب  للحةم  ،واألدةرة واألنانيةة ،لهما من كب لون التحكم وإعالر لهما عن الهةوى  دوفي  ذا تاري ،فلكه
ۆ ۈ ژ  التقةةوى و علةة  العةةد  شةةانة   ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ الم ةةالفين فةةي الةةرأي  دعنةة

وخا بةةة  الضةةمير والةةةوعي وفكةةةرت ا نسةةةان بهيمنةةة هللا تعةةةالى علةةةى مةةةا يةةدون فةةةي خلااتةةةه مةةةن خةةةوا ر   ژۈ ٴۇۋ
فمةةةافا يقةةةو  الحةةةم والعةةةد  مةةة   ،ونيةةةات النتاا ةةةه وتقويةةةة عزيمتةةةه بةةةاالعتراف بةةةالحم والعةةةد  فةةةي القةةةو  والفعةةةب مةةة  األعةةةدار

 .!؟ا  الم الفين في الرأي و م ليسوا أعدار
ونأي مةةن خةةالفهم  ةةو  ،اعتبةةروا نأيهةةم  ةةو الصةةواب الةةذي ال يحتمةةب»ن بعةةض مصةةادن دعةةاة السةةلفية المت ةةددين علةةى أ 

 .(1)«ال ط  الذي ال يحتمله الصواب
والتةةي تعتبةةر لةةونة مةةن الللةةو فةةي  ،دونهةةم دوغلةةم بةةاب اال تهةةا ،و ةةذا دليةةب علةةى حاةةم المصةةادنات الفكريةةة والمعرفيةةة 
ألنهةةا  (2)«وإيةا م والللةو فةةي الةدين فهنمةا أ لة  مةن كةان قةبلكم الللةو فةي الةدين» :فلة  فقةا عةن  ()نهةى النبةي  دوقة ،الةدين

أي  ،(3)«وإنمةةا أنةا قاسةةم وهللا يعطةةي» ()تمثةب انحيةةاجا  واقةحا  للمعرفةةة مةةن منظةون أحةةادي احتكةاني ينةةاقض قةةو  الرسةو  
وال علةةى مةةذ ه  ،لهيةةة أو قصةةر ا عليةه دون آخةةراحتكةان الحكمةةة ا  دوال يمكةةن ألحةة ،أن هللا تعةالى يةةةتي الحكمةةة مةن ي ةةار

نعنيهةا . و ذا النزوع المعرفي ينافي الوسطية والعد  في ا سالم كمعيان معرفي قاب  علةى أن الوسةطية التةي .دون مذ ه
والتةي  ةي فةي العةرف األنسةطي  ،الوقة  فةي الوسةطية واألنسةطية ومتضادين كما   أوالفصب بين متناقضين  دليس  مار 

 ،تضةمن لهةا التوسة  والوسةطية ،مسةافة متسةاوية –الةرفيلتين  –ما تكون بة النقطة الرياقية التي تفصةلها عةن القطبةين أشاه 
 :. إنهةةا فةةي التصةةون ا سةةالمي.ام، وشةةير آخةةر ال عالقةةة لةةه بةةالقطبين الةةذين تتوسةةطه، وموقةةر سةةا نةإنهةةا نقطةةة نياقةةي
النقطتةين المتقةابلتين ال يعنةي أنةه منبة  الصةلة بسةماتها وقسةماتها  . ولكةن توسةطه بةين.حقا   د. وموقر  دي.موقر دال  حقا  

ان واالنلةالر علةى سةمات صةوإنما خالفةه لهمةا منحصةر فةي نفضةه االنح ،ليس في كب شير ،. إنه م الر لهما.ومكوناتها
فةي  ا  منحصةر  !واحةدا   منحصةر فةي نفةض ا بصةان بعةين واحةدة ال تةرى إال قطاةا   ، ب قطه من األقطاب وحةد ا دون غير ةا

مةن السةمات  –. فهي تام  وتةلر بين ما يمكن  معه وت ليفه كنسم غير متنةافر وال معلةم .نفض االنحياج وغلو االنحياج
 .(4)«والقسمات والمكونات المو دة في القطبين النقيضين

ب مةن  ةيم العةد  وإنمةا  ةو غمة  للحةم ومصةادنة لةه ونية ،واحتكان الحقيقة ليس مةن بةاب الحةم وال  ةو مةن قبيةب العةد  
 .. فاعتبروا يا أولي األبصان.المعرفية والحقو ية

 يمةةة مطلقةةة تنبةةذ الةةتحكم المةةذ بي والنةةزوع الطةةاطفي وإال فهننةةا نكةةون إجار جاويةةة واحةةدة مةةن  «الحةةم»ومةةن دةةم نقةةرن أن  
وق  حكمةا  مةن المحتكةر يكون المحاوب منه أوس  داللة واشمب نظرة وأعمم تصونا  وأ دوق ،جواياه أو نؤية واحدة من نؤاه 

                                                

 . ر   سابمم – 60فالقرقاوي . د/ربية وا سالمية بين األلالة والمعالرةالثقافة الع (1)
 . (3007نقم ) –باب في التقاط الحصى ، ناس  الحجم ن كتاب: مأخر ه ا مام النساطي في سننه (2)
 . سبم ت رياه (3)
 . بتصرف م1981 -  ة 1401الملرب  –الرباط  –دان األمان  – 78فعمانة د حمم/. دمعالم المنهج ا سالمي (4)
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. فةةال ولةاية فيةةه .و ةي فكةةرة ندي ةة أو مبةةدأ خةا   يرفضةةه ا سةالم ،«الولةاية المعرفيةةة»وألن احتكةةان الحقيقةة يعنةةي  ،منةه
. لمةا  ةو .والحاة الااللةة ،وإنما السلطان فيه للدليب القوي  ،أو  ماعة أو مذ ه دوال سلطان فيه لفر  ،على المعرفة والحقيقة

فمةةا بللةه ألةحاب المةةذ ه أو االتاةاه ال يكةةون  ،والو هةة فيةه ال تكةةون إال هلل تعةالى ،النصةوف ودالالتهةةا أقةوى وألة  مةةن
مةن  ،غير م والقضايا فيما عدا األلو  العقديةة والت ةريعية احتماليةة تتلةاير عليهةا األحكةام دبالضرونة أل  مما بلله ا تها

فةي ترادنةا ا سةالمي تالة  فيةه  دبدأ نمة  فةي رلةه حركةة اال تهةاو ذا م ،حي  الصحة وال ط  أو من حي  القبو  والرفض
 .أنف  لون االعتراف بالرأي ايخر ما قوي  أدلته وانضاط  داللته
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 امساخل ث ـملبح

 معاجلة إشكاليات مناهج الدعوة يف اخلطاب الدعوي
 يف العصر احلاضر «غري املؤسسي«

 
 :ما يلي يمكن م الجة هذه اإلشكاليات من خال 

 .بــــالتمذه ديـــوترش زب ـــالتح   ـــمقاوم  – 1
 .أطروحات النص وروا النص ال أطروحات االتجاه –أ

 .ا طروحات التوافقية –ب
 .يــاملذهب  ال  ديــكر املقاصــن الفــطالق مــاالن  – 2
 .اتـــه األولويــن فقــالق مــاالنط  – 3
 .ورــ  التصــ  عبثيــمكري ومقاوـــ  التفــمنهجي  – 4
 .ربيرــالت دريــ  ال جتــاحلقيق دريــجت  – 5

 . ذه المعالاات –بم ي ة هللا تعالى  –وفيما يلي نفصب 
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 التمذهب دمقاومة التحزب وترشي: ب األولـاملطل
الةداعي بقةوة إلةى تازطةة  دمقاومة األفكان والةرؤى والتصةونات القاطمةة علةى ال ةالف الفكةري الحةا :أعني بمقاومة التحزب 

 .األمة وتقسيمها إلى فرر متنالرة على أسا  فكري أو دقافي مدعى أو مزعوم
تهةةذيه الةةرؤى والتصةةونات فات المضةامين العلميةةة والفكريةةة والثقافيةة الناتاةةة عةةن المةةذ ه  «التمةذ ه دترشةةي»وأعنةي بةةة  

وفلة  بهخضةةاعها  ، ه إلةى فكةر التحةةزب والفرقةة واالنقسةامتت طةى فكةةر المةذ دمةن المنةارير والزوايةا المذ بيةة الحةةادة التةي قة
مقاومةةة »أو  ي ةةة تحمةةب نفةةس المسةةمى  ،بصةةونة دونيةةة إلةةى مرا عةةات فكريةةة د يقةةة تتوال ةةا  ي ةةة نسةةمية كهي ةةة كاةةان العلمةةار

 «.التمذ ه دالتحزب وترشي
 ،مةةن الصةةيانة لوحةةدة األمةةة ووحةةدة دقافتهةةا وإنمةةا يعنةةي لونةةا   ،و ةةذا ال يعنةةي المصةةادنة علةةى الفكةةر والتصةةون والةةرأي واال تهةةاد

 دواالنةدما  الفكةري لتوحية ،وإنمةا يعنةي لةونا  مةن اسةتيعاب االخةتالف ،الثقافة ال يعني إللار التنةوع والتعدديةة دتوحي على أن
م يةةدع  مةةذ ه تةةوفيقي ال مةةذياا   «الحةةوان»خطةةاب األمةةة الةةدعوي ومعالاةةة إشةةكالياته و ةةذا مةةن خةةال  تفعيةةب مفهةةوم وآيةةات 

مةةن خةةال  الحةةوان الةةواعي مةةن أ ةةب التقةةانب والةةتالحم بةةين أبنةةار األمةةة باميةة  مةةذا بها »و ةةذا  ،االنقسةةام والتازطةةة والتحةةزب
 (1)«ومةةا تتعةةرض لةةه األمةةة مةةن م ةةا ر تهةةدد ا دون تفريةةم بةةين سةةنة وشةةيعة ،تحتمةةه قةةرونات الواقةة  ،ومدانسةةها و واطفهةةا

 .نؤى االنقسام واأل نَّية وغير فل  من االتاا ات النزو ية التي تلذيها
 :ة التحزب وغلو التمذ ه تتم على محونين  ماوموفيما أنى أن مقا 

                                                

 . ر   سابمم 64فعرفات القاقي د أحم. ال طاب الدينيد تادي (1)
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 .أطروحات النص وروح النص ال أطروحات االجتاه :احملور األول
 .األطروحات التوفيقية :احملور الثاني 
  :ويتضمن المحور ا و  ما يلي 
 .ال سيادة االتااه «سنة ال ريفةأي القرآن الكريم وال»سيادة النال المطلقة  –1 
 .ال سيادة االنتصان للمذ ه و وى المذ ه ،سيادة االنتصان للحم المنطور أو المفهوم من داللة النال –2 
 .داللة لريحة أو قمنية بالنال وداللته الظا رة دعدم ونو دسيادة نوك النال عن –3 
 .ونوحها المضمينية دقة فهم النصوف المصدنية واستيعاب مضامينها الداللية –4 
نفسةةه فةةي الاحةة  عنهةةا بطةةو  فكةةرة ودقةةة  دالتةةي ال يةتيهةةا هللا تعةةالى إال لمةةن أ هةة «الحكمةةة ا لهيةةة»سةةيادة مفهةةوم  –5 

بقصةر »و ةذا يعنةي أن الحكمةة ال يهبهةا هللا تعةالى فوي النظةرة العالةى وبةادي الةرأي وال تو ةه  ،وت مب وحصةافة نأي وتاةرد
مضةامين النصةوف ونصةه المقةدمات وقلةه النتةاطج المترتاةة علةى  دإنها منحةة إليهةة لمةن كابة ،ونوال بضحالة التص «الفكر

و ةوه الحةم فةي الةنال الكةريم ممةا ال  دإلةابة أحة :وأعنةي بالحكمةة ا لهيةة .ولدر فةي نيتةه واتقةى هللا تعةالى ،بحثها وفقهها
ې ژ  :و ةةةذا داخةةةب فةةةي داللةةةة قةةةو  هللا تعةةةالى ،لةةةهأي الةةةنال الملهةةةم لمةةةن اتقةةةى هللا تعةةةالى فةةةي ت م :يعلمةةةه إال هللا تعةةةالى

 :وقوله تعالى ،(1)ژ ې ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ  وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ    ۈئ ۈئ ېئ

ومما يترته على  ذا أن الرؤى والتصونات المذ بية التي   (2)ژ ېئ ىئىئ ىئ یی ی ی جئ حئژ 
 ،سةةةير ت ييةةةدا  لةةةرأي غةةةا وتعسةةةر فةةةي الت ويةةةب والتف ،وتنطةةةوي علةةةى تعصةةةه ممقةةةوت لفكةةةرة شةةةاندة ،تنتصةةةر فقةةة  لةةةرأي مسةةةبم

ال تعبةر إال عةن أنَّيةة  «أنيةة ملرقةة»وتضييم مضامين الفقه الداللي للنصوف بمنهاية مزعومةة مو ومةة مةا  ةي إال فكةرة 
 .لاحبها و واه 

من آية كريمةة أو حةدي  شةري  بمةا لةم تتضةافر األدلةة علةى قطعيتةه مةا  ةو  دوالقط  ب ن معنى معينا  ومحددا   و المرا 
نزو يةة فرديةة  –و ذا عمةب ملةرض يفةرض سةيادة مةا  ،كان معرفي مزعوم ومصادنة لمضامين أخرى على غير  دىإال احت

 دولةم يةر  ،أو ولةيا  علةى الةوحي ا لهةي «الحكمةة ا لهيةة»على الةنال وياعةب مةن لةاحاة ولةيا  علةى  –أو مذ بية غالية 
ألننةةا ال نعلةةم إال رةةا را  منةةه أو و هةةا   ؛وحيةةه الكةةريمأن هللا تعةةالى  عةةب مةةن خلقةةه أولةةيار علةةى مضةةامين ودالالت ومعةةاني 

أمةام الموا ةه ا لهيةة وافتقاننةا لفةيض معرفةي يك ةر لنةا عةن كنةوج الةنال الحكةيم وقصوننا ا دنا ي واستكانتنا  ،من و و ه
الى ال يصةةب إليهةةا ألن مةةرادات هللا تعةة ؛هللا تعةةالى مةةن آي الةةذكر الحكةةيم دال يتةةي  لنةةا أن ت ةةرطه نقابنةةا الحتكةةان معرفةةة مةةرا

ۇئ ۆئ      ۆئ       ۈئ      ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ      ژ  :قةا  تعةالى ،هللا تعالى إال  و دإف ال يعلم مرا ،امةم وإلهةري إال بتوفيةعقب ب 

                                                

 . 269: سونة الاقرة (1)
 . 282: سونة الاقرة (2)
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 .(1) ژ ىئ ىئ ی ی       ی ی      جئ حئ     مئ ىئ
 ،ي ايخةةر الحتماليةة تعلقةه بةةالنالواستحضةان  ةذه الصةونة الفكريةةة والعلميةة والنفسةية بعنايةةة  ةو الةذي يفسةة  الةداطرة لةرأ 

و ةو مةن بةاب  ،و ةو مةا يسةم  بةالتنوع الفكةري المنبثةم عةن تنةوع الةدالالت ،وليس كةب معانيةه ،معانيه دأي الحتما  كونه أح
إنهةةةا إياابيةةة التنةةوع االخةةتالف البنةةةار والهةةادف فةةي فهةةةم  ،إدةةرار الةةرأي مةةا لةةةدق  أدلتةةه ولةةح  فةةي النظةةةر السةةليم دالالتةةه

ألن  ؛إف لةةيس فةي القةةرآن الكةةريم نؤيةةة أحاديةةة ،وليسةة  سةةلبية المةةذ ه اللةالي أو الرؤيةةة األحاديةةة الحةةادة ،ريمةةةالنصةوف الك
ويك ةر هللا تعةالى لنةا منةه مةا يكمةب بةه ديننةا  ،هللا تعالى لم يست در أحدا  بكامب معانيةه وشةمو  دالالتةه بمفهةوم اييةة السةابقة

 .ويستقيم به اعتقادنا ويحسن به خلقنا
 . ذا  و الفقه الضاب  للمذ ه أو لالتااه أو للرأي كي ال يق  لاحاه في م جر االحتكان النزوعي والمذ بيو  
  

 األطروحات التوفيقيةاحملور الثاني:  
 :فيتضمن ما يلي «األ روحات التوفيقية»أما المحون الثاني  ، ذا عن المحون األو  
 .ات الفقهية والفكرية والعلمية الم تلفة والمتنوعة على الساحةالتوفيم بين المذا ه أو المدان  واالتاا  –1 
قةا   دفقة ،و ةذا مبةدأ األطمةة الكاةان الماتهةدين ،احتماليةة أن يكةون  ةو الصةواب داحترام الرأي ايخةر وتقةديره واعتقةا –2 

وحكمةةةار و ةةةذا  ةةةو الةةةذي  عةةةب مةةةنهم عظمةةةار  «لةةةواب يحتمةةةب ال طةةة  ي نأيةةةي خطةةة  يحتمةةةب الصةةةواب ونأي غيةةةر » :حةةةد مأ
 .وبب وماتهدين ،ومفكرين
 دإجالةة أو ةه ا شةةكا  المعرفةي أو اللةةاس الةداللي الناشة  عةةن قصةون فةةي ا دنا  وتعاةب فةي إلةةدان األحكةام وعقةة –3 
تكةةون موقةحة للمةوض أو لمعنةةى  دألنهةةا تقةدم آنار ملةايرة قة ؛ ةذا التنةوع الةةداللي للةرؤى واأل روحةات التوفيقيةة ديفية ،اينار

 .ب  عن لاحبها ورهرت له بظهون  ذه اينارأو لداللة غا
ويقضةي  ،و هةات النظةر ويطةابم اينار دحةالولو  إلى و ه الحم في القضايا المتناجع فيها أو الم تلةر حولهةا بمةا يو  –4

 .على التناجع واالختالف
 

 :التوفيقية األطروحات  ضوابط  
  :تاا ات من قواب  بضمان نااحها ناملها فيما يليلهذه األ روحات التوفيقية بين المذا ه واينار واال دالب 
 .االلتزام بصدانة النال واالحتكام إليه وق  االختالف –1 
االحتكام إلى الدالالت الللويةة أو المعنةى الللةوي لهلفةاا فةهن وافةم الةرأي أ ثةر مةن معنةى داللةي للفةظ أخةذ ب قوا ةا  –2 
 .وب يسر ا تيسيرا  في نطار الضرونات ،تحقيقا  
 .االتفار على المعاني قطعية الداللة وعدم االختالف حولها –3 
 .ااالتفار على المعنى الداللي األ ثر وقوحا  و الر   –4

 .ومن نوك الحم ال من نوك الهوى  ،االنطالر من نوك الحقيقة ال من نوك المذ ه –5 

                                                

 . 109: سونة الكهر (1)
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 ، يةةادات الةةرأي الناقةةاة عقةةولهمأن يتةةولى األ روحةةات التوفيقيةةة  ي ةةات علميةةة مت صصةةة مةةن سةةاطر المةةذا ه و  –6 
 .القوية فهومهم

 .معرفة الطرف ايخر من خال  مصادنه وحسن الظن به –7 
 .التعاون في المتفم عليه والتحاون في الم تلر عليه –8 
 .والمصانحة بالحكمة ،تانه االستفزاج –9 
 .عن شط  اللالةدالاع –10 
 .(1)الحذن من الدساطس وقرونة التالحم –11

 

 :التوفيقي االجتاه اب آد 
  : نا  من آداب االتااه التوفيقي آداب  امة ينالي مراعاتها آنيات التفكير والنظر منها ما يلي 
أي يعطةةي المعنةةى ويهاةةه لمةةن ي ةةار مةةن  اةةاده آن  (2)«إنمةةا أنةةا قاسةةم وهللا يعطةةي» :()استحضةةان قةةو  الرسةةو   –1 

 .الت مب والنظر والتفكير واالقتنار
 :()وقولةه  ،(3)«ونب حامب فقه إلى مةن  ةو أفقةه منةه ،نب حامب فقه ال فقه له» :()ان قو  الرسو  استحض –2 

 .(4)«فرب مبلغ أوعى من سام »
 .من الهوى  داالعتراف بالحم والتار  –3 
ن نكةاطز بمعنى أن تكون األ روحات التوفيقية على مستوى التفكير الفردي والامعي لهمةة نكيةزة مة :الثقافة العامة –4 

 .كماادئ عامة للتربية والفكر والثقافة وايداب ،وبمعنى آخر فيوع دقافة التوفيم والقضار على ال الف ،النظر واالستدال 
 .وتقدير التميز ،احترام التنوع في الفكر –5 
بيةةةان  فقةة  علةةى دأي ينحصةةر النقةة ،أو الطعةةن ،إنمةةا يكةةون لهفكةةان ولةةيس لهشةة اف وب ةةرط عةةدم التسةةفيه دالنقةة –6 

 .الو ه الصحي  من ال ا   من األفكان أو اينار م  احترام األش اف
 .أ م محاون معالاة إشكاليات ال طاب الدعوي غير المةسي دو ذا أح

 

 :التوفيقية األطروحات دقواع 
 دباال تهةاال اجنةدان مةن فصةب ا عةذان  دالقرقاوي عن الااح  محمو  /دالتوفيقية نقلها  د نا   ملة نفيسة من القواع 

نأي  أن أفكر ا  نا على سبيب ا  ما  علةى أن ير ة  القةانئ إليهةا فةي مظانهةا مةا  «فقه االطتالف»والت ويب من كتابه القيم 
 :أمكن

                                                

 . وق  إسالم أون الينم لر علىم –القرقاوي . د/ماادئ للتقريه بين المذا ه ا سالمية (1)
نقةم  –هللا بةه خيةرا  يفقهةه فةي الةدين د ن يةر م باب، كتاب العلم(: )عاوية بن أبي سفيان م ن حدي م لحيحهأخر ه ا مام الا اني في  (2)

(69) . 
 . (16153نقم ) –طعم م باب حدي   بير ابن، المدنين أ معيند سنم كتاب أو : سندهم فيد أخر ه ا مام أحم (3)
 . (1625نقم ) –ل طاة أيام منى اباب ، كتاب الحج: أخر ه ا مام الا اني في لحيحه (4)
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 .ا عذان بالت ويب –1 
 .الم ط  بالت ويب ال يكفر وإن كان قوله كفرا   –2 
 .فير بال ط  اال تهاديكال ياوج الت –3 
 :االجتهادمن دواعي اإلعذار ب 
 .ي ط  في فهم النال لكنه ال يكذبه دالمت و  ق –1 
 .وكال ما ملفون له ،وي ط  المنكر عليه دي ط  الماته دق –2 
 .في  مي  ا تهاداته «المطلم»في ادعار الصواب  دال حم لماته –3 
 .ال يكون الم الر م ط ا  دوما   –4 
 .وتوق  لوابه وخط  معانقته دإعذان الماته –5 
 :ما يلي دن مقتضيات عذر اجملتهوم 
 .الم ط  والمصيه من الماتهدين م  ون –1 
 .يقضي عدم ت ديمه دإعذان الماته –2 
 .ال يمن  عدم منالحته دإعذان الماته –3 
 .في إلابته دال ي دم إن لم يصه حكم هللا تعالى وإنما ي دم إن لم ياته –4 
 .الم ط  دهفي تطله الحم يلفر للمات دباستفراغ الاه –5 
 .يقتضي التما  العذن فيما نظنه أخط  فيه دإعذان الماته –6 
 .يقتضي لفار القله معه وإن خالفناه دإعذان الماته –7 

 

 :ما يليدومن حقوق املعذور باالجتها 
  :أي ال يتر  حديثا  إال لعذن ومن  ذه األعذان ،ال لعذنإال يتر  سنة لحيحة  دأن الماته داعتقا –1 

 .قاله ()عدم اعتقاده أن النبي  :أحدها
 .عدم اعتقاده انادة تل  المس لة بذل  القو  :الثاني
 .اعتقاده ب ن الحكم منسوخ :الثالث

 .على حسن القصد ب  مِ ما يثير االعتراض حُ  دإفا لدن من ماته –2 
 .الم ط  أال يوب ، وال نقتدي به وإن عذنناه دمن حم الماته –3 
 .(1)«م ط  عدم إغفا  محاسنهال دمن حم الماته –4 

 

 :اخلالف مسائل يف إنكار ال  
 دعةةن التقليةة ال  فضةة دقاعةةدة ألةةولية وقةةع  لضةةا  قضةةية الةةرأي فةةي إ ةةان اال تهةةا (2)«ال إنكةةان فةةي مسةةاطب ال ةةالف» 

                                                

 . بتصرف، ر   سابمم 251 – 241فالقرقاوي . د/  التراث والتمذ ه واالختالفمنقال  عن كي  نتعامل (1)
 . فلير   إليهم، 1996 - ة  1417الرياض  –فضب إلهي . د/أ.   «ساطب ال الفمحكم ا نكان في»ُألَّر في  ذا المعنى كتاب بعنوان  (2)
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ةةوإنمةةا يُ  ،و ةةي تعنةةي أن المسةةاطب ال الفيةةة ال إنكةةان فيهةةا ،بهةةدف القضةةار علةةى التعصةةه الممقةةوت تةةر ي    فيهةةا علةةى الوو ع 
و المةا احتةوت النصةوف أو  ،مةا لةم يترتةه علةى فلة  قةرن ،والنظر في المصال  العامة وتلليبهةا علةى المصةال  ال الةة

يكةةون مصةةياا  أو م ط ةةا  و ةةو فةةي كلتةةا الحةةالتين مةة  ون مةةا خلصةة   دألن المسةة لة ا تهاديةةة، والماتهةة ؛وسةةع  قضةةايا الةةرأي
 .نهاواستنااط األحكام م ،نيته في استقصار األدلة

 املقاصدي ال املذهبي الفكر من االنطالق: الثاني  املطلب 
 ،أ م نكاطز معالاة إشكاليات ال طةاب الةدعوي غيةر المةسسةي دأح «االنطالر من الفكر المقالدي ال المذ بي»مبدأ  
أو حتةى  ،أو ملاليةةمذ بيةة متطرفةة  دولةيس علةى مقالة ،الكلية والتفصيلية الازطية لإلسالم دبه التركيز على المقال ديقص

يكون م تال  أو غير منضةا  أو فاسةدا  ب ةالف ميةزان االعتةدا   دألن ميزان االعتدا  المذ بي لدى دعاة المذ ه ق ؛معتدلة
 .من المذ بية دالمستنا  من النال المار 

وينة ى  ،أ دافةهوالتركيز على الفكر المقالدي لإلسالم  و الذي يةدي إلى فهةم  ةو ر الةدين و ةو ر مقالةده وغاياتةه و  
 .به عن الللو المذ بي أو الطاطفي

 

 :تتلخص فيما يلياملذهب  داإلسالم ومقاص دومثة فروق بني مقاص 
 .المذ ه ب رية دومقال ،ا سالم نبانية دمقال –1 
 .تنتصر للهوى  دالمذ ه ق دا سالم تتحرى الحم ومقال دمقال –2 
 .تكون مضللة دقالمذ ه  دا سالم  ادية مرشدة ومقال دمقال –3 
 .تكون ملالية متطرفة دالمذ ه ق دا سالم معتدلة ومقال دمقال –4 
 .المذ ه قالرة بقصون مصدن ا دا سالم كاملة بكما  مصدن ا ومقال دمقال -5 
 .المذ ه واالتااه متليرة تلونها اللايات المذ بية والسياسية دا سالم دابتة أما مقال دمقال –6 
 .المذ ه فقالرة محدودة محكومة بهوى المذ ه دأما مقال ،م شاملةا سال دمقال –7 
 د. بيةة.يهتةةدي غيةةري إلةى مةةا  ةةو أ ثةر مةةن  ةةذا دوقة ،المةةذ ه دا سةالم ومقالةة دو ةذه بعةةض و ةةوه المفانقةة بةةين مقالةة 

 دبالقواعةةةوأعنةةةي  ،شةةةر ية دب ةةةرية ال إلةةى قواعةةة دتكم إلةةةى قواعةةةحةة ةةةو المةةةذ ه الةةةذي يأننةةي أنةةةوه بةةة ن المةةةذ ه المقصةةون  نةةةا 
 :أمرين دالا رية ف عني بها أح دالقواع من النال أما دية تل  التي لها سنال ر 
 .على العقب وتقدمه على النال دالتي تعتم دالقواع :أولهما 
وإنمةةا تحسةةه  ،علةةى الةةنال لكةةن إ ةةرارات اسةةتناا ها خا  ةةة و ةةذه ال تحسةةه علةةى الةةنال دالتةةي تعتمةة دالقواعةة :ثانيهمةةا 

 .وعلى المذ ه القاطم عليها ،ين لهارِ ظَّ ن  على واقعيها والمُ 
ةةةب مةةةن دواعةةةي االنقسةةةام ،المةةةذ ه تةةةدعم بقةةةوة الفكةةةر دنةةةاطي القطبيةةةة دأقةةةر إلةةةى  ةةةذا أن مقالةةة  مةةةن  ةةةوة  دوتزيةةة ،وتفعَّ

ممةةةا يلقةةةي بظاللةةةه الكثيفةةةة علةةةى عقليةةةة األمةةةة والتةةةي تتةةةوانى خلفهةةةا  ،وتةةةدعم المفةةةاييم المتناقضةةةة للقضةةةية الواحةةةدة ،ال ةةةالف
قادتهةا أو دعاتهةا ُألةاس قسةرا  لاةا  الةدين  دال تعدو مفاييمها كونهةا نأيةا  ألحة دوق ،الصحيحة للقضايا المتناجع عليها المفاييم

وأن  ،ومةةن المةةذ ه ألةةال  تعبةةديا   ،خطةةر آفةةات التمةةذ ه أن يت ةةذ مةةن الةةرأي دينةةا  أوتلةة   ،أو نصةةا  أخضةة  لتفسةةيرات مذ بيةةة
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والمةذ ه أو االتاةاه مةا  ،ألن الةدين  ةو األلةب ؛ولو فرقةنا  ةدال  اعتةدالها ،هالمذ  دالدين الحقة في مقال دت تز  مقال
وعنةةدما يتةةر  األلةةب للمةةذ ه أو االتاةةاه تكةةون الكاندةةة الفكريةةة التةةي  ،ة لفهةةم مصةةادن الةةدين و ةةو ر قضةةاياهلةة ةةو إال محاو 

كمةةا أن الطةةرك المةةذ بي  ،لقتةةاديكةةون دون معالاتهةةا خةةرط اوتوقعهةةا فةةي مةةعجر فكريةةة حةةادة  ،تلةةاس علةةى األمةةة قضةةايا دينهةةا
فةةي األ روحةةات المذ بيةةة التةةي تةةةدي إلةةى  يةةا  الةةذات بالقيمةةة والقيمةةة  «االحتكةةان المعرفةةي»    يةةةدي إلةةى تنةةامي نزعةةة 

من ف  االلتاةا  بةين الةذات والقيمةة لتضةمن المعةايير والقةيم فةي الكتةاب والسةنة حياد ةا وعةدم تحيز ةا وت دير ةا  دوالب ،بالذات
 .وحتى ال تنقله الذات إلى  يمة والقيمة إلى فات ،لا ري بالفعب ا
وسةةا م   ،الةذات بالقيمةة وتحةو  المعيانيةة إلةى الةذات ألةاب  الكثيةر مةن أشةكا  التةدين ا سةالمي فةي مقتةب اُس ل ةإن ت   

سةةها معيةةانا  وشةةكل   اقةةة مةةن ن ةةا  الةةدين شةةبيهة بطاقةةة ا  ليةةرو  اعتبةةرت نف ،بتسةةلب علةةب التةةدين فةةي األمةةم السةةابقة إلينةةا
وتحولةة  القةةيم المعيانيةةة فةةي الكتةةاب والسةةنة إلةةى خانةةة  ،وحملةة  نفسةةها علةةى فلةة  مةةن خةةال  كهانةةات أشةةاه باألودةةان الا ةةرية

ليسةتقيموا علةى  ،وم فعةب األشة اف كا ةرِقةبةد  أن تحيةي  ةيم الكتةاب والسةنة مةوات األمةة وتُ  ،ر  والةتالوة علةى األمةواتبةالت
 .الطريقة
 ،نغةم مةا يعتةريهم مةن إلةابات ،ومن نصبوا أنفسهم للنطةم باسةم الةدين إلةى  ةيم معيانيةة ،ألش افإن تحو  الذوات وا 

 ةو الةةذي أدى باألمةة إلةى  ةذا الت لةر واالسةةتنقاع  ،وا نعةةاب الفكةري دون مناق ةة آناطهةم ،وإقامةة الحةوا ز النفسةية والعمليةة
ن لةةةفة العصةةمة المةةةدعاة تعطةةةب الفةةةاعلين وتحةةةو  دون أل ؛نقض والمرا ةةة  والحةةةوانلةةةاو  دوعةةةدم التاةةةرور علةةةى النقةة ،والركةةود

لةةاعض الثةةروات التةةي  دلقةةيم الةةدين والنقةة دالتةةدين والحالةةة  ةةذه يتحةةو  إلةةى نقةة دألن نقةة ؛الحةةرا  الثقةةافي ومحةةاوالت التصةةويه
 دوقةة ، ةةريعةال ةةريعة التةةي يحملونهةةا يةةةدي إلةةى الكفةةر بمنزلةةة ال دوادعةةار نقةة ،لل ةةريعة التةةي يحملونهةةا دتةةدعي القداسةةة  ةةو نقةة

والمعيةان  ،إن تلةاس الةذات بالقيمةة –معةاف هللا  –الا ةري مولةب إلةى الكفةر بةا   داال تهةا ديصب ا نعاب إلى دن ةة أن نقة
ولةةم ياعةةب لهةةا كبيةةر تميةةز عةةن  ،وقربهةةا مةةن خانةةة التحيةةز ،والمعيانيةةة دحةةرم القةةيم ا سةةالمية مةةن لةةفة التاةةر  ،بال  صةةانية

فةةي تحزبنةةا وتعصةةبنا  ،نفتةةرر كثيةةرا  عةةن غيرنةةا دوبةةذل  اخةةتل  الةةدين بصةةون التةةدين ولةةم نعةة ،يمسةةوا ا مةةن ا نتةةا  الا ةةري للقةة
وإنمةا مةا يميةزه أنةه يتحةر  مةن خةال   يمةة  ،في ا سالم ليس منفلتا  من مر عية  يمية دوإن كان التدين واال تها ؛وممانستنا

فةةةي  ةةةذا  –كمةةةا أسةةةلفنا  –العقةةةب المسةةةلم اليةةةوم تكمةةةن  هةةةاإن ا شةةةكالية الكبةةةرى التةةةي يعةةةاني من ،مسةةةتمدة مةةةن خةةةان  ا نسةةةان
إلةةةةى خانةةةةة التحيةةةةز والتةةةة در وااللةةةةطااغ الةةةةذي ينتهةةةةي بةةةةالقيم ا سةةةةالمية الماةةةةردة  ،االلتاةةةةا  ال طيةةةةر بةةةةين الةةةةذات والقيمةةةةة

المل وشةة  ويحي   ةذا ا نتةا  بنةوع مةن القدسةية ،لإلنتا  الا ري  دبال  صانية ويحو  دون الت مب والمفا رة والمرا عة والنق
 .(1)ويكر  واق  الت لر على األلعدة المتعددة دوالامو  دواألسوان الدينية المو ومة وياقى حالة الركو 

عليةه فةي  دمن دةم نقةرن أن االنطةالر مةن الفكةر المقالةدي لإلسةالم  ةو الضةاب  للمةنهج الصةحي  الةذي ياةه االعتمةا 
و ةةةو  ،كمةةةا يعةةةالج إشةةةكاليات الفكةةةر ال الفةةةي ،تنةةةاجع المةةةذ بيو ةةةذا الضةةةاب   ةةةو الةةةذي يعةةةالج إشةةةكاليات ال ،العمةةةب الةةةدعوي 

وإلى الن ي بهةا عةن مةوا ن  ،إف إنه يةدي إلى وقوك الرؤى والتصونات الدعوية والفكرية ،المصح  الرطيسي لفقه االختالف
 .ومناجع االختالف واللموض ،الزلب ونواجع الهوى 

                                                

 . ر   سابم، م11، 10فعلي القرشي . د/حسنة الكتاب اللرب ودناسة ايخر إفريقيا ونموف ا  د عمر عبيد/ مقدمة (1)
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 األولويات فقه من االنطالق: الثالث  املطلب
األمةةر الةةذي يترتةةه عليةةه قةةا   ،ه أن لفقةةه األولويةةات أ ميةةة كبيةةرة لضةةا  مسةةانات منةةا ج الةةدعوة إلةةى هللا تعةةالىال نيةة 

ويتمحةةون فقةةه  ،الةةدعوة والفكةةر دال طةةاب الةةدعوى واالتاا ةةات الفكريةةة والةةرؤى المذ بيةةة وقةةا  مسةةانات عملهةةا علةةى لةةعي
 :األولى حو  محونين نطيسين  ما ما يلي

 .ىفقه األول :أوالا  
 .األولى فقه خالف :ثانياا  
 

 :فقه األوىل :احملور األول 
و ةةو إ ابةةة عةةن السةةةا  المطةةروك فةةي إ ةةان  ،األولةةى نتاةةة مةةن حيةة  الصةةدانة والترتيةةه والتةة خير :بفقةةه ا ولةةأ دأقطةة 

 ةذه األسةة لة  وكةب ؟رخّ ة  أو أي القضةايا يصةدن وأيهةا ُية ؟أو مةا الةةذي أبةدأ بةه ؟و ةو كية  أبةدأ العمةب الةدعوي  ،عمةب الةدعوي لا
 .تدون حو  اال تمامات الدعوية والفكرية في ميادين ومااالت العمب الدعوي 

 :ومن أهمية هذا احملور ما يلي 
 .قا  منا ج الدعوة إلى هللا تعالى –1 
 .إنضا  العمب الدعوي  –2 
 .في المنارير المذ بية التركيز على لدانة األولى نتاة في إ ان الممانسات الدعوية المنضاطة ال األولى نتاة –3 
 .أي دعوة المذ ه ودعوة االتااه ،القضار على ال الفات المذ بية والعمب الدعوي المو ه –4 
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 :ومن لوازم فقه ا ولويات ما يلي 
 .المذ ه على النال دمراعاة لدانة النال وتقديره حتى ال تقدم قواع –1 
 .تى ال يقدم ما ياه ت خيره على ما ياه تقديمهمعرفة مصادن الت ري  وتقدير ا ومعرفة نتبيتها ح –2 
 .فقه النال فقها  د يقا  ومعرفة دن اته من حي  القوة والضعر حتى ال يقدم الضعي  على القوي  –3 
 .فقه النواج  وأسااب النزو  لفهم معالاة القضايا –4 
 .فقه المواجنات والتر يحات حتى ال يقدم مر وك على نا   –5 
 .وفقه التابعين ()قه لحابة نسو  هللا الدناية بف –6 
 .ن وبمدانسهم الفقهية التي أنسو االدناية بفقه علمار األمة الماتهدي –7 
 .وحفظ الدين دوالبال دالعامة لإلسالم حفارا  على مصال  العاا دمراعاة المقال –8 
 الفتوى معرفة الفرور بين الفتوى والرأي حتى ال يقدم الرأي على  –9 
أو  ،الت صةةةيال دعرفةةةة خصةةةاطال األدلةةةة مةةةن حيةةة  العمةةةوم وال صةةةوف والناسةةة  والمنسةةةوك حتةةةى ال يفتةةةم قيةةةم –10 

 .يضيم و ه التعميم في إ ان االستنااط الحكمي والداللي لمرادات النصوف المصدنية
 .ويةفقه عادات األمم وأخالقها و ااطعها حتى يتمكن الداعي من وق  أولويات التليير في ممانساته الدع –11 
 .ومعرفة مفاتي  ال  صيات لوق  ترتياات العمب الدعوي  ،فقه  ااط  الملو  وأحوا  البلدان –12 
بتضانيسةةه  –الةةدعوي  –و ةةذا يقتضةةي اسةةتقرار حاقةةر الماةةا  الةةذي يتو ةةه إليةةه ال طةةاب  ،فقةةه الكةةون والحيةةاة» -13 

 .الم تلفة
 :()لهةذا قةا  ا مةام علةى  ،السنن القرآنيةة والسةنن الكونيةة بين القدنة على التوالب بينالتزام الفقه الذي يام   –14 

 «.ولم يدع القرآن نغاة منه إلى غيره ،  النا  من نحمة هللا تعالىنَّ ق  إن الفقيه حم الفقه من لم يُ »
ون عن السطحيات وال كليات فةي معالاةة األمة دواالبتعا ،قرارة الواق  من منظون فقه األولويات ومراته المقالد –15 

 .وتعقيداتها
في دناسة الواق  على المنا ج واألساليه العلمية التي تلتزم الدقة فةي اسةت دام المصةطلحات وال طةوات  داالعتما –16 

 .(1)«دا  عن التفسيرات التي يلله عليها است دام العاانات الو دانية واألساليه ال عريةةبعي ،المنهاية
 ةو القةيم الازطيةة  «المتليةر»و ،الذي ال يقبب التحو  واالنتقا  والتليةر واالختاةان «الثاب » :معرفة الثواب  والمتليرات –17

. فقةيم الةدين .والم تبةر الحقيقةي لمرونةة ا سةالم دالفر ية التي تتليةر بتليةر الزمةان والمكةان والمصةلحة و ةي محةون اال تهةا
أما القيم المصةلحية فداخلةة فةي شة ون الةدنيا  ،الدين وألوله الثابتة الكلية  يم بناطية كلية دابتة أنكانها متينة دعاطمها ك نكان

 .ألنها  يم متليرة تقتضيها الضرونة ؛(2)«أنتم أعلم ب مر دنيا م.. » :()التي قا  فيها الرسو  
 ذا فصب عظةيم النفة  وقة  بسةبه الاهةب بةه غلة  عظةيم علةى » «:إعالم الموقعين»وفي  ذا يقو  ابن القيم في كتابه  

                                                

 . ر   سابمم 55ف «دعوة للتقويم وإعادة النظر»ال طاب ا سالمي المعالر  (1)
 . (4358نقم ) –عاي  م نم فكرها ما قاله شرعا  دونم باب و وب امتثا ، كتاب الفضاطب: سلم في لحيحهم الحدي  أخر ه ا مام (2)
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مةا يعلةم أن ال ةريعة الاةا رة التةي فةي أعلةى نتةه المصةال  ال  ،وتكلية  مةا ال سةبيب إليةه ،أو ه من الحةر  والم ةقة ال ريعة
و ةةي عةةد  كلهةةا ونحمةةة كلهةةا  ،فةةي المعةةاش والمعةةاد ،فةةهن ال ةةريعة مبنا ةةا وأساسةةها علةةى الحكةةم ومصةةال  العاةةاد ،تةة تي بةةه

لى الاون وعن الرحمةة إلةى قةد ا وعةن المصةلحة إلةى المفسةدة فكب مس لة خر   عن العد  إ ،ومصال  كلها وحكمة كلها
 .(1)«وعن الحكمة إلى العب  فليس  من ال ريعة وإن أدخل  فيها بالت ويب

وأن نوا ةةةه بةةةه الاامةةةدين الةةةذين  ،و ةةذا كةةةالم ينالةةةي أن يعةةةض عليةةةه بالنوا ةةذ» :القرقةةةاوي علةةةى  ةةةذا بقولةةةه /دويعقةةه  
التةةي تنظةةر إلةةى ال ةةريعة  ةةذه  ،ولكةةنهم لةةم يحملةةوا عنهمةةا  ةةذه الةةروك و ةةذه الاصةةيرة ،يتمسةةحون بةةابن القةةيم وشةةي ه ابةةن تيميةةة

 دواأل ةةداف والمصةةال  التةةي ناعا ةةا ال ةةرع عنةة دوتةةرى فلةة  أساسةةا  لتليةةر الفتةةوى بتليةةر الزمةةان والمكةةان وفقةةا  للمقالةة ،النظةةرة
 .(2)«استحاابا  أو تحريما  أو كرا ةأو شريعته للحكم إياابا  

 

 :األولويات هفق جماالت 
و ةةي تنفةةت  فةةي تفصةةيالتها و زطياتهةةا لت ةةمب كةةب لةةون  ،ال نيةةه أن لفقةةه األولويةةات ماةةاالت متعةةددة فةةي لةةونه الكليةةة 

 :ومن  ذه المااالت ما يلي ،حسينيةتالحياة وحا يات ا نسان الضرونية وال
 .فقه األولويات الدعوي في ماا  العقيدة –1 
 .ا  ال ريعةفقه األولويات الدعوي في ما –2 
 .فقه األولويات الدعوية في ماا  األخالر والقيم الدينية وا نسانية –3 

ولكةب  ،وال أخةالر وال  ةيم بةدونهما معةا   ،وعلى الداعي إلى هللا تعالى ترتيه أولوياته على  ذا النحو إف ال شريعة بدون عقيدة
دةم تة تي  ،دةم الصةفات ا لهيةة ،فهةوم عقيةدة الوحدانيةة هلل تعةالىففي ماا  العقيدة يبدأ أوال  بترسي  م ،ماا  أولوياته ال الة

دةةم  ،فلةة  الفةةروض ددةةم بعةة ،وفةةي ماةةا  ال ةةريعة تةة تي قضةةايا األنكةةان الكبةةرى للةةدين ،قضةةايا النبةةوات دةةم السةةمعيات و كةةذا
وفةي ماةا  األخةالر  ،وال ينالي االختالف حو  الهي ةات والمظةا ر التعبديةة التةي ال تمةس  ةو ر الفةرض أو النافلةة ،النوافب

 .والقيم الدينية وا نسانية يقدم منها أيها أولى نفعا  وأقط  للنزاع وال الف وال قار والسااب والقتا 
إف ال يسةة   ةةذا الاحةة   ،وياةةه مراعةةاة تفصةةيالت فلةة  كةةب فةةي مظانةةه ،و ةةذه لةةونة إ ماليةةة لماةةاالت فقةةه األولويةةات 
 .لذل 
 

 :األوىل خالف فقه :الثاني احملور 
و ةو الجم لهةذا النةوع مةن الفقةه إف  ،الملايرة لفقةه األولويةات ديعني بفقه خالف األولى فقه الدالالت والمضامين والمقال 

وإال لمةا تمكةن مةن وقة  القضةايا الدعويةة  ،إن الداعي ال سبيب له إلى معرفة فقه األولى ما لم يكن له دناية بفكر ما ي الفه
 .في  دو  األولويات

                                                

 م. 1973بيروت  –دان الايب ، 3/3دالرؤوف سعد  ه عب/تحقيم، لإلمام ابن  يم الاوجية، إعالم الموقعين عن نب العالمين (1)
 . ر   سابمم 235 – 234فالقرقاوي . د/المر عية العليا في ا سالم للقرآن والسنة (2)
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 :ما يلي «فقه خالف ا ولأ»غياب هذا النون من الفقه ويترتب علأ  
 .أي قياع الفهم الصحي  له روحات الدعوية :قياع فقه األولويات –1 
 .عدم وقوك الرؤية الدعوية وتالشي سلم األولويات –2 
مةةن حقةةه حةةة األولويةةات مةةا طبقضةةايا الةةدعوة فيقةةدم فةةي ال «الالوعةةي»يترتةةه علةةى  ةةذين األمةةرين أمةةر دالةة  و ةةو  –3 

تليةه عنةه الرؤيةةة المنهايةة والمفةاييم الحقةةة  ،وبهةذا يكةةون العمةب الةدعوي عمةةال  عابثةا   ،ويةةخر مةا مةةن حقةه التقةديم ،التة خير
 .لموا ن النزاع

من الدناية الكاملة بهذين النوعين من الفقه حتى يةتمكن الةدعاة مةن معالاةة إشةكالياتهم المنهايةة والفكريةة فةي  دوالب –4 
 .الدعوي غير المةسسي وخالفه إ ان العمب

 

 منهجية التفكري ومقاومة عبثية التصور :املطلب الرابع 
أ ةم نكةاطز معالاةة إشةكاليات المنةا ج الدعويةة لل طةاب الةدعوي  دأحة «منهاية التفكير ومقاومةة عبثيةة التصةون»تعتبر  

 شةدة مسةتلهمة مةن نصةوف الةوحي ال ةري منهايةة منضةاطة ونا دااللتةزام بقواعة «بمنهاية التفكيةر»ويعني  ،غير المةسسي
وتابعيةةةةه والةةةةدعاة المصةةةةلحون واألطمةةةةة  ()هللا    ألةةةةحاب نسةةةةو   –وممانسةةةةات الدا يةةةةة الراشةةةةدة ومةةةةنهم الةةةةدعاة األواطةةةةب 

 دوفضةيلة ال ةي  محمة ،اللزالةي دوكةذل  ممانسةات الةدعاة المعالةرين الماةددين كفضةيلة ال ةي  محمة ،الماتهدون السةابقون 
ل ة  و وغيةر  ةةالر وأ ،عبةده دوا مةام محمة ،السةالم دعبة ومن قةبلهم ا مةام العةز بةن ،يوسر القرقاوي . دو  ،متولي ال عراوي 

المنهايةة بعيةدة عةن التعصةه المةذ بي وأ روحةات االتاةاه المو ةه ل دمةة  دعلةى أن تكةون  ةذه القواعة ،من الدعاة الراشةدين
 .قضايا ا وال غير نؤا ا وتصوناتها الدعويةأغراض معينة ال تتوخى إال مصالحها ال الة وال تتبنى غير 

مقاومةةة الةةرؤى والتصةةونات الدعويةةة غيةةر المنضةةاطة وغيةةر المدنوسةةة وأيضةةا  غيةةر  «مقاومةةة عبثيةةة التصةةون»ويعنةةي بةةة  
منهايةة أو معةايير علميةة يمكةن التحةا م إليهةا  دبةال منهايةة أو التةزام بقواعة ،المس ولة والتي لدنت أو تصدن عةن الالوعةي

 .ي  مساناتها والحكم عليها بمنطم معتد  وميزان ناشدلتصح
بمثابةةةة معيةةان نقةةةدي منهاةةةي لمعالاةةة إشةةةكاليات المنةةةا ج الدعويةةةة  «التصةةةون ةمنهايةةةة التفكيةةةر ومقاومةةة عبثيةةة»وتةة تي  

. .هةةةةا. ونااحاتهةةةةا وإخفاقات.يمكةةةةن التحةةةةا م إليهةةةةا لبيةةةةان إياابيةةةةات الممانسةةةةات الدعويةةةةة وسةةةةلبياتها ،وأ روحاتهةةةا ا لةةةةالحية
 .المتو مةو وكذا منطلقاتها الحقة  ،وتعبير ا عن الحقيقة العلمية والدعوية وتعبيراتها عن األ روحات المذ بية

بمثابةة قةور قةوي يزيةةب الظلمةات والسةحه المتكادفةة التةي سةةببتها  «منهايةة التفكيةر ومقاومةة غبيثةةة التصةون» مةا تة تي  
كمةةا تك ةةر أمةةام دعاتهةةا الهةةوا س  ، يةةة عةةن الممانسةةات الدعويةةة المو هةةةالةةرؤى المذ بيةةة والتعصةةاات الالمسةة ولة والالوا 

 .أو انطلقوا منها ووعو ا في إ ان  ذه الممانسات الملرقة ،و ابُ يَّ أو غ   ،المذ بية التي غاب  عن دعاة المذا ه
وتصةةةةح   ،تفةةةرض حتميةةةةة المرا عةةةات الدعويةةةةة فةةةي أ ر ةةةةا المذ بيةةةة «منهايةةةة التفكيةةةر ومقاومةةةةة عبثيةةةة التصةةةةون»إن  

 .المفاييم ال الة والرؤى والتصونات الذاتية للقضايا الدعوية
والتةي ال تةدن  إال بةالتفحال تعالج إشكاليات القصون الذاتي داخب كب مذ ه وكب اتاةاه وكةب مدنسةة دعويةة أنها  ما  

لةة  مةةن حةةدة االسةةتقطاب وا قصةةار ع لةةى السةةاحة الدعويةةة لةةدعم الةةدقيم للظةةوا ر الدعويةةة المتةة درة بةةالطرك المو ةةه والتةةي فعَّ
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 .التمذ ه وتوسي   وة ال الف بين الممانسات الدعوية الم تلفة
 

 :إجراءات املراجعة على ما يلي دوتعتم 

 .النظر الفاحال في األ روحات الدعوية المذ بية :أوالا  
 .وتتضمن إدنا   وانه القصون ،و ي نتياة للنظر والت مب ،االستدنا ات :ثانياا  
 .واأل روحات السلبية  وتتضمن إقصار  قويا  وفونيا  لاوانه القصون ،ادة التقييمإع :ثالثاا  
 .إعادة الصياغة وتتضمن إعادة لياغة األ روحات المذ بية بعيدة عن نؤى وأ روحات المذ ه وتحكماته :راب اا  
 ،وفةةم  ةةذا الترتيةةه المنهاةةي ا  ةان الزمنةةي والمكةةاني  اقةةا  للمسةةتادات الطانطةةة علةى السةةاحة الدعويةةة دتحديةة :خامسةةاا  

 :وبال روط التالية
 .للحقيقة دالتار  –1 
 .من المذ بية دالتار  –2 
 .الكلية لإلسالم ومراعاة مصال  األمة دمراعاة المقال –3 
إن الفصةةب بةةين الثابةة  والمتليةةر فةةي الكةةون أمةةر قةةروني بالنسةةاة للااحةة  »مراعةةاة  ةةيم الثوابةة  والمتليةةرات حيةة   –4 

 ،وفلة  مثةب إشةرار ال ةمس ،تدخب منهما  إنااج علمي دون مضيعة للوق  في الاح  فيما ينف  الا ر دون حتى يكون  ن
أمةةا غيةةر فلةة  مةةن  ،«وإنسةةا  الريةةاك وغيةةر فلةة  فيمةةا ي ضةة  للقةةانون الكةةوني الثابةة  ،وإنةةزا  المطةةر ،وتعاقةةه الليةةب والنهةةان

 .(1)المتليرات فللااح  حم الاح  فيها
 ،والمنهةةا  الدعويةةة تفتقةةر إلةةى  ةةذا المبةةدأ فةةي مراعةةاة الثوابةة  الدينيةةة الكليةةة وتفصةةيالتها الالجمةةةوالةةدعوات ا لةةالحية  

 ةالفروع التةي  «المتليةرات» ما أنهةا تفتقةر إلةى مراعةاة  «أنكان الدين والماادئ والقيم التعبدية والت ريعية واألخال ية»وت مب 
 .دعوية وقضايا ا الدعوية المستحددةويندن  تحتها مستادات القضايا ال د ي محب اال تها

 :وال يخفأ ما لهذه الم الجة من أثر كبير يتمثل فيما يلي 
 .التوافم المذ بي ونبذ الرؤى واأل روحات ال الفية –1 
 .الودور في األ روحات الدعوية وتحقيم قناعات على مستوى عا  من التصديم –2 
 .واألمة الدعوية دتحقيم مصال  الفر  –3 
 التربير دال جتري احلقيقة دجتري: اخلامس لباملط 
ا قنةةاع واالقتنةةاع  يمةةن أ ميةةة كبيةةرة فةةي ماةةا  الةةدعوات علةةى محةةون القناعةةات وفةةي إ ةةان عمليتةة دال ي فةةى مةةا للتاريةة 

ة كمةةا ال ي فةةى مةةا لةةه مةةن أ ميةة ،وترسةةي  مفةةاييم القناعةةات عقةةديا  وعقليةةا  ونفسةةيا   ،التةةي تهةةدف إلةةى التةةرويج للماةةادئ الدعويةةة
 . ج الدعوة لالتاا ات الدعوية غير المةسسية وال طاب الدعوي المتم ض عنهاا بيرة في معالاة إشكاليات من

 

 :احلقيقة دجتري :أوال   
                                                

 . ر   سابمم – 62د فاا م نتصر. موم الطبيعيةأسس المنهج القرآني في بح  العل (1)



 أمحــد  إمساعيل  أبو شــــنباألستاذ الدكتور  / 

 - 74 - 

إقصةةةار »فةةي مفهةةوم القضةةةية الواحةةدة عةةن محتوا ةةا وأ ر ةةةا إنةةه يمثةةب عمليةةة إجاحةةة كةةب األفكةةةان المتداخلةةة  :ويعنةةى بةةه 
 .تصون من ا قصار الداللي في معرض ا داات والنفي بنفس القوة وبنفس الحدةقوية وحادة تنطوي على  «مضاميني

 

 :ما يلي دواهلدف من التجري 
 .إ الر الحقاطم المضامينة لاو ر ومفهوم القضية –1 
 .من  التداخالت الالعلمية والالموقو ية عن الحقيقة الدعوية وإجالة كب لون االشتااه واللاس المضاميني عنها –2 
والتةةي تنتصةةر أل روحةةات المةةذ ه أو االتاةةاه فةةةي  ،إقصةةار التةةداخالت الدالليةةة الممذياةةة أو المو هةةة والملرقةةةة –3 

 .إ ان العمب الدعوي 
 .الماردة من التحكمات الدعوية في نفو  المدعوين ،وترسي   يمتها الحقة دوالتعب دتصحي  مسانات االعتقا –4 

 

 :ما يلي دومن لوازم التجري 
مةةن إمةةالرات االتاةةاه وفرقةةيات التحةةزب وال ةةالف الفكةةري والعقةةدي  دوالتاةةر  ،مةةن الهةةوى النفسةةي والمةةذ بي در التاةة –1 

 .في إ ان العمب الدعوي 
والتةةي تعبةةةر عةةةن الحقيقةةةة  ،االنصةةياع لقةةةيم الحةةةم الهاديةةة الكاطنةةةة فةةةي مضةةةامين النصةةوف المصةةةدنية ومنطوقاتهةةةا –2 

 .ة المذ بية أو ال الفيةالماردة من منهايات الفرض وا قصار وا جاح
مضةةةاميني أو مفةةةاييمي  دتةةةر  التعسةةةر فةةةي الت ويةةةب والتفسةةةير للنصةةةوف المصةةةدنية وعةةةدم لةةةي عنةةةم الةةةدليب لت ييةةة –3 

 .وداللي ممذ ه ومو ه
 

 :التربير دجتري :ا ـ ثاني 
 «الحقيقةة دتارية»ا قصار الداللي والمضاميني والمقالدي عن أ روحات المذ ه واالتااه الدعوي و و عكةس  :ويعنى به

إنةةه يمثةةب عمليةةات تبريةةر لةةوعي  ةةذه المةةذا ه وتلةة  االتاا ةةات كمةةا يمثةةب تبريةةرا  لمةةدنكاتها بمةةا تتضةةمنه مةةن نؤى وتصةةونات 
 .وأ داف وغايات

 :ما يلي ومن خماطر هذا اللون من التربير 
 .فرض األ روحات المذ بية على الفكر الدعوي  –1 
 .يقةتزيي  الفكر الدعوي وتلبيس الحق –2 
 .قياع القيم المضامينية والداللية الهادية إلى الحم الماردة وإخضاعها لعمليات إجاحة مذ بية قسرية –3 
 .المذ ه وأدرات االتااه دوإخضاعها لقواع ،عدم احترام النصوف المصدنية وعدم تقدير ا –4 
 .ملرضتعميم الرؤى ال الفية ودعم الفكر االنتسابي والترويج لفكر التحزب ال –5 
 دفةي إ ةان المضةامين واالسةتدالالت والمقالة «التبريةر دتارية»و «الحقيقةة دتاري» :وسمقارنة هذين اللونين من التجرد 

انسةات الدعويةةة مفةي معالاةةة ا شةكاليات المنهايةةة للم «الحقيقةة دتاريةة»واللايةات الدعويةة تتضةة  أ ميةة اللةةون األو  منهمةا 
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علةةى  ةةذه الممانسةةات  «التبريةةر دتاريةة» :وتتضةة  خطةةونة اللةةون الثةةاني منهمةةا ،ي غيةةر المةسسةةية فةةي ميةةادين العمةةب الةةدعو 
  .والتي تةدي إلى تزيي  وعي المدعوين والتلبيس عليهم ،برؤا ا وتصوناتها المذ بية الملالية
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 .م 1974 :ط ،الهي ة المصرية العامة للكتاب – نيان دمحم. د .الاح  العلمي منا اه وتقنياته • 
الهي ةةة المصةةرية  –الالونةةدي  دسةةعي. د    .الةةذات وايخةةر فةةي الفكةةر العربةةي المعالةةر دال طةةاب الثقةةافي نقةة دتاديةة • 

 .م 2007سلسلة مكتاة األسرة  –العامة للكتاب 
 دمحمةة. دو  ،العزيةةز المراغةةي درا عةةة / عبةةم ،تر مةة/ اا  محمةةود ،إ اةةا  دمحمةة .الفكةةر الةةديني فةةي ا سةةالم دتادية  • 

 . ة 1427/  3 :ط ،دان الهداية للطا  والن ر والتوجي  –مهدي عالم 
 .م 2003 - ة  1424دان ال رر  –اللزالي  دال ي  محم .ترادنا الفكري في ميزان ال رع والعقب • 
 .بدون تاني  –ا سالمي  مطاب  الم تان –دان التراث  –تفسير القرآن العظيم لإلمام ابن كثير  • 
 .م 2/2007 :ط              ،دان ال رور  –عمانة  دمحم. د .تيانات الفكر ا سالمي • 
 .م 2005 - ة  2/1426 :ط        ،مكتاة وياة –الثقافة العربية ا سالمية بين األلالة المعالرة  • 
الهي ةةةةةةةة المصةةةةةةةةرية العامةةةةةةةة للكتةةةةةةةةاب  • ا  قابيب تر مة من ، ون إم  وبسون  .الاذون ال ر ية للحضانة اللربية • 

 .م 2007
 .م 1996 - ه 1417الرياض  –فضب إلهي . د .أ .حكم ا نكان في مساطب ال الف • 
مركةةز الاحةةوث والسةةيرة بدولةةة  –ن اةةة مةةن الاةةاحثين  «.دعةةوة للتقةةويم وإعةةادة النظةةر»ال طةةاب ا سةةالمي المعالةةر   • 
 .م 2006 - ة  1426/  1 :ط ،الميةوجانة األوقاف وال  ون ا س –قطر 
 –فةادي إسةماعيب  ،1987 – 1978 «قرارة نقدية فةي مفةاييم النهضةة والتقةدم والحدادةة»ال طاب العربي المعالر  • 
 1981 - ةةة  1401الوفةةار للطااعةةة والن ةةر  – 3 :ط ،سلسةةلة قضةةايا الفكةةر ا سةةالمي –العةةالمي للفكةةر ا سةةالمي  دالمعهةة

 .م
 دمحمةةة /دتقةةةديم  ،سةةةليم سةةالم دمحمةة. د    تحقيةةةم  ،تل ةةةيال وشةةرك أبةةةي علةةي بةةةن سةةينا .و  ةةاليسأنسةةةط .ال طابةةة • 

 .حمدي إبراييم
/  2 :ط ،دان الفكةةر العربةةي –أبةةو ج ةةرة  دلإلمةةام محمةة .العةةرب دتاني هةةا فةةي أج ةةى عصةةون ا عنةة .ألةةولها .ال طابةةة • 

 .م 1980
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 .نة األوقاف المصريةوجا :ط ،الاليب شلبي دعب /د .ال طيه دال طابة وإعدا • 
 .دان الفكر للطااعة والن ر والتوجي  –لإلمام ايلوسي  .نوك المعاني في تفسير القرآن العظيم والسا  المثاني • 
 .بدون تاني  - النهضة العربية  –توفيم الطويب . د .ا سالم الذ بي العرب والعلم في عصر • 
تر مةةة / كمةةةا   ،استانسةةيو دو ةةو  ،نوبةةرت أغةةرو  .منظةةونه الاديةةدعنالةةر الفلسةةفة الاماليةةة فةةي كتةةاب العلةةم فةةي  • 

 .م 1989المالي الو ني الكويتي  – 134ع  ،عالم المعرفة –خاليلي 
 .م 1965بيروت  –المةسسة الو نية للطااعة والن ر  –تر مة / أمين ال ري   ، ون كيميني .والفيلسوف والعلم • 
 .م 1984دان القصر للطااعة ا سالمية  –ي محفوا ال ي  عل .ال طيه دفن ال طابة وإعدا • 
/  1425لبنةةةةان  –بيةةةةروت  –دان الفكةةةةر  –قةةةةا  وتوديةةةةم / يوسةةةةر الاقةةةةاعي  ،الفيةةةةروج آبةةةةادي .القةةةةامو  المحةةةةي  • 

 .م 2005 - ة  1426
 .القرقاوي . د .كي  نتعامب م  التراث والتمذ ه واالختالف • 
 .البن منظون .لسان العرب • 
 .ملر على موق  أون الين –القرقاوي . د .ريه بين المذا ه ا سالميةماادئ للتق • 
 دوالسةي ،هللا األنصةاني  دتحقيم وتعليم ال ةي  / عبة ،البن عطية األندلسي .المحرن الو يز في تفسير الكتاب العزيز • 
 .م1989أبريب  نيسان - ة  1409غرة نمضان  –الدوحة  – 1 :ط ،وجانة األوقاف القطرية –العا  إبراييم  دعب

لبنةةةان  –بيةةةروت  –دان الكتةةةاب العربةةةي  - «شةةةكب»مةةةادة  –إبةةةراييم ج ةةةوة  دتحقيةةةم / أحمةةة .م تةةةان الصةةةحاك للةةةراجي  • 
 .م 2005 - ة  1426
 .بدون تاني  –دان الفكر العربي  :ط .م تان الصحاك للراجي  • 
 :ط ،مكتاةة وياةة –القرقةاوي  /د «والتفسةير قةواب  ومحةافير فةي الفهةم»المر عية العليا في ا سالم للقرآن والسةنة  • 
 .م 2001 - ة  1422/  2

 .م 2010سلسلة مكتاة األسرة  -الهي ة المصرية العامة للكتاب  –جيادة  دخال. د .والحدادة األونبيةالمسلمون  • 
 .م 1981 - ة  1401الملرب  –الرباط  –دان األمان  –عمانة  دمحم. د .معالم المنهج ا سالمي • 
 .م 1982لبنان  –بيروت  –دان الكتاب اللبناني  – ميب للياا  .المعام الفلسفي • 
 .بدون تاني  –الثانية  :ط ،إبراييم أنس وآخرون . د .المعام الوسي  • 
وجانة األوقةةاف وال ةة ون  – تةةاب األمةةة  «افريقيةةا نموف ةةا»حسةةنة لكتةةاب اللةةرب ودناسةةة ايخةةر  دعمةةر عبيةة .مقدمةةة د • 

 . ة 1424ن ه  – 23      96ع  –قطر  –ا سالمية 
 .م 3/1977 :ط     ،وكالة المطبوعات –الرحمن بدوي  دعب. د .منا ج الاح  العلمي • 
كليةةةة  –إسةةةماعيب أبةةةو شةةةنه  دنسةةالة دكتةةةوناه للااحةةة  / خالةةة –المةةنهج االسةةةتردادي وأدةةةره فةةةي الةةةدعوة إلةةةى هللا تعةةةالى  • 

 .بمرتاة ال رف األولى ،م 2008 - ة  1429فرع  امعة األج ر  .ألو  الدين بطنطا
 .م 1988 - ة  1408ط   ،دان الوفار –منهج كتابة التاني  ا سالمي وتدنيسه  • 
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 . ة 1418/  183ع  .نابطة العالم ا سالمي –منهاية الاح  العلمي وقوابطه في ا سالم  • 
 –الهي ةةة المصةةةرية العامةةةة للكتةةةاب  –منةةةدون  دمحمةةة .د .العرب ومةةنهج الاحةةة  فةةةي األدب والنقةةددالمنهاةةةي عنةةة دالنقةة • 

 .م 2007مكتاة األسرة 
 

 املوضوعات فهرس 
 

 الصفحة املوضـــــــــــــــــــــــــــوع

 

 "دراسة مفاهيمية"املبحث األول: مناهج الدعوة 

 

7 
 7 ""التحرير المفاييميسرد ا شكاليات  المطلب ا و :

 10 صطالحيآدان ا شكاليات على التعري  ال •
 11 "نؤية مفاييمية"منا ج الدعوة  المطلب الثاني:

 11 تعري  المنهج أوالا:
 11 المنهج في الللة –أ
 12 يااللطالحالتعري  المنهج في  –ب

 13 الدالالت المفاييمية للتعري  االلطالحي للمنهج •
 14 أنواع المنا ج العلمية •

 18 تعري  ا شكاليات  ثانياا:
 18 عري  الللوي الت –أ
 19 التعري  الللوي دالالت مفاييمية  -ب
 20 التعري  االلطالحي لإلشكاليات  –  

 21 تعري  ال طاب  ثالثاا:
 21 في الللة -أ 

 21   التعري  الللوي لل طاب دالالت مفاييمية -ب   
 22 تعري  ال طاب في االلطالك  - 
 23 تعري  ال طاب الديني  -د 
 24 تعري  الرؤية النقدية راب اا:

 

 املبحث الثاني: خصائص املناهج الدعوية

 

25 
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 26 خصيصة األلب الرباني  المطلب ا و :
 27 خصيصة التنوع  المطلب الثاني:
 29 خصيصة المرونة  المطلب الثالث:
 33 خصيصة االنفتاك المعرفي  المطلب الرابع:

 35 ا قناع  المطلب الخام :
 

 ثالث: مناهج الدعوة "رؤية مقاصدية"املبحث ال

 

38 
 38 تقرير قضايا المدعو إليه  المطلب ا و :
 40 الدعوي العمب قا  ممانسات  المطلب الثاني:
 43 تحقيم الهداية الربانية  المطلب الثالث:

 

 إشــكاليات مناهــج الدعــوة يف اخلطـاب الدعــوياملبحث الرابع: 

 «غري املؤسسي»

 

45 

 47 ب مدخ
 48 عرض ا شكاليات  المطلب ا و :

 49 عرض إشكالية التحزب  أوالا:
 56  والمذ ه عرض إشكالية التعصه للرأيثانياا: 
 60  عرض إشكالية االنلالر وعدم االنفتاك على ايخرثالثاا: 

 67 الدين بين عنر الفكرة وفكرة العنر •
 70 لعنراألسااب التي أدت إلى عنر الفكرة وفكرة ا •
 72 ليةماييات الكريمة دالالت ت  •

 74  عرض إشكالية ال الف من أ ب ال الف راب اا:
 80 عرض إشكالية النزعة التكفيرية والتفسيقية خامساا:

 80 سيقيةفخطونة النزعة التكفيرية والت •
 81 العوامب التي أدت إلى بروج النزعة التكفيرية والتفسيقية •
 84 على ايخريينقواب  الحكم  •

 91  عرض إشكالية النزعة التبريريةساا: ساد
 92 م ا ر النزعة التبريرية  •
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 94 إياابيات التبرير ا ياابي  •
 96  عرض إشكالية االنتقاطيةاا: ب سا
 97 سلبيات النزعة االنتقاطية  •

 101  ان الحقيقةكعرض إشكالية احت ثامناا:
 102 م  يمة مطلقةا سال المعرفة في منظون  •

 

يف العصر  "غري املؤسسي" معاجلة إشكاليات مناهج الدعوة يف اخلطاب الدعوياملبحث اخلامس: 

 احلاضر

 

107 

 109   مقاومة التحزب وترشيد التمذ هالمطلب ا و : 
 110 أ روحات النال ونوك النال ال أ روحات االتااه  المحور ا و :
 110 توفيقية األ روحات ال المحور الثاني:

 112 قواب  األ روحات التوفيقية •
 114 آداب االتااه التوفيقي •
 115 قواعد األ روحات التوفيقية  •

 117 االنطالر من الفكر المقالدي ال المذ بيالمطلب الثاني: 
 117 الفرر بين مقالد ا سالم ومقالد المذ ه •

 121  االنطالر من فقه األولوياتالمطلب الثالث: 
 121 فقه األولى  المحور ا و :

 124 فقه األوليات تمااال •
 125 األولىخالف فقه  :ثانيالمحور ال

 126  منهاية التفكير ومقاومة عبثية التصونالمطلب الرابع: 
 127 إ رارات المرا عات •

 129  تاريد الحقيقة ال تاريد التبريرالمطلب الخام : 
 129 تاريد الحقيقة أوالا:
 130 تاريد التبرير ثانياا:

 132 المطادر والمراجع
 136 فهرس الموضوعات
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