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           احلمد هللا الداعي إىل بابه، املوفق من شاء إىل صوابه، أنعم بإنزال كتابه، يشتمل على حمكم ومتشابه
أمحده على اهلدى ) فأما الذين يف قلوم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وأما الراسخون يف العلم فيقولون آمنا به( 
  .سري أسبابه، وأشهد أال إله إال اهللا شهادة أرجو ا النجاة من عقابهوتي

وأشهد أن حممداً عبده ورسوله أحرص الناس على ثوابه، وصلى اهللا عليه وعلى صاحبه أيب بكر أفضل 
أصحابه، وعلى عمر الذي أعز اهللا به الدين واستقامت الدنيا به، وعلى عثمان شهيد داره وحمرابه، وعلى 

  .ملشهور حبل املشكل من العلوم وكشف نقابه، وعلى آله وصحبه ومن كان أوىل بهعلي ا
ل، ومن ماللهم خذ بأيدينا إىل طاعتك واصرف عنا غوائل اجلهل وغربات الضاللة، وأجرنا من القول بغري ع

  .التكلف ملا ال حنسن ومن العجب مبا حنسن
} قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذها أَيونَيملسم مأَنتإِالَّ و نوتمالَ تو هقَاتت قي { )١(}حالَّذ كُمبقُواْ رات اسا النها أَيي

ونَ بِه لَّذي تساءلُخلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبثَّ منهما رِجاالً كَثريا ونِساء واتقُواْ اللّه ا
يصلح لَكُم . يا أَيها الَّذين آمنوا اتقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سديدا { )٢(}واَألرحام إِنَّ اللّه كَانَ علَيكُم رقيبا

زفَو فَاز فَقَد ولَهسرو اللَّه عطن يمو كُموبذُن لَكُم رفغيو الَكُمماأَعيمظ٣(} ا ع (  
أخي اإلمام واخلطيب لعلك تدرك حفظك اهللا برعايته أن إمامة املسلمني مسؤولية عظيمة جداً وهي من 

إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات {: األمانة اليت ختلّت عنها السموات واألرض جاء ذلك يف قول اهللا تعاىل 
ورسول اهلدى   ) ٤(}بين أَن يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها الْإِنسانُ إِنه كَانَ ظَلُوما جهولًاوالْأَرضِ والْجِبالِ فَأَ

e  م اهللا عليه اجلنة: ( قالإىل غري  )٥()ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم ميوت وهو غاش لرعيته إال حر
داعني لك املوىل جلّت . ه األمانة وفضلها واآلثار املترتبة على إمهاهلا ذلك من النصوص اليت جاءت ببيان هذ

  .قدرته أن يعيننا وإياك على الوفاء حبق هذه األمانة 

                                                
 سورة آل عمران) ١٠٢( ) ١(
 سورة النساء) ١)  (٢(
 ٧٠األحزاب )  ٣(
 )سورة األحزاب) ٧٢)  (٤(
 .صحيح مسلم ، باب استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار )  ٥(
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هذا حبث مجعت فيه بعضاً مما يهم إمام املسجد وخطيب اجلمعة يف ضوء هذه املتغريات العصرية ، تلبية و
العايل لألئمة واخلطباء بطيبة الطيبة على ساكنها أفضل الصالة وأمت لرغبة املشايخ الفضالء القائمني على املعهد 

 e التسليم ، مث إن من شكر اهللا تعاىل شكر القائمني على هذا املعهد سلفاً وخلفاً، اقتداًء دى املصـطفى 
لتقدير فإين أتقــدم يف مقدمة حبـثي هذا جبزيل الشكر وا )١( )من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا  (القائل 

منصور بن حممد الرتهة والشكر موصول أيضاً : الدكتور والعرفان إىل جامعة طيبة الطيبة ممثلة مبديرها معايل
صاحل بن سعيد احلريب ، وأخص بالشكر أيضاً : للمعهد العايل لألئمة واخلطباء ممثالً يف عميده الدكتور 
لبة العلم فجزاهم اهللا خري اجلزاء على ما قاموا به املشايخ الفضالء الذين كرسوا جهودهم، وبذلوا أوقام لط

  .من جهود مباركة، وجعل ذلك يف موازين حسنام 
وقد تقيدت يف حبثي هذا باحملاور املطروحة والعناصر املطلوبة من قبل املعهد ، ومجعته بعد وقت عسري ،  

مسعت أذنه به ، ففيه خري كثري بإذن  وجهد كبري ، وأسأل اهللا تعاىل أن ينفع به كل من وقعت عينه عليه ، أو
  : اهللا تعاىل ، وكان البحث  بعد هذه املقدمة على النحو التايل 

  : أمهية البحث ، أهدافه ، مث حماوره وموضوعات كل حمور ، وكانت حماوره كما يلي 
  :املوضوعات التالية  ، ويندرج حتته التأثري املعريف لألئمة واخلطباء يف قضايا اتمع وثقافته: احملور األول

  .تأثري األئمة واخلطباء يف حتقيق األمن الفكري واالنتماء الوطين - ١
  .تأثري األئمة واخلطباء يف حتقيق التكافل االجتماعي واألسري - ٢
  .األئمة واخلطباء وثقافة احلوار مع املخالف - ٣

  : ات التالية ، ويندرج حتته املوضوع األئمة واخلطباء وفقه الواقع: احملور الثاين
  .تعامل األئمة واخلطباء مع فقه النوازل - ١
  .تعامل األئمة واخلطباء مع حتديات العصر - ٢
  .تأثري فقه املوازنة على رسالة األئمة واخلطباء - ٣

يستحق أن يكتب فيه حبثاً مستقالً  املوضوعاتواحداً من تلك  موضوعاً مث اخلامتة ، والفهرس ، ويف احلقيقة
ثالثني صفحة ، لكن ما ال يدرك كله ال يترك جله ، ويكفي  يقاربمبا حبثاً يكتب يف اجلميع  فضالً عن أن

                                                
 رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح) ١(



  تفعيل رسالة األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات املعاصرة 

٣  

من القالدة ما حييط بالعنق ، ويف اخلتام أسأل اهللا تعاىل أن يكتب هلذا العمل نوراً مشرقاً ، وأن جيعله متقبالً ، 
  . ت ، إنه على كل شيء قدير وأن جيعله يف موازين احلسنات ، ورفعة يف الدرجات ، وحمواً للسيئا
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  أمهية البحث
تنبع أمهية البحث من أمهية املسجد ، فللمسجد أمهيته الكربى، ومرتلته العظمى يف اتمع املسلم وقد نوه 

في بيوت أَذنَ اللَّه (  : واملثوبة الكربى للمشتغلني بعمارته، فقال عز وجل القران الكرمي باملسجد ومكانته، 
ما اسيهف ذْكَريو فَعرإِقَامِأَنْ تو كْرِ اللَّهذ نع عيلَا بةٌ وارجت لْهِيهِمالٌ لَا تالِ رِجالْآصو ودا بِالْغيهف لَه حبسي ه 

 لَاةرِ (  : وقال عز من قائل  )١()الصمِ الْآخوالْيو بِاللَّه نآم نم اللَّه اجِدسم رمعا يموعن أيب هريرة   )٢() إِن
  .)٣( ) أحب البالد إىل اهللا مساجدها، وأبغض البالد إىل اهللا أسواقها(  : قال  eرضي اهللا عنه أن النيب 

جد باتمع أقوى من أن تقف عند مخس صلوات تؤدى فيه يف اليوم والليلة، مث يغلق بابه فيما إن عالقة املس 
: "  - رمحة اهللا - يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية. بني ذلك، وتنقطع عالقته باملسلمني وسائر شؤوم وأحواهلم 

التقوى، فكانت فيه مسجده املبارك على e وقد أسس . وكانت املساجد جمامع األمة ومواضع األئمة 
الصالة والقراءة والذكر وتعليم العلم واخلطب، وفيه السياسة وعقد األلوية والرايات وتأمري األمراء وتعريف 

  . )٤( "العرفاء، وفيه جيتمع املسلمون كلما حزم أمر من أمر دينهم ودنياهم 
  أهداف البحث

  : ذل  فيه قصارى جهدي ما يلي من األسباب واملربرات اليت جعلتين اكتب هذا البحث و أب
مشاركة إخواين من األئمة واخلطباء وطلبة العلم من املشايخ الفضالء يف امللتقى العلمي األول لألئمة . ١

  . واخلطباء باملدينة املنورة جبهد املقل يف هذا امللتقى املبارك 
  . لناس إبراز دور األئمة واخلطباء يف اتمع ، وتعزيز مكانتهم يف قلوب ا. ٢
  .اإلسهـام يف تأهيـل األئمـة واخلطبـاء علمياً وثقافياً ألداء رسالتهم يف اتمع. ٣
  .إثراء املكتبة اإلسالمية باملادة العلمية املتخصصة .  ٤
  . ـ فتح آفاق األئمة واخلطباء لإلنطالق بأمتهم حنو األفضل ٥
  .ياة الناس ، وإيقاد جذوة الدعوة يف قلوم شحذ مهم األئمة واخلطباء إلعادة دور املسجد يف حـ ٦

                                                
 ) ٣٦( سورة النور آية )  ١(
 ) ١٨( سورة التوبة آية )  ٢(
 رواه مسلم ـ باب فضل اجللوس يف مصاله بعد الصبح)  ٣(
 ـ فصل مواضع األئمة وجمامع األمة هي املساجد ٩جمموع الفتاوى ج )  ٤(
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  )١(التأثري املعريف لألئمة واخلطباء يف قضايا اتمع وثقافته: احملور األول
  : تأثري األئمة واخلطباء يف حتقيق األمن الفكري واالنتماء الوطين : املوضوع األول 

  ، لكن من الدين كذلك بلد اإلسالم أنه ، والسعي يف قوته وعزته ورفعته مبامن دين اإلسالم  لوطنخدمة ا
إذا تعارضت قضية األوطان مع اإلسالم فال شك أن اإلسالم هو املهيمن والذي جيب أن يكون حاكماً على 

  )٢(. ملا رأى اإلسالم ال ينتشر يف مكة حبث عن مكان آخر وهجر وطنه وتركه  eغريه ، ولذلك النيب 
  روابط الفطرية اليت ينمو ويكتسب ليشد اإلنسان إىل وطنه الذي استوطنه فاالنتماء الوطين يعد من املشاعر وال

لَا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ { : القرآن الكرمي يعرب عن الوطن بالديار فيقولأن بل جند 
كما يعرب عنه بالدار .   )٣(}ِسطُوا إِلَيهِم إِنَّ اللَّه يحب الْمقِْسطني ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروهم وتقْ

لذا شاع التعبري عن الوطن اإلسالمي  )٤(} فَكَذَّبوه فَأَخذَتهم الرجفَةُ فَأَصبحوا في دارِهم جاثمني { : فيقول
  .بدار اإلسالم وديار اإلسالم 

وطان رفض اإلسالم ابتداًء معيار العرق والقبيلة ، وجعل التقوى والتسابق إىل اخلري هو لكن عند متايز األ
من هنا جاءت ضرورة الوطن إلقامة دين اإلسالم ، وضرورة الدين ليكون . معيار التفاضل بني البشرية 

لوطين درجة من ولذا أصبح االنتماء ا. الوطن إسالمياً ، وضرورة املسلمني لتتحقق إسالمية عمران الوطن 
  .)٥(.درجات سلم انتماء املسلم إىل اإلسالم 

واالنتماء الوطين يقتضي مراعاة ما يرتضيه اتمع من أسلوب حياة ، فإن كان اتمع متدينا فاالنتماء احلق 
 أوامره واجتناب نواهيه ، والعمل الصاحل وتشجيع احملسن وتأديب املسيء نرباسا وإتباعجيعل تعاليم الدين 

  )٦(.للمجتمع 
وحب الوطن واالنتماء إليه االنتماء احلقيقي من مثاره العاجلة األمن ، فكلما أخلص املواطنون يف وطنيتهم 
وانتمائهم لوطنهم زاد أمنهم ، فهي قضية مطردة ، وحينها يأمن اإلنسان على دينه و نفسه وعرضه وعقله 

                                                
 .حماور هذا البحث وموضوعاته هي من طرح املعهد العايل لألئمة واخلطباء ولذلك تقيدت ا)  ١(
 بشر بن فهد البشر: قة االنتماء ـ بتصرف بسيط ـ لفضيلة الشيخ حقي: ينظر كتاب )  ٢(
  )٨( آية : سورة املمتحنة)  ٣(
   ٣٧آية : سورة العنكبوت)٤(
 ) ٨٦وزارة املعارف ، ص: الروح الوطنية ، حممد عمارة ، ط الرياض: ينظركتاب )  ٥(
 عبد الرمحن بن سليمان اخلليفي. د: ـ املؤلف وظيفة العلماء والدعاة يف احتواء السلوك اإلرهايب : ينظر كتاب)  ٦(
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ها ، إذاً مل ينعم اهللا تعاىل على عبده املؤمن امليسر له وماله ، وهي الضروريات اخلمس اليت جاء اإلسالم حبفظ
  .سبل اإلطعام من اجلوع، بأعظم من نعمة األمن

ومن أمن، استجمع قوى فكره وطاقات عقله، ووجهها للبناء املثمر، ... فمن أمن ، عبد اهللا تعاىل كما أمره 
  .والعمل اهلادف

أما أن يهتدي . يكون كُلُّ مهه أن يأمن الضرر على نفسه وأهله ومالهأما اخلائف فيطيش عقله، وينخلع لبه، و
فالعنصر األصيل يف عمارة األرض . إىل عمل يتقنه، أو بناء حضارة ينجزها، فهيهات هيهات - مع اخلوف  -

  .باخلريات هو الطعام واألمن، فكما ال يستغين اجلسم عن الطعام، فال تستغين النفس عن األمن
 تعاىل على عباده اتني النعمتني يف معرض إقامة احلجة عليهم، مع أنه ما م من نعمة إال وهو ولذا امنت اهللا

فَلْيعبدوا رب هذَا الْبيت . إِيلَافهِم رِحلَةَ الشتاِء والصيف . لإِيلَاف قُريشٍ { : قال تعاىل . تعاىل مسديها إليهم
 . مهمي أَطْعالَّذ فوخ نم مهنآموعٍ وج ن١(}م(.  

كما  .الشامل، الركيزة األساس اليت يستمد منها اتمع استقراره وتقدمه وحضارته وازدهاره فاألمن مبفهومه
املنحرفة والضالة اليت تعود بالدمار  أن االنتماء إىل الوطن صمام أمان حلماية البالد من الفنت واألهواء واألفكار

 .سواء الد والعباد على حدعلى الب
التربوية  واالنتماء الوطين مطلبان مهمان لكل أمة، بل إما يأتيان على رأس املقاصد والغايات واألمن الفكري

للعيش بسالم فيما بينهم،  واألمنية املهمة؛ حلماية الوطن وحفظ مقدراته ومكتسباته، ورعاية املواطنني
 .ورفعته ء الوطنواملسامهة املنتجة والفاعلة يف بنا

فقدان األمن جبميع أشكاله، وضعف االنتماء إىل الوطن جبميع مظاهره، ومن هو اتمع  إن أخطر ما يهدد
األمن الفكري،  تظهر أمهية تضافر جهود املؤسسات مبختلف أنواعها ومسؤولياا يف اململكة لترسيخ هنا

ولن . والبالد من آثار اجلرمية واالحنراف والتخلف لعبادوتعزيز االنتماء الوطين؛ وصوال إىل األمن الذي حيمي ا
يف احملافظة على األمن وتعزيز االنتماء بالشكل الفاعل املطلوب إال  يتحقق هلذه املؤسسات تأدية أدوارها

 .والتعاون فيما بينها بالتنسيق
ومهمام، فإن  ماهلممسؤولية األمة جبميع فئاا، وعلى اختالف اختصاصات أفرادها وأع وإذا كان األمن

خاص وعلى رأسها أئمة املساجد  تعزيز األمن الفكري واالنتماء الوطين مسؤولية املؤسسات الدينية بشكل
                                                

 )سورة قريش)  (١(
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وخطباء اجلوامع ؛ الرتباطهم الوثيق باتمع وثقتهم فيهم ، وألم يف احلقيقة خياطبون عقول الناس بشكل 
إلجيابية وتعزيز السلوكيات اخلرية، وتعميق الوعي األمين ، االجتاهات ا مباشر، فهم الذين يستطيعون ترسيخ

، ولن يستطيعوا ذلك حىت يكونوا هم القدوة العملية واألسوة احلسنة  اتمع وتغيري السلوكيات السلبية لدى
يف ذلك ، باجتماعهم حول علمائهم واألخذ عنهم ، والصدور عن فتاواهم ، والوالء لوالم من حكام هذه 

 . املخلصني ، وهم كذلك ـ إن شاء اهللا ـ  البالد
هي قيمة، وغرس هذه  املسؤولية الفردية واجلماعية يف احملافظة على أمن الوطن ورعاية مكتسباته ومدخراته إذاً

القيمة يف نفوس اتمع يتطلب بروزها بشكل دائم يف خطب اجلمع والدروس واحملاضرات واملواعظ ، وهذا 
ذه القيم اليت تذكر باملسؤولية الفردية واجلماعية يف تعزيز األمن الفكري واالنتماء الوطين يعين استمرار إبراز ه

 .مدار العام ، وليس يف مناسبات منعزلة سرعان ما يزول أثرها على
فاألمن الفكري واالنتماء الوطين من أهم املبادئ اليت تؤكد عليها املؤسسات التعليمية والدينية ، ولكون العامل 

ح اآلن قرية واحدة ـ كما يقولون ـ ارتبط بعضه ببعض عن طريق وسائل اإلعالم واالتصال املختلفة أصب
جبميع أنواعها من شبكات عنكبوتية وقنوات فضائية وغريها إال أن أخطرها وأقواها نفوذاً وتأثرياً على 

تية ليس حمصوراً على فئة الشباب خصوصاً شبكة اإلنترنت ، ونظراً لكون االشتراك يف هذه الشبكة العنكبو
معينة مثقفة وواعية ، وأيضاً سهولة الدخول إىل بعض املواقع اليت تدعو إما إىل الرذيلة ونبذ القيم والدين 
واألخالق أو أا تدعو إىل التمرد والعصيان على والة أمر املسلمني وعلمائهم و مشاخيهم، وكل هذا حتت 

وحيث قامت حكومة . الرأي إىل غري ذلك من الشعارات الزائفة اسم التحرر والتطور ونبذ الدين وحرية
اململكة العربية السعودية ـ وفقها اهللا تعاىل ـ للحد من الدخول لتلك املواقع بوضع برامج خاصة أو ما 

، لكن احلقيقة أنه من الصعوبة مبكان حصر هذه املواقع مجيعها ، ) Firewall(يسميه البعض حباجز احلماية 
قيقة أن التوعية بأضرار هذه املواقع هو النتيجة الفعالة، وهنا يربز دور إمام املسجد وخطيب اجلمعة يف ويف احل

توجيه اتمع وخصوصاً املستخدمني لإلنترنت وحتذيرهم من املواقع املشبوهة واملمنوعة ، وتعزيز األمن 
خطيب اجلمعة من مسايرة عصره ، الفكري واالنتماء الوطين لدى اتمع  وعليه فالبد إلمام املسجد و

  . ومتابعة واقع جمتمعه ، ليوجه ويرشد حبكمة وعلم 
 الفكري واالنتماء الوطين، وتأثريمها يف جمريات احلياة العامة لألفراد، وجمريات ولتلك األمهية الكبرية لألمن

وفقهم اهللا ـ على  نشاطات أعمال الدول، فقد دأب قادة حكومتنا الرشيدة واملسئولون عن األمن فيها ـ
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والتطور يف  تعزيزمها، وتربية النشء عليهما؛ لكوما يشكالن الركيزة األساسية ملنظومة األمن الدعوة إىل
  )١(. اتمع

إن الغزو الثقايف واالختراق : "بقوله ويؤكد هذا املعىن األمري نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية النائب الثاين
مجاعات وحضارات خمتلفة تتوجه بقواها؛ لتحقيق  ى دولة مبفردها، ولكن هناكالفكري ليس مقصورا عل

ومعرفة هذه القوى ومصادرها وخطورة تأثريها أمور أساسية؛ ملواجهة  التأثري الفكري والثقايف الذي تريد،
  علىومن ذلك احلرص على أن يكون التعليم أحد حصون املواجهة، فاألجيال اليت تترىب وسائلها ومضامينها،

غزو، كما أن وسائل  العقيدة السليمة، وتأكيد هويتها احلضارية، واعتزازها ا، لن تكون أجياال سهلة ألي
إعالم واع مبسؤوليته جتاه أمته، وحنن يف  اإلعالم هي األخرى معنية بالتربية واملواجهة، وهذا يتطلب وجود

على سد كل منافذ االختراق الفكري صيانة  وال نزال نعمل اململكة أدركنا هذه احلقائق مبكرا وعملنا
  )٢(". ملواطنينا

فإذا عرف ذلك، فاعلم أنه مل ينعم على أمة من األمم بأمن يف التاريخ احلديث مبثل ما نعمت به الدولة 
  .السعودية يف ظل العمل بالقرآن الكرمي وتطبيق الشريعة اإلسالمية

رغَّب فيه الشرع احلنيف ورهب مما رهب منه، فأصبح مصدر فإذا وعى املسلم دينه، قوي إميانه، فرغب فيما 
  .أمن وأمان، وأمنه الناس على كل شيء

األمن ملواطنيها، وللمقيمني ا ومرتاديها، فعم  -بفضل اهللا تعاىل  - وهكذا وفرت اململكة العربية السعودية 
ول األمور اليت اهتم ا امللك عبد بل كان توطيد األمن وتثبيته من أ. اخلري والعطاء والنفع مجيع أراضيها

إن البالد ال يصلحها غري : " يف هذا الصدد -رمحه اهللا  - منذ ويل هذه البالد ، يقول  -رمحه اهللا  –العزيز 
األمن والسكون ؛ لذلك أطلب من اجلميع أن خيلدوا للراحة والطمأنينة ، وإين أحذر اجلميع من نزعات 

واء اليت ينتج عنه إفساد األمن يف هذه الديار ، فإنين ال أراعي يف هذا الباب الشياطني واالسترسال وراء األه
لقد أمنت الطريق ، : " ويقول أيضا )٣(" صغريا وال كبريا ، وليحذر كل إنسان أن تكون العربة فيه لغريه 

                                                
 أمهية الوسائل التعليمية ملعلم التربية اإلسالمية بتصرف: كتاب : ينظر )  ١(
 .١١٥٦٥العدد  جريدة عكاظ ـ)  ٢(
 .) ٣٥١ص  ه ،١٣٩٠، بريوت ،  ١خري الدين الزركلي ، شبه جريرة العرب يف عهد امللك عبد العزيز ج :كتاب )  ٣(
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بر األشقياء إنين قطعت دا" ويقول  )١(" وضربت على يد الظامل ، وأقمت شرع اهللا يف مجيع أحناء اململكة 
  )٢(" واملفسدين وحقنت دماء أهليه ، وبسطت أروقة الراحة وساد األمن يف احلجاز 

بأمن واستقرار بالدنا ، فقد اهتم أبناؤه من بعده باألمن  - طيب اهللا ثراه  -وكما اهتم امللك عبد العزيز 
نيا حىت أصبحت اململكة العربية واالستقرار وطوروا أجهزة األمن مبا يتفق وذاتية األمة أوال وروح العصر ثا

  .السعودية بفضل اهللا وكرمه واحة أمن وارفة الظالل يشهد بقوة األمن فيها العدو قبل الصديق 
فإن ما يشيع يف ربوع هذه البالد من نور العلم اإلسالمي املشتمل على العقيدة ... أما األمن الفكري  

 تعاىل ا العقول واألفكار من املبادئ اهلدامة، من خمتلف محى اهللا -الصافية، واألوامر والنواهي اإلهلية 
مصادر الضالل، فقد اجتثت ما نبت من جذور الشرك، ملا عرف الناس بنور العلم، احلرام واحلالل فحوربت 
البدعة واخلرافة والشعوذة بشىت صورها، فإن باتت خمتفية، فما ظلت، بل طوردت حيثما يف هذه الديار 

  .حلت
ن الناس على أفكارهم فما تنطلي عليهم األمور، وال يغرهم يف متاهات االحنراف الفكري وبذلك أم

  )٣(.  واإلرتكاس العقلي الغرور
يقتضي من العاملني لإلسالم أن يتلمسوا مواطن العلل ومواطن : إذاً أخي إمام املسجد وخطيب اجلمعة 

  .مث يقوموا بتقدمي العالج الناجح هلا  الضعف واخللل يف هذه األمة و أن يقوموا ببياا وتشخيصها
فينبغي على إمام املسجد بوجه عام وخطيب اجلمعة بوجه خاص أن يكون القدوة احلسنة له األثر البناء يف 
تعزيز األمن مبعناه العام واألمن الفكري بشكل خاص ، والوصول مبجتمعه إىل االنتماء احلقيقي للوطن ، ألنه 

تمرار نعمة األمن واالستقرار يف بالدنا التحلي مبقومات املواطنة الصاحلة يف ضوء من الضمانات الالزمة الس
تعاليم اإلسالم، ونقصد مبقومات املواطنة الصاحلة تلك الصفات والسجايا الالزم توافرها يف أفراد جمتمع 

يهم، وعن طريق يعرفون واجبام حنو خالقهم أوال مث حنو أنفسهم وذويهم وجمتمعهم وأمتهم ووالة األمر ف
وألن إمام املسجد يتعامل وخياطب عقول الناس . يعرفون حقوقهم وواجبام إمام املسجد وخطيب اجلمعة

بشكل دوري ال يكاد ينقطع وحيث أنه حمل ثقتهم ، فيجب عليه أن يكون له األثر الفعال والبناء يف جمتمعه 

                                                
 .) ١١١الرياض ، املطابع األهلية ، بدون تاريخ ، ص  ، حمىي الدين القابسي املصحف والسيف ،: كتاب )  (١(
 .املرجع السابق )  ٢(
   عبد اهللا بن عمر حممد األمني الشنقيطي. د. أ : التمسك بالقرآن الكرمي وأثره يف حياة املسلمني املؤلف : كتاب ) ٣(
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رقه املستمر هلا بني الوقت واآلخر ، وهي متطلبات من خالل إدراكه وإميانه الشخصي  باملتطلبات التالية وتط
  ـ :  )١(احملافظة على نعمة األمن واالستقرار

التمسك بتطبيق الشريعة اإلسالمية واحملافظة على مقاصدها وإقامة حدودها وعدم االلتفات : املطلب األول  
  .ملا يثار من شبهات حول تطبيقها باسم حقوق اإلنسان 

أصل من أصول الواجبات الدينية حىت " لسمع والطاعة لويل األمر يف املعروف حيث أنه  ا:  املطلب الثاين 
  ".أدرجها األئمة يف مجلة العقائد اإلميانية 

وكَذَلك { : التزام الوسطية واالعتدال واالبتعاد عن اإلفراط والتفريط يف الدين ، قال تعاىل: املطلب الثالث 
  .)٢(} ا لتكُونوا شهداَء علَى الناسِ ويكُونَ الرسولُ علَيكُم شهِيدا جعلْناكُم أُمةً وسطً

القيام بواجب النصيحة باألسلوب الشرعي مع مراعاة التالزم بني نصيحة ويل األمر والدعاء : املطلب الرابع 
: الدين النصيحة قالوا«      eأمر النصيحة فجعلها عماد الدين وقوامه ، قال  eله ، ولقد عظم رسول اهللا 

  .رواه البخاري ومسلم »ملن يا رسول اهللا؟ قال هللا وكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني وعامتهم 
حث املواطن للقيام بواجبه يف احملافظة على األمن على الوجه األكمل ، فالنعمة اليت نعيشها : املطلب اخلامس 

ة للجميع ، من هنا كان على كل مواطن أن يؤدي واجبه ، إمنا هي نعم. . . ليست ملواطن دون مواطن 
  .ويبذل جهده للمحافظة على استقرار بلده وتقدمها ورخائها يف كل موقع ويف كل مكان 

القيام بالواجب جتاه الشباب من ملء الفراغ الذهين لدى بعضهم مبا يعود عليهم وعلى : املطلب السادس 
  .جمتمعهم باخلري

اهللا جل  -ويتمثل ذلك يف شكر املنعم . . . لتذكري بشكر النعم ، فبالشكر تدوم النعم ا: املطلب السابع 
مث شكر والة األمر الذين وفقهم اهللا وحقق تلك النعم على أيديهم ، وما من نعمة جاءت للخلق  ـ  وعال

، وهي تستوجب أن  )٣(} ه وما بِكُم من نِعمة فَمن اللَّ{ : من أهل السموات واألرض إال من اهللا جل وعال
أنه  -رضي اهللا عنه  -ويروى عن النعمان بن بشري  )٤(} وأَما بِنِعمة ربك فَحدثْ { نتحدث بالشكر عنها 

                                                
 .سليمان بن عبد الرمحن احلقيل : متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستقرار يف بالدنا ـ املؤلف  :من الكتاب ) ١(
 ١٤٣سورة البقرة آية )  ٢(
 ٥٣سورة النحل آية )  ٣(
 ١١سورة لضحى آية )  ٤(
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من مل يشكر القليل مل يشكر الكثري ، ومن مل يشكر الناس مل يشكر اهللا ، « :  eقال رسول اهللا  - قال 
  )١(.» والتحدث بالنعم شكر 

  .القيام بواجب األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف ضوء الكتاب والسنة : املطلب الثامن 
إثارة قضية وجوب التعاون على الرب والتقوى بني املواطنني واالبتعاد عن الرتاع والتمزق : املطلب التاسع 

وتعاونوا علَى { : ، وقال تعاىل )٢(}لَا تفَرقُوا واعتصموا بِحبلِ اللَّه جميعا و{ : واالنقسام بينهم ، قال تعاىل
 انودالْعلَى الْإِثْمِ ووا عناوعلَا تى وقْوالتو والتحذير من اخلالف يف الدين والتفرقة يف فهمه شيعا  )٣(}الْبِر ،

واختلَفُوا من بعد ما جاَءهم الْبينات وأُولَئك لَهم ولَا تكُونوا كَالَّذين تفَرقُوا { : متناحرة ومتالعنة قال تعاىل
 يمظع ذَاب٤(} ع( .  
حث األسرة للقيام بواجبها يف تربية أوالدها التربية اإلسالمية الصحيحة وتوجيههم التوجيه :  املطلب العاشر

  السليم 
  .وحماربة انتشار البطالة بني أفراد اتمع  شبابال املسامهة يف سد وقت الفراغ لدى:  املطلب احلادي عشر 

  . تعميق االنتماء الوطين لدى املواطن السعودي وتبصريه بواجباته الوطنية : املطلب الثاين عشر 
حث أفراد اتمع على احملافظة على طهر جمتمعنا وصيانته من انتشار األخالق الذميمة :  املطلب الثالث عشر

  .فيه 
  .التحلي مبقومات املواطنة الصاحلة يف ضوء تعاليم اإلسالم : رابع عشر املطلب ال

  . صيانة عقول شبابنا من آثار الغزو الفكري املدمر: املطلب اخلامس عشر
ن يكون واعيا أحكام دينه ، صاحب رسالة يف احلياة ، متصالً فيجب على إمام املسجد وخطيب اجلمعة أ

خذ والعطاء ، قد كونت شخصيته جمموعة كبرية جدا من مكارم األخالق ؛ بالناس خمالطاً هلم ، يبادهلم األ
ألنه وجه وأرشد على أن التخلق عبادة يثاب عليها وحياسب على تركها ، فيكون مهذبا تقيا نقياً خريا نظيفاً 

ى علم واقفاً عند حدود اهللا ، ال يعتدي على غريه من الناس ، يزن األمور مبيزان صحيح قامت أركانه عل

                                                
 .مسند اإلمام امحد ـ حديث النعمان بن بشري )  ١(
 ١٠٣سورة آل عمران ، اآلية )  ٢(
 ٢ائدة ، اآلية سورة امل)  ٣(
   ١٠٥سورة آل عمران ، اآلية )٤(
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وبصرية وتقدير للمصاحل واملفاسد ، ال تسيطر عليه فكرة جزئية لتهدم قاعدة كلية ، أو يسعى سعياً متشددا 
  )١(. فيحارب منكرا فيحدث هو منكرات أكرب أو يعطى ذريعة لغريه بإحداث منكرات كثرية 

ه أشد فاعلية، وأكثر وقعاً يف واخلالصة اليت أريد أن أصل إليها من هذا التوجيه هي أن خطيب املسجد وإمام
ميكن أن تؤثر يف اتمع ، فهو يقتلع جذور الشر يف نفس ارم،  نفوس اجلماهري، من أي وسيلة أخرى

 خشية اهللا تعاىل، وحب احلق، وقبول العدل ومعاونة الناس، وإصالح الضمائر، وإيقاظ ويبعث يف نفسه
الفاضلة واألخالق احلميدة،  ر احلية، وتربية الروح على اآلدابالعواطف النبيلة يف نفوس األمة، وبناء الضمائ

 .وتسكني الفنت، ودئة النفوس
 اخلطيب يف أداء مهمته على الوجه املطلوب، إال إذا استطاع األخذ بألباب سامعيه، وال ميكن أن ينجح

والصوت العذب،  واستدراجه اللبق إلفهامهم، باألسلوب البليغ، والكلمة الساحرة، واحلجة الظاهرة،
 .واخلطبة الباهرة، واإلثارة والتشويق، والشعور والوجدان

ومسايرة  للخطيب أن يفيد إن مل يراعِ مقتضى احلال، فلكل مقام مقال، فيجدر به مواكبة األحدث، وأىن
عنه  فالكالم يف حال األمن، خيتلف الوقائع، ومالئمة موضوع اخلطبة لألحداث اجلارية، واملالبسات الواقعة،

تتطلب من اخلطيب أن يكون فطناً مسايراً ملا حيدث  يف حال القلق، واختالف الظروف وتقلبات األحوال
  .اتمع يف واد آخر حوله، وأن ال يكون يف واد، وحال

 .تأثري األئمة واخلطباء يف حتقيق التكافل االجتماعي واألسري : املوضوع الثاين 
ي يف اإلسالم ، على بناء فكري متكامل ، له أساسه من العقيدة ، ومن يرتكز التكافل االجتماعي واألسر

املنظومة األخالقية اإلسالمية ، تتجاوز جمرد التعاون بني الناس ، أو تقدمي أوجه املساعدة وقت الضعف 
ومبناه ليس احلاجة االجتماعية اليت تفرض نفسها يف وقت معني أو مكان بعينه ، وإمنا يستمد  ،واحلاجة 

يف اإلسالم مبناه من مبدأ مقرر يف الشريعة ، وهو مبدأ الوالية املتبادلة بني واألسري لتكافل االجتماعي ا
والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياُء بعضٍ يأْمرونَ بِالْمعروف { : املؤمنني يف اتمع ، يقول اهللا تعاىل 

ننِ الْمنَ عوهنيإِنَّ او اللَّه مهمحريس كأُولَئ ولَهسرو ونَ اللَّهيعطيكَاةَ وونَ الزتؤيلَاةَ وونَ الصيمقيكَرِ و زِيزع للَّه

                                                

  عبد الرمحن بن سليمان اخلليفي . د: وظيفة العلماء والدعاة يف احتواء السلوك اإلرهايب ـ املؤلف : ينظر كتاب )  ١(
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 يمكا يف اجلوانب املادية واملعنوية من حياة اإلنسان ،  )١(}حا وتبعافهذه الوالية املتبادلة ، هلا مسؤوليا
  ية هلا معان متعددة ، فهي تتضمن معاين اهليمنة والقدرة والتساند والتعاضد والوال

فاإلنسان يف التصور اإلسالمي ، ال يعيش مستقال بنفسه ، منعزال عن غريه ، وإمنا يتبادل مع أفراد اتمع 
  .تمع اآلخرين الوالية ، مبا تعنيه من اإلشراف والتساند والتكافل يف أمور احلياة ، ويف شؤون ا

ومن أوضح األحاديث النبوية يف . والتكافل يف اإلسالم ، يعين التزام القادر من أفراد اتمع جتاه أفراده 
من كان معه فضل ظهر فليعد به على من ال ظهر له ، ومن « :  eالداللة على هذا املعىن ، قول الرسول 

  )٢(» كان له فضل من زاد فليعد به على من ال زاد له 
أخذ يعدد من أنواع املال حىت حسبنا أن ال  - صلوات اهللا عليه وسالمه -إن الرسول: ل راوي احلديث يقو

  .حق لنا يف الفضل 
ل يف اإلسالم ، يتجاوز التعاون املتبادل ملصلحة ، إىل معىن العون بال مقابل ، سوى أداء الواجب ففالتكا

  .والرجاء يف ثواب اهللا عز وجل 
ج إليه اإلنسان كان الزما على اتمع املسلم أن يقوم به ، ولو كان احتاج غري مسلم ، وهذا العون مىت احتا

فقد عاون اخلليفة عمر بن . باعتباره آدميا يعيش يف جمتمع ال يهدر كرامة اإلنسان بسبب الضعف واحلاجة 
، وجرى )٣( ع اإلسالميالفقراء واحملتاجني من أهل الذمة الذين يعيشون يف اتم - رضي اهللا عنه  - اخلطاب 

على ذلك والة األمور من املسلمني ، فال تكليف ماليا على غري املسلم منهم فوق قدرته إذا ثبت فقره 
وقد حث اهللا على اإلنفاق والصدقة وإعانة احملتاج ، ودعا . وحاجته ، كما أنه يعان ماديا حىت حتفظ حياته 

والَّذين في أَموالهِم حق معلُوم  للسائلِ { :       قال تعاىل  اعتباره حقا واجباإىل الوفاء حبق احملتاج ب
وال يقتصر .وذلك يضع األساس للتكافل االجتماعي باعتباره حقا من حقوق اإلنسان  .)٤(}والْمحرومِ 

 شامال على الرب التكافل االجتماعي يف اإلسالم ، على اجلوانب املادية فحسب ، بل ميتد إىل ما يعد تعاونا

                                                
 ) ٧١سورة التوبة ، اآلية )  ( ١(
  .)  ٣/  ١٣٥٤باب استحباب املواساة بفضول املال : رواه مسلم )(٢(
 .) ٤٨، ٣٨، ص  ١أحكام أهل الذمة لإلمام ابن القيم ، ج : انظر ()  ٣(
 )   ٢٥،  ٢٤سورة املعارج ، اآليتان ) ( ٤(
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فمن التوجيهات يف اإلسالم ، أال يكتم اإلنسان علمه النافع عمن حيتاج إىل التعليم ، وال يبخل اإلنسان 
  )١( .بنصحه على من حيتاج للنصح واإلرشاد ، فالدين النصيحة ، كما ورد يف احلديث الشريف 

 ركني يف احملافظة على املصاحل العامة واخلاصةاالجتماعي واألسري يكون أفراد اتمع واألسرة مشا فبالتكافل
اليت له أن عليه  ودفع املفاسد واألضرار املادية واملعنوية حبيث يشعر كل فرد فيه أنه إىل جانب احلقوق

اخلاصة وذلك بإيصال املنافع إليهم  واجبات لآلخرين وخاصة الذين ليس باستطاعتهم أن حيققوا حاجام
 . ودفع األضرار عنهم

 إننا لنجد أن اإلسالم أكد على مبدأ لتكافل األسري بني أفراد األسرة وجعله الرباط احملكم الذي حيفظ حىت
القيام  وااليار، ويبدأ التكافل يف حميط األسرة من الزوجني بتحمل املسؤولية املشتركة يف األسرة من التفكك

الرجل راع : " eرسول اهللا  ره اهللا عليها قالبواجبات األسرة ومتطلباا كل حبسب وظيفته الفطرية اليت فط
   )٣(  )٢(" يف بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها  يف بيته ومسئول عن رعيته واملرأة راعية

فإمام املسجد وخطيب اجلمعة دوره يف هذا كبري جداً فيجب عليه أن يعمل على ترسيخ مبدأ التكافل 
إلمام املسجد وخطيبه أن يقوم بدورٍ  وميكن. ع أنواعها االجتماعي ليساهم يف عالج مشاكل اتمع جبمي

حيوي لتحقيق الترابط األخوي، ودعم أجواء األمن والسالمة، وصيانة اتمع من دواعي األنانية والتعسف، 
على القيام بتوطيد العالقة بينهم، و جتسيد نظام التكافل  إلجياد جمتمع فاضل متعاون، من خالل حثّه املصلني

مبسؤوليته حنو جمتمعه، فيعمل كل فرد على تعميق معاين األخوة اإلميانية،  اعي، وشعور كل مسلماالجتم
كل عضو  مشاعر احملبة والود، وتصفية النفوس من الشحناء، وتنقيتها من العداوة والبغضاء، وسعي بتبادل

ذل واإلنفاق، وتفقد بالب لدفع مظاهر السخرية واالحتقار، والعمل على فك الضائقات وتفريج الكربات،
واملعدمني، والنظر يف أحوال املرضى واملعاقني،  والتربع هلم، والعطف على املعوزين تمع احملتاجني من أبناء ا

الذين عضتهم أنياب الفقر، وأصابتهم الفاقة، والعناية مبن حيتاجون إىل  والرمحة م، ومد يد العون ألولئك
  .ومعنوية رعاية مادية
، ليكونوا مصدر  وذوي اليسار أن يستقطب األثرياء -  مبا حيظى به من ثقة –ام املسجد يستطيع كما أن إم

معانام، ومساعدم مبا أنعم اهللا عليهم من املال، وسد حاجات  متويلٍ إلخوام احملتاجني، للتخفيف من

                                                
 )عبد اهللا بن عبد احملسن التركي : حقوق اإلنسان يف اإلسالم ـ املؤلف : ينظر كتاب  )  ١(
 .رواه البخاري و مسلم)  ٢(
 .٢٣٦سالم، البهي اخلويل، ص الثروة االجتماعية يف ظل اإل: انظر كتاب )  ٣(
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والعمل،  والعاجزين عن التكسبأيديهم لإلنفاق على العجزة واأليامى، واملكلومني واليتامى،  الفقراء، وبسط
أفراد اتمع، الذين أدت م  والتخفيف من آالمهم، كلُّ ذلك من أجل إقامة جسور من الرمحة والرأفة مع

  .وإكفائهم وانتشاهلم من مذلة السؤال ومهانته الظروف املعيشية إىل الوصول إىل هذه احلالة، وإشباعهم
حفظ فإنه يسهم يف طبيقه عملياً، يقوم بت، وواألسري  ل االجتماعيبالتكاف إمام املسجد حينما يعتينإنَّ 

وغرس القيم اإلميانية بني مجيع فئات اتمع، وهي القيم اليت حتفظ  اتمع وترسيخ االستقرار واالطمئنان،
 وسالمته، وتبث فيه روح اإلخاء، وتبعده عن االستغالل والعدوان، وتنقي النفوس من على اتمع أمنه

ذه من جلوء البعض إىل طريق اإلجرام، والوقوع يف مزالق اقكذلك يسهم يف إنألحقاد والعداوات ، وا
 الرذيلة، وسلوك السبل امللتوية للوصول إىل حتقيق اهلدف، مما يؤدي إىل خلخلة أمن االحنراف، وحماضن

لتكافل االجتماعي لـه دور اقيام إمام املسجد مبهام اتمع، وتفككه واضطرابه، وارتفاع نسبة اجلرمية، ف
  : ، ويربز دوره من خالل العناصر التالية  وفعال يف انضباط األفراد، وحتقيق األمن االجتماعي مهم
التماس احلل ملشكلة تقع بني اثنني من مجاعة املسجد، والصلح بينهما، وقطع أسباب اخلصومة : أوالً

 .واخلالف
تاجني إىل دعم ومساعدة، ومجع املال الذي يعينهم على اخلروج من تلمس أحوال الفقراء واملساكني احمل: ثانياً

  .، وتفقد أحواهلم بنفسه ومبن يعينه من اجلماعة اخلريين  املأزق الذي يقعون فيه
واليت يتم فيها ،  أسبوعية أو غري ذلك أومن خالل زيارة شهرية بني مجاعة املسجد عقد لقاءات : ثالثاً

ما يف النفوس أحياناً، والدعوة إىل مناسبة تقام جيتمع فيها مجاعة املسجد، واستغالل  التعارف والتآلف، وإزالة
  .املواسم، مثل رمضان واألعياد؛ ليتم فيها الزيارة، وحيصل ا التواصل واحملبة واإلخاء

  .واملعوزين  ، ليكونوا مصدر متويلٍ إلخوام احملتاجني وذوي اليسار األثرياء استقطاب: رابعاً 
الترغيب والترهيب من خالل خطب اجلمعة والكلمات واملواعظ اليت يلقيها هو على مجاعته أو  :امساً خ

األحقاد  النفوس من ةوتنقي، القيم اإلميانية بني مجيع فئات اتمع يستضيف هلا أحد طلبة العلم ، لغرس 
  .  والعداوات

  . ملخرب واملظهر والقول والعمل حرص إمام املسجد على التزام القدوة احلسنة يف ا: سادساً 
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إمام املسجد هو القدوة واحملرك للجماعة إذا حرص على ذلك، وال خيفى ما هلذا من فويف كل هذه األمور 
  (١). الفوائد العظيمة، وهو يف كل عمل يقوم به حيتاج إىل أبرز اجلماعة ليعاونوه فيما يقوم به

  .حلوار مع املخالفاألئمة واخلطباء وثقافة ا : املوضوع الثالث 
  )٣ (راجعته الكالم : حاورته و  )٣(." تراجعوا الكالم بينهم: وتحاوروا " :احلوار يف اللغة 

مراجعة الكالم وتداوله بني طرفني إال أن اادلة تأخذ  ويفهم من تعريف احلوار واادلة أما يشتركان يف    
كقوله   نؤمر به ومل ميدح يف القران على اإلطالق، وإمنا قيد باحلسىنواجلدل مل واخلصومة، طابع القوة والغلبة

 (4) )وال تجادلُوا أَهلَ الْكتابِ إِالَ بِالَّتي هي أَحسن(:  وقال تعاىل  )٢()  وجادلْهم بِالَّتي هي أَحسن(  : تعاىل 
كانوا عليه إال  وما ضل قوم بعد هدى:  eك قوله قيد باألحسن، ومما يؤكد ذل فلفظ اجلدل مذموم إال إذا

  )٤( )٣( )ما ضربوه لَك إِالَ جدالً بلْ هم قَوم خصمونَ :(  أوتوا اجلدل مث قرأ اآلية
مناقشة بني طرفني أو أطراف ، يقصد ا تصحيح كالمٍ ، : ويراد باحلوار واجلدال يف مصطلح الناس " 

  )٥(." ات حقٍ ، ودفع شبهة ، ورد الفاسد من القول والرأي وإظهار حجة ، وإثب
أساسا إىل مبادئ الدين احلنيف وتعاليمه السمحة وهو  احلوار قيمة من قيم احلضارة اإلسالمية املستندةو

احلوار يف املنهج و. موقف فكرى يعرب عن أبرز مسات الشخصية اإلسالمية السوية وهي مسة التسامح 
  . ب من أساليب التربية وطريقة للفهم واإلقناع والدعوة إىل اهللا عز وجل بالعقل واملنطق اإلسالمي أسلو

أسلوب احلوار يف عديد من املواقف ، لذا حرص املربون املسلمون على  eاستخدم رسولنا الكرمي ولقد  
  )٦(. إتباع هذا األسلوب واإلشادة بأمهيته 

                                                

  علي بن حسن بن ناصر عسريي: مسئولية إمام املسجد بتصرف بسيط  ـ املؤلف : الكتاب )  (١(             

  )القاموس احمليط  )  ( ٢(
 املصباح املنري) ٣(
  )٤٦من اآلية: العنكبوت)  (٤(
  .  أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم ، صاحل بن محيد: كتاب  )٥(
وأمحد ، من حديث أيب أمامة الباهلي  ١/٤٩ورواه ابن ماجة ، باب اجتناب اجلدل  ، ١٠٦،ص٩م ، جـ١٩٩٤الترمذي ، )(6(

 ٢/٣٧٢١، واحلاكم  ٦/١٨٦٢٧، والسيوطي  ٦/٢١٨٢٩
 أصول احلوار وآدابه يف اإلسالم ، صاحل بن محيد: كتاب ) 7(
 املوقع ألإللكتروين  صيد الفوائد)  8(
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 :دعوة الناس إىل اإلسالم والسنة: اجلانب األول : تربز من جانبني ويرى الشيخ سلمان العودة أن أمهية احلوار
فتعقد لذلك حماورات مع غري املسلمني؛ إلقناعهم بأن دين اهللا تعاىل حق ال شك فيه، أو مع مبتدعني 

والقرآن الكرمي حافل بنماذج من مثل هذه . منحرفني عن السنة؛ لدعوم إىل السنة، وأمرهم بالتزامها
      :وامهم، حىت إن قوم نوح قالوا لهاليت جرت بني أنبياء اهللا ورسله عليهم الصالة والسالم وبني أق احلوارات

)نيقادالص نم تا إِنْ كُنندعا تا بِمنا فَأْتالَنجِد تا فَأَكْثَرنلْتادج قَد وحا نموا من كثرة  )١( )يفأكثر جداهلم حىت ترب
   .واجلدال نوع من احلوار جداله هلم،

إننا حباجة إىل أن حناور أصحاب املذاهب والنظريات واألديان األخرى؛ دف دعوم إىل اهللا تعاىل، فاحلوار 
  . وسيلة من وسائل الدعوة

  . تدربوا وتعلَّموا كيف يدافعون عن الباطل حىت يصبح يف نظر الناس حقا لكننا جند أن دعاة الباطل والضاللة
  . ما أهل احلق فكثري منهم ال حيسن الطريقة املثلى للحوار؛ إلقناع اخلصم مبا لديه من احلق والسنة أ

وقد ال حيسن هؤالء أن يناقش بعضهم بعضا، إال من خالل فوهات املدافع والبنادق، فإن مل ميلكوها، فمن 
  . من الرصاص والقذائف خالل األفواه اليت تطلق من الكلمات احلارة اجلارحة، ما هو أشد فتكًا 

  . إذن، فإن اهلدف األول من احلوار هو دعوة الكفار إىل اإلسالم، أو دعوة الضالني من املبتدعة إىل السنة
  :فصل اخلالف يف األمور االجتهادية: اجلانب الثاين

ن، فيتكلم اثنان فاحلوار يعد وسيلة للوصول إىل اليقني واحلق يف مسألة اجتهادية اختلفت فيها أقوال اتهدي
  .يف حماورة أو مناظرة للوصول إىل احلق يف مسألة اجتهادية ليس فيها نص صريح، أو إمجاع ال جيوز تعديه

فهو تعاون من املُتناظرين على . والغاية من احلوار إقامةُ احلجة ، ودفع الشبهة والفاسد من القول والرأي  
طرف ما خفي على صاحبه منها ، والسري بطرق االستدالل  معرفة احلقيقة والتوصل إليها ، ليكشف كل

إمنا وضعت املناظرة لكشف احلق ، وإفادة العالم : ( يقول احلافظ الذهيب . الصحيح للوصول إىل احلق 
 األغفلَ األضعف ملن دونه ، وتنبيه األذكى العلم. (  

اخلالف  )٢(. ات وأهداف فرعية أو ممهدة هلذا الغايةهذه هي الغاية األصلية ، وهي جلية بينة ، وثَمت غاي

                                                
 ٣٢:سورة هود) ١(
 )آداب احلوار للعودة : كتاب )  ( ٢(
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 .)١(}ولَو شاَء ربك لَجعلَ الناس أُمةً واحدةً    {   :ة اإلهلية ، قال اهللا عز وجل سنة كونية اقتضتها احلكم
ع كونه ضرورة ، هو كذلك االختالف مو. )٢( "ال يزال الناس خبري ما تباينوا فإذا تساووا هلكوا: "ويف األثر 

  .رمحة باألمة وتوسعة عليها 
خلقهم اهللا خمتلفني ، فكل إنسان له شخصيته املستقلة ، وتفكريه املتميز ، وميوله اخلاص ، ومن والبشر 

العبث صب الناس يف قالب واحد ، وحمو كل اختالف بينهم ، فهذا أمر خمالف للفطرة اليت فطر اهللا عليها 
  .الناس 

  .بيعة احلياة ، فهي أيضا ختتلف وتتغري حبسب مؤثرات متعددة ، يف املكان والزمان وكذلك ط
  .اختالف مذموم ، واختالف حممود : االختالف نوعان و

  .وهو اختالف تضاد ، ويرجع إىل أسباب خلقية متعددة ال يتسع اال هنا لذكرها: االختالف املذموم 
ع ، وهو عبارة عن اآلراء املتعددة اليت تصب يف مشرب واحد ، وهو اختالف تنو: االختالف احملمود أما 

وهذه االختالفات مردها . ومن ذلك ما يعرف باخلالف الصوري ، واخلالف اللفظي ، واخلالف االعتباري 
إىل أسباب فكرية ، واختالف وجهات النظر ، يف بعض القضايا العلمية ، كاخلالف يف فروع الشريعة ، 

  .دة اليت ال متس األصول القطعية وبعض مسائل العقي
وكذلك االختالفات يف بعض األمور العملية ، كاخلالف يف بعض املواقف السياسية ، ومناهج اإلصالح 

علم الكالم : اختالف الرأي يف تقومي بعض املعارف والعلوم مثل : والتغيري ، ويدخل يف اخلالفات الفكرية 
  لتارخيية والعلمية يف تقومي األحداث التارخيية وبعض الشخصيات ا واالختالف. واملنطق والفلسفة والتصوف 

وهذا االختالف ،  وهذا اخلالف ليس فيه مذمة ، وإمنا الذم يف عدم مراعاة آداب اخلالف العملية واألخالقية
  . هو سر خلود اإلسالم 

خمتلف األنواع والصور  لوجدنا أن اهللا تعاىل خلقهولو نظرنا إىل الكون الذي نعيش يف جزء صغري منه ، 
  . واأللوان ، وهذا االختالف ليس اختالف تضارب وتناقض بل هو اختالف تنوع 

الداء األكرب  ولذلك حني يقع االختالف سن اهللا تعاىل لنا سنة احلوار، لكنا لو نظرنا لزماننا اآلن لوجدنا أن
سنة احلوار،فقواعد هذه السنة ، اب ، وأدى إىل ظهور التناقضات بني املختلفني هو غي فيهالذي استشرى 

                                                
 ]١١٨: هود )  [١(
 ] .)١٦/  ١٣فتح الباري : [ انظر )  (٢(
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احلوار  واالختالف وضوابطه هي العاصم للمتحاورين من الغلو وشتم اآلخرين إن كان احلق هو الرائد 
  .واملطلوب

واختلفوا يف أمور جزئية كثرية ، ومل يضيقوا ذرعا بذلك بل جند اخلليفة رضي اهللا عنهم وهلذا اجتهد الصحابة 
ما يسرين أن أصحاب رسول اهللا : "زيز يقول عن اختالف الصحابة رضي اهللا عنهم الراشد عمر بن عبد الع

e م لو مل خيتلفوا مل يكن لنا رخصةا يف عصر األئمة املتبوعني " مل خيتلفوا ، أللقد كان اخلالف موجود
أن حيمل  ومل حياول أحد منهم. أيب حنيفة ومالك والشافعي وأمحد والثوري واألوزاعي وغريهم : الكبار 

  .اآلخرين على رأيه أو يتهمهم يف علمهم أو دينهم من أجل خمالفتهم 
فهم باختالفهم أتاحوا لنا فرصة االختيار من أقواهلم واجتهادام ، كما أم سنوا لنا سنة االختالف يف 

  .القضايا االجتهادية ، وظلوا معها إخوة متحابني 
فَإِنْ تنازعتم في { :مصداقًا لقوله تعاىل  eهللا وسنة رسوله وجيب علينا حني االختالف أن نرده لكتاب ا

، شريطة أن نعود ونستنبط بالطرق اليت استنبط ا علماؤنا السابقون ، )١(} شيٍء فَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ 
     )٢(. وليس باألهواء أو باالعتساف

واجبا، لقد اتقنا فن االختالف  أومفروضا  أمرو مباح أب ما فوتت علينا خالفاتنا حول مندو أكثروما 
هذه احلياة  أورثناوالتنازع الذي  يسقطنا فريسة التآكل الداخل أن، فكان بأخالقياتهوافتقدنا آدابه وااللتزام 

ولقد حذرنا اهللا تعاىل )٣(» تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم وال« :ذهاب الريح، قال تعاىل إىل وأدىالفاشلة 
تكونوا من  وال«: السابقة، وقص علينا تارخيهم للعربة واحلذر، فقال األديان أهلمن السقوط يف علل 

  .)٤( »كل حزب مبا لديهم فرحون. املشركني، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا
 حني e انتساب لرسوهلا أوواعترب االختالف الذي يسبب االفتراق والتمزق ابتعادا عن أي هدي للنبوة 

  .)٥( ».…ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيءإ« :قال تعاىل

                                                
 ]٥٩النساء )  [١(
 )عمر بن عبد اهللا كامل : آداب احلوار وقواعد االختالف بتصرف بسيط ـ املؤلف : الكتاب )  ( ٢(
 ٢٦سورة األنفال )  ٣(
 »٣٢ـ٣١:الروم«)  ٤(
 »١٥٩:األنعام«)  ٥(
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االختالف يف »… االختالف واملخالفة«مرض  األخريةيف اآلونة  األمةبه هذه  أصيبتن من اخطر ما إو
والتصرفات  األذواقجانب  إىلوالتصورات واآلراء  واألفكاركل شيء، وعلى كل شيء، حىت مشل العقائد 

الفقه، وفروض العبادات وكأن كل ما  أساليب، وتعدى االختالف كل ذلك حىت بلغ واألخالقوك والسل
عكس ذلك متاما، فان كتاب اهللا  واألمر إليهيدفعها  أوونواه حيثها على االختالف  أوامرمن  األمةلدى هذه 

االختالف بني  ، ونبذاألمةما حرصا على شيء بعد التوحيد حرصهما على تأكيد وحدة  e وسنة رسوله
املؤمنني، ولعل مبادئ  أخوةخيدش  أويعكر صفو العالقة بني املسلمني،  أن، ومعاجلة كل ما من شانه أبنائها

باهللا  اإلميانبعد  أمر، وما حضت على األمةباهللا تنديدها باختالف  اإلشراكما نددت بشيء بعد  اإلسالم
   )١(.حضها على الوحدة واالئتالف بني املسلمني

ن يف هذا الزمن على وجه اخلصوص حباجة ماسة إىل فتح أبواب احلوار الصريح والشفاف ، مع من خيالفنا وحن
وأئمة املساجد البارزين يف حوار بناء ، فالفكر ال يقارع إال العلم ، بقيادة علمائنا ودعاتنا املخلصني من طلبة 

من مجيع األطراف حىت تصل األمة مجيعا  بالفكر، ألن العدل يف احلوار يتطلب شفافية ومصارحة ومصداقية
  .بأبنائها على ساحة األمن الفكري الوسط يف التدين واملنهج واخلطاب 

وإن املسؤولية يف ذلك كبرية ، إا توعية الناشئة وتبصريهم مبا حيميهم من التخبط يف أوحال الدعوات املضللة 
  .والعصابات املنحرفة 

بأسئلة السائلني مهما وطلبة العلم اتهدين ء األجالء والدعاة املتصدرين وينبغي أن ال تضيق صدور العلما
تكن يف نوعيتها ومظهرها وأسلوا ودالالا ، حىت يزول اللبس عن األذهان ويرتفع احلرج من النفوس 

نقية ويكون التقارب والقبول واالستيعاب ، وينبغي أن يتسلح أهل العلم بسالح الصرب يف اإلفهام من أجل ت
العقول من اللوث وغسل األفكار من الدرن ، وال بد من توسيع دائرة االتصال والثقة املتبادلة بني الناشئة 
والعلماء واملربني واملوجهني واألئمة واخلطباء ، والبعد عن التجهم ألسئلتهم أو جتاهل استفسارام مهما بدا 

  )٢() . وجها عن املألوف من غرابتها أو سذاجتها أو سطحيتها أو خشونتها أو خر
فاألمور ال تعاجل باالزدراء والتنقص والتهوين من األحداث أو األشخاص ، كما ال تعاجل بالتسفيه واهلجوم 

  .املباشر من غري إظهار جلي للحجة والغوص يف أعماق املشكلة 

                                                
 )أدب االختالف يف اإلسالم بتصرف الدكتور طه جابر فياض العلواين : من كتاب )( ١(
   راشد الدبيان علي بن. داإلرهاب والعنف والتطرف بتصرف  موقف املؤسسات الشرعية يف اململكة العربية السعودية من )"٢(
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بني له رؤية واعية تتزاحم والشباب إذا ابتعدوا عن العلم الصحيح والعلماء الراسخني والدعاة املخلصني ومل يت
  . )١( )يف فكره خطوات نفسية وسوانح فكرية ، خيتلط عنده فيها الصواب باخلطأ واحلق بالباطل

فينبغي ألئمة املساجد أن يكون هلم الدور الفاعل يف جمتمعهم وخصوصاً فئة الشباب منهم بأن حييطوا م 
ائهم وفتح باب احلوار الصريح والشفاف بني العلماء إحاطة السوار باملعصم ، يف التأليف بينهم وبني وعلم

وطلبة العلم من جهة واألفراد من جهة أخرى ، ونقل أفكارهم ومشاكلهم وما يواجهون من صعوبات 
  . وحتديات للمختصني من أهل العلم والدعاة 

رأيه ، أو يسفه أراء كما ينبغي إلمام املسجد أن يتبىن سنة احلوار يف مسجده ودروسه وحماضراته وأال يستبد ب
احلضور أو املناقشني له من املصلني وغريهم ، وأن يغرس يف نفوس جمتمعه آداب احلوار وقواعد االختالف ، 
وأن االختالف يف اآلراء ال يفسد للود قضية ، لكن يبني هلم احلق والصواب بالدليل القاطع والربهان الساطع 

  . ه وقلوب جمتمعه مدخالً بسبب االختالف واحلجة القوية ، وال يدع للشيطان على قلب
  

  .األئمة واخلطباء وفقه الواقع: احملور الثاين
  .تعامل األئمة واخلطباء مع فقه النوازل : املوضوع األول 

يتكرر عليه يف حياته سواء يف العبادات أو املعامالت،  إن العبد حباجة إىل معرفة أحكام النوازل املعاصرة فيما
 : خيتلف مفهوم النازلة عند أهل العلم يف القدمي واحلديثو سبحانه وتعاىل، ال يرضي اهللا لئال يقع فيما

القنوت يف  ومن ذلك مشروعية ، الشديدة من شدائد الدهر تنـزل بالناس :ففي القدمي تطلق ويراد ا 
 . النوازل

 : بعدة تعريفات منها ويف احلديث عرفت النازلة 
 .واحلادثة تجدةالوقائع واملسائل املس -  أ

 .احلادثة اليت حتتاج إىل حكم شرعي -ب
 "معرفة احلوادث اليت حتتاج إىل حكم شرعي :" بناء على ما سبق فيكون تعريف فقه النوازل -
  :هنالك ألفاظ ومصطلحات تطابق أو تقارب مصطلح فقه النوازل، ومنهاو
 . وهي مجع واقعة، مأخوذة من وقع الشيء مبعىن نزل: الواقعات 

                                                
 ٨٧من كتاب مناصحات شرعية ، للعمري ، ص )  ١(
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املصطلح مشهور يف املذاهب، فهم يطلقون على كتاب  وهذا. ويراد ا األمر الذي حيتاج إىل فتوى: الفتاوى
 ." النوازل: "الفتاوى
 .ويراد ا األمور املتنازع عليها يف الوقت احلاضر: املعاصرة القضايا
  .ويراد ا القضايا املعاصرة نفسها: املستجدة القضايا

  . فقه النوازل  :عدة مصطلحاتفيطلق عليه ىن بالنازلة يعأما العلم الذي 
 .يعىن فقه احلياة اليت يعيشها الشخص: فقه الواقع

 .الشريعة وتعلل ا ومقاصد الشريعة هي مولدة للنوازل، فالنوازل أحكامها تستنبط من مقاصد: املقاصد فقه 
فهي أوىل بالبحث واالستقصاء وإبراز احلكم من اتمع  يعىن أن النازلة سواء كانت للفرد أو: فقه األولويات

 . غريها
  .املوازنة بينها وبني ما يشبهها أو يقارا أي إن من أبرز الوسائل إليضاح فقه النازلة؛: فقه املوازنات

  :العلماء خطوات لدارس النازلة ينبغي اإلملام ا، وهي ذكروقد :  تهادراسلخطوات وللنازلة إذا وقعت 
 .النازلة واإلخالص هللا يف ذلك يف دراسة التجرد ـ ١
رشده وصوابه وتوفيقه إىل السداد وإصابة احلق يف هذا  اإلحلاح بالدعاء وطلب الفتح من اهللا أن يلهمهـ ٢

 .األمر
وذلك بتصورها تصوراً واضحاً، وتصويرها تصويراً دقيقاً يدور على اإلحاطة ا من  :فقه حقيقة النازلةـ ٣

 :اجلوانب، ألن احلكم على الشيء فرع عن تصوره، وحتقق ذلك من ثالثة أمور مجيع
أحاطت ا  املعلومات املتعلقة مبوضوع النازلة، فيعرف حقيقتها وأقسامها ونشأا والظروف اليت مجع - أ

 .وأسباب ظهورها وغري ذلك
 .النازلة االتصال بأهل االختصاص يف موضوع -ب
 .ىل عناصرها األساسيةحتليل القضية املركبة إ -ج
معرفة  وهذا التكييف يفيد يف حتديد مسار البحث بتعيني مصادره املُعينة يف: تكييفاً فقهياً تكييف النازلةـ ٤

 .احلكم؛ كما أنه يضيق دائرة البحث يف املصادر واملراجع الواسعة
وقد ال . والتابعون الصحابةالنازلة على املصادر الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع؛ كما فعل  عرضـ ٥

النصوص عليها بااللتزام أو التضمن، فقد يدل  جيد الباحث نصاً صرحياً يف املسألة ألا نازلة، ولكنه جيد داللة
 .النص على النازلة بداللة املفهوم
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نة كتاب اهللا وس ينظر يف - رضي اهللا عنه- عرض النازلة على أقوال الصحابة واجتهادام، فقد كان عمرـ ٦
  .-اهللا عنه رضي- فإن مل جيد نظر يف قضاء أيب بكر -صلى اهللا عليه وسلم - رسوله

  : نتافللباحث حال البحث عن حكم النازلة يف اجتهادات أئمة املذاهب الفقهية، وحينئذ؛ـ ٧
 .أن جيد نصاً يف النازلة ذاا : األوىل
قريباً منها؛ فحينئذ يتمكن بواسطته من فهم  د نصاًأن ال جيد الباحث نصاً يف النازلة بذاا لكنه جي:  الثانية 

 .النازلة ويسهل احلكم عليها
اجلماعي،  يف قرارات اامع الفقهية والندوات الفقهية املتخصصة، وذلك مما يسمى باالجتهاد البحث ـ ٨

 .فال بد من النظر يف مثل هذه اامع العلمية
سائل الدكتوراه واملاجستري يف علوم الشريعة اإلسالمية العلمية املتخصصة كر البحث يف الرسائل ـ ٩

 .فيما يتعلق بالنوازل املعاصرة وخاصة
خطوات فإنه يعيد النظر يف النازلة مث يفترض فيها أقسام  إذا مل جيد الباحث حكماً للنازلة فيما سبق منـ ١٠

كل افتراض ما يترتب عليه من ويبحث يف . ندب أو إباحة أو كراهة أو حترمي احلكم التكليفي من وجوب أو
  :ويوازن بينهما مراعياً عند إجراء تلك املوازنة النظرات التالية مصاحل ومفاسد

 .النصوص الشرعية عدم مصادمة - أ
  .اعتبار مقاصد الشريعة اإلسالمية -ب
 .املفاسد مقدم على جلب املصاحل عند التعارض اعتبار أن درء -ج
  .الكربى رعيةاعتبار موافقة القواعد الش - د

يهيئ من العلماء من يتصدى  إذا مل يتوصل الباحث إىل حكم شرعي يف النازلة توقف فيها لعل اهللاـ ١١
  .لإلفتاء فيها
ال يصح أن خيوض فيها  نهإف، اليت تطرأ على املسلمني  نعرف من هو الذي ينظر يف النوازل أن ولكن جيب

قدر  أوفليس كل من صار له شي يف البحث  ظرين يف العلمحاد الناآالعامة بل وال يصح أن خيوض فيها 
يكون الناظر يف  البد أن بل،  حم القول يف النوازلتيف البحث جاز له شرعا أن يق أو من التحصيل العلمي

  )١(. النازلة له صفة شرعية مأخوذة من مقتضى نصوص الشريعة

                                                

  )ملتقى أهل احلديث : املوقع ألإللكتروين )  ( ١(               
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مل تعرف من قبل، حيتاج معها الناس  وال شك أن اتمع يشهد من وقت آلخر أمور مستجدة، وأحوال
إىل من يبني هلم فيها حكم الشرع، ما حيل منها وما حيرم، وكيف يكون التصرف حنوها على ما حيبه اهللا 

منهم ويرضاه، وهذا األمر يتطرق إىل نواحي احلياة املختلفة على تنوعها، كأمور السياسة  -تعاىل-
 .، واملنازعات والصلح وغري ذلكواالقتصاد، واألحوال االجتماعية واحلروب

لذلك فإين أرى أن موقف إمام املسجد وخصوصاً إن مل يكن من أهل االجتهاد املعروفني واملشهود هلم و
الناس  إتباعينبين عليها  وكذلكبيان حلكم الشرع فيها،  فإنهالبت يف املسائل املستجدة بذلك أنه حيذر من 

؛ فإن بنيت على خطأ يف احلكم على املسألة ترتب عليها مفاسد عديدة هلا، وعملهم ا، وااللتزام مبقتضاها
ملخالفة وجه احلق الذي شرعه الشرع فيها، وبدرجة قد يصعب أو يتعذر إزالة ما ترتب عليها من نتائج 

بل ومن صغار فضالً عن أئمة املساجد وخطبائها ، عوام الناس،من لألسف نرى لكن وآثار بعد ذلك، 
ـًا مبا جيب أن يلتزم الناس به جتاهها، فعن أيب هريرة طالب العلم من -  يتكلم يف مثل هذه املسائل مستهين

سيأْتي علَى الناسِ سنوات خداعات يصدق فيها الْكَاذبe )  : قال رسول اهللا : قال -رضي اهللا عنه
ائا الْخيهف نمتؤيو قادا الصيهف كَذَّبيةُ قَالَ وبِضيوا الرميلَ وةُ قبِضيوا الريهف قطنيو نيا اَألميهنُ فوخيو ن

ةامرِ الْعي أَمف يتكلم هافلُ التج١() الر(  
إِذَا وسد (: قال  eأن النيب  - رضي اهللا عنه-  ، وعن أيب هريرةيتكلم مبا شاء من شاء لكل  األمرفليس 

  )٢() اَألمر إِلَى غَيرِ أَهله فَانتظرِ الساعةَ
ن احلاكم يف واقعة لذلك جيب أن يعلم إمام املسجد وطلبة العلم على وجه اخلصوص فضالً عن العامة أ

حيتاج إىل دراية كبرية بالشرع وأحكامه، حىت يدرج هذه الواقعة حتت ما يوافقها من األدلة الشرعية، أو 
يناسبها من القياسات، وهي مرتبة عالية من االجتهاد ال تثبت إال ملن استوىف شروط االجتهاد  يلحقها مبا

عند العلماء وحصل أدواا، وصارت له امللكة الفقهية الفائقة يف النظر يف األدلة إن تعارضت واشتبهت 
بشرا، فسقطاته وزالته تكون  على الكثريين، ومثل هذا العامل اتهد املتمكن، وإن مل يكن معصوما؛ لكونه

قليلة أو نادرة، أما من مل يستجمع أدوات االجتهاد وشروطه، ويشهد له أهل العلم بذلك، فال يستأمن 
 .على ذلك

                                                                                                                                       
  ).رواه أمحد وابن ماجه، وصححه األلباين() ٢( 
  ،)رواه البخاري)  (٣(         

 
 
 



  تفعيل رسالة األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات املعاصرة 

٢٥  

وأقوال الصحابة فهو اتهد يف النوازل،  eالعامل بكتاب اهللا وسنة رسوله : "-رمحه اهللا-قال ابن القيم 
تاء ويسوغ استفتاؤهم ويتأدى م فرض االجتهاد، وهم الذين قال فيهم فهذا النوع الذي يسوغ هلم اإلف

  )١( أهـ)". إن اهللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا دينها(:  eرسول اهللا 
من  -الجتهادأي دقائق أحكام ا- ويف اجلملة فالبحث يف هذه الدقائق : "- رمحه اهللا-وقال ابن تيمية 
  )٢(".ل العلموظيفة خواص أه

ـًا على  -رمحه اهللا- قال األلباين  هذه نصيحة اإلمام : "كالم ذكره اإلمام الشاطيب يف هذه املسألة تعليق
الشاطيب إىل العالم الذي بإمكانه أن يتقدم إىل الناس بشيء من العلم ينصحه بأن ال يتقدم حىت يشهد له 

 )٣(".العلماء خشية أن يكون من أهل األهواء
رمحه -ا جرى السلف، ال يتقدم عاملهم للفتيا إال إذا شهد له العلماء بذلك، فعن اإلمام مالك وعلى هذ

ال ينبغي لرجل أن يرى نفسه : "وعنه قال،  "ما أفتيت حىت شهد يل سبعون أين أهل لذلك: "قال -اهللا
  )٤( ".أهالً لشيء حىت يسأل من كان أعلم منه
ازل الناس، وأول من يتمىن أن حيمل عنه غريه تبعات األمور من فأحق من يتأىن يف أموره من يفيت يف نو

هذا حرام، وهذا حالل، يف أمور معاشهم ومعامالم، وتتعلق به أموال الناس وأعراضهم، : يقول للناس
  .ورمبا الدماء كذلك

ن إا ستكون أمور مشتبهات فعليكم بالتؤدة فإنك أ: "قال -رضي اهللا عنه- عن عبد اهللا بن مسعود
   )٥( ".تكون تابعا يف اخلري خري من أن تكون رأسا يف الشر

  إن هذه الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عامل، وإذا أدبرت: "قال -رمحه اهللا- وعن احلسن البصري 
  )٦( ".عرفها كل جاهل 

ر وما أسوأ أن تنقشع الغمة عن الناس؛ ويظهر هلم وجه احلق فيها، فريون كيف أن من ظنوه بعامل قد غر
  .م عن جهل، وكان عليهم أن يستفتوا من هو أعلم بدين اهللا منه

                                                
 .٤/٢١٢:إعالم املوقعني البن القيممن )  ١(
 ٤/٥٠٤:منهاج السنة)  ٢(
   ٢/٧١٣:السلسة الصحيحة) ٣(
 الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي)٤(
 شعب اإلميان للبيهقي : الكتاب ـ ـ   الكربى البن بطةاإلبانة )  ٥(
  .حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري :  الطبقات الكربى ـ املؤلف : الكتاب )  ٦(
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إذا نزلت نازلة باألمة أن يتأىن يف التعامل معها، وال يتقدم برأيه أو هواه،  إمام املسجدإن الواجب على 
ل وإمنا يتطلع إىل من هو أهل هلا، من أهل االجتهاد، ممن شهد له أهل العلم بأحقيته يف النظر يف النواز

 .والبت فيها، فيستفتيه، ويفهم عنه رأيه ووجهته، ويعلم منه ما ينبغي عليه جتاه تلك النازلة
وإِذَا جاَءهم أَمر من اَألمنِ أَوِ الْخوف أَذَاعوا بِه ولَو ردوه (: تعاىل-وقد أرشد القرآن إىل ذلك، فقد قال 

منهم لَعلمه الَّذين يستنبِطُونه منهم ولَوال فَضلُ اللَّه علَيكُم ورحمته التبعتم  إِلَى الرسولِ وإِلَى أُولي اَألمرِ
 (١)).الشيطَانَ إِال قَليال

هذا تأديب من اهللا لعباده عن فعلهم هذا غري : "-رمحه اهللا-يقول الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي 
ينبغي هلم إذا جاءهم أمر من األمور املهمة واملصاحل العامة ما يتعلق باألمن وسرور املؤمنني، أو  الالئق، وأنه

 eباخلوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا وال يستعجلوا بإشاعة ذلك اخلرب، بل يردونه إىل الرسول 
يعرفون األمور ويعرفون املصاحل وإىل أويل األمر منهم، أهلِ الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين 

ـًا للمؤمنني وسرورا هلم، وحترزا من أعدائهم فعلوا ذلك. وضدها  .فإن رأوا يف إذاعته مصلحة ونشاط
: وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة، ولكن مضرته تزيد على مصلحته، مل يذيعوه، وهلذا قال

)م هبِطُوننتسي ينالَّذ همللَعمهويف هذا  .يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة: أي) ن
دليل لقاعدة أدبية؛ وهي أنه إذا حصل حبث يف أمر من األمور ينبغي أن يولَّى من هو أهل لذلك وجيعل إىل 

  .أهله، وال يتقدم بني أيديهم، فإنه أقرب إىل الصواب وأحرى للسالمة من اخلطأ
العجلة والتسرع لنشر األمور من حني مساعها، واألمر بالتأمل قبل الكالم، والنظر فيه، هل وفيه النهي عن 

ـْدم عليه اإلنسان؟ أم ال فيحجم عنه؟   )٢(اهـ " هو مصلحة، فيق
ومن هنا يتأكد أن دور إمام املسجد وخطيب اجلمعة أن يستعني يف النوازل بأهل العلم املختصني واملشهود 

هلم قضايا اتمع النازلة اليت يسأل عنها أو واجهته يف جمتمعه ، وقبل هذا جيب أن  هلم بذلك ، فريفع
يسعى كل إمام مسجد وخطيب مجعة إىل أن ينخرط يف سلك العلماء العاملني والدعاة املخلصني 
عز  والباحثني اتهدين بطلبه للعلم واالجتهاد يف ذلك وأخذ العلم عن األكابر قبل األصاغر ، لعل اهللا

وجل أن ينفعه وينفع به ، فاألمة حباجة ماسة للعلماء العاملني والدعاة املخلصني والباحثني املتخصصني ، 
    .فإن دور إمام املسجد وخطيب اجلمعة ال يقف عند إمامة املصلني وخطبة اجلمعة فقط 

   

                                                
 )٨٣:النساء()  ١(
 ١جتفسري ابن سعدي )  ٢(
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  .تعامل األئمة واخلطباء مع حتديات العصر: الثاين  املوضوع
ء يستمدون أصول دعوم ومسلماا وغاياا وأهدافها من الدين احلنيف ، فمن املفترض إن األئمة واخلطبا

  .أن يستخدموا ويسخروا كل أدوات العصر وتقنياته يف خدمة غايام النبيلة يف سبيل الدعوة اإلسالمية  

ء ، لكن وكما أن للعصر أدوات ، وتقنيات ، فإن فيه صعوبات ، وحتديات، يواجهها األئمة واخلطبا
سرعان ما يتجاوزن تلك الصعوبات وينتصرون على تلك التحديات بسبب ما تتميز به دعوم 

  .اإلسالمية من  خصائص فريدة ، وبسبب أن هذه الشريعة احملمدية صاحلة لكل زمان ومكان 
 والقضايا املطروحة كمشكالت وصعوبات وحتديات تواجه األئمة واخلطباء كثرية ، والتساؤالت اليت

تتصل بتلك التحديات كثرية أيضاً ، وتؤدي هذه الكثرة والتعدد إىل تباين واختالف وجهات نظر األئمة 
  .واخلطباء لعالج تلك القضايا وحتديد مواقفهم منها 

حتدي احلرية كاحلريات الشخصية أو املدنية ، واحلريات العائلية، : ومن أبرز تلك التحديات املعاصرة 
كحق امللكية، وحرية العمل، وحرية التجارة والصناعة ، واحلريات الفكرية  ،  واحلريات االقتصادية

وحرية حق اإلنسان يف احلياة ، وحقه يف تويل الوظائف العامة ، وحقه يف إنشاء األسرة والرضا يف 
  )١(.الزواج ، وحق املرأة يف املوافقة على الزواج أو رفضه ، وحرية التنقل والسفر ، وغريها 

حتدي احلوار ، وحتدي الغلو والتطرف : ن التحديات املعاصرة اليت تواجه األئمة واخلطباء وكذلك م
واإلرهاب ، وميش دور املرأة والشبهات اليت تثار حوهلا ، والعوملة ، وغريها من التحديات املعاصرة 

  . اليت سرعان ما تنتشر انتشار النار يف اهلشيم 
واخلطيب يقيناً أن يف اإلسالم مسلمات وثوابت ال تقبل احلوار وال  لكنا نعلم مجيعاً كما يعلم اإلمام

اجلدال فيها كاإلميان بربوبية اهللا وعبوديته ، واتصافه بصفات الكمال ، وترتيهه عن صفات النقص ، 
، وأن القرآن الكرمي كالم اهللا ، واحلكم مبا أنزل اهللا ، وحجاب املرأة ، وتعدد الزوجات  eونبوة حممد 

، وحرمة الربا ، واخلمر ، والزنا ؛ كل هذه قضايا مقطوع ا لدى املسلمني ، وإثباا شرعاً أمر مفروغ 
فإذا كان األمر كذلك ؛ فال جيوز إلمام أو خطيب أن تكون هذه حمل حوار أو نقاش أو يقبل بذلك .منه 

ان يف فرع من فروعها غري ، إال إذا كفيها ، ألا حمسومة ، مهما أثاروا من شبهات وتشكيك حوهلا 

                                                
 .) ٤٤العدد ) هـ ١٤٢١( جملة النبأ بتصرف، حيدر حسني  )  ( ١(



  تفعيل رسالة األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات املعاصرة 

٢٨  

جممع عليه ويف خالف بني علماء املسلمني ، كتغطية وجه املرأة وهل هو عورة أم ال؟ أما يف أصول تلك 
  . املسائل فال 

وهناك حتدي الغلو والتطرف ، فإن الغلو مل يعد يف الدين فقط ، بل يف خمتلف ممارسات احلياة اليومية ، 
السلوك أو فيهما معاً ، وقد يكون يف املاديات ، ويف املعامالت داخل فقد يكون التطرف يف الفكر أو 

  )١(.  األسرة أو مع أفراد اتمع
فال بد إلمام املسجد وخطيب اجلمعة أن يكون داعياً إىل االعتدال والتوازن ، غري مغاليا أو مشطاً يف  

ينظر إليها نظرة وسطية معتدلة  أسلوبه واجتاهاته ونظراته يف خمتلف جوانب الشخصية اإلنسانية ، بل
متوازنة مشولية لينشأ من يستمع له سوي الشخصية متزناً يف أفكاره وأسلوبه ، فتتحقق أهداف دعوته يف 

  .الناس بأبعادها املختلفة 
وحينما يكون اإلمام واخلطيب معتدالً متوازناً يف دعوته فإن الفطرة السليمة لدى ذلك اإلنسان املستمع 

م واخلطيب تكفل هدايته لإلميان والعقيدة ، فحينها تزكي روحه ، وتفتح فكره فتنمي عقله لذلك اإلما
  .وتزيد معارفه وعلومه ، ويتزن وجدانه وانفعاالته ومشاعره وأحاسيسه وعواطفه فترتقي أخالقه 

واحلياة اآلخرة ،  ويكسب الداعية اإلمام واخلطيب توازناً بني النظرية والتطبيق ، وتوازناً بني احلياة الدنيا 
وتوازناً بني أشواق الفرد الروحية وتلبية حاجاته املادية واالجتماعية ، وهذا التوازن يف الدعوة جيعل 

  .األشياء أقرب ما تكون لطبيعتها 
حيث تظهر حكمة ) وهم من رواد الغلو والتطرف ( مع أهل الكتاب  eولو تتبعنا كيفية تعامل النيب 

أهل الكتاب و دعوم إىل اهللا تعاىل ، وأن جيادلوا باليت هي أحسن ، حبسن خلق  القول يف التعامل مع
ولطف ولني كالم ، ودعوة إىل احلق ، وحتسينه باألدلة العقلية والنقلية ، ورد الباطل بأقرب طريق 

ن وأنسب عبارة ، وأن ال يكون القصد من ذلك جمرد اادلة واملغالبة وحب العلو ، بل ال بد أن يكو
  . القصد بيان احلق ، وهداية اخللق

يستخدم القول احلكيم يف دعوته إىل اهللا عز وجل ، ومن ذلك ما روته عائشة رضي  eوقد كان النيب 
: قالت عائشة. السام عليكم: فقالوا eدخلَ رهطٌ من اليهود على رسول اهللا «: اهللا عنها قالت 

                                                
 ) .، مكة املكرمة ) هـ  ١٤٢٦( الشباب للبعد عن التطرف واإلرهاب ـ عبد اللطيف حسني فرج   تربية:  كتاب )  ( ١(



  تفعيل رسالة األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات املعاصرة 

٢٩  

مهالً يا عائشة، إنَّ اَهللا حيب الرفقe  : فقال رسولُ اهللا : لتقا. وعليكم السام واللعنة: ففهمتها فقلت
  )١(. »قد قلت وعليكم:  eيا رسولَ اهللا، أومل تسمع ما قالوا؟ قال رسولُ اهللا : فقلت. يف األمرِ كلِّه

سنة وليس معىن هذا أن احلكمة تقتصر على الكالم اللني والرفق والعفو ، بل تكون أحياناً باملوعظة احل
والترغيب والترهيب وبيان احلق علماً وعمالً ، وتارة تكون باستخدام اجلدال باليت هي أحسن ، وتارة 
تكون باستخدام القوة وباجلهاد يف سبيل اهللا ، ويف سريته صلى اهللا عليه وسلم وتعامله مع الغالة 

  .اجلمعة نرباساً ومنهجاً  واملتطرفني من املسلمني وغريهم قدوة حسنة ، فليتخذها إمام املسجد وخطيب
وهناك حتدي اإلرهاب فإن اإلرهاب هو أي سلوك يهدف إىل إشاعة الرعب أو فرض الرأي بالقوة ، 
كما أن العنف والتطرف والفساد وترويع اآلمنني وإحداث الفوضى يف اتمعات املستقرة هو شكل من 

ليت دف إىل إقصاء اآلخر وفرض أشكال اإلرهاب الذي أصبح ينمو مع شيوع األفكار املتطرفة ا
األفكار بالقوة والتهديد بالسالح ،على أن هذه األفكار ليست حمصورة مبكان أو زمان معني وإمنا أصبح 

  )٢(. العامل كله مسرحاً هلا
وكذلك حتدي غياب دور املرأة وتكمن خطورة ذلك يف ظهور املطالبات حبقوق ليست هلا والدعوة هلا 

انب الرجل ودعوا للسفور وترك حجاا ، فإن أعداء األمة اإلسالمية ما برحوا بالبحث عن العمل جب
حياربون دين هذه األمة ويسعون يف سبيل ذلك بكل ما أوتوا من قوة مادية ، وفكرية ، وسياسية ، 

 :واقتصادية ، وقد تفتقت قرائحهم يف هذا اال عن أمر مهم وخطري ، وجعلوا له عناوين براقة ، مثل 
  )٣() .حقوق املرأة (أو ) قضية املرأة (

ومن التحديات ظهور الفتاوى الشاذة واألقوال الضعيفة والواهية، وأخذ الفتاوى والتوجيهات ممن ال 
مما يؤدي إىل اإلخالل باألمن وشيوع الفوضى وتوهني أمر السلطان . يوثق بعلمه أو دينه، والتعصب هلا

والتطرف يف حماربة الدين وتناوله . ور  معاشهم  وحفظ  دينهمالذي به قوام أمر  الناس وصالح  أم
بالتجريح والسخرية واالستهزاء والتصريح بإبعاده عن شؤون احلياة، وجم امللحدين واملنحرفني عليه 
وتنقصهم لعلمائه أو كتبه ومراجعه وتزهيدهم يف تعلمه وتعليمه ، وما يلحق القرآن الكرمي أحياناً من 

، وبعد أكثر وسائل اإلعالم يف هذه األثناء عن واقع  eله ، وتطاول على نيب اهلدى  تدنيس وإهانة
                                                

 )١٢/٥٨٨٦البخاري )  (١(
 )هـ ١٤٢٥املدرسة يف مقاومة اإلرهاب والعنف والتطرف ـ عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسف بتصرف ، : كتاب )  ( ٢(
 )ات التغريرـ  فؤاد بن عبد الكرمي آل عبد الكرمياملرأة املسلمة بني موضات التغيري وموج(  )٣(



  تفعيل رسالة األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات املعاصرة 

٣٠  

املسلمني املعاصر ، وبعدها عن تطلعات الشباب وتلمس احتياجام ومناقشة مشكالم ، وبعدها عن 
اطفهم بث الوعي الديين الصحيح مما يزيد يف التحديات اليت تواجه أئمة املساجد وخطبائها ، وإثارة عو

  .الدينية جتاه عقيدم ومقدسام  
وكذلك حتدي العوملة اليت من شاا خلخلة عقيدة املسلمني، والتشكيك فيها وإضعاف عقيدة الوالء و 
الرباء، واحلب والبغض يف اهللا ، ونشر الكفر، واإلحلاد ، والدعوة إىل النصرانية ،  وتقليد النصارى يف 

عادام احملرمة اليت تقدح يف عقيدة املسلم، كاالحنناء، ولبس القالئد  عقيدم وذلك باكتساب كثري من
  .والصلبان، وإقامة األعياد العامة واخلاصة 

ولنعلم أن ما يرد إلينا من علوم وثقافات وافدة، فإن فيها حقاً وخرياً، وهذا يقبل ممن جاء به ، كما أن 
ى من جاء به ، فالعوملة هلا إجيابيات وسلبيات ، لكن فيها باطالً وشراً، وهو غالب ما يرد ، فهذا يرد عل

إمام املسجد وخطيب اجلمعة حبكمته وفطنته كي يستفيد من إجيابيات العوملة ويتقي سلبياا عليه أن 
يستخدم املنهج االنتقائي ، وذلك بقبول ما ال خيالف هويتنا الدينية وثوابتنا اليت ال نساوم عليها ، 

  .، ويعترب ذلك نشراً لثقافة املقاومة وليس منعاً للعوملة خبريها وشرها وبرفض ما يعارض ذلك 
واملطلوب أن ال خنضع شريعتنا ونلوي أعناق النصوص حىت توافق ما وفد، وإمنا نحكِّمها فيما يرد، 

  .ونرضى حبكمها،  مث ال جند حرجاً فيما قضت، ونوقن بأنه اخلري واحلق
صلى -ر األول تقرير هلذا املنهج، فقد نقل أهل السري لنا استفادته ويف عمل الصد eوإن يف سنة نبينا 

 eمن ثقافة الفرس يوم حفر اخلندق مبشورة سلمان الفارسي رضي اهللا عنه، وقد لبس  -اهللا عليه وسلم
جبة من صوف رومية، وعرف اإلستربق وأصله أعجمي، وأطلقوا على اجلمال طويلة العنق ما كان 

خبيت و خبتية ، ورمى الصحابة باملنجنيق وهي فارسية، واستعملوا سيوف اهلند، يطلقه العجم فقالوا 
الدركلة ـ ضرب من  eوهي وافدة، وأقر نبينا   -مفرد جملة  - وعرفوا الصوجلان، و قرؤوا اال 

  )١(. لعب احلبشة ـ 
لفرس اليت يف وهي ا) باإلسربنج(وباملقابل نبذ الصدر األول  ثقافات وعادات وافدة، ومنها اللعب 

من لعب بالنرد : (الشطرنج، وعرفوا الشطرنج وما فيه من بياذق أو بيادق وكلها فارسية، وجاء يف األثر
، ٤/١٧٧٠حديث بريدة بن احلصيب يف صحيح مسلم من -  )شري فكأمنا صبغ يده يف حلم خرتير ودمه

                                                
 )رسالة املسلم يف حقبة العوملة ـ ناصر بن سليمان العمر)  (١(



  تفعيل رسالة األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات املعاصرة 

٣١  

، وعرفوا السمسرة من فارس وتكلموا وأنكروها -نوع من القمار -، وعرفوا لعبة السدر  )١( ورواه غريه
  .فيها

يا : قال) ما هذا؟: ( eفقال رسول اهللا    eو ملا قدم معاذ بن جبل من الشام سجد لرسول اهللا  
فال : (رسول اهللا قدمت الشام فرأيتهم يسجدون لبطارقتهم وأساقفتهم فأردت أن أفعل ذلك بك ، قال

   )٢(.  )تفعل
ع استقراء وحتليل للثقافة الوافدة، فقد تصوروا بعضها، وحكموا عليها بل أكثر من ذلك كان عندهم نو

ملا :عن عائشة رضي اهللا عنها قالت: قبل أن تفد، ومن ذلك ما جاء يف البخاري -حكماً خاصاً  –
ذكرت بعض نسائه كنيسة  رأينها بأرض احلبشة يقال هلا مارية ، وكانت أم سلمة وأم  eاشتكى النيب

: أتتا أرض احلبشة  فذكرتا من حسنها و تصاوير فيها، فرفع رأسه فقال - عنهمارضي اهللا -حبيبة 
أولئك إذا مات منهم الرجل الصاحل بنوا على قربه مسجدا مث صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار (

   )٣(.  )اخللق عند اهللا
فات من حول جمتمعنا ، فينبغي إلمام املسجد وخطيب اجلمعة أن يساهم يف إعداد الدراسات وتقييم الثقا

حىت مييزوا بني حقها وباطلها وفقاً لضوابط الشرع، فيقبلوا ما فيها من خري، وحيصنوا اتمعات ضد ما 
 الشريعة السمحة ، وترسيخ مفاهيماتمع  يف نفوس احلوارثقافة ا من شر، وأول ذلك يكون بتقرير فيه

  ..وبيان حماسنها قبل دعوة اآلخرين إليها
  .تأثري فقه املوازنة على رسالة األئمة واخلطباء : الثالث  املوضوع

من املعلوم قطعاً أن الشريعة اإلسالمية تتسم بالشمول واليسر، فأما مشول الشريعة فيعين أنه ال يوجد 
أمر وال حتدث قضية إال ويف الشريعة حكم هلا إما نصاً وإما استنباطاً، ولذلك فإن الشريعة تستوعب 

وأما يسر الشريعة فيتمثل يف مراعاة الشريعة اإلسالمية ألحوال · شر يف كل زمان ومكانكل قضايا الب
الناس وظروفهم املختلفة ، بأن جعلت لكل ظرف أو حال أحكام تناسبه ففي الظروف العادية نظمت 

الٌ ويف الظروف االستثنائية اليت يطرأ على الناس فيها أحو· الشريعة أحوال الناس مبا يكفل مصاحلهم 
ولعل من أبرز أحكام  ·جتعلهم يف حاجة إىل الرخصة والتيسري سنت الشريعة أحكاماً لتلك الظروف

                                                
 ٤/١٩٠، واحلاكم يف مستدركه ٩/٤٧٩رواه ابن حبان يف صحيحه )  ١(
 )رسالة املسلم يف حقبة العوملة ـ ناصر بن سليمان العمر)  (٢(
 .املصدر السابق ) ٣(



  تفعيل رسالة األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات املعاصرة 

٣٢  

الشريعة يف األحوال االستثنائية أحكام الضرورة والرخصة وأحكام املوازنة بني املتعارضات وهو ما 
أن على اإلنسان  -ادية يف األحوال الع - فهو فقه استثنائي باعتبار أن األصل " فقه املوازنات"نسميه بـ

السعي لتحصيل املصاحل كلها ودرء املفاسد مجيعها، ولكنه قد يطرأ على اإلنسان ظروف جتعله ال 
يستطيع القيام بتحقيق مصلحة إال بتركه ألخرى أو بارتكابه ملفسدة أو أن يكون اإلنسان يف وضع ال 

، ومن أجل أن يقرر ما جيب فعله يف يستطيع أن يترك مفسدة إال إذا ارتكب أخرى أو إذا ترك مصلحة
هذه احلاالت  املتعارضة ال بد له من العودة إىل فقه املوازنات ليضبط له االختيار ويبني له احلكم ففقه 

  )١(املوازنات ميثل املنهجية املنضبطة اليت يزال ا اإلشكال ويدفع ا التعارض 
 ملموس على رسالتهما من حيث املوازنة بني إذاً اإلمام واخلطيب جيب عليهما أن يكون هناك ثأثري

  : املتقابالت يف دعوم للناس وخصوصاً فيما يلي 
يكون ذا طبيعة نفسية  اخلطباءن بعض أل :  والترغيب والترهيب املوازنة بني البشارة والنذارة: أوالً 

  جانب اإلنذارجانب التبشري أو جانب التخويف، فيؤثر ذلك على خطبه، فيميل مثال إىل مائلة إىل
وضياع الدين  الكالم عن فساد الناس -على سبيل املثال  -والتخويف دوما، فنراه يشيع يف الناس 

  .إخل... العامل واندراس السنن، وإن مستقبل الناس يزداد شرا وأن األعداء ميلكون زمام
مي، واحلكمة أن للعمل اإلسال ونشاطها حيويتهاوهذا االقتصار يبعث اليأس يف النفوس، وحيطم 

فَبعثَ اللّه : (للرسول بني هذين العملني، فقال يوازن اإلنسان بني البشارة والنذارة، ولذلك مجع اللّه
رِينشبم نيبِيالن رِيننذم( : وقوله تعاىل  )٢()  ورِيننذمو رِينشبالً مسفهم يبشرون يف مواضع   (٣) ) ر

 .  وجيمعون بينهما يف مواضع اجلمع البشارة، وينذرون يف مواضع النذارة،
إىل الدنيا وحظوظها ويرضون عن دين اهللا عز وجل  إن حاالت اإلنذار حيتاجها الناس عندما يركنون

اللّه رأسا، والرسل عليهم الصالة والسالم فعلوا ذلك، فقد  بدينفهو أسلوب ختويف مع من مل يرفع 
 موخيوفونه ملا يرونه من إعراضهم عن دين اللّه عز وجل فكان الواحد منه كانوا ينذرون أقوامهم،

  ) (٤)إِنْ أَنا إِلَّا نذير مبِني(   :يقول لقومه

                                                
عبد ايد حممد إمساعيل السوسوة ـ جملة البحوث الفقهية املعاصرة ـ / فقه املوازنات يف الشريعة اإلسالمية ـ الدكتور منهج)  ( ١(

 )٥١عدد 
 )٢١٣سورة البقرة آية  ))  ٢(
 ٢١٣سورة النساء آية)  ٣(
   ١١٥الشعراء  سورة  )٤(
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٣٣  

 وقال ) (١)عذَاب أَليم ر قَومك من قَبلِ أَن يأْتيهمأَنْ أَنذ: (أنبياءه بالنذارة فقال واهللا عز وجل أمر
  )٣(   )فَأَنذر قُم* يا أَيها الْمدثِّر : (تعاىل  وقال  ) (٢)الْأَقْربِني وأَنذر عشريتك: (تعاىل

بالء، ولذلك ملا واخلوف وال وحيتاج الناس للتبشري وبعث األمل يف النفوس حني االضطراب والضعف
مبا يزيل  -رضي اللّه عنها  -عليه بشرته أم املؤمنني خدجية  مضطربا بعد نزول الوحي eكان النيب 

ك إنكال، أبشر فواللّه ال خيزيك اهللا أبدا، فواهللا : وأسباب اخلوف فقالت عنه دواعي االضطراب
  )(٤) نوائب احلقالرحم، وتصدق احلديث وحتمل الكلّ وتكسب املعدوم وتعني على  لتصل

يبشر أصحابه بالرفعة والظهور على األديان، وهم يف أشد حاالت الضعف،  eوكان النيب 
بشر هذه األمة بالسناء والرفعة والدين والنصر  eأنه ( : متسلطون عليهم، ففي املسند وأعداؤهم
  (٥)) يف األرض والتمكني

 سنة سيد إتباععوة اليت أمر اهللا عز وجل ا، ومن البشارة والنذارة من احلكمة يف الد إن املوازنة بني
  .وفيه مراعاة ألحوال الناس ونفوسهم eاملرسلني 
يذكر يف سياق الترهيب من جرم أو ذنب بعض  خلطباءالتنبيه إىل أمر، وهو أن بعض ا وهنا جيب

وإمنا ال بد له  ر،الوعيد، مث يعقب يف خطبته ببيان أن ذلك الوعيد ليس حمموال على معناه املتباد آيات
فيذكر  )٦(  " وقتاله كفر سباب املسلم فسوق: " قد يذكر اخلطيب حديثَ :من تأويل، مثال ذلك

الكفر املخرج من امللة، وهذا حق، ولكنه يضعف أثر  قول السلف يف معىن احلديث، وأنه ليس
ظ تذُكر نصوص بني حال التعليم وحال الوعظ وأنه حني الوع احلديث يف النفوس، ولذلك لو فرق

   . حالة التعليم وبيان احلكم فال بد من البيان الوعيد كما جاءت، وأما يف
  :املوازنة بني املصاحل واملفاسد :ثانيا

واملفاسد، ومعرفة رتب املصاحل واملفاسد، حىت يوازن  إن اخلطيب حباجة إىل فقه املوازنة بني املصاحل
فاسد، وذلك أن قَيام الشريعة إمنا هو على جلب املصاحل عليه من امل بني مصلحة كالمه وما قد يترتب

                                                
  )١سورة نوح، آية ))  ١(
 ٢١٤سورة الشعراء ) ٢(
 ٢، ١آية سورة املدثر )  ٣(
 ٦/٢٣٣، أمحد )٣٦٣٢(، الترمذي املناقب )١٦٠(، مسلم اإلميان )٤٦٧١(رواه البخاري تفسري القرآن )  ٤(
  )٥/١٣٤(أمحد      )٥(
، ابن ماجه املقدمة )٤١٠٨(حترمي الدم  ، النسائي)١٩٨٣(ترمذي الرب والصلة ، ال)٦٤(، مسلم اإلميان )٤٨(البخاري اإلميان ))٦(

    )  ١/٤٤٦(، أمحد )٦٩(



  تفعيل رسالة األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات املعاصرة 

٣٤  

 األمر باكتساب املصاحل: معظم مقاصد القرآن: " يقول العز بن عبد السالم رمحه اللّه ودرء املفاسد،
 (١) " وأسباا والزجر عن اكتساب املفاسد وأسباا

اللّه  أو جتلب مصاحل، فإذا مسعتمفاسد أ الشريعة كلها مصاحل إما أن تدر: " - رمحه اللّه  - ويقول
أو شرا يزجرك عنه أو  يا أيها الذين آمنوا فتأمل وصيته بعد ندائه فال جتد إال خريا حيثك عليه: يقول

من املفاسد حثا على اجتناب  مجعا بني احلث والزجر، وقد أبان يف كتابه ما يف بعض األحكام
 (٢) " املصاحل لى إتياناملفاسد، وما يف بعض األحكام من املصاحل حثًا ع

الواحد أو القول الواحد مصلحة من وجه ومفسدة من  وهذه املصاحل واملفاسد فد ختتلط فيكون الفعل
املفاسد أو العكس أو هي مصاحل أو مفاسد يف حال دون  وجه آخر، أو مصلحة مشوبة بشيء من

ة ال حقيقة، ومعىن كوا إضافية املنافع واملضار عامتها أن تكون إضافي " :حال، قال اإلمام الشاطيب
 (٣) " أو مضار يف حال دون حال، وبالنسبة لشخص دون شخص ووقت دون وقت أي أا منافع

واسع جدا ال سيما يف األزمنة واألمكنة  باب" وتعارض املصاحل واملفاسد وحسنات الفعل وسيئاته 
كثر فيها، وكلما ازداد النقص ازدادت فإن هذه املسائل ت اليت نقصت فيها آثار النبوة وخالفة النبوة

أسباب الفتنة بني األمة فإنه إذا اختلطت احلسنات بالسيئات وقع  هذه املسائل ووجود ذلك من
فأقوام قد ينظرون إىل احلسنات فريجحون هذا اجلانب وإن تضمن سيئات عظيمة،  االشتباه والتالزم،

 خر وإن ترك حسنات عظيمة، واملتوسطون الذيينظرون إىل السيئات فريجحون اجلانب اآل وأقوام قد
 (٤)"    ينظرون األمرين

، مهابارتكاب أدىن الفسادين للسالمة من أعال : الشارع فأمر وتعارض املصاحل واملفاسد عاجله
وبالنظر يف  ، وبتقدمي درء املفاسد على جلب املصاحل ،املصلحتني لتحصيل أعالمها وبإهدار إحدى

على اخلطيب أال يدفع  ها وعدم االقتصار على النصر اآلين، ولذلك فإنه جيبمآالت األمور وعواقب
الكثري، وال يدفع أخف الضررين  الفساد مبفسدة أعظم، إذ ال جيوز رفع الفساد القليل بالفساد

املصاحل وتكَميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها  بتحصيل أعظم الضررين، فإن الشريعة جاءت بتحصيل
اخلريين إذا مل ميكن أن يجمعا مجعا، ودفع شر الشرين إذا مل  ومطلوا ترجيح خريحبسب اإلمكان، 

                                                
  قواعد األحكام الن عبد السالم)  ١(
    . املرجع السابق ) ٢(
  ٢/٩املوافقات لإلمام الشاطيب   )٣(
 ٢٠فتاوى ابن تيمية ج)  ٤(
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٣٥  

 (١) " يندفعا مجيعا
وقت أو حال ملا يترتب على عرضه  إن موضوعا من املوضوعات قد ال يصلح أن يعرضه اخلطيب يف
  .مصلحة خالصة من مفاسد، بينما لو عرضه يف وقت آخر أو حال أخرى كان

حني حيسن الكف، ومما  وازن بني املصاحل واملفاسد، فقال حني حيسن القول، وكف والفقيه من
وعاءين، فأما أحدمها  e حفظت عن رسول اهللا: " يوضح ذلك أن أبا هريرة رضي اهللا عنه قال

 (٢).البخاري العلم البلعوم فبثثته، وأما اآلخر فلو بثثته قطع هذا
زء من أحاديث آخر الزمان خوف حصول املفسدة امتنع عن التحديث جب فبني أبو هريرة أنه
محل العلماء الوعاء الذي مل يبثه على األحاديث : " -رمحه اهللا  - قال ابن حجر  االجتماعية العامة،

خوفا على  فيها تبيني أمراء السوء وأحواهلم وزمنهم، وكان أبو هريرة يكين بعضهم وال يصرح به اليت
 (٣)."نفسه منهم 

إخباره الناس بأمساء هؤالء األمراء سببا للخروج عليهم فتكون فتنة، ويوضح  يكونولعله خشي أن 
يا معاذ ما  هل تدري: " فقال  eحديث معاذ بن جبل رضي اهللا عنه كنت رديف النيب  ذلك أيضا

أن يعبدوه وال يشركوا به  حقه عليهم: " اللّه ورسوله أعلم، قال: قالت: قال" حق اللّه على الناس؟ 
: " اللّه ورسوله أعلم، قال: قلت: قال" ذلك؟  ا، أتدري يا معاذ ما حق الناس على اللّه إذا فعلواشيئً

: " يا رسول اللّه، أال أبشر الناس قال: قلت: قال" أال يعذم،  فإن حق الناس على اللّه إذا فعلوا ذلك
 (٤) " دعهم يعملون

  .تحديت الناس ذا احلديث مفسدة وبني له -على معاذ رضي اهللا عنه  eفاعترض الرسول 
خيص العامل بالعلم قوما دون قوم كراهية أال  وقد احتج اإلمام البخاري ذا احلديث على جواز أن

 )٥( .أمراً آخر  يفهموا
قول النيب  وقد حدث معاذ ذا احلديث قبل موته خشية اإلمث ولكن االعتراض الذي ذكره معاذ من

e  " : ا باحلديث إىل يومنا هذاص" إذًا يتكلواليمنع سوء الفهم ار مقترن. 
                                                

 .  ٣٣/٣٤٣املرجع السابق  )  ١(
 )رواه البخاري .()  ٢(
 ) ١/٢٦٢(فتح الباري  )  ٣(
، أمحد )٤٢٩٦(    ماجه الزهد ، ابن)٢٦٤٣(، الترمذي اإلميان )٣٠(، مسلم اإلميان )٢٧٠١(البخاري اجلهاد والسري   )٤(

  )١/٢٢٥رواه البخاري،  )     " إذا يتكلوا" وىف رواية   ) (٥/٢٣٨(
 ١/٢٢٥فتح الباري  ))  ٥(
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٣٦  

  : املوازنة بني اجلانب العاطفي واجلانب العقلي: ثالثًا
مبا يقول،  بعض اخلطباء تصطبغ خطبتهم بالصبغة العاطفية البحتة، فال تراه جيتهد إلقناع الناس إن

 (١) .وكال طريف قصد األمور ذميم وبعضه تصطبغ خطبه بالصبغة العقلية البحتة فال يثري عواطف الناس
يكون هناك شيء من اإلقناع واألدلة واستخدام األسلوب العلمي  إن إشعال عواطف الناس دون أن

  :منها مؤد إىل سلبيات كثرية
  .العاطفة إن ما جاء عن طريق العاطفة فقط سرعان ما ينسى إذا انطفأت جذوة تلكـ ١
الناس، فالبد إذًا من جلام  بيان العلم الرشيد الصحيح انطلقإن عواطف الناس إذا حمتاجون بدون ـ ٢

اهللا، والناس بطبيعتهم حمتاجون إىل حاد  هو العلم، يلجم العواطف أن جتعل أصحاا يتعدون حدود
  .هم حمتاجون عند النهي إىل ما يرهبهم من إتيانه حيدو م إىل العمل، ومرغب يرغبهم فيه، كما

  )٢(  .العلمي واألسلوب العاطفي هو احلق والصواب األسلوب ولذلك كان امع بني
لذا فإن احلاجة لدى األئمة واخلطباء تشتد إىل هذا الفقه ، ألنه كثرياً ما يواجههم يف احلياة مواقف 
صعبة تتعارض فيها املصاحل أو تتعارض فيها املفاسد أو تتعارض فيها املصاحل واملفاسد فيحتاج أحدهم 

بينها ، لتغليب إحداها على األخرى ، وهو يف ذلك كله ال بد له أن ينضبط مبنهج فقه إىل املوازنة 
 ·املوازنات وإال عرض نفسه للوقوع يف األخطاء الفادحة 

وحاجة اإلمام واخلطيب إىل فقه املوازنة كبرية جداً يف كل نواحي احلياة خصوصاً يف هذا العصر الذي 
قضايا وأحاط ا الكثري من املالبسات اليت ال ميكن عالجها إال تداخلت فيه األمور ، وتعقدت فيه ال

من خالل منهج فقه املوازنة ، وإذا غاب عن اإلمام واخلطيب فقه املوازنة فقد سد على نفسه كثرياً من 
أبواب السعة والرمحة ، واختذ فلسفة الرفض أساساً لكل تعامل ، وانغلق على ذاته وفرمن مواجهة 

أو ) ال: (على اخلصم يف عقر داره ، وسيكون أسهل شيء عليه أن يقول  لالقتحامجلأ  املشكالت ورمبا
يف كل أمر حيتاج إىل إعمال فكره واجتهاده ، أما يف حالة العمل بفقه املوازنة فسيجد اإلمام ) حرام(

اسب واخلطيب هناك سبيالً للمقارنة بني وضع ووضع واملفاضلة بني حال وحال ، واملوازنة بني املك
 ·واخلسائر ، وخيتار بعد ذلك ما يراه أدىن جللب املصلحة ودرء املفسدة 

لذلك فإن األئمة واخلطباء يواجهون وضعاً صعباً ومشاكل متعددة وتداخالت كثرية بني املصاحل 
                                                

 )ـ حممد أبو فارس  ٣٦دات لتحسني خطبة اجلمعة إرشا: ينظر كتاب. ()  ١(
 )من موقع ملتقى اخلطباء (   )٢(
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٣٧  

واملفاسد ، مما يوجب عليهم أن يسريوا يف عملهم اإلصالحي وفق منهج فقه املوازنة ليتبني هلم بذلك 
االت جيب البدء بإصالحها ، وأي املصاحل جيب تقدميها على غريها ، وأي املفاسد جيب البدء أي ا

بإزالتها ، وما الذي جيب عمله عند تنازع املصاحل واملفاسد ، وأما إذا أغفلوا هذا املنهج العظيم ، منهج 
م يف ضوء هذه فقه املوازنات فإم الشك يقعون يف أخطاء فادحة وخسائر كبرية ، لذا وجب عليه

  (١)·الظروف الصعبة واملالبسات اخلطرية االبتعاد عن قضية العشوائية واالرجتال 
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 ملتقى اخلطباء : ينظر املوقع ألإللكتروين )  ١(
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٣٨  

  
  اخلامتة

  .ختم اهللا لنا مجيعاً باحلسىن ، ومتعنا فضالً منه باملقام األسىن 
ل ومتثيل طووضوعات ببيان أكثر واستدالل أكان بالود أن يتحدث الباحث يف تلك احملاور وامل

واهللا يقول :  ( متنوع ، لكن املساحة املخصصة للبحث حمصورة وال تسمح بالتطويل ، فمعذرة 
  .) احلق وهو يهدي السبيل 

رسالة قد قدم جزءاً ولو يسرياً يف موضوع  أرجو أن يكون الباحث ويف اية هذا البحث املتواضع
  . األئمة واخلطباء يف ضوء املتغريات املعاصرة 

حاول الباحث تناول العناصر الرئيسة للبحث وعرضها بطريقة متوازنة ، ويرجوا أن يكون قد  وقد
وفق يف حتقيق الغرض املنشود ، وآمل حصول الفائدة من هذا البحث للباحث أوالً ، ولكل من يقرأ 

من حق وصواب فهو فيه ما كان فالبحث ، والثغرات املوجودة هي منوذج من القصور اإلنساين ،
من خطأ فهو مين ومن الشيطان نعوذ فيه وما كان  ،اهللا سبحانه فله احلمد على توفيقه وإهلامه من

  . وتوهيمه  باهللا من وسوسته
  . وفقنا اهللا خلدمة دينه وسنة نبيه املصطفى صلوات اهللا وسالمه عليه

  .األنبياء واملرسلني أسأل اهللا التوفيق والسداد ، واحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على خامت  
 

 

********  
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  املراجع 
  . القرآن الكرمي ـ ١
  صحيح البخاري ـ ٢
  صحيح مسلم  ـ  ٣
  ٤/٢١٢:إعالم املوقعني البن القيمـ ٤
  إرشادات لتحسني خطبة اجلمعة ـ حممد أبو فارس ـ ٥
  أمهية الوسائل التعليمية ملعلم التربية االسالمية ـ ٦
عبد اهللا بن عمر حممد . د. أ :  وأثره يف حياة املسلمني ـ املؤلف التمسك بالقرآن الكرميـ ٧

  األمني الشنقيطي
  )أدب االختالف يف اإلسالم الدكتور طه جابر فياض العلواين ـ ٨
  .٢٣٦الثروة االجتماعية يف ظل اإلسالم، البهي اخلويل، ص ـ ٩

  الفقيه واملتفقه للخطيب البغداديـ ١٠
  . اإلسالم ، صاحل بن محيد مكتبة صيد الفوائد أصول احلوار وآدابه يفـ ١١

  . العودة  سلمان بن فهدـ أدب احلوارـ  ١٢ 
  .، مكتبة لبنان ، بريوت  الفيومي أمحد بن حممد بن علي ـ  ـ  املصباح املنري١٣ 
  .، دار الكتب العلمية ، بريوت احلاكم حممد بن عبد اهللا  ـ   املستدرك على الصحيحني ـ ١٤ 
  .، مؤسسة الرسالة الفريوز آبادي ، حممد بن يعقوب القاموس احمليط  ـ ـ   ١٥  
  .٢/٧١٣:لأللباين  السلسة الصحيحةـ   ١٦

    اإلبانة الكربى البن بطةـ ١٧ 
  ١،ط بريوت،دار صادر  :الناشر  ،إحسان عباس:ق يقالبن سعد ، حتالطبقات الكربى ـ ١٨  
  ـ عبد الرمحن بن عبد اهللا الفاضل التربية اإلسالمية والتحديات املعاصرةـ ١٩  
  املرأة املسلمة بني موضات التغيري وموجات التغريرـ  فؤاد بن عبد الكرمي آل عبد الكرمي ـ ٢٠   
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 الروح الوطنية ، حممد عمارة ، طبعة الرياض ، وزارة املعارفـ ٢١  
  املوافقات للشاطيبـ ٢٢ 
  .رياض ، املطابع األهلية املصحف والسيف ـ حمىي الدين القابسي  ، ال ـ ٢٣ 

  عمر بن عبد اهللا كامل : آداب احلوار وقواعد االختالف ـ املؤلف ـ ٢٤
  تفسري ابن سعديـ ٢٥
  هـ١٤٢٦تربية الشباب للبعد عن التطرف واإلرهاب ـ عبد اللطيف حسني فرج ،ـ ٢٦
  ١١٥٦٥العدد  جريدة عكاظ ـ ـ ٢٧
  .الرمحن بن أيب بكر السيوطي ، دار الفكر جامع املسانيد واملراسيل ، جالل الدين عبد ـ ٢٨
  حقيقة االنتماء ـ للشيخ بشر بن فهد البشر ـ ٢٩
 األوىل : عبد اهللا بن عبد احملسن التركي ـ الطبعة : حقوق اإلنسان يف اإلسالم ـ املؤلف ـ ٣٠

ة ـ تاريخ اململكة العربية السعودي - وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : الناشر 
  هـ١٤١٩: النشر 
       دور املدرسة يف مقاومة اإلرهاب والعنف والتطرف ـ عبد اهللا بن عبد العزيز اليوسفـ ٣١
  .، اللجنة العلمية للمؤمتر العاملي عن موقف اإلسالم من اإلرهاب ) هـ ١٤٢٥( 
ز الدراسات ، مرك) هـ ١٤٢٤( رسالة املسلم يف حقبة العوملة ـ ناصر بن سليمان العمرـ ٣٢

  .اإلسالمية ، قطر 
  .سنن أيب داود ـ ٣٣
  .   سنن الترمذي حممد بن عيسى الترمذي ،دار الكتب العلمية ـ ٣٤

  . سنن ابن ماجه  ـ ٣٥ 
  شعب اإلميان للبيهقيـ ٣٦  
  .ـ خري الدين الزركلي ، ، بريوت ١شبه جريرة العرب يف عهد امللك عبد العزيز ج ـ ٣٧  
  ١٣جالبن حجر العسقالين فتح الباري ـ ٣٨   
  .فتاوى ابن تيمية ـ  أمحد بن عبد احلليم ، دار عامل الكتب ـ ٣٩   
  قواعد األحكام البن عبد السالم ـ ٤٠  
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منهج فقه املوازنات يف : ـ  حبث بعنوان  ٥١جملة البحوث الفقهية املعاصرة ـ العدد ـ ٤١  
  .يل السوسوة عبد ايد حممد إمساع/ الشريعة اإلسالمية للدكتور

  . ٤٤العدد ) هـ ١٤٢١( جملة النبأ ، حيدر حسني  ـ ٤٢ 
سليمان بن عبد الرمحن : متطلبات احملافظة على نعمة األمن واالستقرار يف بالدنا ـ املؤلف ـ ٤٣

  )احلقيل 
  علي بن حسن بن ناصر عسريي: مسئولية إمام املسجد ـ املؤلف ـ ٤٤

اململكة العربية  -لشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وزارة ا: األوىل ـ الناشر : الطبعة 
  هـ١٤١٩: السعودية ـ تاريخ النشر 

  مسند اإلمام أمحد ـ  أمحد بن حنبل  ، دار إحياء التراث العريبـ ٤٥
  . ٨٧مناصحات شرعية ، للعمري ، ص ـ ٤٦
والعنف والتطرف ـ  موقف املؤسسات الشرعية يف اململكة العربية السعودية من اإلرهابـ ٤٧

  علي بن راشد الدبيان. د: املؤلف 
  ٤حممد رشاد سامل ج: البن تيمية ـ حتقيق  منهاج السنةـ ٤٨

عبد الرمحن بن سليمان . د: ـ وظيفة العلماء والدعاة يف احتواء السلوك اإلرهايب ـ املؤلف ٤٩ 
  اخلليفي

  . اإللكتروين  موقع ملتقى أهل احلديثـ ٥٠ 
   اإللكتروين ه اإلسالميموقع الفقـ ٥١ 
  اإللكتروينموقع صيد الفوائد ـ ٥٢ 
  اإللكتروينموقع ملتقى اخلطباء ـ ٥٣ 
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  الفهرس
  ١......................................................................  املقدمة ـ  ١
  ٤...............   ..................................................ـ أمهية البحث ٢
   ٤..............................................................   ـ أهداف البحث ٣
  ٥..............   واخلطباء يف قضايا اتمع وثقافته  لألئمةالتأثري املعريف : ـ احملور األول ٤
  ٥.... الوطين واالنتماءلفكري تأثري األئمة واخلطباء يف حتقيق األمن ا: املوضوع األول  ـ ٥ 
  ١٢........تأثري األئمة واخلطباء يف حتقيق التكافل االجتماعي والسري : ـ املوضوع الثاين ٦
  ١٦..................................األئمة واخلطباء وثقافة احلوار : ـ املوضوع الثالث ٧
  ٢١................................ ......األئمة واخلطباء وفقه الواقع : ـ احملور الثاين ٨
  ٢١......................... تعامل األئمة واخلطباء مع فقه النوازل : ـ املوضوع األول ٩

  ٢٧....................  تعامل األئمة واخلطباء مع حتديات العصر : ـ املوضوع الثاين ١٠
  ٣١...............   ألئمة واخلطباء فقه املوازنة على رسالة ا تأثري: ـ املوضوع الثالث ١١
  ٣٨..................................................................    ـ اخلامتة ١٢
  ٣٩................................................................     ـ املراجع ١٣
  ٤٢.......................      ........................................ـ الفهرس ١٤
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