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אאא 
 وبعد          بعده ال نبي من عىل والسالم والصالة وحده احلمد هللا

 األصـعدة مـن كثـري عـىل تـؤثر قـد اليـوم العـامل يعيشها التي املتغريات إن
 مهــاً  أضــحى املتغــريات تلــك مــع والتعامــل. والتشــكالت التصــورات يف

 املسـتويات كافـة مـن القـرار وصـناع الـرأي وأصـحاب كـريناملف بني مشرتكا
ــات, ــا والتخصص ــت وم ــود زال ــني جه ــوال الدارس ــات ألح  املجتمع

 املتغـريات هـذه يسـتغل مـن يوجـد وقـد املتغـريات هـذه بأثر يعنون ومكوناهتا
 إىل أد ممـا فكريـة وأ اقتصـادية وأ سياسـية ألغـراض راعاتـالصـ لتغذيـة
 املســلمة واملجتمعــات املجتمعــات, بعــض داخــل يف انحرافــات وجــود
 اخلـري بـني التـدافع يف اهللا سـنة مـن وهـذا ,هكلـ ذلـك عـن معـزل يف ليسـت
 إقامـة عـىل بـالعزم اإلسـالمي العـامل رابطـة يف اإلخـوة أحسـن وقـد ر,ـوالشـ
 وحمكـامت التعبـري حريـة بـني الفكريـة االنحرافـات«بدراسـة  يعنـى مـؤمتر
 الفكريـة االنحرافـات آثـار عـن ديثاحلـ الباحـث سـهامإ مـن وكان »ةالرشيع

 مجلـة أقـالم نتـاج مـن هـي حمـاور مخسـة حـول تـدور البحث وورقة ونتائجها
 وهــذه تقريبهــا, يف االســهام الباحــث رأ الشــأن هــذا يف البــاحثني مــن

 :هي املحاور
 .الفكري االنحراف تعريف: لاألو املحور

 االنحـراف مـن حصـنيالت يف والسـالم الصـالة عليـه النبي هدي: الثاين املحور 
 .الفكري

 .الفكري االنحراف خطورة: لثالثا املحور
 .االنحراف من املسلم فكر محاية يف أصول: الرابع املحور
 . الفكري االنحراف أسباب أصل: ساخلام املحور

 مـن املسـلمني حيفـظ وأن والتوفيـق التسـديد دوام للجميـع املـوىل سـائالً 
 . جميب سميع نهإ واهلد حلقا عىل كلمتهم جيمع وأن وفتنة رش كل
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א א 
 אא א 

 : اللغة يف الفكر
    تـردد تفيـد فكـر مـادة أن اللغـة مقـاييس معجـم يف فـارس ابـن يـر 
ـر  يقـال يءـالشـ يف القلـب ـل معتـرباً  قلبـه ردد إذافكَّ جٌ ـري ورَ  كثـري أي فِكِّ
 يف النظـر إعـامل هـو الفكـر أن املحـيط قـاموسال صـاحب ويـر .الفكـر
 بـالنظر القلـب تـردد عنـده الفكـر فـإن املثـري, املصـباح صـاحب أمـا يء,ـالش

 .رؤية نظر أي فكر األمر يف يل: ويقال املعاين لطلب والتدبر
 : واالصطالح اللغة يف الفكر معنى بني: اوالً 

 .اليشء يف اطراخل إعامل الفكر: −ىل تعا اهللا رمحه − منظور ابن قال
ـرُ : − تعـاىل اهللا رمحـه − األزهـري وقـال كُّ  :نويقولـو للتَّفكـري, اسـم: التَّفَ

ـرَ  , ,أمـره يف فكّ ـرَ ـري ورجـل وتفكَّ , عـىل اإلقبـال كثـري ,فِكِّ ـرِ ة التّفكُّ ـرَ كْ  ,والفِ
كـرُ : ليقـو مـن العـرب ومـن ,واحـد معنـاه ذلـك ذلـك وكـلُّ   ,للفكـرة الفِ
كر  .يوالفِ

 والنظـر ,التأمـل: التفكـر: −تعـاىل  اهللا رمحـة − طيالشـنقي العالمـة وقـال
 .الفكر إعامل: وأصله. العقيل

 أهـل: هـم الفكـر هـلأ إن − تعـاىل اهللا رمحـه − الطـربي اإلمـام وقـال
ــز ــني التميي ــور ب ــص ,األم ــن والفح ــائق ع ــا حق ــرض م ــن يع ــبه م  يف الش
 .رالصدو

 لوأهـ ,والتفكـر ,الفكـر لكلمـة السـابقة التعريفـات مـن يتضـح وهكـذا
 اإلسـالم أن: وهـي ,مهمـة نتيجـة هنـاك وأن ,الكلمـة وأصـل حقيقـة.  الفكر
ــمْ ﴿: تعــاىل قولــه مثــل يف ,التفكــر إىل دعــا حيــنام هُ لَّ ــصَ لَعَ ــصِ الْقَصَ اقْصُ فَ

ونَ  رُ كَّ تَفَ  ).١٧٦: األعراف( ﴾يَ
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 وتعـاىل سـبحانه اهللا رؤيـة حـديث يف ملسو هيلع هللا ىلص قولـه مثـل يف األحاديـث ومـن
 ,وبرســلك وبكتابــك بــك آمنــت يــارب«: لفيقــو.. الطويــل القيامــة يــوم

 إذا . هاهنـا: فيقـول ,اسـتطاع مـا بخـري ويثنـي ,وتصـدقت وصـمت وصليت
 الـذي ذا مـن نفسـه يف ويتفكـر . عليـك شـاهدنا نبعـث اآلن: لـه يقال ثم: قال

? يشهد  فتنطـق ,انطقـي وعظامـه وحلمـه لفخـذه: ويقـال . فيـه عىل فيختم عيلّ
 وذلـك ,املنـافق وذلـك نفسـه مـن ليعـذر وذلـك ,بعملـه وعظامه وحلمه فخذه
 .»عليه اهللا يسخط الذي

ــه ــروا«: ملسو هيلع هللا ىلص وقول ــق يف تفك ــروا وال ,اهللا خل ــإنكم ,اهللا يف تفك ــن ف  ل
 .»قدره تقدروا

 للعلـم مطرفـة قـوة الفكـر: فيقـول والتفكـري الفكـر بني األصفهاين يفرق
 دون لإلنسـان العقـل نظـر بحسـب القـوة تلـك هـو والتفكـر ,املعلـوم إىل
 .»اهللا يف تفكروا وال اهللا آالء يف تفكروا« روي لذا.. واناحلي

 معرفـة منهـا ليسـتثمر القلـب يف معـرفتني إحضـار هـو« القـيم ابـن وعند
  . »ثالثة

 أجـل مـن املشـكالت مـن مشـكلة يف العقـل إعـامل هـو الفكـر إن وقيـل
 .هلا احللول عطاءإ وفهمها هبا اإلحاطة

 نـهإ يضـاأ وقـالوا املعقـوالت يف الـنفس حركـة: الفكـر: املناطقـة وعنـد
 .باملطال إىل ياملباد من ورجوعها دياملبا ىلإ املطالب من النفس انتقال

 وإذا اإلنسـان رفاتـتصـ منـه ختـرج الـذي الوعـاء هـو الفكر أن والشك
 فســيكون منحرفــاً  كــان وإذا قــويم فســلوكه ســليامً  اإلنســان فكــر كــان

  .مضطرباً 
 : هو ,االصطالح يف الفكر تعريف: ثانياً 

 يف الفكـر(: بقولـه − تعـاىل اهللا رمحـه − الشـنقيطي العالمـة ذكـر مـا −١
 املحسوسـات يف حركتهـا مـاأو ,املعقـوالت يف الـنفس حركـة: االصـطالح

 .)القلوب يف إال يكون ال والفكر .. ختييل االصطالح يف فهو
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 الفكـر − تعـاىل اهللا رمحـه − األشـعري احلسـن أبـو اإلمـام ويقـول −٢
 ).بطالنه أو ,صحته عىل الناظر ليقف ,األمر يف رالنظ (: هو

 املعلومــات يف عقليــة عمليــة إجــراء: الفكــر مــن املقصــود وقيــل −٣
 بـاملجهول العلـم: هـو واملطلـوب . املطلـوب إىل الوصـول ألجـل احلـارضة;
 . الغائب
  املجهول وبني علومامل بني عقيلية حركة هو الفكر إن: وقيل −٤

 احلقــائق إىل للوصــول وتوظيفــه ,العقــل اســتخدام: هــو فــالفكر إذن
 . واألمان والسالمة
 : الفكري األمن تعريف
 عـن املنحرفـة الضـارة والثقافيـة الفكريـة املـؤثرات مـن العقول حفظ هو
 .. الشبهات وأ الشهوات جمال يف سواء االستقامة طريق
 .)الخ... الناشئة عقول حفظ(: هو أو

 وأ خلقـي انحـراف أي مـن − شـباهبا وبخاصـة − األمـة محايـة: بمعنـى
 خـاطئ اجتهـاد أو ,هـدام رأي أو ,باطـل معتقـد أو ,ضـال فكـر وأ .. سلوكي
 . أهله غري من صادر

 : املختار التعريف
 واحلريـة هبـا يـؤمن التـي ومبادئـه معتقداتـه عـىل واملجتمـع الفـرد طمأنـة

  ومحايتها عنها باحلديث ممارستها يف
 وجيـيل عنـارصه يسـتجمع الفكـري لألمـن تعريفـاً  قـراءايت يف أجـد مل
 : التالية العنارص استجمع وقد . التعريف هذا إيراد يف جتهدتاف حقيقته

 . املنشود األمن وهي الطمأنينة●
 القلبيــة العقائــد مــن دالالتــه بكــل الفكــر وهــي واملبــادئ املعتقــدات ●

 حتقيـق يف واملمنوعـات املحرمـات تعنـي كـام والقناعـات املامرسـة والشـعائر
 . عنها واالبتعاد ناهبااجت
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 األمـن يف وخلـال فكريـا إرهابـا يولـد التضـييق ألن املامرسـة يف احلريـة ●
 . واملجتمع الفرد لد والنفيس الداخيل

 الكبـت أمـا املطلوبـة احلريـة مـن جـزء هبـا البـوح ألن: عنهـا احلـديث ●
 مـردالت إىل تقـود قـد بـل املنشـود الفكـري األمـن مع فتتناىف السلبية واملتابعة
 . الرسي والعمل

 وعقائـدها األمـة فكـر حتمـي أن ومؤسسـاهتا الدولـة مسـؤولية نإ إذ احلامية ●
 والســامح انتهاكهــا ألن املرعيــة وتقاليــدها احلســنة وعاداهتــا ومبادئهــا
 . خيفى ال واضطراب خلل إىل يؤدي باستباحتها
 : االنحراف
 نحراففـاال يءـالشـ عـن العـدول وهـو الطـرف أي احلـرف إىل امليل هو

 ومباعـدة املعتـدل الوسـط عـن والبعـد الصـواب جـادة عـن اخلـروج هـو
 وعقلـه اإلنسـان فكـر يف بـاختالل الفكـري االنحـراف ويكـون .االتـزان

 الدينيـة لألمـور وتصـوراته فهمـه يف واالعتـدال الوسـطية عـن واخلـروج
 . وغريها

 :االصطالح يف الفكري االنحراف
 عـىل خـروج مـع ورشيعـة قيـدةع باإلسـالم يلتـزم ال الـذي الفكـر هـو
 حييـد الـذي الشـاذ الفكـر أنـه أي .. احلسـنة االجتامعيـة والتقاليـد األعـراف
 طبيعتــه مــن نابعــة مناعتــه الســليم والفكــر .اإلســالم تعــاليم وخيــالف
 . ومقومات الذاتية ومقوماته
 املهـددة االنحـراف أنـواع أخطـر مـن الفكـري االنحـراف أن شـك وال
 الفكـر هـو األمـن عـىل يـؤثر الـذي املنحـرف فالفكر رهواستقرا املجتمع ألمن

 املجتمـع يف وتروجيـه فكـره رـلنشـ مطيـةً  الـدين مـن يتخـذ الـذي املتطـرف
 سـلوكيات طريقـه عـن منهـا املنحـرف الفكـر خـروج ومظـاهر باألرسة ويبدأ
ــاذة ــدفها  تكــون ش ــتويات عــىل املعارضــة ه ــة املس ــية الديني  والسياس

 .واألمنية عالميةواإل والرتبوية واالقتصادية
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 : جهتني من الفكري لألمن اإلسالم صيانة ويالحظ
 : ييل بام وذلك املسلم املجتمع داخل: األول

 واحلـوارات والقضـايا والعبـادات العقائـد يف التلقـي مصـدر توحيـد −١
 :  بعامة واملسلمني بخاصة املسلم حياة متس التي الكرب والنوازل

 : ذلك ومثال
 التـوراة مـن قطعـة −  −  اخلطـاب بـن عمـر عمـملسو هيلع هللا ىلص  النبـي رأ حـني

 : ? قال ماذا
 لـو واهللا ,اخلطـاب يـابن أنـت شـك أيف(: والسـالم الصـالة عليـه قـال

 . )تباعيا إال وسعه ما حياً  موسى كان
 إذا يضــطرب الفكــري فــاألمن. الــدين يف االبتــداع عــن النهــي * 
  .. إال ليس العقل ضعف مردها التي .. البدع انترشت

  . )رد فهو منه ماليس هذا أمرنا يف أحدث من(: ملسو هيلع هللا ىلص يقول
 حمدثـة كـل فـإن األمـور وحمـداث إيـاكم( والسـالم الصـالة عليـه وقـال

 ).بدعة
 : علم بغري اإلفتاء حتريم  *
 *ـرف كـام فـالفتو  أو إلـزام يف تعـاىل اهللا حكـم عـن إخبـار( بأهنـا تُعَّ
 . )إباحة

 نقـري فهـو حرمـاتامل أعظـم مـن وهـذا ,علـم بغـري اهللا عـىل القـول* 
ــ﴿: تعــاىل قــال ركـالشــ أَنْ تُشْ وا بِــاهللاِـوَ كُ ولُــوا رِ قُ أَنْ تَ ا وَ ــلْطَانً لْ بِــهِ سُ نَــزِّ ْ يُ ــا ملَ  مَ

ىلَ اهللاِ ونَ عَ لَمُ عْ ا الَ تَ  )٣٣: األعراف( ﴾ مَ
 : املسلمني غري من اآلخرين مع العالقات يف:  ً ثانيا

 .. الفكري األمن لصيانة املجال هذا يف دائرتني اإلسالم رسم حيث
 مفهـومهم يف والكفـار ركنيـاملشـ مـع التقـاء ال بأنـه ختـتص: أحـدمها
ونَ ﴿.. قـعالوا حيـث مـن وفكـرهم وثقـافتهم وعبـاراهتم ـافِرُ َـا الْكَ ـا أَهيُّ ـلْ يَ قُ

ونَ ) ١( بُدُ عْ ا تَ بُدُ مَ  .)الكافرون( ﴾)٢(الَ أَعْ
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 إىل دعـوهتم يف يتعلـق فـيام الكتـاب أهـل مـع العالقـة ختـص: الثانيـة
ا ﴿ باحلسنى وجمادلتهم الدين يْنَنـَ اءٍ بَ ـوَ ـةٍ سَ لِمَ ا إِىلَ كَ ـالَوْ عَ ـلَ الْكِتَـابِ تَ ـا أَهْ ـلْ يَ قُ

ــنَكُ  يْ بَ ــدَ إِالَّ اهللاَوَ بُ عْ ــمْ أَالَّ نَ الَ نُشْ عْ ـ وَ ــنَا بَ ــذَ بَعْضُ تَّخِ الَ يَ ــيْئًا وَ ــهِ شَ كَ بِ ــا رِ ابً بَ ــا أَرْ ضً
ونِ اهللاِ نْ دُ قُ مِ ا فَ لَّوْ وَ إِنْ تَ ونَ  فَ لِمُ سْ ا مُ وا بِأَنَّ دُ هَ  ).٦٤: آل عمران( ﴾ولُوا اشْ
 العاديـة االجتامعيـة بالعالقـات يتعلـق فـيام معهـم التعامـل مـن مـانع وال

 قـال ذبـائحهم وأكـل ,مـنهم للـزواج اإلسـالم إباحـة مـن حاصـل هـو كـام
ينَ أُوتُـوا الْكِتَـابَ ﴿ :تعاىل ـنَ الَّـذِ ـنَاتُ مِ صَ املُْحْ : ىلاتعـ هوقولـ )٥: املائـدة(  ﴾وَ
مْ ﴿ لٌّ لَكُ ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِ امُ الَّذِ عَ طَ  ).٥: املائدة( ﴾وَ

 اشـرتاه طعـام يف هيـودي عنـد مرهونـة ودرعـه ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول تـويف وقـد
 ..منه

 : الفكري األمن هدف
 الوطنيــة الســالمة بتــوفري: تــتلخص الــوطني األمــن مهمــة أن فكــام
 مــداخالت يــةأ وأ تبلــبال وأ جتــاوزات وأ اعتــداءات أيــة ضــد للجميــع

ــة املجتمــع يف وتشــيع ختلــق أن شــأهنا مــن خــرأ  الفــوىض مــن حال
 ... واالضطراب
 للجميـع والطمأنينـة السـالمة بتـوفري تـتلخص الفكـري األمـن فمهمـة

 البنـاء تقـوض أن شـأهنا مـن التـي الفكـري الطـابع ذات االجتاهـات كـل ضد
 أو ضـالة بـامور هزيلـة بديلـة ومفـاهيم أفكـار وإحـالل ,القـويم الفكـري
 والقـيم للـدين مناهضـة أو مصـلحية أو شخصـية وأبعـاد أهـداف ذات منحلة

 الـدين ضـعيف خلفهـا فينسـاق .. رعـوالشـ الـدين تعـارض وقـد واألخـالق
 يف يسـاقون الـذين كالرعـاع فهـم فقـل شـئت وإن الوطنيـة وضـعيف واإلدارة
 أو علـم أو معرفـة أو إدراك أو وعـي أو فهـم بـدون وأدراجـه الـريح مهـب
  .. سليم فكر

 أن املخلصـني الربـانيني واملـربني والصـالح والـدين العلـم أهـل عـىل لذا
 عـىل والقـدرة القـوة يملـك سـليم عقـل عـىل للمحافظـة جاهـدين يعملـوا
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 الـدين ومصـلحة ومقاصـده وأهدافـه رعـالشـ ثوابـت عـىل وحيـافظ ,التقبـل
 بمثابـة ,مـناأل لبقيـة بالنسـبة الفكـري األمـن يعتـرب هـذا وعـىل .. والـدنيا
 إن أال«: ملسو هيلع هللا ىلص النبـي يقـول إذ اجلسـد أعضـاء − األعضـاء لبقيـة بالنسـبة القلـب

 اجلسـد فسـد فسـدت وإذا كلـه اجلسـد صـلح صـلحت إذا مضـغة اجلسـد يف
 .»القلب وهي أال كله

 مهـام جانبـا األمـن كيـان يف إن إذ الفكـري لألمـن بالنسـبة احلـال كـذلك
 األمـن إنـه أال كلـه مـناأل فسـد فسـد وإذا كلـه األمـن صـلح صـلح إذا

 .يالفكر
ــارب ــاين وتتق ــن مع ــل يف األم ــن ك ــى م ــوي املعن ــى اللغ  واملعن
 الســكينة حتقيــق هــو األمــن أن عــىل مجيعهــا يقــتلت حيــث االصــطالحي

 . واجلامعة الفرد مستو عىل واالستقرار والطمأنينة
 ليـأمن املسـتجري: واملسـتأمن ,اخلـوف ضـد اللغـوي املعنـى يف فـاألمن

 الثقــة: واإليــامن ,صــدقه: بــه وآمــن ,اخليانــة ضــد: واألمانــة ,نفســه عــىل
 . القوي: واألمني ,هبا والعمل الرشيعة وقبول والتصديق

 : وأهدافه وأمهيته الفكري األمن مفهوم
 اهتاممـا تأخـذ بـدأت التـي املصـطلحات أبـرز أحـد الفكـري األمـن يعد
 كافـة عـىل العـامل شـهدها التـي ريعةـالسـ التطـورات ظـل يف متقـدما ومركـزاً 
 رعيةـالشـ املخالفـات عـن العقـل صـون: بأنـه هنـا تعريفـه ويمكن( األصعدة

 .)املرعية احلسنة وتقاليده املجتمع ألنظمة املخالفة او
 حمـرك فالعقـل ; ومنزلتـه العقـل أمهيـة مـن الفكـري األمـن أمهيـة وتنبـع
 وبـه ,والـرد والقبـول والـذم احلسـن مـدار وهـو ,توجهاتـه وقائـد اإلنسـان

 . جياباإ وأ سلبا احلياة هذه يف قراراته يتخذ أن اإلنسان طيعيست
 وهـذا إليهـا والوصـول العقـول خماطبـة إىل التوجيـه تركـز فقـد هنـا ومن

 جيعـل الـذي واألمـر ,معـدات وال طـائرات وال والعتـادا عـدة يتطلـب ال
 العقـل ملـك مـن ألن ; العسـكري الغـزو مـن خطـرا أشد والقلم الكلمة تأثري
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 حتسـن ممـا ولعـل ومعتقداتـه هقيمـ فـرض التفكـري وجـه ومـن ,ريالتفكـ وجه
 حمـل أن مـن وبينـه الكـريم القـرآن ليـهإ نبـه مـا الصـدد هـذا يف ليـهإ االشـارة
ـلِ ﴿: تعـاىل اهللا قـول تـأملوا والعقائـد الفكـر هـو اخلصـومة ـنْ أَهْ ريٌ مِ ثـِ دَّ كَ وَ

ـ فَّ ـمْ كُ نِكُ دِ إِيامَ عْ نْ بَ مْ مِ ونَكُ دُّ رُ ـدِ الْكِتَابِ لَوْ يَ عْ ـنْ بَ مْ مِ ـهِ سِ فُ دِ أَنْ نـْ ـنْ عِ ا مِ ـدً سَ ا حَ ارً
قُّ  مُ احلَْ َ هلَُ بَنيَّ ا تَ  ).١٠٩: البقرة( ﴾مَ
ــه ــاىل وقول ــعَ ﴿ :تع تَّبِ ــى تَ تَّ  حَ ــارَ الَ النَّصَ ــودُ وَ ــكَ الْيَهُ نْ ىضَ عَ ــرْ ــنْ تَ لَ وَ

مْ  ــتَهُ لَّ ــرة( ﴾مِ ــول )١٢٠: البق مْ ﴿: ســبحانه ويق ــاتِلُونَكُ قَ ــونَ يُ الُ زَ الَ يَ ــى وَ تَّ حَ
وا ــتَطَاعُ مْ إِنِ اسْ ــنْ دِيــنِكُ مْ عَ وكُ دُّ ــرُ وا ﴿: ســبحانه ويقــول) ٢١٧:البقــرة( ﴾يَ دُّ وَ
اءً  وَ ونُونَ سَ تَكُ وا فَ رُ فَ امَ كَ ونَ كَ رُ فُ  ).٨٩: النساء( ﴾لَوْ تَكْ

 العلـوم إضـعاف منهـا عـدة وسـائل يتخـذ ديـنهم عـن املسـلمني إبعاد إن
 أثــر ويــتجىل. الفكــري بــثوالع مكانتهــا وإضــعاف والعربيــة اإلســالمية
 االهنيـار او االنبهـار يأخـذها ضـعيفة نفوسـا يقابـل حـني الفكـري االنحراف

 مـوازين عـىل تضـعه نأ دون السـلوك وأ الفكـر وأ القـول مـن اجلديـد مـامأ
 .عليه واحلكم لتقويمه سالمإلا

 النبيلـة والقـيم الشـعارات ترفـع ,ومـذاهب آراء وقتنـا يف رتـانتشـ لقـد
 عنــد ولكــن اإلنســان وحقــوق واحلريــة ,النــاس بــني واةواملســا كالعــدل
 واألهـواء املصـالح فتغلـب آخـر شـيئاً  احلـال يكـون املامرسـة أو التطبيـق

 . وامليول والرغبات
 يتصـد الـذي الفكـري األمـن إىل احلاجـة تظهـر سـبق مـا عىل وتأسيساً 

 الوسـطية عـن اخلـروج وأ االنحـراف مـن االنسـان وحيمـي دخيـل فكـر لكل
 العــام النظــام حفــظ إىل وهيــدف القضــايا ملختلــف فهمــه يف الواالعتــد
 هيـدف كـام املتعـددة احليـاة منـاحي يف واالسـتقرار والطمأنينـة األمـن وحتقيـق

 املسـتمدة ثقـافتهم وعـىل أصـالتهم عـىل آمنـني بالدهـم يف النـاس يعيش أن اىل
 . دينهم من
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 فقـد ألمتـه, ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسـول بينـه مـنهج السـليمة والعقيـدة التوحيـد إن
 رـعشـ ثالثـة مكـة يف التوحيـد عـىل األمـة يـريب والسـالم الصـالة عليـه كـان
,  التوحيـد شـأن يف هـو الفـرتة هـذه يف املسـلمني عـىل ينـزل مـا جل فكان عاماً

  . املدينة يف أيضاً  ذلك عىل واستمر والعقيدة,
  −: منها عدة طرقاً  التوحيد جناب محاية يف ملسو هيلع هللا ىلصي النب سلك ولقد
 للتغـري معرضـة اإلنسـان فعقيـدة والسـنة, بالكتـاب التمسـك عـىل احلث
 للـنقص عرضـة فـاإليامن احليـاة, هـذه يف الفـتن مـن تواجهـه ملـا والتبـدل

 ,السـالمة اهللا نسـأل بالكليـة للـزوال معرضـاً  يكـون قـد بـل ,واالنحـراف
  . اإليامن بعد الكفر وإىل اهلد, بعد الضالل إىل اإلنسان فيعود

 ورد مـا منهـا كثـرية, بأحاديـث الفـتن إىل صـحابته ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول نبه ولقد
 فيهـا القاعـد فـتن سـتكون«: ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول قـال: قـال −  − هريـرة أيب عن
 مـن خـري فيهـا واملـايش املـايش, مـن خـري فيهـا والقـائم القـائم, مـن خـري

ـ من الساعي, فـتَشَ  فليعـذ معـاذاً  أو ملجـأ منهـا وجـد فمـن رفه,ـتستشـ هلـا رَّ
  .»به

 هلـذه هنبـاً  األمـة يـرتك مل ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا رسـول فـإن كـذلك احلـال كانـت وملـا
 وحتصـني العقيـدة صـيانة عـىل والسـالم الصـالة عليـه حـرص فقـد الفـتن,
 يف ملسو هيلع هللا ىلص توجيهاتــه فمــن والســنة, بالكتــاب التمســك عــىل باحلــث اإليــامن

: الفــتن مــن والنجــاة الضــالل, مــن للســالمة والســنة بالكتــاب التمســك
 .»نبيه وسنة اهللا, كتاب: هبام متسكتم ما تضلوا لن أمرين فيكم تركت«

 بـن العربـاض فعـن بعـده مـن اخللفـاء وسـنة سـنته باتبـاع أوىص كـام
 موعظـة الغـداة صـالة بعـد يومـاً   ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول وعظنـا: قـال −  − سارية
 هـذه إن: رجـل فقـال القلـوب منهـا ووجلـت العيـون منهـا ذرفـت بليغـة
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 اهللا, بتقـو أوصـيكم«: قـــال اهللا رسـول يـا إلينـا تعهـد فـبامذا مودع, موعظة
 مـنكم يعـش مـن فإنـه يـحبشـ عبـدتـأمر علـيكم  وإن والطاعـة, والسـمع
اختالفـاً  فسري ,  أدرك فمـن ضـاللة, فإهنـا األمـور, وحمـدثات وإيـاكم كثـرياً
 عليهـا عضـوا املهـديني, الراشـدين اخللفـاء وسـنة بسـنتي فعليـه مـنكم ذلـك

 .»بالنواجذ
 عنـدهم يكـن مل ومـن ,الشـبه يف اخلـوض مـن التحـذير ملسو هيلع هللا ىلص منهجـه ومن
 شـكّ  أو ضـعف مـن علـيهم خيشـى فإنـه الكـــايف, والعلم اإليامن من حصانة

 كـان مهـام أسـلم فيهـا اخلـوض وعـدم الفتنـة مكـان عـن والبعـد .إيامهنـم يف
والعلم اإليامن من املسلم لد.  

 عـىل باحلـث اإلسـالم أهـل إيـامن لتحصـني ملسو هيلع هللا ىلصي النبـ كتـفي مل بـل 
 مـن والتحـذير الفـتن, أمـاكن مـن بالتحـذير و والسـنة, بالكتـب التمسـك
 عـىل حـثهمو ذلـك يف ذلـك مـن املخـرج عـىل دهلـمبـل  الشـبه, يف اخلـوض
 فعـن عقائـدهم, لسـالمة الكبـري األثـر مـن فيـه ملـا الصـالح, بالعمل التحصن

 كقطـع فتنـاً  بـاألعامل, بـادروا «ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول لقـا: قـال −  − هريـرة أيب
, يـويمســ مؤمنــاً  الرجــل يصــبح املظلــم الليــل  مؤمنــاً  يـيمســ أو كــافراً
, ويصبح  الرسـول حيـث احلـديث هـذا يف »الـدنيا مـن بعـرض دينـه يبيع كافراً

 حيـدث بـام عنهـا واالشـتغال تعـذرها قبـل الصـاحلة بـاألعامل املبادرة عىل ملسو هيلع هللا ىلص
 ال املظلـم الليـل ظـالم كـرتاكم املرتاكمـة ملتكـاثرة,ا الشـاغلة, الفـتن مـن

 أن وهـو الفـتن, تلـك شـدائد مـن نوعـاً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول ووصـف املقمـر,
, يـيمسـ , يصـبح ثـم مؤمنـاً  يتقلـب الفـتن لعظـم وهـذا عكسـه, أو كـافراً

 .االنقالب هذا الواحد اليوم يف اإلنسان
 .»إيل كهجرة اهلرج يف العبادة«: ملسو هيلع هللا ىلص قوله ذلك من وضحأو
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مْ إِنِ ﴿: تعــاىل اهللا قــال ــنِكُ ــنْ دِي مْ عَ وكُ دُّ ــرُ ــى يَ تَّ مْ حَ ــاتِلُونَكُ قَ ــونَ يُ الُ زَ الَ يَ وَ
ــتْ  بِطَ أُولَئِــكَ حَ ــافِرٌ فَ ــوَ كَ هُ ــتْ وَ يَمُ ِــهِ فَ ــنْ دِين مْ عَ ــنْكُ دْ مِ ــدِ تَ رْ ــنْ يَ مَ وا وَ ــتَطَاعُ اسْ

ــدُّ  ــمْ يفِ ال هلُُ امَ ونَ أَعْ ــدُ الِ ــا خَ ــمْ فِيهَ ــارِ هُ ابُ النَّ ــحَ ــكَ أَصْ أُولَئِ ةِ وَ ــرَ َخِ اآلْ يَا وَ  ﴾نْ
مْ ﴿ :شـأنه عـز وقـال). ٢١٧: البقـرة( ونَكُ دُّ ـرُ ـلِ الْكِتَـابِ لَـوْ يَ ـنْ أَهْ ريٌ مِ ثـِ دَّ كَ وَ

 َ بَـنيَّ ـا تَ ـدِ مَ عْ ـنْ بَ مْ مِ ـهِ سِ فُ دِ أَنْ نـْ ـنْ عِ ا مِ ـدً سَ ا حَ ارً فَّ مْ كُ نِكُ دِ إِيامَ عْ نْ بَ ـقُّ  مِ ـمُ احلَْ  ﴾هلَُ
 ).١٠٩: البقرة(

و  هنـج فهـو ,وأمثاهلـا اآليـات هـذه معنـى عـن خيـرج ال الفكـري والغـزْ
ـه جَ و دون اإلسـالم, أعـداءُ  انتهَ  اإلسـالم عـىل احلـرب يف العسـكري الغـزْ
 : سببَنيْ  أحد إىل إليْه اللّجوء يرجع والَّذي ,وأهله
و فشـل −١ ة, والتَّصـفية العسـكري, الغـزْ و هبـا اسـتبدلواف اجلسـديَّ  الغـزْ
فية الفكري اتية والتصْ  .الذَّ
ــغ عــىل العمــل −٢ ــول تفري قُ ــوب العُ ــن والقل ــل م  رـالنَّصــ عوام

كري للغزو هتيئةً  واملنارصة; واالنتصار  .العسْ
 :الفكري الغزو مفهوم

و ـداء تسـلط هـو«: يالفكـر الغـزْ ـة عـىل األعْ  ,بـأدوات األمـم مـن أمَّ
مري خمتلفـة; وأسـاليب ماهتـا, وهـدم عزائمهـا ضـعافإو اشخصـيته لتـدْ  مقوّ
 .»ممتلكاهتا وانتهاب
 :الفكري الغزو أهداف

 :نييقطر أحد من الفكري الغزو أهداف تبني يُمكن
 رسـوله لسـان وعـىل كتابـه يف ذلـك مـن بـه اهللا خـربأ مـا: األوىل الطريـق

ـة والسـنَّة الكـريم القـرآن فـإنَّ  هـذا; وعـىل ملسو هيلع هللا ىلص جـع مهـا النَّبويَّ ل املرْ  يف األوَّ
و أهـداف معرفـة  واألحاديـث اآليـات فكـلُّ  اإلسـالم, ألعـداء الفكـري الغـزْ
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ـار موقـف بيَّنـتْ  التـي ـرهم اإلسـالم مـن الكفَّ  يف ومكايـدهم باملسـلمني ومكْ
و احلقيقي اهلدف عن املفصحة هي − منهم النَّيل  .الفكري للغزْ

راسـات, واألبحـاث املصـنَّفة الكتُـب :الثَّـاين الطريق تـي والدّ  فرتأسـ الَّ
و احلقيقـي الوجـه عن  جتـاه التَّشـكيكيَّة و االفسـادية ومقاصـده الفكـري للغـزْ

 . وأهله اإلسالم
ري الغزو أهداف إنَّ  :يُقال أن يُمكن هنا ومن كْ  :هي الفِ
ـويه −١ ض وديـنهم, املسـلمني عقائـد تشْ يَنيْ  بالسـوء والتعـرُّ حْ  مـن للـوَ
ـكوك إثـارة خـالل ـة, والسـنَّة الكـريم القـرآن حـول والشـبهات الشُّ  النَّبويَّ

ـحابة ملسو هيلع هللا ىلص النَّبـي وشخصـيَّة هـات − علـيهم اهللا رضـوان − والصَّ   املـؤمنني وأمَّ
 .− عنهنَّ  اهللا ريض −

 كتـب :مثـل ريعيَّة;ـالتَّشـ واملصـادر اإلسـالميَّة املراجـع يف التشـكيك −٢
ا يف والطَّعن فيها بالطَّعن العقائد, وكتُب الفقه, وكتب السنَّة,  .أصحاهبِ
ض −٣ بَـث, اإلسـالمي للتَّـاريخ التعـرُّ ـكوك وبـثّ  بالعَ  واألكاذيـب الشّ

ـ بـأن اإلسـقاطيَّة, والتَّفسـريات فسّ  معتقـد بحسـب اإلسـالمي التَّـاريخ رـيُ
ض وخلفيـة ـ لـه املتعـرِّ  والسياسـات األغـراض خلدمـة والتعليـق; رحـَبالشّ
 .لإلسالم املناوئة والثقافات

قــاب بوســمها اإلســالميَّة واحلــدود ريعاتـالتَّشــ مــن النَّيــل −٤  باأللْ
فضـها األُذُن, منـه تأنَف التي ن كثـريٌ  بـه ينخـدع مـا والعقـول, القلـوب وترْ  ممـَّ

هم عميـتْ  ل عـن أبصـارُ محـة العـدْ وهنا اإلسـالمي, ريعـالتَّشـ يف والرَّ  فيسـمّ
ل والوحشيَّة, الرجعيَّة,: بمثل يَّات حقوق وجتاهُ  .األقلّ
ـيَم متجيـد −٥ ـ رايـة حـاميل مـن أجيـال اءوإنشـ الغربيـة, القِ  راقـاالستِشْ

ـة روح وترسـيخ والعلامنيَّـة,  ,الغـرب جتـاه املسـلمني نفـوس يف والتبعيَّـة الذلَّ
 .والكفر اإلسالم وبني والباطل احلق بني الرصاع جوالت من جولة يف
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 :الفكري الغزو آليات
صــود و بآليــات املقْ  لتحقيــق توظــف التــي دواتألا :الفكــري الغــزْ

ن الفكـري; الغـزو يسـلكها التـي واملسـالك الفكـري, االحـتِالل  مـن للـتمكُّ
ــا والقلــوب, العقــول عــىل الســيطرة ــة إىل وتوجيهه ــي الوجه  ختــدم الت

ــراض ــداف األغ ــة واأله ــة, االحتِاللي ــيَّة, الفكري ــادية, والسياس  واالقتص
ْـل مـن نـوعٍ  يف وغريهـا ـراد التـي األمـم محَ  الـتاليش, طريـق نحـو غزوهـا يُ

وبان; ـ والـذّ ـا احلقيقـي, بالفنـاء اإمَّ  والباطنـة الظـاهرة الكليـة بالتبَعيـة وإمَّ
ـزاة,  ممسـوخة صـورة إىل التحـول ألجـل واالنـتامء, والـوالء اهلُويـة بـدفْع للغُ
 .وثقافتهم للغزاة تابعة

تـي واملسـالك والقنـوات األدوات  الفكـري الغـزو خالهلـا مـن جيـري الَّ
 : منها كثرية
 والتَّعــاون, واإلخــاء, واملحبَّــة, انيَّة,اإلنســ دعــاو حتــت التســرتُّ  −١

م املشـرتك, واملستقبل ـب واللّحـاق احلضـاري, والتقـدُّ  يف العـاملي, الرقـيِّ  بركْ
ليل من نوعٍ  ويه احلقائق, وقلْب ,التضْ  . والتزييف باملخادعة املعارِف وتشْ

سـ رئي,ـواملـ واملسـموع املقـروء اإلعـالم لـائــوس توظيـف −٢  ميـالرَّ
, ــأْثري إجيــاد خــالل مــن والــدنيوي, لــدينيا واخلــاصّ  الثــالوث قنــوات ت
 .والتنصري واالسترشاق, العلامنية,: االحتاليل
 خـالل مـن والدينيَّـة, الثَّقافيـة وأنواعـه مراحلـه بجميـع التَّعلـيم −٣
تـي املنـاهج فرض  تنحيـة عـن فضـالً  الدينيـة, للحقـائق  التنكـر عـىل تعمـل الَّ
ين  عـن إخراجـه خـالل مـن دراسـته وهتمـيش الدراسـية, املنـاهج مـن الـدِّ
رجات جممـوع ـل وكـذلك للطالـب, العـامّ  التقـدير يف تـؤثِّر التـي الـدَّ  جعْ
ين مـدرِّيس  وتقـديم املهنـي والتأهيـل التكـوين يف الطَّوائـف أضـعف الـدِّ
 . عليهم غريهم
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ـالف, اخلـالف تـربط التـي العربيـة اللغـة عـىل القضـاء إىل باإلضافة  بالسَّ
 الغربيَّـة, العلـوم عـىل االطِّـالع ليكثـرَ  حملَّهـا; األجنبيَّـة اللغـات وإحـالل
 .اإلسالم عن املسلِمني فصل عىل تُعني الَّتي والثَّقافات

تـي واألسـامء املصـطلحات إطالق −٤ ـمع, منـه ينفـر الَّ ـدث السَّ ا وحتُ  أثـرً
ـامع, نفسـيَّة عـىل سـلبيا ـقاط السَّ عـات عـىل اإلطالقـات هـذه وإسْ  املجتمَ

ــعوب; واحلكومــات ةاإلســالميَّ  ول − الثالــث العــاملَ  دول :مثــل والشّ  الــدّ
جعيَّـة − النَّاميـة ر الرَّ ـري − والتَّـأخّ رة يف السَّ  والثَّقـايف احلضـاري الركـب مـؤخِّ

ك بالتديُّن وربْطها واالقتِصادي,  .اإلسالمية بالتعاليم والتمسُّ
يات هـذه ونحـو تـي املسـمَّ ـلبي األثَـر هلـا يكـون الَّ  املجتمـع عـىل السَّ
مـه, وعرقلـة اإلسـالمي,  احلقيقيـة, وقدراتـه أجمـاده رؤيـة عـن وتعميتـه تقدّ

 .البسيطة أرجاء كل يف وبثَّه اخلري نرش تستطيع التي
ســات اهليئــات −٥  اخلرييــة; بــاألعامل تتســرتَّ  التــي االجتامعيــة واملؤسَّ
 ممـا امليـة,الع املاسـونيَّة إىل ينتميـان اللَّـذين والروتـاري, الليـونز, نـوادي :مثل

ــون ــه يك ــري ل ــال كب ــات االتِّص ــرية بالطبَق ــة الفق ــن واجلاهل ــع م  املجتم
 .اإلسالمي
عوة −٦ ر إىل الـدَّ ر يشـمل بمفهـوم التحـرُّ  الدينيَّـة, التَّعـاليم مـن التحـرُّ

ــد والعــادات اإلســالميَّة, والثَّقافــات  مســالك وتســهيل ,احلســنة والتَّقالي
ــة, ــور اإلباحيَّ جُ ــري والفُ كْ ــايفوالثَّ  الفِ ــ ق ــت ي,ـواجلنْسِ ــم حت ــة, اس  احلريَّ

ــة, نيَّ ة, واإلرادات واملدَ ريــر احلــرَّ  الــدعاو مــن ذلــك وغــري املصــري, وتقْ
 . اخلداعة
ــة −٨ ــن  املخلصــني الصــاحلني تنْحي ــز ع ــأثري مراك ــب يف الت  أغل

لـيص ,املجـاالت سـة دور وتقْ ـنع يف دورٌ  هلـا يكـون ال حتَّـى الدينيَّـة; املؤسَّ  صُ
 . الناس جيهتو وال القرار,
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ــة النعــرات بــث −٩ ــة الطائفي  احلركــات مــن ريةـوالعنصــ واملذهبي
يَّـات السياسـيَّة, ويــوت واقتصـاديا, سياسـيا ودعمهـا ,واألقلّ  مشـكالهتا لـدْ

ـغط مـن نـوع عمـل بـاب مـن − وجودهـا فُـرض إن −  واملحـيلّ  الـدويل الضَّ
ل يوالـذ اجلهـود, وتشـتيت االتّـزان, عـدم حـاالت مـن حالة إلحداث  يشـكِّ

وّ  خصبة بيئة  .الفكري للغزو التخريبي النشاط لنمُ
و هـذا ورشاسـة خطـورة مـد فتأمـل د الغـزْ  واأللسـن, األلـوان املتعـدّ

عوة هـذه مكر ومد امـة الـدَّ  معـه يتعـني ممـا فسـاداإو تـدمريا متتلـئ التـي اهلدَّ
ا − املسـلمني عـىل ا أفـرادً ـد − وشـعوبً ـد والقـو اجلهـود حشْ  مـن والتعاضُ
نيْ  يف العمل أجل  :اجتاهَ

ي :األول يه من واحلدّ  الغزو, هلذا التصدِّ  . وانتشاره تفشِّ
ـ :الثـاين هلهـا التـي حقيقتـه وبيـان اإلسـالم, دعـوة رـنشْ  مـن كثـريٌ  جيَ
ــلَمة خــالل مــن املســلمني, ســات األفــراد أسْ ســمية واملؤسَّ ــة, الرَّ  واخلاصَّ
ــلمة ــلمة الدراســية, املنــاهج وأسْ ه, بشــتَّى اإلعــالم وأسْ  واملبــادرة صــورِ
 .اإلسالمي والتَّوجيه بالبيان القيام يف واإلرساع

يـري روح بـثُّ  فيجـب  والعقـول; القلـوب يف اإلسـالمي املـنهج إىل التغْ
 ليكـون املسـلمة; واجلامعـة األفـراد إرادات مـن ينبـعَ  أن جيـب التَّغيـري ألن

دق حليفَ  والنَّرص والتَّأييد التَّوفيق  .والبذل الصّ
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א אא 
    א  אא 

 ورصنـا ,راعيهاـمصـ عـىل الـدنيا فيـه انفتحـت زمـن يف املسـلمون يعيش
 ,البيـوت دخلـت الفضـائية فـالقنوات ,واحـدة غرفـة يف جيتمـع عـامل يف نعيش

ـى املـرء رفصـا ,والعمـل الـدور أروقـة اسـتقطبتها اإللكرتونيـة واملواقـع  يتلقَّ
 .هنار ليل غرفته يف وهو يتابعها جتعله متغايرة, وتوجهات عديدة, آراء

ـمِّ  ويف ضَ  تكـون أن باملسـلم, جيـدر واالختالفـات; التحـديات هـذه خِ
 والباطـل, احلـق فيهـا فـإنَّ  ,التحـديات هـذه مواجهـة يف ناضـجة رؤيـة لديـه

 مـع للتعامـل واضـحة طـرق لـدينا يكـون أن املهـم ومـن واخلطـأ, والصـواب
 تتطلَّـبُ  الثقافيـة التحـديات هلـذه فمواجهتنـا واالختالفـات, التحـديات هـذه
ة منَّا  .النجاة وشاطئ األمان, لربِّ  تأخذنا ثابتة, وركائز عقدية, قوَّ

ـن وكيـف :يقـول أن لسـائل بـدَّ  وال  ,الـداخل مـن وفكرنـا أنفسـنا نحصِّ
نا أن خشـية  واألصـول األسـس اومـ ,القـويم املـنهج عـن زائـغ هـو مـا يضـلَّ
ن التـي  نـردَّ  أن بعـدها− اهللا بـإذن − نسـتطيع ,رشعيَّـة حصـانة لـدينا تكـوِّ
 احلـرب مـن اآلن يـامرس مـا ظـلِّ  يف وخصوصـاً  ,الشـبهات أوردت إذا الغلط

 املسلمة? والعقول لألفكار الغازية اإلعالميَّة
ة يف يكمـن اجلـواب لعـلَّ   − تعـاىل بإذنـه − مسـاعدة وحلـول نقـاط عـدَّ

ــاءبب ــة يف رعيةـالشــ احلصــانة ن  مطلبــني يف وســأذكرها اإلســالمية, العقليَّ
ني ه وما يشء كل وتقسيم املعلومة, لتيسري ورئيسني, خاصَّ  :خيصُّ

 :عامة حلول  *
 املجتمـع, رشائـح مجيـع تعـم السـطور هـذه ثنايـا يف املـذكورة احللـول

  :التايل النحو عىل وهي واألمي, والعامل املثقف, وغري املثقف



− ٢٢ − 

 وسـؤاله ,بـه واالسـتعاذة واالسـتعانة − وجـل عـزَّ  − بـاهللاَّ التعلُّـق −١
 يف ولنـا ,تغيـري وال تبـديل غـري مـن اإلسـالم ديـن عىل واملامت والثبات اهلداية
 مـا كثـرياً  وكـان ,اهلدايـة ربَّـه يسـأل كـان فقـد ,وقـدوة أسـوة ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول
 ,اإلسـالم هجمـن عـن قلبـه تقلُّـب وعـدم ,الـدين هـذا عـىل الثبـات يسـأله

 مـن يسـتعيذ − السـالم عليـه − كـان كـام ,يُضـلَّ  أو يضـلَّ  أن مـن بـه ويستعيذ
 عتبـة عـىل واالنطـراح لـذلك املـالزم فالـدعاء ,بطـن ومـا منهـا ظهـر ما الفتن

ـة نـا) :بــ السـامء ألبـواب القـرع ومالزمـة ,العبوديَّ  إذ بعـد قلوبنـا تـزغ ال ربَّ
 هـذه اجتمعـت إذا (الوهـاب تأنـ إنَّـك رمحـة لـدنك مـن لنـا وهـب هـديتنا
 يتعلـق أن وحمـال ,وعقابـه لغضـبه سـابقة سـبحانه رمحتـه أنَّ  فالشـكَّ  ,كلَّهـا
 وهـو − وبحمـده سـبحانه − اهللا عنـه ويعـرض ,التعلُّـق حـقَّ  بربِّـه العبـد
 .الوهاب الكريم
 باملسـؤوليَّة والشـعور وأوامـره, وحكمـه ووعـده بـاهللا واليقـني الثِّقـة −٢
 لبسـه أو ,بالباطـل خلطـه وعـدم ,املغرضـني شـبهات مـن الـدين حفـظ عـن
ـذين مكائـد عـىل الصـرب ثـمَّ  ومـن ,إيـاه غني املنفِّ ـبهات, واملسـوِّ  فإنَّـه للشُّ

ــ﴿ :يقــول وتعــاىل ســبحانه ــوا الَ يَضُ تَّقُ تَ وا وَ ُ ــربِ إِنْ تَصْ ــيْئًاـوَ مْ شَ هُ ــدُ يْ مْ كَ كُ  ﴾رُّ
 بالصـرب«: − اهللا رمحـه − تيميَّـة ابـن اإلمـام قـال وقـد) ١٢٠: آل عمـران(

 :تعــاىل هـولـــق لــذلك هدـيشــ وممَّــا »نـالديــ يـفــ امةـاإلمــ تنــال واليقــني
ــونَ ﴿ وقِنُ ــا يُ اتِنَ ــانُوا بِآَيَ كَ وا وَ ُ ــربَ ــا صَ ــا ملََّ نَ رِ ونَ بِأَمْ ــدُ ْ ــةً هيَ مْ أَئِمَّ ــنْهُ ــا مِ نَ لْ عَ جَ  ﴾وَ
 ).٢٤: السجدة(

ي −٣  إلـيهم شـكلةامل املسـائل وإرجـاع ,الربَّـانيني العلـامء عـن العلـم تلقِّ
ـحوا ليحلُّوهـا  فكـرةٍ  قبـول يف يسـتعجل فـال صـاحبها, عـىل أهبـم مـا ويوضِّ
ـبهة تلـك يبقـي وال ,فكـره يـؤمن ال مـن أطلقهـا  ,تعظـم حتَّـى صـدره يف الشُّ

 فـإن ; العلـم أهـل مـن للراسـخني بـالرجوع نفسـه يـوطن أن عليـه ينبغـي بل
رِ إِنْ ﴿ :يقـول تعـاىل اهللا كْ ـلَ الـذِّ ـأَلُوا أَهْ اسْ ـونَ  فَ لَمُ عْ تُمْ الَ تَ نـْ  )٤٣: النحـل( ﴾كُ
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 عليـه, مـات إذا بـه ويلقـاه لربِّـه العبـد بـه يـدين ديـن العلـم هـذا ألنَّ  وذلـك
 ديـن; العلـم هـذا إنَّ «:  − اهللا رمحـه − سـريين بـن حممـد اإلمـام قـال وهلـذا
ن فانظروا  .»دينكم تأخذون عمَّ
ـ التَّلقـي مصـادر معرفـة عـرب الذايت البناء −٤  السـنَّة أهـل بمـنهج ةاخلاصَّ

 مـن الـوحي بنـور القلـب ومـلء ,الصـحيحة االسـتدالل ومنـاهج ,واجلامعـة
 املصـادر هـذه فـإنَّ  ,واجلامعـة السـنَّة أهـل إمجـاع مالزمـة مـع والسنَّة, الكتاب
 أكيـد وسـبب والزلـل, واالنحـراف اخلطـأ يف الوقـوع قاصـمة مـن عاصـمة

 العقـل حلاميـة مسـاعدٌ  − اىلعـت بعونـه −ك وذلـ ,املظلـامت الشبهات باب لسدِّ 
 .الفتن مضالَّت من املسلم

ـنَّة أمـرَّ  مـن :النيسابوري عثامن أبو قال  نطـق وفعـالً  قـوالً  نفسـه عـىل السُّ
 تعـاىل اهللا ألنَّ  بالبدعـة نطـق وفعـالً  قـوالً  نفسـه عـىل اهلو أمرَّ  ومن ,باحلكمة
وا﴿ :يقول تَدُ ْ وهُ هتَ إِنْ تُطِيعُ  ).٥٤: النور( ﴾وَ

ل ,املقيَّـد إىل واملطلـق ,املبـنيَّ  إىل املجمـل إرجـاع ذلـك ومـن  إىل واملـؤوَّ
ـة بـني واجلمع الظاهر,  أهـل لكتـب بـالرجوع ,التعـارض ظاهرهـا التـي األدلَّ
 إىل املتشـابه رديـ وكـذا ,الربَّـانيني العلـامء مـن األلفـاظ معـاين واسـتقاء ,العلم

 :قـرأ ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول أنَّ  − عنهـا اهللا ريض − عائشـة روت وقـد ,املحكـم
ــرُ ﴿ أُخَ ــنَّ أُمُّ الْكِتَــابِ وَ تٌ هُ ــامَ ْكَ ــاتٌ حمُ نْــهُ آَيَ يْــكَ الْكِتَــابَ مِ لَ لَ عَ ــزَ نْ ي أَ ــوَ الَّــذِ هُ

ــةِ  تْنَ ــاءَ الْفِ تِغَ ــهُ ابْ نْ هَ مِ ــابَ ــا تَشَ ــونَ مَ يَتَّبِعُ ــغٌ فَ يْ ِمْ زَ ــوهبِ لُ ينَ يفِ قُ ــذِ ــا الَّ أَمَّ َاتٌ فَ ــاهبِ تَشَ مُ
ـ مَ هِ وَ يلـِ أْوِ اءَ تَ تِغَ ابْ ـهُ إِالَّ اهللاُا يَ وَ يلَ أْوِ ـمُ تَ لَ هِ عْ ا بـِ نـَّ ولُـونَ آَمَ قُ ـمِ يَ ونَ يفِ الْعِلْ ـخُ اسِ الرَّ  وَ

َلْبَــابِ  رُ إِالَّ أُولُــو األْ كَّ ــذَّ ــا يَ مَ نَــا وَ بِّ نْــدِ رَ ــنْ عِ ــلٌّ مِ  قــال ثــم )٧: آل عمــران( ﴾كُ
ى الـذين فأولئـك ,منـه تشـابه مـا يتبعـون الـذين رأيـت فـإذا« :ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا; سـمَّ

 .»وهمفاحذر
راً  وفقهـاً  قـراءة اهللا بكتـاب التعلُّـق −٥  اخللـق أقبـل ولـو ,وعمـالً  وتـدبُّ
 فـالقرآن ,الفـتن مـن − سـبحانه − ألجـارهم ,بنهجـه وانتهجـوا اهللا كتاب عىل



− ٢٤ − 

 ابتعـاده بقـدر العـذاب مـن فسيصـيبه عنـه يعـرض ومـن ,الصدور يف ملا شفاء
َ ﴿ عنــه ــةِ ألَ يقَ ــىلَ الطَّرِ وا عَ امُ ــتَقَ ــوِ اسْ أَنْ لَ ا وَ قً ــدَ ــاءً غَ مْ مَ يْنَاهُ ــقَ مْ ) ١٦(سْ ــنَهُ تِ لِنَفْ

ا  دً ـعَ ا صَ ابً ـذَ هُ عَ ـلُكْ ـهِ يَسْ بِّ ـرِ رَ ـنْ ذِكْ ضْ عَ رِ عْ نْ يُ مَ  وقولـه). اجلـن( ﴾)١٧(فِيهِ وَ
ـقَى﴿ : تعاىل الَ يَشْ ـلُّ وَ ـالَ يَضِ ايَ فَ ـدَ بَـعَ هُ ـنِ اتَّ مَ ي  *فَ ـرِ ـنْ ذِكْ ضَ عَ ـرَ ـنْ أَعْ مَ وَ

ـ ـةً ضَ عِيشَ ـإِنَّ لَـهُ مَ افَ  إذ عبَّـاس ابـن عـن اهللا وريض). ١٢٣/١٢٤: طـه( ﴾نْكً
ـاللة مـن اهللا هـداه فيـه مـا فـاتَّبع القـرآن قـرأ مـن«: قال  ووقـاه ,الـدنيا يف الضَّ
 مـن بأنَّـه السـلف عـن وردت كثـرية آثـاراً  هنـاك أنَّ  كـام »اباحلسـ القيامة يوم

 حممـد نبيِّنـا عـن جـاء وقـد ,سيضـلُّه اهللا فـإنَّ  ,اهللا كتـاب غـري من اهلد ابتغى
ــه ملسو هيلع هللا ىلص  ,بأيــديكم وطرفــه ,اهللا بيــد طرفــه ســبب القــرآن هــذا إنَّ « :قــال أنَّ

كوا  كـان حـني ملسو هيلع هللا ىلص وأخـرب »أبـداً  بعـده هتلكـوا ولـن تضلُّوا لن فإنَّكم ,به فتمسَّ
ـة يف الكـرام بصـحابته خيطب  مـا فـيكم تركـت وقـد« :هلـم قـائالً  الـوداع حجَّ

  .»هللا كتاب .به اعتصمتم إن بعده تضلوا لن
 يف واجتهـد وجـدَّ  ذلـك حـاول ومـن ,وجماهدتـه القلـب إصـالح −٦
ا ﴿ :يقـول تعـاىل فـاهللاَّ ,واليقـني باهلدايـة رـفليبش ,حتصيله وا فِينـَ ـدُ اهَ ينَ جَ الَّـذِ وَ
يَ  ــدِ إِنَّ اهللاَلَنَهْ نَا وَ ــبُلَ مْ سُ ــنِنيَ نَّهُ سِ ــعَ املُْحْ ــوت( ﴾ ملََ ــا, )٦٩: العنكب ــن وأمَّ  م
 يف نفسـه فسـيجد − تعـاىل − اهللا ذكـر وعـن القلـوب إصـالح عـن أعـرض
 :قـال حيـث − وجـل عـزَّ  − اهللا وصـدق فـراق, يف اآلخـرين ومـع شـقاق,

اقٍ ﴿ ــقَ ــمْ يفِ شِ امَ هُ ــإِنَّ ا فَ لَّــوْ وَ إِنْ تَ ا وَ وْ تَــدَ ــدِ اهْ قَ نْــتُمْ بِــهِ فَ ــا آَمَ ثْــلِ مَ نُــوا بِمِ ــإِنْ آَمَ  ﴾فَ
 ).١٣٧: البقرة(

 ,الســنَّة أهــل ملــنهج واملنتمــني ,الصــاحلني مــع اجللــوس مالزمــة −٧
ب  آخـر يف وخصوصـاً  ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول هنانـا وقـد ,األهـواء أهـل جمالسـة وجتنـُّ
 اهللا رسـول أنَّ  −  − هريـرة أبـو رو فقـد للضـالَّل, االسـتامع عـن الزمـان

ثونكم نـاس أمتـي آخـر يف سـيكون« :قـال ملسو هيلع هللا ىلص  وال أنـتم تسـمعوا مل بـام حيـدِّ
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ـاكم آباؤكم, ـاهم فإيَّ  ضـعاف صـحبة عـن والسـالم الصـالة عليـه وهنانـا »وإيَّ
 فينبغـي »مؤمنـاً  إالَّ  تصـاحب ال« :فقـال املـؤمنني بصـحبة وأمرنـا اإليـامن,
ـة ,إلـيهم وااللتفـات واهلـو الزيـغ أهـل إىل اجللـوس مـن احلـذر  إن وخاصَّ
 أهـل كـان وقـد ,العقـدي اجلانـب يف مهلهلـة اجلـالس لـذاك اخللفيَّـة كانـت
 عـن واإلعـراض ,والصـاحلني األخيـار بمجالسـة تالميـذهم يوصـون السـنَّة
 حـني الربهبـاري احلسـن أبـا الشـيخ اهللا ورحـم ,واهلـو والفسـق الزيـغ أهل
 فـاجلس, ومعهـم فاسـأل, وإيـاهم اآلثـار, وأهـل ,باآلثـار وعليـك( :قـال

 ).فاقتبس ومنهم
 عـىل رفقـاءهم يـدلُّون اخلـري أصـحاب أنَّ  ذلـك فضـائل مـن أنَّ  ويكفـي

 تيميَّـة ابـن اإلسـالم شـيخ عـىل يـورد القـيم ابـن كان فحني وهلذا ,اهلد سبل
 جتعـل ال«: القـائ تيميَّـة ابـن أوصـاه ,إيـراد بعـد إيـراداً  اهلو أهل كالم بعض
ة مثـل والشـبهات لإليـرادات قلبك نْجَ ـفِ  ,هبـا إالَّ  ينضـحَ  فـال ,رهباـفيتشـ ,السِّ
تَة كالزجاجـة اجعلـه ولكـن رُّ  املُصـمَ  ,فيهـا رُّ تسـتق وال بظاهرهـا, الشـبهات متـُ
بْـت فـإذا وإالَّ  ,بصـالبته ويـدفعها ,بصـفائه فرياهـا َ  متـر شـبهة كـلَّ  قلبـك أَرشْ
 أين أعلـم فـام«: القـيم ابـن قـال ثـمَّ  .»قـال كـام أو للشـبهات مقـراً  صـار عليها

 .»بذلك كانتفاعي الشبهات دفع يف بوصيَّة انتفعت
 لـد نتتكـوَّ  بـذلك فـإنَّ  السـابقة, واحلـوادث األمـم, تـاريخ دراسة −٨
ـق ,حسـنة معرفيَّـة حصـيلة املـرء : منهـا عديـدة ثمـرات خالهلـا مـن وتتحقَّ

انيـة, السـنن معرفـة ة,ـالبشـ حيـاة يف اهلامـة احلقـائق ومعرفـة الربَّ  أنَّ  كـام ريَّ
 هـي التـي والضـالالت والبـدع اخلرافـات ضـدَّ  حصـانة تعطي التاريخ دراسة
 احلـارض فهـم عـىل يسـاعد كـذلك والتـاريخ واخلـذالن, اهلزيمـة أسـباب مـن

 والكيـد الزيـغ أهـل شـبهات مـن املـرء لتحصـني مفيـد هـذا وكـل وحتليلـه,
 .املعارص
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 اإلسـالمي, بـاملنهج املنضـبطة املتنوعـة التفكـري مهـارات اكتسـاب −٩
 واملنـاهج, والكلـامت للعبـارات التحليـل طريقـة عـىل الـذهن تعـود والتـي
ـة دفعـة للمرء فتعطي  يعتمـد ال وقلبـه عقلـه عـلوجت بمنهجـه, واعتـزازاً  حيويَّ

ـة الـدليل ضـوء عـىل إالَّ  والعلـوم املعـارف شـتَّى مـن وهنلـه أخـذه يف  واحلجَّ
 بعضـهم تسـلط أو تقليـدهم, أو اآلخـرين, حماكـاة ملجـرد ولـيس والربهـان,

 فـإنَّ  وهلـذا بيَّنـة, دون فكـرهم أو بمـنهجهم يأخـذوا لكـي بعـض; عـىل
ـن الشـخص ى مـا يـرفض املحصَّ  األفكـار تسـلُّط: أي) اتيَّـةالدومج( :بــ يسـمَّ
 .الصحيحة غري واآلراء

 : خاصة حلول  *
 والرتبيـة, والقيـادة الفكـر العلـم أهـل ختـص التـي احللـول ذكـر يـيل فيام
 :اآليت النحو عىل وهي
ا الثقافـات تنقيـة −١  زمـن فزمننـا تشـويش, أو ,خلـل مـن يعرتهيـا ممـَّ

 متاحـة واملعلومـات املعرفـة مـن اهلائـل الكـم جعـل والـذي املعـريف االنفجار
ـد ومـن ,وقـت كـل يف لنا ـا املؤكَّ  املسـلم ووظيفـة ,والسـمني الغـث حتـوي أهنَّ

 جيـدة بصـورة ويقـدمها ,مصـدرها مـن املعلومـات ينقـي أن ذلـك حيـال
 االتصـال زمـن يف نحتاجـه مـا وهـذا ,والنقـائص العيـوب مـن خاليـة سلسـة

 مـن طيبهـا ومتييـز اإلينـ الوافـدة للثقافـة عـالج هنـاك يكـون أن الفكـري
 روطـبشـ عليهـا االنفتـاح املهـم ومـن ,األرض لكـلِّ  األرض فثقافـة ,خبيثهـا

ـلني والفكـر العلـم بأهـل املنـاط والـدور ,وضـوابط مني املؤصَّ  هـو واملتقـدِّ
 املحـيط دائـرة إىل منهـا احلسـن وإدخـال الثقافـات جلميـع والتصـفية التنقيـة

 .رديئها واستبعاد اإلسالمي
 هتـبَّ  لكـي بيتـي; نوافـذ أفـتح أن عـيلَّ  جيـب«: غانـدي يقـول كـان لقـد

 هـذا كـان فـإذا »جـذوري مـن تقتلعنـي أالَّ  رطـبشـ الثقافـات; كل رياح عليها
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 عـىل حمـافظ فإنَّـه هـذا ومـع باهلندوسـيَّة; ويـدين باإلسـالم كـافر لرجـل قول
ـى الـذي باملسـلم البـال فـام صـحيحة, يراهـا التـي وثوابتـه جـذوره  نـور يتلقَّ
 املحافظـة بـه اجلـدير إنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ومصـطفاه رسـوله وسـنَّة اهللا كتـاب مـن الـوحي
تـه عـىل  فكـره تسـتلب التـي باملشـاريع االنمحـاق عـن بعـد أيَّـام والبعـد هويَّ

  !ريشع مل أم شعر وثقافته,
 احلضــارة مــن املوقــف إنَّ « :الشــنقيطي األمــني حممــد المــةالع يقــول

 :هلا خامس ال أقسام أربعة يف ينحرص الغربيَّة
 .وضارها نافعها احلضارة ترك: األول
 .ونافعها ضارها كلها أخذها: الثاين
 .نافعها دون ضارها أخذ :ثالثال

 .ضارها وترك نافعها أخذ: الرابع
 شـك, بـال صـحيحاً  فيهـا وواحـداً  شـك, بـال باطلـة األوىل الثالثة فنجد

 .»األخري وهو
 بفـتح لمنيللمسـ يُسـمح ال« :الكـيالين عرسـان ماجـد الرتبـوي الباحث

 جيـري أن الواجـب وإنَّـام غريـب, تيـار ألي مصـاريعها عـىل والنوافذ األبواب
 والثقافـات والعقائـد األفكـار يتلقـون الـذين املسـلمني املختصـني خـالل مـن

 ملـا ويسـمحون وهيضـموهنا وحيللوهنـا يدرسـوهنا ثـم خـارج مـن الوافـدة
 .»منها اإلسالم روح مع يتالءم
ـا اإلسـالمي, الـدين ومرامـي ,ريعةـالشـ مقاصـد معرفـة −٢  متـنح ألهنَّ
ة املسـلم  املقاصـد ومعرفـة االنحرافـات, ضـدَّ  ولقاحـاً  ,كبـرية منهجيَّـة قـوَّ
ـة ,كافيـة مناعـة املسـلم تعطـي  الفكـري الغـزو ضـدَّ  احلـارض وقتنـا يف وخاصَّ

اقـة واملبـادئ ,ةداملسـتور والتيـارات والعقدي,  التـي مـة,ااهلدَّ  والـدعوات الربَّ
 جهـدهم ويبـذلون ,خادعـة وشـعارات ,كاذبـة دعايـات وراء حاهباأصـ يسترت
 الشـبه وإلصـاق عليهـا, واالفـرتاء معاملهـا, وتشـويه ريعةـالشـ حماسـن إلخفاء
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 بـالطالء املتعلِّمـني وأنصـاف والبسـطاء السـذج عـىل والتمويـه هبا واألضاليل
 .املكشوف واملكر اخلادع
ــة الــربامج تكثيــف −٣  اإلعــالم وســائل ربالــذك وأخــصُّ  ,التوجيهيَّ
 بـدينهم بـاالعتزاز املسـلمني قلـوب يف الثقـة زرع وحماولـة ,أصـنافها بشـتَّى

 ,يضـادها مـا عـىل والـرد ,قلـوهبم يف اإلسـالم قواعـد ومتكـني ,وعقيـدهتم
ـة قناعـة ذلـك سـيولِّد وحتامً   ,املسـلمني قلـوب يف اإلسـالميَّة األصـول بأولويَّ
  .نريد الذي لتحصنيا وذاك ,قلوهبم يف العقدي الرسوخ وبناء

 االنحرافــات برصــد املعنيَّــة والدراســات األبحــاث مراكــز إنشــاء −٤
ة ـبه, بتفنيـد عليهـا والتعقيب ,الفكريَّ  واإلثـارات الشـكوك عـن واجلـواب الشُّ
 الفكـري واجلهـاد ,ومبادئـه اإلسـالم قـيم مـن املـارقني بعـض مـن خترج التي

ها, مْ ﴿ :تعـاىل قولـه منطلـق مـن ضـدَّ هُ ـدْ اهِ جَ ا وَ ريً بـِ ا كَ ـادً هَ هِ جِ : الفرقـان( ﴾بـِ
ة املراكـز هـذه تفعيـل إىل بحاجـة فـنحن )٥٢  املـال وضـخِّ  ,البحـوث بقـوَّ

نـني البـاحثني وتوظيـف ,هلـا الداعم  الشـهرة مـن قـدراً  هـائوإعطا فيهـا, املتمكِّ
 .اإلعالميَّة الوسائل عىل واالنفتاح
 قِبَـلِ  مـن ,وألواهنـا صـورها بشـتَّى اإلعـالم وسـائل يف توظيـف −٥
 مـنهجهم وعـرض واجلامعـة, السـنَّة أهـل ملـنهج املنتمـني واملفكـرين العلـامء
ـة األخـر, املنـاهج جتـاه نـني األقويـاء مـن وبخاصَّ ا وإنَّ  ,مـنهم املتمكِّ  ممـَّ

 بأفكــار رجــالً  تستضــيف ,اإلعــالم وســائل بعــض يوجــد ,لــه يؤســف
 مسـتواه ن يفكـوي ال السـنَّة أهـل ملـنهج املنتسـبني مـن بـآخر وتقابلـه ,منحرفة

ا ,الفكـري التقـديم يف  اإلعالميَّـة املحطَّـات لتلـك يقـلتامل جتـاه سـلباً  يـؤثر ممـَّ
ـنِّي, الرجـل هـذا حلـديث  ينـأوا ال أن العلـم ألهـل الـالزم مـن أنَّ  كـام السُّ
ـة املواجهـات تلـك عن بأنفسهم  بـل املخـالفني, مناقشـة مـع والثقافيَّـة الفكريَّ
ــون ــب يغلِّب  الســنَّة أهــل رةـنصــ يف والكــرب مــىالعظ املصــلحة جان

 أو السـلبيات بعـض بسـبب الوسـائل تلـك يف اخلـروج عـدم عـىل وقضـاياهم
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 تطـوير يسـمى ملـا والتوظيـف التفسـري سـوء مـن احلـذر مع الصغر, املفاسد
 لــد املفــاهيم حتريــف إىل املقصــود يتحــول ال حتــى الــديني اخلطــاب
 هنـا ومـن ,العسـكرية هلزيمـةا مـن خطـراً  أشـدُّ  املفـاهيم وحتريـف ,املسـلمني
ـة هزيمـة ألنَّ « اإلسـالم أعـداء خمطَّطـات كانـت دهـا أفكارهـا يف األمَّ  مـن جترِّ

 احتواؤهـا ذلـك بعـد فيسـهل وبـاء أو مـرض ألي فريسـة وترتكهـا احلصـانة
  .»امعتقدهي وتفكيك
 ملـنهج املغـايرة والنحـل وامللـل لألفكـار والناقـدة الواعيـة الدراسـة −٦
 واملعرفـة والنظـر الفهـم أدوات مـن الدارسـني هـؤالء متكـنيو ,السـنَّة أهـل

ا ,ريعةـالشـ ضـوء عـىل ومعاجلتهـا ,الفكريـة االنحرافـات لرصـد  يبـنيِّ  وممـَّ
ـل تعـاىل أنَّـه ذلـك أمهيَّـة  ,وحججهـم وأسـاليبهم املجـرمني وسـائل لنـا فصَّ

 الزيـغ أهـل هبـا يـدخل التـي املـداخل وفقـه فمعرفـة ,هلـا داحضـاً  عليهـا وردَّ 
ه يريـدون مـن إلقنـاع هلـووا : لفقـا تعـاىل عليـه نبَّـه أصـلٌ  ,إلـيهم ضـمَّ
نيَ ﴿ مِ ــرِ ــبِيلُ املُْجْ ــتَبِنيَ سَ لِتَسْ ــاتِ وَ َيَ ــلُ اآلْ صِّ فَ لِكَ نُ ــذَ كَ , )٥٥: األنعــام( ﴾وَ

 عـن ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول يسـألون النـاس كـان« :الـيامن بـن حذيفـة يقـول وهلـذا
 وأهلـه رِّ ـالشـ فمعرفـة »يـدركني أن خمافـة رِّ ـالشـ عـن أسـأله وكنـت ,اخلـري
عه وكشف واجلامعة السنة ألهل أساس منهج دَ  .خُ
ه عـىل غلـب أو املرء عرـش إذا −٧  ينبغـي فـال دينـه; يف يفـتن قـد بأنَّـه ظنـِّ

 علـيهم, الـردَّ  بـذلك قصـد ولـو غ,ـزيــوال وـاهلـ لـأهـ كتـب راءةـقـ هـلـ
م واالنحرافـات املفاسـد درء ألنَّ  شـبههم, ومناقشة  املصـالح لـبج عـىل مقـدَّ

 جيعلهـا وال الشـبهات, عـن بنفسـه املسـلم ينـأ بـل ,الـدين هذا عن الذبِّ  يف
ة نفسـه وجيعـل قبوهلـا, عىل متهافتة ين هـذا بعظمـة االسـتيقان إىل مطمئنـَّ  ,الـدِّ
 القطـة جيعلهـا وال ,الشـبهات متابعـة مـن ونفسـه قلبـه فـيخيل ,أصوله وثبات
 قلبـه سـلم الشـبهات اتَّقـى نمـ: قيـل وقـد ,المـاإلسـ ديـن يف كيكـتشـ ألي
ــن ــن ,الشــتات م ــل وم ــه تأمَّ ــاىل قول اغَ اهللاُ﴿ :تع ــوا أَزَ اغُ ــامَّ زَ لَ مْ فَ ُ ــوهبَ لُ  ﴾ قُ
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ـــتُمْ ﴿ :وقولـــه) ٥: الصـــف( بْ تَ ارْ ـــتُمْ وَ بَّصْ رَ تَ مْ وَ ـــكُ سَ فُ ـــتُمْ أَنْ تَنْ مْ فَ لَكِـــنَّكُ  ﴾وَ
ــد( ــم) ١٤: احلدي ــذ عــىل تتطــاير النفــوس بعــض أنَّ  عل  الشــبهات مناف

 رجـالً  أنَّ «−  − اخلطَّـاب بـن عمـر بلـغ وحـني − بـاهللاَّ عياذاً  − التوالضال
ل بن صبيغ :له يقال  بعـث ,القـرآن متشـابه عـن يسـأل وكـان املدينـة قـدم عسْ
 عليـه دخـل فلـام النخـل, عـراجني لـه أعـد وقـد −  − اخلطَّاب بن عمر إليه

 اهللا عبـد وأنـا: عمـر قـال .صـبيغ اهللا عبـد أنـا :قـال أنـت? مـن :قـال وجلس
 حتـى ربهـيضـ زال فـام العـراجني; بتلـك ربهـيضـ فجعـل عليـه, وأومـأ عمر,

 فقـد !املـؤمنني أمـري يـا حسـبُك :قـال وجهـه, عـن يسـيل الـدم وجعل شجه,
 .»رأيس يف أجد الذي ذهب واهللا

 شـبهات فسـاد بتبيـني معـه والتحـاور اهللا, يـريض بـام للـنشء الرتبيـة −٨
ة مـع واهلـو, الزيـغ أهـل  الصـحيحة فالتنشـئة ,احلـوار وأدب ع,اإلقنـا قـوَّ
 برتبيـتهم ; وذلـك مههـاأ هـي بـل املهـامت أهـم  مـن العقـدي التحصـني عـىل
 الشخصـية وبنـاء ,الفكـري العبـث مـن ومحـايتهم ,الصـحيحة العقيـدة عـىل

 املــربِّني إىل وإرســاهلم ,التشــكيك تيَّــارات فيهــا تــؤثِّر ال التــي اإلســالميَّة
ة الرتبيَّـة مهـام مـن وإنَّ  ,يننـاد أصـول عىل لرتبيتهم الثقات  تسـليم عـدم اجلـادَّ
 ويف ,للرعيَّـة وغـش خيانـة ذلـك فـإنَّ  ,بالشـبهات املوبـوءة األماكن إىل األبناء

 مـات الـذي مرضـه يف −  − املـزين يسـار بـن معقـل رواه الـذي احلـديث
 يمـوت رعيَّـة اهللا يسـرتعيه عبـد مـن مـا«: يقـول ملسو هيلع هللا ىلص رسـول سـمعت قال: فيه
م إالَّ  لرعيَّتـه غـاش ووهـ يمـوت يـوم ة عليـه اهللا حـرَّ  البخـاري أخرجـه (اجلنـَّ

 اهللا يسـرتعيه مسـلم مـن مـا): البخـاري لفظـي وأحـد ,لـه واللفـظ ومسـلم
 .»اجلنة رائحة جيد مل بنصحه حيطها فلم رعية

 : الفكري األمن بناء مقومات
 واملتغـريات النـاس وواقـع رعيةـالشـ النصـوص يف النظـر ومـن سـبق مما
 والرعيـة الراعـي بـني والعالقـة والدولـة املـواطن بـني والعالقـة اثواألحـد



− ٣١ − 

 األمــن بنــاء مقومــات تتجســد أن يمكــن واملجتمــع األمــر والة وحقــوق
 : التالية األمور خالل من الفكري
ـــرس −١ ـــدة غ ـــزوم الصـــحيحة العقي ـــنهج ول ـــاب م  والســـنة الكت

 والبعـد سـةوممار فكـرا وحتققهـام واالعتـدال الوسـطية حتقيـق ىلإ واالطمئنـان
 ومؤسسـاته املجتمـع ورشائـح فـرادألا مسـتو عـىل والتفـريط فـراطإلا عـن

 والثقـايف والتعليمـي والرتبـوي الـديني املجـال يف ذلـك بـالتزام اجلميع وإلزام
 املناســبة آلليــاتا جيــادإو. اوغريهــ واالقتصــادي واالجتامعــي واإلعالمــي

 . وجد إذا صالنق وتسديد اخللل وتقويم االلتزام هذا عىل للرقابة
 وأحكـام الـدين بثوابـت املسـاس إىل ترمـي التـي املحـاوالت حماربـة −٢
 إىل واملجتمـع النـاس تصـنيف ذلـك ومـن الوطنيـة الوحـدة هتديـدو رعـالشـ
 . متنازعة متصارعة وكأهنا وإظهارها فئات
 وغريهـا والسـيايس والثقـايف الـديني أنواعـه بكـل اخلطـاب إصـالح −٣
 املؤسسـات وتطـوير والشـذوذ لإلرهـاب ريـةالفك اجلـذور يغـذي قـد ممـا

 واخلطبــاء واألئمــة والــدعاة العلــامء مــن املزيــد لتأهيــل املعنيــة العلميــة
 اإلسـالم وسـطية يرسـخون الـذين الوسـط املـنهج أهـل واملثقفـني واملفكـرين
 .الوطنية والوحدة
 واملاديـة والفكريـة ريةـالبشـ مدخالتـه بجميـع التعلـيم أنظمـة تطوير −٤

 العــاملني اختيــار بحســن االهــتامم مــن خمرجاتــه حتســني عــىل والعمــل
 يف والثقافيـة والفكريـة والتعليميـة الرتبويـة املعطيـات وتوظيـف وتـأهليهم

 منـاهج وربـط وعالجـاً  وقايـة ومؤسسـاهتا االجتامعيـة التنشـئة مراحـل مجيـع
 حيقـق بـام واالجتامعيـة الفكريـة  املجتمـع ومشـكالت احليـاة بواقـع التعلـيم
  . واملجتمع الفرد واحتياجات والتطبيق النظرية بني التوازن
 التجـريم خـالل مـن الفكـري االنحـراف دعـاة مـع بحـزم التعامـل −٥

 وإجهـاض املعلومـات ومجـع املتابعـة يف اجلهـود وتكثيـف والعقـاب والضـبط
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 األمـن هتديـد أو الوطنيـة والوحـدة رعـالشـ ثوابـت مـن للنيـل حماولـة أي
 . واالستقرار

 املقبــول حــدود يف اآلخــر الــرأي وتقبــل احلــوار فــةثقا إشــاعة −٦
  .الرسمية وغري الرسمية بمؤسساته املجتمع داخل رشعا واملضبوط
ــتامم −٧ ــق االه ــتقرار بتحقي ــادي االس ــي االقتص ــألرسة واالجتامع  ل
 . وبنات بنني ألوالدها الصاحلة الرتبية يف دورها وتفعيل
 األرسة لخــال مــن املجتمــع يف نتــاجإلوا العمــل قــيم غــرس −٨

 . املؤثرة املؤسسات من وغريها واإلعالم واملسجد واملدرسة
ــد −٩ ــة مــن املزي  واالقتصــادي الســيايس باإلصــالح واالهــتامم العناي

ــي داريإلوا ــىل واالجتامع ــل ع ــتويات ك ــةأو املس ــامنإلا مهي ــدواه ي  بج
 . املرشوعة املجتمع تطلعات وحتقيق لنجاحه التام والتنسيق والتعاون
 القضـايا يف املرجعيـة توحيـد نحـو وسـداد بحكمـة اجلـاد هالتوجـ −١٠
إىل ذلـك ويقـود الـدين مـن الثوابـت إىل فيـه املتنـازع ورد والعامـة الكـرب 
 صـحابأ عنـد واالسـتنباط الفهـم سـوء ومعاجلـة وضـبطها الفتـو ترشـيد
  . الشاذة والفتاو اآلراء

 وســائل خمتلــف باســتخدام الفكــري التصــحيح بــرامج تكثيــف −١١
 . العنكبوتية املعلومات شبكة وبخاصة اجلامهريي تصالاال

 والـبالد سـالمإلا موقـف لبيـان واحلـوادث املسـتجدات مواكبـة −١٢
 ومواكبـة وفهـم وسـعة مرونـة ذات مناسـبة آليـة وفـق املجتمـع هيـم ممـا منهـا

 قبلــة هــي فبالدنــا املــؤثر ودورهــا موقعهــا لبالدنــا وبخاصــة للتطــورات
 . القضايا من املستجدات خمتلف جتاهو املعاين بكل املسلمني
 وتفعيلهـا املـدين املجتمـع مؤسسـات جيـادإ يف املنضـبط التوسـع −١٣

 يوسـع ممـا مشـكالته وحـل املجتمـع قضـايا معاجلـة يف سـهامهاإ جـلأ مـن
 . القرار اختاذ يف املشاركة وتوسيع واألفكار الرؤ وتبادل احلوار دائرة
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 أرجـاء كـل يف للمـواطنني تقـدم التـي اخلـدمات مسـتو حتسـني −١٤
  . للجميع التنمية لتحقيق وأريافا وقر مدنا الوطن

 معـايري ووضـع فاعليـة أكثـر لتكـون اإلعـالم رسـالة يف النظـر −١٥
 الفكــري االنحــراف مــن بعامــة واملجتمــع بخاصــة الناشــئة حلفــظ حمــددة
 شـاملة إعالميـة بـرامج وتبنـي )واجلفـاء الغلـو( والتفـريط اإلفـراط بنوعيـه
 الــوعي وتنميــة بالــدين التمســك ترســيخ إىل هتــدف طويلــة خطــط وفــق

 والسـمع األمـر والة حقـوق وحفـظ اليـه واالنـتامء الـوطن وحـب الـوطني
 خمالفـات مـن يطـرح ملـا والتصـدي الوطنيـة الوحـدة عـىل واحلفـاظ والطاعـة

 . مغرضه فكارأو
 الرغبـة ينمـي جـذاب بأسـلوب املناسـبة الشـبابية الفعاليـات قامـةإ −١٦

 التنـافس عـىل الباعثـة احلـوافز وتقـديم املسـؤولية وحتمـل الـوطن خدمـة يف
  . بداعإلوا

 اجلـادة العلميـة الدراسـات ونتـائج العلمـي البحـث عـىل االعـتامد −١٧
 املطلوبـات كـل يف بـل الظـواهر خمتلـف معاجلـة يف البحـث ألسـس املسـتوفية
 . وغريها وفكرا واقتصادا وجمتمعا وتربية علام الوطنية

 يطـرأ ومـا العـام الـرأي لقيـاس املتعمقـة امليدانيـة الدراسـات ءواجـرا
 احليــاة وطبيعــة واخلارجيــة الداخليــة للظــروف نظــرا تغــريات مــن عليــه
 التخطـيط جمـال يف الدراسـات تلـك نتـائج وتوظيـف واملجتمعيـة ريةـالبشـ

 . املختلفه بصوره
 االنحــراف مســببات دراســة ســاسأو ويلأ بشــكل ذلــك يف ويـدخل

 املجتمـع نسـاقأ مـن نسـق كـل لـد واجلفـاء والغلـو لتطـرفوا الفكـري
 . الشباب وبخاصة
 ... اخلتام ويف
 سـعادة مـن إنَّ « :−اهللا رمحـه − السـختياين أيـوب قالـه مـا أمجـل ومـا
 أهـل ليكـون» السـنَّة أهـل مـن لعـامل اهللا يـوفِّقهام أن ,واألعجمـي احلـدث
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 والعقـول األفكـار اةغـز عبـث ودرء ,عقيـدهتم تقويـة عـىل هلـم معينني الرتبية
 وإن السـنَّة, أهـل غـري عـن األخـذ بخطـر هلـم املـالزم التحـذير مـع ,عنهـا

 بإقنـاع يكـون أن البـد املنـع أنَّ  إالَّ  ,األحسـن فهـو ذلـك مـن مـنعهم استطعنا
من هـذا يف متعـذراً  مـنعهم يكـون وقـد ,هلـم ـم ,الـزَّ  فتـأتيهم يمنعـون قـد ألهنَّ
ة ونـيصــ جتعلهــم فعــل ردَّ  ولكــن ,يســمعونه أو ســيطالعونه مــا عــىل رُّ

ح الرتبـوي األسلوب  لـه ويبـنيِّ  الشـاب ذلـك املـريبِّ  أو األب ينـاقش أن يـرجِّ
 ,مطلقـة إباحـة وال ,مطلـق منـع فـال ,الضـالل أهـل هبـا وقع التي اخلطأ أوجه
 .تربوي ودعم وحتذير ضوابط وفق فكرية مناعة إكساهبم بل

 مـن النـاس منـع صـالحال السـلف مـن مجـع مـنهج إنَّ : قائـل يقـول وقـد
ـاً  ; والشـبهات البـدع سـامع  ولكـنَّ  شـك, وال األفضـل ذلـك فـإنَّ  وحقَّ
 ومبادئـه, وقيمـه اإلسـالم هـي قاعدتـه كانـت الـزمن ذاك يف الصـالح السلف
ـا ,وبيـدهم إلـيهم األمـر وكان ة مـن لنـا لـيس اآلن وأمَّ  كـان, مـا اإلسـالم قـوَّ
اس فـإنَّ   اآلن وتـربيتهم ,لإلسـالم ممـنه أقـرب للفتنـة الـزمن هـذا يف النـَّ
ة تكون ة الكلمة بقوَّ  ...املخاطب وتقنع املنهج, تصنع التي احلقَّ

ا  ومـن) املـآالت يف والنظـر التَّأمـل تسـتدعي وتربيـة األمـور يف حكمة إهنَّ
ـناً  الً ـجيـ نبنـي أن روريـالضـ فمـن (نـور مـن لـه فام نوراً  له اهللا لـجيع مل  حمصَّ
ة عـىل ليكونـوا ,الشـكوك وطُعـمِ  ,شـبهاتال لقاحـات من − اهللا بإذن −  يف قـوَّ

 .أعدائه من اإلسالم أهل يواجهها التي الرشسة اهلجامت جتاه دينهم
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א א 
  אא א  א 
الَ ﴿ :تعـاىل قـال الـوحي; عـىل مبنـاه اإلسالم يِ وَ حْ الْوَ مْ بـِ كُ رُ ـامَ أُنْـذِ ـلْ إِنَّ قُ
ـ عُ الصُّ مَ ونَ يَسْ رُ ذَ نـْ ـا يُ ا مَ اءَ إِذَ عَ لَ ﴿: تعـاىل وقـال, )٤٥: األنبيـاء( ﴾مُّ الـدُّ ـزَ أَنْ وَ

ـاهللاُ ْ تَكُ ـا ملَ ـكَ مَ لَّمَ عَ ـةَ وَ مَ كْ ِ احلْ يْكَ الْكِتَابَ وَ لَ ـلُ اهللاِ عَ ـانَ فَضْ كَ ـمُ وَ لَ عْ يْـكَ نْ تَ لَ  عَ
ظِيامً   ).١١٣: النساء( ﴾عَ

 أن عـىل القـرآن دل فقـد ;ملسو هيلع هللا ىلص رسـوله سـنة اتبـاع النـاس عـىل اهللا وفـرض
عِ  ﴿ :تعـاىل قـال كـام هللا; مطيـع فهـو ,ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول أطـاع من طـِ ـنْ يُ ـولَ  مَ سُ الرَّ

ـاعَ اهللاَ دْ أَطَ قَ يظًـافَ فِ مْ حَ ـيْهِ لَ نَاكَ عَ ـلْ سَ ـامَ أَرْ ىلَّ فَ ـنْ تَـوَ مَ  وقـال )٨٠: النسـاء( ﴾ وَ
ــلْ ﴿: تعــاىل ــونَ اهللاَ قُ ِبُّ ــتُمْ حتُ نْ ــإِنْ كُ مُ ا فَ ــبْكُ بِ ْ بِعُوينِ حيُ غْ هللاُاتَّ يَ مْ  وَ ــوبَكُ نُ ــمْ ذُ ــرْ لَكُ فِ
اهللاُ ــيمٌ وَ حِ ــورٌ رَ فُ  املطلــوب الوجــه عــىل الــدين فإقامــة )٣١: آل عمــران ﴾ غَ

 محـزة أبـو قـال. ملسو هيلع هللا ىلص رسـوله وسـنة ,اهللا بكتـاب بـالعلم إال حتصـل ال رشعـا
 إال الطريـق عـىل دليـل وال ,سـلوكه عليـه سـهل احلـق طريـق علم من«: البزاز
 تبـارك املـوىل أمـر ولـذلك »وأحوالـه ,وأفعالـه ,هأقوالـ يف الرسـول متابعـة
مْ ﴿: فقــال العلــم; بطلــب وتعــاىل لَ ــاعْ ــهَ إِالَّ اهللاُ فَ ــهُ الَ إِلَ نَّ بِكَ أَ نْ ــذَ رْ لِ فِ ــتَغْ اسْ  وَ
ــؤْ  مُ لِلْ اهللاُوَ نَــاتِ وَ مِ املُْؤْ نِنيَ وَ مْ مِ اكُ ــوَ ثْ مَ مْ وَ ــبَكُ لَّ تَقَ ــمُ مُ لَ عْ  ونــدب) ١٩: حممــد( ﴾ يَ
ـةً ﴿ :تعـاىل فقـال الـدين; يف التفقـه إىل املؤمنني افَّ وا كَ ـرُ ونَ لِيَنْفِ نـُ مِ ـانَ املُْؤْ ـا كَ مَ وَ

ا  مْ إِذَ هُ مَ ـوْ وا قَ رُ ذِ لِيُنـْ ينِ وَ ـوا يفِ الـدِّ هُ قَّ ـةٌ لِيَتَفَ ائِفَ مْ طَ ـنْهُ ـةٍ مِ قَ ـلِّ فِرْ ـنْ كُ رَ مِ فَ الَ نَ لَوْ فَ
ونَ  رُ ْـذَ ـمْ حيَ هُ لَّ مْ لَعَ ـوا إِلَـيْهِ عُ جَ  إال الـدين يف تفقـهال ولـيس). ١٢٢: التوبـة( ﴾رَ

ـنْ « :ملسو هيلع هللا ىلص وقـال. ملسو هيلع هللا ىلص رسـوله وسـنة اهللا كتاب علم دِ  مَ ـرِ هِ  اهللاُّ يُ اً  بـِ ـريْ ـهُ  خَ هْ قِّ فَ  يفِ  يُ
  .ينالدِّ 

 بـه وأراد ,لـه اهللا رهاـيسـ مـن ,وآالت ,طـرق والسـنة بالكتـاب وللعلـم
ـه خـريا قُ  مل ,العلـم آالت وحـرم ,الطـرق تلـك تنكـب ومـن ,اهللا ديـن يف فَ
  . فقه طالب وال ,فقيها يكون ال ,دينه يعرف مل ومن ; دينه يعرف
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ونَ  :تعـاىل قـال كـام الـتعلم; ,العلـم اكتسـاب طـرق فمن نـُ مِ ـانَ املُْؤْ ـا كَ مَ وَ
ينِ  ــدِّ ــوا يفِ ال هُ قَّ ــةٌ لِيَتَفَ ائِفَ مْ طَ ــنْهُ ــةٍ مِ قَ ــلِّ فِرْ ــنْ كُ ــرَ مِ فَ الَ نَ ــوْ لَ ــةً فَ افَّ وا كَ ــرُ لِيَنْفِ

ا رَ  مْ إِذَ هُ مَ ـوْ وا قَ رُ ذِ لِيُنـْ ونَ وَ رُ ْـذَ ـمْ حيَ هُ لَّ مْ لَعَ ـوا إِلَـيْهِ عُ  وقـال). ١٢٢: التوبـة( ﴾جَ
ــام«: ملسو هيلع هللا ىلص ــم إن ــالتعلم العل ــه ,ب ــه والفق ــالعلم. »بالتفق ــاب ف  وســنة اهللا بكت

 الربـانيني; العلـامء أفـواه مـن واألخـذ,طلبـه يف اجلهـد بـذل سبيله ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
 يف تارتقـ قـد الـذين ; والصـيانة بالسـرت املعـروفني ,بالديانـة املشـهورين

 عمـل إذا إال ربانيـا العـامل يكـون وال . منـزلتهم فيـه وعلـت ,درجـتهم العلـم
 لـه قيـل ,معلـام ,عـامال ,عاملـا الرجـل كـان إذا«: األعـرايب ابـن قـال ; بعلمـه
 عـن العلـم يؤخـذ وكـذلك» ربـاين لـه يقـل مل ,منهـا خصـلة حـرم فـإن ,رباين

 مـا بخـري النـاس يـزال ال «: −  − مسـعود بـن اهللا عبـد قـال فقـد األكـابر;
 »هلكـوا ورشارهـم أصـاغرهم مـن أخـذوه فـإذا ,أكـابرهم عـن العلـم أخذوا
 ال« :مالـك اإلمـام قـال كـام سـفيه; وال كـذاب, وال ,مبتـدع عـن يؤخـذ وال

 ,النــاس أرو كــان وإن ,الســفه يعلــن ســفيه: أربعــة عــن العلــم يؤخــذ
 كنـت وإن ,النـاس حـديث يف يكـذب ومـن ,هـواه إىل يـدعو بدعـة وصاحب

 .»به حيدث ما حيفظ ال كان إذا فاضل عابد وصالح ,احلديث يف أهتمه ال
 اهللا رزقـه إذا اإلنسـان فـإن الفهـم; ورسعـة ,الـذكاء ,العلـم آالت ومـن

 كـذلك يكـن مل وإذا مسـائله; وعقـل ,العلـم طلـب عليـه سـهل ,الـذكاء تعاىل
 ثـريُ الك املطـرُ  ينبـت ال كـام«: املعتـز ابـن قـال. بغيتـه حيقـق أن يسـتطيع ال

 يف الفقـه قلـة أن نعلـم وهبـذا» التعلـيم كثـرة البليـد ينفـع ال كـذلك ,الصـخرَ 
 وسـنة ,الـوحي نصـوص يف التفقـه وعـدم,اآللـة نقـص بسـبب حتصـل الـدين

 يف ترسـخ مل ممـن العلـم طلـب إذا فاإلنسـان .ةاملعتـرب بـالطرق ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول
 ,الطلـب يف بنفسـه اسـتقل أو ,وبدعـة هـو صـاحب كـان أو ,قدمـه العلـم

 اهللا ديـن يف الفقـه مرتبـة إىل يصـل أال حريـا كـان ,الكتـب بمطالعـة واكتفـى
عـىل القـرآن تقـرؤا ال «: قـال موسـى بـن سـليامن عن البغدادي اخلطيب رو 
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فني ـحِّ ـحفيني مـن العلـم تأخـذوا وال ,املُصَ  بـن اهللا عبـد عـن يورو  »الصَّ
 ,نفةاملصـ الكتـب عنـده تكـون الرجـل عـن أيب سـألت: قـال ,حنبـل بـن أمحد
 رـبصـ للرجـل ولـيس ,والتـابعني الصـحابة واخـتالف ,ملسو هيلع هللا ىلص رسـول قـول فيها

 أن لـه فيجـوز ,الضـعيف مـن القـوي وباإلسـناد ,املـرتوك الضـعيف باحلديث
 يعمـل ال: قـال ? بـه ويعمـل بـه يفتـي ; منهـا أحـب مـا ويتخري ,شاء بام يعمل
 عـن يسـأل ,صـحيح أمـر عـىل يعمـل فيكـون ,منهـا بـه يؤخـذ مـا يسأل حتى
  .»العلم أهل كذل

 بعلـم إال يـتم ال الـدين وهـذا ,وجـل عـز هللا بـه يـدان ديـن اإلسـالم إن
 جيتهـد أن اإلنسـان عـىل الواجـب مـن فـإن ولـذلك ; النبوة مشكاة من مستقى

 ,ديـن العلـم هـذا إن«: مالـك اإلمـام قـال كـام ; العلـم عنه يأخذ من اختيار يف
ن فانظروا  .»دينكم تأخذون عمَّ
 : الدين يف الفقه قلة عىل تبةاملرت اآلثار بعض
ال ترؤس −١  : اجلهّ
 أن صـفها ويشـتت ,كلمتهـا ويفـرق ,األمـة بـه تبـتىل مـا أعظـم مـن إن
مـن يكـن مل مـن ديـنهم أمـور وتعلـيمهم ,ودعـوهتم ,النـاس إلرشـاد يتصد 

 يفسـد هـذا مثـل ألن ; وبدعـة هـو صـاحب كـان أو ,العلـم يف الراسـخني
 :قـال العـاص بـن عمـرو بـنِ  اهللاِ عبـدِ  عـن البخـاري أخـرج .يصـلح ممـا أكثر

ـمعتُ  قـبِضُ  ال اهللاَ إنَّ «: يقـول ملسو هيلع هللا ىلص اهللاِ رسـولَ  سَ لـمَ  يَ اعـاً  العِ ـهُ  انتزِ عُ نتزِ  مـن يَ
, بادِ قبِضُ  ولكنْ  العِ لـمَ  يَ ـبض العِ , بقَ لـامءِ بـقِ  مل إِذا حتـى العُ  النـاسُ  اختـذَ  عاملـاً  يُ
وساً  ؤُ االً  رُ هَّ ئلوا جُ تَوا فسُ لُّوا وافضلُّ  علمِ  بغري فأفْ  .»وأضَ
 : الرشع مقاصد معرفة عدم −٢

! حممـد يـا اهللا اتـق: الرجـل لـه قـال عنـدما هـذا إىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول أشار وقد
ـنْ  إِنَّ « ملسو هيلع هللا ىلص فقـال ـئِ  مِ ئْضِ ا ضِ ـذَ ـبِ  يف أَوْ  − هَ قِ ا عَ ـذَ مٌ  − هَ ـوْ ونَ  قَ ءُ ـرَ قْ آنَ  يَ ـرْ قُ  ,الْ

زُ  الَ  َـاوِ هُ  جيُ رَ اجِ نـَ  ,فيـه يتفقهـوا ومل ,نالقـرآ بقـراءة أنفسـهم أخـذوا فهـم  »مْ حَ
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 ,مبـني عـريب بلسـان كتابـه أنـزل وتعـاىل سـبحانه اهللا إن . مقاصـده يعرفـوا ومل
 مـن يكـون إنـام القـرآن فهـم طلـب فـإن ولـذلك ,كـذلك ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول وبينـه
َـلِ  إيضـاح مـن يعلـم ال فإنـه ,الطريق هذا لـمِ  مجُ  لسـان جهـل أحـدٌ  الكتـاب عِ

 عنـه انتفـت علمـه ومـن . اوتفرقهـ معانيـه ومجـاع ,وجوهـه وكثـرة ,العـرب
  . لسانه جهل من عىل دخلت التي الشبه

 أن والسـنة القـرآن يف يـتكلم مـن عـىل فيجـب ,كـذلك األمـر كـان وإذا
 قـال . كالمهـم وطرائـق بأسـاليبهم, ومعرفـة ,العـرب بلسـان رـبصـ له يكون
 الكتـاب يف ينظـر أن أراد مـن كـل لـزم هـذا عـىل األمـر كـان فـإذا«بي الشـاط
 قبـل بنفسـه ظنـه حيسـن ال وأن ,بـه أديـت الـذي الكـالم يـتعلم أن والسـنة
 يف بنفسـه يسـتقل ال وأن ,النظـر يسـتحق بأنـه العربيـة أهـل مـن لـه الشـهادة
 أهلهـا مـن هـو مـن عنهـا يسـأل أن دون علمـه هبـا حيط مل التي املشكلة املسائل

 عليـه كـان ملـا موافقـا − اهللا شـاء إن − كـان ,الوصـاة هـذه عـىل ثبـت فـإن .
 .»مالكرا وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص اهللا سولر

 واسـتنباطه ,رعـالشـ أمـور يف العـرب لسـان يعـرف ال مـن تكلُّـم إنَّ 
 حتريـف إىل يـؤدي والسـنة الكتـاب فهـم آلـة مـن يـتمكن أن دون األحكـام

  . علم بغري اهللا عىل والقول ,مواضعه عن الكلم
 : املحكم وترك والسنة الكتاب نصوص من املتشابه اتباع −٣

 كلـه بالكتـاب اإليـامن العلـم يف الراسـخني وطريقـة ,ريعةـشـال قاعـدة
هُ ﴿ :تعـاىل اهللا قـال كـام ; ومتشـاهبه حمكمه نـْ يْـكَ الْكِتَـابَ مِ لَ لَ عَ ـزَ ي أَنْ ـوَ الَّـذِ هُ

ــغٌ  يْ ِمْ زَ ــوهبِ لُ ينَ يفِ قُ ــذِ ــا الَّ أَمَّ َاتٌ فَ ــاهبِ تَشَ ــرُ مُ أُخَ ــابِ وَ ــنَّ أُمُّ الْكِتَ تٌ هُ ــامَ ْكَ ــاتٌ حمُ آَيَ
يَتَّ  ــمُ فَ لَ عْ ــا يَ مَ ــهِ وَ يلِ أْوِ ــاءَ تَ تِغَ ابْ ــةِ وَ تْنَ ــاءَ الْفِ تِغَ ــهُ ابْ نْ هَ مِ ــابَ ــا تَشَ ــونَ مَ ــهُ إِالَّ اهللاُ بِعُ يلَ أْوِ  تَ

رُ إِالَّ أُولُـو  كَّ ـذَّ ـا يَ مَ ا وَ نـَ بِّ دِ رَ نـْ ـنْ عِ ـلٌّ مِ هِ كُ ا بـِ نـَّ ولُـونَ آَمَ قُ ـمِ يَ ونَ يفِ الْعِلْ خُ اسِ الرَّ وَ
َلْبَابِ   عـن ,شـعيب بـن عمـرو عـن أمحـد اإلمـام أخـرج). ٧: آل عمران( ﴾األْ

 محـر بـه يل أن أحـب مـا جملسـاً  وأخـي أنـا جلسـت لقـد«: لقـا جـده عن ,أبيه
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 جلـوس ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول صـحابة مـن مشـيخة وإذا ,وأخـي أنـا أقبلـت الـنعم,
 آيـة ذكـروا إذ حجـرة, فجلسـنا بيـنهم, نفـرق أن فكرهنـا أبوابـه, من باب عند
 ملسو هيلع هللا ىلص اهللا رسـول فخـرج أصـواهتم, ارتفعـت حتـى فيهـا, فـتامروا القـرآن, مـن

,  هبـذا !قـوم يـا مهـالً  :ويقـول ,بـالرتاب يـرميهم وجهـه, امحـرّ  قـد مغضـباً
 الكتـب ورضهبـم أنبيـائهم, عـىل بـاختالفهم قـبلكم; مـن األمـم أهلكـت
,بل بعضـه يكـذب ينـزل مل القـرآن إن بـبعض, بعضـها  بعضـه يصـدق بعضـاً

,  .»عامله إىل فردوه منه جهلتم وما به, فاعملوا منه عرفتم فام بعضاً
 مـن إال يفهمـه ال مـن اهللا كتـاب يف أن عـىل النصـوص هـذه دلـت فقـد

 مـن يكـون قـد ,معـه متييـز ال الـذي التشـابه فـإن ; والبصـرية الفهـم اهللا رزقه
 . بعـض دون النـاس بعـض عـىل يشـتبه بحيـث ; اإلضـافية النسـبية األمـور
 لكـل فلـيس ,االشـتباه هـذا معـنه يزيـل مـا العلـم أهـل منه يعرف هذا ومثل
 !اهللا عبـد يـا: خثـيم بـن الربيـع قـال . عاملـه إىل يكله بل برأيه فيه يقول أن أحد

 ,علـم مـن بـه عليـك اسـتأثر ومـا ,اهللا فامحـد ,علـم من كتابه يف اهللا علمك ما 
ـا ﴿: ملسو هيلع هللا ىلص لنبيـه يقـول وجـل عـز اهللا فـإن تتكلـف; وال ,عاملـه إىل فكلـه ـلْ مَ قُ

يْـ لَ مْ عَ أَلُكُ ـنيَ أَسْ فِ لِّ ـنَ املُْتَكَ ـا مِ ـا أَنَ مَ ـرٍ وَ ـنْ أَجْ ِنيَ ) ٨٦(هِ مِ ـاملَ عَ ـرٌ لِلْ ـوَ إِالَّ ذِكْ إِنْ هُ
نيٍ ) ٨٧( دَ حِ عْ بَأَهُ بَ نَّ نَ لَمُ لَتَعْ  ).ص( ﴾)٨٨(وَ

 ردهـم بسـبب كـان وانحـرافهم الغلـو, أصـحاب مـن كثـري ضـالل إن
 طـاباخل بـن عمـر قـال . باملتشـاهبات وأخـذهم ,النصـوص مـن للمحكـامت

−  −: بالسـنن; فخـذوهم القـرآن بشـبهات يأخـذونكم أنـاس سـيأيت إنـه 
 وممـا: بقولـه ذلـك الشـاطبي وبـني اهللا بكتـاب أعلـم السـنن أصـحاب فـإن

 ابـن رأي كيـف: نافعـا سـأل أنـه بكـري عـن وهـب ابـن خرجه ما ذلك يوضح
 إىل انطلقـوا إهنـم اهللا خلـق رشار يـراهم: قـال ? احلروريـة يف −  − عمـر
 مـن جبـري بـن سـعيد رّ ـفسـ . املـؤمنني يف فجعلوهـا ,الكفـار يف أنزلـت آيـات
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ْ ﴿: تعـاىل اهللا قـول املتشـابه مـن احلروريـة يتبـع ممـا: فقـال ,ذلك ـنْ ملَ مَ ـمْ وَ ْكُ  حيَ
لَ اهللاُ ــزَ نْ ــامَ أَ ونَ بِ ــافِرُ ــمُ الْكَ ــكَ هُ أُولَئِ ــدة( ﴾ فَ ــمَّ ﴿ معهــا ويقرنــون )٤٤: املائ ثُ

ِمْ  هبِّ وا بِــرَ ــرُ فَ ينَ كَ لُونَ  الَّــذِ ــدِ عْ  بغــري حيكــم اإلمــام رأوا فــإذا) ١: األنعــام( ﴾يَ
 ,أرشك فقـد)  بربـه عـدل ومـن( ,بربـه عـدل كفـر ومـن ,كفـر قد: قالوا ,احلق
 هـذه يتـأولون ألهنـم ; رأيـت مـا فيقتلـون فيخرجـون ,ركونـمشـ األمـة فهذه
  .اآلية

 : سواها ما وترك األدلة ببعض األخذ −٤
ــق إن ــم يف الراســخني األئمــة طري ــة يف النظــر العل ــة مجل  ,ريعةـالشــ أدل
 ,وخـاص وعـام,وجزئيـة كليـة رعـالشـ أدلـة ألن ; احلكـم اسـتخراج ثم ومن

 يف النظـر إىل حيتـاج القضـايا مـن قضـية حكـم فاسـتخراج ,ومقيـد ومطلـق
 املرتـب وعامهـا ,عليهـا املرتبـة وجزئياهتـا كلياهتـا مـن ثبـت مـا بحسب األدلة
 إىل ,ببينهـا رـاملفسـ وجمملهـا ,مقيـدها عـىل املحمـول ومطلقهـا ,خاصـها عـىل
 مـا إىل نظـرٍ  دون دليـلٍ  مـن احلكـم أخـذ ألن مناحيهـا; مـن ذلـك سـو مـا

 حتقــق يف النظــر دون احلكــم تطبيــق أو,خيصصــه أو ,يقيــده أو ,يعارضــه
 لألدلـة ورضب ,صـحيحة غـري وأحكـام ,خاطئـة نتـائج إىل يـؤدي ,املنـاط
  . ببعضها

 األمـة عـىل وقاسـية مؤملـة األدلـة يف ظـرالن هـذا مثـل نتيجـة كانـت لقـد
ج فقـد ,تارخيهـا امتـداد عـىل اإلسـالمية ـفكت ,اهللا ديـن مـن أقـوام أُخـرِ  وسُ

ربــت ,أعــراض وانتهكــت ,أمــوال واســتحلت ,دمــاء  وتســلط أوطــان, وخُ
 ذال, وعـزهم خوفـا, أمـنهم وأحـال املسـلمني, بـالد عـىل طـاغ غشـوم ظلـوم
  . فقرا وغناهم
 : األفعال تمآال إىل النظر عدم −٥

 املفاســد; ودرء املصــالح حتقيــق ,تنخــرم ال التــي ريعةـالشــ قاعــدة
 يـدرأ أو ,مصـلحة حيقـق وهـل ,الفعـل إليـه يـؤول مـا إىل النظـر كـان ولذلك
  . اهللا دين يف الفقه من ? مفسدة
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ـبُّوا الَّـ﴿: وتعـاىل تبـارك قولـه ذلـك يف واألصـل الَ تَسُ ـنْ وَ ونَ مِ عُ ـدْ ينَ يَ ذِ
ونِ اهللاِ فَ  ــبُّوا اهللاَدُ ــمَّ إِىلَ يَسُ ــمْ ثُ هُ لَ مَ ــةٍ عَ ــلِّ أُمَّ ــا لِكُ نَّ يَّ لِكَ زَ ــذَ ــمٍ كَ لْ ِ عِ ــريْ ا بِغَ وً ــدْ  عَ

ــونَ  لُ مَ عْ ــانُوا يَ ــامَ كَ مْ بِ ــئُهُ يُنَبِّ مْ فَ هُ عُ جِ ــرْ ــمْ مَ ِ هبِّ ــام( ﴾رَ ــع, )١٠٨: األنع  اهللا فمن
  . حمظور إىل يؤدي جائزا فعال يفعل أن أحدا كتابه يف تعاىل

ــرب األفعــال مــآالت يف النظــر: (− اهللا رمحــه − طبيالشــا يقــول  معت
 ال املجتهـد أن وذلـك .خمالفـة أو موافقـة, األفعـال كانـت رشعـا; مقصـود
 ,باإلحجـام أو باإلقـدام املكلفـني عـن الصـادرة األفعـال مـن فعـل عـىل حيكم
 ملصـلحة روعاـمشـ )نيكـو فقـد( الفعـل; ذلـك إليـه يؤول ما إىل نظره بعد إال
 وقـد . فيـه قصـد مـا خـالف عـىل مـآل له ولكن ,تدرأ ملفسدة أو,تستجلب فيه

 مـآل لـه ولكـن بـه, تنـدفع مصـلحة أو عنـه, تنشـأ ملفسدة روع;ـمش غري يكون
 أد فـربام,روعيةـباملشـ األول يف القـول أطلـق فـإذا . ذلـك خـالف عـىل

 ,عليهــا تزيــد أو املصــلحة, يتســاو مفســدة إىل فيــه املصــلحة اســتجالب
 القـول أطلـق إذا وكـذلك . روعيةـباملشـ القـول إطـالق مـن مانعـا هذا فيكون

 ,تسـاوي مفسـدة إىل املفسـدة اسـتدفاع أد ربـام ,روعيةـاملشـ بعـدم الثـاين يف
 للمجتهـد جمـال وهـو. يةروعـاملشـ بعـدم القـول إطـالق يصـح فـال تزيـد, أو

 مقاصـد عـىل جـار الغـب, حممـود املـذاق, عـذب أنـه إال املـورد صـعب
 .الرشيعة

بْـد ملسو هيلع هللا ىلص الرسـول يقتـل مل األصـل ذاهبـ وعمـال : قـال حيـنام أُبَـىٍّ  بْـنُ  اهللاَِّ عَ
ـئِنْ  ا لَ نـَ عْ جَ ةِ  إِىلَ  رَ ينـَ نَّ  املَْدِ جَ ـرِ يُخْ ـزُّ  لَ ـا األَعَ نْهَ لَّ  مِ  الَ « : بقولـه ذلـك وعلـل ,األَذَ

ثُ  دَّ تَحَ ا أَنَّ  النَّاسُ  يَ دً َمَّ تُـلُ  حمُ قْ هُ  يَ ابَ ـحَ  نـاءب عـىل يعيـده ثـم البيـت هيـدم ومل » أَصْ
ــةَ  وقــال ,ملسو هيلع هللا ىلص إبــراهيم ائِشَ الَ « :اعنهــ اهللا ريض لعَ ــوْ ــكِ  أَنَّ  لَ مَ وْ يثٌ  قَ ــدِ  حَ
مْ  هُ دُ هْ لِيَّـةِ  عَ َاهِ ـافُ  ,بِاجلْ أَخَ نْكِـرَ  أَنْ  فَ ُمْ  تُ لُـوهبُ ـلَ  أَنْ  قُ خِ رَ  أُدْ دْ ـَ بَيْـتِ  يف اجلْ أَنْ  ,الْ  وَ

قَ  هُ  أُلْصِ ابَ م ,ضاألَرْ  يف بَ  منـه أعظـم وهـ مـا يسـتلزم كـان إذا املنكـر تغيـري وحرُ
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 باألمـة عصـفت التـي األحـداث مـن كثـري يف املنصـف تأمـل ولـو . رشا
 إىل الغالـب يف يرجـع سـببها أن لوجـد واحلـارض, ,املـايض يف ; اإلسـالمية

  . األصل هذا إمهال
 بعـض مـن نـراه مـا لنـا رـيفسـ ,الفعـل إليـه يـؤول مـا إىل النظر إمهال إن
 وقـوع عنـد ,ملتهبـة فوعواطـ ,متهـور وانـدفاع,زائـد محـاس مـن النـاس
 ,احلكمــة يفقــدون أولئــك ;فــرت باألمــة تعصــف التــي األحــداث بعــض

,ويتسـابقون دون الفعـل رد يف ويسـارعون  ,الصـعبة امليـادين اقتحـام يف تروٍّ
 تـنجيل أن وبعـد. صـغري أو كبـري مشـاورة وال ,تثبـت دون ,الـوعرة واملسالك
 مل سـعيهم عاقبـة أن! الغيـار ألولئـك يتبـني العاصـفة وهتـدأ ,األحـداث

 وأن ,جهـد مـن بـذلوه مـا بقـدر تكـن مل جهـدهم ثمـرة نأو ,حممـودة تكـن
 ,أثـرا وأعمـق ,وقعـا أشـد كانـت العاقبـة وأن ,تصـوروه مـا بمثل يكن مل األمر
 . رضرا وأكثرا
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 غـري مـن إليهـا يسـاق مـا بكـل أخـذها األمـم ضـعف عالمات برزأ ومن

 ينتهـي حتـى يوافـق ومـاال يوافـق مـا بـني تفـرق ال ينفـع وما يرض ما بني متييز
 . صالتهاأ وتذوب خصائصها تفقد أن اىل احلال هبا

 التافـه نقـل ىلإ ميلهـا يكـون نأ كـذلك البـارزة الضـعف عالمـات ومـن
 عنـد لـيس واالسـرتخاء الراحـة ىلإ ويقـود الشـهوات يف يغـرق ممـا احلقـري

 الكفـاح وحيـاة األمـور معـايل ىلإ هبـ يرتفعـون مـا والعـزة اهلمـة من صحاهباأ
ــدؤوب اجلــاد والعمــل املكــاره واحــتامل واجلهــاد  األعــداء لــد نإ ال
 التـي مـاأ . عـنهم يمنعوهنـا وبضـاعة الضـعاف ىلإ يزجوهنـا بضاعة: بضاعتني
 ويكـرس األمـة ويـذل القـيم ويـدمر االخـالق يسـلب مـا فكـل يزجوهنـا
 . املفيد والنافع القوة سريكإو التفوق فرس يمنعوهنا التي ماأو العبودية
 رقيقـة بقشـور نفسـهمأ سـرتوا ولـو والضـعفاء الضـعف حـال هـو هـذا

  . ثقافة وأ علم من
 اســتقالهلا نالــت هنــاأ الضــعيفة الــدويالت هــذه بعــض ظنــت لقــد
 واحلضــارة واملتعلمــني العلــم هــلأ عــداد يف نفســها وعــدت وحريتهــا

  . أبوا أم اءوشا مفكارهأ يف رقاءأ عبيد بناؤهاأ بينام واملتحرضين
 وجمـتمعهم سـواقهمأو وبيـوهتم ومكـاتبهم مدارسـهم ذلـك عـىل تشـهد
 احلضـارة مـن ينـالوا مل هنـمأ رجلهـمأو يـدهيمأو لسـنتهمأ تشهد بل وحماكمهم
 . قشورها سو امللحدة
 يف رسـخ عينهمأبـ الإ رونـيبصـ وال االعـداء بعقـول الإ يفكـرون ال

 مل مـا والباطـل عنـدهم مـن جـاء مـا احلـق نأ يشـعروا مل وأ شـعروا  نفوسـهم
ــدهم يكــن ــاييس عن ــا واألدب والصــدق احلــق مق ــه م ــاهتم قررت  نظري

 . ومناهجهم
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 فكـارأ مـن عنـدهم مـا يعرضـوا نأ املنكـوبني هـؤالء عنـد والوطنيـة
 مـا وافـق فـام الغـرب ويف رقـالشـ يف املالحـدة تصـورات عـىل وتصـورات

 رـالعصـ ملقتضـيات املسـاير فهـو بـه وفـاخروا بـه وفرحوا ليهإ اطمأنوا عندهم
 .بالية قديمة فكارأو ورجعية وختلف باطل فهو ذلك خالف وما

 رساً  ويرفضـه احلـق مـن قومـه عنـد ممـا فيتـربأ هـؤالء مـن هزيل يقوم ثم
 عنـده مـا بـني مرتعشـة بيـد ليوافـق وذلـة خشـوع يف خرآ متخذلق ويأيت وعلنا
 تبعيـة معـايريهم عـىل لينطبـق ويرفـع فيحـدد واملغـرب رقـاملشـ كفار عند وما
 والتعلـيم الرتبيـة خـالل مـن فكارهـاأ وتشـوه األمـة عقـول فيهـا متسـخ ذليلة
 اجليـل ينشـأ الغـزاة تـاريخ وتعظـم تارخيهـا األمـة فيهـا وجتهـل تبعية عالمإلوا

 الإ يعجبـه ال ةبـالغال الدولـة تـاريخ الإ ثقافتـه وال علمـه يف ولـيس املقهـور
ها  . رجاهلا الإ هدنع يكرب وال فكرُ

 حملهـا لتحـل تطردهـا وأ وتزخرهـا القلـوب لغـة الغالـب فيها تزاحم ذلة
 علملـيو التقدميـة رمـز عنـدهم وذلـك بالرطانـة لسـنتهمأ احلريـة مدعو فيلوي
 . فكرها ضعف عىل برهان األمة لغة ضعف نأ نواملخذول هؤالء
 املسـتقيمة خالقهـاأب الكـافرين خـالقأ األمـة تسـتبدل الفكـري الغـزو يف
 . خالقألا وهدم والسفور امليوعة ىلإ يدعون القوم من عاةد فيقوم

 األمـة تسـتورد نأ مـن نكـىأو شـدأ ذلـة يأو مسـخ أي اهللا سـبحان
 يوجـد وهـل علـيهم املغضـوب مـن هابطـة وقـيام اخلـارج مـن ذميمـة خالقاأ

 . ? التنكر هذ من عظمأ لألصالة تنكر
 بـني بذالكـا التحـرر روح رناـنشـ لقـد(: اليهـود زعـامء بعـض يقـول
 الشـعور تثبيـت اسـتطعنا بـل ديـنهم عـن بـالتخيل قنـاعهمإل الغيورة الشعوب
 . ومزايــاه ونواهيــة وأوامــره الــدين تعــاليم عــن عــالنإلا مــن باخلجــل
 عـن جهـاراً  عالنإلبـا كثـريين قنـاعإ يف نجحنـا ننـاأ ذلـك مـن واألدهـى

 والسياســة العقائــد هجــومهم شــمل لقــد نعــم. .بــاهللا وكفــرهم حلــادهمإ
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ــ ــيم واالقتصــاد مواحلك ــة عــالمإلوا والتعل ــد واللغ  الصــحيحة والتقالي
 الطغـاة سـدودا والـدنيا والـدين والنقـل العقـل شـمل لقـد املحتشمة زياءألوا

 وتنوعــت الغــزو جمــاالت تعــددت. مراتااملــؤ وبــرروا الســهام ووجهــوا
 جلـدتنا بنـاءأ مـن تـارة الـداخل ومـن تـارة اخلـارج مـن هجـوم سـاليبهأ

 . السنتنأب ويتكلمون
 ديننـا كـان لـو علينـا اهلجـوم رشاسـة تكـون رسـالتنا رشف قـدر وعـىل

 وثنيـة هـامجوا رأينـاهم فـام اهتمـوا وملـا اكرتثـوا ملـا عقـل بـالدة وأ مخـول دين
 . السنني مئات منذ راسيا غالً  القوم ةأفئد يف نإو بوذية قاوموا وال

 نأ علمـوا وقـد ذلـك يكـون وكيـف يسـكتوا ولـن سـكتوا مـا هنـمإ
  . واالستعباد الذلة نواعأ لكل مقاوم مبادئه يف عليهم عيص ماالسال

 وتلـك األمـة مثقفـي مـن كثـري وحـال سـالمإلا بـالد مـن كثري واقع هذا
 . عداءألا مواقف هي

 يف يـزال ولـن كلمتـه معـيل دينـه حـافظ اهللا بـإذن موفـق املـؤمن ولكـن
 طائفـة ملسو هيلع هللا ىلص حممـد أمـة يف تـزال وال يعـدلون وبـه بـاحلق هيـدون موفقـون األمة
 مـرأ يـأيت حتـى خـالفهم مـن وال خـذهلم مـن رهمـيضـ ال منصـورة احلق عىل
 هـلأ عـىل ومـا بلـجأ واحلـق بـني والطريـق بيضاء واملحجة .. وتعاىل تبارك اهللا

 يف ويشـمروا النوايـا يف يصـدقوا نأ الإ والـدعاء والعلـامء لنيواملسـؤ مـن احلق
 املتمسـك ملسـلما هـو املحمـود االسـتقالل وصـاحب األصـالة فرجـل العمل
 . بتعاليمه املعتز به الواثق بدينه

 البـد القيـادة ومقـود الصـدارة ملواقـع واسـتعادة صـادقة عودة جلأ ومن
 واستشـعار بـدينها املطلـق االعتـزاز عـىل جيـالألا تربيـة يف اجلهـود افرضت من

 سـالميةإ تربويـة بـرامج عـالمإلوا التعلـيم بـرامج يصـحب نأ البـد عظمتـه
 احليــاة وجتعــل واجلامعــات األفــراد ســلوك عــىل رفـتشــ نقيــة صــحيحة
 وتوجيهاتــه بآدابــه مضــبوطة ســالمإلا بحكــم حمكومــة والعامــة اخلاصــة

  . ذهانأ وزبالة فكارألا سخافة من والتخلص



− ٤٦ − 

 سـالمإلا رشيعـة بـأن جـازم يقـني يف النفـوس يف يسـتقر نأ مـن والبـد
 يوهـد رهبـا كلمـة وهـي والكبـري الصـغري يف ودسـتورها األمـة ديـن هـي

 النقـري يف واخلـاص العـام قانوهنـا وهـي وعشـيا بكـرة بتالوتـه املتعبـد كتاهبـا
 . والقطمري
 مواقعهـا مـن كثـري يف األمـة عـالمإ وسـائل تعـيش نأ واملشني املعيب من
 . دين حفظ وال فكر حتصني فيها يرجى ال قاتلة تبعية

 مـن كثـري طفحـت لقـد والسـلوك الثقافـة يف عـداءألا لنمـوذج ويعمـم
 اجلوانــب وتضــعف املاديــة تعــزز التــي الفلســفات رـبنشــ الوســائل ههــذ
  .ةيامنيإلا

 الفكريـة احليـاة وجهـة بـدأت لقـد ووضـوح رصاحـة وبكـل ويقـال بـل
 تتخـذ والشـعوب الـبالد مـن كثـري يف واالجتامعيـة واالقتصـادية والسياسـية

 واالخـرتاق الفكـري الغـزو ضـحايا مـن تالمذتـه لـه استعامر نهإ متغريا مسارا
 جيـالأ جيـادإب وملتزمـة متكفلـة وكأهنـا توجههـا وسـائل العقائـدي األمنـي

 بالعـدو ملتصـقة وحضـارهتا لرتاثهـا مستنقصـه متهـاأو بـدينها الصـلة ةوتـتبم
 كـل لتنفيـذ داةأ جيـالألا تكـون نأ الإ يـرىض ولـن يـرىض ال الـذي الكـافر
 . املآرب
 يسـتل هنـاإ وحماكـاة وتقليـد ومرتمجـات نقـول سـو مـوادهم تكـن مل
فكـارأو املعتقـد ضـالة الفكـر جنبيـةأ احلـروف عربيـة قـالمأو فـالمأ سـو 

 . الدين من اخلروج عندهم التحرر . مستوردة
 املطلـوب والتغيـري حلـادإلا سـاحات يف اجلـري هـو فهمهـم يف والتقـدم

 بــداعإلوا واحلديثــة القديمــة الوثنيــة اجلاهليــة عرصــات يف التقلــب هــو
 مـن االسـتكثار هـو والفـن ,ريعةـللشـ لتنكـروا العقيـدة نبـذ هـو والتجديـد

  .نالعف صور


