
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 المفاهيم الملتبسة بين الطرح العلماني الفكر اإلسالمي: 

 أزمة تحديد المصطلحات وآليات توظيفها

 

 

ح المفاهيم الملتبسة بين الطر

 الفكر اإلسالمي والعلماني 
 أزمة تحديد المصطلحات الغربية وآليات توظيفها!

 ضبط المصطلحات مطلب شرعي وعلمي

 
 

 موالي المصطفى البرجاوي
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 فهرسلا
 الصفحة  فهرس املوضوعات

          مــــقدمـــــــة

  لفكر اإلسالميللصراع املفاهيمي بني الطرح العلماين واالفصل األول: اإلطار العام 
 .سنة االختالف بني التنافس والتناحرأوال:  

التيــار العلمــاين والصــحوم اإلســالمية مــمل الصــراع املفــاهيمي    أســالي   اثنيــا:
  دارم الصراع!

  .الفكر اإلسالمي:املفهوم، املصادر، املدارس احلديثة اثلثا:
 .املعاصر ودمي العامل اإلسالمي بني القيف أسباب تغلغل العلمانية رابعا: 
  .املدرسة العلمانية ممل حماولة أتصيل الفهم    ترويج الوهم: خامسا

 :أهم املفاهيم امللتبسة..مناقشة هادئة لقضااي شائكةالفصل الثاين: 

 . احلداثة بني االستيعاب واالستالب: املصطلح األول
واهلجــــوم "اإلســـالم السياســــي" بـــني مكـــر اإلعــــالم الغـــر  مصــــطلح  :املصـــطلح الثـــاين

 العلماين واحلزبية الضيقة ألبناء احلركة اإلسالمية!

 .مصطلح األصولية بني التشريف واالفرتاء: املصطلح الثالث
 .االنفالتو بني الضوابط  الثقافة اجلنسية: املصطلح الرابع

 !شبح الدميغرافيا.. رسالة ملغومة.. وسمٌّ مدسوس: املصطلح اخلامس
 لنبوية يف مواجهة التيارات املعاصرم:الفصل الثالث: منهج السريم ا

 خامتة الكتاب
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 مقدمة

ممل يهده هللا فال ، ونعوذ ابهلل ممل شرور أنفسنا وممل سيئات أعمالنا، حنمده ونستعينه ونستغفره،  ن احلمد هلل 
 .سولهوأشهد أن حممدا عبده ور ، وممل يضلل فال هادي له. وأشهد أن ال  له  ال هللا وحده ال شريك له، مضل له
ُتم مُّْسِلُمونا " ُوُتملَّ ِ الَّ واأانـْ  [.102]آل عمران:  "ايا أايُـّهاا الَِّذيملا آماُنوا اتَـُّقوا هللاا حاقَّ تـُقااتِِه واالا متا
ـا وابـاثَّ ِمنْـ " ْاْوجاها ـا  ها ٍم واخالاـقا ِمنـْ ـاءك ايا أايُـّهاا النَّاُس اتَـُّقوا رابَُّكُم الَِّذي خالاقاُكم مِ مل نَـّْفٍس وااِحـدا ثِـريكا واِنسا ـاالك كا ـا رِجا ُهما

 [.1]النساء:  "وااتَـُّقوا هللاا الَِّذي تاسااءاُلونا ِبِه وااألْرحااما ِ نَّ هللاا كاانا عالاْيُكْم راِقيبكا
ا" ــِديدك ــْوالك سا ــا الَّــِذيملا آماُنــوا اتَـُّقــوا هللاا واُقولُــوا قـا ــالاُكْم وايـاْغِفــرْ  ايا أايُـّها ــِع هللاا  ُيْصــِلْح لاُكــْم أاْعما ــمل يُِط لاُكــْم ُذنُــوباُكْم واما

ا ْا فـاْوْكا عاِظيمك   [.71 ،70]األحزاب:  "واراُسولاُه فـاقاْد فاا
 أما بعد: 

بعضها  األكثر  اثرم للجدل وحتاشيت هيو ركزت خاصة على بعضها -ممل املصطلحات واملفاهيمفهذه جمموعة  
الفكــر العلمــاين دوحــا متحــي  هلــا ج فــروَّ  ؛س مــمل الغــربهلــا االلتبــا الــأ أريــدا  -ألهنــا أخــذت مــمل الــرد مــا تســتحق

كتبتها علـى ضـوء قد  و  ؛(املفاهيم امللتبسة بني الطرح العلماين والفكر اإلسالميبعنوان ) ملخاطرها اخلفية واملعلنة!
 ذ  نهـا خـيط رابـط؛ييـربط ب، خاصـة اإلسـالميةالـدعوم  وبنـاء، الدوليـة عامـة سـاحةال داخـلأحداث متفرقة طرأت 

  .يف جدلية حادم ما بني الرؤية اإلسالمية والفكر العلماين واقتصادية قضااي سياسية واجتماعيةلفيها  طرقتت

 :هدف الكتاب 

 الوصول    عدم أمور: هو ممل خالل هذا البحث األساس دفاهل  ن
مل املفــــاهيم عــــة مــــو جمم والوســــائل واألدوات املولفــــة لتمريــــر ،لألمــــة اإلســــالميةفهــــم أطــــوار احلــــرا  التــــار ي   ▪

 .بناء وتطوير آليات الدعوم اإلسالميةالأ تشكل خطورم على  واملصطلحات

 .بلدان العامل اإلسالمي يفألسباب تغلغل العلمانية طة مبسطة ار رسم خ  ▪

ـــأ تشـــوا علـــى اإلســـالم واملســـلمني  لمصـــطلحاتل طـــة مبســـطةار رســـم خ  ▪ ليفهمهـــا القـــارد العـــادي قبـــل ال
 .املتخص 

 -رغـم أهنـا مـمل صـميم اإلسـالم-لـبع  مـمل قبيـل املواضـيع الـأ ينبغـي التـورع فيهـا لدو معاجلة مصطلح قـد يبـ ▪
 !واحلواجز األخالقية:  هنا الرتبية اجلنسية "الطابوهات"ويبدو للبع  اآلخر ممل قبيل حتطيم 

ف البـني واالخـتال معرفة دور األمة اإلسالمية يف نقل البشرية مـمل طـور الطفولـة العلميـة    طـور الرشـد العلمـي  ▪
 .يف عوامل النهضة ممل خالل مناقشة أسالي  التنمية ممل منظور اإلسالم
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ْعم الغرب  والعلمانيني؟! املاكر وهل الدميغرافيا متثل أس املشكلة على حد 
عـمل ركـ  التنميـة مـمل منظـور شـرعي بعيـدا  معرفة العوامل الـأ تراكمـت يف العـامل اإلسـالمي وأدت    التخلـف  ▪

 لفيقات والشعارات الومهية!عمل التأويالت والت

ولـو  ،ولو أخر هذا لكـان يستحسـمل، : لو قدم هذا لكان أحسملءم هذا البحثقد يقول بع  األخوم أثناء قرا  ▪
ــد هــذا لكــان يستصــوب طــرأت علــى العمــل الــدعوي  واصــطالحات اجتهاديــة، فــأقول هلــم: هــذه أمــور فنيــة، ْي

 ..ت يف أخرى تبعا لقوم محل الرسالة الرابنيةعجز و وخلخلته يف بع  األوساط ممل حني آلخر اإلسالمي 

أتصـيال  مل أجـد مـمل أص ـل لـه دارسـة املصـطلحيةمـمل النـوع واهتمامـايت اخلاصـة اـذا ال ،اليسريم قراءيتممل خالل   ▪
 فبــدأت أ ــع شــتات املوضــوع مــمل بطــون الكتــ  ..بدراســة جامعــة أو أفــرده ،بعيــدا عــمل اللــف و الــدوران دقيقــا

اسـتخرج منهـا مـا  ـدم قضـااي االمـة االسـالمية املصـريية  ،اإليديولوجيةلصحفية بشىت ألواهنا واجملالت واملقاالت ا
ــن  الفوائــد مــمل و ،66( النحــل :مــمل بــني فــرث ودم لبنــا خالصــا ســائ  للشــاربنيو) أســتنري و ، عقــول الرجــالأقت
قتضـ  علـى أمـل بشـكل م دفعتين ملطارحـة املوضـوع تكونت لدي حصيلة علميةحىت  ،تجارب العلماء والدعامب

الـأ متـس صـل  العـامل   ن شاء هللا  ن قدر لنا البقاء التوسع فيه أكثر حس  حاجيات الزممل واملكان واملتغـريات
 )فقه الواقع(! اإلسالمي

 النهل ممل سريم املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف مواجهة التيارات املعاصرم.  ▪

 اقع الذي تعيشه األمة اإلسالمية!مع الو  واحملرتق بل األكثر ممل هذا التفاعل املؤثر ▪

 مـا جلـرح مبيت  يـالم ***مـمل يهـمل يسهـل اهلـوان عليـه
 كيما يصح به وأنت سقيم  ***تصف الدواء لذي السقام وذي الضىن

خاصــــة وأن الســــاحة اإلعالميــــة الغربيــــة والشــــرقية مــــألى ابلكتــــ   ،هــــذا موضــــوع ســــاخملبأأأأ    أؤكــــد..
علــى حــد  -الــأ حتــاول و  رداد الببغـاء يف غبــاء الــنعم مــا يروجــه الغـرب احلاقــد!والدراسـات العلمانيــة الــأ تــردد تــ

أضــف     و ..!وكـأن العلمانيــة  حـدى مــدارس التفسـري ،بقــراءم علمانيـة للقــرآن أن تكتشــف اإلسـالم -تعبـريهم
 :منـــذ عشـــرات الســـنني كانـــت العنـــاويمل التاليـــة تصـــدم عـــني النـــالر يف الكتـــ  والصـــحافة الغربيــــة ذلـــك أنـــه؛
ــــد اإلســــالمي و) ،)اإلســــالم املســــعور(و ،و)خنجــــر اإلســــالم( ،(األصــــوي اإلســــالم)و ،(وفوبيا)اإلســــالم التهدي

 (..للغرب
وستتوس ع يف املسـتقبل القريـ   ،فإن هذه املسامهة ال تزال يف  طارها املصغر املتعلق ابملتابعات ،وبال شك

 نــه ، ج هـم املســلمني وأن يــردهم    ديــنهم ردا  ــيالوهللا أســال أن يفــر  ..املقبلــة األحــداثإبذن هللا علـى ضــوء 
 ..وي ذلك والقادر عليه
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و ن  ،فــادع لنــا ابملغفــرم ،دراســة مــا يشــفي غليلــكيف هــذه ال -أخــي القــارد الكــرمي-فــإن وجــدت  :وبعــد
ْلـة القلـم وخطـأ يف االجتهـاد ْ فـافتح لنـا اباب للتجـاو  -لسـت أهـال لالجتهـاد الفقهـي أانطبعـا -الفكـري  وجدت 

 واملغفرم أو النقد البناء.
 :رحم هللا الشاعر العر  ؛ ذ يقول

ــل فال بد ممل عي  فإن جتدنـــــه ـــ  *** فسامح وكمل ابلسرت أعظم مفضـــ
ـــلـفممل ذا الذي ما ساء ق  !ط ومـــمل ***له احملاسمل قد متت سوى خري مرســــ

 اآلخرم ادى  28 -مريرت-وي موالي املصطفى الربجا :   عفو الرحيم الرمحمل الفقري كتبه
 م2008يونيو  23/هـ1429
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 !االختالف بني التنافس والتناحرسنة  :أوال

فهــذا ذكــي  ،فكمــا اختلــف النــاس يف الصــور واألشــكال اختلفــوا يف املواهــ  الفطريــة والقــدرات الفكريــة
ـــد ســـب  ذلـــك  ،يه وذا  أمحـــقوهـــذا ســـف ،وهـــذا غـــ  وذا  مغفـــل ،وهـــذا عبقـــري وذا  أملعـــي ،وذا  فطـــمل وق

لكـمل مـاهي .وممل هنا حصل االختالف ،سواء كانت مادايت أو معنوايت ،االختالف تباينهم يف النظرم    األشياء
علــى املنهــاج النبــوي؟ أيــمل التبحــر والغــوا يف التــاري  اإلســالمي  أيــمل الســري لبــ ؟وأيــمل النظــر ضــوابطه الشــرعية؟

 ؟لالهتداء اا واالتعاظ مبا سبق منها ؛تالف بني احملمود واملذمومالكتشاف سنة االخ هودهاليز الزاهر 

تصـلح لقمـة سـائغة لألعـداء   تشـرذما وابلتـاي األمـة دداتفتق وتز يأيدينا على مكممل اجلرح لئال  نضعوحىت 
مـا  عتبـارلنأخـذ بعـني االو  ،ما ورد يف كتاب هللا وسـنة نبيـه الكـرمي صـلى هللا عليـه وسـلم    لننظر، كما احلال اليوم

 !تستدعيه مستجدات العصر وضغوطاته اآلنية واملستقبلية

 :ممل القرآن الكرمي -أ

ــذاِلكا ) قــال ربنــا جــل يف عــاله: ــما رابُّــكا واِل ــمل رَِّح ــنيا ِ الَّ ما ــونا ُ ْتاِلِف مك واالا يـازااُل ــةك وااِحــدا ــلا النَّــاسا ُأمَّ ــاء رابُّــكا جلااعا والاــْو شا
 .[119-118 :سورم هود] (خالاقاُهمْ 

سا بـاْع ٍ  أوْ ) :هللا تعا  ويقول  .[65األنعام ] (يـاْلِبساُكْم ِشيـاعكا وايُِذيقا بـاْعضاُكْم ابا

أن  علـى -املسـلمني لـمل تقـوم هلـم قائمـة  ال ابالخـتالف لـئال يفهـم أن- مـمل جهـة أخـرى الكـرمي أكـد القـرآنلكمل  
ِ حَّـاا اْلُمْؤِمنُـونا نـوان املعـرب عـمل حقيقـة اإلميـان: )وهـي الع ،األخوم الواشجة هي الرابط املقدس بـني  اعـة املسـلمني
ُــونا  ــوا اكَّا لاعالَُّكــْم تـُْرمحا ــواْيُكْم وااتَـُّق مف فاأاْصــِلُحوا بـاـنْيا أاخا ــوا تالوتُــه والتأمــُل فيــه  :فــالقرآن الكــرمي .10( احلجــرات: ِ ْخ

 ،وذكـر الزواجـر والقـوارع ،والـدروس والِعـربا  ،ظوالوصااي واملواع ،والعمُل به والتمسُك مبا فيه ممل األوامر والنواهي
ـد  ،وتفاصيل نعـيم اجلنـة وعـذاب النـار ،وأحواِل كل ممل أهل اجلنة وأهل النار ،واإلنذار والتبشري ومـا    ذلـك يـُواحِ 

ا متضـامنكا ،ويؤل ف مشلاها ،وجيمع كلمتاها ،األم ة  ،متماسـكاك متعـاوانك  ،ويوجد هلا ممل القاسم املشـرت  مـا جيعلهـا متِ حـدك

للصراع املفاهيمي بني الطرح العلماين والفكر اإلطار العام 
 اإلسالمي
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وممل  أيخذ بعُضها حبجز بع  رغم االختالف يف كثري ممل األمور الفرعي ة الأ ليست ممل ضرورايت الديمل أو ثوابته
ناِة االستعمار اإلجنليزي ـتَّم واالحنسـار -وهو "اللورد كرومر"  ،هنا قال أحُد سادا ر االسـتعمارا السـقوطا املُحا وهـو ُحاـذِ 

ـــد طا أمـــٍة يعـــي  بـــني ســـ ن ـــه يســـتحيل علـــى االســـتعمار أن ياْســـتاِقرَّ وا ":  - قـــادمف ال حمالـــةوأن  عهـــد املســـلمني ،املُؤاكَّ
 .1! !لهرانيها القرآنُ 

 :ممل السنة النبوية -ب

سـوى  وأن ال يسـلط علـيهم عـدوكا مـمل ،أال يهلكهـا بسـنة عامـة ألمـأسـألت ر   و ين) صاى هللا عليـه وسـلمقال  
قد أعطيتـك ألمتـك أن ال  و ين ، ذا قضيت قضاء فإنه ال يرد  ينل اي حممد قا  و ن ر  ،أنفسهم فيستبيح بيضتهم

أو  ،فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم ممل أبقطارهـا وأن ال يسلط عليهم ممل سوى أنفسهم ،أهلكهم بسنة عامة
)و حـا  :ْاد أبـو داودو * رواه مسـلم .  (بعضهم يهلـك بعضكـا ويسـع بعضـهم بعضكـا قال ممل بني أقطارها حىت يكون

وال تقـوم السـاعة حـىت  ،مل يرفـع عنهـا    يـوم القيامـة أمـأ يفو ذا وضع السـيف  ،األئمة املضلني أمأعلى  أخاف
كذابون ثالثـون يـزعم كلهـم   أمأ يفوأنه سيكون  ،األواثن أمأاملشركني وحىت يعبد قبائل ممل  أمأتلحق قبائل ممل 

 أييتعلى احلق لاهريمل ال يضـرهم مـمل خـالفهم حـىت  أمأال تزال طائفة ممل و  ،بعدى ن وأان خامت النبيني ال  ن أنه 
ـــــــــــــــــــــــو * (أمـــــــــــــــــــــــر هللا ـــــــــــــــــــــــمل ماجـــــــــــــــــــــــه ،داود رواه أب  .واب

فلمــا  ،يومكــا صــالم فأطــال فيهــا -هللا عليــه وســلم( )صــلى-صــلى رســول هللا  :ابــمل ماجــة عــمل معــاذ بــمل جبــل قــال
 ألمـأصـليت صـالم رغبـة ورهبـة سـألت هللا   ين) أطلـت اليـوم الصـالم . قـال: اي رسـول هللا :انصرف قلنـا أو قـالوا

وسـألته أال يهلكهـم  ،فأعطـا  اثنتـني ورد علـىَّ واحـدم . سـألته أال يسـلط علـيهم عـدوكا مـمل غـريهم فأعطانيهـا ثـالاثك 
 . رواه ابمل ماجه * (وسألته أال جيعل أبسهم بينهم فردها علىَّ  ،غرقكا فأعطانيها

سـألت  ،سألت ر  ثالاثك فأعطاين اثنتني ومنعين واحدم)مل أ  وقاا مرفوعاك روى اإلمام مسلم بسنده عمل سعد بو  
 ،(وسألته أال جيعل أبسهم بينهم فمنعنيها ،وسألته أال يهلك أمأ ابلغرق فأعطانيها ،ر  أال يهلك ابلسنة فأعطيتها

ث خصـال فأعطـاين اثنتـني )سـألت ر  تبـار  وتعـا  ثـال :مرفوعــاك  تاألر وروى اإلمام أحـمد بسـنده عمل خباب بمل 
وجــل أال  فأعطانيهــا وســألت ر  عــز ،أال يهلكنــا مبــا أهلــك بــه األمــم قبلنــا :وجــل ســألت ر  عــز ،ومنعــين واحــدم

 .(وجل أال يلبسنا شيعاك فمنعنيها وسألت ر  عز ،يظهر علينا عدواك غري فأعطانيها

                                         
1
في الملتقى العالمي لعلماء المسلمين بعنوان  -لهندرئيس الجامعة اإلسالمية با-فضيلة الشيخ مرغوب الرحمن حفظه هللامن كلمة  - 

-1هـ الموافق 3/1427 /5و  3رابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في الفترة ما بين " الذي عقدته في القرآن والسنة "وحدة األمة اإلسالمية

 م3/4/2006
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هــو مصــداق  نــاء الصــحوم اإلســالميةبــني الصــف العلمــاين وأب -ولــيس اخــتالف-مــمل خــالف  حــدث اآلن هــل مــا
  !؟ق بعضها أبس بع ييذ ،األمة شيعاك  فتفرقت صلى هللا عليه وسلم حلديث الن 

هلذا حذر  ..سوى التناحر والتنافس على الدنيا يء شى على أمته ش صلى هللا عليه وسلم الالكرمي فالرسول  
ماعة أن مامل فارق اجل» في الصحيحني:ف ..شرذمصلى هللا عليه وسلم يف مواطمل عديدم ممل عواق  الفرقة والت

وأكدت السنة الدعوم    األخوم والوحدم بني املسلمني يف مواقف كثريم وأبسالي   .«فميتة جاهلية ،شرباك فمات
وممل  ،ومامل كان يف حاجة أخيه كان هللا يف حاجته ،املسلم أخو املسلم» ؛ ممل ذلك قوله صلى هللا عليه وسلم:شىت

ا سرته هللا يوما القيامة" ،مسلم كربةك فـارَّجا هللُا عنه كربةك ممل كرابت يوم القيامة فـارَّجا عمل  .2«وممل سارتاا مسلمك
ما أاْعظاما األلفةا  ، ي وهللاِ  ..3وال  ذله" ،وال يكذبه ،ال  ونه ،"املسلُم أخو املسلم :وقوله صلى هللا عليه وسلم

 :أن ه قال -رضي هللا عنهما-ا بني  يع األواصر والروابط؛ فعمل ابمل عباس اإلمياني ة واملود ما اإلسالمية وما أقواه
ِة ُتْكفارُ  ،قـارااباُة الرحم تـُْقطاعُ " ومل يـُرا مثُل تـاقااُرِب الُقُلوِب؛ يقول هللا تعا : "لاْو أانـْفاْقتا ماا يف األاْرِض  ،وِمنَُّة النِ ْعما

يعكا ماا أالَّْفتا بني قلوِام". ويف رو  و ن   ، نَّ الرَِّحما لاتُـْقطاعُ " :قال -رضي هللا عنهما-اية أخرى عمل ابمل عباس  ِا
 ."و ن  هللا  ذا قاارابا بني القلوب مل يـُزاْحزِْحهاا شاْيءف مث قـاراأا هذه اآليةا  ،النِ ْعماةا لاُتْكفارا 

ـــةف  ذن   وفســـاد ذات البـــني. ،والتشـــاحمل ،حـــذرت أبلـــ  التحـــذير وأشـــده مـــمل التبـــاغ  والتهـــاجر ،الســـنة النبوي
وال  ،وال تقـاطعوا ،ال تباغضـوا" :أنـه قـال صـلى هللا عليـه وسـلم عـمل النـ  رضي هللا عنـه أنس ويف الصحيحني عمل

ال حـل لرجـل أن يهجـر أخـاه "ومـمل حـديث أ  أيـوب األنصـاري: "، وكونـوا عبـاد هللا  خـواان ،وال تـدابروا ،حتاسدوا
ــدالبــزار  وروى ."وخريمهــا الــذي يبــدأ ابلســالم ،رض هــذاويعــ ،فيعــرض هــذا ،فــوق ثــالث ليــال يلتقيــان  إبســناد جي

دب  لـيكم داء األمـم قـبلكم " :قـال صلى هللا عليـه وسـلم أن رسول هللا رضي هللا عنه الزبري وغريمها عمل والبيهقي
رضـي - عـمل ابـمل عمـرو  ."ولكمل حتلـق الـديمل ،أما  ين ال أقول حتلق الشعر ،والبغضاء هي احلالقة ،احلسد والبغضاء

ناــا عمـر بـــ"اجلابية" فقــال :قــال -هللا عنهمـا  ين  قمــُت فــيكم كمقـام رســول هللا صــلى هللا عليــه  !اي أيهــا النـاس :خاطابـا
كم والفرقةا؛ فإن الشيطانا مع الواحد ،عليكم ابجلماعة.." :فقال ،وسلم فينا مـمل أراد  ،وهو مـع االثنـني أابـْعاـدا  ،و اي 

 .4حببوحةا اجلنة فليلزم اجلماعةا"

 األخطــر منــهو  الربيطــاين-اإلســالمية مصــدره االحــتالل الفرنســيو  ن الصــراع الناشــ  حاليــا يف اجملتمعــات العربيــة  
كمــا ســنرى يف - ومراكــز الدراســات االســرتاتيجية يف الغــرب، الصــهيونية مراكــز الدراســاتاملخططــات املربجمــة يف 

                                         
 244ص/1ج، مسند الشهاب - 2
 35 – 34ص، 4ج، على المسلم باب ما جاء في الستر، الترمذي كتاب الحدود - 3
 ( .466 – 465ص/4ج، باب ما جاء في لزوم الجماعة، كتاب الفتن، )الترمذي- 4
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تقبل و  اهتامقوم ذ عمل على تغريبها حىت تفقد هويتها و  ؛-   العامل اإلسالمي  ن شاء هللا أسالي  تغلغل العلمانية
 . ابلقذم على حد التعبري النبوي! القذمحذو  التبعية لألوروبيني

االحتيــال و  األوربيــةبرتبيــة فئــات مــمل املثقفــني العــرب املســلمني وغــرس فــيهم القــيم  5لقــد عمــل االســتعمار نعــم! 
ْعمه، ..6األيديولوجي السفسطائي ابلقـيم الدينيـة متسـكه    يرجـع  واإلسـالميختلـف العـامل العـر   أن :وممل ذلك 

أخـذا بقولـة  ،دون انتقاء ،كاملةأن سبيل التقدم هو األخذ ابحلضارم األوربية  و  ،الأ هي ممل مسات القرون الوسطى
  " ن احلضارات تؤخذ كلها أو ترت  كلها". :"أرنولد توين "

  لكمل لألسف ماذا حدث؟!

الشـيء  سنفـ- لكمل املعركة بـني الطـرفني مل تكـمل متكافئـة ؛يف مرحلة سابقةالتيار فئة ممل العلماء  لقد تصدى هلذا 
ْح حتـتفأغل  بلدان العامل اإلسالمي  ينطبق على هذه املرحلة؛ سـيطرم العلمـانيني علـى مراكـز القـرار السياسـي  تر

 ..وم الثقافـة واألدب وساسـة احلكـمألنصاره حـىت أصـبحوا جنـذلك أن احملتل األجن  مكمل  ،-ومؤسسات اإلعالم
 7!..بل منهم ممل ال حسمل فهمه ،السب  اآلخر هو أن بع  رواد الفكر اإلسالمي ال حسنون عرض اإلسالم

 !الســـامقوالـــذكاء  والتفســـري العميـــق! والتحليـــل الـــدقيق! ليـــت الـــذيمل يزعمـــون الفهـــم :كـــرد ســـابق ألوانـــه
 :مــمل خــالل تقريــر عنوانــه)األمريكيــة  "رانــد"مؤسســة ســة آليــات عمــل أن يهتمــوا بدرا والرتســانة املعرفيــة الضــخمة!
الشركاء واملصادر واالسرتاتيجيات؛ الذي دعا فيـه    ربـط عالقـات وطيـدم ومتماسـكة  :اإلسالم املدين الدميقراطي

اجلامعـات  واألسـبوع املـنظم مـمل طـرف ،احلـداثيني..(لغـرب مثـل الصـوفيني والعلمـانيني و مع القوى اإلسالمية احملبة ل
ْورا واتاان )الفاشية اإلسالمية!( واملؤسسـات الصـهيونية :األمريكية حتت عنوان يف  أسبوع أمريكي للتوعية مبا مسوه 

اإلسالم وما يروجه الغرب عموما ممل ثقافة التخويف ممل  ،فرض نفسها ومترير نبوءاهتا ومعتقداهتا يف داخل جمتمعاتنا
واملشـروع النهضـوي ةرم  املشـروع احلـداثي ةرم) !الكـالم الفـارم مـمل كـل  فـادم بلو  اهتمامهمبدل  8) سالموفوبيا(

ْعزعـة عقيــدم املســلم؛ وذلــك بلــي أعنــاق  أخـرى وهــي يف حقيقــة األمــر مــاهي  ال مسـاحيق جتميليــة يــراد مــمل ورائهــا 
ـــذايتالومهيـــة.  مالنصـــوا الشـــرعية احملكمـــة لتتماشـــى مـــع أطروحـــاهت ـــاه علـــى التأمـــل ال  ،بـــاع اهلـــوى() ت والـــذي مبن

                                         
5
ألن االستعمار يفيد اإلعمار و البناء لكن ، "رب خطأ شائع من صواب مهجور":قد اضطر إلى استعمال هذا المصطلح من منطلق- 

 في هويتها وثرواتها..!االحتالل الغربي عمل على تخريب األمة اإلسالمية 
6
  بالحجج والتصورات الوهمية -

7
ص: ، 1423جمادى األولى ، 441العدد، عي اإلسالميومجلة ال، التقدم والتخلف في صراع الحضارات :المستشار سالم البهنساوي - 

 بتصرف يسير.، 35
8
 :لسوء ظنه بالمسلمين قائال -بون–العاصمة األلمانية  إلنشاء مركز إسالمي في عبر أحد علماء الطبيعة األلمان عن معارضته الشديدة - 

أما ، معلال بأن المفاعل الذري يمكن أن يحسب حسابه ،"إنه أحب لديه أن يُبنى "مفاعل ذري" أمام باب منزله من أن يُبنى مركز إسالمي

م يظهر من خالل التطاول على ذات النبي الكريم بأ باألخطار التي ترد منهم!".. حقد الغرب على اإلسالنالمسلمون فال يستطيع المرء أن يت

بل األكثر من  ،(..وفاء سلطان، احتضان شخصيات تتطاول على اإلسالم المسلمين )سلمان رشدي(، صلى هللا سلم )الرسوم الكاريكاتورية

 ..شرالعا السادس تبنديكيالبابا  هذا الزعم والهذيان الذي سقط في فخه رئيس الكنيسة الكاثوليكية بروما
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الظرفيـة املموهـة واملوغلـة يف املغالطـات! وحـق فـيهم  والتـبجح مبعرفـة أمسـاء الكتـ  السياسـية ،الومهي واالستشراف
ُه والاِكملَّ أاْكثـارا النَّاِس الا يـاْعلاُمونا * يـاْعلاُمونا لـااِهركا ِمـملا احلْاياـامِ "وا  :قول رب العزم ُ واْعدا ُهـْم ْعدا اكَِّ الا ُ ِْلُف اكَّ ياا وا نـْ  الـدُّ

ويـدخل فـيهم  ،"يعلمـون أكثـر النـاس ال" أن لكرميـةا فقـد أوضـح جـل وعـال يف هـذه اآليـة 9"عامِل اآْلاِخراِم ُهْم غااِفُلونا 
وهــو -نفـى عــنهم جـل وعـال اسـم العلــم مبعنـاه الصـحيح الكامـل فقـد ،أصـحاب هـذه العلـوم الدنيويـة دخــوالك أوليـاك 

 ،ألهنم ال يعلمون شيئاك عمـمل خلقهـم ،-علوم الدنيوية الأ تعود ابلنفع العام على األمةاجلمع بني العلوم الشرعية وال
ْهم  ..ممل العدم    الوجود فأبر

العــامل اإلســالمي أن حتقــق النجــاح االقتصــادي و التــ لف االجتمــاعي  لــدولســؤال يطــرح نفســه بشــدم: هــل ميكــمل  
 ؟اواالستقرار السياسي بدون وحدم بني دوهل

ْع»لكـل مـمل لفظـي  تأنيـةمم ءقراف  ْمهمـانستشـف  «الفشـل»و« التنـا وأن األول يفضـي     كتـاب هللا تعـا يف   تال
فيمـا ورد لفـظ الفشـل يف أربعـة مواضـع.  ،األول منهما قد تكرر ذكره يف سـبعة مواضـع يف القـرآن الكـرميف :الثاين!

ُه ِ ْذ وجاء الربط بني اللفظني يف ثالثة مواضع: األول يف سورم آل عمران وب ُ واْعـدا قاُكُم اكَّ عد غزوم أحد )والاقاـْد صاـدا
ُْم  ْاْعُتمْ  إبِِْذنِِه حاىتَّ ِ ذااحتاُسُّوهنا ُتْم ِممْل بـاْعِد ماا أارااُكمْ ِفي  فاِشْلُتْم واتـاناا ياا واِمـْنُكْم  اأْلاْمِر واعاصايـْ نـْ ماا حتُِبُّونا ِمْنُكْم مامْل يُرِيـُد الـدُّ

ُ ُذو فاْضـٍل عالاـى اْلُمـْؤِمِننيا( )آل عمـران: مامْل يُرِيُد اآْلِخراما  تاِلياُكْم والاقاْد عافاا عاـْنُكْم وااكَّ بـْ ُهْم ِليـا  ،(152مثَّ صارافاُكْم عانـْ
ُهْم   ُ يف مانااِمكا قاِليالك والاْو أارااكا ُهُم اكَّ ثِـرياك والثاين يف غزوم بدر يف سورم األنفال )ِ ْذ يُرِيكا ْاْعُتْم يف لافاِشـْلُتْم والا  كا ناـا  اأْلاْمـرِ  تـا

اِت الصُّـُدوِر( )سـورم األنفـال:  ـلَّما ِ نَـُّه عاِلـيمف بِـذا (. مث يف قولـه تعـا  يف السـورم ذاهتـا: )واأاِطيُعـوا اكَّا 43والاِكملَّ اكَّا سا
ْاُعوا فـاتـاْفشاُلوا واتاْذها ا ِرُحُكْم واراُسولاُه  فـالقرآن الكـرمي  .(46األنفـال: عا الصَّـاِبرِيملا( )سـورموااْصرِبُوا ِ نَّ اكَّا ما واال تـاناا

ْع املنهي عنه شرعا الشقاق الذي يؤدي بوحدم األمة    الضـياع واالفـرتاق ْع الـذي يـوغر  ،يقصد ابلتنا وهـو التنـا
هــي -أمــا االخــتالف االجتهــادي  ،الصــدور ويثــري الشــحناء والتبــاغ  ويفضــي    التشــتت واخلــالف واالفــرتاق

فهو ممـا  ،مع مبادد الفطرم البشرية واالنسجاميف  طار الوحدم  -رم تركها الشارع سبحانه وتعا  للخلقمساحة ح
ولــنلحظ أن القــرآن الكــرمي عنــدما حــ   علــى  ،فضــالك عــمل أن ينهــى عنــه ،ال يتعــارض مــع نصــوا القــرآن الكــرمي

ي فـالقرآن مـا   ،(103عـاك واال تـافارَّقُـوا( )سـورم آل عمـران:االعتصام حببل هللا ووحـدم األمـة )وااْعتاِصـُموا حباْبـِل اكَِّ  ِا
ويف ذلك يقول  .)احملمود( وهو الداعي أساساك إلعمال العقل و جالة النظر فيه كان لينهى عمل االختالف املنضبط

 ووقــوع االخــتالف بــني النــاس أمــر ضــروري ال بــد منــه لتفــاوت  رادهتــم وأفهــامهم": -رمحــه هللا-ابــمل القــيم  مــةالعال
و ال فـإذا كـان االخـتالف علـى وجـه ال يـؤدي     ،ولكمل املذموم بغي بعضهم على بع  وعدوانـه ،وقوى  دراكهم

وكــل مــمل املختلفــني قصــده طاعــة هللا ورســوله مل يضــر ذلــك االخــتالف؛ فإنــه أمــر ال بــد منــه يف  ،التبــايمل والتحــزب
ــ ،النشــأم اإلنســانية ــق املســلوكة واحــدم مل يكــد يقــع ولكــمل  ذا كــان األصــل واحــداك والغايــة املطلوب ة واحــدم والطري
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و ن وقع كان اختالفاك ال يضر كما تقدم ممل اختالف الصحابة؛ فإن األصل الـذي بنـوا عليـه واحـد وهـو   ،اختالف
والطريـق واحـد وهـو النظـر يف أدلـة القـرآن والسـنة  ،والقصد واحـد وهـو طاعـة هللا ورسـوله ،كتاب هللا وسنة رسوله

  ذ يقول: . ورحم هللا الشاعر؛10«قول ورأي وقياس وذوق وسياسة وتقدميها على كل

 ! ال خالفف له حظٌّ ممل النَّظرِ      فليس كلُّ خالٍف جاء ُمعتارباك                           

أن  النصر والتمكني والعـزم ال تكـون بغـري الوحـدم والوحـدم ال تتحقـق بغـري  ين  علىالتاري  ف ؛مدار املعركة ههنا 
أحٍد خالف املقـاتلون أمـراك  بادد.امل مـمل أوامـر النـ  عليـه السـالم فـذاقوا مـرارم اهلزميـة لـوال ثبـات  اواحـدويف معركة ُ

  .الن  )أب  هو وأمي عليه الصالم والسالم(
  :هنا أعود للسؤال السالف الذكر *
 احلضاري! وحدم العامل اإلسالمي واالستفادم بني جتارب التكتالت العاملية والتدافع  - 

فليأخـذ العـربم مـمل دول اسـتطاعت أن  ،فمادام العـامل اإلسـالمي حاليـا مل أيخـذ الـدرس مـمل منابعـه الصـافية
 ذا كانــت تلــك  نعــم! .حاليــا يستعصــي فــك ترابطاتــه االقتصــادية ،قــواي ن تكــتالوتكــو ِ  ،تتخطــى اخلالفــات الســابقة

يف الــديمل واللغــة والتــاري  وأخــذت طريقهــا     :كني فيهــاالتكــتالت العامليــة قــد متــت ابلــرغم مــمل التبــايمل بــني املشــار 
فــإن  مكانيــة حتقيــق ذلــك يف العــامل اإلســالمي يبــدو أقــرب مــع احتــاد  ،التكامــل االقتصــادي ورمبــا االحتــاد واالنــدماج

 الديمل واللغة والتاري   ذا صدقت اهلمم ووضعت اخلطط!!!
لألقـــوايء ولقمـــة ســـائغة  املنفـــردم تكـــون فريســـة والـــدول ،اقتصـــادية جتمعـــاتعـــامل تكـــتالت و  ؛اليـــوم فعـــامل

وقــد شــهدت الســاحة تكــتالت  ،ابســتغالل مواردهــا وتوليــف طاقاهتــا ملصــاه الــدول املهيمنــة علــى اقتصــاد العــامل
ومنظمــة آســيان واملنظمــات االقتصــادية الدوليــة  ،ومنطقــة أمريكــا الشــمالية للتبــادل احلــر ،األور عديــدم: االحتــاد 
وكلهـا هتـدف     ،وغريهـا التجـارم العامليـة والشـركات املتعديـة اجلنسـيات مم املتحدم كالفاو ومنظمةاملنبثقة عمل األ

 حــداث تكتــل حقــق التكامــل االقتصــادي بــني الــدول املشــاركة فيهــا ابالســتفادم مــمل مــزااي اإلنتــاج بكميــات كبــريم 
 ،العمالة بتحسني فرا اإلنتاج ممل جهـة وخربات فنية متنوعة مع ما يستلزمه ذلك ممل السعي لوفرم املوارد ووجود

ايدم القدرم على التنافس يف األسواق العاملية ممل جهة أخرى.  و
يقـول عـز  ،11"ْرُض والـاـكِكملَّ هكَّا ُذو فاْضـٍل عالاـى هْلعاــكلاِمنيا والـاْوالا دافْـُع هكَِّ هلنَّـاسا بـاْعضاـُهم بِـبـاْعٍ  لافاساـداِت هأل" ل تعا :و يق
ــل: ــاِجُد لاــوا " مــمل قائ ــوااِمُع وابِياــعف واصاــلاوااتف واماسا ماْت صا ُــدِ  ــُهم بِــبـاْعٍ  هلَّ فالبشــر قــدميا ، 12"ْوالا داْفــُع اكَِّ النَّــاسا بـاْعضا

منهـا  ،وحسـمل قواعـد اللعبـة ،والفْو ململ حسـمل وجييـد العمليـة وحشـد هلـا طاقاتـه وطاقـات األمـة، وحديثا يتدافعون

                                         
. قي هذا السياق وضع العلماء الفرق بين االختالف المذموم )اختالف حول األصول المجمع عيها( 519 /2، الصواعق المرسلة - 10

 (..واالختالف المحمود)الفروع االجتهادية
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فمــمل جهــل ، ومــع قـوى أكــرب منـه ومــمل طاقــات أمتـه ،صــراعات ال تكـافؤ فيهــا نشـاء حتالفــات وجتنـ  الــدخول يف 
ومــمل  ،أصــول اللعبــة ومــمل تكاســل أو اشــتغل ابلسفاســف واألمــور الصــغريم وتــر  معــاي األمــور والقضــااي اجلســيمة

 اختار الظلم على العدل فهذا ليس مؤهال للنجاح يف التدافع ال يف غريه. 
  للحروب رجاال****ورجاال لقصعة وثريد!خلق هللا                        

احلــرب  ،هنــا  مــمل حســمل قيــادم اجليــوا ،ويف حــال األمــة فهنــا  رجــال لــديهم اخلــربم واحلنكــة السياســية
قد ال نفلح يف السياسة وال يف  ،فإذا عكسنا األمر فولينا السياسي قيادم اجلي  والعسكري سياسة األمة، الضرب
 ..غريها

وملـا جـاءه  ،صلى هللا عليـه وسـلم قيـادم اجلـي  ألمثـال خالـد بـمل الوليـد رضـي هللا عنـه لقد سلم رسول هللا
بـل قـال لـه  نـك امـرؤ  ..خـزي وندامـة القيامـة  هنـا أمانـة و هنـا يـوم :يطلـ  منـه واليـة قـال لـه رضـي هللا عنـهذر  وأب

ولـيس ذلـك  ،دم معرفته هلا و االع ،ولكنه قد ال ينفع يف اإلدارم ،وأبو ذر ممل هو يف  خالصه وقوم  ميانه ،ضعيف
 ..13بعي 

ــِ  األمــرِ  ــوم  مــمل الغــرب؛ أن األعــداءا  !ومــمل عجي ــاِت والصــراعاِت ر -اجتمعــوا الي ــريِم فيمــا  احلــادمغــم اخلالف الكث
) غـالق املؤسسـات  واملنـع مـمل توسـيع دائـرم اشـتغاهلم وهـو حماربـُة املسـلمني ،علـى أسـاس القاسـم املشـرت  -بيـنهم
اعاْوا  ،وحُماـادَُّم الكتـاب الــذي أُنْـِزلا معـه ،ومعــاداُم هللا ورسـوله ،(..نـاق علــى العلمـاء والـدعامتضـييق اخل ،اخلرييـة فـاتاــدا

اِعيا األكالاِة    قصعتها.  على املسلمني تادا

 ،كل املوبقـات الكـربىبوالأ أتت  ،وتشتت أوصاهلا أخطر السموم الأ متزق األمة ،ولكمل الدولة العلمانية 
وســائل لتبقــى دول العــامل اإلســالمي مفككــة ضــعيفة يســهل ألعــداء هللا أن يتالعبــوا اــا ويتحكمــوا يف تعمــل بكــل ال

 منهوكة تعـي  علـى األحـالم الورديـة وسـراب املشـاريع النهضـوية العلمانيـة سياستها وال يكون ذلك  ال ببقائها دوال
ْمات اهلا . وكم جر ت هذه النظرم العمياءاملتغربة واملستلبة  ال  اواقعهـا املعاصـر مل يسـتفد منهـئلة على األمة و ممل األ

فبـدل أن تـدفع األمـة    امـتال  انصـية العلـم والتطـور والتقـدم؛  و املالحـدم. والصـهيونيني أعـداء هللا مـمل الصـليبني
  !!!14تشغلها يف متاهات بيزنطية

مي له أسبابه الكثريم ولكمل ما يهمنـا هنـا الذي تعي  فيه الدولة العلمانية يف العامل اإلسال االنبهار ابآلخر؛ ن حالة 
ْرع جرحـا غـائرا يف قلـ  األمـة اإلسـالمية ردحـا طـويال مـمل الـزممل ومـا يـزال ؛هو  براْ السب  األكثر أمهية . الذي 

الـذي سـرى يف كثـري مـمل دول العـامل اإلسـالمي. تلـك الفكـرم املسـمومة الـأ تـدعو    أن تكـون  15القومية هنا داء 

                                         
13
 164ص: ، هـ 1427-الرياض، تجاهات و مدارسا :تفسير التاريخ :د.نعمان السامرائي - 
14

مصطلح منبثق من الصراع الجدلي الذي كان بين النصارى البيزنطيين حول عيسى عليه السالم حول هل هو ناسوتي أم الهوتي في  - 

لمسلمين في ثوابتهم نفس الشيء ينطبق على حرص العلمانيين على تشكيك ا .رية البيزنطية من قبل العثمانيينوقت تدك فيها اإلمبراطو

 الشرعية وإشغالهم في أمور حسم الشرع فيها!!!
15

أشابه ماا تكاون بادعوى الجاهلياة مان التعصاب للقبيلاة ويكفاي ، ترتكز على الجنس والعنصر وال تبالي بالمبااد  وال بالعقائاد القومية: - 

وأول خطر منها على العاالم ضاياع الدولاة العثمانياة إذ عمال لفساد هذه الدعوة أنها كانت وال تزال السبب في تمزيق األمم التي تظهر فيها 
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مهـا أســاس هنضـة الدولـة واجملتمــع. والقيـادات العلمانيـة لنــت أن هـذا هـو الطريــق  ،ولــيس العقيـدم ،اللغـة والتـاري 
إليقاظ اجملتمع ممل غفلته وحتريك طاقاته ملواجهة أعداء األمة اإلسالمية. لقد كان غياب العقيدم عمل قلوب هـؤالء 

الأ فتكت ابألمة ودمـرت قواهـا. لقـد نظـرت هو الذي دفعهم    مثل هذه األفكار املضللة  ،مث اجلهل اثنيا ،أوال
القيادات العلمانية ممل سياسـيني ومفكـريمل    ةريـ  أورواب فوجـدت أن القوميـة هـي الـأ قـادت أورواب    النجـاح 

لتكـون هـي وسـيلة النهـوض وعامـل  ؛واإلسـالمية و   االنتصارات. ولذلك ملا ال ترفـع الرايـة ذاهتـا يف األمـة العربيـة
ْار"الفرنسـي  مـا قـرأت مـا انقشـه املستشـرق عو وممل أر  كمل شتان بني البيئتني!لالتقدم.   "فكـرم عـمل  "مارسـيل بـوا

 فيقول:  ،ومغايرهتا املفهوم الغر  "األمة اإلسالمية 
وهـى جت مـع مــمل  ،"لـيس لفكـرم األمـة اإلســالمية مقابـل يف فكـر الغــرب وال يف جتربتـه التار يـة. فاجلماعـة اإلســالمية

و الفـرد ينــدمج يف  ..ويتمحـورون حــول كـالم هللا القدســي ،يؤلـف بيــنهم رابط سياسـي وديــين يف آن واحـداملـؤمنني 
فالنيــة  ،الفرديـة واســتبطان  رادتـه وصـفاته اخلاصــة كمـؤممل ،اإلسـالم ابجلماعـة املؤمنــة ابلتسـاوي عـمل طريــق شـهادته

ْميــة حــدد االمتثــااملعلنــة واجلهــر ابلكــالم شــرطان مــمل شــروط االنتمــاء    اجملتمــع. وبصــور  ل ملشــيئة هللا البنيــة م تال
 .16. وهكذا تكون النظم التأسيسية للجماعة مشروطة ابلعبادم الواجبة عليها حنو هللا"االجتماعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 :اثنيا

 التيار العلماين والصحوم اإلسالمية ممل الصراع املفاهيمي    أسالي   دارم الصراع!
                                                                                                                                     

فكانت ثورة )أتاتورك( وضاياع الخالفاة العثمانياة وتمزياق ، اليهود على إثارة األتراك ضد العرب وحرضوهم على اختصاص تركيا باألتراك

 العالم اإلسالمي إلى دويالت.
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غــري -مفــاهيم ومصــطلحات مســتوردم  يهــ : Conflict conceptuelملفــاهيميا لصــراعبدايــة نقصــد اب 
 اخلـالف الشـقاقيتساهم يف أتجيج و ثخان جراح  ،توافق ابينهمبني طرفني ال يوجد  ةأو متعارض ممتضاد -شرعية

 الواحد خلدمة األعداء. بني اإلخوم داخل صل  العقيدم والديمل

واملناقشــة العلميــة اهلادئــة هلــذه القضــااي  التــدخلفهــو Conflict Management   دارم الصــراعأمــا  
ْعة وحتوله   مل املفاهيمية امللغمة عالقة سـلمية مسـتدامة بـدال مـمل  نع تدهور مواقف االختالف بني األطراف املتنا
 االنفجار والعنف.

يف  هـا تباعاملقـرتح  األربعـةهـي األسـالي   :Conflict Management stylesأسـالي   دارم الصـراع ف 
 : دارم الصراع والأ تشمل

املســـبقة عـــمل اإلســـالم الـــأ روجهـــا املشـــوهة كـــل األفكـــار وتصـــحيح املغالطـــات و  وذلـــك بســـح  :التعـــاون -1
 املستشرقون قبل املستغربون. 

سـالمي أصـيل  ن كـان األمـر يتعلـق أبمـور شخصـية كمـا هـو الشـأن ابلنسـبة لعمـر بـمل  وهـو مـنهج  :الالمباالم -2
،  حا أردت أن يستفزين الشيطان بعزم السـلطان، ال عليك :فقال ،ضي هللا عنه ملا أمسعه رجل ما يكرهعبد العزيز ر 

 :واستسمح الشاعر فأقول!  ذا شئت!انصرف ، فأانل منك اليوم ما تناله مين غدا
 !فـال جتبه *** فخـري مـمل  جابته السكوتُ "  ذا نطق "العلماين

 :أيضا وهلل در الشاعر  ذ يقول 
ْاخرا *** ن رمى فيه غالم حبجر؟! ما  يضري البحر أمسى 

ـْورم الغضـ  تسـري يف نفـس املسـلم كمـا يسـري  ني؛عقيدم املسـلم لتطاول علىمتعلقا اب األمر.أما عندما كان   فسا
عنـدما عظـم أمـر -الذي قد يبدو للـبع  تطرفـا فكـراي  –لنا يف سريم املصطفى عربم وعظة و . ! الكهرابء يف البدن

رسول هللا صلى هللا عليـه وسـلم    فبعث ،  على عم الن  صلى هللا عليه وسلم ابلتهديد الشديد والوعيداملشركني
وال حتملين مـمل األمـر مـا ال  ،على نفسكو فأبق علي  ،فقالوا كذا وكذا ،وقال له: اي ابمل أخي  ن قومك قد جاؤوين

وهللا لـو وضـعوا  !ضـعف عـمل نصـرته فقـال: اي عـموأنـه  ،أطيق فظمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أن عمه خاذلـه
مث اسـتعري  ،مـا تركتـه–حـىت يظهـره هللا أو أهلـك فيـه – األمرالشمس يف مييين والقمر يف يساري على أن أتر  هذا 

فـو هللا ال أسـلمك ، اذه  اي ابـمل أخـي فقـل مـا أحببـت :أبو طال  فلما أقبل قال لهفلما و  انداه  ،وقام ،بكىو 
 :أنشدلشيء أبدا. و 

ــوهللا لمل يصلوا  ليك جبمع  هم ***حىت أوسد يف الرتاب دفيناـ
 17فاصدع أبمر  ما عليك غضاضة ***وابشر وقر بذا  منك عيوان

                                         
17
، 2001، دار المعرفة، بحث في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصالة والسالم :الرحيق المختوم :الدين المباركفوري صفي- 
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حرمـات   وقفت ابملرصاد لكل توجهات الغـرب ملـا جتـرأت قيـد أحلـة علـى انتهـا ،اإلسالميفلو أن كل دول العامل 
 -عفـوا التخريـ  -هنال عليه أبنواع شـىت مـمل اإلصـالحات اهل فحظي بنوع ممل التسا -لكمل لألسف–املسلمني 

 هلل در الشاعر  ذ يقول:
  ن البناء  ذا ما اهند جانبه***مل أيممل الناس أن ينهد ابقيه!                               

 :ويقول آخر
 مىت يبل  البنيان متامه**** ذا كنت تبنيه وغري  يهدم؟!

 ونصـحهموسطية الديمل اإلسالمي وتبيان مفاسد املفـرطني والغـالم مـمل أبنـاء اإلسـالم : وذلك بتغلي  الوسطية -3
كمـا يـرى بعـ  العلمـاء –النسـبة للجماعـات اإلسـالمية بف!الصنفني!! يمل؛لئال حكـم علـى اإلسـالم مـمل خـالل هـذ

العقالنيـني بعيـدا عـمل ولكمل أبفكار املفكريمل  ،تفاعل مع الواقعأن ت ما :يف أغل  بلدان العامل اإلسالمي-املتمرسني
 !ولكنهم ال يفقهون الواقع ،ومنهجهم سليم يف اجلملة ،وآخرون لديهم علم شرعي بناء شرعي حمكم .

ممل منطلـق جنتمـع علـى مـا .املنالرم اهلادفة البعيدم كل البعد عـمل األحكـام املسـبقة املشوشـة لقنـوات االتصـال-4 
والـرد  تواصـلتعد هذه الدراسة أحوذجـا متواضـعا لل فنا عليه!اتفقنا عليه ويوضح وينصح بعضنا بعضا على ما اختل

 ..على بع  أفكار العلمانيني
و قامتهــا وتوطيــدها أمــر يصــع  أن يســتغين عنــه مــمل ينشــد نشــدان الوحــدم اإلســالمية وتقويتهــا  بنــاء العالقــات و 

ــا مــا تكــون ابالحتكــا  املباشــر وغــ ،اإلصــالح والتغيــري ــاس بشــىت  ذ أن التوجيــه والنصــيحة غالب ري املباشــر مــع الن
كمــا أن التــأثري الفاعــل  حــا يكــون ابالتصــال ابآلخــريمل والتحــاور معهــم   ،أصــنافهم الثقافيــة وشــرائحهم االجتماعيــة

 !ومساع آرائهم وتوجيههم التوجيه السليم الذي  دم قضااي األمة اإلسالمية ويدفع عنها حيف األعداء
 ،قـري ليـه وسـلم اـذه الطريقـة يف التعامـل ؛حـىت أنـه كـان يغشـى منتـدايت ولقد اعتىن الرسول الكرمي صلى هللا ع 

ـــل ـــزور القبائ ـــف  مـــمل اليهـــود ويعـــود املرضـــى، وي ـــس مـــع أشـــراف القـــوم وعـــامتهم ويشـــار  يف األحـــالف )حل وجيل
 -بعد توفيق هللا–االجتماعية والأ متكمل اا فلما فعل ذلك استطاع أن يبين قاعدم متينة ممل العالقات  ،الفضول(

 ممل أن ينشر دعوته ويقيم دولته.
 و ذا املصلحون يف القوم انموا****هنضت بينهم جيوا اخلراب!

 ملاذا املفاهيم واملصطلحات؟ بداية *
 :ريف املصطلحاتعممل  

 . 18" العرف اخلاا" هو -

                                         
18
-مراجعة أمين الخولي–ترجمة النصوص الفارسية عبد النعيم حسن ، تحقيق لطفي عبد البديع، كشاف اصطالحات الفنون :التهتاوي - 
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عــمل املعــىن اللغــوي ا  معــىن آخــر لبيــان  ،وقيــل هــو  خــراج الشــيء ،هــو اتفــاق القــوم علــى وضــع الشــيء -
 19اد"املر 

"تعريف  ت  ابأللفـاظ الـأ تتصـل مبجـال مـمل اجملـاالت املعرفيـة يف العلـوم الطبيعيـة أو اإلنسـانية لـدى هو -
 20 اعة ممل الباحثني يف ميدان معني"

 ن األصل يف تسمية املفهومات وصياغة املصـطلحات أن جيعـل أمـام كـل مفهـوم أو شـيء مصـطلح أو رمـز لغـوي  
، تصـاا .و ذا كـان للمفهـوم عـدم أمسـاء أو كـان االسـم الواحـد داال علـى معـانواحـد يكـون حمـل تواطـؤ أهـل االخ
.مــمل أتيت أمهيــة ضــبط 21وينعــدم التفــاهم بــني النــاس!" ،بــل  ــتلط احلابــل ابلنابــل، فــإن التواصــل الفكــري يضــطرب

 املصطلح:
 *ضبط املصطلح مطل  شرعي وعلمي: 
 يدفع بنا    مقاربته شرعيا وعلميا: ،ديولوجية ن تعدد مضامني املصطلح الواحد واختالف توجهاته اإلي 
ضبط املصطلح مطل  شرعي: يقول ابمل حزم الظاهري:"واألصل يف كـل بـالء وعمـاء وختلـيط وفسـاد اخـتالط  -أ

فيجعلـه السـامع  ،وهـو يريـد أحـد املعـاين حتتـه أمساء ووقوع اسم واحد على معـان كثـريم فيخـرب املخـرب بـذلك االسـم
أضــر شــيء وأشــده هالكــا ملــمل وهــذا يف الشــريعة  واإلشــكالالــذي أراد املخــرب فيقــع الــبالء  علــى غــري ذلــك املعــىن

وعل م ).فهذا الضبط املصطلحي يستمد شرعيته ممل كتاب هللا يقـول تعـا :22" اعتقد الباطل  ال ممل وفقه هللا تعا 
 .31ادقني(البقرم: آدم األمساء كلها مث عرضهم على املالئكة فقال أنبئوين أبمساء هؤالء  ن كنتم ص

ديمل العلم فإن ضبط  اإلسالمومبا أن  ،ضبط املصطلح مطل  علمي: ملا كان ضبط املصطلح مطل  شرعي -ب
 :املصطلح مطل  علمي .وتتجلى أمهية هذا الضبط ممل الناحية العلمية فيما يلي

فـاظ علـى مرجعيتــه ضـبط املصـطلحات أسـاس أتسـيس العلـوم وضـمان اسـتقاللية كـل علـم عـمل بقيـة العلـوم واحل -
 نظرية..(.، (والسفلى)مذه ..حضارم ،ثقافة، العليا)ديمل

 ضبط املصطلح ميكمل الباحث ممل جتن  الثغرات املنهجية واألخطاء املعرفية كذلك.-
 .23ضبط جذور املصطلح التار ية حد ممل التهجني املصطلحي  -
املصـطلحات واالعتنـاء اـا يف القـواميس اللغويـة و  األلفـاظلذلك ؛ كان لزاما يف هذا البـاب ضـبط املعـاين وحقـائق  

الـأ  ،وابلتـاي تتبـايمل وتتنـوع م خـذ البحـث العلمـي ،ألن كثـريا مـمل النـاس ختتلـف فهـومهم، وحتقيقها علميا وشرعيا

                                         
19
 .129ص:-م1993-هـ 1413، 2ط–بيروت –مؤسسة الرسالة –الكليات  :الكفوي - 
20
 . 137ص: ، 1999الكتاب العرب(  د. حالم الجياللي: تقنيات التعريب بالمعاجم العربية المعاصرة )منشورات اتحاد - 
21
  1/172:ودون تاريخ، بدون طبعة، اليافيعبد الحكيم  :تقديم، شحادة الخوري، دراسات في الترجمة والمصطلح والتعريب - 
22
 . 464ص:-8ج -3بيروت م –دار الجيل  –تحقيق لجنة من العلماء ، اإلحكام في أصول األحكام :ابن حزم الظاهري - 
23
شعبان – 408العدد، مجلة الوعي اإلسالمي، علم أصول الفقه نموذجا :ضبط المصطلح مطلب شرعي وعلمي :المودن هللا د.عبد- 

 بتصرف يسير.، 64م ص:1999ديسمبر-ـه1420
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بـدل البحـث عـمل املقصـد ، تشـغلها يف التفاهـات ردحـا طـويال مـمل الزمـان ،اإلسالمية األمةتساهم يف متزيق أوصال 
 العمارم واالستخالف يف األرض التمكني لديمل هللا سبحانه وتعا ! ،العبودية :خلق اإلنسانالشريف ممل 

ـــ*  ـــار ي  :للتـــدافع املصـــطلحي ةاحملطـــات التار ي ملقارنـــة جتـــربتني يف هـــذا اجملـــال لنتبـــني الســـياق العـــام واإلطـــار الت
 نقف عند جتربتني:  مثال يف احلقبة احلديثة؛ إلشكالية املصطلح

م( بعثات 1912-1868تتمثل يف الياابن الأ سعت    تغيري معامل التخلف فأرسل اإلمرباطور ماجيي ) األو -أ
 تقنية غربية وروح ايابنية.:غنية.والثاين نطالبية لتحقيق هدفني اسرتاجتيني:األول:جي  قوي ليااب

 :وهي جتربة العامل اإلسالمي الأ عرفت ثالث مراحلالثانية: -ب
 بــدأت مــع جتربــة طــه حسـني وشــبلي الشــميل وأمحــد خــان و، " الغــرب علــى صـواب":شــعاره :هــارمرحلـة االنب -1

م وكان يف اخلامسة والعشريمل مـمل عمـره . 1826أرسل يف بعثة حممد علي    فرنسا عام  الذي :رفاعة الطهطاوي
طـري  ،غريـراك  ..ريمل مـمل العمـرولكنـه مـع ذلـك يف اخلامسـة والعشـ ،حمبا للعلـم نعـم ،انااك بني أقرانه نعم ،ذكياك نعم))

ومت تسـليمه  ..جاء ممل أقصى الصعيد حيث البؤس والضنك    قل  ابريس حبدائقها وميادينهـا ومباهجهـا ،العود
فتنـوه وجعلـوه يشـاهد أروع احملافـل الـأ  ،ساسـي سلفسـرت دي انه البـارون الفرنسـي ،   أخطر مستشرق وأدهاهم

ْقتهـــا املخربـــة وقضـــى يف ابريـــس ) ،،النســـاءفتتـــألق معهـــا مفـــاتمل  ،تتــألق أنوارهـــا ( 6انتزعـــوه مــمل بـــؤس الصـــعيد وأ
وجـان  ،وقرأ مؤلفات فـولتري ،والفلسفة واآلداب الفرنسية ،واجلغرافيا ،ودرس التاري  ،تعلم فيها الفرنسية ،سنوات

لـوم الـأ ( كيف ميكـمل لسـت سـنوات أن تلـم هـذه الع(والرايضيات ،وتعلم فمل العسكرية ،ومونتسكيو ،جا  روسو
حـىت مدرسـة  وان يكـون مـا ألفـه سـطواك علـى كتـ  ،تكون خطفـاك كحسـو الطـائر)شابت هلا نواصي الرجال  ال أن )

وهـذه املدرسـة أحـدثت صـدعاك يف ثقافـة  ..األلسمل الأ أنشأها مل تكمل ممل بنات عبقريته بل إبيعاْ مممل در بـوه هنـا 
ْهر يف انحيـة ،،األمة وقسمتها    شطريمل والولـائف طبعـا تكـون لألخـريم حيـث  ،رسـة األلسـمل يف انحيـةو مد ،األ
  24((يدرس فيها املستشرقون

ْدواجية يف االصطالح - ألبنـاء  الفكريـة واليقظـةهي مرحلة التقابالت و ن شئت مسينها مرحلة الـدفاع  :مرحلة اال
خــالل اآلخــر يف ضــوء وهــي مبنيــة علــى مــا يســمى ابملعرفــة التنالريــة أي معرفــة الــذات مــمل ؛ اإلســالميةالصــحوم 

وملا حتملـه غربية واستنباهتا يف الوسط اإلسالمي ؛المصطلحات  ْخمنتيجة استفحال ! اإلسرتاتيجيةأهدافه ودوافعه 
–الشـورى والدميقراطيـة –احلداثـة والرجعيـة  -مـمل قبيـل العلمانيـة والـديمل ممل مضامني خطريم على ديننا وعقيـدتنا!

بحــــث عــــمل مـــزااي اإلســــالم والثقافــــة اإلســـالمية مــــمل خــــالل التصــــورات كانــــت حبــــق مرحلـــة ال..التقـــدم والتخلف
 !!!..واإليديولوجيات الأ تصور تفوق الغرب وجناحه يف كل اجملاالت

وميكــمل تسـميتها أيضــا ابلرجـوع    األصــل مـع االســتفادم مـمل جتــارب  :الســتقاللية والبحـث عــمل الـذاتمرحلـة ا -
ــزال الطريــق ..اآلخــر العلميــة ملــا نشــهده علــى أرض الواقــع مــمل هتجــري أمــوال املســلمني  ،طــوياللكمل لألســف مــا ي

                                         
24
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This file was downloaded from QuranicThought.com



 

19  

وهجرم األدمغة اإلسالمية وتشيكلة حكومية يف الغال  ممل أبناء الطبقة الثرية الأ تربت يف  ،واستثمارها يف الغرب
تبقـى  أحضان الغرب! واالقتصار على اسـترياد الصـناعة واخلـدمات دون الوصـول    مسـتوى اإلنتـاج الذايت..هلـذا 

 كل التنظريات حلد الساعة ممل قبيل الشعارات ليس  ال!
 :* غاايت وأهداف ضبط املصطلح

الغــرب  ــرتع ويصــنع والعــرب ختتلــف يف  وقــد يقــول قائــل مــا الغايــة واهلــدف مــمل هــذه الضــجة املفهوميــة ؛بينمــا
 !املصطلح

هـذه الكلمـة  ولكـمل ،ت اندرموقـد ال تتعـدى ذلـك  ال يف حـاال ،أو ثـالث كلمـات ،أو كلمتـان ،كلمـة فاملصـطلح 
يستعصـى فهمـه علـى املنطـق وقـوانني  وهلـا مفعـول السـحر الـذي ،25قادرم علـى أن تفـرم العقـول والقلـوب ومتألهـا

ــدم عــمل احملاكمــات احملــددم ــر العواطــف والغرائــز ،العقــل. وغالبــاك مــا تكــون بعي مــمل خــالل -وتكتســ   ،ملتبســة أبث
 ،واهنـدامات غـائرم ،ويصـبح هلـا يف مسـريها تضـاريس انتئـة ،الك لـال -ولـرف ولـرف ،اسـتعماهلا بـني شـع  وشـع 

امللتويـة  وتصرخ ممل بني حروفهـا األهـواء والعواطـف ،آاثر النفوس ممل حقد وحسد وضغينة وانتقام وتنعكس عليها
ـــــــــــ  ـــــــــــري مـــــــــــمل االدعـــــــــــاء والتطـــــــــــاول وحـــــــــــ  التغل ـــــــــــف التواءهـــــــــــا بكث ـــــــــــأ تغل  .والســـــــــــيطرم ال

 اعـة ؛ فتحـول اجتـاه تفكـريه أو تفكـريهم مـمل  يتناوهلـا فـرد أو ،ة" سـحريابختصار هو "حبة" أو "جرعةواملصطلح 
كـأن تطرحـه  اعـة   ،وقد يتسلل هذا املصطلح    العقل العام تسـلالك  ،- ن مل تفقده التفكري أصالك -جهة    جهة 

 فيطـرح مـمل خـالل وسـيلة عامـة ككتـاب أو  ذاعـة أو ،ه وانتشـارهمصـلحة أو هـوى يف شـيوع أو شـخ  صـاح 

ـــاهج دراســـية..فيُـْلتـاقاط وُيســـتعمل ويشـــيع ـــ وال ميضـــي وقـــت قصـــري حـــىت تضـــاف ،صـــحيفة أو من ـه الشـــروح  لـي
فتمتـد جـذوره يف أرٍض وِفـد  ،أبسـالي  احلكمـاء واملنظـريمل وتشذب انعكاساته الضارم عمل طريق تزيينه ،يوالـحواش

 .26فكـــــــــــــــــــراك وافـــــــــــــــــــداك وثقافـــــــــــــــــــة هجينـــــــــــــــــــة :ويبـــــــــــــــــــدأ يعطـــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــاره ،عليهـــــــــــــــــــا

: أوال أن الغرب هو الذي فرب  هذه املصـطلحات وصـنعها أن مفعول املصطلح خطري العتبارات عدمأيضا أقول  
واثنيا سرعة ابتالعها ممل طرف الثلـة املنبهـرم مـمل العلمـانيني  ،لبلبلة و اثرم الفتنة بني أبناء األمة الواحدملعلى عينه 

.واثلثا أن هـذه املصـطلحات تتجـاْو اإلطـار دون فحصـها وعرضـها علـى ميـزان هويتنـا اإلسـالمية)الكتاب والسـنة(
                                         

وال أدل على ، ومدى صعوبة استيعاب مغزاها في بعض األحيان، وبالرجوع إلى تراثنا اإلسالمي نعثر على خطورة الكلمة والمصطلح - 25

فدخلت المرأة على الخليفة بكامل هدوئها وهي ، ولدها وسرق ماله -رحمه هللا-تلك المرأة التي قتل أحد جنود هارون الرشيد ذلك قصة

لقد حكمت فقسطت" فظن ، وفرحك بما أعطاك، " أقر هللا عينك:السالم عليك يا أمير المؤمنين :تكظم في سريرتها ثورة غضبها فقالت

ويحكم :غير أن الخليفة وحده أدرك المعاني الخفية المتوارية وراء ظاهر الكالم .فقال، خليفة بالخير والفالحالحاضرون أن المرأة تدعو لل

فهي ، أقر هللا عينيك أي أسكنهما عن الحركة :كيف يا أمير المؤمنين قال: فأما قولها :إنها تدعو علي بالثبور والهالك .قال الحاضرون

أي المتكبرين .وأما  76القصص: (:)إن هللا ال يحب الفرحين:ك هللا بما أعطاك فتعني به قوله تعالىفرح :تدعو علي بالموت ؛أما قولها

أي الظالمون ؛فالفعل قسط يعني ظلم  15::الجن)وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا(:لقد حكمت فقسطت فتعني قوله به قوله تعالى :قولها

 بينما أقسط يعني عدل.

ة توظيف الكلمة الجميلة في تاريخنا اإلسالمي ؛ من ذلك أن عمر بن الخطاب مر على قوم يجتمعون على شعلة في السياق نفسه نجد قيم

يا أهل الضوء ولم يقل لهم يا أهل النار لما لهذه األخيرة من داللة قدحية في قاموس عقيدة المسلمين ففضل رضي هللا  :من النار فقال لهم

 عنه استعمال الضوء بدل النار! 

 
 1998ديسمبر، 1408 ربيع اآلخر،  (9)العدد، الغريبة مجلة البيان نحن أسرى المصطلحات - 26
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ْن للـدفع اـا  الشكلي    املضمون حملاولة دق  سفينها يف قلـ  األمـة اإلسـالمية و شـغاهلا اـا عـوض التفكـري املتـوا
التجربة الغربية يف جمال الثقافة املنحلة أو على حد تعبـري املفكـر  استنساخ ؛ورمي اا    )الرقي والتقدم(حنو األمام

ْورا ْر ؛ فلــو أخــذان النمــوذج الــذي يــردده العلمــانيون ابســتمرار: اليــاابن ، املقايســة الســطحية. -إلســالمي عــدانن 
" كانــت اليــاابن دولــة متخلفــة اقتصــاداي ومل تكــمل أبــدا أهنــا :مــا قالــه املفكــر الفرنســي برترانــد راســل يســتمعوا   لف

 متخلفة ثقافيا" وهلل در الشاعر  ذ يقول: 
 القيد * * * فهال انتفضتم ممل رقود قد برح   الماإلساي شباب 

 !مالکم واملبادد الصفر واحلمر * * * وقرآنكم منار الوجود
على رأسـها: نوعيـة العالقـة بـني املعجـم واملصـطلح  ،هذا النوع ممل املصطلحات يطرح جدايا عدم قضاايأن  ،ورابعا

رى. خصوصكا عندما يتعلق األمر ابلبعد االجتمـاعي وبني املصطلح وما حيل  ليه ممل مفاهيم ممل جهة أخ ،ممل جهة
والثقايف الذي يتحر  فيه هذا املصطلح. فالسياق االجتماعي والثقايف يعكس نوعية املفاهيم الأ ينقلها املصـطلح 

 كما يعكس أيضكا نوعية العالقة بني املعىن اللغوي  ،على مستوى احليام الأ يعيشها املستعملون له أفرادكا و اعات
 27واملعىن االجتماعي

والكلمــات الوافــدم تعــرف اللغــة العربيــة كيــف  ،والواقــع الــذي نلمســه يف لغتنــا أهنــا مل تتحــرج يف األخــذ عــمل غريهــا 
ولقــد حــاول علمــاؤان منــذ القــدمي اللجــوء    مــا هــو متــاح مــمل وســائل الصــرف واالشــتقاق والنحــت  ،تســتوعبها

هتم احليلة عرَّ  أما الرتاث اللغوي فممل الصعوبة استسهال التصرف فيه على غـرار مـا فعـل بوا. واالستعارم: و ذا أعو
ما يـزال حياـا يف وجـداننا بلفظـه  ،رغم القرون السالفة ،األوربيون مع تراث اللغتني اليواننية والالتينية امليتتني. فرتاثنا

الـرتاث الـأ مـا تـزال جتـنح    وما يتطلبه املصطلح ممل ختصي  وشفافية يف التدليل يتعارض مع ألفاظ  ،ومبفاهيمه
وتعـــدد الداللـــة يف األلفـــاظ عمليـــة غـــري  ،ممـــا يـــؤدي حبكـــم التـــاري  واجملـــاْ    تعـــدد الداللـــة ،التعبـــري و   اإلبـــداع

مــمل هنــا كــان  ،تنــدرج فيــه اصــطالحية؛ ألن حتديــد املفهــوم فيهــا يــرتبط ابلســياق ولــيس ابمليــدان التخصصــي الــذي
 ،ا وإبحلــاح مصــطلحات مثــل:  رهــابفممــا يــروج يف صــحافتنا العربيــة حالياــ ،ة صــعبكاالتعامــل مــع األلفــاظ الرتاثيــ

هلا مفاهيم قدحية عند الغرب وحنمل ننقلها أحيـاانك بظالهلـا العنصـرية دون  ، خل…وية سالم ، سالم سياسي، أصولية
ــــا ،وهنــــا  مصــــطلحات تر ـــت    العربيــــة علــــى عجـــل وشــــاعت ،احـــرتاْ ــــا خاصا يف الثقافــــة  مــــع أن هلـــا مفهومك

 .28اإلسالمية
"حتديد املفاهيم" تنشأ عندما يـتم نقـل هـذه املفـاهيم مـمل جمتمـع    آخـر  تلفـان ثقافـة ولغـة وعقيـدم  ذن مشكلة  

وحط حيام ومستوى حضارم ؛ذلك أن استنبات املفاهيم يف بيئة حضارية مغايرم ال يـؤيت نفـس الثمـار الـأ آتتهـا يف 
كمــا أســلفنا –عليــه الشــيعي علــي شــريعأ "جغرافيــة الكــالم" .بــل اخلطــري يف األمــر  وهــو مــا أطلــق ،بيئتهــا األو 

                                         
27
 . 1995الرباط ، د. عباس الصوري: الرصيد المعجمي في اللغة العربية - 
28
، 44ص: ، 94 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة / ع، في مجال اإلعالم واالتصال: مفاهيم مصطلحية الدكتور عباس محمد الصوري - 
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تفهـم بــه كـل الظــواهر االجتماعيـة واالقتصــادية  Standard أن تصـبح املفــاهيم الغربيـة معيــارا قياسـيا -الـذكر
 يف الفصل الثاين. الثقافية وحىت الدينية يف البيئة املسلمة .هذا ما سنراه حبول هللا خبصوا  لة ممل املفاهيم

 :ونظرية التدافع املصطلحي* عوملة اإلعالم 
ــ 1991ففــي حماضــرم ألقاهــا دينــز فينــرت عــام  هــذا القــرن الــذي يشــرف علــى األفــول أطــول  فا رِ قــال فيهــا: "عا

امتـدت مـمل احلـروب الصـليبية    العصـر احلــديث.  ،طالـت أكثـر مـمل آلــف سـنة ،واإلسـالم 29مواجهـة بـني الغـرب
آال وهــو اجملااــة مــع  ،هــا هــو الصــراع يعــود ابلنســبة لــه    حمــوره الرئيســي ،الغــرب احلــرب البــاردم وبعــد أن أهنــى

 .(30)" اإلسالم
ـا بذاتـه-مبوج  ذلك  -لقد أصبح اإلعالم الغر   ـا قائمك لـه مبادئـه وجماالتـه ومناهجـه ولـه مصـطلحات الـأ  ،علمك

ملصطلحات جي  أن مير عـرب املخـابرات واملختـربات الغربيـة الرباغماتية. والتحكم يف هذه ا-حتدد تصوراته النفعية 
ْية السياسية واإليديولوجية ،الصهيونية-  !وهو جمال ثقايف معقد ومتداخل يتسم بنوع ممل االنتها

ــني األفكــار واحلضــارات أصــبح لكعــالم أمهيــة يف توجيــه حركــة   نعــم! يف خضــم ثــورم املعلوماتيــة والصــراع الــدائر ب
وجــود هـذا التقـدم والتطــور العلمـي والتقــين للمعلوماتيـة ال ميكـمل جتاهــل دور اإلعـالم أو التغاضــي ومـع  ،اجملتمعـات

" يف عهـد :. يقـول أحـد املفكـريمل اليهـود وال  فى على احد ما لكعالم مـمل أتثـري علـى تكـويمل العقـل املتلقـي ،عنه
ونظرا للمهنية العالية والتكنولوجيا املتطورم .مل"املركانتيلية ممل ميلك الذه  العامل وحاليا ممل ميلك اإلعالم ميلك العا

الــأ ولفهــا الغــرب يف الفربكــة واهلوليوديــة الراقيــة الــأ اســتعملها يف اخلــداع ؛روج ألابطيلــه لتحقيــق م ربــه وأهدافــه 
العـامل اإلسـالمي دون أن ميضـغها  بعـ  أبنـاء ابتلعهـا -الـأ لألسـف-اإلسرتاتيجية ولعل أمهها حـرب املصـطلحات

 :ممل أهم هذه املصطلحات .وهلا    جذور ثقافته اإلسالميةوح
وهـذه الكلمـة  (fantametalist: وهي كلمـة ف مرت ـة ومنقولـة عـمل األصـل الالتيـين هـو )مصطلح األصولية-

يف اإلســالم مصــطلح حممــود يــدل عــل املتمســك  لكــمل. أطلقــت بعــد العصــور الوســطى علــى املتطــرفني املســيحيني
 !أبصول دينه

                                         
29
من العسير جداً تحديد الغرب بتعريف معين يشمله بجميع فئاته وهيئاته؛ ألنه مكون من عناصر معقدة تجعل من الصعوبة بمكان وضعه - 

، بيت األبيضأو ال، تحت العنوان االختزالي )الغرب( فهذه مجرد تسمية لتعريف سهل يستعمل في اللغة اليومية. فالغرب ليس فقط اإلعالم

مع األخذ  ..الخ؛ ولكنه أيضاً له ثقافة ذات مرجعيات معتبرة وحضارة وتاريخ ..أو أو، أو اللوبي الصهيوني، أو االستشراق، أو االمبريالية

هشام  .في االعتبار أن الغرب مكون أيضاً من عدد غير محدد من األفراد والحركات وجماعات الضغط التي ال تقع ضمن أي من تلك الدوائر

 (.6م( ص:)1997 -هـ 1418، الطبعة األولى، دار ابن حزم، موقف الغرب من اإلسالميين )بيروت :العوضي

مع المشروع الغربي االستئصالي الذي يسعى إلى إقصاء اإلسالم وتشويه معالمه الصافية؛ وذلك بدعم بعض التيارات إذن ؛مشكلتنا و

دون التفكير الجدي في قضايا إعداد اإلنسان المسلم ، عى إلى تشتيت أوصال األمة اإلسالميةالعلمانية التي تشكل بوقا دعائيا لهم ؛ فتس

 !!!..وتنمية مناطق العالم اإلسالمي، إعدادا شرعيا وعلميا

(
30

، بياروت، 40العادد ، مجلاة الانهج، ترجماة صابيحة مشاورب، ( هايتس دينز فينتر "هال يشاكل اإلساالم السياساي خطارا علاى أورباا "

 .237( ص1995)صيف
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ــــر قــــراب ك هــــي ، Colonisation الكلمــــة الفرنســــية وهــــي مرت ــــة عــــمل :ماراالســــتع- بينمــــا الكلمــــة األكث
بينمـا تـوحي  ، وهي كلمة متواجدم يف القاموس اإلسـالمي وهـي أكثـر تعبـريا ك  االستكبار و االستدمار االستخراب و

 .كلمة االستعمار    التعمري وترقية الشعوب وتطويرها
املصـلحات تروجيـا لتشـرذم العـامل اإلسـالمي يتفـق معظـم املـؤرخني علـى أن مصـطلح وهو أكثر  الشرق األوسط:- 

لهــر أول مــا لهــر يف كتــاابت املــؤرخ العســكري األمريكــي الفــرد  The Middle East)الشــرق األوســط( 
( National Review ذ اقــرتح يف مقــال نشــره يف جملــة ) هــو مــؤرخ أمريكــي و(Mahanاثييــت ماهــان )

ـــروس واألملـــان   طـــالق هـــذا املصـــطلح علـــى ،1902يف أيلـــول  الصـــادرم يف لنـــدن ْع عليهـــا بـــني ال املنطقـــة املتنـــا
لقد أصبح معلوما أن مصطلح الشرق األوسـط هـو أكثـر  ..31املنطقة الواقعة بني اهلند واجلزيرم العربية والربيطانيني

ق شــىت عربيــة وتركيــة يضــم بــني جناحيــه أقوامــا مــمل عــرو  ،فهــو مصــطلح سياســي واقتصــادي ،مــمل مصــطلح جغــرايف
لكـمل الداينـة السـائدم هـي اإلسـالم. ومتتـد حـدوده لتحتـوي الـوطمل العـر  ولكـمل جمـزءاك –وممل أداين شىت  ،وفارسية

ًك مبصــر دون الشــمال األفريقـي مث  ســرائيل وتعــانق ذراعـاه بلــداان تصــل    أفغانسـتان وحــىت  هــورايت آســيا  مبتـد
 العامل اإلسالمي .جزء ممل قرب واألدق هو الوسطى اإلسالمية مشاال. واملصطلح األ

ابإلسـالم..  حاول البع   لصاق التخلـف الـذي تعـاين منـه بعـ  جمتمعاتنـا العربيـة واإلسـالمية :الدول املتخلفة -
اإلنسان يف حيام سعيدم مسـتقرم..  ويقولون:  ذا كان اإلسالم يف حقيقته دعوم للتقدم واحلضارم وحتقيق طموحات

والضعف رغم الثروات الكثريم والنعم الوافرم الأ أنعم هللا عليهم  املسلمون أكثر ممل غريهم ممل الفقرفلماذا يعاين 
أو واقعنــا  األمــر لــيس معقــدا وال حتتــاج القضــية لفلســفة أو تربيــر معــني نــدافع مــمل خاللــه عــمل مواقفنــالكــمل اــا؟ 

منهجـه يف حياتنــا االجتماعيــة أو  ونطبــق املتخلـف.. فالقضــية واضـحة وهــي أننـا مل نعــد نلتـزم بتوجيهــات اإلسـالم
على املستوى اجلماعي.. مث أنيت بعد ذلك وحنمل اإلسالم  السياسية أو االقتصادية.. ال على املستوى الفردي وال

 ..سب  أخطائنا
ْعــم اليهــود جــزءف مــمل احلــائط الغــر  للحــرم القدســي الشــريف  اإلعــالمالــذي يــروج لــه  -حــائط املبكــى - فهــو يف 

و ترجـع هـذه التسـمية أن الرسـول صـلى هللا دل حـائط الـرباق بـ -هيكـل سـليمان عليـه السـالم ثر مـمل آاثروآخر أ
ــاب يف مكــان ابحلــائط الغــر   ــط الدابــة قــرب الب عليــه وســلم؛ ركــ  الــرباق حــىت ابب املســجد األقصــى حيــث رب

ألنبيـــاء وعـــرج بـــه    ودخـــل املســـجد حيـــث صـــلى اب ،يف احللقـــة الـــأ كـــان يـــربط فيهـــا األنبيـــاء مـــمل قبـــل ،للحـــرم
  السماوات العال.

املصــطلح الثــاين مـــمل )كما ســـنرى يف القــدحي –وهـــذا املصــطلح لــه مدلولـــه اإليــديولوجي  اإلســالم السياســي: -
الــأ مرجعيتهــا اإلســالم ؛تســتغل  احلكومــات؛ يــروج يف وســائل اإلعــالم أن   ن شــاء هللا( سلســلة املفــاهيم امللتبســة
األحـزاب النصـرانية الـأ حتكـم أوراب  ق أهـدافها اإلسـرتاتيجية.لكمل كيـف ينظـر الغـرب   الديمل ذريعة ومطية لتحقي

                                         
31 -orient au xxe siecle-Le moyne :Pierre derriennic-Jean  ،Colin 2eedition ،Paris .1983.P5 
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اليوم كاحلزب الـدميقراطي املسـيحي يف أملانيا)بزعامـة املستشـارم مريكـل( والـوالايت املتحـدم بزعامـة احملـافظني اجلـدد 
للعــامل األول( أن )فيحــق  ،افظوغريهـا مــمل الــدول هــي املســيطرم علــى الواقــع السياسـي وتقــوم علــى أســاس ديــين حمــ

 يؤسس أحزاب على أساس ديين ويستهجمل ذلك ممل املسلمني ذلك!
وهي تعين العلوم الأ ال ختضع لتوجيه الوحي أو االستقاء مـمل الـوحي .وانتشـر هـذا املصـطلح  العلوم اإلنسانية: -

ية. فعلينـا يف العـامل اإلسـالمي أن نبحـث كلية اآلداب والعلوم اإلنسان:يف العامل اإلسالمي فتجد يف كل مكان تقريباك 
 !عمل أمساء ممل تراثنا ونتجن  املسميات الغربية.وما حتويه ممل مسوم

مل تكمل حتظى بنور  ،وقلواب الهية ،فحني جاءت هذه األلفاظ واملصطلحات الرباقة واملشينة مألت صدورا خاوية 
 اإلسالم وعلمه فتتحصمل به!

 للديمل فحىت ذكر كلمة )هللا( يعد أمراك غري علمي.وممل األمثلة على ذلك وهكذا نشأ العلم يف الغرب معانداك 
ْاك يف جماله فلم ا كت  كتابه )اإلنسان ذلك اجملهول(  املفكر والعامل الفرنسي املتخص  يف األحياء كان عاملاك ابر

س بوكاي اقتنع وحتدث فيه عمل الديمل أصبح ينظر  ليه ابحتقار.والعامل الفرنسي املتخص  يف اجلينات موري
ابإلسالم ولكنه كان  شى ممل  عالن  سالمه خوفاك أن يستهزأ به وال يقبل كالمه. وقد أعلمل  سالمه وأصدر كتابه 

 .32)العلم احلديث بني التورام واإلجنيل والقرآن(
 ثالثــــــة أقســــــام:   بشــــــكل عــــــام  املســــــتوردموإبمكاننــــــا أن نقســــــم املصــــــطلحات  ،علىىىىىىم  ىىىىىىو  مىىىىىىا سىىىىىى   
ـــ مصـــطلحات حت1 وقـــد وضـــعها أصـــحاب األفكـــار والنظـــرايت واملـــذاه   ،لكســـالممـــل فكـــراك ومضـــموانك  الفـــاك ـ

 ،والدميقراطيــة ،املاديــة التار يــة ،احلداثــة، البنيويــة كمصــطلح  ،لتعــرب  عــمل أفكــارهم وفلســفاهتم ،الفلســفية والسياســة
 .اخل..واليسار ،واليمني ،واالشرتاكية

كمصـطلح السياسـة والسـلطة والعقـل والـروح   ،ي دون االشـرتا  يف املعـىنـ مصطلحات يقع فيها االشـرتا  اللفظـ2
والـنفس والغريــزم واحلـزب واألمــة والــوطمل وكثـري غريهــا مـمل املصــطلحات الفلســفية واالقتصـادية والفقهيــة والثقافيــة 

 .اخل..والسياسة
، اجلهـــاد، نهــي واملنكـــراألمـــر ابملعـــروف وال، والتجديــد ،مثـــل البعثـــة، مصــطلحات  ســـالمية بلفظهـــا وحمتواهــا -3

 ..العقيدم الشريعة، التوحيد
مــادام العــامل اإلســالمي خاضــعا للغــرب يف العلــم والسياســة والصــناعة )رحــم هللا الشــي  حممــد الغــزاي  ذ يقــول: و 

تغزو بضـائعه العـامل اإلسـالمي وبيوتـه وجيوبـه كـل  ،التجارم ميت  الغرب دمه وحفر أرضه فيستخرج منها ماء احليام
ويسـتعري منـه الرجـال ليـديروا  ،فتستخرج منها كل شيء .وما دام العامل اإلسـالمي يسـتديمل مـمل الغـرب األمـواليوم 

ويشغلوا الولائف اخلطريم ويدربوا جيوشه ويستورد منه البضـائع وجيلـ  منـه الصـنائع وينظـر  ليـه كأسـتاذ  ،حكومته

                                         
32
 هـ1403جامعة الملك سعود، محاضرة األستاذ محمد قطب، االتجاهات الفكرية المعاصرة - 
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فال يستطيع أن يواجه الغرب فضال عـمل أن يناهضـه وال يصد عمل رأيه  ،وال يربم أمرا  ال إبذنه ،وسيد ورب ،ومرب
 .33(ويغالبه

.واملوفـق مـمل وفقـه  حبـول هللا ونفس الشيء ينطبق على ابقي املصطلحات الأ سنقف عند بعضها يف هذا البحث 
 هللا.
علـى  فـذالنوا غـالق االنغالق على الذات و العزلة و     ويف هذه الدراسة أننا ندع األو قد يفهم القارد للسطور  

 ةاالقتصـاديالتنميـة  و اجملتمع املسلم وقطـع كـل اتصـال مـع احلضـارم الغربيـة الـأ بلغـت أوج قوهتـا يف اجملـال التقـاين
فهـو جمتمـع تلتقـي فيـه  ،هو اجلمع بني الثبـات واملرونـة اإلسالميهذا أرادت .فإن خصائ  اجملتمع    فما  كال!؛

 الشاعر الفيلسوف  قبال. صالبة احلديد ورقة املاء السلسبيل كما قال
 -الـأ هـي وضـع  هلـي اثبـت ،أي الشـريعة–الأ جاءت ابلن  اإلهلي الثابت  ،وهذه "الصيغة اإلسالمية" الفريدم 

ا.. بينما وكلت أمر املتغريات    الفقه املتجدد واملتطور  والفقه –حتفظ  سالمية و هلية املرجعية واملصدر دائمكا وأبدك
ْنــت بــني ثبــات الــن  وتطــور التفســري البشــري للــن  .. هــذ-هــو علــم الفــروع ه "الصــيغة اإلســالمية" هــي الــأ وا

اإلهلــي الثابــت.. و عــت بــني ثبــات "الوضــع اإلهلــي" وتطــور "االجتهــاد الفقهــي".. أي  عــت بــني ثبــات املرجعيــة 
 وبني تطور االجتهاد الفقهي املواك  ملتغريات الواقع عرب الزمان واملكان. ،والن 

مـمل  -كما حقق علمـاؤان–لى املسلمني اقتباس كل ما أمكنهم ممل العلوم املادية والتطبيقية وما يتعلق اما جي  ع 
 ،ال يتمـــان  ال إبتقاهنـــا والتفـــوق فيهمـــا ،فـــروض الكفايـــة .كمـــا أن واجـــ  اجلهـــاد اإلســـالمي والســـيادم اإلســـالمية

  . وما نتعرض له اآلن ممل ضـغوط مـمل طـرف وعلماء اإلسالم متفقون على أن ما ال يتم الواج   ال به فهو واج
وما تسعى    فرضه ممل خالل مشـروع الشـرق األوسـط الكبـري ةرم ومشـروع الشـرق  ،الوالايت املتحدم األمريكية

األوسط اجلديد وجتديد اخلطاب الـديين وتغيـري الـربامج التعليميـة وتـدخلها يف الشـؤون الداخليـة للمسـلمني  ال بعـد 
ل الردع ووسائل القوم الأ ختيف كل ممل سولت له نفسـه التطـاول علـى عقيـدم املسـلمني وحيـاهتم     وسائانافتقار 

 !اخلاصة ككل
 ن الرصــيد  "يقـول: -عجـل هللا شـفاؤه–للــدكتور فريـد األنصـاري  ِبطولـه ههنـا أورد كالمـا نفيسـا :خالصـة 

كـل فرعـون يف التـاري  مملكتـه.  نـه األسطوري الـذي كـان لـدى فرعـون ممـا تركـه سـدنة الفراعنـة هـو الـذي بـه حكـم  
و"الدميوقراطيـة الليبرياليـة"  ،و"حريـة املـرأم" ،أو قل  هنا )سلطة اإلعالم(! وليسـت مفـاهيم "احلداثـة" ،سحر الكالم

وما شااها ممل مقوالت ساحرم؛  ال وسائط  عالمية أنتجها كهنـة  ،و"الشرعية الدولية" ،أو "العدالة املطلقة" ،اليوم
ار؛ للتمكني للمستكربيمل وحتقيق غطرسة املتغطرسني ومتديد للمهـم العتيـد!  ن اإلنسـان ملـا يتـوهم أنـه العصر الكب

 أو أنه ال يستحق أن يكون حرا؛  ضع بصورم تلقائية ململ غلبه اذه األكذوبة! ،مغلوب على أمره

                                         
33
 19ص:، مشكالت في طريق الحياة اإلسالمية :محمد الغزالي - 
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ــتُـْعِملا وُيْســتـاْعماُل يف احلــروب ا ، ن األســلحة الفتاكــة الرهيبــة اليــوم ملعاصــرم؛ مــا كــان هلــا أن تفعــل يف ممــا اْس
اإلنسان فعلها؛ لوال أن الفراعنة اجلدد سحروا أعني الناس واسرتهبوهم! سواء يف ذلك جنودهم وضحاايهم  يعا! 
فقد سحروا أولئك مبا أومهوهم ممل أنه )عمل صاه( فنفذوه! وسحروا هؤالء مبا أومهوهم مـمل أنـه ال طاقـة هلـم اـا! 

 مث تدمري!  هنا قوم الكلمة! و نه ِسْحُر الكالم! ،ثري وختديرفكان هلا ما كان ممل أت
ممل هنا كانت معجزم هذا العصر هي القرآن! القرآن مبا ميلكه ممل قوم خارقة يف حتريـر اإلنسـان مـمل عبوديـة 

هــا. وختضــعه ملــمل يهــدده ابلقتــل والتشــريد في ،ومتلــي عليــه تقــديس احليــام الفانيــة ،الشــهوات الــأ تـــثقله    الــرتاب
القرآن مبا ميلكه ممل سلطان رابين علـى النفـوس جيعلهـا تبصـر حقيقـة أنـه: ال  لـه  ال هللا الواحـد القهـار! حركـةك حيـةك 
أبديةك يف الكون ويف التاري ! وأن كل استكبار ممل دوهنا هو حم  افرتاء وهراء! القرآن مبا لـه مـمل خاصـية التحويـل 

 جزئـي ضـئيل يـدور يف فـالاـٍك قصـري مـمل متـاع الـدنيا الشـهواين؛    كـائمل  الوجداين العميق ملسار اإلنسان؛ مـمل ِجـْرمٍ 
بعـني القـرآن واسـتعالء  -يف سـريه العظـيم    هللا.. حيـث يـرى  ،كوين كبري يدور يف فـالاِك امللكوت الرابين الفسيح

 رب العاملني! ويدر  يقودها هللا ،كيف أن كيد الشيطان كان ضعيفا حقَّ ضعيف! وكيف أن املعركةا كونيةف   -اإلميان 
الــأ أرهبــت العــامل جبيشــها وســالحها؛ جمــرد حــور مــمل ورق! مــىت ُأْهــِرقا عليهــا مــاء  ،آنئــذ أن ســباع العوملــة الطاغيــة

 القرآن ذابت يف الطني!
ال فكا  ممل أكاذي  الكالم وسحره  ال جبهاد ونضال مستميتني؛ ألن كسر أغالل السـحر ال بـد فيـه  ،نعم

ال وســيلة لــذلك كلــه  ال إبنتــاج كــالم مضــاد لــذلك الســحر ومغالــ  لــه! كــالم يصــنع رجــالا  ولكــمل؛ ،مــمل تضــحية
ُهْم  عدادا! الرجال الذيمل يرون احلقائق كما هي يف الطبيعة ال كما يصورها السحرُم الكبار يف خطاب  ،القرآن ويُِعدُّ

ال يـُْفعاـُل شـيء يف الوجـود  ال بـه! حـىت احمليط بفضاء املستضعفني  يهاما وتوهيما! ذلك هو األساس الذي  ،العوملة
يف معركـة عاقاِديَـٍّة كـربى بـني عقيـدم  ، ذا غلبه متكَّمل ممل نشر سلطانه عليه وقهره.  نه  ذن جهاد املقوالت واملفـاهيم

اإلســـالم؛ و ديولوجيـــا العوملـــة العلمانيـــة املتوحشـــة! معركـــة رفـــع فيهـــا )النظـــام العـــاملي اجلديـــد( رايـــة كلمـــة الـــدجل 
يف سـياق  ،ورفع القرآن فيها راية )كلمة هللا(. وممل هنا قول هللا تعا  يف بصريم عظمى ممل بصـائر اآلايت ،للةاملض

اِهْدُهْم ِبِه ِجهاادكا كاِبريكا!()الفرقان:  (.52احلديث عمل حجية القرآن العظيم: )فاال ُتِطِع اْلكااِفرِيملا واجا
يصــنع الســالم العــاملي حبــق!  ن الســالم لــمل تصــنعه  واــذا املنطــق الصــادق الصــريح كــان القــرآن هــو الــذي

وما ينتجه يف العامل كله مـمل خـراب ودمـار. مـا كـان للظـامل  ،غطرسة أمريكا وأحالفها؛ وال جربوت الكيان الصهيوين
أن يصــنع احملبــة والســالم! فالنــار ال تنــتج  ال اللهيــ  والــدخان! وأدرى النــاس اــذه احلقــائق هــو الظــامل  -أباــداك  -

جيعل السم القاتل عسال شافيا؛ فيأكله الضحية بيده  تاراك! متاما كما  ،ودجل اإلعالم ،ه! ولكنه سحر الكالمنفس
 34" ومنطق الباطل أبداك عرب التاري ! ،أكل آدم الفاكهة احملرمة  تاراك! ذلك هو أسلوب الشيطان

                                         
34
زودني به أستاذي  تحت الطبعبحث ، مجالس القرآن مدارسات في رساالت الهدى من التلقي إلى البالغ :ألنصاريالدكتور فريد ا - 

ويعد الدكتور من األساتذة الذين ركزوا على مدارسة القرآن واعتباره مشروع نهضة األمة وحصنها المتين  -عجل هللا شفاؤه–األنصاري 

 را!في مواجهة كل المدلهمات، فجزاه هللا خي
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 و شكالية التعميم!..* العلمانية املتطرفة 
نلمس آاثرها  الثقافية والعلمانية املتطرفة كثرياك ممل االختالالت واإلشكاليات والأتعاين بع  األوساط      

فالبع   ،!واإلسقاط العفوي دون متحي  بني وفح  دقيقممل ذلك  شكالية التعميم  ،السلبية يف واقع حياتنا
ط العمليات التطوعية ضاربني عرض احلائ -وممل يشتغل يف العمل اخلريي اإلسالمي املسلمنيأْن يصن ف  حلوا له

كلهم بتصنيف واحد ويف خانة   -و شاعة ثقافة التنصري بني املسلمني ،الغربية والأ يف العمق دراسات استخباراتية
فإ   ،معاملة واحدم دوحا نظر    كل حالة على حدم ()دون متييز بني مغالية ومفرطة واحلركات اإلسالمية !واحدم

واليهود  يعاك صنفاك  ،جتد البع  يعترب النصارى  يعاك صنفاك واحداك  ،تصنيفاك واحداك جان  تصنيف املسلمون  يعاك 
التنوع  تصادم أيضاك سن ة ،اخل وهذه املنهجية مع كوهنا تصادم الشرع احلنيف..صنفاك واحداك  وكذا املشركون ،واحداك 

وممل يطلع على سريم إلنساين السليم ا وابلتاي تصادم أيضاك قيم التعامل ،واالختالف يف سري الكون واخلليقة
املصطفى صلى هللا عليه وسلم أول ما قدم    املدينة صام ما يسمى بوثيقة املدينة لوقف كل املمارسات 

ر التظاهرات الضخمة يف الوالايت املتحدم ضد التصرف ككلنا يتذ  . !اإلسالميةالتعسفية جتاه ابقي الطوائف غري 
والقرآن الكرمي خري دليل على ذلك يقول  ..العراقأفغانستان و  حربه العدوانية على الغ  واملتعنت جلورج بوا يف

ماْنُه ِبِقنطااٍر يـُؤادِ ِه ِ لاْيكا جل عاله:"  ماْنُه ِبِدينااٍر الَّ يـُؤادِ ِه ِ لاْيكا ِ الَّ ماا واِممْل أاْهِل اْلِكتااِب مامْل ِ ن أتْا ُهم مَّمْل ِ ن أتْا  واِمنـْ

ناا يف ُدْمتا عالاْيِه  ُْم قااُلوْا لاْيسا عالايـْ ُهْم يـاْعلاُمونا  قا ئِمكا ذاِلكا أبِاهنَّ   . {75} اأُلمِ يِ نيا ساِبيلف وايـاُقوُلونا عالاى اكِ  اْلكاِذبا وا

 *الوسطية يف  دارم الصراع:
 اإلعجاْ الوسطي يف القرآن الكرمي: -1
  .ممل سورم البقرم 143اآلية  هي -” وكذلك جعلناكم أمة وسطا تعا  يقول“

  .القرآن الكرمي يفآية الوسطية الوحيدم  هي -

 .آية  286سورم البقرم عدد آايهتا  - 

  .سور القرآن الكرمي وهى أطول -

 .وسط سورم البقرم متاما  هي( 143آية الوسطية ) -

 . واجلغـرايف ،والتـار ي ،العقائـديوعالقاهتـا بواقـع األمـة  رمز لكل الوسطيات النصية هيهذه الوسطية الرقمية  -

  !ما أعظمه ممل شرف..والغري  يف األمر أن يتوصل العلماء    أن مركز الكون هي الكعبة املشرفة
 بل منهج حيام وهنضة لألمة: حوذج راقي يف  دارم الصراع..الوسطية -2
ْق الفكــري بــني التطــرف الــديين والالديــ  ين .فــاألول يــرف  فالوســطية مــنهج  ســالمي أصــيل لتجــاْو ضــخامة املــأ

ابلبــت واملطلــق كــل مــا يــرد مــمل الغــرب غثــه ومسينــه وابلتــاي يعــي  يف شــرنقة وانغــالق دون تفاعــل مــع مســتجدات 
وهذا طبعا! ن دل على شيء فإحا يـدل علـى جهـل ابألحكـام الشـرعية وعـدم حتقيـق املنـاط مبفهـوم  ،العصر وآلياته
 األصوليني.

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

27  

معتـربا أن االنسـالخ عـمل اهلويـة دليـل علـى  ،أفكار الغرب دون التمييز بينهـا أما الطرف الثاين بىن كل أحالمه على
و ال كيـف نفسـر مسـاندم  ،انسيا أن الدول املتقدمة ما قطعت قيد أحلة مـع ثقافتهـا األصـيلة ،التمرد على التخلف

أن املغلــوب نصــرانية!وقد قــال يف حقهــم عــامل اجتمــاع العمــران:"يف -جــورج بــوا إلســرائيل    عــمل عقيــدم صــهيو
ْيـــه وحنلتـــه وســـائر أحوالـــه وعوائـــده " هـــذه الفئـــة بعضـــهم حكـــم بلـــدان  مولـــع أبـــدا ابالقتـــداء ابلغالـــ  يف شـــعاره و

وملا تغالط يف فكـره أن  ،معتقدا الكمال مبا وقر عنده ممل تعظيم للغرب، املسلمني بعقلية األجن  وبفكره املستورد
 !س لغل  طبيعي أرحي بل لكمال الغال االنقياد واخلنوم الكامل للمتقدم ماداي لي

وابلتــاي يــؤدي األدوار عينهــا الــأ كــان يقــوم اــا املســتعمر القــدمي . مــمل هنــا مت أتســيس دور ثقافيــة أجنبيــة بــبالد  
املسلمني ؛ الأ مل أتت حبا لسواد عيوننا وخلدمة بلداننا ابالحتياجات الضرورية وامللحة ممل علوم الفيـزايء والطاقـة 

بل تركز كما هو ملموس على العلوم اإلنسانية واالجتماعية والفلسفات واآلداب برؤى غربيـة تشـيع  ،مثالوالط  
  35الشبهات والفكر املري !

أما الفريق الثالث الوسطي؛ فريى أن االسـتعانة بعلـوم الغـرب وحضـارته املاديـة لبنـاء اجملتمـع اإلسـالمي متطـور دون 
" األصـل يف العـادات اإلابحـة :ا ال تعادي العلم والتقدم! طبقا للقاعدم األصوليةاملساس جبوهر تعاليم اإلسالم ألهن

"األحكام الشرعية تتغـري وختتلـف حبسـ  :أو كما قرر فقهاء اإلسالمحىت يرد املنع واألصل يف العبادات التوقيف" 
ْمان   . " األحوال واألشخاا واأل

تزيـدان حـوادث األايم  ال  ميـاان ابألصــول الـأ قـام عليهـا الــديمل " ال :يف هـذا يقـول الشـي  عبـد هللا كنــون رمحـه هللا 
وال تتقدم املدنية احلديثة خطـوم    األمـام  ال وجنـدها متـأثرم خلطـى اإلسـالم يف النظـام العـام الـذي وضـعه  ،احلنيف

ام االجتماعيــة واحليــ ،واإلدارم واحلكــم وتــدبري املنــزل ،والــداخل واخلــارج ،ســواء يف الســلم واحلــرب ،لسياســة البشــر
أن املدنيــة اإلســالمية جيــ  أن تكــون هــي املقيــاس لصــالحية مــا  -دائمــا-علــى اإلطــالق . ولــذلك كــان مــمل رأينــا 

ومــا خالفهــا جيــ   ،فمــا وافقهــا مــمل ذلــك كــان صــاحلا ومقبــوال ،يعــرض مــمل الــنظم والقــوانني السياســية واالجتماعيــة
وال  ،ألن الشـكليات ختتلـف ،ر واملـادم ال يف العـرض والشـكلرفضه ألنه ال خـري فيـه .واملقصـود املوافقـة يف اجلـوه
وأنزلنـا  ليـك الكتـاب ابحلــق وقــد أشـعر اـذا احلكـم قولـه تعــا  " ،اعتبـار اـا أمـام املـادم الــأ ال تبـديل هلـا وال تغيـري
حية ياملسـفـإذا كانـت مدنيـة أوراب قائمـة علـى أصـول  ،48 املائـدم "مصدقا ملا بني يديـه مـمل الكتـاب ومهيمنـا عليـه

  " 36فإن مدنية اإلسالم مستمدم ممل القرآن ومهيمنة مثله على مدنية أوراب، املستمدم ممل التورام واإلجنيل
                                                  ****** 
ــــة "توليــــف ن    ــــزم  يف وصــــف اإلســــالم وأحكامــــه مــــمل طــــرف العلمــــانيني "املصــــطلحات الغربي ووصــــف كــــل ملت

 ،يؤدي    ضرر كبري حيث ختتلط مفاهيم اإلسالم مبفاهيم الغرب فال يدرى بعدها ما هو احلد الفاصل بينهابدينه؛

                                         
35
 بتصرف يسير، 4ص: ، 246العدد ، نقال عن مجلة البيان، كتاب االستعمار التبشير تأليف عمر فروخ الخالدي- 
36
 34العدد، نقال عن جريدة السبيل، 48ص:، المفاهيم اإلسالمية :الشيخ عبد هللا كنون- 
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وما هو احلق  احملـ  والباطـل احملـ . وعـادم مـا يـؤدي هـذا اخللـط الـذي ختفـى تفاصـيله عـمل عامـة النـاس    تركيـز 
وم اإلسـالمي خصوصـا  ذا كانـت احلضـارم الغربيـة وضـياع الفاصـل بينـه وبـني املفهـ ،املفهوم الغر  يف أذهـان النـاس

هي احلضارم السائدم يف العامل واملهيمنة كما هو احلال اليوم. وقد يؤدي اخللط بعرض املفاهيم اإلسالمية يف قوال  
فيتخــذون مــمل تلــك القوالــ  أو املصــطلحات املعتمــدم حجــة تثبــت صــدق  ،غربيــة    اســتفادم أعــداء الــديمل منــه

تعارضـها مــع اإلسـالم ممــا يسـهل هلــم عمـل بــث  أفكـارهم غــري اإلسـالمية بــني النـاس؛  ذ عــادم مــا  مفـاهيمهم وعــدم
 األلفــاظ مــمل آدم بــين ضــالل فأصــل(: هللا رمحــه) القــيم ابــمل يقــول تلتفــت النــاس    قوالــ  األفكــار دون معانيهــا.

". ومـمل وتعصـ  هـوى ذلـك    نضـافا  ذا فكيـف ، بطة أذهاانك  صادفت  ذا سيما وال ،املشتبهة واملعاين اجململة
 :أروع ما قاله أيضا

 !وبلوا برق النفس والشيطان ****له هربوا ممل الرق الذي خلقوا                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اثلثا:
 مصادره ومقوماته وأهم مدارسه:الفكر اإلسالمي

 بني الفكر اإلسالمي والطرح العلماين: أوجه املواجهة الفكرية!*
 !األرضان بني نظام يستمد شرعيته ممل السماء ونظام يستمد مرجعيته ممل شت

شتان بني طرح علماين كلُّ على موااله الغر  احلاقد أينا يوجهه ال أييت خبري هل يستوي هو وممل أيمر ابلعدل وهـو 
 على صراط مستقيم!
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. فمثل هواالء مثل ممل ميشي 22امللك (عالى ِصراٍط ُمْستاِقيم  أافامامْل مياِْشي ُمِكب اك على واْجهِه أاْهدى أامَّمل مياِْشي ساِواي ك 
على أرض متعرجة غري مستوية يكثر فيها العثار ، وابلتا  يسقط املاشي مكباك على وجهه ، وممل ميشي على جادم 

 مستوية مستقيمة ليس فيها عثرات ، فيصل    هدفه بسهولة.
ليس  ملنهج االسالمي االصيل واملنهج العلماين املادي املتذبذب ()أصحاب افاالختالف بني هاتني الطائفتني     

ا االختالف يف طريقهم حيث  ن  طرق  العلمانيني املقليديمل ألسيادهم البي  ممل الغرب يف كيفية املشي ، و ح 
ا ، فعاقبة ملتوية متعرجة فيها عقبات كثريم ، وطريق املهتديمل مستقيمة ال اعوجاج فيه احلاقد على ديننا وعقيدتنا

و ل هو االنكباب على االارض ، وعاقبة املشى يف الطريق الثاين هو الوصول    اهلدف ُُ  !املشي يف الطريق االا
ماثـاُل الَّـِذيملا اختَّـاُذوا ِمـمْل ُدوِن اكَِّ ) .37علـى تقـوى مـمل هللا ونظـام أوهـمل مـمل بيـت العنكبـوت أسـسبـني نظـام  شـتان

ثاِل اْلعاْنكا  وتِ  أاْوِليااء ا كاما ْيُت اْلعاْنكا  ُ ْت بـاْيتاك واِ نَّ أاْوهاملا اْلبُـُيوِت لابـا وِت اختَّاذا انُوا يـاْعلاُمون ُُ  41العنكبوت:(لاْو كا
البد ممل التمييز بني املفاهيم املغلوطـة وامللتبسـة والـأ أريـد هلـا التعمـيم والـرتويج مـمل خـالل لوبيـات اإلعـالم وممـمل  

" ينظـرون العلمانيـة أي أن النـاس بلـه "النخبـة املثقفـة ،الأ أريـد هلـا التضـييقوبني املفاهيم الصحيحة  ،سلك درام
 -حاشـا املنصـفني –أو بعني واحـدم وهـي عـني الغـرب احلاقـد علـى اإلسـالم وصـحوته  ، ليها ممل خالل وجه واحد

 داخل وخارج العامل اإلسالمي.
فكري اإلسالمي يف لل املتغريات الفكرية ماهي مقومات خصائ  املشهد الثقايف ال:واألسئلة الأ تطرح حبدم 

 القومية والعلمانية واحلداثة يف العامل العر  واإلسالمي؟ 
وهل علينا أن نطور منهجاك ابالستفادم ممل  ؟واخلط اإلسالمي احلاي املتسم ابلتشرذم شكلة يف املنهجاملوهل 

 مي؟العلوم الغربية مثالك ابعتبار القرآن الكرمي مركز املشروع اإلسال
أم أنـه  ،مضـافا  ليهـا املعتقـد ،والتقليديـة ،والقبليـة ،تراث حملى حمدود حبدود البيئة اإلقليميـة ،هل الفكر اإلسالمي

 ..؟ودرء للفاسدم والعاملية دون  غفال بع  اخلصوصيات احمللية الصاحلة ،ينشد الشمولية ،أساسه يفعقدي 
؛مـمل ذلـك ابـمل منظـور الـذي  حتديـداك واضـحاك وتعريفـاك دقيقـاك  جيـد أن للفكـر؛قـواميس اللغـة  ممل يراجـع الفكر: حد*

ـم تتفك ـرون .  38 .اخلاطر يف شـيء"  عمال"الفكر  ":مبا يلييعرفه  قـال تعـاي:ك كـذلك يُبـني ُ هللاُ لُكـُم اآلايت لعلك 

                                         
أنصاراً يرجون نصرتهم كمثل حال العنكبوت التي   تعالىلقد شبه هللا سبحانه وتعالى الكافرين و أوليائهم الذين اتخذوهم من دون هللا - 37

  . اتخذت بيتاً مكون من زوج و أوالد

تجبر العنكبوت الذكر على الجماع من أجل الحصول  فقد كشف العلم الحديث أن العنكبوت األنثى بعدما تنشئ البيت الذي تسكن فيه الذكر

أن يبذل  ى آخر رمق و عندما تحصل على حاجتها منه و تتيقن أنه أصبح ال يستطيعباستنزاف قواه إل على الحيوانات المنوية و تقوم

التي  المزيد و أصبح عبئا على العنكبوت األنثى تطيح برأسه و تأكله ؛ كما أن العناكب الصغيرة تغادر البيت في سن مبكرة فراراً من أمهم

تنتهي بانتهائها.. وقس ذلك على الخطط الماكرة للغرب  ذكر هي عالقة مصلحةربما تأكلها إن جاعت فعالقة العنكبوت األنثى و العنكبوت ال

و يموله ويدعمه  يخدم أهدافه اإلستراتيجية قد تعتمد على تيار..في تعامله المبني على سياسة الكيل بمكيالين -وليس المنصف-الحاقد

من خالل استنزاف ثرواته  أحوال العالم اإلسالمي الحاليةوقس ذلك على ..عسكريا وماديا ومعنويا ؛ وعندما تنتهي مهمته ينقض عليه

الصهيوني في تغيير المناهج اإلسالمية التي تراها أنها تهددها في أمنها  –الطبيعية والبشرية نتيجة التساهل مع مراكز القرار األمريكي 

 !!! ومصالحها اإلستراتجية
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ضــراا ن األمثــالوتلــك  ،)لــو أنزلنــا هــذا القــرآن علــى جبــل لرأيتــه خاشــعا متصــدعا مــمل خشــية هللا (219)البقــرم /
وعرفه  مام احلرمني اجلـويين بقولـه:" والنظـر يف اصـطالح املوحـديمل هـو الفكـر  .21للناس لعلهم يتفكرون( احلشر:

 39"    الصحيح والفاسد :الذي يطل  به ممل قام به علما أو غلبة لمل ؛ مث ينقسم النظر ا  قسمني

 ":الفلسـطيين بسـام اجلـرار يعرفـه كمـا يلـي فـاملفكر:: تعـددت التعـاريف يف هـذا الباب40الفكر اإلسـالمي*تعريف  
وهــو مــمل أعظــم حاجــات  ،وأتثـريه يف القناعــات والســلو  كبــري ،فكـر مشــوي يقــوم علــى أســاس مــمل العقيــدم الر ابني ــة

 41"اإلنسان املسلم يف كافة مراحل حوه.
ـــة الـــأ تلتـــزم "كـــل االجتهـــادات واإلنتاجـــات واإلبـــداعات ا يعرفـــه مبـــايلي:ف؛ الريســـوين الـــدكتور أمحـــد أمـــا  لفكري

فممل حيث املصدر أن يكون االجتهاد الفكري متعلقا ابالستمداد املباشر ممل  ،ابإلسالم مصدرا ومرجعا أساسيا هلا
حبس  ما يراه العامل  ،وتركي  منظوماته ونظرايته ،واستخراج حلوله و جاابته ،واستنطاق نصوصه ومبادئه ،اإلسالم
مسـتعينا  ،معتمـدا علـى ختصصـه وفكـره ونظـره ،عا حني جيتهد الباحث واملفكـروأما أن يكون اإلسالم مرج ،املفكر

 ،لكنـه يفعـل ذلـك كلـه يف ضـوء اإلسـالم ومقاصـده وقواعـده وثوابتـه ،بكل األدوات واملعطيات العلميـة املتاحـة لـه
 .42ويرد ما سوى ذلك" ،وما مل يتعارض معها ،فيقبل ما توافق معها

كلمـــة معاصـــرم مل تـــرد يف كتـــاابت العلمـــاء   -يـــرى أغلـــ  املفكـــريمل والعلمـــاءكمـــا   –كلمـــة الفكـــر اإلســـالمي و   
وكــان هنــا  احلــديث عــمل  ،التفكــر يف خلــق هللا عــز وجــل –و حــا كــان هنــا  عبــارم أخــرى هــي التفكــر  ،الســابقني

احلــرام ألن الشــريعة اإلسـالمية ال تقتصــر علـى بيــان احلـالل و  ،الشـريعة اإلســالمية هـي املــدد هلـذا الفكــر اإلسـالمي
وممل حصيلة هذا الفقه ومقاصد التشريع وحكمة التشريع بـْر مـا يسـمى  ،و حا تبني كلمة التشريع ومقاصده ،فقط

 ابلفكر اإلسالمي.
؛بـل بنظـرم مشوليـة -ديـدان الـبع   وكمـا هـ-ال ميكمل أن تتم بنظرم جزئية ضيقة  اإلسالمي ن فهم قضااي الفكر  

ــدرس حركــة  ــة مرســومكخطــوات عم  وتطــوره اإلســالمت ــرانمج شــامل ومتكامــل تلتقــي فيــه ممارســاته اجلزئيــة  ةلي يف ب
 بكليات أساسية حمددم ممل القرآن السنة.

مضامينها تظل اثبتة وراسخة لكمل  ،تتطور بتطور الزمان واملكان مفاهيم هلا ذاتيتها واستقالهلا اإلسالمي ن للفكر  
قـد  األصـيلثوابـت واملتغـريات..و ذا كـان الفكـر اإلسـالمي اإلسالم جيمع بـني الال تالشت القاعدم الأ تؤكد أن  و 

                                                                                                                                     
 )ابن منظور/ لسان العرب/ مادة فكر.(.- 38

 
39
، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت، تحقيق أسعد تميم، معلي عبد المالك الجويني: اإلرشاد إلى قواطع األدلة في أصول االعتقادأبو ال - 

 25ص:، 1985، الطبعة األولى
40
اب هللا من كت طبل أقصد بذلك العمل اإلسالمي المنضبط والمستنب، ال أقصد بالفكر اإلسالمي المفهوم "الكالمي" المتداول عند البعض - 

  ..وسنة نبيه الكريم صلى هللا عليه وسلم واجتهادات العلماء الربانيين والمفكرين المصلحين

أو كما قال أحد علماء المعاصرين "تعقيد العقيدة" لهذا ، وهذا ينطبق على العقيدة التي يحلو للبعض أن ينظر إليها من منظار علم الكالم 

 !!!..قيدة المسلم المعاصر بعيدا عن التأويالت والتلفيقاتتبسيط ع :ظهرت كتابات معاصرة من قبيل

 13، ص:فلسطين –البيرة ، مركز نون للدراسات واألبحاث القرآنية، بسام الجرار: دراسات في الفكر اإلسالمي - 41
42
 م(2007ـ )ه1428شهر رمضان ، وقضايا العصر: جريدة المساء المغربية سلسلة اإلسالميالفكر  :ألدكتور أحمد الريسوني- 
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فإننـا ال ننكـر أن بدايــة اقتحـام الفكـر الــدخيل ، لـل عـدم قــرون سـليما معـاال وحــائال دون أي تسـلل لفكـر دخيــل
وأصبحت تطفو  ،قد متت منذ وقت يسري عندما أخذ يدب اخلالف بني املسلمني األصيل اإلسالميحمراب الفكر 

وقــد كــان ذلــك بســب  عــدم  ،أحــزاب شــىت كــل واحــد يــدعو    مــا  يــل  ليــه أنــه عــني الصــوابمــذاه  وفــرق و 
االستقامة يف التفكري أو سـب  ضـعف اإلميـان يف النفـوس ممـا أدى    التحلـل مـمل االلتـزام أبسـس الكتـاب والسـنة 

ْعتم يف شيء فردوه    هللا والرسول  ن كنـتم تؤم:يقول تعا  ،43وتوجيهاهتما نـون ابهلل واليـوم اآلخـر ذلـك "فإن تنا
 59:خري وأحسمل أتويال"النساء

 املعاصر:بني القدمي و  اإلسالميةاملدارس الفكرية *
أرســل رســوله ابهلــدى وديــمل احلــق ليخــرج النــاس إبذنــه مــمل الظلمــات    النــور:" أييهــا النــ   ان مــمل املعلــوم أن هللا  

كمـا قـال صـلى   ،ابلرفيـق األعلـى حـىت أوضـح بـه السـبيلومل يلحـق  45أرسلنا  شاهدا ومبشرا ونذيرا "األحزاب:
وبقي األمـر كـذلك يف عهـد أ   ،44ليلها كنهارها ال يزي  عنها  ال هالك" ء"قد تركتكم على البيضا:هللا عليه وسلم

بكر وعمر بمل اخلطاب رضي هللا عنهما    آخر خالفة عثمان بمل عفان رضي هللا عنه حيـث كـان مقتلـه رضـي هللا 
فلمــا انتقلــت اخلالفــة    علــي رضــي هللا عنــه أطلــت البدعــة  ،ضــاه ســببا يف وقــوع الفتنــة والفرقــة يف األمــةعنــه وأر 
وتشـعبت  ،مث بعد اخلالفـة الراشـدم لهـرت الفـرق تـرتى ،وتشيعت الشيعة الغالية ،فخرجت اخلوارج املارقة ،برأسها

 ملل وحنل شىت!
 حـداث شـرخ أكثـر أرادوا  –رضعوا مـمل لبـان الغـرب الذيمل أي –ثلة ممل املتغربني  لهرت؛ األخريم اآلونةيف لكمل  

مدارسـة كتـاب عـمل جمـاالت احليـام ؛ بـل أشـد خطـورم  اإلسـالماملاديـة وحتييـد  األفكارممل خالل نشر  األمةفتقا يف 
)طــه  ومرجليـوت غربيـة اعتمــادا علـى املـنهج الشــكي لـديكارت هللا وسـنة نبيـه الكــرمي صـلى هللا عليـه وســلم دراسـة

( والقــراءم التار انيــة للجزائــري حممــد وعبــد هللا العــروي واملاركســية)املؤرخ املصــري حممــود  مساعيــل (ني حوذجــاحسـ
ْيد عمومـا ميكـمل التمييـز بـني ثـالث مـدارس ..وثقافة التحـرر املتسـي  جلمـال البنا أركون واملصري انصر حامد أبو 

 :ف مرجعيتهمعلى اختال اإلسالميالأ اشتغلت ابلفكر  - ن صح التعبري–
يف ســبيل ســخرت معلوماهتــا عــمل اإلســالم وةر ــه  ،حتريفيــة" -فهــي مدرســة "تشــويهية :املدرســة االستشــراقية -1

ْدهـــار للحركـــة االستشـــراقية وتنبين معـــامل املـــنهج ..مكافحته!ويعـــد القـــرن التاســـع عشـــر والقـــرن العشـــرون عصـــر ا
 على ما يلي:بشكل  تصر  االستشراقي

ْرع الشبه املضلة.دراسة الفرق الب -  اطنية ونشر ثقافتها املبنية على التشكيك و
 !وعرضها على أان أرقى أشكال الدميقراطية واحلرية الرتكيز على دراسة عوامل االنقسام والتشرذم يف اإلسالم -
 تشويه حقائق التاري  اإلسالمي . -

                                         
43
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 ..ي سقاط الرؤية الوضعية املادية العلمانية على قضااي الفكر اإلسالم-
وهي كثريم جدا ومتباينة ممل حيث املستوى والدقة العلمية والبعد عمل التعصـ  الـديين  ة ن الدراسات االستشراقي 

لكنهـــا علـــى العمـــوم تصـــدر عـــمل مفكـــريمل عاشـــوا يف بيئـــة بعيـــدم عـــمل اإلســـالم هلـــا حضـــارهتا وفلســـفاهتا ، والقـــومي
عــذر علــيهم فهــم دوافــع ســلو  املســلم يف حركتــه فيصــع  علــيهم تــذوق اإلســالم وابلتــاي يت ،ومقاييســها وأذواقهــا

الفرديــة واجلماعيــة وهــم يقيســون علــى التــاري  األور  يف تفســريهم حلركــة التــاري  اإلســالمي رغــم اخــتالف طبيعــة 
فهم  ،وال نغفل عمل كون األوربيني عموما ينظرن    العامل ممل خالل موقفهم املتفوق عسكراي وتكنولوجيا ،التار ني

  45مأثرم ألنفسهم و كل منقصة لسواهم" ينسبون كل
ميكمل القول أبن أصحاب املنهج العدواين ممل املستشرقني قد واكبوا يف أحبـاثهم ودراسـاهتم عمليـة الغـزو العسـكري 
ـــام بعـــ   ـــة للعـــدو احملتـــل وه مـــا يتمثـــل يف قي ـــة والفكري ـــة واإلســـالمية وذلـــك بفـــتح اجلبهـــات الثقافي للـــدول العربي

الفـات املذهبيـة والفكريـة والتأكيـد علـى الفجـوات والثغـرات بـني طوائـف املسـلمني وشـعوام املستشرقني إببراْ اخل
مـع شـرح اإلسـالم شـرحا يشـوهها وينحـرف اـا عـمل أهـدافها  ،وذلك ممل الوجهة الشعوبية أو اجلغرافيـة أو التار يـة

 .46سالمياألصلية وذلك كله ابإلضافة    متجيد الفكر الغر  و لهار تفوقه على الفكر اإل
والفكــر  أو املدرســة العلمانيــة السفســطائية وهــم ضــحااي الغــزو الفكــري الغــر :التار انيــة –املدرســة احلداثيــة  -2

عــدم االســتئثار ابلكتــاب والســنة؛ وهــي يف األصــل كلمــة حــق أريــد اـــا  :ويروجــون ملقولــة.  االستشــراقي املــاكر!
الغالـ  درسـوا مزابـل احلضـارم الغربيـة وولفـوه يف دراسـة  وهم يفابطل!أو كما قال النـ  الكـرمي صـدق وه كـذوب!

طعــمل يف ديننــا ويســ  أصــبحت  يــديولوجيتهم عــي ال ابلتــاي ،مصــادر اإلســالم وقــراءم ةريــ  اإلســالم قــراءم غربيــة
  !أن نسبة ال يستهان اا يشغلون أعلى املناص  يف اجلامعات ومراكز البحث العلمي!ولألسف نبينا!

ــل  ــه مــمل خطــورم أفكــارهم– اههــذا االجتــ وميث ــد العزيــز  -مــمل ابب التحــذير والتنبي طــه حســني وحســمل حممــود وعب
حممد عابـد األهواين وحممد عودم وحممد اجلوهري وحسمل حنفي وطي  تيزيين ووداد القاضي وعبد األمري ديكس و 

مـروم وحممـد  وأمحـد عبـاس صـاه وعبـد الـرمحمل الشـرقاوي وأمحـد صـادق سـعد وحسـني اينحـناجلابري واحلبيـ  اجل
يف دراسـة  يسـتخدمون أسـالي  البحـث االجتمـاعي الغـر  بشـقيه الرأمسـاي واملاركسـي ،وغـريهم ،هللا أمحـد خلـف

ا عـمل  -وهـو شـرط اإلميـان–البعـد الغيـ   الواقـع االجتمـاعي والفكـري للمجتمـع اإلسـالمي يف نشـأته وتطـوره بعيـدك
ــونأ  نووجــدانهم يتتلمــذون علــى أمثــال فرنســيس بيكــو  ،للمســألة ــدرو وماهنــامي ومريلوب ــورابخ ودي وديكــارت وفي

ْن ودي ونقلـوا أسـالي   ،وغريهم ،بور ومرجليوث وبيكر ورينان ومكسيم رودنسون وماركس و جنلز ومريتون وفلهو
 ،األملانيـة واملثاليـة ،واملادية الفرنسـية ،والتجريبية اإلجنليزية ،الغربية املختلفة ممل الشك الديكاريت البحث للمدارس

                                         
45
علوم مكتبة ال، يات السيرة النبويةامحاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد رو :السيرة النبوية الصحيحة :الدكتور أكرم ضياء العمري - 

 .35ص:، 1994-1415-الطبعة السادسة ، المدينة المنورة، والحكم
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والوجوديـة والبنيويـة الوليفيـة. والظاهراتيـة واملاديـة اجلدليـة  والفرويديـة والربا اتيـة التربيريـة ،واحلدسـية الربجسـونية
 .وغريها

ابلبحـث يف العلـوم العامـة  -تـاري ال ارعلى مد-متيز الفكر اإلسالمي الصحيح  :املدرسة اإلسالمية األصيلة-3
 حواها القرآن الكرمي والسنة النبوية تكفَّال ابإلجابة على املسـائل الغيبيـة الـأ وذلك ألن املفاهيم الأ ،واملعامالت

 ،العقليـةو واملناطقة قدميا؛وما يزال يرد ابملثل علـى ترهـات العلمـانيني املتطـرفني ابحلجـج النقليـة  حار فيها الفالسفة
ــل وجــود اإلنســان ومنشــأه ومســتقره وموقعــه مــمل الكــون واملســتجدات  تغــريات الدوليــةامل مــملوموقــع اإلســالم  مث

 ..والثقافة اهلدامة التقدمو التخلف  و موقفه ممل العلم والتنمية العصرية:
م يصارع وينالر األفكار العلمانية املاديـة الباليـة اسـتنادا    مصـادر شـرعية و الي فالفكر اإلسالمي األصيل  ذن؛ 

يف كتابه أعالم  رمحه هللا قال ابمل القيم ،يم اإلسالميةويف مقاصد وغاايت األحكام والتعال. حمكمة)الكتاب والسنة(
وأْسـفارا صـبحه أبي طريـق كـان؛ فـثم شـرُع هللا ودينـه  ،وقامـت أدلـة العقـل ،فإذا لهـرت أمـارات احلـقاملوقعني: ".. 
 ". ورضاه وأمره

 !ولكمل بضوابط!! الفكر اإلسالمي..والدعوم    التفكري*

لكمل بشرط املراعام  ،كان احلكيم والفقيه واملتكلم أن يفكر ويسرح خبيالهفبإم ،التفكري ليس حمجوابك عمل أحد 
فهنا  حدود ال ميكمل للعقل أن ينتج فيها..  ،والضوابط الشرعية الأ سطرها علماؤان االجالء... للمنهج القرآين

وقات املوجودم للتوصل وهلذا فإن اآلايت القرنية مل أتمران فقط ابلتفكري يف املخل ،وخارج ذلك ميكمل للعقل التأمل
ممل خالهلا    اخلالق سبحانه.. كما يف قوله تعا : )هو الذي أنزل ممل السماء ماءك لكم منه شراب ومنه شجر فيه 

ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب وممل كل الثمرات  ن يف ذلك آلية لقوم يتفكرون(  ،تسيمون
 .11-10النحل/ 

كما يف قوله تعا : )قل سريوا يف األرض فانظروا كيف بدأ اخللق مث هللا ينشئ النشأم   ،لتفكر يف كيفية اخللقو حا أيضاك أمرتنا اب
 .20اآلخرم..( العنكبوت/ 

  مكانوالديمل أمر به وليس فقط حث أو شجع عليه.. ولكمل مع ذلك ال يعين  ،فالتفكري ال شك يف مشروعيته
و حا حىت املشخصات  ،حلد الشرعي جمرد األحكام ممل األوامر والنواهيوال أعين هنا اب ،التجاْو للحد الشرعي

ككثري ممل احلقائق مثل اجلنة والنار واألمساء والصفات اإلهلية وما أشبه ذلك..   ،الأ تكفل الديمل برسم صورم هلا
 ففي مثل هذه احلقائق جي  التسليم مبا رمسه الشارع وعدم التجاْو    أكثر منه..

وال يوجهه حنو  ،بغي أن يوجه ا  البناء ال يف اهلدم.. أبن يعمل املفكر عقله يف بناء ذاته وبناء جمتمعهفالتفكري ين
مع  عطاء األولوية للوحي على حساب عقل اإلنسان احملدود القاصر ولنا يف قصة عمر بمل  .اهلدم يف البعديمل

ضر وال تنفع ولوال أين رأيت الن  صلى هللا أنك حجر ال ت  ين أعلم"  :يف مقولته الشهريم ..اخلطاب خري شاهد
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للن  صلى هللا عليه   تباعفقد أراد أن يبني  للناس أن هذا الفعل هو حم   ،" عليه وسلم يقبلك ما قبلتك
اكتس  احلجر األسود  و حا ،وعليه فإنه ال قدسية ألحجار الكعبة بذاهتا ،وليس ألن احلجر ينفع أو يضر   ،وسلم

 :قال للركمل . يكمل ألحد أن يقوم بتقديسه أو تقبيله ولو مل يرد ذلك األمر مل ،ر هللا تعا  بتقبيلههذه املزية ألم
 حا كنَّا رأينا به  ،وللرمل فمالنا :مث قال ،فاستلمه ،أين رأيت الن  صلى هللا عليه وسلم استلمك مااستلمتك ولوال)

..فهو توليف 47( "حن ُّ أن نرتكه صلى هللا عليه وسلم فالالن ُّ  شئ صنعه :مث قال ،وقد أهلكهم هللا ،املشركني
 !!!..ويف اآلن نفسه  تباع للوحي النبوي ،سليم للعقل ممل خالل معرفة قيمة احلجر األسود

دعائم احلداثة  ن الرد على كما سنرى يف –وهذا ال يعين البتة أن مل يعط األمهية للعقل ؛ فهو مناط التكليف  
  !سليم الصحيح اليضاد الوحي بل يوافقه ويزكيه شرط أن ال يتجاْو حدهفالعقل ال -شاء هللا

شـاءت حكمتـه أن جيعـل كـل كـائمل بشـري  ،ومفـاهيم متنوعـة ،لقد خلق هللا سبحانه تعا  الناس هلم عقول متفاوتة 
" :تقــول طبقــا للقاعـدم األصــولية الـأ ،يعمــل فكـره وعقلــه يف مـا يطــرح عليـه مـمل مــدهلمات وتغيـريات ،قائمـا بذاتـه

األصل يف العادات اإلابحة حىت يـرد املنـع"؛أي حـىت يـرد منـع شـرع لـذلك بنـاء علـى قيـاس شـرعي..هلذا فقـد نعـى 
 .23" ان وجدان آابءان على أمة و ان على آاثرهم مقتدون(الزخرف ":القرآن الكرمي على قوم ألغوا عقوهلم وقالوا

 ،واتساعها للزمان واملكان تشتمل على نصوا قطعية الداللةعلى هذا فغمل الشريعة اإلسالمية بعامليتها وخلودها 
وهنا  يف السياق ..ومتثل األصول والثوابت..ال حتتمل التأويل وخباصة يف جوان  العقائد واإلرث ،وقطعية الثبوت

 يف االجتهاد! األحقيةوليس كل ممل ه  ودب له  !ولكمل بضوابط..نفسه جمال لالجتهاد

علومات القرآنية والروائية شاملة هلذا املعىن.. كعمومات النهي عمل احلسد وعمل ويبدو ي أن الكثري ممل امل
 وعمومات الدعوم    اخلري وكثري ممل ذلك.. ،البغضاء

م تستهلك طاقتها يف هدم الغري حتت ضغط التحاسد  ،ولكمل ممل املؤسف جداك  ننا جند أحياانك عقوالك فذ 
جه جبد لبناء كل ما حوهلا واحملافظة على األعمال اإلجيابية ـ اخلري ـ بدل أن تتو  ،والتبايمل يف املواقف واألفكار

القريبة منها.قال سبحانه وتعا  فيما يشعر بذلك أيضاك: )وال تكونوا كالأ نقضت غزهلا ممل بعدم قوم 
 .92أنكااثك..( النمل/ 
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 :رابعا

 ممل حماولة أتصيل "الفهم"..املدرسة العلمانية
 !   ترويج "الوهم"

وجزء كبري  ،قنابل موقوتة يف منطقتنا العربية واإلسالمية ،ة وتطبيقاهتا على أرض الواقعجو جأعتقد أن املفاهيم املم 
وابلتاي سيضيع معها اجلهد يف الوقت الذي كان جي  أن يصرف االهتمام     ،ممل املعار  الفكرية سيكون معها

أحد خيارات الدول الشيطانية ممل يهود ونصارى يف طرحها   رقي وتنمية بلداننا ابلتفكري اجلاد! وهي ابلفعل
 كبدائل عمل اإلسالم الصحيح. يف هذا اإلطار.

واالطالع الواعي على السبل العملية املتبنام يف  رساهلا  ،حنمل مدعوون بقوم    فهم هذه احلمولة املعرفية عقدايك 
 ممل خالل تغليفها بغالف علمي!

 ال حضارم ممل غري معابد 
انوا فعالك يتبنون العلمية يف الطرح! فلريجعوا    دارسي حضارات التاري  الذيمل تبينوا أن كل احلضارات كان و ن ك

مبناها األول على أسس دينية و ميانية؛ يقول وول ديورانت: " نه و ن وجدت حضارات بغري بناء وعمـارم  ال أنـه مل 
ــــت هــــذا أن حركــــة اإلنســــا ،توجــــد حضــــارم مــــمل غــــري معابــــد"  ن ال ميكــــمل أن تنطلــــق  ال مــــمل أســــاس  ميــــاين.ويثب

وهنا  اجتاه آخر يزعم أن احليام قد استقر  أمرها على تبـين احلريـة اإلنسـانية الليرباليـة يف كـل شـؤون الـدنيا وال دور 
وقد انتهى عصر العقائد )األيديولوجيا( وممل هذه الكت  الأ أحدثت أصداء واسعة يف هـذا االجتـاه  ،لألداين فيها

ــاب اليــاابين األصــل األمريكــي اجلنســية "فرانســيس فوكوايمــا" املســمى: "هنايــة ورو   ج هلــا اإلعــالم الغــر  والعــر  كت
 ،ويســـتثين اإلســالم بـــبع  بقـــاايه الدينيـــة واخللقيـــة ،الـــذي يعلــمل فيـــه ســـقوط العقائـــد ،التــاري  واإلنســـان األخـــري"

ـــار يف السياســـة وا ـــة االختي ـــة )حري ـــة "صـــدام احلضـــارات"  ،القتصـــاد واالجتمـــاع(واالنتصـــار النهـــائي لليربالي ومقول
وقد صدر العديد ممل الكت  الأ تنعى العقائد والتمسك ابهلوية منهـا: كتـاب "الـنفس املبتـورم  ،لصمويل هنتجتون

 ،وله يف هذا االجتاه نفسه كتاب "أوهام اهلوية" ،هاجس الغرب يف جمتمعاتنا" للمستغرب اإليراين "داريوا شاجيان"
 لكتــــــــاابن ميـــــــثالن صــــــــورم حوذجيـــــــة جلهــــــــود املســـــــتغربني يف  ســــــــقاط اهلـــــــوايت داخــــــــل جمتمعاتنــــــــا.وهـــــــذان ا

 ن الثقافــة الغربيــة الــأ يتشــدقون اــا ويتبعوهنــا حــذو القــذم ابلقــذم ال متيِ ــز البتــة بــني املُــواي واملُعــادي! يقــول مــراد 
ولكنـه  ،حـىت مـع عبـدم الشـيطان ،واملللهوفمان يف كتابه "رحلة    مكة": " ن الغرب يتسامح مع كل املعتقدات 

ال يظهــر أي تســامح مــع املســلمني. فكــل شــيء مســموح  ال أن تكــون مســلماك".. حــىت ابلــرغم مــمل ركــوع بعــ  
 العلمانيني ممل أمثال "أركون" أمام أصنام الفكر الغر .. فالغرب ال يرضى منه  ال السجود. 

 منصة صواري  الدمار الشامل:
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 ن العالمانيني العرب واملسلمني مل أيخذوا ممل الغرب يف نشر األفكار العالمانية يف اجملتمعات  ،واحلق يُقال أيضاك 
فرو جوا لكابحية أكثر وللفسق والفجور! ونقلوا أعفمل ما وصل  ليه الغرب يف  ،العربية واإلسالمية  ال قشورها

لقرآن )كما فعل طه حسني ونصر جمال األخالق! فحىت تكون عالمانياك يتوج  عليك أن تفن د صدق رسالة ا
ْيد..(.  حامد أبو 

ويؤسفنا كما قال د. عبدالعزيز كامل بعد هذا أن جند ممل بين جلدتنا ممل جيعل ممل نفسه منصة تنطلق منها 
متعللني  ،صوب أراضينا املكشوفة ومساواتنا املفتوحة ،صواري  الدمار الفكري الشامل القادم ممل أورواب وأمريكا

 فكر والفعل.حبريتهم يف ال
   دائرم البحث عمل خطة  ،أعتقد أن األحداث قد عل مت املسلمني أن  رجوا ممل دائرم العاطفة اجلوفاء ،ولكمل

رمبا كانوا  ،ميكمل اا تفادي الوقوع يف األخطاء مرم أخرى بعد أن تكشفت هلم حقائق كثريم عمل هؤالء العلمانيني
وهي ختفي يف أعماقها الرغبة يف تدمريهم والقضاء على   ، الظمل ااووضحت هلم وجوهاك رمبا كانوا حسين ،جيهلوهنا
م ها أنتم أوالء حتبوهنم وال حبونكم وتؤمنون ابلكتاب كله و ذا لقوكم قالوا آمنا و ذا خلوا عضوا عليككياهنم. 

 (.119)آل عمران:األانمل ممل الغيظ

 عجز األيديولوجيات 
هلذا فالفكر اإلسالمي الذي أخذ خالصة الوحي الرابين كله الذي أنزل على الرسل واألنبياء كان البد أن يواجه  

وكان آخر ذلك سقوط قالع  ،وهي الأ عجزت عمل العطاء وأسقطتها املتغريات ،ت واملناهج البشريةممل الدعوا
 االشرتاكية.

لقد كشف الفكر الرابين عمل عجز األيدلوجيات البشرية عمل العطاء حىت أهنا بعد سبعني عاماك ممل سيطرهتا على 
 ،وعارضت حقائق الديمل ومفاهيم العلم ،جمرى األحداث وممل خالل فلسفة عريضة خالفت فيها مناهج الفطرم

 وأسقطت منهجها وحطمت شراعها. ،وحاولت أن تشق طريقها ضد التيار فعجزت وحاصرهتا األحداث
(: " ن الشريعة مىت فصلت ممل 128-1ممل هنا خنل     مقولة نفيسة أل  حيان يف كتابه "اإلمتاع واملؤانسة" )

وأقول: مىت فصلت الشريعة عمل احليام   ،ممل الشريعة كانت انقصة"والسياسة مىت عريت  ،السياسة كانت انقصة
 ككل وليس فقط السياسة كانت كلها خداج وفوضى عارمة.

عند هؤالء العلمانيني أهنم جيرتون ويتشربون ما يلفظه الغرب دون أن مييزوا بني ما يناس  ثقافتنا  ،املشكلة  ذن
يف ضرورم أخذ احلضارم كلها ممل الغرب يف فرتم مبكرم ممل وما يتناال معها. جند هذا الطرح وهذا التوجيه 

ْكي جني  حممود وغريه ،أطروحات املتغربني ممل أمثال طه حسني وسالمة موسى مث اجليل  ،مث اجليل الثاين مع د. 
ْيد وعبدهللا العروي.. والقائمة تطول. ولكمل تصفح الكت   ،وحممد أركون ،احلاي الذي يتزعمه نصر حامد أبو 

فقد  ،ر ية يبني على املستوى العملي الواقعي أن احلضارم األوروبية ويف بدء انطالقتها تبنت مبدأ االنتقاءالتا
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وأصبح حالنا كما قال جربان خليل جربان: "قلد الغرب  ،رفضت كل ما يتناال مع األسس والثوابت املميزم هلا
شرق فإنه اليوم يقلد الغرب فيتناول ما يطبخه أما ال ،الشرق حبيث مض  وحو  ل الصاه مما اقتبسه    كيانه

فيبدو أشبه بشي  هرم  ،بل  نه على العكس حول كيانه    كيان غر  ،الغربيون ويبتلعه دون أن حو له    كيانه
" نَّ هذا العلم ديمل؛  :أو بطفل ال أضراس له". وممل قبل قال اإلمام حممد بمل سرييمل يرمحه هللا ،فقد أضراسه

ملاذا ال نستفيد مما قامت به فرنسا بلد احلرايت كما يزعمون يف تعاملها مع كتاب  ،عمَّمل أتخذون دينكم؟"فانظروا 
ْارم التعليم الفرنسية  "أطلس اخللق" للباحث اإلسالمي الرتكي اجلنسية املشهور هارون حىي؟ فبعد أن تلقت و

رب يف فرنسا مبثابة صاعقة وهجوم علمي والذي اعت ،مئات االستفسارات حول الكتاب ذي الصبغة اإلسالمية
 ،على فرضية النشوء واالرتقاء "الداروينية" الأ تقوم عليها املناهج التعليمية والرتبوية يف العديد ممل دول العامل

 مث سلم الكتاب واالستفسارات ملتخصصني وبدأ التحقيق!! ،ابعتبارها حقيقة علمية مسل ماك اا

 الزلزال الفكري
( األمريكية الكات  ب"البطل الدوي" جلهوده الضخمة يف تفنيد مزاعم New Scientistجملة ) بينما وصفت

الذيمل  ،لكمل الزلزال الفكري للكتاب اجتاح األكادمييات العلمية الفرنسية؛ فأاثر حفيظة "الداروينيني" ،التطور
ويؤكد أنه  ،كتاب "أطلس اخللق"عمدوا    الضغط على احلكومة حلظر الكتاب. وابلفعل صدر بيان حظر تداول  

 ولو يف خزاانهتا. ،"ال مكان له يف املدارس الفرنسية"
ممل أعضل األمور وأشدها التباساك أن يكون ممل يدعي النخبوية يف العلم والفكر غري قادر على أن يقيس ببيانه أو 

منا أن نلبس لبوس الغرب بقده  يريد العلمانيون ،علمه املطارحة الغربية ويستفيد ممل أسياده هؤالء. لكمل لألسف
بل تغري  ،ويرفعون شعار "لتكون متقدماك البد أن تسل  جلد  وتلبس جلد األورو  والغر  ،وغثه ومسينه ،وقديده

 ذاتك أيضاك"!
أال جيدر بنا مراجعة ذواتنا وأولوايتنا واالنطالق ممل ديننا وقيمنا بدالك ممل اجلري وراء السراب واالشتغال ابألحالم 

 لزائفة.. أو التغلغل يف سرداب مظلم أو ابلتعبري النبوي دخول جحر ض  خلف ممل دخلوا واختنقوا وهلكوا؟!ا
وممل أ ل ما قرأت للغربيني املنصفني؛ ما كتبه الفيلسوف الشهري "أجوست سباتييه" يف كتابه "فلسفة األداين: 

ين مسوقاك لكجابة عنه اذا اجلواب: وهو أان متديمل  ال وأرا ،ملاذا أتديمل؟": " نين مل أحر  شفأ اذا السؤال مرم
ْم ذايت. يقولون ي: ذلك أثر الوراثة أو الرتبية أو  ،ألنين ال أستطيع خالف ذلك ْم معنوي ممل لوا ألن التديمل ال

لكنين وجدته يعسر املسألة وال  ،املزاج؛ فأقول هلم:  نين قد اعرتضت على نفسي كثرياك اذا االعرتاض نفسه
 ،أشاهدها أكثر قوم يف احليام االجتماعية البشرية ،و ن ضرورم التديمل الأ أنشدها يف حيايت الشخصية ،احله

وهو فضالك عمل  ،فالديمل ابق وغري قابل للزوال ،   أن قال: " ذن ..فهي ليست أقل تشبثاك مين أبهداب الديمل"
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 وعمقاك حتت املؤثر املزدوج ممل الفكر نرى ذلك الينبوع يتزايد اتساعاك  ،عدم نضوب ينبوعه بتمادي الزممل
 والتجارب احليوية املؤملة". ،الفلسفي

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خامسا:
 :اإلسالميأسالي  تغلغل العلمانية الغربية    العامل 

 صر!بني القدمي واملعا
ودس  ،املسـمومةإللقـاء أفكـاره العلمانيـة  –وجعلها كنافـذم وكثغـرم  -الأ استغلها الغرب  تعددت األسالي 

ولعــل مــمل  نعــم ســم التشــكيك والتفكــري املــادي واملــذاه  الوضــعية يف عســل الــوحي الصــايف! ،الســم يف العســل
ْها:  أبر
أن يطبق العلمانية ويفرضها على معظم بالد  "االستخراب" االستعمار العسكري االحتالل الغر : استطاع -

فطبقهــا تطبيقــا   ،خاضــعة لتوجيهاتــه ،العــامل اإلســالمي بوســائل ضــغط عديــدم وبواســطة أنظمــة وحكومــات ةبعــة لــه
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 ،بعد أن كانت مقرا للخالفة اإلسـالمية ،مستغال لرف هزميتها يف احلرب العاملية األو  ،املسلمة 48كامال يف تركيا
 ،شبه كامل يف أغل  البالد اإلسالمية األخرى الأ ابتليت به ن وملا رحل االستعمار عنهـا عسـكراي وطبقها تطبيقا

بـل   ،بقيت هذه األنظمة ذات الصبغة العلمانية " الكاملة أو الغالبة"بقيت حمتفظة اذه الصبغة دن تغيـري أو تبـديل
 .49ناهضا هلاواعتربت ممل  رج عليها خارجا على الدولة م ،كرستها ودافعت عنها

بــل لالســتعمار قدميــه وحديثــه دور كبــري يف تعميــق الشــرخ بــني أبنــاء األمــة وترســي  ثقافــة التبعيــة يقــول: كيــث 
يف صـورم  ،مقنـع ومسـترت ،" هنا  حتول يف اسرتاتيجيات االستعمار ممل مباشر رمسي    استعمار غري رمسي:بوكاانن

 50أكثر تعقيدا والتواء ممل االمربايلية الرمسية" هيمنة وتبعية ثقافية واقتصادية وهذه اسرتاتيجية
تبه املستشـرقون عـمل رسـالة اإلسـالم ورسـول اإلسـالم يفضـح ك ن ما   :وترسي  ثقافة التشكيك دور املستشرقني -

 (؛ولـد تسـيهر)جما كتبه واحـد مـنهم هـو  -على سبيل املثال  -ويكفي أن نذكر  ،احلقد الدفني الكاممل يف قلوام
يقــول  ،والتشــوي  علــى دعوتــه متخــذيمل العلــم وســيلة ملــا يهــدفون  ليــه ،يف الطعــمل علــى اإلســالملينكشــف دورهــم 
فتبشري الن  العـر  لـيس  ال مزجيـا منتخبـا مـمل معـارف وآراء دينيـة عرفهـا أو اسـتقاها بسـب  " املستشرق املذكور:

الـأ رآهـا جـديرم أبن تـوقظ عاطفـة دينيـة و  ،الـأ أتثـر اـا أتثـرا عميقـا ،اتصاله ابلعناصر اليهودية واملسيحية وغريها
 .51"حقيقية عند بين قومه

 م اإلسـالم الصـافية ؛وشوا اـا علـى دعـو  ،ولفها الغرب احلاقد ممل الوسائل الأحماولة  ضعاف اللغة العربية:  -
ل مـمل القـرآن وقد جلـأ املستشـرقون    هـذه الوسـيلة بعـد عجـزهم عـمل النيـ ،حماربة اللغة العربية الأ نزل اا القرآن

وهـم  ،ر وجتديـدجون بني املثقفني ممل املسلمني ممل تالميذهم أن اللغة العربيـة يف حاجـة    تطـو  فأخذوا يرو   ؛الكرمي
فتنقطــع الصــلة بيــنهم وبــني   ؛لينصــرف املســلمون عنهــا ؛مــمل وراء دعــوهتم هــذه     ضــعاف اللغــة العربيــة ونيهــدف

 .ليه الصالم والسالمكتاب هللا وسنة خامت األنبياء واملرسلني ع
حصلت السيطرم االقتصادية يف أورواب عندما بدأت الثورم الصناعية وكانت الصناعة يف  دور اليهود يف أوراب:-

 ،وكان اليهود وأمراء اإلقطاع هم الذيمل ميلكون املال. فأما أمراء اإلقطاع فأصلهم فالحون ،حاجة    املال
وكانت الصناعة يف بدايتها مغامرم كربى)وما تزال(  ، يعرف مردودهوالفالح  شى أن ينفق املال على أمر ال

فهم يقدمون املال  ،فرتاجع رجال اإلقطاع وتقدم اليهود الذيمل يعرفون كيف يقرضون املال وال  سرون شيئا
 وتقدم هلم الضماانت. ،أبرابح ربوية

ممل خالل وسائل اإلعالم الأ استطاعوا  ومع متكمل اليهود ممل السيطرم االقتصادية دخلوا امليدان الفكري وذلك
                                         

48
على أغلب  سيطرة الساحقة لحزب العدالة والتنمية ذي المرجعية اإلسالميةويتجلى ذلك من خالل ال، قد بدات تستعيد بعض عافيتها- 

لكن في المقابل بدأت في االونة االخيرة  الرغبة الى العودة الى الفطرة النقية . وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على، أصوات الناخبين

 -الحجاب..)ع عن المكتبسات االساسيةالمضايقات تالحقهم من كل جانب بدءا من محاوالت حل الحزب الى التراج
49
 .6ص: ، ونقدها وبيان موقف اإلسالم منها، مفهومها ومنشؤها..العلمانية، محمد عبد المنعم العربي - 
50
 .geographie of the empire 1972  :kheit buchananجغرافية اإلمبراطورية  :كيث بوكانان- 
51
  .15ص ، ترجمة الدكتور محمد يوسف موسى وزميله، جولد تسيهر: العقيدة والشريعة في اإلسالم 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

40  

ممل خالهلا توجيه الفكر وصناعة الرأي العام. و ة نظرية خاطئة وهي: أن اجلمهور هو الذي يصنع الرأي العام بل 
فرويد ودوركامي. كما اعتمدوا على  اإلعالم هو الذي يصنعه. وممل خالل نفوذهم الفكري روجوا لفكر ماركس و

لوا نظريته يف نشر أفكارهم. وهذا ما يقوله أحد الربوتوكوالت: "حنمل الذيمل رتبنا جناح دارويمل استغ ونظرية دارويمل 
 52ألننا نعرف أتثري أفكاره."

 نوردها ابختصار: ،أما يف العصر احلاي فأهم القنوات الأ تسلل منها التيار العلماين
وهـي أسـلحة أشـد  ،كلمـة والصـورم والفكـرم ن وسائل اإلعالم عـدو خفـي حـارب املسـلمني ابل وسائل اإلعالم: -

وقـد أشـار ا  الأ يعرف املسلمون منها وجه العدو الـذي يغزوهم. ،واملدافع املنطلقة ،خطورم ممل اجليوا الزاحفة
ْير العدل الفرنسي ) ذلك حىت الغربيني أنفسهم ؛ ) ن اإلنرتنت ابلوضـع احلـاي شـْكل  (:Jack tobonيقول و
"يف عهـد :ويقـول أحـد املفكـريمل اليهـود.53(و ذا مل نتحـر  فأسـلوب حياتنـا يف خطـر ،ارجديد ممل أشكال االستعم

حبـرارم ، ويقول الـدكتور خالـد حسـني.املركانتيلية ممل ميلك الذه  ميلك العامل وحاليا ممل ميلك اإلعالم ميلك العامل"
إلنسـاين واسـتبدال عاملـه بعـامل بـل وحـ  يسـتهدف التهـام الوجـود ا، كغزو  ،االعالمية تنبثق ممل رؤيته لثقافة الصور

فانفلت ممل عقالـه يف غفلـة مريعـة ، بديل هو عامل املرئي "يتبدى املشهد الكوين كما لو أن األمر يتعلق بغزو مؤجل
هكـذا حـال العـامل اليـوم مواجهـة ، وابنـدهال صـامت وحمـري مـمل الطـرف املسـتهدف ابلغـزو ،ممل املقتدريمل على أمره

لتســتيقظ ..أتيت الصــور لتنــتقم حلضورها، طائلــة اهليمنــة واالمربايليــة اجلاحمــة جلنوهنــاســيل الصــور وهــي جتتاحــه حتــت 
فماذا يفعل العامل بكـل هـذه الصـور املندلقـة ..وحتاصر الكائمل اإلنساين بطريقة ال مثيل هلا، فجأم وتلتهم العامل بلذم

 (..هذه الصور الأ تضرب عليه حصارا ؟عليه ممل كل صوب
مبـا يزيـد عـمل تسـعني ابملائـة مـمل الوسـائل  ،أنتم تعلمون أن الغـرب يسـيطر علـى مـا ال يزيـد :السيطرم اإلعالمية

وأذكـر مـمل  ،بل حـىت وسـائلنا اإلعالميـة تعتمـد اعتمـادا مباشـرا علـى وكـاالت األنبـاء الغربيـة يف أخبارهـا ،اإلعالمية
أرأيتم حىت أخباران  ،الة يف "أثينا"واخلرب منقول ممل وك ،الطرائف: أنين قرأت خربا يف صحيفة ممل صحفنا عمل ُعمان

أو القلـ  ال بـد أن متـر فيهـا  ،يعين كأهنا الشـراين ،هنا ما تنقلها الصحيفة أحياان مباشرم  حا تنقلها عمل وكالة غربية
 والنفوذ اليهودي والصلي  يؤثر يف  براْ الغرب ويف قوم الغرب.  ،هذه السيطرم اإلعالمية اهلائلة ، يع األخبار

يف حماربـة اإلسـالم والتشـوي  علـى  العلمـانينيوسائل اإلعالم بصورهتا احلالية يف األقطار اإلسالمية تتعاون مـع  ن  
مـمل وسـائل اإلعـالم مـمل  ،فقد أصبح اجملتمع اإلسالمي يواجه غزوا رهيبا حممال بعوامل اإلفسـاد للمسـلمني ؛دعوته

 .سرحيات وغريهاجرائد وجمالت و ذاعة مسموعة ومرئية وأفالم سينمائية وم
املسـلمون  ،و ممل أخطر وسائل لهـور اإلعجـاب ابلغـرب وقـوم الغـرب: هـي اهلزميـة النفسـية عنـد املسـلمني -

رمحه -وقضية وقاعدم الغال  واملغلوب الأ عرب عنها ابمل خلدون  ،يعيشون هزمية نفسية قاتلة؛  افون ممل الغرب
                                         

52
 نفس المرجع :محمد قطب - 
53
 .43ص ، عمرو عبد الكريم، عالم ثالث على أبواب قرن جديد، العولمة 
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ــوم تــؤثر يف كثــري مــمل املســلمني فاهلزميــة النفســية -هللا لــوال وجــود اهلزميــة النفســية يف قلــوب كثــري مــمل  ،موجــودم الي
ِ حَّاــا ) ،و ال وهللا فــالغرب أضــعف وأحقــر وأذل مــمل أن  افــه مســلم ،املــؤمنني مــا أصــبحت حالنــا كاحلــال الــأ تــرون

ُتْم ُمْؤمِ  ْيطااُن ُ اوِ ُف أاْوِليااءاُه فاال ختاااُفوُهْم واخااُفوِن ِ ْن ُكنـْ فإذا هذه أسباب رئيسة لقضية اإلعجـاب  (54)ِننيا(ذاِلُكُم الشَّ
 ابلغرب وح  الغرب واخلوف ممل الغرب. 

فهـذا  ،هذا يـؤثر يف كثـري مـمل املسـلمني ،النفوذ السياسي والنظام الدوي اجلديد بدعوى محاية الضعفاءو العوملة  -
 يؤثر يف الذي ال يعرف حقيقة الغرب. 

وسياسية وبرانجمية: ))أرض بـدون حـدود(( و ))سـوق بـال حـدود(( و  غدت العوملة ذات مدلوالت عملية وفكرية 
))الثقافة ممل غري حدود(( . وحس  مسكوكات حممد حسنني هيكـل اللغويـة فـإن العوملـة تفـرتض ))حركـة متدفقـة 

ــق ألحــد أن يظــل خــارج جماهلــا املغناطيســي  ،رأســـمال يتحــر  بــدون قيــود ،وقوانينــه متمثلــة يف ثــالث لــواهر ،ال حا
لكنـــه ال يغيـــ  عنـــا أن هـــذا كلـــه معلـــق مبشـــيئة  ،مث معلومـــات تتـــدفق بـــدون ســـدود ،شـــر ينتقلـــون بغـــري عوائـــقوب

 ،وليسـت مثقلـة بـوالءات وطنيـة أو عقائديـة أو ِاجتماعيـة ،بريوقراطية عامليـة ليسـت هلـا هويـة أو جنسـية أو خـرائط
 .  55((وليست متحملة مبسؤولية جتاه أمة أو دولة أو جنس أو ديمل

عند تنزيل مفهومها على العـامل اإلسـالمي ؛ فإنـه يُقصـد منهـا التـدخل املباشـر يف ثقافـات ، الثقافيةالعوملة تظل 
 وذلك لتحقيق أهداف خطريم ؛ ممل أمهها: ،الشعوب اإلسالمية

 لألمة اإلسالمية . واهلويةتشويه ثقافات "الذاتية التار ية " -1
تشـــكيك يف مرجعيتهـــا األصـــلية )الكتـــاب يف أساســـات تلـــك الثقافـــات مـــمل خـــالل ال بـــث الشـــبهات -2

ثلة ممل املفكريمل الذي رضعوا ممل لبان الثقافة الغربية دون التحصمل ابلفطرم ويتضممل ذلك دعم وتشجيع  ،والسن ة(
 . اإلسالمية

ــدعم  -3 لنشــر مســومهم  اإلعالمــيأغلــ  العلمــانيني يرتبعــون علــى جامعــات املســلمني ويتلقــون كامــل ال
ســواء  ، ضــفاء ألـوان مـمل القدســية الثقافيـة علـى الُكت ــاب الـذيمل  تطـون ذلــك املـنهجذا الثقافيـة .بـل األكثــر مـمل هـ

ابســم األدب أو الفــمل أو السياســة أو االقتصــاد أو الرتبيـــة أو اإلدارم أو غريهــا ؛  ذ متــنح هلــؤالء اجلــوائز العامليـــة ؛  
م 2004حــت ألدونــيس يف مطلــع وجــائزم األدب الـأ ُمن ،كجـائزم نوبــل الــأ ُمنحـت لنجيــ  حمفــوظ علـى ثالثيتــه

                                         
54
 .  175 :سورة آل عمران آية - 
55
، هوية في الوطن العربيحول التاريخ وال، الموضوع الذي كتبه عوني فرسخ، راجع كتاب دراسات في القومية العربية والوحدة - 

، مثالً ، وبهذا الصدد يقول، 71ص، 1984أيلول عام، بيروت/لبنان، وسنشير له بـ م.د.و.ع.، إصدار مركز دراسات الوحدة العربية

البرفسور الروسي بوندرافسكي في كتابه: الغرب ضد العالم اإلسالمي ))ولكن الضرر الذي ألحقه المستعمرون البريطانيون بشعوب 

ويحولوا دون اِتحادها في كيان ، ( أن يخلدوا تقسيم اإلمارات والسلطنات الصغيرة العربية..في سنوات تحكمهم في الخليج )، طقةالمن

وقطعوا العالقات التجارية وااِلقتصادية والثقافية القائمة في سياق القرون بين الساحل الغربي ، وقد فصلوا نجد عن الساحل، سياسي واحد

ـ  126ص ، راجع ذلك الكتاب الذي ذكرنا سابقاً معلومات عنه، وعرقلوا خروج العراق العربي إلى الخليج((، ي من الخليجوالساحل الشرق
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ْيـد الـذي يـدرس يف جامعـة ليـدن اليهوديـة  واحتضان كل ممل يهاجم على كتاب هللا كما هو الشأن لنصر حامد أبو 
 .يف هولندا

حـىت يعــي القــارد الكــرمي مـا أقــول ، كتــ  مــؤخرا حممــد عابـد اجلــابر الفيلســوف النحريــر سلســلته 
أن النــ  صــلى هللا عليــه وســلم شــرب اخلمــر قبــل  املعروفــة ابملغــرب ب"مواقــف" الــأ ذكــر فيهــا

حترميــه ، كمــا أصــدر كتــااب ضــخما بعنــوان "مــدخل ا  القــرآن الكــرمي " كلــه ختريفــات وحتريفــات ؛ 
وهي أكرب مؤسسة  -وممل أغرب ما قرأت ما سطرته أانمل مدير دار احلديث احلسنية يف املغرب 

صـحيح البخـاري فيـه أحاديـث مكذوبـة!أما عـمل أن  -علمية دينية يف املغرب بعد جامعة القـرويني
خزعبالت شـحرور السـوري فـذكر بغلـة الطفـل السـاذج أننـا لسـنا ملـزمني ابالحاديـث النبويـة ألن 

ْعتم يف  هللا تعا  يقول : اي أيها الذيمل آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأوي األمر منكم فـإن تنـا
ـــتم تؤم ـــردوه    هللا والرســـول  ن كن ـــال شـــيء ف ـــوم اآلخـــر ذلـــك خـــري وأحســـمل أتوي ـــون ابهلل والي ن

  نه لقمة يف الغباء!هللا  ومل يقل أطيعوا الن  ! عجي  و (59)النساء: 

تغليــ  املنــتج الثقــايف العلمــاين والليــرباي والقــومي علــى املقابــل اإلســالمي ؛ ليكــون ذلــك املنــتج هــو  -4
صـة فيمـا يتعلـق ابألخـالق والسـلو  ؛ فضـالك عـمل األفكـار وخا ،الصبغة العامـة املـؤثرم يف ثقافـة الشـعوب اإلسـالمية

 واملعتقدات .

ومت ذلك ممل خالل احلملة الأ قادهتا الوالايت املتحـدم  ،تغيري املناهج التعليمية يف البالد اإلسالمية  -5
 ،لمنيتـرويج لألكاذيـ  عـمل اإلسـالم املسـ :األمريكية الغامشـة علـى بلـدان العـامل اإلسـالمي ابسـم مكافحـة االرهـاب

 !!.. نتاج كتاب الفرقان الباطل

 :األو  :وذلك لتحقيق غايتني ،االستحواذ على الطاقة املعرفية يف العامل اإلسالمي ؛ بربطها ابلثقافة العلمانية 
 حرمان اجملتمع اإلسالمي ممل تلك الطاقات . والثانية: استغالهلا يف املسامهة يف بناء الكيان احلضاري الغر  .

خصوصا يف التخصصات العلمية والتقنية  ،ف به عامليا أن الباحثني والعلماء وطلبة الدراسات العلياممل املعرت  
ممل ضمنها الثروات الطبيعية   ،يعتربون ثروم وطنية تفوق يف قيمتها أي ثروم وطنية أخرى ،واالقتصادية املميزم

 ابستغالل ثرواهتا البشرية رغم اقتصادهاكالنفط والغاْ.كما هو الشأن ابلنسبة للياابن الأ استطعت أن تطور 
"تعي  البلدان على ثروات حتت أقدامها أما حنمل :الئمة .يقول احد الياابنينياملدودم وغري احملطبيعية ال هالروف

 .فنعي  على ثروات فوق أكتافنا تزيد بقدر ما أنخذ منها " 
تشجيع الطلبة األجان  الذيمل يتلقون الدراسة يف يف هذا السياق ختلت فرنسا عمل موقفها الرمسي السابق املتعلق ب 

جامعاهتا ومعاهدها على العودم    أوطاهنم وغدت تشجعهم على البقاء على أراضيها .وجتدر اإلشارم هنا    أن 
 56.. الف طال  مغر  يف املؤسسات التعليمية الفرنسية ممل معاهد وجامعات17هنا  حواي 
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واليهـود ..الـأ نعيشـها اليـوم السـيطرم لألقوىحياتنـا املعاصـرم  سـكراي وسياسـيا:ضعف بلدان العـامل اإلسـالمي ع -
هم الـذيمل حركـون األحـداث مبـا ميلكـون مـمل أسـلحة واقتصـاد ربـوي واإلعـالم الـذي ينفـذ  ططـاهتم الدنيئة..لقـد  

رحلة حمقـا وبعيـد ممل منطق امل -ةالرئيس الباكستاين السابق ممل أصول شيعية  مساعيلي-كان "ذ الفقار على بوتو"
ألن اهلنـد والـوالايت املتحـدم بـل  سـرائيل كـاان  ،سـنأكل أوراق الشـجر مـمل أجـل القنبلـة النوويـة :النظـر حـني قـال

 ..يهددون أمنها االسرتاتيجي

: حتـــدثت فيـــه عـــمل املســـتوى الرتبـــوي والثقـــايف للعـــامل اإلســـالمي قبـــل احتكاكـــه التعلـــيم و نشـــاء املراكـــز الثقافيـــة -
ْدواجيــة اخلطــرم يف التعلــيم ،غربيــة الالدينيــةابحلضــارم ال مث عــمل الــدعوات  ،وحركــة التغريــ  األو  ،وكيــف متــت اال

ــدعوم    اقتبــاس احلضــارم الغربيــة خريهــا وشــرها ،اهلادفــة    الدينيــة الرتبيــة والثقافــة واحتقــار املاضــي  ،مثــل " ال
ْهر ،اإلسالمي تربوايك وةر ياك  واسـترياد املـذاه  الالدينيـة يف الفكـر  ،التعليميـة الغربيـةوتطبيـق املنـاهج  ،وتطوير األ

 .57واألدب"

ْهـا مـا أقـدم عليـه األ :التوجهـات العلمانيـة لـبع  الصـهيوينالدعم  -  ْيغي العلمـاين املتطـرف مـمل ولعـل مـمل أبر مـا
ْيغي ينشـد الفرقـة يف الـبالد   ايرم  ى تصـرحاته ننسـ وال ، سرائيل للضغط على املغرب ممل أجل  نشـاء حـزب أمـا

أهله ويسح  البساط مـمل حتـت    قدم  لينا ممل شبه اجلزيرم العربية وال بد أن يعود  اإلسالمأن  :اخلطريم  ذ يقول
ولعـل مـا يعفينـا مـمل االسـتطراد اـذا أقدامه! أما عمل القضية الفلسطينية فيذكر مرارا وتكرارا أبهنا ال متت لنا بصلة! 

"فيديل كاسرتو" حني قال:" على  سرائيل أن تسـعى لتجعـل كـل دولـة عربيـة  ما صرح به الزعيم الكو  :اخلصوا
 :فإن أي منتهـى املطـاف ألي حركـة مقاومـة عربيـة ذات طـابع علمـاين..كأن تكمل وطنيـة أو اشـرتاكية  ،غري  سالمية

سـية كثـريا مـمل ألنه يف لل العلمانيـة تتجـاْو املؤسسـات السيا ؟. ملاذا58هو التعاي  السلمي مع الدولة االسرائلية"
 اإلســالميةالثــواب احلضــارية..هذا مــا نتابعــه مــمل خــالل تضــييق اخلنــاق علــى محــاس الــأ تــدافع عــمل ثوابــت األمــة 

 بكل وسائل التمويمل. -يف مفاوضاهتا االستسالمية–وتزويد حركة فتح 
 الفئـران ت تناسـلفيهـا كـالفطرايت وتناسـل تتـفنبالعلمانيـة  هـا الحتضـانأهلت الروفـ ؛قد عاشـتأورواب   ذا كانت 

؟ هـل الفكريـة ملاذا تشـربنا هـذه السـموم؟الـداعي لـذلكفمـا  املسـلمني أمـا حنـمل الـديين. االحنـراف ؛فظهرت مظـاهر
هـل عنــدان  ،هـل عنـدان كهنـوت ..الصــلي  ،هــل يف ديننـا خـزعبالت مثـل التثليـث، عنـدان كنيسـة تنفـران مـمل الـديمل

ا أصـابنا فتقبلنـا هـذه املـذاه  اهلدامـة فاعتنقناهـا وصـران نـدعو رجال ديمل ففرضوا علينا ما ليس ممل عند هللا؟ مـاذ
 ؟ ..ملاذا اإلصرار على نقل ثقافة اآلخر املمجوجة املنحلة أخالقيا  ليها؟

بـني قـدمي أورواب وقـدمي املسـلمني. فقـدمي أورواب يطلـق علـى عصـور  نبه    خطورم اجلمـعالدكتور مصطفى حلمي ف 
أما قدمي املسلمني فيطلق على تقدمهم احلضاري يف كافة اجملاالت. لذلك حـني تريـد التخلف أو العصور املظلمة. و 
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أورواب أن تتقدم ترف  ةر ها القدمي. وأما حنمل فـالعكس. مث يسـتطرد قـائالك: ولكـمل ال  طـر لنـا علـى ابل أن نضـع 
ر السـابقة يف احليـام العمرانيـة مبعىن أن نطالبهـا إبرجاعهـا لألخـذ بوسـائل العصـو  ،األمة اإلسالمية يف متحف التاري 

وبنــــاء املـــدارس واجلامعــــات  ،والتطبيـــ  وتشــــييد املـــدن وجتهيــــز اجليـــوا ،أبســـاليبها يف اإلنتــــاج والنقـــل والتعلــــيم
واملستشــفيات. ويؤكــد أن أصــحاب املــنهج الســلفي ال مينعــون فــتح النوافــذ علــى العلــوم التجريبيــة واالكتشــافات. 

ما هو  ال جزء ممل التصور احلضاري اإلسالمي. ولكمل األمر الذي جي  التوقـف عنـده فالتقدم املادي املاثل أمامنا 
 وفح  اإلنتاج الثقايف يف العلوم اإلنسانية. ،ودراسته هو  عادم النظر

 خالصة: 
احملدقــة الــأ  األخطــارلــيكمل يف علــم العلمــانيني أن بعــ  أبنــاء الشــع  الغــرب بــدأ يصــحو مــمل غفوتــه علــى  يقــاع  

 ،ألن ذلـك  بعـاد كـل مـا هـو روحـي عمـا هـو مـادي ،بسب  فصل الديمل عمل احليـام ،احليام االجتماعيةبدأت هتدد 
املوحــد جـــوهر  األور بضــرورم أن يتضــممل القــانون  األوربيــةلعلنــا نــذكر أن ابب الفاتيكــان طالــ  رؤســاء الـــدول 

ا يف فسـاد أخالقهـا وتوحشـها أن  قصـاء الـديمل عـمل احليـام كـان سـبب -حبكـم موقعـه الروحـي -ألنه يدر   املسيحية
شـهدهتا بدايـة  ،الفصـل بـني الكنيسـة والدولـة غـزوم كـربى -قبل  سالمه-وجربوهتا..وممل قبله عد"روجيه جارودي"

اإلميـان الـذي هـو حبـث عـمل الغـاايت األخـريم  :م قال:"وقد أدى ذلـك    فصـل بعـديمل لكنسـان19القرن املاضي 
 59ئل لتحقيق الغاايت ."والسياسة الأ هي  عمال الوسا ،للحيام

 مــا و تبـاع ال بشـرع هللا  -خاصــة يف لـل الظـروف احلاليــة–قائمـة  اإلسـالمية لألمــةعلـى ضـوء مـا ســبق لـمل تقـوم و  
 يلي:
 ذ ال ميكـمل البتـة ..توحيد اجلهود الرؤى اإلسـرتاتيجية بـني حكـام العـامل اإلسـالمي و متتـني العالقـة بيـنهم وشـعوام-

 ا  ذا كان احلكام يف واد وشعوام يف واد آخر!ألمة أبثرها أن حتر  ساكن
 تعديل التشريعات الوضعية يف بع  البلدان اإلسالمية لتواك  ما شرعه هللا سبحانه وتعا .-
واحلــط مــمل القــيم الغربيــة الفاســدم واألفكــار العلمانيــة  ،توليــف املنــاهج التعليميــة الــأ تعلــي مــمل شــأن املســلم-

 املشككة!
 لدول العامل اإلسالمي بعيدا عمل القروض الربوية الأ أهلكت احلرث والنسل.. التكامل االقتصادي-
  لغاء القوانني االستثنائية واألحكام العرفية الأ ال تطابق شرعنا احلكيم. -
يــوم  ،وتوعيــة الشــعوب اإلســالمية ،خلدمــة قضــااي األمــة-وهــو أفضــل وســيلة يف هــذه املرحلــة-توليــف اإلعــالم -

االنطالقـة األو  وبريـق -حبـول هللا وقوتـه-فهـذا مـا أراه، قل  رجل واحد لنصـرم ديـنهم وأمـتهم جيتمع احلكام على
يومهـا لـمل ختيفنـا ولـمل تفزعنـا الـدول العظمـى بظلمهـا وجربوهتـا -ومـا ذلـك علـى هللا بعزيـز–األمل يف البعث اجلديد 

 ق.وسيعلم الذيمل للموا أي منقل  ينقلبون!وهللا املوف..ولمل يتجرأ علينا أحد
                                         

59
 .194ص:، الواليات المتحدة األمريكية طليعة االنحطاط :رجيه جارودي - 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

45  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 املصطلح األول:

 :احلداثة بني االستيعاب واالستالب
 . قراءم مفاهيمية ونقدية

!وأي منطــق أخــرق صــار عصــاها تتأبطـــه ةرم وهتــ  بــه علــى  الفيهـــا ةرم !أي وجــه ابئــس ابتــت حتملــه احلداثـــة 
 60اثنية!!

فلسـفة احلداثـة ؛ مـا  ،وأشـدها هيجـاان ،ر يف اهلشـيمانتشارا انتشار النـا املصطلحات يف الوقت الراهمل ؛ممل أعظم  
ــاإلسـالمي  ال أثــري فيهـا نقعهـا ومــا مـمل صـقع وجِ –مـمل انحيـة يف الــوطمل العـر   فيهـا  ال اسـتفتح فيهــا اباـا حــىت  ةها
 ..تعفناهتاوفشت يف العقول  ،أثخنت يف اجملتمعات جراحها

خاصـة وانـه  ،جلدال وال يزال مـمل كثـرم مـا كتـ  وقيـل عنهـاموضوع احلداثة ممل املواضيع الأ أثري حوهلا اللغط و ا 
؛هنـا  مـمل يـرى  اإليديولوجيـةوأهـدافها  يطرق بطريقة مطاطية يستحيل على القارد العادي فهم تصوراهتا وأبعادها
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أن التغــري التــار ي الشــامل الــذي أحدثــه اإلســالم علــى الــنظم واألوضــاع واألخــالق والقــيم الدينيــة واالجتماعيــة 
ياســية واإلنســانية هــو مبقــاييس احلداثــة نفســها حداثــة .وأنــه اقــدر علــى االســتيعاب حبكــم كونيتــه وعامليتــه  ذا والس

ت بشكل صحيح خصائصه وجتلت يف أحكامه .   أبْر
و ذا صارت ، أن االجتهاد هو حداثة املسلمني ":وبطريقة تعتمد  رضاء  يع األطراف ما ذه   ليه أحد املفكريمل

. لكـمل السـؤال 61فمـرد ذلـك    ختلـيهم عـمل االجتهـاد وتشـبتهم ابلتقليـد ،مل وطأم اجلمود والتـأخرتئمل م جمتمعاهتم
 ؟املطروح أي اجتهاد وممل له احلق يف االجتهاد

ْاد علمــي أو حقــد علــى الــديمل،  يف اآلونــة األخــريم أضــحى ،خاصــة التطــاول بفتــاوى ســائبة  يف ةارجــ، كــل مــمل لــه 
  62!!..ليمةالغرض منها اخلروج على الفطرم الس

، الستئصال وحمو الثقافة العربية واإلسـالمية ؛يف حماولة ايئسة ؛ فيعلمل التمرد على الرتاث والقيم اآلخرأما االجتاه  
وجـد نفسـه معـزوال يف وسـط أمـواج متالطمـة  فقـد، هيهـاتهيهـات.. ..واالقتداء ابلنموذج الغر  غثه ومسينـه لكمل

 ثقـافتهم اإلسـالمية مـمل ولقي صدودا ومتعرا ممل طرف ذويه الذيمل حصنتهم أفقدته هويته وجذوره التار ية ممل جهة
وابلتاي أصبح مثـل الغـراب الـذي أراد تقليـد احلمامـة فـال  .ممل جهة أخرى  شرور وآاثم هذا التيار احلداثي اجلارف

 مقعـد هو أتقمل مشـيتها وال هـو حـافظ علـى مشـيته أو علـى حـد تعبـري األسـتاذ حميـي الـديمل عطيـة "كمـمل حشـر يف
وبدل أن يبحث عمل مقعد يالئم حجمه بدأ حاول التكيف مـع وضـعه احلـرج يف صـورم كاريكاتوريـة مضـحكة  ،غريه
 . 

ْيـد واملفكـر املغـر  عبـد  وهذا االجتاه املغاي؛ميثله كل ممل املفكر اجلزائري حممـد أركـون واملصـري انصـر حامـد أبـو 
 ..ني وعبـــد هللا الغــذامي وســعيد الســـرحي مــمل الســـعوديةوكمــال أبوديـــ  وحممــود درويــ  مـــمل فلســط هللا العــروي

والقائمــة طويلــة؛ الــذيمل أعلنــوا مــا يســمونه "القطيعــة االبســتمولوجية مــع الــرتاث" )ويقصــدون بطريقــة أو أبخـــرى 
 .63يسمى" ابلتار انية" أو ما اإلسالم(

أم أهنـا ذات محولـة  ،كلمات لغويـةوهل هي جمرد   ؟ ذن ما معىن احلداثة وماهي املفاهيم واملصطلحات اللصيقة اا 
وهـل ميكـمل احلـديث عـمل حداثـة واحـدم ووحيـدم أم  ؟ةر ية وفلسفية تتخطى املضمون اللغوي العادي ، يديولوجية

وماهي مقومـات وركـائز احلداثـة وخاصـة ذات النبتـة الغربيـة وهـل تشـكل جمـاال ؟حدااثت متعددم ومرتامية األطراف
 ، رغم انه ال جمال للمقارنة ،واإلسالمية أم تتجاْو ذلك    حد التنافرلاللتقاء مع الثقافة العربية 

                                         
61 -Taha Jabir AL Alawani  ،Lijtihad ،London ،International Institut Thought 1991p 4 
ي التفسير وعلم إال لمن يملك الكفاءة وشروط العلم بان يكون عارفا باللغة العربية وماهرا ف ال يحق ألحد الخوض في االجتهاد الفقهي- 62

ولقد نهى اإلسالم عن القول بغير علم ، الحديث والناسخ والمنسوخ وأصول الفقه وغيرها من العلوم المجمع عليها لدى علماء اإلسالم

 36"ال تقف ما ليس به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوال " سورة اإلسراء اآلية :من ذلك قوله تعالى، بشدة
ويعنون به فهم ، أصحاب اإلرهاب الفكري على اإلسالم و :مصطلح أطلقه أهل االستئصال الثقافيHistoricisme)التاريخانية )- 63

مع التأكيد على نسبية وعدم ، وفي ضوء البنية االجتماعية والثقافية التي عمل عبرها، اإلسالم في حدود الحقبة الزمنية التي ظهر فيها

 لتطبق على حقب زمنية الحقة. اتساع قواعده ومفاهيمه
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 و رحم هللا الشاعر العر ؛ ذ يقول:
 !؟السيف أمضى ممل العصا ***و نه لظلم للسيف أن يقال                             
وف عنــد التعريفــات احمليطــة الوقــ ســيكون مــمل األو  ،و ســعيا منــا    األخــذ ابملــنهج العلمــي يف البحــث والدراســة 

املوضــوع  وبطبيعـة احلـال لـمل حتـيط بكـل شـاردم وواردم ؛ الن هـذا- وبقـراءم ابنوراميـة ،مث حماولـة الطـواف، ابحلداثـة
و تشـابك مفاصـله خاصـة األدبيـة منهـا الـأ تتقـاطر علينـا   نظـرا لتشـع  خيوطـه –الراهين يستحق أكثر ممل مقال 

ـــة -ايئســـة–مون أبمسائنـــا يف حماولـــة كـــل يـــوم مـــمل أبنـــاء جلـــدتنا وممـــمل يســـ  التشـــوي  علـــى مبـــادد اإلســـالم الراقي
 ..والرفيعة

 :قراءم يف اجلهاْ املفاهيمي للحداثة * 
"احلـــديث نقـــي  القـــدمي :ليقول64ث/-د-لقـــد تعـــرض ابـــمل منظـــور لكلمـــة /حــــ:الداللـــة اللغويـــة لكلمـــة حداثة -

لسـمل كنايـة عـمل الشـباب وأول العمـر.وا  جانـ  ".حدث الشيء حدواث وحداثـة .وحـدث أمـر  ذا وقـع. فحداثـة ا
ــــــــا ؛انطالقــــــــا مــــــــمل احلــــــــديث النبــــــــوي الشــــــــريف:" ايكم وحمــــــــداثت  هــــــــذا املعــــــــىن فــــــــإن للكلمــــــــة بعــــــــدا ديني

 ؛فمحداثت األمور هي كل ما ابتدعه أهل اهلوى ممل األشياء الأ كان السلف الصاه على غريها .65«**..األمور
 وعرفـوا احلداثـة ،ْر صفاهتا عـدم قـدرم أبواقهـا علـى وضـع تعريـف دقيـق هلـاممل أب: الداللة االصطالحية للحداثة -

وقـد عرفهـا احـدهم  -وفسـر املـاء بعـد اجلهـد ابملـاء..ولقد صدق فيهم الشاعر لنه حـني قال:، بعد اجلهد ابحلداثة
تحـديث)كما وهنـا  مـمل حـاول خلطهـا ابل 66بقوله:"مسار ةر ـي كـوين" تعريفا متطرفا    حد االنبهار واالنسالخ

بقولـه:"  ن  ،سنرى( لتتماشى مع أطروحاهتم ولتمرير أفكارهم النتنة املمزوجة الـأ حتمـل مـا وراء األكمـة مـا وراءهـا
و  ،فهـي اكتسـاب معرفـة متقدمـة ورفـع مسـتوى املهـارات واسـتيعاب التكنولوجيـا املتطـورم ،احلداثة عملية متكاملـة

 67". نتاجية منافسة 
تـدعو     ،حركـة لهـرت يف أواخـر القـرن العشـريمل :"املوسـوعة الربيطانيـة " احلداثـة أبهنـاوممل انحية أخـرى تعـرف  

وتــدعو    حريــة  ، عــادم تفســري التعــاليم الكاثوليكيــة التقليديــة يف ضــوء النظــرايت التار يــة والفلســفية والنفســية
 يف ةري  الداينة اإلجنيلية .وان هنا  تطورا  ،وترى أن العهديمل القدمي واجلديد مقيدان بزماهنما ،الضمري

ونظروا  ،واعرتف بعضهم بعدم فصل احلداثة العربية عمل احلداثة الغربية ،تبىن املثقفون العرب هذا املفهوم للحداثة 
وهلــذا حــاولوا  ســقاط الفهــم الغــر  للحداثــة علــى  ،   احلداثــة علــى أهنــا وحــدم متجانســة مشــعة عامليــا مــمل الغــرب

ــأ تقــوم علــى اإلســالم والقــرآن ؛ فقــ اموا بتفســري اإلســالم يف ضــوء النظــرايت التار يــة والفلســفية واالجتماعيــة ال

                                         
 ث/.-د-مادة/حـ، هـ1300، دار صادر، بيروت، لسان العرب، ابن منظور- 64

 
 (937السلسلة الصحيحة لاللباني رحمه هللا )ح، حديث حسن صحيح:رواه ابو داود والترمذي وقال -5
66 -Abdallah Laroui  ،Islamisme ،modernisme ،libéralisme ،op ،cit ،27:p 
، عمان، سلسلة دراسات عربية، منتدى الفكر العربي، الديمقراطية والعولمة :مواقف الفكر العربي من التغيرات الدولية :علي اومليل - 67

 .32ص:، 1998األردن 
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احلادي فوقي للـديمل كمـا نظـروا لكسـالم والقـرآن علـى أهنمـا مقيـدان بفـرتم ةر يـة معينـة ال متتـد    غريهـا  ،أساس ِ
حـــداث مــا يســميه "اإلصـــالح وقـــام احــدمها ابســم احلداثــة إب ،فــالعربم عنــدهم خبصــوا الســـب  ال بعمــوم اللفــظ

كما هـو الشـأن ابلنسـبة حلسـمل حنفـي الـذي دعـا    اسـتبدال   –عفوا التزوير والتحريف  –والتجديد يف اإلسالم" 
بــل يــرى أن لفــظ "هللا"ال يعــرب عــمل معــىن  ،اللغــة التقليديــة يف الــرتاث اإلســالمي جملانبتهــا الدقــة والوضــوح والتجديــد

  68..؛ حيث ميثل الرغيف عند اجلائع وعند املستعبد "احلرية" -كبريا  تعا  هللا عمل ذلك علوا–معني 
قـراءم معاصـرم(كل النصـوا القطعيـة الداللـة  :وتناول الدكتور"احلداثي" حممد شحرور يف كتابه )الكتاب والقـرآن 

سـابقة    فهمهـا املهم انه انتهى ممل تناوله لكـل اآلايت ال..تقريبا فهو تناول آايت املرياث وآايت الطالق والزواج
وابلنســبة  ،فهــو ابلنســبة للــراب حــرم راب األضــعاف املضــاعفة ،فهمــا جديــدا  الفــا لكــل الفهــوم الشــرعية الصــحيحة

آلايت املـرياث أابح التالعـ  ابألنصـبة الـأ حـددها الشـرع لكــل فـرد مـمل أفـراد األسـرم وابلنسـبة لتعـدد الزوجــات 
 ؟!..تناول الن  القطعي الداللة على شبهة تطور احمليط البشري وقد استند يف ..أابحه لألرامل ذوات األوالد

عمل هذه االجتهادات املزيفة الـأ تطاولـت علـى  وحنمل يف غىن–وبعبارم موجزم  ن اإلسالم راعى الثابت واملتحول  
 واألصــل يف ،انطالقــا مــمل قاعــدم أصــولية" األصــل يف العبــادات املنــع حــىت يــرد الــدليل– نصــوا قطعيــة الدالليــة

 69.اإلابحة حىت يرد املنع" املعامالت

الفكــر  تلميــع صــورم -حبســمل النيــة قــد يكــون ذلــك -املفكــرم املغربيــة رجــاء انجــي مكــاوي ويف حماولــة أخــرى مــمل 
تقــول  ن كثــريا مــمل أحكامنــا علــى احلداثــة ال تعتمــد متييــزا واعيــا مبعانيهــا  ،اإلســالمي -احلــداثي يف الــوطمل العــر 
الالئكية)العلمانية( أي الفصل الصارم بني الـديمل  :لشع  وحىت النخبوي اختزلت احلداثة يفاملختلفة ففي املفهوم ا

والدولــة يف معـــىن التصــارع والتضـــاد؛ ويف االنتصــار للماديـــة )كنقـــي  الــروح( والعقالنيـــة )الرافضــة لكـــل حضـــور 
 )كمــا ميثلــه فالســفة عصــر ( ويف كلمــة خنتــزل حنــمل العــرب واملســلمني احلداثــة يف النمــوذج الفرنســي..ابســتمولوجي

بــل هــي دولــة كاثوليكيــة منتصــرم  ،وان كانــت فرنســا نفســها ليســت ابلالئكيــة الــأ يصــورها اــا الكثــريون ،األنــوار(
ْال للكنيسة أتثري على عدد هائل ممل القرارات السياسية  .70ملبادد الكنيسة وال

الـذي عـرب عـمل اسـتيائه مـمل انضــمام  ابقالــرئيس الفرنسـي السـ اإلعـالن الصـادر مـمل جـا  شـريا  و ال كيـف نفسـر 
و كيف نفسر اهلجمـة الشرسـة علـى القـرآن مـمل خـالل   ،تركيا    االحتاد األور  ابعتبار أن أوراب "اندي مسيحي "

بطبيعة احلال ابلنموذج الغر   -اقتداء ،كتاابت تدعو    قراءم معاصرم للقرآن الكرمي تتماشى مع أهواء احلداثيني
 ؟! ..بدعوى احلداثة، شخصية الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم ابستخدام أبواق داخلية واهلجوم على -

                                         
 .44ه ص1401ن مجلة اليسار اإلسالمي العدد األول  ماذا يعني اليسار اإلسالمي :د.حسن حنفي - 68
مجلة الوعي ، قراءة معاصرة()الكتاب والقرآن :الموضوع الرجوع إلى مقال األستاذ غازي التوبةلمزيد من التوسع في هذا  - 69

 .1998يوليو/1419ربيع األول 391العدد، اإلسالمي
 دجنبر، العدد األول، مجلة مدارك، دور المسلم في ترشيد االنتقال:د.رجاء ناجي المكاوي:من الحداثة المادية إلى الحداثة األخالقية - 70

 .47ص. ، 2005
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 أن كل ممل ،الطابع الصويف الدكتور طه عبد الرمحمل خارج السراب إبعالنه ييغرد املفكر احلداثي ذ ،و يف املقابل 
وان مـا  ،ثة ال ميكمل أن تكـون  ال  بـداعاال يعد حداثيا حىت لو قلد احلداثة.فقد حتقق أن احلدا)نس  احلداثة الغربية

  وما ممل نس  هلا  ال وهو مس .، ممل تقليد هلا  ال وهو نس 
 ، تدل على ماهو معاصر وعلى ما هو حمدد ةر يا الأ ( Moderneلكلمة فرنسية هو تر ة :احلديث- 

 وجنــد يف الالتينيــة موديرنــوسوتتعــارض مــع مــا هــو قــدمي .ويبــدو أن الكلمــة تنحــدر مــمل اللغــة الفرنســية القدميــة .

modernus التار ية ؛ الأ متثل  وتعين احلديث . ولكمل سرعان ما استعملت الكلمة مصطلحا لتحديد احلقبة
الذي سـيطرت فيـه الكنيسـة علـى  يـع دواليـ  احليـام املدنيـة  -املظلمة فرتم انتقالية يف أوراب ممل العصور الوسطى

 …بية    عصر النهضة األور  -والدينية
العلـوم العصـرية والتكنولوجيـا شـريطة مالءمتهـا للمجتمعـات  :وليس التغريـ ؛ يقـوم علـى  دخـال ونقـلالتحـديث-

وهـي احلقيقـة الـأ سـعى تيـار التغريـ     طمسـها والتعتـيم عليهـا كلمـا  ،املنقولة  ليها وحفالها على تراثهـا الثقـايف
 !!..لظالمية والرجعيةولف أدعياءه حملاربة الفكر التحديثي واصفا  ايه اب

ليســـت ســـلعة ميكـــمل اســـتريادها يف  – بتعبـــري مالـــك بـــمل نـــ  رمحـــه هللا للحضـــارم–أن التحـــديث  ،وجتـــدر اإلشـــارم 
صناديق أو بني دفأ كتاب ونقلها ممل مكان    آخر وليست  حدى لوحات الرسم الأ ننقلها ممل مسمار اجلـدار 

يثي ال حـرتم ديـمل وثقافـة األمـة مشـروع آيـل ال حمالـة    الفشـل أي مشروع حتـد ،الذي علقت عليه    مكان آخر
 .. الذر يع مهما ولفت له ممل طاقات وأموال

نســبح يف كتــاب د.حممــد خضــر عريــف املاتع)احلداثــة مناقشــة  ،وللخــروج مــمل هــذا اللغــط وهــذا اللــبس املفــاهيمي
وكـل  ،راثنا وعقيدتنا وعلمنا وعلومنا وقيمنا"  ننا بصدد فكر هدام يتهدد أمتنا وت:هادئة لقضية ساخنة(الذي يقول

 والــذي يـــدفع ا  ذلـــك الظــمل اخلـــاطئ هــو اخللـــط بــني مصـــطلح احلداثـــة ..شــيء يف حاضـــران وماضــينا ومســـتقبلنا
(Modernism)، (واملعاصــــــــــرمmodernity)، (والتحــــــــــديثModernization و يــــــــــع تلــــــــــك )

ختالفهـا شـكال ومضـموان وفلسـفة وممارسـة . والواقـع أن املصطلحات كثريا ما ترتجم ا  "احلداثة" على الرغم ممل ا
 Modenityولكنــه ال يتفــق مــع احلداثــة . و ن يكــمل مصــطلحا  ،االجتــاه الفكــري الســليم يتفــق مــع التحــديث

 تلـف  modernismفـإن مصـطلح  ،ميكمل اجلمع بينهما ليعنيا املعاصـرم أو التجديـد Modenizationو
ومــمل املؤســف أن كليهمــا يــرتجم تر ــة واحــدم وهــي  ،بــني مصــطلحني أجنبيــنيعنهمــا متامــا .  ذ ينبغــي أن نفــرق 

 )احلداثة( .
الــذي يعـين  حـداث جتديـد وتغيــري يف املفـاهيم السـائدم املرتاكمـة عــرب  modernityأمـا املصـطلح األول فهـو:  

 األجيال نتيجة وجود تغيري اجتماعي أو فكري أحدثه اختالف الزممل.
بـل نظريـة فكريـة ال تسـتهدف احلركـة اإلبداعيـة  ،ويعـين مـذهبا أدبيـا modernism و:أما االصطالح الثاين فه

وهو املصـطلح الــذي ..بـل تــدعو    التمـرد علــى الواقـع بكــل جوانبـه السياســية االجتماعيـة واالقتصــادية ،وحـدها
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نــه يعــين وأل ،الــذي حســمل أن نســميه املعاصــرم modernityولــيس مصــطلح  ،انتقــل    أدبنــا العــر  احلــديث
  71التجديد بوجه عام دون االرتباط بنظرية ترتبط مبفاهيم وفلسفات متداخلة متشابكة".

 وتسـمى أيضـا، خلدمـة أغراضـها ةاخرتعت هلا مفاهيم وتعريفـات  تلفـ :ما بعد احلداثة أو احلداثة القيمية املعيارية-
و     حيــاء القـيم الــأ يـؤممل اــا رائــدوها  ،ابحلداثـة العصــرية الـأ تســعى    الــتخل  مـمل الفكــر املـادي اإلحلــادي

ْنـة بـني العلـم والـديمل وا  احـرتام ، وا  بعـث التقاليـد وتقوميهـا عـوض نبـذها ،)القيم املسيحية /اليهوديـة( وا  املوا
وهــو مــمل أكثـر الفالســفة املعاصــريمل أتثــريا  ،)جــا  دريــدا( ابـْر فالســفة )مــا بعــد احلداثـة( املعاصــريملو72 ..الطبيعـة
 ويسمى بفيلسوف التفكيك أو التقوي  .  ،الباحثني العربعلى 

الــأ قــام البـاحثون العــرب بتطبيقهــا علــى النصــوا القرآنيــة هــي ال حــدود  ،بعــد احلداثــة اة مــخالصــة فلســفلكـمل  
ــة صــاح  الــن  مــمل جــذورها (فاصــلة بــني الــن  والتفســري ــن  ال  ،ممــا يعــين تقــوي  مرجعي مبعــىن أن صــاح  ال

والتفكيــك هنــا ..ى النصــوا املعــاين الــأ يريــدها ؛ فالعقــل جيــدد النصــوا علــى حنــو دائميســتطيع أن يفــرض علــ
 .73 سرتاتيجية مهمتها  نكار أن أي ن  له وجود اثبت ومستقر

 :اإلطار التاريـــــــــخي للحــــــــــــــداثة* 
دخـال اللـبس والغمـوض عليهـا أفضـى      ،واسـتعماله املفـرط مـمل اجتاهـات  تلفـة ،نظرا لتشابك مدلول احلداثـة 

 ،ابلنواجـداـذا املـدلول  أكثر ولكمل يف حماولة منا اإلمسا  ،لدرجة فقداهنا ملدلوهلا األصلي و   تضارب التعريفات
حــتم علينــا النــب  يف حفــرايت التــاري  ومــا  تزنــه مــمل وســائل حجاجيــة يف أفــق مالمســة هــذا املوضــوع؛ ويف هــذا 

 لتباينهما:  ت الغربيةاإلطار نسرب أغوار بع  احلدااث
ممـا  ،املاديـة الـأ تبلـورت خاللـه وهي الأ متخضـت عـمل عصـر األنـوار والفلسـفات :احلداثة الالتينية أو القدمية - 

ْهـا علـى نظـرايت فلسـفية ،1789اسـتعجل الثـورم الفرنسـية سـنة  تلخصـت مبادئهـا األساسـية يف التمـرد  ..الرتكا
ياسية( لكمل مبا أهنا مل متيز بني استبداد الكنيسـة وبـني املبـادد الدينيـة )كمـا على الكنيسة وتسلطها واستبدادها )س

هو الشأن ابلنسبة للذيمل حكمون على اإلسالم انطالقا ممل سلوكيات املسلمني(.فقد جاءت على شكل مترد على 
.ومـمل مساهتـا 1905الديمل مما أفضى    الفصل الصـارم بـني الـديمل والدولـة وصـدور قـانون الالئكية)العلمانيـة( سـنة

وهي حداثــة ..والتعقيـل املنفصــل عـمل االبسـتمولوجيا ؛ والفردانيـة ،كـل تفســري ديـين للعلـم   قصـاء ()العلمانيـة أيضـا
أنتجت قيما جديدم تنتصر حلقوق وحـرايت األفـراد  ،انطالقا ممل النظرايت الفلسفية  ايها ،،سياسية اعتبارا لكوهنا

كــل هــذه املبــادد والقــيم اجلديــدم لــاهراي اســتقيت مــمل مبــادد ..الشــأن العاماملــواطمل يف تــدبري  واملســاوام و شــرا 
  .بدءا ممل دميقراطية أثينا    حقوق اإلنسان كما اقرها القانون الروماين  ،تراكمت عرب التاري  الطويل للبشرية

                                         
 .12و11ص:، الحداثة مناقشة هادئة لقضية ساخنة، محمد خضر عريف :كتاب الدكتور إلىللتوسع في الموضوع الرجوع  - 71
 .47ص، مكاوي:نفس المرجع د.رجاء ناجي - 72
/  1427ربيع االول ، 223دالعد، السنة الحادي والعشرون، مجلة البيان، األساس اإللحادي للمفاهيم الغربية :د.احمد إبراهيم خضر - 73

 .99ص، 2006مارس 
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ري املفكـر اإلسـالمي )يف هذا اجلان  تبىن الغالم ممل احلداثيني العرب ما يسمى "ابملقايسـة السـطحية"على حـد تعبـ 
ْور ْر بقـوهلم ؛  ن أوراب تقـدمت ألهنـا ختلـت عـمل  ،ذلك سعيا منهم التمرد على األحكام الشرعية لكسـالم ،عدانن 

 . !!!هلذا بذلت اإلمكاانت لوضع نسخة ببغاوية مطابقة يف اجملتمعات العربية ،دينها
مل قــومي ال تشــوبه شــائبة وال تســتطيع األايدي لكــمل نســي هــؤالء املغفلــون أن الــديمل النصــراين حمــرف واإلســالم ديــ 

  ..الن الذي تو  حفظه والدفاع عنه هو هللا سبحانه وتعا  ،العفنة اقتالعه
احـتالل ، 1795ْيف هذا االدعاء اخنراط فرنسا يف مسلسل اسـتعماري ضـم مشـال ايطاليـا سـنة ،أيضا، يؤكد ما و

 !!!..على احلجاب -ْعموا-شنته بلد احلرية ..وما1912واملغرب سنة1830اجلزائرسنة، 1798مصر سنة
وتعود بدايـة نشـأهتا    فــرتم قريبـة مـمل السـالفة. ورغــم تشـااها مـع احلداثـة الالتينيــة يف :احلداثـة االجنلوسكسـونية- 

ْيــة وذوي النفــوذ)ضــمان احلقوق ومل متــدد  ال الحقــا بعــ  احلقــوق للمــواطنني العــاديني  ،حقــوق الطبقــات البورجوا
فهــي مل تــؤممل ابلالئكيــة ومل جتعلهــا  ،وتتمــاهى معهــا يف التســابق علــى األســواق واســتعمار العــامل ،(االجنليــزوالرعــااي 

 .74ركيزهتا األساس . ومع أهنا اعتمدت فلسفة عصر األنوار
ْا قــف البــااب" شــارل اخلــامس"و  ذا انطلقــت حركــة احلداثــة يف اجنلــرتا )احلركــة االجنليكانية(عنــدما  يف  موقفــا منحــا

فعْز هذا املوقف نفوذ اسبانيا داخل أوراب وضايق األطماع االجنليزية يف التوسـع  ،راع الدائر بني اسبانيا واجنلرتاالص
االقتصــادي والــرتا  يف أوراب والعــامل اجلديــد .كمــا شــكلت رغبــة ملــك اجنلــرتا "هنــري الثــاممل" يف االســتيالء علــى 

مــمل هنــا احــتفظ لنفســه ابلعقيــدم و برتاتبيــة رجــال الــديمل ممتلكــات الكنيســة دافعــا مهمــا حنــو اإلصــالح الكنســي .
 وابلطقوس الكاثوليكية وعد عمله هذا انشقاقا عمل الكنيسة الكاثوليكية. 

 ..بداية مل تتخل عمل دينها بل اعتربته احد الركائز األساسية يف هنضتها وتقدمهاالوممل هنا نستخل  أن اجنلرتا يف  
ــة بقــاطرم التقــدممتســكت  الــدول الــأ وحاليــا يكشــف أن ــدينها معتــزم بــه حــىت الثمال ــل  متمســكة ابآلن نفســه ب مث

الـأ بــدأت تنميتهـا مــع مهــاتري  مــاليزاي، والبلــد اإلســالمي الصـاعد ،اليـاابن و ســرائيل والـوالايت املتحــدم األمريكيـة
قبله قــال أرنولــد و !!! ن أوراب ســتعود    اإلميــان أو تتالشــى()هــيالر بيلــو :  هلــذا ال نســتغرب؛  ذ قــال.. 75حممــد
وهـو الشـيء الـذي حتـاج  ليــه  ،أخـوم روحيـة ال مينحهـا  ال غـري الــديمليتوقـف علــى  اإلنسـانية) ن مسـتقبل  :تـوين 

                                         
 .46ص، د.رجاء ناجي مكاوي - 74
75
، حيث وصلت ماليزيا في عهده درجة من التقدم والنمو م1981يسميه البعض بحكيم الحكام ؛ تولى رئاسة ماليزيا عام مهاتير محمد ؛ - 

آالف دوالر سنويا .و مهاتير رئيس ال يرى في 10قومي إلى لم تصل إليها دولة إسالمية حتى اقترب نصيب الفرد الماليزي من الدخل ال

اإلسالم مجرد ممارسة الشعائر الدينية التعبدية بل منظومة متكاملة تصلح لجميع شؤون الحياة، وهو الطبيب اإلنسان الذي تحول إلى 

.ومما زاد مهاتير محمد جاذبية كونه أفضل خبراء االقتصاد، وهو الحاكم الذي تحول إلى أعظم مفكر وصاحب نظرية الطفرة اآلسيوية

الرمز األول للتجربة اإلسالمية فيما أطلق عليه "صحوة األمم من عدم" ضاربا بالوصفة األمريكية، التي توصي بالتخفف من أعباء 

 وعباءات اإلسالم كشرط للتقدم، عرض الحائط.

م قامت الدنيا ولم تقعد التهامه شعبه بالكسل 1970لكتاب عامكان كتاب "معضلة المااليو" معضلة حقيقية لمهاتير محمد، فحين كتب ا 

مة واالتكالية، داعيا إياه إلى ثورة صناعية شاملة تتيح لماليزيا الخروج من حلقة الدولة الزراعية المتخلفة.وبين منع الكتاب من قبل منظ

تباع داخل حزبه، صعد نجمه السياسي بسرعة مذهلة المااليو القومية المتحدة وبين قدرة مهاتير على التنظير والقدرة على كسب األ

عاما، مما أتاح الفرصة كاملة ألن يحول أفكاره إلى واقع، جاعال من ماليزيا أحد أنجح 22م ولمدة1981ليتولى رئاسة وزراء بالده عام 

دوالرا 8862دوالرا في العام إلى 1247االقتصاديات في جنوب آسيا والعالم اإلسالمي..ارتفع في عهده متوسط دخل المواطن الماليزي من

 ، بتصرف يسير(8، ص:30/05/2008، 528..)جريدة المساء المغربية، العدد%3م، وانخفضت البطالة إلى 2002في عام 
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كمـا أن اإلسـالم   ،وقد فشـلت ،الشيوعية تزعم أهنا تستطيع أن توحد النوع البشري ،النوع اإلنساين يف هذا الوقت
، سـيحية أيضـا تسـتطيع أيضـا أن تلعـ  هـذا الـدور  ذا عملـت مببادئهـاوامل ،يثبت صالحيته كقـوم موحـدم لكنسـان

ْعها وتشتت مشلها ،لكمل القومية ال تستطيع أبدا أن توحد اإلنسانية  ،وممل أجل ذلك ليس هلـا مسـتقبل ،بل  هنا تو
 76 و هنا ال تستطيع  ال أن تدفمل اإلنسانية يف ركامها"

ــل أن ينتقــل    جمتمعــات نشــأ  ،ومــمل هنــا نكتشــف أن "احلداثــة" مفهــوم غــر  يف الغــرب علــى وجــه اخلصــوا قب
لكمل بنــو علمــان مــمل بــني جلــدتنا تبنــوا طــرح املدرســة وثقافــات أخــرى يف العــامل أبشــكال ومفــاهيم متنوعــة و تلفــة.

 على  يع دوالي  احليام..!!!واملستغلة للديمل للسيطرم  الفرنسية كرد فعل على سيطرم الكنسية املتخلفة
 :احلداثــــــــــــــة ــــــائم ومقومـــــــــــاتــدعــــــ *
 احلداثة تقوم على الركائز التالية: سسجيمع اغل  احلداثيني على أن أوحىت نبدد الغموض أكثر ؛ 
–:هذا الـداء الـذي عشـ  وابض وفقـس وفـرخ لتمتـد  البـه وأدواؤه يف  يـع أوصـال اجملتمـع العـر  77العلمانية*

ولكـمل الأبس مـمل طرقهـا للوقـوف علـى  ،داد بشـأهنا    حـد التخمـة وطبعـا كـل علـى شـاكلتهو سال املـ ،اإلسالمي
وقــد جــاءت اغلــ  التعــاريف يف جمملهــا متفقــة علــى أن  ،يف األمــة اإلســالميةمسومهــا وجراحاهتــا الــأ اتســع فتقهــا 

ومـمل ، 78لـديمل عـمل الدولـةويف تعاريفهـا الضـيقة فصـل ا عـمل احليـام-مبعنـاه اإلسـالمي–العلمانية تعـين  قصـاء الـديمل 
ـــه  ـــا ذهـــ   لي ـــةأهـــم تعاريفهـــا غـــري امللتويـــة م ـــات التار ي ـــاب هنايـــة  صـــاح  املفرقع ـــه مـــؤخرا:" كت ـــد صـــدر ل )وق

" مصـطلح العلمانيـة يشـتمل :(حممود  مساعيـل) نظرايت ابمل خلدون مقتبسة ممل رسائل  خوان الصفا"(..األسطورم
انـه مشـتق مـمل العـامل  ، وال يقتصـر علـى تصـور للحكـم فقـط ،حليـامعلى حط يف التفكري يتعلق برؤيـة عامـة للكـون وا
حمكوم بقوم غيبية مفارقة هلذا العامل تقدر مصائره وتتحكم يف أقداره  كبديل للرؤية الالهوتية الأ ترى أن هذا العامل

" 79 
تعريـــة الفكـــر رغـــم جتربتـــه الرائـــدم يف )وبعضـــهم أخـــذ العصـــا مـــمل الوســـط ال يريـــد امليـــل    هـــذا الطـــرف أو ذا   

رأســهم الــدكتور عبــد الوهــاب  الصــهيوين(؛ مــمل مث لــل فكرتــه املمجوجــة منبــوذم مــمل هــذا الطــرف أو ذا ؛ وعلــى
 :بني نوعني ممل العلمانيةالذي ميز رمحه هللا ،املسريي 

                                         
76
 154ص:-2هـ ط1297-مصر –دار األنصار –الصراع بين الفكرة اإلسالمية والفكرة الغربية  :نقال عن أبو الحسن الندوي - 
77
 ..هب إلى أن أصح ترجمة هي العالمانية نسبة إلى العالم وليس العلمهناك من ذ - 
78
أال إن الكتاب والسلطان سيفترقان فال تفارقوا ، إن رحى اإلسالم دائرة فدوروا مع الكتاب حيث دار أال .." :قال رسول هللا عليه وسلم - 

رسول هللا  قالوا: يا، ن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكميقضون ألنفسهم ما ال يقضون لكم إ أال إنه سيكون عليكم أمراء، الكتاب

موت في طاعة هللا خير من حياة في معصية ، الخشب كيف نصنع  قال: كما صنع أصحاب عيسى ابن مريم نشروا بالمناشير وحملوا على

وغيره وضعفه  حبان ابن وثقه ين بن عطاءوالوض، معاذ يسمع من وهو لم يزيد بن مرثد الزوائد: في سنده في مجمع الهيثمي قال."هللا

  .ثقات وبقية رجاله، جماعة
 ..جريدة األحداث المغربية وهي جريدة حاقدة على الدين نشر ملفا شهريا عن العلمانية:المصدر - 79
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وتذه   ،لممل مث ال تتسم ابلشمو  ،هي رؤية جزئية للواقع ال تتعامل مع األبعاد الكلية واملعرفية:العلمانية اجلزئية-
ومثـل  ،هذه الرؤية    وجوب فصل الديمل عمل عـامل السياسـة.وهو مـا يعـرب عنـه بعبـارم:" فصـل الـديمل عـمل الدولـة "

 هذه الرؤية اجلزئية تلزم الصمت حيال اجملاالت األخرى ممل احليام .
ة والغيبيــات بكــل رؤيــة شــاملة للواقــع حتــاول بكــل صــراحة حتييــد عالقــة الــديمل والقــيم املطلقــ :العلمانيــة الشــاملة-

ويتفرع عمل هذه الرؤية نظرايت ترتكز على البعد املادي للكون وان املعرفـة املاديـة املصـدر الوحيـد ، جماالت احليام
 لألخالق وان اإلنسان يغل  عليه الطابع املادي ال الروحي.

ــذي تبنــاه املســريي  ــني اإلســالم  أن ال ،شــديد البيــان حــاول مــمل خاللــه  يهــام القــارد 80هــذا التقســيم ال تعــارض ب
والعلمانية اجلزئية ؛ ألنه حىت لو كانت العلمانية اجلزئية يف فصل الديمل عمل الدولة فهي تعين العمل على االنتقـاا 

ــديمل ــل هتــدف    تبعيضــه ،مــمل مشوليــة ال ــذي يتنــاق  مــع قولــه تعــا ، ب ــاب :وهــو األمــر ال ــبع  الكت "افتؤمنون ب
نكم  ال خزي يف احليام الدنيا ويوم القيامة يـردون    اشـد العـذاب ومـا وتكفرون ببع  فما جزاء ممل يفعل ذلك م

 .85:هللا بغافل عما تعملون" البقرم
بـل غـري صـحيحة لكلمـة  ،تر ـة غـري دقيقـة” العلمانيـة“ لرجوع    أغلـ  القـواميس ؛جنـد:واب؛ ويف السياق نفسه 
“Secularism ”أو  ،يف اإلجنليزيــة“Secularity ” أو“Laicité  ”هلــا  ةوهــي كلمــة ال صــل ،ابلفرنســية

واملـذه   ،”Science“يعرب عنـه بكلمـة  ،على اإلطالق.فالعلم يف اإلجنليزية والفرنسية ،ومشتقاته” العلم“بلفظ 
” Scientifique“أو ” Scientific“والنسـبة    العلـم هــي  ،”Scientism“نطلـق عليـه كلمـة  ،العلمـي

ايدم األلــف والنـ و حـا جــاءت مساعــا  ،أي يف االسـم املنســوب ،غــري قياسـية يف اللغــة العربيــة ،ونيف الفرنسـية.مث  ن 
واســـتعملها  ،”..ونـــوراين ،نفســاين ،روحـــاين“كقــوهلم:   ،مث كثــرت يف كـــالم املتـــأخريمل ،”رب“نســـبة    ” رابين“مثــل 

” الالدينيـة“هـي  والرت ـة الصـحيحة للكلمـة”.علماين“ومثلهـا  ،”شخصـاين”و” عقالين“مثل:  ،احملدثون يف عبارات
وهو ما ال صلة له ابلديمل أو ما كانت عالقته  ،بل مبعىن أخ  ،ال مبعىن ما يقابل األخروية فحس  ،”الدنيوية“أو 

مل يفهمـوا مـمل   ،ألن الـذيمل تولـوا الرت ـة ،”العلمانيـة“ابلديمل عالقة تضاد.و حا تر ت الكلمة األجنبيـة اـذا اللفـظ 
متضـادان  ،ا يفهمه الغر  املسيحي منهـا. والـديمل والعلـم يف مفهـوم اإلنسـان الغـر  ال م” العلم”و” الديمل“كلمأ 

يقعــان يف مقابــل  ،فــالعلم والعقــل ،ومــا يكــون علميــا ال يكــون دينيــا ،فمــا يكــون دينيــا ال يكــون علميــا ،متعارضــان
الـــذي تـــورده  ،ريـــفيف الصـــف املضـــاد للديمل.وتتضـــح الرت ـــة الصـــحيحة مـــمل التع ،والعلمانيـــة والعقالنيـــة ،الـــديمل
وهـي حركـة ”: “Secularism“ودوائر املعارف األجنبية للكلمة: تقول دائرم املعارف الربيطانيـة مـادم  ،املعاجم

وذلـك أنـه   ،   االهتمـام اـذه الـدنيا وحـدها ،وتوجيههم ممل االهتمـام ابآلخـرم ،هتدف    صرف الناس ،اجتماعية
ــاس يف العصــور الوســطى ويف  ،والتأمــل يف هللا واليــوم اآلخــر ،يدم يف العــزوف عــمل الــدنيارغبــة شــد ،كــان لــدى الن

                                         
80
قدم برنامج االتجاه خلط كبير ؛ إذ دفعت بمنظم م فخ خطير و دعوة المفكر عبد الوهاب المسيري إلى العلمانية الجزئية أوقعته في - 

أظن أنكما  ه في كفة واحدة!اإلى وضعه وإي –الذي استضاف فيه المسيري مع أحد العلمانيين المتطرفين  -المعاكس الدكتور فيصل القاسم 

 على رأي واحد!
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حيــث بــدأ  ،تعــرض نفســها مــمل خــالل تنميــة النزعــة اإلنســانية” Secularism“مقاومــة هــذه الرغبــة طفقــت الـــ 
ْات الثقافيـة والبشـرية وإبمكانيـة حتقيـق مطـاحمهم يف هـذه  ،الناس يف عصر النهضة يظهرون تعلقهـم الشـديد ابإلجنـا

ابعتبارهـا حركـة  ،يتطور ابستمرار خالل التاري  احلـديث كلـه” Secularism“يا القريبة.ولل االجتاه    الـ الدن
 ”.ومضادم للمسيحية ،مضادم للديمل

 * حيل ووسائل العلمانيني اجلديدم: 
بصالحية لتكويمل قناعات ةمة لدى املسلمني ..استعمل الغرب وممل ورائهم املستغربني وسائل ترغي  وخداع كثريم

 الدعوم العلمانية وأحقيتها وممل ضممل هذه الوسائل:
ليكــون  الـذي يــدل علــى "ال دينيـة"يف اللغــات األوربيــة علـى    "علمانيــة" -كمـا ذكــران آنفــا-تر ـة املصــطلح -أ

ليكمل يف علــم هــؤالء أن ..العــر  املســلم البســيط أبن هــذه الـدعوم تتصــل ابلعلــم وتنبــع عنــه اإلنســانانطباعـا لــدى 
 دول وحىت اجملتمعات الدينية املتشددم ال تعارض االستفادم ممل منجزات العلم..!!!ال
ترويج املفهوم الغر  املـادي للـديمل ؛ وهـو الطـرح الـذي يعتـرب الـديمل شـأان شخصـيا كشـؤون اإلنسـان األخـرى -ب

فالدنيا حسـ  املفهـوم ، ةالروحية والنفسية والعقلية..وهذا املفهوم مضاد للمفهوم الثقايف اإلسالمي يف هذه املسأل
والديمل يـنظم حركـة اإلنسـان يف الـدنيا ليتحقـق لـه املصـري احلسـمل يف ..و حا تقابل اآلخرم..اإلسالمي ال تقابل الديمل

 والدنيا يف اإلسالم مزرعة اآلخرم ...اآلخرم
)الســنة مثــل العــراق  دينيــة أخــرى تعــي  معنــا يف نفــس الــوطمل  ن هنــا  طوائــف :مــمل حججهــم الواهيــة أيضــا -ج

مثال..يضـــر مبصـــلحة الطوائـــف  الســـين فتعصـــ  الدولـــة لـــديمل معـــني كاإلســـالم، والشـــيعة واألكـــراد والنصـــارى(
اإلسـالم أثبـت منـذ عهـد النبـوم علـى تسـاحمه دون  كـراه أهـل لكمل ؛..فالعلمانية يف لاهرها صيغة حمايـدم..األخرى

هــل أصــبح املــواطمل ..ت العلمانيــة يف تركياالكتــاب علــى اعتنــاق اإلســالم..وتعامال مــع عقلهــم القاصــر! هــل جنحــ
.. الرتكي بعد حواي نصف قرن ممل فرض أةتور  للعلمنة علمانيا..وهل أصبح تغـريت نظرتـه    اليـوانين واألرميـين

ْالـــت العلمانيـــة اخلـــالف بـــني الكاثوليـــك والربوتســـتانت يف  يرلنـــدا وغريهـــا مـــمل املنـــاطق الســـاخنة يف العـــامل  وهـــل أ
وهل ..فلحت العلمانية يف تقري  الفجوم بني السي  واهلنـدوس واملسـلمني وبقيـة الطوائـف يف اهلنـداألور ..وهل أ

ْح حتـت أتـون  انتشلتها ممل وهدم اجلوع والفاقة..بل األكثر ممل ذلك أن الغرب ابلرغم ممل التقـدم التقـاين اهلائـل يـر
  !!!..81والعبث والتمرد والالمعقول واالنتحارالقيم اهلابطة ؛ ذ هو يف حالة فكرية مريضة بداء االنفصام والغثيان 

  :* منهج التفكري العلماين 
و ذا أمعنــا النظــر يف أفكــارهم  ،واإلسـالميةالعربيــة  األمصــارنت أغلـ  فــو  ،الالدينيـة والدنيويــة مــمل بـدع هــذا العصــر

 جند أهنا تقوم على الثوابت التالية: ،ومسلماهتم املنهجية

                                         
81
 .بتصرف، 42-04ص، 1419ربيع اآلخر ، 392العدد، الوعي اإلسالمي، سامي الجيتاوي: جهود المستغربين في ترسيخ العلمانية - 
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ــدل داللــة قاطعــة علــى عــدائهم الــدفني لــديمل ميةاإلســالالعــداء لــديمل األمــة  -أ : فــأقواهلم وتصــرحاهتم وكتــاابهتم ت
 ،وال أدل علـى ذلـك مــمل هجـومهم العنيـف وتضــييقهم اخلنـاق علـى الثوابـت الشــرعية مثـل منـع احلجــاب ،اإلسـالم

 !..ترويج للخمور ومحاية دور الدعارم
تقـزمي القضـية  ،ر بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسـلمممل ذلك تطاوهلم على خري البش :اإلسالمالعداء لتاري   -ب

دوحـا فهـم املـنهج  ،وتـرويج أكاذيـ  وأسـاطري إلثبـات أفكـارهم النتنـة ،الفلسطينية ابعتبارها قضـية الهتـم املسـلمني
:" ن روايــة املــؤرخني روايــة نعجــ   ذا قــال الشــي  علــي الطنطــاوي رمحــه هللا . وهلــذا ال األخبــارالــدقيق يف متحــي  

ـــة احملـــدثنيع ـــة هـــي رواي ـــة العلمي ـــة والرواي ـــا رواه احملـــدثون وكـــان اجلاهـــل  ،امي لـــذلك كـــان املرجـــع األول لتار نـــا م
 مبصطلحهم جاهال ال يعد مؤرخا ولو كت  التاري  ".

ويتجلى ذلك يف طرح تصورات الغرب رغـم بعـدها عـمل التطبيـق دون  :واألفكار الومهية تالتمويه ابملصطلحا -ج
فتــذه  كلهــا ســدى هتــدر فيهــا األمــوال والطاقــات دون حتقيــق أي هــدف ، املســلمني وبيئــتهم احملليــة مراعــام ثقافــة

 !اإلسالمية األمةمنشود  دم مصاه 
فـال  ،ويف وجوده وحياتـه وعالقاتـه ،ويف كل ما حيط به ،ويقصد ابلعقالنية احتكام اإلنسان    العقلالعقالنية:-2

ووسـيلة لسـرب أغـوار  ،ا ال يقبله وابلتـاي يكـون العقـل أدام احلكـم علـى كـل شـيءويرف  م ،يقبل  ال ما يقبله عقله
ال جمـال الستعراضـها ، و مـذاه  فكريـة عقالنيـة متعـددم وهنـا  مـدارس فلسـفية ،و درا  كنههـا ، تلف الظواهر

(الــذي يعـد مؤسســا René Descartes)1596-1650غـري انــه البـد مــمل اإلشـارم    روين ديكــارت ،هنـا
أو الشــك العقلــي الــذي يرمــي    حتريــر العقــل مــمل كــل  ،والــذي يركــز علــى "الشــك املنهجــي " ،قالنيــة احلديثــةللع

 82ويؤدي    احلقيقة عمل طريق البداهة العقلية . ،وممل أي سلطة مرجعية، حكم مسبق
ان مييــز بــه بــني اخلــري لكنســان ليســتعملها ميــزاتعــا  أمــا مفهــوم العقــل عنــد املســلمني فيمثــل قــوم رابنيــة يســرها هللا  

؛ فهو مناط التكليف .و طئ ممل قال أن اإلسالم قلل مـمل دور العقـل ولكـمل لـه حـدود مـا أروع كـالم حممـد والشر
ورحـم هللا شـي  اإلسـالم . " ذا أردت أن حتكم على الغي  بعقلك القاصر فأنت تـزن احلجـر مبيـزان الـذه ":عبده

نقول لصريح املعقول"؛وأكد فيه أنه ال ميكـمل تعـارض صـحيح النقـل ابمل تيمية الذي ألف كتاب" موافقة صحيح امل
و ذا حدث هذا فإما أن يكون النقل غري صحيح أو العقل غري صريح .ومثل هذا ما ذه   ،مع صريح العقل أبدا

ابلعقـل الـذي جعلـه دلـيال  ، يه اجلاحظ حني أكـد علـى اسـتحالة التنـاق  بـني كتـاب هللا وبـني نعمـة هللا علـى خلقـه
.ومـمل  83مما جيعل التعارض بينهما أمرا غري وارد بـل مسـتحيل قطعـا. ،دى  لوقاته لتبني حقيقة ألوهيته ووحدانيتهل

                                         
 -إيهام التالميذ واستنادا إلى ما يسمى بالشك المنهجي واإللحادي في نفس اآلن ؛ حاول احد المعلمين، في بعض الروايات القصصية - 82

ال سيكون جوابكم بطبيعة الح، لو قلت لكم أن في هذا النهر البعيد عنا فرسا يشرب ماء :فقال لهم، نفي وجود هللا -واستغالال لبراءتهم

 إذن غير موجود .، بالنفي واإلنكار ألنكم لم تروه. نفس الشيء ينطبق على وجود هللا ؛ ال نراه

   "يا أصدقائي وزمالئي هل ترون عقل المعلم:فتقدم احد التالميذ النجباء بسؤال معجز ومحير

 فقال لهم: إذن المعلم بدون عقل .، ال :فأجابوا
83
 92ص:  1رسائل الجاحظ ج- 
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هــ ؛ ذ يقـول 790املتـوال سـنة ،رمحـه هللا  يل ما قرأت ما قاله العالمة واألصوي الكبري األندلسي اإلمام الشاط 
يف   اإلدرا    ومل جيعـل هلـا سـبيال  ،ا حـدا تنتهـي  ليـه ال تتعـداهيف كتابه االعتصام:" ن هللا جعـل للعقـول يف  دراكهـ

 "  84كانت كذلك الستوت مع الباري تعا  يف  درا   يع ما كان وما يكون.  كل مطلوب ولو
بـل يف صـيغة  ،استعمل كلمة عقل تسعا وأربعـني مـرم يف كتابـه العزيـز.ومل تـرد يف صـيغة االسـم وألمهية دور العقل ؛ 

. 75اآلية ، "يسمعون كالم هللا مث حرفونه ممل بعد ما عقلوه" سورم البقرم:اضي مرم واحدم عند قوله تعا الفعل امل
واستعملت الكلمة يف صيغة املضارع  اان وأربعني مرم .وجممـل املعـاين الـأ تـدل علـى العقـل يف القـرآن تـدور حـول 

هـذا النـور اإلهلــي وهـذه امللكـة مــمل القيـام بواجبــه  عـدم اإلدرا  وغيـاب الفهــم النـاتج عـمل غشــاوم اجلهـل الـأ متنــع
 وجتعل اإلنسان يعي ربه ليأخذ العربم ويسري يف الصراط املستقيم.

وانطلــق فقهــاء اإلســالم مــمل االســتعماالت القرآنيــة ليحــددوا العقــل التشــريعي أي العقــل التكليفــي عنــد املســلمني  
وكان جوابه:" ذا كان مؤمنا خائفا ممل  ؟رجل عاقال عمل هللا تعا املراعني هلل .وتساءل احلارث احملاس  مىت يسمى ال

جمانبـا ملـا كرهـه وهنـاه عنـه  ،هللا عز وجل .والدليل على ذلـك أن يكـون قائمـا أبمـر هللا الـذي اوجـ  عليـه القيـام بـه
م يشخصـه بل ألنه ال يسمى عاقال عمل هللا مـمل يعـزم علـى القيـا ،.فإذا كان كذلك استحق أن يسمى عاقال عمل هللا

 85فأقام على ذلك مصرا غري انئ "
والنـــور مـــمل ، ورأى الغــزاي أن " العقـــل منبـــع العلــم ومطلعـــه وأساســـه ؛ألنـــه جيــري فيـــه جمـــرى الثمـــرم مــمل الشـــجرم 

 ! ؟والرؤية ممل العني فكيف ال يشرف ما هو وسيلة السعادم يف الدنيا واآلخرم، الشمس
الشـيعة  ءعلمـافـإن  ،مـع العقـل وحريـة التفكـريالسـنة يف تعـاملهم و ذا كان هذا هو النهج الذي سلكه فقهـاء مـمل  

ويتجلـــى ذلـــك يف فـــرض بعـــ   ،اليـــوم هنجـــا أشـــد ضـــررا وأكثـــر هيمنـــة وســـطوم   ســلكوا يف القـــدمي ومـــا يزالـــون 
وهـذا ينطبـق –مـمل أفعـال بعيـدم عـمل العقـل السـليم  أيتونـهمثـل مـا  ،مـمل الشـيعة أتباعهماعتقاداهتم وممارساهتم على 

يـوم العاشـر مـمل حمـرم حـدادا علـى مقتـل احلسـني رضـي هللا -الطرق الصوفية املغالية يف الشـطحات واخلرافـاتعلى 
(بل الغري  يف صلواهتم ..ابكستان ،وتشج الرؤوس ابلسيوف )العراق ،عنه حيث تضرب السالسل على األكتاف

يقبلوهنــا  ،وجــد فيـه تربـة مـمل كـربالءأن سـجودهم يـتم علـى الرتبـة احلسـينية حــىت يقـال  نـه ال يوجـد بيـت شـيعي ال ت
ابتداء مـمل اإلمـام علـي رضـي هللا عنـه –كما يؤمنون ابلرجعة الأ تعين عودم األئمة ..ويتربكون اا ويسجدون عليها

 وهـذه املعتقـدات واملمارسـات..-ماميـةإلالـذي هـو اإلمـام احلـادي عشـر عنـد الشـيعة ا يوانتهـاء ابحلسـمل العسـكر 
املتأمل فيها يؤممل أبن معتنقيها وأئمتهم وفـرقهم ال تسـتخدم العقـل وال تسـمح لنخـريمل عل جتايف العقل والنقل وجت

  86..ابستعمال هذه النعمة اإلهلية على خلقه

                                         
84
 دار الكتاب العربي.، 519ص 2ج، العتصام لإلمام الشاطبيكتاب ا - 
دار ، بيروت، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، شرق العقل وماهيته، الحارث بن أسد المحاسبي وأبو حامد محمد بن محمد الغزالي - 85

 .32ص، 1986، الكتب العلمية
86
 ، بتصرف يسير.44-43ص، م1998-هـ 8141الطبعة األولى ، النظرية اإلسالمية للعقل :عبد الحي عمور - 
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 السؤال املطروح هل هنا  تعارض بني العقل النقل؟*
رشيد ابمل شرعي فالعقل ال..يستحيل تعارض بني النقل العقل-على ضوء ما ذكران ممل أقوال العلماء– اإلسالميف  

 :والعقل الصريح ال يعارض النقل الصحيح ..للوحي الصحيح
 !وآفته ممل الفهم السقيم ****وكم ممل عائ  قوال صحيحا

ومـــمل أبـــْر مهـــام الـــوحي تكـــويمل العقـــل بعيـــدا مـــمل التقليـــد والتعصـــ  واجلزئيـــة العمـــى واجلمـــود واســـتالب الغرائـــز 
 ،ابة رضي هللا عنهم انشغلوا اذه املسائل مثلنا لت كلوا داخلياواجلهل وغريها..ول أن الصح والضالل حتكم اهلوى

 وملا جيشوا اجلي  وفتحوا الفتوحات ونشروا ديمل هللا يف اآلفاق .
 ن عالقــة الــوحي ابلعقــل مل تكــمل مطروحــة يف عصــر الرســالة أصــال ألن الصــحابة رضــي هللا  :ويف ضــوء هــذا نقــول 

والفطـرم والعقـل واملبـادد البسـيطة  اإلسـالمفوا تناقضـا بـني حقـائق عنهم وهم أصحاب عقول صافية نقية مل يكتشـ
مشـغولني بتغيـري أنفسـهم وتغيـري العـامل ومل  وقـد كـان الصـحابة رضـوان هللا علـيهم اإلنسـاينالأ تعارف عليها الـوعي 

 لية .يف متاهات جدلية شبيهة مبتاهات عصور السفسطة اجلد يكونوا مشغولني بفلسفة العامل و غراق أنفسهم
وبعـ   ، ن بع  ما كان علما يف السابق يف جمال الط  أ اجلغرافيا أو الفلك قد أصبح خرافة يف عصران احلديث 

واالنرتنـت والطــائرم واهلـاتف كــان خرافـة غــري معقولــة يف  والربيـد االلكــرتوين يف عصــران مثـل الفــاكسمـا هــو موجـود 
 املاضي.

إلمكانيــة العقليــة الكاملــة لكبــداع وكــان حــادث اإلســراء املعــراج بدايــة لكــمل اإلســالم واجــه البشــرية منــذ البدايــة اب 
أتكيد هذا األسـاس وابلتـاي فلـم يظهـر يف عصـور القـوم اإلسـالمية ذلـك التعـارض الـومهي بـني مـاهو وحـي ومـا هـو 

 ..عقل
ْمـة الصـدام مـمل أ اإلنسانوحرر  -كما بني ذلك سابقا-اخلصومة املصطنعة بني الديمل والعقل اإلسالموقد حسم  

ــديمل والعلــم وهلــذا فلــيس  ــني ال ــأ أدت  األســبابالعلمانيــة ألن    يف حاجــة  اإلســالمب العلمانيــة يف أوراب ال    ال
والزعم الشائع يف الفكر اإلنساين أبن هنـا  صـراعا مسـتمرا وتناقضـا أبـداي بـني الـديمل والعقـل  اإلسالممكان هلا يف 

ـــديمل  -ء هللا يف الدعامـــة الثالثـــةكمـــا ســـنرى  ن شـــا–أو بـــني الـــديمل والعلـــم  ال ينطبـــق حبـــال مـــمل األحـــوال علـــى ال
 .87يشكالن يف اإلسالم وحدم واحدم تتشابك أنسجتها تشابكا حمكما-الديمل والعقل–اإلسالمي فكالمها 

 !الصحيحة ما يتناق  مع العقل الصحيحبصفة عامة: ليس يف القرآن وال السنة النبوية املظهرم  
واألخـذ ابملـنهج العلمـي  ،ويعين ذلك عند اغل  احلـداثيني الـتخل  مـمل قيـود امليتافيزيقـا والغيبيـات :العـــــــــلم-3 

وقد سبق ي أن توقفت عند مقاالت متعددم يف هـذا اجملـال الـأ حتـاول  ،الذي ال يقر  ال ما تثبته التجارب العلمية
ات )وكأن اإلسالم يقف حجر عثرم وعقبة كأداء أمام اختزال ختلف البلدان العربية واإلسالمية يف الركون    الغيبي

                                         
87
-جمادى اآلخرة هـ ، 406العدد ، مجلة الوعي اإلسالمي، اإلسالم حسم الخصومة المصطنعة بين الدين العق :عبد الحليم عويس 

 بتصرف يسير.، 35-34ص:، 1999سبتمبر/أكتوبر
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ْايـد:"فالتفكري العلمـي يتميـز ابلعقالنيـة –مسايرم البلدان املتقدمة(؛ يقول الدكتور االنرتبولوجي  احلـداثي امحـد أبـو 
ــذي يرتفــع عــمل مســتوى اخلرافــات الــأ تؤلــف جانبــا ــواقعي ال ــه مــمل الــرتاث الثقايف واملنطــق ال )يقصــد ال يســتهان ب

أي علـى التفكـري العلمـي يقـوم علـى املواجهـة  ،لدى كل الشعوب مبا يف ذلك الرتاث الثقـايف العـر  سالم تورية(اإل
املباشرم مع الواقع وفهم األمور كما تتمثل للواقع الـواعي املـدر  ألبعـاد احلقيقـة العيانيـة والـأ ميكـمل الربهنـة عليهـا 

لـط بـني النظـرم العقالنيـة الواعيـة لألشـياء واألفكـار والتخـيالت مـع تـوخي عـدم اخل ،ابألدلة واحلجـج املقبولـة عقـال
  88"..كأن ترد حاالت األعاصري والفيضاانت املدمرم    غض  هللا  ،الأ تفتقر    الدليل

 :النقطميكمل الرد على الدكتور يف 
يف مواضــع   لــى ذلــكبـل حــث ع ،األو : أن اإلسـالم مل ولــمل يكــون يف يــوم مـمل األايم اباب موصــودا يف وجــه العلــم-

مـمل سـلك طريقـا يلـتمس فيـه علمـا سـهل  ":كثريم ممل الكتاب والسنة . يقول الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم
هللا له طريقا    اجلنة و ن املالئكة لتضع أجنحتها رضـا لطالـ  العلـم و ن طالـ  العلـم يسـتغفر لـه مـمل يف السـماء 

امل علــى العابــد كفضــل القمــر علــى ســائر الكواكــ   ن العلمــاء ورثــة واألرض حــىت احليتــان يف املــاء و ن فضــل العــ
  ."89األنبيــــاء و ن األنبيـــــاء مل يورثـــــوا دينـــــارا وال درمهــــا  حـــــا ورثـــــوا العلـــــم فمـــــمل أخــــذه أخـــــذ حبـــــظ وافـــــر

ْوبعـة االستنسـاخ البشـري عنـا ببعيـد الـأ وقـف يف وجههـا كـل ذي  ،شريطة عدم  الفتها للضـوابط الشـرعية  ومـا 
 م ممل أهل العلم والديمل .ل  وبصري 

ْل:النقطة الثانية- ال واعتبارها لاهرم تكتو نية ال ..وهي املتمثلة يف حماولة حتييد الديمل عمل الكوارث ممل أعاصري و
ة أبدلة علميـ وخاصة املهتمون ابإلعجاْ العلمي الأ أفحم فيها علماء اإلسالم عالقة هلا بغض  هللا ؛ هذه النقطة

)و كــأيمل مــمل قريــة عتــت عــمل أمــر راــا ورســله :و ال كيــف نفســر قــول هللا تعــا  ..مثــل هــؤالء وشــرعية يف الــرد علــى
 8اآلية:  ،عذااب نكرا( الطالق فحاسبناها حسااب شديدا وعذبناها

 حــا نشــأت يف  ،-عبـداحلليم حممـود الــدكتورعلــى حــد تعبـري - ن مشـكلة التعــارض بـني الــديمل والعلـم النقطـة الثالثــة:-
الــأ حثــت  ،اإلســالمية.  هنــا تصــور نزاعــاك يف بيئــة بعيــدم كــل البعــد عــمل الــروح اإلســالميعــمل اجلــو أورواب بعيــدم 

 ،والــأ نشــأت املـنهج العلمــي ـ الــذي يعتربونـه حــديثاك ـ بـني ربوعهــا. قــدمياك بقــدمها ،علــى التعلــيم والـتعلم اإلنسـانية
 ل يوم الكثري ممل أحنائها العميقة.ال تزال تكشف ك ،والأ أنشأت على أساس ممل هذا املنهج حضارم ضخمة

أن نذكر خطر االنفصام النكد على األمـة اإلسـالمية يف فـرتات ةر يـة ؛ الـذي  -وممل ابب اإلنصاف–وال ننسى  
وبـني احلكـام واألمـراء والـوالم مـمل جهـة أخـرى أعـين بـني القيـادم  ،حدث بـني العلمـاء والفقهـاء واملفكـريمل مـمل جهـة

الـــأ مالـــت ا  العامـــة  ،-وهـــذا مـــا يالحـــظ حاليـــا يف أغلـــ  لـــدان العـــامل اإلســـالمي-يةالفكريـــة والقيـــادم السياســـ
ــد أن جتعــل كافــة القــوى تطيعهــا وختــدم مصــاحلها مهمــا كــان موقعهــا يف  ،والغوغــاء ترتضــيها وتســتقط  ودهــا وتري
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ورم وأهل احلل والعقـد مما جعل املفكريمل والعلماء وذوي الرأي واملش ،اجملتمع ومركزها يف النسيج االجتماعي لألمة
ــون علــى أنفســهم ويبتعــدون عــمل مراكــز التوجيــه والتــأثري يف اإلفــراد واجلماعــات بعــد أن حاصــرهتم القيــادم  ،ينكفئ

ــيهم اخلنــاق ملــا امتنعــوا عــمل مواالهتــا ومســايرهتا يف بعــ  اختيــاراهتم السياســية واالجتماعيــة  السياســية وضــيقت عل
ويكفـي أن  ،ومضايقة وتعـذي  ،الفكر وأئمة االجتهاد ممل  ذاية و ذالل موالكل يعرف ما أصاب أعال ،والتشريعية

ْم طالق املكره، م795-هـ179نذكر اإلمام مالك املتوال سنة وما تعرض  مـام أهـل  ،حىت شلت يده لعدم  جا
   وهـرب اإلمـام الشـافعي رمحـه هللا مـمل بغـداد  ،السنة أمحد بمل حنبـل مـمل تعـذي  بعـد رفضـه لفكـرم خلـق القـرآن

خصومه ممل  وأفىترمحه هللا ابمل تيمية يف عقيدته  90اإلسالممصر خوفا ممل احلكام ورجال السلطة.. كما اهتم شي  
 ..هـ728وقد عذب وحبس يف قلعة دمشق حيث مات حمبوسا سنة..أنصار السلطان بقتله

 هـورتمل: املفكـريقـول  م .ما ذكره الغربيني أنفسهم عـمل قيمـة اإلسـالم كـديمل  ـع بـني الـديمل والعلـ :النقطة الثالثة-
وحده جتد احتاد الديمل والعلم. فهو الديمل الوحيد الذي يوحد بينهما. فتجد فيـه الـديمل مـاثالك متمكنـاك  اإلسالم))يف 

ـــــــــرم العلـــــــــم. وتـــــــــرى وجهـــــــــة الفلســـــــــفة ووجهـــــــــة العلـــــــــم متعـــــــــانقتني  فهمـــــــــا واحـــــــــدم ال اثنتـــــــــان((. ،يف دائ
ويف  ،اإلسـالمفقـد يكـون املـرء صـحيح  ،تقف عقبة يف سـبيل الفكـرال  اإلسالميةويقول اتيان دينيه: )) ن العقيدم 

وال تقتضي حرية الفكر أن يكـون املـرء منكـراك هلل. لقـد رفـع )حممـد( قـدر العلـم    أعظـم  ،الوقت نفسه حر الفكر
 .91وجعله ممل أول واجبات املسلم ،الدرجات

اك بني حقائق العلم وحقـائق القـرآن الكـرمي حاول الطبي  الفرنسي املشهور موريس بوكاي أن يكتشف تناقضوقد -
. فكيـف ميكـمل لبشـر 92فلم يستطع. وقد أشار بوكاي    ذلك يف كتابه الرصني: )التورام واإلجنيل والقرآن والعلم(

علــى الــرُّغم مــمل  ،ســنة أن يتحــدث يف قضــااي متــس شــىت  العلـوم مث  ال يتنــاق  يف مســألة واحــدم 1400عـاا قبــل 
ألـــيس هـــذا خرقـــاك للمـــألوف ! املعطيـــات العلمي ـــة للعصـــور احلديثـــة ومعطيـــات العصـــور القدميـــة؟ التبـــايمل اهلائـــل بـــني

 وهذا كان سببا يف  سالمه!وهل جنُد يف ةري  البشري ة مثاالك على ذلك غري القرآن الكرمي؟! ،والعادم
واإلخـالا هلل تعـا  وخدمـة  اناملـرتبط ابإلميـ والعلـم هنـا هـو العلـم النـافع.اإلسالم دعا    طل  العلم واملعرفة ف 

كمـا يف قـول . جبـابرم امل أدام طيعة يف يد الطغام و؛ حىت ال يتحول العالبشرية ال القضاء عليها وللمها واستنزافها
فاـعُ  اللَُّهـمَّ  ين أُعـوُذ بِـكا ِمـمْل ِعْلـٍم ال" :عليـه وسـلم ـ الرسـول ـ صـلى هللا "اللهىم  رواه مسـلم .ويقـول أيضـا: ."يـانـْ

وازقىا   ،"اللهىم ننىي أسى لل علمىا  نا عىا   . ووزدنىي علمىا " اواا ابىن ما ى  ،وعلمنىي مىا ينفعنىي ،بما علمتني انفعني
 ذ ال فائـدم مـمل علـم هدفـه تـدمري البشـرية وقهرهـا وهتديـد مصـريها فقنبلتـني  .وعمىال  متبى ال " اواا ابىن ما ى  ،طيبا  
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ْاكي ورحـم هللا الشـاعر حـافظ  بـراهيم  مليوان ممل البشر يف احلرب العامليـة الثانيـة يف55حصدت  هريوشـيما وانغـا
 ؛ ذ يقول:

 والعلم أن مل تكتنفه مشائل****تعليه كان مطية اإلخفاق!
ومــا جنــم عــمل ذلــك مــمل تــدمري للبنيــات واغتيــال  ،وانظــروا حاليــا    مــا فعلتــه اآللــة احلربيــة األمريكيــة يف العــراق

 ذ انتشـر بـني جنـودهم ..مكتـويف األيـدي  ذ كبـدوا احملتـل السـم الزعـاف مل يبقوا مللكمل العراقيني اجملاهدي..الطاقات
 !!!..ثقافة اليأس واالنتحار

 *احلضارم اإلسالمية وحاذج ممل العلماء الذيمل  عوا بني علوم الديمل والدنيا: 
 *علوم الدنيا علوم الدين السنة العلماء
 األندلسيابن حزم -
 
أبو منصور عبد القاهر بن -

 طاهر.
 بن النفيسا-
 أبو الوليد ابن رشد احلفيد-
 ابن خلدون-

 هـ384-456
 

 م1037-هـ429
 
 

 هـ520-595
 

 هـ338-406

ــــــــة  ،الفقــــــــي ال ــــــــاهر  مقارن
 األداين وامللل والنحل.
تفســـــــــ  –أصـــــــــو  الـــــــــدين 
 القرآن الكرمي..

 مكتشف الدورة الدموية 
 الفقيي األصويل

 
 العامل الفقيي

 فن احلب واآلداب .
 

 دسة.اهلن -احلساب
 

 من فقهاء الشافعية
الطبيــــــب -القاضـــــي ا تهـــــد

 الفيلسوف.-اإلنسان
-السياســـــــــــــــــــــي ا نـــــــــــــــــــــ 
 الدبلوماسي بلغة العصر

وقـد بـرع لكمل أتمث األمة  ن مل جتد مـمل يقـوم بـذلك الدور! ، ذا قام البع  سقطت عمل اآلخريمل ،علوم الدنيا وهي يف األصل ممل الديمل ؛ وهي ممل الفروض الكفائية*
  علوم شىت:املسلمون يف

ــوان - ــوان( للجــاحظ :علــم احلي ــاب )احلي ــوان: كت  ،و) تصــره( للموفــق البغــدادي ،ومــمل الكتــ  يف موضــوع احلي
ــديمل الــدمريي ــوان الكــربى( للشــي  كمــال ال ــاب )حيــام احلي ــمل آ  األشــعث وكت و)عجائــ   ،وكتــاب )احليــوان( الب

ْكراي القزويين.  املخلوقات واحليواانت( للشي  
وقد كت  فيه ابمل البيطار كتابـه العظـيم )مـا ال يسـع الطبيـ ا جهلُـه( وكـان حمـور حديثـه  :والفالحةعلم النبات  -

 النبات( أل  حنيفة الدينوري.)حول االستفادم الطبية ممل النبات. وكتاب 
وأمــا علــم الفالحــة فقــد قــال عنــه صــاح  )مفتــاح الســعادم(: هــو علــم يتعــرف منــه كيفيــة تــدبري النبــات مــمل أول 

إبصالح األرض  ما ابملاء أو مبا  لخلهـا وحميهـا مـمل املعفنـات   ،وبدء كونه    متام نشوئه ،   منتهى كماله نشوئه
 كالسماد والرماد وحنوها. أو حميها يف أوقات الربد مع مراعام األهوية. 
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 ،جهـة غرسـه وتنميتـهوكان النظر عندهم عامـاك يف النبـات مـمل  ،وقال ابمل خلدون: وكان للمتقدمني اا عناية كثريم
 وممل جهة خواصه وروحانيته )أي حياته(.

وهـم حممـد وأمحـد واحلسـمل وذاع صـيتهم يف  ،وأول ممل اشتغل ابمليكانيكا يف اإلسالم بنو موسـى علم امليكانيكا: -
وهنـا  يف  ،ذلك وهلم يف هذا الفمل مـمل الكتـ  كتـاب )احليـل( ألمحـد بـمل موسـى وكتـاب )القرسـطون( مبعـىن القبـان

ْاْ اجلزري يف معرفة احليل اهلندسية وقد ترجم    اإلنكليزية.علم   .امليكانيكا أيضاك كتاب ابمل الر
وقد أضاف املسلمون    الط  اليـوانين الـذي ورثـوه عـنهم  ضـافات مهمـة جـداك مـمل  :علم الط  والبصرايت -

 هلا وتثري الشفقة. يف الوقت الذي كانت فيه أورواب وطب ها الكاناِسي  يف حالة يرثى ،نواح عديدم
بــل وأثــر عنــه  ،وملــا كــان النــ  صــلى هللا عليــه وســلم قــد أمــر ابلتــداوي وحــ  علــى األخــذ أبســباب العــالج

الكثــري ممــا يتعلــق ابلطــ  الوقــائي أو العــالج ابلنبــاةت وحنــو ذلــك. فقــد نشــط املســلمون يف علــم الطــ  وكانــت 
 لنظرايهتم وجتارام آاثر كبريم تعترب فتوحاك حديداك.

ولئمل كان ابتداء أمر الط  تر تاه عمل اليواننية منـذ العصـر األمـوي حيـث تُـرجم كتـاب أهـارون االسـكندري 
 مث جاءت تر ة معظم الرتاث اليوانين مما نقل عمل جالنيوس أو ايبوقرياط.  ،يف الط 

ق )املسـائل يف مثـل مؤلفـات حنـني ابـمل اسـحا ،فقد بدأ التأليف يف الط  مبكراك منـذ القـرن الثـاممل املـيالدي
 . 93والرسائل العشرم يف العني( ،الط 

أعظـم عقليـة يف -وتطويرهـا فيكفـي أن نـورد كلمـة نفيسـة للبـريوين املاديـة م الغربو أما عمل االستفادم ممل عل
األخالقية للنقد  اإلسالمية األسسوهي كلمة نلمس فيها -العصور الوسطى ؛الذي استطاع أن يقيس قطر األرض

وتصحيح  ،ما هو واج  على كل  نسان أن يعمله يف صناعته ممل تقبل اجتهاد ممل تقدمه ابملهنة " حا فعلت:يقول
 وختليد ما يلوح له فيها تذكرم ململ أتخر عنه الزمان وأتى بعده "...خلل  ن عثر عليه بال حشمة

والعمـل الصـاه ـ  فـإن أفضـل مـا ميتـاْ بـه املسـلمون بعضـهم علـى بعـ  ـ بعـد اإلميـان ابهلل تعـا وخالصة القـول ؛ 
ــريف قــال تعــا : ك ،العلــم ِب ــونا خا ُل ُ مباــا تـاْعما ــاٍت وااكَّ ــما داراجا ــنُكْم واالَّــِذيملا ُأوتُــوا اْلِعْل ــوا ِم ُ الَّــِذيملا آماُن   )اجملادلــة/ يـاْرفاــِع اكَّ
العلـم وواضع  ،: )طل  العلم فريضة على كل مسلمقال  ،(. وقد جعل اإلسالم العلم فرضاك على كل مسلم11

( "رواه ابمل ماجه". ْير اجلوهرا واللؤلؤا والذه ا  عند غري أهله كمقلد اخلنا
يشــاء  أن يكـون اإلنسـان حـراك يف أن يفعــل مـا يشـاء ويقـول مـا احلـداثيني اـا يقصـد احلريـة الفرديـة / الليرباليـة:-4

غـري  ،وعابـد هـواه ،اليـني  لـه نفسـهالليرب  فاإلنسان عند ،بدون التقيد بشريعة  هلية ،ويعتقد ما يشاء وحكم مبا يشاء
قُــل  نَّ )كمــا قـال تعــا    ،مــنهج  هلـي  يــنظم حياتــه كلهـا إبتبـاعمـمل خالقــه  وال مـأمور ،حمكـوم بشــريعة مـمل هللا تعــا 

                                         
93
وزارة االوقاف ، الكويت، التعريف ببعض علوم االسالم الخنيف: عبد هللا نجيب سالم :للتوسع في الموضوع الرجوع الى كتاب - 

 الدكتور/ أحمد الحجي الكرديتقريظ تقريظ فضيلة األستاذ ، والشؤون االسالمية
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ـايت هلِل رابَّ العـالاِمنيا  صاـاليت يـايا وامما ــريكا لاـُه وابِـذِلكا  ،وُنُسـِكي واحما  ،162 األنعــام ُأِمـرُت واأاان أاوَُّل امِلسـِلمني( الشا
ُا )وكما قال تعا   ،163  . 18اجلاثية  (الياعلاُمون جاعالناا ا عالى شارِيعاٍة ِمملا األامِر فااتَِّبعها واالتتَِّبع أاهواءا الِذيملا  مثُّ

حتـرر الفـرد مـمل كـل القيـود واألغـالل الـأ تعطــل قدراتـه الذاتيـة يف البحـث عـمل أجنـع السـبل لتحقيـق مــا  فهـي  ذن 
وميتـزج  ،أو متنعـه مـمل الوصـول    السـعادم وفـق تصـوره اخلـاا، أو حتول دون تلبيته لرغباتـه، ممل تطوريطمح  ليه 

هذا املفهوم مبقاصد املذه  الليرباي الذي يعترب احلرية هـي الغايـة األو  والرئيسـة الـأ يتطلـع  ليهـا الفـرد بطبيعتـه 
ق وانتحــارات  اعيــة وأنــواع شــىت مــمل الســفور .ممــا أدى    لهــور بعــ  األمــراض االجتماعيــة مــمل لــواط وســحا

مث األمـراض الفكريـة  ،)وسنقف عند بع  هـذه االحنرافـات يف احملـور املتعلـق ابلثقافـة اجلنسـية عنـد الغـرب(والتغنج
دون أن ننسـى مـا قامـت بـه بعـ   ،املتمثلة يف التطـاول علـى كتـاب هللا وسـنة نبيـه املصـطفى صـلى هللا عليـه وسـلم

خاصــة الدحركيـة والنروجييــة وبعــدها الصــحف العربيـة احلداثيــة مــمل نشـر رســوم كاريكاتوريــة مســيئة الصـحف الغربيــة 
للمذه  الليربالية أن كـل  األساسية السمة و !!!..لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم بدعوى حرية التعبري /اللبريالية

كمــا فعــل   ىت أحكــام القــرآن احملكمــة القطعيِ ــةواألخــذ والــردِ  حــ وقابــل للجــدل ،شــيء يف املــذه  الليــربايِ  متغــريِ  
ْيداالدكتور حممد عابد اجلابري يف كت  ..به مدخل    القرآن الكرمي ونصر حامد أبو 

غربيــا؛ الــأ  مــمل خــالل اســتعماهلا اســتعماال، :وهي  حــدى األدوات املهمــة الــأ ولفهــا احلــداثيونالدميقراطيــة -5
وال أدل علــى ذلــك مــمل اشــتقاق كلمــة الدميقراطيــة مــمل   ،دنيويــة    الشــع جتعــل املرجعيــة يف األحكــام الدينيــة وال

ومفـاد  ،والعبـارم تعـين" سـلطة الشـع  " ،" تعـين السـلطةkratosو ،تعـين الشـع " Demosكلمتـني يـواننيتني
 اإلسالمية.–القيم الدينية  ذلك كله  رضاء الشع  ولو كان ذلك على حساب

"  ن الدميقراطيـة هـي أسـوأ نظـام ميكـمل األخـذ :عمل احلقيقـة عنـدما قـال(ن تشرشـلمل يبتعد الزعيم الربيطاين )ونسـتو  
انـه  ،ما مل يطبـق علـى اجلميـع" . وال نظـمل أننـا نبتعـد عـمل احلقيقـة أيضـا عنـدما نقـول  ن أسـوأ مـا يف هـذا النظـام ،به

ْمـــات  بـــل ملــمل ميلـــك شـــراء األصـــوات وبيـــع الـــذمم واالجتـــار ،صــمم حبيـــث ال ميكـــمل أن يطبـــق علـــى اجلميـــع يف األ
ــدميقراطي ال يعــدو أن يكــون بيعــا للحكــم وهــو مــا تنبــأ الرســول صــلى هللا عليــه وســلم  ،ابلشــعارات ؛ فــالتطبيق ال

ــع احلكــم ، مارم الســفهاء:حبصــوله قــال: " أخــاف علــيكم ســتا ونشــوا ) اعة(يتخــذون القــرآن  ،وســفك الــدم وبي
 . 216اجلامع برقم  وكثرم الشرط" أورده األلباين رمحه هللا يف صحيح ،مزامري

 حوهلـا مـمل اآلراءتباينـت ؛ اإلسـالميالدميقراطيـة علـى السـاحة السياسـية لبلـدان العـامل مصـطلح ويف خضم سـيطرم  
بـني الـراف  هلـا وبـني مـتحفظ وبـني القابـل هلـا ولكـمل بقـراءم خاصـة يف أفـق املشـاركة ؛ اإلسـالمي"أبناء العمل "قبل 

 :نالسياسية ولقطع الطريق على بين علما
الدميقراطية نظام ممل منطلق أن  ،ميس جوهر العقيدم اإلسالميةعلى أنه وينظر للمصطلح  املوقف الراف :-

 ،ابسم الديمل. فهو نظام مصدره البشر وحتكُّمهم ابلناس ،ممل أجل التخل  ممل للم احلكام ،حكم وضعه البشر
  .وال عالقة له بوحي أو ديمل
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فهو  ،وكيل هللا يف األرضو  94حاكم تيوقراطي وا يزعمون أن احلاكم هواحلكام يف أورواب كان وأساس نشوئه أن
سلطة  أي ،وسلطة التنفيذ ،ويزعمون أن هللا هو الذي جعل للحاكم سلطة التشريع ،بسلطان هللا حكم البشر

 ،سفكانوا يظلمون الن ا ،الن اس وليس ممل ،ألنه يستمد سلطته ممل هللا ،حكم الن اس ابلشرع الذي ُيشر ِعه هو
  .الزعم الذي يزعمونه كما يتحكَّم السيد بعبده ابسم هذا  ،ويتحكَّمون ام

ووضعوا نظاماك حلكم الن اس ـ وهو  ،موضوع احلكم وحبثوا ،وقام فالسفة ومفكرون ،فقام صراع بينهم وبني الن اس
له ـ أي الشع  ـ  فيستمد احلاكم منه سلطته وتكون ،هو مصدر السلطات النظام الدميقراطي ـ يكون الشع  فيه

ها مبشيئته ،وميارسها بنفسه ، رادته فهو ميلك ،السيادم الذي  وهو ،وال سلطان ألحد عليه فهو السيد ،ويسري 
نيابة عنه ابلتشريع الذي ُيشر ِعه  ليحكمه ،وهو الذي يُعنيِ  احلاكم ،ويسري مبوجبه ،ُيشر ِع التشريع الذي حكم به

  .الشع 

 .وال عالقة له بوحي أو ديمل ،البشر طي مصدره كلهوهلذا فالنظام الدميقرا
دميقراطية الغرب الأ هي حكم الشع  للشع  بني  مقارنةالشي  وجدي غنيم كما وضع الداعية اإلسالمي 

 ..هي حكم هللا للشع  ابلشع  :ابلشع  أما دميقراطيتنا )الشورى(

 سالمية ابشرت العمل السياسي ؛وأخ   قادم حلركات ميثله وهم يف األصل :بشروط لكمل  املوقف املؤيد -
وقد أخذوا ابلدميقراطية يف ..والدكتور يوسف القرضاوي ،والدكتور راشد الغنوشي ،ابلذكر الشي  حممد الغزاي

ومميزيمل يف اآلن نفسه بني آلية احلكم ونظام احلكم ..املمارسة السياسية معتربيمل  ايها جمرد آلية وطريقة يف احلكم
بينما يتم االعتماد  ، وسيادم الشع  ؛ أي أن مصدر السلطات  يعا هو هللا سبحانه وتعا وكذلك حاكمية هللا

وهم بعد –أطوع هلم  -ابلنسبة هلم -وأسس الدميقراطية..واالنتخاب رعلى سيادم الشع  فقط كطريقة لالختيا
اسية واملعارضة وتداول ممل جمتمع حكمه نظام ديكتاتوري تنعدم فيه احلرية السي –قوم سياسية غري حاكمة 

  !؛ وقطع الطريق على أصحاب املصاه السياسية والشخصية واالقتصادية  السلطة
ممل ذلك قوله:" طئ مـمل يتحـدث عـمل الدميقراطيـة ؛وقد حاول بع  املفكريمل اإلسالميني أن يوجد صيغة توفيقية 

تحــدث عــمل الــدميقراطيات بصــيغة صــوب أن يألا ،ألنــه يتحــدث عــمل أشــياء  تلفــة مبســمى واحــد ،اإلفــرادبصــيغة 
 ،ففي القرن السـابق حـاول كـل مـمل العـامل الرأمسـاي العـامل االشـرتاكي احتكـار هلـا ، ذ  ن لكل بلد دميقراطيته، اجلمع

الغـرب  بينما صران اليوم يف عامل أحادي القط  نتحدث عمل دميقراطيـات للبيـع كمـا تبـاع خرثـى )املتـاع املسـتعمل(
  95"ببالدان

 هتشـنجاتب  -اليـوم يهكأهنمـا يعيشـان  -نطرح تصوريمل مهمني جيسدان الوضع احلـاي ،مقاربة املصطلح أكثرولة اوحمل 
ابـمل  لـذا كـان رأي العـامل األندلسـي املسـلم ":السياسية واملصلحة الشخصانية على حساب املصـلحة العامـة لألمـة 

                                         
94
أ الحكم الديني الذي يقوم على االعتقاد بأن هللا قد اختار ، هو نظام يستمد فيه الحاكم سلطاته من قدرات الهوتية :النظام التيوقراطي- 

 !الملوك مباشرة لحكم الشعب
 4ص:، 2008فبراير -1429صفر ، ة األولىالسن، العدد األول، مجلة الكلمات رئيس تحريرها الدكتور حسن بوكبير افتتاحية- 95

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

64  

هـو عرضـة ألن ينح ـى  ،وذوي معرفـة أخالقيـاك  عطية يف القرن الثاين عشر أبن الفرد الذي ال يستشري أانساك صـاحلني
السياسـي الفرنسـي اليكسـس دي توكفيـل أبن احلريـة "تعتـرب الـديمل  عمل وليفته العامة. بعد سبعة قرون عل ق املنظـ ر

 األخالقيـات هـي أفضـل أمـمل للقـانون". ويتوقـع املـرء يف هـذا املعـرض أنـه لـو تسـىن البـمل وأن ،حامياك لألخالقيات

الواحد لنخر حول موضوع  ل أن يلتقيا يف موقع مناس  يف التاري  لكان عندمها الكثري ليقوالنهعطية ودي توكفي
  ."الثقافة السياسية الدميقراطية واألخالقية

ي أصوات الناس أن  دم املصلحة رت هل يعول على  نسان يش :تفك لغز املصطلح وههنا أطرح أسئلة لعلها  
ولكمل   مورا ويشرب اخلمر حىت الثمالة أن يفكر يف هم األمة ووطنه ساانكيف يعقل أن  ن  ؟العامة للمسلمني

كيف إلنسان تر  بني أحضان الغرب الرباغمايت أن يفكر ؟  يستطع أن يستغل فقر الناس ممل مث يفْو ابالنتخاابت
أصوات بفكر اإلنسان البسيط الذي مل يوفر حىت لقمة عيشه؟! كيف ملرشح لالنتخاابت الذي يفكر يف حتقيق 

مهمة حلزبه أن يشغل ابله يف مشاغل العامة؟ كيف إلنسان يقود  اعة ويرشح نفسه كنائ  عنهم مل يصل يف 
 أ  له أن ،ومل مييز بني احلالل واحلرام وبني احلرية اجلنسية والزواج الشرعي وبني الراب واملضاربة الشرعية حياته

وهو –كيف نفسر  قبال بعضهم ابسم الدميقراطية   وكبريم؟عدل ويستحضر عظمة اخلالق ومراقبته يف كل صغريم ي
نا جتارب التاري  اليومية تأن يكمل مهه خدمة مصاه الناس ؛أليس هدفه كما علم –أكرب  مرباطور يف املخدرات 

أمل حتول العراق البلد  !؟ومراقبة رقي  نليفعل ما حلو له دو  "احلصانة الربملانية"يسمى ب هو احلصول على ما
دولة    برتسانته العسكرية القوية وجتاربه العلمية الرائدم وخنبه املتميزم ممل العلماء  ي كان يره   سرائيلالذ

  ! ..!!العصر احلجري القدمي ابسم نشر الدميقراطية
ن مفهوم الدميوقراطية حمل الفريق األول:يرى أ :يف التعاطي مع املصطلح ممل منظور العمل اإلسالمي :خالصة 

فهو ممل ابب اخلربم  ،واآلخر نظري فلسفي.. أما اجلان  اإلجرائي التنظيمي ،: أحدمها  جرائي عمليمضمونني
كما يستفيد ممل سائر سبل تنظيم احليام األخرى    ،البشرية الأ ال جيد املسلم غضاضة يف االستفادم منها

 حا هي رصيد جتربة اجتماعية  ، خل ..يةفاالنتخاابت واجملالس النيابية واجملالس البلد ، خل ..كاجلامعات والشركات
املتمثلة يف  ،ال أبس ممل استعماهلا وتوليفها. أما الفكر العقدي والفلسفة األيديولوجية الكامنة خلف الدميوقراطية
فهو مما ال  ، عطاء حق التشريع و نشاء القوانني ووضع القيم األخالقية واالجتماعية ملثل هذه اجملالس والدوائر

وممل هنا كان االلتباس والتعارض الظاهر بني مواقف الدعام يف مسألة  ..لشريعة وال تقبله وال تقرهترضاه ا
 ..فبعضهم يدعو  ليها ويبشر اا ابعتبارها أفضل الضماانت لالستقرار السياسي واالجتماعي ..الدميوقراطية

و حا ينشأ  ،قراره أو السكوت عليهوآخرون يقفون على النقي  ممل ذلك؛ حيث يرى فيها كفراك بواحاك ال جيْو  
بل  ن الكثرييمل ممل الكتاب ـ لألسف  ،وتعريف املصطلح ،االختالف املتضاد هذا ممل االختالف يف حتديد املفهوم
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كما قال رسول هللا:   ،واإلبعاد عمل املقصود عمل اهلدف احلقيقي ،الشديد ـ مييلون لتغيري األلفاظ بقصد التعمية
 .96(.(5/342أحمد ))بغري امسها( )يشربون اخلمر يسموهنا

يضمُّ اآلالف أخذ داعية مسلم يدعو     -كما ذكر الدكتور عدانن علي رضا النحوي-ففي مؤمتر  سالمي 
الدميقراطية إبحلاح ونسيا أنه داعية مسلم. وملَّا سألته: مل تدعو    الدميقراطية وال تدعو    اإلسالم؟! قال: ألننا 

و ن كان شرع  ،لت له:  ذا مل يكمل يف اإلسالم حري ة وعدالة فأعلمل ذلك ليرت  الناس اإلسالمنريد حري ة وعدالة. ق
فلما تعطي هذا الشرف للدميقراطية وتنزعه للماك عمل اإلسالم. مثَّ قلت له:  نَّ الدميقراطية هلا  ،هللا فيه عدل وحري ة

 دعاته وجنوده فكمل منهم خرياك لك! واإلسالم يتلف ت مييناك ومشاالك يبحث عمل ،دول قوية تدعو  ليها
ومحاية الكرامة اإلنسانية ، : املقصود بذلك احرتام احلقوق واحلرايت الفردية واجلماعيةاحرتام حقوق اإلنسان -6 

 .97وفق املعايري الكونية الأ أقرهتا املواثيق الدولية حلقوق اإلنسان ،املتأصلة يف طبيعة الكائمل البشري
لتطبيق جند بوان شاسعا بني اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي يكاد  لو ممل حتديد اجلهة فممل حيث االلتزام اب 

مـا عـدا  شـارات قليلـة مبهمـة ؛ومـمل هـذه  ،أو اإلجـراءات الـأ تتخـذ حبـق مـمل  ـرق تلـك املبـادد ،املكلفة بتنفيذه
عـاملي حلقـوق اإلنسـان علـى انـه املسـتوى فإن اجلمعية العامـة تنـادي اـذا اإلعـالن ال..":اإلشارات قوله يف الديباجة

 "..املشرت  الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب واألمم
أمــا الشــريعة اإلســالمية فــان فقهاءهــا متفوقــون بشــكل عــام علــى دالالت النصــوا املتعلقــة حبقــوق اإلنســان يف  

مل ممارســة تلــك احلقــوق حمــددون وممــا ييســر ذلــك أن املكلفــني حبمايــة حقــوق اإلنســان ومتكــني اإلفــراد مــ اإلسـالم .
منظم بدقة ؛ فالزكام حمـدد مقـدارها وتفـرض  ،بوضوح يف الشريعة اإلسالمية. فالتكافل االجتماعي يف اإلسالم مثال

 ُويلـزم وي األمــر ،علـى املقتـدريمل مـمل أبنــاء األمـة لصـاه الضـعفاء بصــرف النظـر عـمل جنسـهم أو ديــنهم أو أصـلهم
وأخرويــة تتمثــل يف  ،وضــوح وخرقهــا يســتدعي عقــوبتني دنيويــة ينزهلــا أوليــاء األمــور.واحلــدود مقــررم ب بتطبيــق ذلــك

العـــذاب الـــذي حيـــق الظـــاملني يـــوم احلســـاب ك تلـــك حـــدود هللا فـــال تعتـــدوها ومـــمل يتعـــد حـــدود هللا فأولئـــك هـــم 
 229الظاملون سورم البقرم االية

نركــز علــى هــذا  - يصــع  حصــرها لكثرهتــاوالــأ–ومــمل األمثلــة البــاهرم علــى احــرتام اإلســالم حلقــوق اإلنســان  
؛ ويتمثل يف قصة ذلك القبطي ممل مصر يف عهد أمري املؤمنني عمر بمل اخلطاب رضي هللا عنه الذي  النموذج الباْر

عندما أقدم ابمل واي مصر آنذا  "عمرو بـمل العـاا "  ،وهو يرمي بطرفه    لقاء أمري املؤمنني هنا  ،قصد املدينة
وقطع هذا القبطي كـل هـذه املسـافة ألنـه كـان يعلـم ابن أمـري املـؤمنني سينصـفه مـمل ابـمل  ،حق على ضربه دون وجه

 مـا كـان ،وملا دخل على اخلليفة وألقى شكواه ،و ال ملا كان جتشم كل هذا اجلهد والعناء وطول املسافة ،واي مصر

                                         
96
 مجلة البيان، المفاهيم وأزمة تحديد المصطلحات في الفكر اإلسالمي الحديث، عبد العزيز التميمي - 

، كتاب المعرفة للجميع، للدكتور علي القاسمي، للتوسع الرجوع لكتاب: حقوق اإلنسان بين الشريعة اإلسالمية واإلعالن العالمي - 97
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أمـر القبطـي ابن يضـرب  ،حـاق ابلقبطـيوملـا تثبـت مـمل الظلـم الـذي  ،اخلليفة  ال أن أمـر الـواي وابنـه ابحلضـور  ليـه
 .." مىت استعبدمت الناس وقد ولدهتم أمهاهتم أحرارا":الشهريم "ابمل عمرو بمل العاا " وقال كلمته

ويقـــول ابن الصـــحيح واملغلـــوط واجليـــد  ،هو مـــذه  لهـــر ألول مـــرم يف القـــرن اخلـــامس قبـــل املـــيالد:النســـبية-8
حسـ  الظـروف وهـذه القضـية ليسـت صـحيحة علـى  ويتبـدل وان كـل شـيء يتغـري ،والرديء ليس صفات مطلقـة

ــني الثوابــت)جت ،عكــس ذلــك علــى لشــريعة اإلســالميةفا ، طالقهــا ــدم الفــرائ  والشــرائع مــع ب أي الثبــات يف العقي
منطقة العفو أو كما يسميها بع  الفقهاء مبنطقة الفـرام  ،)الفروع االجتهادية مرونة اجلزئيات والفروع( و ..القطعية
وقواعـد  ، ن الشريعة االسالمية وضـعت قواعـد التحـرمي :قد فصلت كت  الفقه يف ذلك أميا تفصيل ،(..يالتشريع
ــاس واالستحســان  أييتحــىت  األمــوروســكتت عــمل بعــ   ،احلــالل ْماهنــا فيســتنبط الفقهــاء احلكــم عــمل طريــق القي
 ،فـرائ  فـال تضـيعوها  ن هللا حـد حـدودا فـال تعتـدوها وفـرض:" ومصـداق ذلـك قـول الرسـول الكـرمي ،والعـرف

وقـد توقـف بشـكل موسـع "وحرم أشياء فال تنتهكوها وسكت عمل أشياء رمحة بكم ممل غري نسيان فال تبحثـوا عنها
ْالــة ــذي يلــف هــ جمموعــة مــمل العلمــاء لتوضــيح ذلــك إل ــ اتنياللــبس والغــب  ال دعامتني األساســيتني يف الشــريعة ال

ــزممل الــذي  ،يفهــاالــذي حتــاول االجتاهــات التشــكيكية تول ،اإلســالمية بلــه  املــادي فيــه التخلــف أصــبحيف هــذا ال
رحم هللا  ،بيان وتوضيح مميزاته    حتاج وقيمه الراقية والذي ال اإلسالمعلى  لكجهاْحكمة  االقتصادي الضعف

 :الشاعر العر   ذ يقول
  !دليل   احتاج النهار   ذا شيء األذهانليس يصح يف  

 قاط لتجربة وتعميم ملا هو خاا:احلداثة يف مقابل الديمل  س*
ــداول املعرفــة واخلــربات   حــا يســعى     درا  املنــاهج  ، ن املــرء حــني يفــتح احلــوار مــع اآلخــر يف  طــار تبــادل و ت

ــة ــتالع التــام دون واســتيعااا بشــكل حــذر وفطــمل - العلميــة ال الرتبوي ــز بــني الصــاه والطــاه  ال االب ــأ  –التميي ال
فيسـتمدها مـمل دينـه وتراثـه والعــرف  أمـا الرتبيـة والثقافـة ،املتقدمـة يف بنـاء حضـارهتا وجمـدها ارتكـزت عليهـا البلـدان

وبــذلك يصــبح اهلــدف مــمل الــتالقح الفكــري هــو  ،جملتمعــه اإلســالمية–الســائد الــذي ال يصــطدم ابلقــيم احلضــارية 
والتجربـة الياابنيـة  ،سفتها احلياتيـةوليس الولوم يف فكرها الرتبوي وفل ، درا  احلضارات اإلنسانية يف عمقها املعريف

استطاع يف لرف وجيز أن  ـرج مـمل ربقـة التخلـف    بريـق  شـعاع التقـدم دون حمـو  ،مثال صارخ وساطع ألحوذج
ذلك ثلة مـمل احلـداثيني بكـل مـا أوتيـت مـمل قـوم اإلعـالم واملنشـورات والـدعم    كما تسعى   ،ثقافتها وارثها العتيق

يقـول" برترانـرد راسـل"   ،وطمـس هويتهـا الدينيـة تعتـيم علـى ةريـ  األمـة العربيـة واإلسـالميةالعمل على ال، اخلارجي
 أهنا متخلفة ثقافيا ".  كانت الياابن دولة متخلفة اقتصاداي ومل تكمل تشعر أبدا

ة مـمل ولكمل ما حز يف النفس هو  قبال املسلمني على االصطياد يف املاء العكر ممل اسـترياد ثقافـة األخـر املمسـوخ 
!!وجمانبــة العلــم وآلياتــه ..فراحــوا ينزعــون الثيااب..ْعمــوا أن التقــدم يف العري ..عــاري مفضــوح  عــالم مــاجمل ولبــاس

 :هي أساس هنضة البلدان ما مل تتعارض مع املبادد السامية لكسالم ؛يقول الشاعر العر  الأ
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 !عمل الل  استعاضوا ابلقشور قلدوا الغر  ولكمل ابلفجور
 :ويقول آخر

 والرشادِ  احلق   وهنج الضالل هنج بينهما الرمحمل مي ز قد هنجان
 فـانادِ  على حق اك  وال الفساد هنج على املؤمنني هنج هللا جيمع ال

 
" فالواج  أن أنخذ احلق ممل كل شخ  وان نتجن  الباطل مهما كان ، كما قال احد دعام هذا العصر  ،هلذا 

قال:"  ان ألفينا ململ تقدمنا ممل األمم السالفة نظرا يف املوجودات واعتبارا الذي  ،قائله" .وقبله ابمل رشد رمحه هللا
فما كان منها  ،وما أثبتوه يف كتبهم ،هلا حبس  ما اقتضته شرائط الربهان . أن ننظر يف الذي قالوه ممل ذلك

أما القول أبن  .وما كان غري موافق للحق نبهنا عليه " ،وشكرانهم عليه ،موافقا للحق قبلناه منهم وسرران به
السب  هو الفارق احلضاري فليس صحيحاك ذلك أن املسلمني واجهوا حينما خرجوا يف الفتوحات اإلسالمية 

ألمره. فتعلم املسلمون اإلغريقية  كحضارات أرقى مما عرفوا ولكنهم كانوا ينتقون منها انتقاء السيد احلر املال
ركة األخذ الثانية أصبح يقال ممل مل يعرف األساطري اليواننية فال ومل يرت وا األساطري.ويف ح ،ليرت وا العلوم

ال أعراض هلم  وأهنميستطيع أن يكون أديباك ولمل يكون يف املرم األو  كان املسلمون حتقرون الصليبيني لدايثتهم 
مىت نظل رجعيني وكانوا يقولون عنهم أهنم عب اد الصلي .أما يف املرم الثانية فقد كتبت جملة رْو اليوسف "   

ْوجته وال يسمح هلا ابلتحدث حبرية؟". ْوجته وتلقى صديقها فيصر الزوج على البقاء مع   يكون الواحد مع 
 ننا مل ا ختلفنا وانبهران أقبلنا على الفكر املمسوخ وتركنا ما  رج بنا ممل وهدتنا ويرتفع بنا    الرقي تركنا ما 

وتركنا ما عندهم ممل تنظيم عبقري. ما ذا أخذان منهم؟  رجون  ،وتركنا جلدهم على العمل ،عندهم ممل علم
وجدانهم يشربون اخلمر فشربناها  ،وجدانهم يرقصون فشجعنا الرق  ،نساءهم عرااي فقلنا هذا هو التقدم

وجدانهم يلعنون دينهم وينسلخون منه فقلدانهم يف  ،وجدانهم يتعاملون ابلراب فرفعنا ممل أمهيته ،مثلهم
 .98ذلك

 فالفكر احلداثي يركز على النقط التالية:  ،الصة القولوخ 
والتأكيـد علـى الـن  جيـ  أن يقـرأ يف سـياقه  (سـلطة الـن )وجتـاْو مـا يسمونه ، عالن القطيعـة التامـة مـع الـديمل-

 التار ي )أي الن  الشرعي بطبيعة احلال(.
 ما له صلة ابلديمل . يد بكلوالضيق الشد ،التمرد الصارخ على القيم والثوابت الفكرية واألخالقية-
ْات معرفيـــة- ومتزقـــات  ،ولــواهر احلاديـــة ،الــدعوم    االقتـــداء ابألســياد البـــي  )الغرب(بكـــل مــا فيهـــا مــمل اجنـــا

 اجتماعية..
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هـل يريـدون ، !!!..سـبحان هللا ،ومـمل مث  قصـاء دور العلمـاء ،للجميـع فسح جمال االجتهاد الشرعي   الدعوم  -
 ؟أهلــم رأسف  :فقــال ،ويــرحم هللا أاب حنيفــة  ذ مــر علــى  اعــة يتفقهــون ؟ةك مــمل الغلمــان بــال ُرؤوسأن تكــون أمَّتُـناــا ثـُلَّــ

.وهلل در القاضـــي عبـــد (790) ذن ال يفلحـــون أبـــدا . أخرجـــه اخلطيـــ  يف " الفقيـــه واملتفقـــه "  :ال . قـــال :قـــالوا
 الوهاب بمل علي املالكي رمحه هللا  ذ يقول:

  ذا استقت البحار ممل الركااي ****مىت يصل العطاا     رتواء

  ذا جلس األكابر يف الزوااي ****مراد اغر عملـوممل يثين األص

ْااي على الرفعاء ممل أقسى ****اـــو ن ترفع الوضعاء يوم  الر

ــفقد طابت منادمة املناي *** ذا استوت األسافل و األعاي  اـ
ة مشهورم عمل مزارع انجح عمل يف مزرعته جبد  ونشاط هي حكاي  ن هؤالء احلداثيني أشبه حبكاية حقول األملاس؛ 

والـذي جيـده مـنهم  ،وذات يوم مسع هـذا املـزارع أن بعـ  النـاس يسـافرون حبثـاك عـمل األملـاس ،   أن تقدم به العمر
 وابع حقله وانطلق ابحثاك عمل األملاس .  ،فتحمس للفكرم ،يصبح غنياك جداك 

فمـا كـان منـه  ال  ،ملاس فلم جيد شـيئاك حـىت أدركـه اليـأس ومل حقـق حلمـهللَّ الرجل ثالثة عشر عاماك يبحث عمل األ
 أن ألقى نفسه يف البحر ليكون طعاماك لألمسا  . 

وملـا التقطـه  ،بينما كان يعمل يف احلقل وجـد شـيئاك يلمـع ،غري أن املزارع اجلديد الذي كان قد اشرتى حقل صاحبنا
واي للمفاجأم! فقـد   ،فوجد اثنية واثلثة ،دأ حفر وينق  جبدٍ  واجتهادفتحمس وب ،فإذا هو قطعة صغريم ممل األملاس

 كان حتت هذا احلقل منجم أملاس..
وتذه  تبحـث عنهـا بعيـداك بعيـداك  ،ومع ذلك فأنت ال تراها ،ومغزى هذه القصة أن السعادم قد تكون قريبة منك

 . 
اق احلقائق  ال أن يعرتف أن احلضارم املعاصرم هذه حقيقة؛ فهل ميلك مراق  له أد  قدرم على النفوذ    أعم

 ..كما يقول حبق الشاعر األمريكي اإلجنليزي )ت.  س. أليوت(  ،والرجال اجلُوف ،هي حضارم األرض اليباب
 
 
 
 

 املصطلح الثاين
السياسي" بني مكر اإلعالم الغر  و اهلجوم العلماين واحلزبية الضيقة ألبناء احلركة  اإلسالممصطلح "

 !سالميةاإل
 مدخـــــــــــــــــــل:
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 مركز جذب واهتمام ممل لدن مفكري الغرب وصانعي قراراته–عقيدم وشريعة ومعامالت وحضارم –مثل اإلسالم  
ردحــا طــويال مــمل الــزممل . واإلشــكال الــذي ال ميكــمل أن  فيــه دوي االصــطدام الــديين والتــار ي واحلضــاري بـــني 

  كيل أسالي  االهتام امللفقة جتاه اإلسالم واملسلمني!اإلسالم والغرب وجتلياته العنيفة  
فـنحمل ال نســتجدي الغــرب ال نتملـق ونتزلــف الســفهاء مــمل  ، ننـا لســنا  رهــابيني أو متخلفــني :..وحنـمل عنــدما نقــول
بــل حنــمل نريــد أن تســتقر نفســيتهم علــى حقيقــة اإلســالم ومبادئــه الســامية ونزيــل غشــاوم عــمل  ،الغــرب و الالدينيــني

 حىت نتمكمل ممل أداء الدور الرايدي والرسالة العاملية املناطة بنا حنمل املسلمني. ،بصائرهم
فلسـنا كـاليهود ؛  ،10 —سـورم األنبيـاء {  واماا أاْرساْلناا ا ِ الَّ رامْحاةك لِ ْلعاالاِمنيا ك  ن املسلمني أصحاب رسالة عاملية  

اعــه. أمــا األغيــار فتنظــرهم  ابدم  اعيــة جامعــة ومنحصــر علــى أهلــه وأتب فاليهوديــة ديــمل منــزو ومنغلــق علــى نفســه
ولسنا كالنصارى الذيمل  ،ألنه فكر عنصري ،ممل هنا ؛فهم ال يسعون    توسيع الفكر اليهودي، )حرب هرجمدون(

حصــرون عقيــدهتم يف بعــ  الطقــوس الشــكلية كــال! لكــمل الــديمل اإلســالمي ديــمل مشــوي عــاملي ديــمل األنبيــاء  يعــا! 
فلـيس معيبـا أن خنـاطبهم  ،وجيـ  أن يعـرف النـاس اإلسـالميني علـى حقيقـتهم ،ب علـى حقيقتـهجي  أن يعلمه الغر 

 . ومهمتنا ،ألن هذه رسالتنا ،حىت يعرفوان على حقيقتنا
ــات والكتــاابت الغربيــة والعلمانيــة يف هــذا العصــر يعثــر املــرء علــى مصــطلحات جديــدم  ،ومبتابعــة كثــري مــمل األدبي

وُســكَّت مــع اإلســالم يف قالــ  مصــطلحي واحــد لتضــاف     ،الصــهيونية -غربيــةصــنعت أغلبهــا يف املختــربات ال
 وأهم تلك املصطلحات ما يلي: قواميس اللغة
اإلسـالم  ،اإلسـالم األصـوي ،اإلسـالم السياسـي ،، سـالم احلركـات اإلسـالمية ،اإلسـالم التقليـدي ،اإلسالم الرمسي

اإلســـالم  ،اإلســـالم الـــراهمل ،اإلســـالم القـــدمي ،ار اإلســـالمياليســـ ،اإلســـالم الســـلفي ،اإلســـالم الوهـــا  ،اإلخـــواين
 خل.فمـا هـي املخـاطر ..اإلسـالم األمريكي ،(99اإلسالم األور ) ،اإلسالم الباكستاين، اإلسالم املتطرف ،احلضاري

املصـطلحات املتفرعـة عـمل مصـطلح واحـد؟ وكيـف ولفهـا مـمل قـاموا  اخلفية واملعلنة ممل وراء صـنع هـذه املفـاهيم و
 اغتها؟وهل ميكمل أن تكون هذه املصطلحات مصدرا ممل مصادر اخلطر الفكري واللغوي واحلضاري؟بصي

ْمة املصطلحات  وأثره على الصراع احلضاري ..*أ
 ،(االصـطالحيف  -وال مشـاحنة-قد يقول قائل كما سطر القدماء بعبارهتم الشـهريم )ال مشـاحة  أكرر ممل جديد؛ 

ْمة و  كما قلت-لكمل بـل هتـدد  متـس جبـوهر ومضـمون اإلسـالمضرورية مع مـدلوالت مصـطلحية املشاحة تصبح ال
 ! وجوده أصال

                                         
99
أو في بعض األحيان -الليبرالي ؛ الذي يركز على بعض الشعائر التعبدية من صالة–لهذا ليس غريبا أن نسمع عن اإلسالم األوروبي  -

! ..الدخول في العالقات المحرمة، بية في كليتها من قبيل التعامل بالربابينما ينساق مع التوجهات الغر -االقتصار على الشهادة فقط

والذي يركز على بعض األمور الهامشية التي تفرغ الدين اإلسالمي من محتواه! فقط ، واإلسالم البوسني الذي تروج له اإلدارة الغربية

 ..! المسلميننعثر على اإلرث التاريخي)التبعية للخالفة العثمانية( والتسمي بأسماء 
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بــل حــول  ،قــائم حــول املفــاهيم يف شــكليتها يف عصــران -كمــا ذكــرت آنفــا -مل يعــد الصــراع والتجــاذب الفكــري 
كالية الـأ أريـد لـه املضامني الـأ تُعطـى هلـذه املفـاهيم. ويـُعَّـُد مفهـوم "اإلسـالم السياسـي" واحـداك مـمل املفـاهيم اإلشـ

ويف  اعــة دون أخــرى ويف تنظــيم دون آخــر ســعيا مــنهم ا  تقــزمي  تبعــي  اإلســالم واختزالــه يف فئــة دون أخــرى
 ! االسالم واحلط ممل عامليته ومشوليته

مضـموانك يتناســ  مـع مقوالتــه  يعطــي ملصـطلح "اإلسـالم السياســي" ومـمل املالحـظ أن كــل مـمل الغــرب و العلمـانيني
وحاول أن يولف هذا املفهوم يف صراعه مع االجتاهات األخرى خاصة الصـحوم اإلسـالمية  ،ع أطروحاتهويتوافق م

 ال  ذا  ،  ن أوراب وأمريكا تتسـاحمان مـع أي ديـمل.يقول مراد هوفمان:" الأ تؤرق الرأي العام الغر  وتق  مضجعه
خبـدا سـطحي صـغري لوجـدت حتـت الطبقـة  ذا سربت غور النفس األوربيـة ولـو  ،كان هذا الديمل هو اإلسالم نعم
. كما يالحظ يف سياق هـذا "تلك العقدم الدفينة الأ ميكمل استدعاؤها يف أي وقت ،الالمعة الرقيقة عداء اإلسالم

واخرتاعــه خللطــه مــع مفــاهيم  ،كمفهــوم ومصــطلح  الشــرعي "لكســالم السياســي"-اجلــدل غيــاب التأصــيل العلمــي
مجوجـــة وغــري مستســاغة مـــمل قبيــل "اإلســـالم العلمــاين" ويتزعمـــه األردين وانتشــار بعـــ  املصــطلحات امل ،أخــرى

حسمل حنفي. وهذا يذكرين ب" خـوان  األصل األمريكي اجلنسية شاكر النابلسي و"اليسار اإلسالمي" الذي يقوده
 الصفا" اجلماعة الأ حاولت اجلمع بني متناقضني لتأليف مذه  خاا ام!!! 

يتعلـــق بـــه مـــمل مصـــطلحات أخـــرى كاألصـــولية والتطـــرف اإلســـالمي واإلرهـــاب ومصـــطلح اإلســـالم السياســـي ومـــا 
وسـوء فهـم املقاصـد الشـرعية وعـدم  ،اإلسالمي أو اإلسـالموفوبيا.. تنطـوي علـى  شـكال مفهـومي يعـزى للتشـابك

مـع مـا رغم اخلطوط العريضـة الـأ جت ،واالختالف بني الباحثني واألكادمييني يف مقاربتها ،التمييز بني األصل والفرع
 بني  يع التعريفات.

ْالة اللبس ورفع الغشاوم وربطا مبا كان وما هو كـائمل؛ وبلغـة العصـر  –ربـط مـا كـان يف عهـد رسـول هللا صـلى  ،وإل
يف حماولة منا املقايسـة  ،وما هو ساري املفعول يف لل املتغريات الدولية والظروف الراهنة –ابعتباره القدوم احلسنة 

الشفافة . حناول قدر املستطاع قطـع أشـواط علميـة يف بعـ  املفـاهيم واملصـطلحات مـمل منظـور واملناقشة اهلادئة و 
مـع  !يف حماولـة منـا توضـيح الرؤيـة ملـمل كـان لـه قلـ  وألقـى السـمع وهـو شـهيد أرضي صرف-شرعي وآخر دنيوي

ؤالء األدعيـــاء ؛الــأ ســهلت املأموريـــة علــى هــ احلركـــات اإلســالميةبعــ   اإلشــارم    بعــ  اهلفــوات الـــأ تعــرتي
 ..ممل قدر اإلسالم الالنتقا

وكيـف كانــت  ؟ومــا عالقتهـا ابإلسـالم السياســي؟ ومـا موقـف اإلسـالم مــمل السياسـة ؟ ذن ؛ مـا املقصـود ابلسياسـة 
 ؟..دبوماسية وسياسة رسول هللا صلى هللا وعليه وسلم الداخلية واخلارجية

 *السياسة..جدلية الثابت واملتحول!
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وُسوِ س الرجل:  ذا ُملِ ـك  ،وسست الرعية سياسة: أمرهتا وهنيتها ،ام على الشيء مبا يصلحهالسياسة )لغة( القي
ـــوس: الرايســـة ،أمـــرهم والسياســـة فعـــل  ،و ذا رأَّســـوه قيـــل: سوَّســـوه وأساســـوه ،يقـــال: ساســـوهم سوســـاك  ،والسُّ
 (.100والواي يسوس رعيته) ،يقال: هو يسوس الدواب:  ذا قام عليها وراضها ،السائس

و حـا  ،والسياسة لغة ال تنحصر فيما يتعلق ابلدولة وأمور احلكـم ،(101لسياسة اذا البيان لفظة عربية أصيلة)وا
هي القيام على الشيء ـ مبا حمله لفظ الشيء ممل العموم والشـمول ـ مبـا يصـلحه فيجلـ  لـه املنـافع أو األمـور 

فـإذا أضـفنا السياسـة     ،السياسة مبا يضـاف  ليـه ويتحدد لفظ ،ويدفع عنه املضار أو األمور املنافية ،املالئمة
ووسـيلة ذلـك األمـر  ،الرعيَّة كان معىن ذلك القيام على شؤون الرعيَّة ـ ممل ِقبال والهتا ـ مبا ُيصـلح تلـك الشـؤون

م  ضافة    الرتتيبات اإلدارية والنظامية الأ تؤدي    حتقيق مصاه الرعية وجل  املنـافع هلـ ،والنهي واإلرشاد
علــم مبــا يــدفع املضــرم عــمل الــدنيا «: »العلــم ابلسياســة»يقــول ابــمل تيميــة ـ رمحــه هللا ـ عــمل  ،ودفــع املضــار عــنهم

 (.102«)وجيل  منفعتها
وُتسـم ى أيضـاك سياسـة  ،والسياسة نوعان: سياسة عقلية؛ يكون تدبري مصاه الرعية فيهـا موكـوالك    العقـل البشـري

ومبـا دلـت عليـه أو أرشـدت  ،بري مصاه العباد فيها مبقتضــى النصـوا الشـــرعيةمدنية. وسياسة شـــرعية؛ يكون تد
 (. 103أو استنبطه العقل البشري مما حقق مقاصد الشريعة) ، ليه

السياسة: معرفة كـل مـا يتعلـق بفـمل حكـم دولـة »وقد وردت عدم تعريفات للسياسة يف االصطالح املعاصر؛ منها: 
  (.104«)و دارم عالقاهتا اخلارجية

  ..ونظامها التشـريعي ،ونظام احلكم فيها ،وقانوهنا األساسي ،وتشمل دراسة نظام الدولة ،السياسة: علم الدولة..»
واألسالي  الـأ تسـتخدمها التنظيمـات الداخليـة ـ كـاألحزاب  ،كما تشمل هذه الدراسة النظام الداخلي يف الدولة
  (.105«)عد احلكمالسياسية ـ يف  دارم شؤون البالد أو للوصول    مقا

حـىت  نـه ليصـع  صـياغة تعريـف واحـد يوافـق عليـه  ،وهنا  اخـتالف يف تعريـف السياسـة يف االصـطالح املعاصـر 
أال وهــــو أهنــــا تتعلــــق ابلســــلطة يف  ،أن هنــــا  قــــدراك متيقنــــاك متفقــــاك عليــــه لتحديــــد مــــدلول السياســــة» ال  ،اجلميــــع
 (. 106«)الدولة

بطـة املتفـق عليهـا بقصـد التوصـل    نتـائج وأهـداف حمـددم علـى املسـتوى السياسة هـي جمموعـة القـرارات املرتا- 
 العام أو املستوى الشخصي.

 فـــــمل  حكـــــم اجملتمعـــــات اإلنســـــانية(.)كمـــــا تعـــــين عنـــــد بعضـــــهم:   ،السياســـــة تعـــــين الصـــــراع علـــــى الســـــلطة -
                                         

100
 (.108/ 6)، ألبي الفضل محمد بن منظور، لسان العرب، (4/169لمحمد مرتضى الزبيدي )، انظر: تاج العروس - 
101
 (.220 /2)، للمقريزي، انظر: الخطط، خالفاً لما ذكره بعض المؤلفين من أنها لفظة غير عربية في األصل - 
102
 (.4/493)، مجموع الفتاوى - 
103
 مصر.، بدون تاريخ، طبعة دار الشعب، (170)ص ، بن خلدونانظر: مقدمة ا - 
104
 (.11بيروت )ص ، من منشورات عويدات، علم السياسة: مارسيل بريلو: ترجمة محمد برجاوي - 
105
 م ـ مصر.1968. 3ط ، دار النهضه العربية، (661)ص ، أحمد عطية هللا، القاموس السياسي - 
106
 م(.1989دار النهضة العربية القاهرة )، (4)ص ، د/ ثروت بدوي، النظم السياسية - 
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وبـني  ،شؤون العامة لألمةوواضح كم هو الفارق بني حقيقة السياسة يف الفكر اإلسالمي الأ تعين الرعاية وتدبري ال
حقيقتها يف النظرايت الأ تراها صـراعاك علـى السـلطة أو جمـر د فـمل  حكـم الدولـة أو اجملتمـع.و ذا فعلينـا أن ننتبـه    

 ،وهي أن هلذه املصطلحات تعاريف ومفاهيم يف اإلسـالم ،قضية هامة عندما نستعمل هذا النمط ممل املصطلحات
فــنحمل نســتعملها ونطلقهــا يف معــاين تعــرب  عــمل فهمنــا  ،يمهــا وتعاريفهــا عنــد غــريهمختتلــف متــام االخــتالف عــمل مفاه

وال جيمعنا مـع املـذاه  واالجتاهـات الفكريـة غـري اإلسـالمية يف هـذه املصـطلحات  ال اجلانـ   ،وأفكاران اإلسالمية
فكثـريكا  ،مـمل الفائـدم أللفـاظوال  فى ما يف حتديد معـاين ا) :قال رابو برتاللفظي دون جان  املعىن واملضمون. يقول 

وهــم يف  ،ويظهــر أنَّ املتجــادلني علــى خــالف فيمــا بيــنهم ،ويشــتد اجلــدال يف موضــوع ،مــا يثــور اخلــالف بيننــا يف مســألة
ومـمل أ ـل مـا قـرأت مـا قالـه شـي   . (107)ولو حددت ألفالهم لتجلـى هلـم أهنـم علـى رأي واحـد(  ،الواقع على اتفاق

 و ـاطبهم اـا النـ   ،وممل مل يعرف لغة الصحابة الأ كانوا يتخاطبون اا)رمحه هللا:  اإلسالم تقي الديمل بمل تيمية
و ال حــرَّف الكلــم عــمل مواضــعه. فــإن كثـريا مــمل النــاس ينشــأ علــى اصــطالح قومــه وعــادهتم يف  ،وعـادهتم يف الكــالم

هللا أو رسـوله أو الصـحابة بتلـك فـيظمل أن مـراد  ،مث جيد تلـك األلفـاظ يف كـالم هللا أو رسـوله أو الصـحابة ،األلفاظ
 .  (108) والصحابة خالف ذلك ،ورسوله ،ويكون مراد هللا ،األلفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطالحه

 !*مصطلح "االسالموية"..فمل االخرتاع 
ظريـة االستخدام املتطرف جدا    درجة الغلـو للعقيـدم اإلسـالمية يف الن ،عند العلمانيني ،أما اإلسالموية فتعين

والسيما املمارسة السياسية. بتوليف الـديمل لدغدغـة مشـاعر النـاس مـمل أجـل الوصـول    السـلطة  ،واملمارسة
جزء مـمل منظومـة اإلسـالم املتكاملـة و أن السـلطة يف  -كما سنرى-أن السياسة، يف حني نسي هؤالء ،ابلعنف

ــد وحت ،غايــة تاإلســالم احلنيــف وســيلة وليســ ــق العدالــة.وســيلة لتثبيــت فكــرم التوحي ــد تصــور هــؤالء  قي ولتفني
اخلاطئ نقرب الصورم أكثر للقارد الكـرمي مـمل اسـتعمل العنـف يف االنتخـاابت اجلزائريـة للسـيطرم علـى السـلطة 

" اإلسالميني" ْهـا ابالنتخـاابت،  بعد فْو  كيف نفسر احلصار املضـروب علـى محـاس يف الـداخل واخلـارج بعـد فو
 ؟!..ممل قبل اجلي  العلماين والتنمية الرتكيوكيف نفسر حماولة حل حزب العدالة 

 * شكالية مصطلح " سالمي": 
ــل علــى منظومــة املفــاهيم الشــرعية؟   ــزمني مــمل أبنــاء هــل املصــطلح دخي ــز امللت أم هــو اجتــاه معاصــر حملاولــة متيي

مييـز أم هو اصطالح قدحي يوجه كسهام    أبناء الصحوم اإلسالمية بسعيهم احلثيث للت ؟اإلسالم عمل غريهم
عــمل أبنــاء األمــة اإلســالمية؛أم صــفة يتقمصــها كــل تنظــيم سياســي معــني للفصــل بــني كــل مــمل يشــتغل ابلعمــل 

 .؟..اإلسالمي وممل يسعى    تقوي  أركانه املتينة؟ أم أن جذور املصطلح تعود    فرتم برْو الفرق الكالمية

                                         
(

107
 ( ترجمة أحمد أمين. 39( مباد  الفلسفة )

(
108

 -الرباط  –مكتبة المعارف ، ( مجموع فتاوى شيخ االسالم ابن تيمية" جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم بمساعدة ابنه محمد

 (. 243 1المغرب: )
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ــــة ــــة واحلديثي ــــة القرآني ــــ  عــــمل املنظوم ــــ  أن هــــذا املصــــطلح غري ــــه وهو"املســــلم"أل ،ال ري ــــديال عن ــــة ب  ،ن  
ْمنيـــة معينـــة وهـــي فـــرتم لهـــور املـــذاه  الكالميـــة والفلســـفية. فاســـتعمل  ،فمصطلح" ســـالمي"يرتد    حقبـــة 

ولعل أول ممل استعمل هـذا املصـطلح هـو  ،املصطلح للداللة على ذلك املتكلم الذي يذود عمل العقائد الدينية
 ،تابه ب)مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني(. وعليهحيث عنون ك ،هجري( 324أبو احلسمل األشعري)ت

قصــد بـه ذلـك املــتكلم املـدافع عــمل حيـاض العقيــدم ضـد الضــالني  ،فـإن هـذا املصــطلح ذو داللـة ةر يــة معينـة
 ،نفعيـة-وأطـرا برا اتيـة ،فهو  تلف متاما عمل التداول املعاصر الذي حمل أبعـادا سياسـية ،واملنحرفني وغريهم

 ،ضممل أي مفردم هلا صلة ابإلصالح العقدي واأليـديولوجي منطلقـا عـمل املنظومـة اإلسـالمية املسـتقلةألنه ال يت
والنائيــة عــمل القوالــ  الذاتيــة والفرديــة واجلماعيــة الــأ هلــا طبائعهــا اخلاصــة والضــيقة الضــحلة. لقــد وضــع هــذا 

 ل عقدي    حقل سياسي..حيث حتول ممل حق ،وجرد عمل معانيه ومفرداته الدقيقة ،املصطلح يف غري حمله
 املفهوم!و شكالية اإلسالم السياسي..جدلية  *
مصــــطلحات يطلقهــــا الغــــرب ومــــمل ورائهــــم أبــــواقهم الداخليــــة مــــمل العلمــــانيني  اإلســــالمويةاإلســــالم السياســــي و  

ء احلـرب الالدينيني؛ بصورم مرتادفة على احلركات السياسية و االجتماعية يف اجملتمعات اإلسالمية السيما مع انتهـا
  !بعد و للغرب اجلديد بعد سقوط قالع الشيوعية« Other»الباردم و ضرورم تعريف اآلخر 

علـى حـد تعبـري –مصطلح اإلسـالم السياسـي رغـم انـه يتضـممل اجلمـع بـني شـيئني غـري قـابلني للـتالحم واالنسـجام  
مصــطلح  بينمــا السياســة، فاإلســالم ديــمل  هلــي تعبــدي خــال  ،الخــتالف طبيعــة كــل منهمــا ،-األعــداء واألدعيــاء

كمــا -   غــري ذلــك مــمل األوصــاف الدنيئــة ولكــمل يف األصــل  ..علمــي و فــمل يقــوم علــى اخلديعــة واملكــر والنفــاق
حــوي قيمــاك وثوابــت شــرعية حمــددم  ،اإلســالم عبــادم وســلو  ومعــامالت ونظــام حيــام -ســنتبني الحقــا  ن شــاء هللا 

تعتنقــه شــعوب  تلفــة و ثنيــات متعــددم  ،جــاْو احلــدود اجلغرافيــةيت ،ومفــاهيم حضــارية تتطــور مــع الــزممل ،ومســتقرم
 متفرقة. جتمع كل معتنقيه "الثقافة اإلسالمية الرابنية الواحدم".

جمموعـــة مـــمل األفكـــار والتصـــورات و األهـــداف السياســـية النابعـــة مـــمل  اإلســـالم السياســـيف: املفهـــوم الغـــر  -
علــيهم اإلعــالم الغــر  "املســلمني املتطــرفني" أو "احلركــات  العقيــدم اإلســالمية والــأ تســتخدمها جمموعــة يطلــق

ــيس عبــارم عــمل عبــادم طقوســية فقــط و حــا عبــارم عــمل نظــام سياســي  ــذيمل يعتقــدون أن اإلســالم ل األصــولية" ال
 واجتماعي و قانوين و اقتصادي يصلح لبناء مؤسسات الدولة .

تصني األمريكيني يف شؤون اإلسالم مثل انه املخ " وهو أحدروبرت سبينسر" ويرى أحد املنصفني ممل الغرب 
ال يوجد فرق بني اإلسالم و اإلسالم السياسي وانه ممل الغري املنطقي الفصل بينهما فاإلسالم بنظره حمل يف 
مبادئه أهدافا سياسية .وقال سبينسر ما نصه " ن اإلسالم ليس جمرد ديمل للمسلمني و حا هو طريقة وأسلوب 

 و أوامر ممل ابسط الفعاليات كاألكل والشرب    األمور الروحية األكثر تعقيدا" للحيام وفيه تعليمات

ن على أغل  احلركات اإلسالمية الأ تتمثل يف و فمصطلح اإلسالم السياسي يطلقه احلداثي:املفهوم العلماين -
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الصراعات  مبعىن تسييس الديمل أو أدجلته أي  قحامه يف..تشكيل  يديولوجيات سياسية مستمدم ممل الديمل
مما يؤدي    تلويث الديمل ابلسياسة وتسخريه كأدام للصراع ..الدنيوية واستثماره يف هذا االجتاه أو ذا 

منهم أن ال عالقة للسياسة ابلديمل وان هنا  فاصال كبريا بينهما ؛ فال ميكمل البتة اجلمع  لنا ،109السياسي"
 اع واملكر! فالديمل شيء مقدس والسياسة شيء مدنس يتبىن اخلد:بينهما

  ســالميةحركــة اإلســالم السياســي ؛ ومـمل أغــرب مــا قــرأت مــا ســطرته يــد أحــد السـفهاء مــمل العلمــانيني قــائال:" 
هنـا   ":ويستطرد قائالاخلالفة..  عادمو هدفها  لكسالمعسكرية معادية للدميقراطية حتمل رؤية ضيقة متطرفة 

حركـات اإلسـالم التقــدمي الـأ تعتمــد  أوجتهــادي حركـات اإلسـالم اال أبهنــاالعديـد مـمل احلركــات الـأ توصـف 
 ،واالنرتبولوجيـا :ممل خالل التوسل ابلعلـوم األرضـية القرآنعصري لنصوا  أوتفسري جديد  أو االجتهادعلى 

وكأن العلمانيــة أضــحت أحــدى مــدارس ..واملذاه  االنســانية مــمل ماركســية وليرباليــة وبنيويــة..السوســيولوجيا
لوقاحة    حماولة جتريد وتقزمي املصادر األساسـية للتشـريع فبتنـا نسـمع عـمل القـرآنيني بل وصلت ام ا..التفسري

 .الذيمل ال يقرون ابلسنة أصال بل األدهى واألمر جترؤهم على كتاب هللا مسخا وحتريفا للنيل منه وأ  هلم ذلك
 .15سورم احلجر( ان نزلنا الذكر و ان له حلافظون)يقول تعا :

.لكمللنحاول أن  بداية كيف نفسر التـدخل السـافر للحكومـات العلمانيـة يف الشـؤون   ننساق مع طرحهم املقْز
اي طائفيــا ؟الدينيــة ْيــرم األســرم والتضــاممل يف املغــرب نزهــة الصــقلي تطالــ  حبــذف  ،فتــونس تعتــرب احلجــاب  وو

ْير الثقافـة املصـر فـاروق حسـين يـدخل احلجـاب يف خانـة التخلـف هـذا  آذان الفجر لئال يزعج السياح! ذا  و
أليس هـذا خلـط لـألوراق وسياسـة الكيـل ..مع التضييق على امللتـزمني أبحكـام شـرع هللا دون  فـراط وال تفـريط

 مبكيالني ولعبة ختدم الغرب بقدر ما ختدم املسلمني؟!
 م واملصطلح!و  شكالية املفه..ةر ية املصطلح* 
، هــذا املصـطلح هــو هتلــر أول مـمل اســتخدم.."عطيـة الويشــي يــرى األســتاذ  اجلـذور التار يــة للمصـطلح: -أ

ـــذا  ـــه: نين ال أخشـــى مـــمل اليهـــود وال مـــمل  ،حـــني التقـــى الشـــي  أمـــني احلســـيين مفـــأ فلســـطني آن  ذ قـــال ل
 110بل  نين أخشى اإلسالم السياسي" ،الشيوعية

ــرى أن أول مــمل اســتخدم مصــطلح " اإلســالم السياســي " هــو الشــي  حممــد رشــيد رضــا . لكنــه  لكــمل مــمل ي
مه يف التعبري عمل احلكومات اإلسالمية الأ مساهـا " اإلسـالم السياسـي " ويعـين الـذيمل يسوسـون األمـة استخد

ــذ العقــود الثالثــة املاضــية  ،يف  طــار األمــة اإلســالمية . لكــمل مصــطلح اإلســالم السياســي ُيســتخدم اآلن ومن
ويف هــذا  ،تشــتغل ابلسياســةاحلركــات اإلســالمية الــأ  :مبعــىن ،وصــعود املــد اإلســالمي والظــاهرم اإلســالمية

 .(املصطلح " اإلسالم السياسي " شبهة اختزال اإلسالم يف السياسة ؛ ألنه ليس هنا   سالم بدون سياسة
                                         

109
 17-16ص: 13العدد، سلسلة المعرفة للجميع، النزعات األصولية والحداثة :د.محمد سبيال -

110
 .21ص:، حوار الحضارات، األستاذ عطية الويشي - 
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مستمـرب يف  طـار 11لكمل جيمع أغل  املهتمني أن هـذا املصـطلح مل يسـتخدم بشـكل مكثـف  ال بعـد أحـداث 
الـأ سـامهت  ،مريكي جورج بوا ابحلـرب الصـليبيةأو كما مساها الرئيس األ ،ما يسمى احلرب على اإلرهاب

 التغطية اإلعالمية الغربية يف الرتويج له!
لهــر  ،يــرى الــدكتور علــي بــمل عمــر ابدحــدح أن"اإلســالم السياســي" مصــطلح متــأخر النشــأم حــديث الــرواج

ودعـوهتم  ،يتـهوأتكيدهم على مشول ،متزامناك مع تنامي الصحوم اإلسالمية وعمق الوعي لدى العاملني لكسالم
 ،ومطالبتهم ابسـرتجاع دور القيـادم للـديمل يف حيـام األمـة ،   استئناف احليام اإلسالمية يف لل حكم الشريعة

ولألمة املسلمة بني سائر األمم ومل يكمل محلة هذا الطـرح شـيوخ العلـم وخطبـاء املنـابر فحسـ  بـل كـان مـنهم 
ومل يكـمل ذلـك كلـه بعيـداك عـمل  ،وأسـاتذم جامعـات ،ونواقتصاديون ابرْ  ،ومهندسون ابرعون ،أطباء مشهورون

وحتركــت  ،وانطلقــت أبــواق الدعايــة الكاذبــة ،ومــمل مث دقــت نــواقيس اخلطــر ،دوائــر الــرأي يف الشــرق والغــرب
وكـان مــمل نتاجهـا هـذه املصــطلحات " اإلسـالم السياســي " " واإلسـالم الثــوري " "  ،وسـائل اإلعـالم املضــللة
وتلقفتهـا   ،لصقت اذه املصطلحات مفردات العنف واإلرهاب والدموية وحنو ذلـكواألصولية اإلسالمية " وأُ 

كثري ممل وسائل اإلعالم يف بـالد املسـلمني وصـارت ترددهـا كصـدى للوسـائل األم الكـربى ومحـل هـذا الفكـر 
ا وساروا أقوام ممل بين جلدتنا ويتكلمون أبلسنتن ،املخالف هلويتها ومصاحلها ،املنحرف ممل ديمل األمة وثوابتها

 يف الركاب بل رمبا فاق بعضهم أسيادهم وقدواهتم .
نظــام سياســي بــديل حقــق احلــد  والســعي     جيــاد 1924أن اهنيــار اخلالفــة العثمانيــة عــام  يــرون بينمــا آخــرون 

الســـب  املباشـــر  ،واحلاكميـــة لشـــريعة اإلســـالم األد  مـــمل طموحـــات األمـــة يف التوحـــد واحلفـــاظ علـــى الســـيادم
أو ما أصبح يعرف بـ "تيارات اإلسـالم السياسـي". ويف  ،اإلسالمية السياسية لنشأم التيارات واحلركاتواألساسي 

ال يشـعر حيالـه  ،كانـت فيـه ممارسـة السياسـة وشـؤوهنا وتـدابريها أمـراك دينيـاك ودنيـوايك يف الوقـت نفسـه الوقـت الـذي
حبكــم االطمئنــان    "اإل ــاع"  ،اجملــال الــديين عــملاملباشــر لتلــك الفعاليــات بغربــة االفــرتاق يف اجملــال أو اغرتابــه 

فكريـة  وبذلك نشـبت معركـةعلـى وحدانيـة املرجعيـة والتسـليم هلـا "اإلسـالم".. املنعقد مـمل قبـل أبنـاء األمـة وخنبهـا
ْهــر ْق ،حاميــة الــوطيس أشــعل انرهــا شــيوخ األ ْهــر الشــريف  ،أنكــر فيهــا الشــي  علــي عبــد الــرا أحــد علمــاء األ

وقـــــــد طبـــــــع عـــــــام  ،يف كتابه)اإلســـــــالم وأصـــــــول احلكـــــــم( ،الشـــــــرعي مبحكمـــــــة املنصـــــــورم والقاضـــــــي ،آنـــــــذا 
  م(.1925هـ/1344)
ــني اإلســالم والسياســة أو احلكــم  ــديمل يتــدخل يف  دارم احليــام ،ويــرى أن تكــون هنــا  عالقــة ب ورأى أن  ،أو أن ال

ـــره الشــي  خالــد حممــد  ،وهــو عالقــة بــني اإلنســان ورب ِــه وال يتعــدى هــذا اإلطــار ،الــديمل مســألة روحيــة فقــط وانصــ
ْهر مث تراجـع بعـد ربـع قـرن مـمل  ،م1950وقـد طبـع الكتـاب عـام  ،بكتابه )ممل هنا نبـدأ( ،خالد ـ أحد خرجيي األ

وأصدر كتاابك يُقرر فيه أن اإلسالم ديمل ودولة. وعلى  ثر ذلك انتف   ،الزممل مع اشتداد عود الصحوم اإلسالمية
ْيــف رأيــه وضــاللهوقــام علمــاؤه  ،العــامل اإلســالمي وقــد بــنيَّ أهــل العلــم فيمــا كتبــوه  ،يــردُّون علــى الشــي  ويبينــون 
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وأنه يشمل بنظـره أمـري الـدنيا واآلخـرم. وممـمل رد عليـه الشـي  حممـد رشـيد رضـا صـاح   ،عالقة اإلسالم ابحلكم
ْهــر ،جملــة املنــار مــمل الشــي  حممــد  واألســتاذ أمــني الرافعــي. وقــد أفــىت بردتــه كــلٌّ  ،والشــي  حممــد شــاكر وكيــل األ

وقـد ألَّـف  ،والشـي  حممـد رشـيد رضـا ،والشي  حممد خبيت مفأ الداير املصرية ،والشي  يوسف الدجوي ،شاكر
ْهر ـ ،العلماء كتباك يف الرد عليه والشـي  حممـد  ،منهم الشي  حممد اخلضر حسني ـ الذي صار فيما بعد شيخــاك لأل

 ى هذا النوع مـمل الطـرح اهلجـني الغريـ    نقطع الكت  يف الرد علومل ت ،والشي  حممد الطاهر بمل عاشور ،خبيت
 يومنا هذا..

 :.. بني سوء التطبيق والفهم الضيق* يف الفقه السياسي املعاصر
أدى سـوء فهــم تطبيـق النصــوا الشـرعية وحصــر السياســة الشـرعية يف جمــال ضـيق واخللــط بـني اخــتالف العلمــاء  

 :يارات متعددم يف هذا الباب ولعل أشهرهاوالفقهاء يف هذا الباب    لهور ت
ممل طرق السياسية الشـرعية مـا تسـتقيم بـه أمـورهم ؛ لنَّـاك  ،طائفة سدٌّت على نفسها وعلى الناس :فالتيار األول -

والتطبيق بـني الواقـع  ،منهم منافاهتا لقواعد الشرع ؛ " والذي أوج  هلم ذلك نوع تقصرٍي يف معرفة حقيقة الشريعة
  111وبينها "

ْال منهم أقوام يف هذا العصر مممل ينتمون    أهل اإلسالم م ،وال  ومل يتعلموا الشـرع  ،لكنهم مل أيخذوا الكتاب بقو 
والتشكيك يف لزوم محـل الكاف ـة علـى النظـر الشـرعي يف  ،وعجزهم عمل  نزاله على أرض الواقع)فقه الواقع( ،بوعي

  يع شؤوهنم .
ال مراء وال  شكال .ولكمل أيمل ممل  ،تلك حقيقة راسخة ممل حقائقه الكلية ،يامنعم! اإلسالم شامل لكل معاين احل 

ال كما تشتهيها رغائ  الصحافة واإلعالم! مث أيمل ؟وأيمل ممل يرت  أولوايت الديمل كما عرضها الديمل؟يضبط امليزان
سـالمية ملفهـوم " ممل يبين الفروع على األصول وال يقل  امليزان؟..وهذا كله بسب  التوليف السيء للحركات اإل

  112مشوليه اإلسالم" يف كثري ممل مقوالهتم وخطاابهتم!
؛ ملَـّا رأت أن  الوضـعية ممل السياسات والقوانني ،ابسم السياسة ما يناق  حكم هللا ورسوله فرضت: التيار الثاين-

ْائٍد على ما فهمه أولئك املفر ِطون فتولَّد ممل تقصـري أولئـك يف ممل الشريعة ؛ "  ،النَّاس ال يستقيم أمرهم  ال بشيٍء 
وكال الطـائفتني أُتيـت مـمل … وفسادف عري   ،و حداث هؤالء ما أحدثوه ممل أوضاع سياستهم شرٌّ طويل ،الشريعة

  113…"ِقبال تقصريها يف معرفة ما بعثا هللا به رسولاه 

                                         
111
 .4/137 :البن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين - 
112
- 3:ممنشورات رسالة القرآن رق، بعثة التجديد المقبلة من الحركة اإلسالمية إلى دعوة اإلسالم :الفطرية:الدكتور فريد األنصاري - 

 104ص: 2007
113
 .  2/137 :البن فرحون، تبصرة الحكام :؛ وينظر 452-451/ :البن القيم، إعالم الموقعين عن رب العالمين - 
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ووسـع  ،العلمانيني املتطـرفني ممل  ذ قادها يف عصران أعداء املل ة ،وهذه الفئة هي يف عصران أشر  مأخذاك وأخطر أثراك 
وهي يف كثري ممل شبهها مسـتقام مـمل  ،دائرهتا وأبْر شبهها بع  ممل اخندع ابألفكار الوافدم ممل تالميذ املستشرقني

 مياه الفكر الفلسفي الغر  اآلسنة . 
 - احلـداثيمبفهومه الغر -ممل احلركات اإلسالمية الأ ضخمت ممل اجلان  السياسيالتيار الثالث: فئة معاصرم -

ْل عمل أهـم مبـادد الدينيـة شـرط ،وهولته بل حولته    أصل يف مشرعها النضاي مشـاركتها يف  مما حدا اا    التنا
العمليــة "الدميقراطيــة العلمانيــة": مــمل  ابحــة الــراب و مشــروعية البيــوت الراقيــة للــزان وتــوفري حــاانت اخلمــر للســياح 

 األجان  وممل مث للمسلمني..!!
 :بني احلزبية الضيقة والدعوم    اإلسالم..اإلسالمية *احلركات

داخليـة  :أتتيـه مـمل جهتـني -على حد تعبري الدكتور العـامل املغـر  فريـد األنصـاري حفظـه هللا–حساسية هذا احملور  
فهــي عــدم االســتعداد لتقبــل النقــد الــذايت لــدى بعــ  احلركــات اإلســالمية ومنظريهــا  ال  :وخارجيــة .فأمــا الداخليــة

فهـي أننـا نعـام أمـرا ال يطرقـه يف العـادم  ال املخـالفون للمشـروع  :فما ابلك ابملقلديمل واألتباع! وأما اخلارجية!قليال
  114اإلسالمي ممل الالدينيني ؛ رغبة يف جتريد الديمل ممل السياسة.

 خاصة وأن تشخي  الداء خري ممل التعامي عنه!
يف وأقــول القاصــر مبعــىن حصــر العمــل اإلســالمي –ممارســة  أن االختيــار اإلســالمي القاصــر علــى الشــأن السياســي

أو االختيــار  ،ســواء يف ذلــك االختيــار السياســي الصــدامي، يســل  اإلنســان التفكــري الكلــي –الشــأن السياســي 
 ذن فــإن تــدبري الكلــي الــديين مــمل خــالل اجلزئــي السياســي هــو قلــ  للميــزان .وتشــويه للعمــل ..السياســي املشــار 

 115له وتضليل! بل حتريف ،الدعوي
واشـتغال بنصوصـه ، وأحكامـه الشـرعية، اإلميانية هواندماج يف قضااي ، ن دعوم اإلسالم هي عمل يف صل  الديمل 

أنـزل أساسـا ليعبـد بـه هللا يف األرض .بينمـا آل ، مبـا هـو ديـمل، تربية ودعوم ؛سريا حنـو مفهـوم جتديـد الـديمل يف األمـة
تـدور حولـه  ،ورفـع لشـعاره، فهـي عمـل ابسـم الـديمل !ذات توجه  سالمي أمر" احلركة اإلسالمية "   حركة سياسية

ـــة  حـــا هـــي صـــنيعة بشـــرية"  ،ال داخلـــه ـــة احلالي ـــه..الن الساســـة احلزبي ـــو أن األصـــل فيهـــا أهنـــا تشـــتغل مـــمل أجل ول
عارا برا اتية"أشــبه مـــا تكـــون ابلطائفيـــة ؛ خللوهـــا يف الغالـــ  مـــمل املصــاه العامـــة احلقيقيـــة ؛ اللهـــم  ال مـــا كـــان شـــ

بينمــا الــديمل كلــه هلل!ومــا كــان كلــه هلل عــاد فضــله علــى كــل !وكفى!فمصــاحلها  حــا هــي لــبع  النــاس ال لكــل الناس
الديمل القـيم و لكـمل  فأقم وجهك للديمل حنيفا فطرت هللا الأ فطر الناس عليها ال تبديل خللق هللا ذلك)116الناس

ممل الذيمل فر قوا ديـنهم و   .و ال تكونوا ممل املشركني  الصالممنيبني  ليه و اتقوه و أقيموا  .أكثر الناس ال يعلمون 
  32الروم (فرحون كانوا شيعا كل حزب مبا لديهم

                                         
114
  3ص: 2003-19-سلسلة اخترت لكم ، منشورات ألوان مغربية، فريد األنصاري:البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي - 
115
 9ص:، فريد األنصاري:نفس المرج -

116
 بتصرف يسير، 45-44ص:، بعثة التجديد المقبلة من الحركة اإلسالمية إلى دعوة اإلسالم :الفطرية :فريد االنصاري - 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

78  

صاح  التجربة الرائقة -الشي  حسمل البنا مؤسس األخوان املسلمني  ؛ يستفاد منهم يف املرحلة املعاصرم ملومم
والذي استنتج  ،وليس كحزب سياسي الذي أسس اجلماعة كدعوم لكصالح -يف العمل الدعوي والسياسي

 : قائال
وحذر منه يف   ،وتدابر وبغضاء ميقته اإلسالم أشد املقت ،ممل تنابز وتقاطع ،"وكل ما يستتبعه هذا النظام احلز 

وفر ق أيها اإلخوان بني احلزبية الأ  ..كثري ممل األحاديث واآلايت. وتفصيل ذلك يطول وكل حضراتكم به عليم
وبني حرية اآلراء الأ يبيحها اإلسالم  ،واالنقسام يف الرأي والوجهة العامة ويف كل ما يتفرع منها شعارها اخلالف
حىت  ذا وضح نزل على  ،وبني متحي  األمور وحبث الشؤون واالختالف فيما يعرض حتراي للحق ،وح  عليها
وال يرى القادم  ال  متفقني.  ، ال  جمتمعة فال تظهر األمة ،سواء كان ذلك  تباعا لألغلبية أو لك اع ،حكمه اجلميع

وأن يستبدل به نظام جتتمع  ،أيها اإلخوان لقد آن األوان أن ترتفع األصوات ابلقضاء على نظام احلزبية يف مصر
 117به الكلمة وتتوحد به جهود األمة حول منهاج  سالمي صاه تتوافر على وضعه وانفاذه القوى واجلهود". 

 وأكد حسمل البنا: 
الفارق بعيد بني احلزبية والسياسة. وقد جيتمعان وقد يفرتقان. فقد يكون الرجل سياسيا بكل ما يف الكلمة   ن"

وقد جيتمع بينهما."  ،وقد يكون حزبيا وال يدري ممل أمر السياسة شيئا ،ممل معان وهو ال يصل حبزب وال ميت اليه
  )املصدر نفسه(.

 ،عليه  سرائيل احتجتاإلمام والشاعر واملفكر الذي  ،1998 عام أما الشي  حممد متوي الشعراوي املتوال
على  اطلعمث تر  العمل احلز  بعد أن  ،عمل مع اإلخوان املسلمني ،وقالت عنه أمريكا "أسكتوا الشعراوي"

 فأنكره وقال:  ،املتحزب اإلسالميخفااي العمل السياسي 
!! قل أان أريد أن ُأحكام ابإلسالم !أقول له أنت كذاب ،مأان أريد أحكم ألطبق اإلسال :"حني أجد شخصا يقول 

 ،!! وهلذا فأان أقول وأاندي أبنه أريد أن ُأحكام ابإلسالم!ال تنفعين ،ال ،!! لكمل أنك حتكم أنتا ابإلسالم!أصدقك
 118نعرف أنه يريد خريها لنفسه".  ،ألن الذي يريد أن يتهافت على حكم دولة ؟ملاذا
أنقل لكم كالما دقيقا ممل آخر ما تكلم به  ،؛ والأ نشطت فيها بفعالية اإلسالميةكات ويف سياق منظري احلر  

ممل القاعدم .وهي  حياء مدلول  اإلسالميةوال بد  ذن أن تبدأ احلركات ..الشي  سيد قط  رمحه هللا ؛ ذ يقول:"
السياسية  األحداثيف  وعدم  ضاعة الوقت ،وتربية  سالمية صحيحة ،يف العقول والقلوب اإلسالميةالعقيدم 
عمل طريق االستيالء على احلكم قبل أن تكون القاعدم املسلمة يف  اإلسالميوعدم حماوالت فرض النظام  ،اجلارية

؛ ألهنا عرفته على حقيقته وتريد أن حتكم به .وهذا الظرف كان حتم علي  اإلسالمياجملتمعات الأ تطل  النظام 
فهما صحيحا قبل البحث عمل  اإلسالميةذر ممل ضرورم فهم العقيدم أن أبدأ مع كل شاب وأسري ببطء وح

                                         
117

 هـ.1358رسالة اإلمام حسن البنا في مؤتمر طلبة اإلخوان المسلمين في محرم  - 
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 اإلسالمية.وضرورم عدم  نفاق اجلهد يف احلركات السياسية احمللية يف البالد  اإلسالميتفصيالت النظام والتشريع 
حبكم  الصحيحة ألكرب عدد ممكمل .وبعد ذلك جتيء اخلطوات التالية بطبيعتها اإلسالمية؛ للتوفر على الرتبية 

 119"..اقتناع وتربية قاعدم يف اجملتمع ذاته
مث ؟التنظيم؟ أليست ترجـع يف بنائهـا التسلسـلي ا  حـوذج احلـزب السياسـي ةاليس معظم احلركات االسالمية حزبي 

واجتهادات متباينة؟ مث أليسـت تتفـرق بشـكل تناسـلي ا   اعـات و عيـات كمـا  ،أليست ذات أطروحات  تلفة
وينشق بعضها عمل بع ؟ألسباب سياسية وشخصانية؟فإهنا اذا تنسـاق حتـت  ،القومية والعلمانية تتناسل األحزاب

كمـا تقـف احليـواانت   ،جْنِ  الصياد األمريكي شيئا فشيئا    قف  اللعبة الدميقراطية ؛ لتقف أمام املشـاهد الغـر 
 اآلبدم يف أقفاا حديقة احليوان! 

الغـــــاايت  حمــــدودمهــــو أعظــــم وأمشـــــل مــــمل أن تواجهــــه حركـــــات  ســــالمية  ،اآلن ن االبــــتالء العــــوملي املشـــــتغل  
ولروف  ،هي ممل تراث مرحلة االستعمار القدمي ،ووسائل تنفيذية ،تنظيميةوالوسائل.حركات بقيت حبيسة آليات 
الـــأ تالشـــى صــــداها يف  ،ونتـــاج ردود فعل؛لصـــيحات ماركســـية والقوميـــة ،ســـقوط اخلالفـــة اإلســـالمية العثمانيـــة

 120املاضي!
ليس مشاتة يف  خواننا ممل احلركات اإلسالمية الأ اختارت اخلـط السياسـي مـمل ابب الدميقراطيـة لقطـع !وهذا طبعا 

بــل احلزبيــة الضــيقة تــورث الضــغينة والتعصــ  هلــذا الطريــق علــى العلمــانيني واحلــد مــمل توســيع دائــرم نفــوذهم .كال!
الكالمـي  والرتاشـقالعـداوم    يف بعـ  احلـاالت  األمـربـل يصـل ..احلزب وتلك اجلماعة على تنظيم  سالمي آخر

أدل ذلك مما قرأته يف بع  الصـحف يف  طـار احلملـة االنتخابيـة يف املغـرب لدرجـة أن أمـني  وال ،والسباب والشتم
   نعـت حـزب  سـالمي آخـر وهـو  -وهو داعية  سالمي وليس ممل األتباع وبسـطاء التفكـري–عام حزب  سالمي 
و نــه ليعجــ  املــرء مــمل هــذا التنــافس الــدنيوي علــى جنــة والتعمية!!!ندالــة حبــزب ال املغــر  يــةحــزب العدالــة والتنم

 ..ولــــــــــــــــــــــــــيس جنــــــــــــــــــــــــــة اآلخــــــــــــــــــــــــــرم-كمــــــــــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــــــــــال فريــــــــــــــــــــــــــد األنصــــــــــــــــــــــــــاري -الــــــــــــــــــــــــــدنيا 
هـي الفعـل  ،فلفظة السياسة تدل علـى املعـىن الواسـع املتسـع الـذي يشـمل التهـذي  والرتبيـة واإلصـالح ممل هنا ؛ 

علــى املســتوى  :ائــرم الــدعوم يف اجملتمعــات اإلســالمية بــدءا مــمل القاعــدم    القمــةاالجتمــاعي مــمل خــالل توســيع د
ـــوم الشـــرعية علمـــا وعمال ـــراب (الـــدعوي )التعمـــق يف العل علـــى مســـتوى االقتصاد)تصـــحيح املفـــاهيم الفـــرق بـــني ال

ح ولــــيس األخــــالق )تصــــحيح املفــــاهيم الرتبويــــة( والسياســــية)الدعوم    العــــدل بنــــاء علــــى األصــــل (واملضــــاربة..
 ،و بعـادهم عـمل الفسـاد" ،أخذا الناس    الصالح وهلل در العالمة ابمل القيم رمحه هللا  ذ يقول السياسة:"..األقوى(

                                         
119
-6ص) 1405جمادى اآلخر 4العدد الثالث الصادر في يوم السبت الموافق ، جريدة المسلمين الدولية )المسلمون(السنة األولى - 

سالمية !انظر المرجع القيم"دعوة شيخ اإلسالم ابن تيمية وأثرها في الحركات اإل لماذا أعدموني:(حلقة من سلسلة مقاالت تحت عنوان7

، 1ط، مكتبة فياض، حقيقة التوحيد :"نقال عن حقيقة التوحيد للشيخ محمد حسان 170المعاصرة "صالح الدين مقبول أحمد ص:

 .15-14ص:
120
 . 94-93ص:، نفس المرجع، الفطرية - 
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ابســتغالهلم  وبذلك تقطــع الطريــق علــى العلمــانيني الــذيمل اســتطال لســاهنمأو هــي "جلــُ  املصــلحة ودرء املفســدم".
 ".!لكل وسائل اإلعالم والسلطة الأ يسيطرون عليها

 *السياسة ممل واقع اإلسالم:
ْاحــة السياســة عــمل الــديمل ال حتظــى عنــد  هــور املســلمني  -علــى حــد تعبــري أحــد البــاحثني– واحلــق  أن دعــاوى  

وواقع احلال يكشف أن كثرياك مـمل املسـلمني يعتقـدون أن مـمل صـميم اإلميـان حتكـيم شـرع هللا وأن اإلسـالم  ،ابلقبول
وينعمـوا  ،ون يتوقون    أن تظللهم أحكام الشريعة لتحقق هلم السكينة واألمـملواملسلم ،شامل لكل جوان  احليام

ـــراك بعـــد عـــني ،ابملســـاوام والعـــدل هتـــا املرحلـــة ،وتلـــك الشـــبهات أصـــبحت أث ودحضـــتها الدراســـات اجلـــادم  ،وجتاو
 املوضوعية .

سـلطانية " أل  يعلـى الفـراء وممل أهم الكت  واملراجع الأ بينت صلة اإلسـالم ابحلكـم ونظـام الدولـة " األحكـام ال
و" اإلحكام يف متييـز الفتـاوى مـمل  ،و" الطرق احلكمية " البمل القيم ،و" السياسة الشرعية " البمل تيمية، واملاوردي

ـــرايف ـــاين  ،األحكـــام يف تصـــرفات القاضـــي واإلمـــام " للق ـــة " للكت ـــاب " نظـــام احلكومـــة النبوي و" نظـــام احلكـــم  ،كت
و" نظام احلكم اإلسالمي مقـارانك  ،و" اخلالفة واإلمامة العظمى " حملمد رشيد رضا ،مسيوالسياسة يف اإلسالم " للقا

 ..و" الدولة القانونية والنظام السياسي اإلسالمي " ملنري البيايت ،ابلنظم املعاصرم " حملمد حلمي
سـول هللا )صــل ى هللا أتمليــة يف التـاري  اإلســالمي املشـرق الطويــل عـرب القـرون ـ خصوصـاك ةريــ  ر -وبنظـرم ابحثـة 

، نـور الـديمل الزنكـي ،هـارون الرشـيد، عليه وسلم( وةري  اخللفاء الراشديمل واألئمة األعالم )عمر بمل عبـد العزيـز
ومطالعة للقـرآن الكـرمي .صالح الديمل األيو ..( تعطينا فكرم واضحة عمل مكان السياسة الصحيحة يف اإلسالم 

صـيد الفكــري السياســي الضـخم الــذي تركــه اإلسـالم للمســلمني وللعــامل وكتـ  التفســري واحلـديث توقفنــا علــى الر 
 وكثريم جداك تدل على أن السياسة جزء ال يتجزأ ممل اإلسالم. ،أ ع ويف الشريعة اإلسالمية نصوا كثريم

الشـرعية -فالسياسـة اإلسـالمية ،يف أصـوهلا وفروعهـا ،غـري أن السياسـة اإلسـالمية تبـايمل السياسـة العومليـة اليـوم
هي غري السياسة املعاصرم الأ متارسها معظم الدول متاماك.. ذلك ألن ا إلسالم يسري يف سياسته يف خط متـواْ 

وتقيــيم دم اإلنســان.. فهــو حــاول أن ال  ،وحفــظ كرامــة اإلنســان ،واحلــ  الشــامل ،مــع حســمل اإلدارم والعــدل
  ان واحد.. بل وحىت حيوان واحد!أو يظلم  نس ،أو هتان كرامة شخ  واحد جوراك  ،تراق قطرم دم دون حق

يف  -وامتداد نفوذها ابلتـدريج يف معظـم أجـزاء شـبه جزيـرم العـرب ،لقد كان  نشاء الدولة اإلسالمية يف املدينة 
ــــة وتشــــريعية وسياســــية -حيــــام الرســــول  وكانــــت حصــــيلة النشــــاط السياســــي  ، ــــرم جمهــــودات كبــــريم حربي

لصـكو  واملعاهـدات الـأ حتـدد العالقـات السياسـية علـى أسـانيدها والدبلوماسي جمموعـة كبـريم مـمل الرسـائل وا
 ممل القرآن والسنة النبوية.

أما عالقتها بكل قوم معادية ، *كانت عالقة الدولة اإلسالمية بغريها هي تبادل عالقة املعرفة واملصاه ابلعدل
و ذا مل تغمل  .61:األنفال (وان جنحوا للسلم فاجنح هلا)تقتضيه الظروف  هي عالقة دفع العدوان بكل ما
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وال  (194)البقرم  (ما اعتدي عليكم فممل اعتدي عليكم فاعتدوا عليه مبثل)فاحلرب واجبة حبكم اإلسالم 
 علي  الوقاتلوهم حىت ال تكون فتنة ويكون الديمل هلل فان انتهوا فال عدوان )جيْو هلا أن ترضي ابلسلم 

املطامع  سبيل  قرار احلق ودفع الظلم ال يف سبيل ( وهي كما تري حرب يف193البقرم ) (الظاملني
 . واالستعالء ولذلك كانت جهادا يف سبيل هللا

رضي هللا  وحسبك يف ذلك أن تقرأ وصية اخلليفة أ  بكر، شرع للحرب أخالقها للسلمشرع اإلسالم  وكما
، وال تقتلوا طفال صغريا، وامتثل ال)عنه ألول جي   سالمي خرج ممل اجلزيرم العربية حني بيت الروم عدواهنم 

حترقوه وال تقطعوا شجرم مثمرم وال تذحبوا شام وال بعريا  ال ملأكله  وال شيخا كبريا وال امرأم وال تعقروا خنال وال
 (أبقوام فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وقد أتتون

فعمر بمل اخلطاب رضي هللا عنه حـني رأى يهوداي مسـنا  ،فيهايف جمال االقتصاد قد حاربت الفقر حرابك ال هوادم  و 
 :. أي " اضـربوا لـه مـمل بيـت املـال ،؛ أخذان منـه يف شـبيبته وننسـاه يف شــيبته وهللا ما أنصفناه " :يسأل الناس ما معناه

عالقــات ال ،الصــحة، التعلــيم ،.نفــس الشــيء ينطبــق علــى  يــع شــؤون احليام)الثقافــة اجعلــوا لــه خراجــا يعــي  منــه
 ..(، الدبلوماسية

تعـين الثقـة أبن هللا عـز وجـل ال يضـيع أجـر مـمل  -كما يرى بع  العلماء املعاصـريمل –السياسة ممل ابب اإلميان و  
ــور هللا يقــرأ كمــا أن  وأن هللا مــع احملســنني. ،وتعــين أن موعــود هللا ال يتخلــف ،أحســمل عمــالك  ــذي يــرى بن املــؤممل ال

ويـرى النصـر غـري مـا يـراه النـاس؛ فقـد مسـى هللا صـلح  ،ح غـري مـا يـراه النـاسيـرى الفـت –األحـداث حبكمـة وتبصـر 
 ،ومسى احلالة الأ كان عليها الن  صلى هللا عليـه وسـلم وهـو مطـارد يف الغـار لـيس معـه  ال صـاحبه ،احلديبية فتحاك 

ذ أخرجـه الـذيمل كفـروا اثين  ال تنصروه فقد نصره هللا  )قال تعا :  ،مسى هذه احلالة نصراك  –وقد أحاط به األعداء 
 ،كذلك يرى كثرم املصلني يف املساجد  ،.املؤممل يرى الصحوم اإلسالمية فتحاك [40 ]التوبة: (اثنني  ذ مها يف الغار..

 ..والنجاح يف الدعوم الفردية ،الفتيات على احلجاب  قبالويرى 

القـدرم علـى  دارم دفـة احلكـم وتسـيري النـاس ـ فهـي  الصهيوين -األمريكي أما السياسة ـ مبفهومها املعاصر العوملي 
 ،وكبـت حـرايت ،و راقـة دمـاء ،السياسـة امليكافيلليـة( مـمل  هـدار كرامـات)واألخذ ابلزمام مهمـا كلفـت هـذه األمور

 ،وللم و جحاف وحنو ذلك.. فما دام احلكم له والسلطة خاضـعة ألمـره وهنيـه فهـي الغايـة املطلوبـة ،وابتزاْ أموال
و ن كانت الواسطة  راقة دمـاء األلـوف واملاليـني جـوراك وللمـاك.. هـذا منطـق السياسـة يف أغلـ   ،اسطةو هنا تربر الو 

 بالد العامل اليوم.

 ، ذن ما يلصق مبصطلح ممل مفردات العنف واإلرهاب فلم يعد  فى على أحد املغالطات الدوليـة يف هـذا الشـأن 
 :قول القائل والكذب والتالع  ابأللفاظ على حد ،والكيل مبكيالني
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 قتل امرد يف غابة *** جرمية ال تُغتفر
 وقتل شع  كامل *** مسألة فيها نظر 

ـــاذا تســـمى فظـــائع ـــوالايت املتحـــدم يف العـــراق وأفغانســـتان وســـجمل غوانتنـــامو و حـــرب اإلابدم الروســـية يف  وم ال
 !؟املمارسات اإلرهابية اإلجرامية للصهاينة يف غزم و الشيشان

ال لسان األعداء واألدعياء وروج ملصطلحات اصطنعها يف املختربات الصهيونية فلـمل مهما ط ،خالصة القول
ــمل القــيم رمحــه هللا:  ــديل األمســاء والصــور تبــدل )تغــري مــمل الفطــر والثوابــت الشــرعية شــيئا. يقــول اب ولــو أوجــ  تب

ــع املشــ ،واضــمحل اإلســالم ،وبــدلت الشــرائع ،األحكــام واحلقــائق لفســدت الــدايانت ركني تســميُتهم وأي شــيء نـافا
 .  (121)أصنامهم آهلة وليس فيها شيء ممل صفات اإلهلية وحقيقتها( 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
(

121
م 1955-هـ1374بعة االولى ـ الط، مصر، مطبعة السعادة، إعالم الموقعين: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد :(ابن القيم الجوزية

(3 130 .) 
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 املصطلح الثالث
 مصطلح "األصولية" بني االفرتاء والتشريف!

 األصولية و لباس احلق ابلباطل!
والتوليف  ،املدسوسة يف كتاابتنا -كما ذكرت يف املفاهيم واملصطلحات السابقة- ن طوفان املصطلحات الغربية 

ُحْيكاْت لضرب الثوابت اإلميانية احلافظة هلوية اجملتمع  ،تعد فصالك ممل مسلسل طويل ،امللفق هلا ممل قبل العلمانيني
لغربلة هذه املصطلحات وتصفيتها ممل كل الشوائ  العالقة اا . ال أدل  ،ومقدساته وألمل آن األوان ،اإلسالمي

الذيمل  فقال هللا ردكا على ،القرآن الكرمي بدقة األلفاظ وهنى عمل استعماهلا لغري ما وضعت لهعلى ذلك اعتناء 

ْيعُ  :(يريدون التعامل ابلراب وتسميته بغري امسه ُْم قااُلوْا ِ حَّاا اْلبـا ْيعا واحارَّما الر ابا  ذاِلكا أبِاهنَّ ُ اْلبـا  :البقرم] (ِمْثُل الر ابا واأاحالَّ اكَّ

على ابقي املفاهيم واملصطلحات الأ أريد هلا ..وقس ذلك أن البيع غري الراب ي اآلية أتكيد علىفف [275
 ..االعوجاج

 ذا ما مت توجيهها بشكل  جيا  يعيد املسلمني    دينهم وأصالتهم – ن الغرب يعترب أن الصحوم اإلسالمية  
وبذلك تتهيأ الفرصة  ،سالم ومقومات اهلوية..تؤدي    توحيد البالد اإلسالمية على أساس اإل-اإلسالمية

بل ستحل حمل ، وحضارم  سالمية مستقلة متميزم عمل احلضارم الغربية ،التار ية لبناء دولة مسلمة قوية موحدم
القائمة على  ،بعد أن بدأت عوامل اهنيارها هتدد اجملتمعات الغربية الفاسدم ،احلضارم الغربية اآليلة    الزوال

ممل خالل  مولذلك هم يعململ جاهديمل على وأد هذه الصحو  ،الفساد األخالقي والفرام القيمي ،صرفةاملادية ال
معرفة أسباب حياهتا عمل طريق الدراسات الأ يسري أغل  أشغاهلا كل ممل علمانيي العامل اإلسالمي ومفكري العامل 

  .122الغر 

                                         
بتصرف ، 32جريدة السبيل العدد، نبيل غزال وإبراهيم بيدون: المرجعية الفكرية لمعدي دراسة القيم والممارسات الدينية في المغرب - 122

 .يسير
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 ـ  تنـاول الظـاهرم اإلسـالمية والصـحوم  فيمـا؛ مأسـويةسـتنمرب /أيلـول حـدثت حتـوالت 11عق  أحـداث ، لذا 
بــل األكثــر مــمل ذلــك توجيــه ضــربة قاضــية لكــل ، وكيفيــة مواجهتهــا ســواء مــمل الغــرب أو مــمل العلمــانيني اإلســالمية

الـذي يـربط  -( احلاقد /سيطر االجتاه )املتحامل يف اإلسالم .ممل هنا الثوابت الشرعية الأ تشكل اللبنة األساسية
ــني  ــذود عنــه.ممل مث نشــطت مراكــز البحــث الغربيــة يف هــذا  وكــل "األصــولية"ب مــمل يــدافع عــمل حيــاض اإلســالم وي

حملــو أثر"األصــولية اإلسالمية"وتشــجيع "اإلســالم املعتــدل"على ، وأنفقــت املليــارات الــدوالرات بســخاء ،املضــمار
الـذي مولتـه مؤسسـة الفرقـان)عفوا الفرقـان الباطـل( التقريـر -ْورا واتـاان-ومـمل ذلـك مـا يسـمى املقاس األمريكـي.

: الشــركاء واملصــادر واالســرتاتيجيات" ويــدعو    الــدميقراطي املــدينرانــد للمحافظــة األمريكيــة وعنوانــه: "اإلســالم 
احلـداثيني..وال أدل مـا أفصـح صالت وثيقة مع القوى اإلسالمية احملبـة للغـرب مثـل الصـوفيني والعلمـانيني   حداث

ــرانرد لــويس" عنــه ــزوااي يف البلــدان املفكــر الربيطــاين 123"ب  اليهــودي احلاقــد علــى اإلســالم مــمل دعــم التصــوف وال
حتــت 2003اإلسـالمية وذلــك يف املــؤمتر الـذي عقــد يف مركــز نيكسـون يف أمريكــا يف الرابــع والعشـريمل مــمل أكتــوبر 

دف لمـؤمتر أن اهلـلوقـد أعلـمل املنظمـون  ،"فهم الصوفية والـدور الـذي سـتلعبه يف رسـم السياسـة األمريكيـة":عنوان
وتنظـيم أسـابيع ثقافيـة ، 124هو تقدمي )اإلسـالم الوسـطي(أ )اإلسـالم الثقايف(لصـانعي القـرار واألكـادمييني يف أمريكـا

 للتعريف ب"الفاشية اإلسالمية"..أي هراء بعد هذا؟
ولية؟ ما معىن األصولية؟ ما هـي اجلـذور التار يـة لألصـ:املتلقي أسئلة متشابكة اخليوط  قد تتبادر    ذهمل اوهاهن 

هــل األصــولية لـه أصــل يف الثقافــة اإلسـالمية أم صــنيع الفــرق النصــرانية  ؟األصــولية مصــطلح حممـود أم مــذمومهـل 
ـــة بـــني مفهـــوم األصـــولية و  ؟الربوتســـتانتية املتطرفـــة يف الغـــرب ـــه ومـــا مـــدى موضـــوعية هـــذا ومـــا العالق أصـــول الفق

دى فائـدم اسـتخدام مصـطلح " األصـولية" يف وهل  ة صفات أساسية لكل احلركـات األصـولية؟ ومـا مـ ؟املصطلح
مــاهي املصــطلحات القرآنيــة والنبويــة املقابلــة ملفهــوم األصــولية الــأ تــروج هلــا الثقافــة ؟ الغــر  والعلمــاين التصــنيف
ما مدى صحة  طالق هذا االسم على احلركات اإلسالمية الداعية    العـودم    حتكـيم اإلسـالم يف حيـام  الغربية؟

  يف الشؤون االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية؟املسلمني 
شاع يف العقود األخريم التالع  والتلبيس ابملفاهيم واملصطلحات الغرض منه القضاء علـى هويـة  *معىن األصولية:
ْمــة فكريــة ،األمــة اإلســالمية  وابلتــاي ،وكارثــة علميــة ،وضــرب مصــطلحات الســلف الصــاه يف العمــق إلحــداث أ

 ملفاهيمه.رحم هللا الشاعر  ذ يقول: اة تضييع أركان العلم و اهنيار حماول
  ن البناء  ذا ما اهند جانبه***مل أيممل الناس أن ينهد ابقيه!

ــع الصــايف)الكتاب  وعــودم النــاس    ،اليقظــة اإلســالمية يف عصــرانفمــع تنــامي الصــحوم و  النهــل مــمل املنب
اإلسالمية  أعداء امللةحذر  ،تخل  ممل أسباب الفسوق والعصيانوال ،أبسباب التقوى واإلميان األخذو  والسنة(

                                         
أنها دراسات منهجية موضوعية يصف المفكر إدوارد سعيد في كتابه االستشراف برنارد لويس قائال بأنه:"أكاديمي توهم أعماله ب - 123

 " أي ضد العرب والمسلمين .لكنها في الواقع توشك أن تكون دعاية ضد موضوع تخصصه، بريئة من التعصب
 7ص:، 32العدد، جريدة السبيل - 124
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حتمـل مفـاهيم  ،يف أرض الكفـر صـطلحات املولـودمامل فـتم تصـدير ،هذه العودم اإلميانية الراشدم    اإلسـالمممل 
 .التزمت . التطرف."النسبة  ليها: "ُأصوي ،"وكان منها هذا اللق  "اأُلصولية ،سيئة    حد بعيد
لح" األصــولية" مــمل املصــطلحات الــأ عرفــت ذيوعــا وانتشــارا ؛والغــرض مــمل ذلــك التنفــري مــمل ويعــد مصــط

 اإلسالم الصحيح البعيد عمل الشبهات والشهوات!
أصــل  أو كــان مـمل ،أصـل أيصــل أصــالة: كــان لـه أصــل :يف )املنجــد( عنـد مــادم )اصــل( :األصـولية لغــة -

واألصـل  .نفسـه دون وكيـل أو ممل يتصـرف عـمل ،واألصيل: الشريف األصل .فهو أصيل ،شريف أو رس  أصله
واألصـول: القـوانني والقواعـد  الوالـد أو احلسـ  ) ع أصول( ما يقابل الفرع ) ع فروع( فاألصـل: املصـدر أو

 .العلم الأ يبىن عليها
ــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــذا  ــــــــــــــــــــــــني فاألصــــــــــــــــــــــــويوعل  :أو كالمهــــــــــــــــــــــــا أحــــــــــــــــــــــــد اثن

 -طيـ  السـلو   ،فهـو حسـمل التصـرف ولـذلك ،فال حيد عنهـا يف قـول أو عمـل األصولاألول:املتصرف وفق 
 .الفقـه أو أصـول السـلو  أصـولالـديمل أو  أصـول العلـم أو أصـولال  ـرج يف شـيء مـمل ذلـك عـمل  ،جيـد الـرأي

فيكشـف قوانينهـا  ،السلو  أصولالعلم أو  أصولالفقه أو  أصولالديمل أو  أصول ،األصولوالثاين: املتكلم يف 
 .عليها بناء الفروعويرس  أسسها ليقيم  ويبني قواعدها

التكلم وفق األصول املرعية دينيا أو علميا أو أخالقيا أو قانونيـا أو وراثيـا أو  األصولية هي التصرف أوأما 
ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــك م ــــــــــــــــــع االلتــــــــــــــــــزام مبقتضــــــــــــــــــاها ،   ذل ــــــــــــــــــف أو تزييــــــــــــــــــف ،م  .دون حتري

يمل: يف الثقافــة اإلســالمية -  ،ويُقــال: األصــل ،أصــوي: مــمل اجلــاري يف مصــطلحات العلــوم الشــرعية: ُأصــول الــدِ 
هـذا اشـتهرت النســبة  ُأصـول الفقـه . و   ،ُأصـول احلــديث ،ويقصـد بـه: علـم التوحيـد. ومنهـا: ُأصـول التفسـري

 ."125اأُلصوليني للمرْب فيه بلفظ: اأُلصوي . وعنهم أالَّفا املراغي كتابه "طبقات
 : وممل التعاريف املشهورم يف هذا الباب ما يلي:*علم األصول

وعـمل معرفـة وجـوه دالالهتـا علـى هـذه  ،الغزاي هلـذا العلـم حـني يقـول: "هـو عبـارم عـمل أدلـة األحكـامتعريف  - 1
 .126األحكام "

وكيفيـة االسـتدالل  ،تعريف أبو احلسني البصري يف تعريفه لعلم األصول: "هو طرق الفقه على طريق اإل ال -2
 . 127وما يتبع كيفية االستدالل اا" ،اا

                                         
125
 .معجم المناهي اللفظية، العالمة بكر بن عبد هللا أبو زيد - 
126
 .5-4ص 1المستصفى جـ-

  

 9:ص1المعتمد في األصول ج -6
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هرم: " أصول الفقه هو العلم ابلقواعـد الـأ ترسـم املنـاهج السـتنباط األحكـام العمليـة مـمل يقول الشي  أبو ْ  -3
 .128أدلتها التفصيلية" 

وعليـه  ،هـو املعـني علـى فهـم النصـوا الشـرعيَّة سـواء يف ذلـك نصـوا الكتـاب أو السـنَّة األصول  ذن؛علم  و 
وهـذا  ..ا اسـتنبطت  ال علـى أساسـه وقواعـدهالـأ مـا وضـع علـم األصـول  ال ألجلهـا ومـ، مـدار األحكـام الفقهـي

  :وممل هذه الفوائد ،اإلسالميةممل أهم وأجل العلوم الشرعية ملا له ممل فوائد عملية يف احليام العلم ؛

 حليام الناس.  املنظمة العمليةالشرعية  األحكامتوليف قواعده ملعرفة  .1

 .الفقيهيف املسائل وأسباب اختالفهم  ،األحكاممعرفة مناهج الفقهاء يف استنباط  .2

يف كتـاب )الرسـالة( واشـتمل علـى بيـان القواعـد  أول مـمل وضـع علـم أصـول الفقـه ،الشافعي رمحـه هللا اإلماميعد و 
  :وممل أشهر الكت  املؤلفة فيه، مث تتابع التدويمل بعد ذلك، األحكام الشرعية   للتوصل  ،الأ حتاجها الفقيه

 مد الغزاي ممل علماء القرن السادس اهلجري.أل  حا ،املستصفى ممل علم األصول -1
 ممل علماء القرن الثاممل اهلجري.، لعبد العزيز البخاري، كشف األسرار على أصول البز دوى-2
ْهره، أصول الفقه-3  وهو جزء واحد.، حملمد أ  
 وهو جزء واحد.، لعبد الوهاب خالف، أصول الفقه-4

 ،الفقه أصوليطلق على الدارسني لعلم  أنميكمل  -لصبور شاهني الدكتور عبد اعلى حد تعبري  -األصوليةأما  
 ،أصـوليوناملسـلمني  أنحـرف هـذا املصـطلح ويقـال  أنالفقـه ولكـمل  أصـولأي عـامل يف  ،أصويأي أن يقال فالن 

 ابإلسـالميلصقوا  أنأي  اعات تنضوي حتت لواء التعص   حا هو اهتام استعماري حاول املستعمرون ممل خالله 
ومصــادرم اآلراء  األداينوالعنــف واضـطهاد  اإلرهـابالبغيضـة الــأ تعـين  ابألصـوليةيشـوه ةر ــه كلـه مبـا يســمى  مـا

مصطلح مشبوه له معناه « األصولية» ويستطرد قائال:" أن .129املخالفة وكبت حرية املرأم ومعادام احلضارم الغربية
 ،األنـدلسيف  اإلسـالمي ابن تصـفية الوجـود  أقيمـتالـأ أن حماكم التفتي     مشريا  ،السيئ يف ةري  املسيحيني

 "املسيحيون وهي تعد حوذجاك واضحاك لألصولية العدوانية.  األصوليون أقامها
تصــورا مفــاده: نبــد  ،أحــد املفكــريمل وخاصــة ذاكــر االعظمــي طــرح ،ومــمل ابب ســد الــذرائع ،و يف االجتــاه نفســه

هــذا املصــطلح الــرديء نشــأ وارتقــى وتطــور يف  المية ابعتبــار أنواستئصــال مصــطلح "األصــولية" مــمل الثقافــة اإلســ
جمتمــع الغــرب ويعتــرب مــمل افضــح املصــطلحات الــأ عرفهــا التــاري     يومنــا هــذا حيــث يــرتبط اــا مفــاهيم العنــف 

 ؛هلــذا والوحشــية والرببريــة ،والتغشــم والعــدوان ،والضــراوم والقســاوم ،والعنصــرية الدينيــة ،واجلهــل والظلــم ،والشــدم
 وج  على احلركات اإلسالمية االحرتاْ ممل استعمال هذا املصطلح .

                                         
128
 .7أصول الفقه ألبي زهرة ص 
129
 www.almotamar.net/news/13514.htm، لتشويه اإلسالم علماء دين: األصولية مصطلح غربي مشبوه - 
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أفضل مصطلح ميكمل أن يطلق على احلركات ، يرون أن األصولية :ْراعة الشجرم اخلبيثة يف الفكر العلماين.. -
ودقيقة حىت ولو   ينُبع ممل اإلحساس أبن النصوا املقدسة ةر ي ة وخالدم 130فكر "ماضوي" ؛ ذ هواإلسالمية

وهذا  ن دل على شيء فإحا يدل على فهم قاصر للديمل ؛فاإلسالم يراعي  .انت تتعارض مع الثقافة احلديثةك
ْنة بني الثابت واملتحول؛ بني الثوابت الشرعية واملسائل االجتهادية الأ تتغري بتغري الزمان واملكان..ومما  املوا

 االت السماوية احملرفة كاألصوليني اليهود الذيملالشك فيه أهنم اذا استنبطوا طرحهم وتصورهم ذا  ممل الرس

ينتمون للمذه  األرثوذوكسي اليهودي وبع  الطوائف الربوتستانتية النصرانية دون فهم دقيق لألحكام 
  ..الشرعية اإلسالمية

الراديكالية  1966عام  larousse يعرف قاموس الروس الصغري يف الفكر الغر : -
(Radicalisme)ا يف العربية مصطلح األصولية أبهنا )موقف أولئك الذيمل يرفضون تكييف يقابله الأ

األصولية( أبهنا )موقف بع  (فيعرف 1987أما الروس الفرنسي األكادميي  .الظروف اجلديدم عقيدم مع
 .انتساام    الرتاث الكاثوليكيني الذيمل يرفضون كل تطور عندما يعلنون

( االجنليزيـــة والـــأ تعتـــرب مـــمل أفضـــح FUNDAMENTALISTكلمـــة "األصـــولية" هـــي تر ـــة كلمـــة ) 
املصــطلحات يف معــاجم املســيحيني وهلــا تطــور ةر ــي. يف أوائــل هــذا القــرن بــدأت انتفاضــة فرقــة "بروتســتانت" 
ــل علمــاء  ــني فــرتم وأخــرى مــمل قب ــل احلــاي "الــذي عــدل وحــرف ب وكانــت حمــور دعوهتــا هــو االعــرتاف أبن اإلجني

لوجـود   مكانيـةري " صـحيفة مساويـة حمفولـة مـمل التحريـف والتعـديل ولـيس هنـا  أد  كما يشـهده التـا  نصارىال
هذا التصور  الف احلقيقة والواقع. لقد قام مؤيدو هذه النظريـة إبدارم حركـة بصـورم عنيفـة  أناألخطاء فيه رغم 

قـائق والشـواهد التار يـة الذي ال صلة لـه ابحلقيقـة والواقـع وصـرفوا أنظـارهم عـمل احل اخلاطئاذا التصور  لكقناع
. ومـمل االكلـريوساإلجنيل بني أيـدينا مت تعديلـه عـدم مـرات مـمل قبـل  أنالأ أثبتتها البحوث العلمية مما تدل على 

وجــود هللا. ويف النهايـة اهنزمــت هــذه   نكــارالــذي أضــل العلـوم     الكنـائسهنـا بــدأ الصــراع بـني العلــوم وعلمــاء 
 القساوم والرببرية ارتبطت اذا املصطلح.احلركة مع ان مفاهيم الظلم و 

ــز األصــولية أبعمــال :األصــولية  - مــمل التعــاريف األخــرى يف هــذا البــاب:  هــي مناقضــة ملصــطلح الليرباليــة وتتمي
املفـــاهيم والفكـــر مببـــدئي التعمـــيم اجلمـــاعي وعـــدم الســـماح مبناهضـــة مبادئهـــا. ومـــمل أهـــم الســـمات األساســـية يف 

 الــدفاع عــمل براجمهــا والتشــدد املفــرط يف تطبيــق خططهــا )الراديكاليــة( والتعمــيم يف األصــولية التعصــ  و الغلــو يف

                                         
منها: "الماضوية" نسبة إلى الماضي؛ أي أن  أوجد الحداثيون في عصرنا ألقابًا أخرى في هذا المعنى لمن تمسك باإلسالم - 130

ن تعود باألمة إلى الحضن األصلي من خالل التمسك بكتاب هللا سنة الحبيب المصطفى صلى هللا عليه وسلم .في الصحوة اإلسالمية تريد أ

"األُممية" نسبة إلى الرجوع إلى أمة واحدة والواجب في ، حين يسمون كل من يخرج على الفطرة من سفور وتبرج وزنا حداثة!

والرجعية والظالمية والنكوصية وهلم جرا من المصطلحات الممجوجة .بينهمالخلط بين الناس من غير اعتبار دين يفرق  :نظرهم

 والمقززة!
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يف تطبيـــق اخلصـــال واألخـــالق احلســـنة والتعصـــ  هلـــا  واألصـــولية ممدوحـــةمناقضـــة غريهـــا مـــمل األفكـــار واملفـــاهيم. 
 يف حماولة فرض نفسها على غريها ابلقسوم والعنوه.مذمومة و 
)اليمني املسـيحي أو الصـهيونية املسـيحية الـأ فرقة ممل الربوتستنت:صلية الغربيةفمصطلح األصولية يف بيئته األ 

ـــارق لتصـــورهم املمجـــوج الظـــامل( ـــدمري العـــامل امل ـــؤممل  متثـــل اآلن التفكـــري االســـرتاتيجي األمريكـــي الســـاعي    ت ت
ويعـادون  ،عـمل هللا التلقـي املباشـرأفرادها الذي يدعون ويدعي  احلرفية لكل كلمة يف "الكتاب املقدس" ابلعصمة
. فمصــطلح 131املعتقــد الفاســد ومييلــون    اســتخدام القــوم والعنــف يف ســبيل هــذا ، العلمــيريفكــتوال ،العقــل

 ،والتخـوف مـمل الـديمل وما يف معناه هو  ذكا: إلجيـاد جـو كبـري مـمل الرعـ  132وترادف أيضا الراديكالية ،األصولية
 !يف أي داينة كانت ،ومقاومة ممل يدعو  ليه

عمل طريق تصدير مصطلح األصولية ،  هذا السياق هنا  حماولة حثيثة إللصاق التطرف والتزمت ابإلسالملكمل يف 
واســـتنباته يف جمتمعاتنـــا مـــمل خـــالل توليـــف" أبـــواق خنبويـــة".وممل أهـــم االجتاهـــات الغربيـــة الـــأ فحصـــت  شـــكالية 

 املصطلح:

ــل األقلية(االجتــاه املنصــف*  األصــولية يف كتابــه )األصــولية البحــث عــمل مصــطلح  "مــاليس روتنــني"يصــف :: )وميث
  لصـاقوحتول    مصطلح يراد بـه  ،م ـ أبنه يطلق على تطورات معينة يف العصر احلديث2004معىن( ـ أكسفورد 

حـاول مـمل خالهلـا املتـدينون   سـرتاتيجيةللحيام يظهر نفسه يف  ديينويعىن طريقة وأسلوب  ،هتم سلبية جبهة أو فكر
 جمموعة يف وجه العلمانية. هم املتميزم كشع  أواحملافظة على هويت

وهـــو االجتـــاه الـــذي يطـــابق مطابقـــة كليـــة بـــني األصـــولية واإلرهـــاب االجتـــاه املعـــادي /املتحامل:)وميثـــل األغلبيـــة( *
وميثـــــل هـــــذا االجتـــــاه االســـــتخبارات األمريكيـــــة الصـــــهيونية ومنظـــــريهم مثـــــل بـــــرانرد لـــــويس وصـــــمويل  ،والعنـــــف

علمانيني العرب مثل فؤاد عجمي..دون الفصل بـني اإلسـالم يف مبادئـه السـامية الراقيـة وبـني هانتجتون..وثلة ممل ال
 تصرفات املسلمني الغالني الطائشة!

ُوِلدات يف بيئـة الغـرب ومُحِ لـت مبعـاٍن  تقدمي الصحوم اإلسالمية ممل خالل جمموعة ممل املصطلحات الأممل هنا مت  
واليمـني  ،والعهد السـعيد ،واخلالا ،مثل: أصولية ،واحليام ،ونظرته للديمل ،وقيمهِ  ،ومفاهيم متأثرم بتجارب الغرب

 ،واالنبعــاث ،واإلصــالح ،واإلحيــاء ،والتحرريــة ،والنضــالية ،والرادكاليــة ،واحلداثــة ،والتقدميــة ،والرجعيــة ،واليســار
 133.وغريها

                                         
131
، المنصورة–دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، سعيد ترجمة عبد الوارث، ريتشارد هرير دكمجيان:األصولية في العالم العربي - 

 بتصرف يسير.، 12ص: 
132
واصطالحاً تعني نهج األحزاب والحركات السياسية الذي ، الفرنسية وتعني الجذر ALRADICنسبة إلى كلمة، الراديكالية لغة - 

التي يكتفي نهجها بالعمل  والراديكالية هي على تقاطع مع الليبرالية اإلصالحية، المجتمع إلى إحداث إصالح شامل وعميق في بنية يتوجه

شاملة  ة تقدمية تنظر إلى مشاكل المجتمع ومعضالته ومعوقاته نظرةوالراديكالية نزع، بعض اإلصالحات في واقع المجتمع على تحقيق

من واقع  لنقله، بنيته بقصد إحداث تغير جذري في، تتناول مختلف ميادينه السياسية والدستورية واالقتصادية والفكرية واالجتماعية

  .في مبادئها جماعات المتطرفة والمتشددةومصطلح الراديكالية يطلق اآلن على ال .التخلف والجمود إلى واقع التقدم والتطور
 12ص:، ريتشارد هرير دكمجيان:األصولية في العالم العربي - 133
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ألنـه  لـع  ،األصولية يف اللغة العربيـة معاكس متاماك ملعىن املساوي للراديكالية العلماين-فمصطلح األصولية الغر  
 يلبســها ثــوب اجلمــودو يف الفكــر والــرأي  والتجديــد اإلســالمية معــاين الشــرف وااللتــزام واألصــالة احلركــات ملعــ

 واالنغالق ورف  التكيف
 *االجتاهات الغربية املنصفة وموقفها ممل الطرح اهلجني للمصطلح:

حلركـة اإلسـالمية ابعتبارهـا  حيـاء )جتديـد( الـديمل ابلرجـوع    مصـادره ا )األملاين الذي أسـلم(مراد هوفمان  يرى -
يتفــق ومتطلبــات العصــر احلــديث وعليــه قــدم مفهومكــا مغــايركا لألصــولية وهــو أهنــا  لكــيولـيس تعصــري الــديمل  ،األو 

الصـاه مـمل وكما عرفه السـلف  ،عبارم عمل موقف فكرى ورؤية عاملية ترى االلتزام ابإلسالم كما كان يف أول عهده
 ..الصحابة منطلقكا ومثاالك حتذى به

ســتيفمل الكــروا أن هنــا  هــوم فكريــة بــني رؤيــة املتخصصــني يف الشــأن اإلســالمي ومــا  األورو ويــرى املستشــرق  -
تطرحـه وسـائل اإلعـالم حــىت  ن األخـريم تعمـد    هتمــي  املتخصصـني وتعتمـد علـى مــا يسـميه فينسـان جيســر يف  

ـــه: "اإلســـالموفوب ـــد كتاب ـــة املخـــاوف مـــمل اإلســـالم و )األصـــولية -يا اجلدي )خـــرباء الرعـــ  اجلـــدد( ومهمـــتهم تغذي
 اإلسالمية(.

كما يشري الربشت متسكر يف كتابه: "األصـولية اإلسـالمية بـني العنـف والدميقراطيـة" أن العديـد مـمل املستشـرقني   -
يف فـ  التبسـيط نظـركا ألن األقليـة هـى الـىت األملان يعتربون أن اختصار الظاهرم على عنصرها العنيف مبثابة الوقـوع 

وابلنظــر    دول مثـــل مصــر وفلســطني واألردن ولبنــان والــيممل جنــد اإلســـالميني  ،تســتخدم العنــف كــأدام للتغيــري
)مصر( أو يشكلون جيشكا للتحرير لقتال االحـتالل  املدينيظهرون كربملانيني وتركيا واألردن أو ينشطون يف اجملتمع 

 .134()لبنان وفلسطني

: "والشــيء الواضــح أن مــمل بــني  يــع -واحلــق مــا شــهدت بــه العــداء! ،رغــم حقــده الــدفني-يقــول بــرانرد لــويسو  
احلركــات الكــربى الــأ هــزَّت الشــرق األوســط يف آخــر قــرن ونصــف كانــت احلركــات اإلســالمية وحــدها أصــيلة يف 

 ،قومية والشيوعية واالشرتاكية كلها أوربية األصـلفالليربالية والفاشية والوطنية وال ،متثيلها ملطامح أهل هذه املنطقة
هلا أتباعها يف الشـرق األوسـط. واملنظمـات اإلسـالمية هـي الوحيـدم الـأ تنبـع مـمل تـراب املنطقـة  ،مهما أقلمها وعد 

وتعرب عمل مشاعر الكتل اجلماهرييـة املسـحوقة. وابلـرغم مـمل أن كـل احلركـات اإلسـالمية قـد هزمـت حـىت اآلن غـري 
 .135تقل بعد كلمتها األخريم"أهنا مل 
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يقول اخلبري األمريكي يف الشؤون اإلسالمية والشرق األوسط الدكتور "جون اسبوسيتو": " ن الصحوم اإلسـالمية  
أو األصولية اإلسالمية حقيقة تعـي  معنـا وسـوف تسـتمر بقـوم يف صـياغتها لسياسـة الشـرق األوسـط يف املسـتقبل 

 .(136)القري "
 لتار ي:*األصولية..سياقها ا 

ترف  كـل مظهـر  ،نصرانية كهنوتية ويقصد به: داينة ،ولد املصطلح يف األصل يف أمريكا هذا هنا  ممل يرى أن- 
تـؤممل  ،األصولية" يف بيئته األصلية: فرقة ممل الربوتسـتنت" فمصطلح ،وتراه خروجاك على الديمل ،ممل مظاهر احليام

 والتفكري ،ويعادون العقل ،دعي أفرادها التلقي املباشر عمل هللايف "الكتاب املقدس" وي ابلعصمة احلرفية لكل كلمة

 .الفاسدم والعنف لفرض هذه املعتقدات ،ومييلون    استخدام القوم ،العلمي
و هنــا  مــمل يــرى أن جــذورها تعــود    فــرتم ســيطرم الكنيســة الكاثوليكيــة واحتكارهــا للمعرفــة واحلقيقــة ورفضــها -

وليست جرائم احلروب الصليبية وحماكم التفتي  والقتل بـدعوى  ،قتله )غاليلي مثال(لنخر    حد  لغائه أو حىت 
 اهلرطقة  ال أمثلة على ذلك!

األصــولية أقــرب مــا تكــون بفكــرم العدميــة الــأ تــروج هلــا األصــولية الصــهيونية  لكــمل الطــرف الثالــث يــرى أن-
د ون" الذيمل، املسحية يـرُِد مـرم واحـدم  ،رمف مؤسسة علـى نـ  ال مثيـل لـهوهي فك ،يؤمنون ويبش رون بفكرم "هاْرجمِا

تلميــذ الســيد املســيح. وبنــاءك علــى تفســري هــؤالء فــإن الــن  املــذكور هــو نبــوءم تؤكــد أن حــرابك  ،يف  جنيــل "يوحنــا"
وأن هــذه احلــرب النوويــة ســتحرق مئــات  ،يف ســهل جمــد و جنــوب شــرق حيفــا ،نوويــة ســتقع علــى أرض فلســطني

وستكون انتصاراك للمسيح العائد الذي سينقذ ممل بقي مـمل يهـود  ،وغريهم سلمنيامل جنود األغيار ممل املاليني ممل
ديمل ويقـيم مملكـةك علــى األرض فـيعم  السـالم ألـف عام.يتضــح مـمل هـذا أن معتقـدات الكنــائس  ،ومسـيحيني متجـد 

 ..املسيحية الصهيونية مؤسسة على هلوسات متطرفة
ــة الــأ تولــت  مــع الكنيســة الكاثوليكيــةل واألســاس لهــرت والــراجح أن مصطلح"األصــولية" هــي يف األصــ  حمارب

 ،)حماكم التفتي  وصكو  الغفـران(واملفكريمل ابلتحريفات واملقوالت غري املنطقية االخرتاعات واضطهاد العلماء
 مث توســعت مــعواحتكــار الــديمل  ،فكريــة رهيبــة حتجــر علــى الفكــر ومنطلقاتــه العقليــة والعلميــة فرضــت ســلطة و

ـــد(، ةالربوتســـتانتياحلركـــة  الـــأ انطلقـــت يف القـــرن التاســـع عشـــر  ،والصـــهيونية املســـيحية)اليمني املســـيحي اجلدي
يف القرن العشريمل عرب جمموعـة مـمل املـؤمترات لتنتشـر أفكارهـا مـع احملـافظني اجلـدد الـأ متثـل  امليالدي مث توسعت

  أس الفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر األمريكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيوين!

عندما كانت متثل طبقة ممل  ،بتة غربية عنا هلا مدلوالهتا يف احلضارم الغربيةخالصة القول؛أن كلمة" أصوي" هي ن 
وأمــا عنــدان فهــي حممــدم مــمل احملامــد الفكريــة  ،تــرف  كــل  صــالح وجتديــد ،النــاس متحجــرم وذات عقليــة خاصــة

ل( هنـا تعـين و)أصـو  ،امللتزم بقيم الكتاب والسـنة طبقـا ملنـاهج االسـتنباط أو أصـول الفقـه :ألهنا تعين، واملنهجية
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لكمل ..القواعــد الــأ حتــول دون اهلــوى والشــطط واخلــروج واملغــاالم والتطــرف يف التعامــل مــع النصــوا الشــرعية
فال نبحــث األســباب والــدوافع الــأ أدت    رمــي ..أن يصــبح عقلنــا يف أذنينــا فنــردد مــا نســمع ،املشــكلة اليــوم

طلحات..والذي يكلـــف نفســــه التتبـــع والبحــــث العـــامل اإلســـالمي أو رجــــاالت الصـــحوم اإلســــالمية اـــذه املصــــ
  137هم املصنع احلقيقي هلذه املصطلحات..، والفح  الدقيق جيد أن ) سرائيل( وممل كان وراءها ممل الغرب

 !* يف الثقافة الشرعية..الغلو ال األصولية
منـذ وصـف  ،ميشنشنة نعرفها ممل قد هيعمل اإلسالم وملزاك للمسلمني.  الذي ذاع صيته بديلمصطلح األصولية ف 

أنبياءهـا أبشـنع مـمل  ووصـفت أمـم أخـرى ،وأهنـم مسـحورون ،أبهنم صـابئون وأتباعه -صلى هللا عليه وسلم  - حممد
 138وسـلبياته الكبـريم الـأ تصـغر أمـام فوائـده ومـمل حصـائده هذا . وهذه املصطلحات مـمل  شـاعة اإلعـالم الغـر 

عناصر غالية بل ابلعكـس يضـم بـني ثنـاايه قلـة قليلـة يتبنـون  لكمل هذا ال يعين البتة أن اجملتمع اإلسالمي خاي ممل.
حتـدث عنـه و  ،الغـرب هأطلقـ الـذي "األصـولية"مصـطلح  طرح" املروق" ابلتعبري النبوي .ممل هنـا وجـ  الفصـل بـني

ْادوه"عرب أجهزم اإلعالم مـمل صـحافة وغريهـا  العلمانيون .فمـا هـو  الغلـو""  وبـني املصـطلح الشـرعي ،"التطـرف و
 وأنواعه؟ تعريفه
  الغلو-1
فـالغلو:  ،وغال القدر تغلي غليـاانك  ،وغال يف األمر غلوكا أي: جاْو حده ،يقال غال غالء فهو غالٍ  :املعىن اللغوي-

ْم احلد   .  (139)هو جماو
ْم احلـد أبن يـزاد يف الشـيء يف محـده أو ): قال شي  اإلسالم ابمل تيمية رمحه هللا: املعىن االصطالحي- الغلو: جماو
املبالغــة يف الشــيء )الغلــو أبنــه:  -رمحــه هللا  -وعــرف احلــافظ ابــمل حجــر (140) (علــى مــا يســتحق وحنــو ذلــك ذمــه

 .  (141) (والتشدد فيه بتجاْو احلد
وهـو معـىن قـول مطـرف بـمل عبـد هللا  ،وقـد قـرر ذلـك العلمـاء ،وذلك ألن احلق واسـطة بـني اإلفـراط والتفـريط

  . (143)ه يعلم أن ممل جان  اإلفراط والتفريط فقد اهتدى وب (142) (احلسنة بني السيئتني)رمحه هللا: 
ْاد وارتفـع وجـاْو احلـد  وقـد جـاء ذلـك يف  ،والغلـو لفظـة شـرعية وردت يف الكتـاب والسـنة وهـي مـمل غـال  ذ 

 ﴿وقـال تعـا   (171 :)النسـاء ﴾ ايا أاْهـلا اْلِكتاـاِب الا تـاْغلُـوْا يف ِديـِنُكْم واالا تـاُقولُـوْا عالاـى اكِ  ِ الَّ احلْـاق ِ  ﴿قوله تعـا  
ثِـريكا واضاـلُّوْا عاـمل ُقْل ايا أاْهلا اْلِكتااِب الا تـاْغُلوْا يف ِديِنُكْم غارْيا احلْاقِ  واالا تـاتَِّبُعوْا أاْهوااء قـاْوٍم قاـْد ضاـلُّوْا ِمـمل قـا  ْبـُل واأاضاـلُّوْا كا
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 7ص:، 31السنة، 440العدد، مجلة النور، عادل خزرون:األصولية واإلرهاب الفكري- 
138
  1992سبتمبر، 1413 ربيع األول،  (55)العدد، البيان مجلة، الغربي نحن واإلعالم - 

(
139

 ( ابن منظور: لسان العرب: مادة: )غلو(. 

(
140

 (. 289 1( اقتضاء الصراط المستقيم: )

(
141
 (. 278 13فتح الباري: )( 

(
142

 (. 18( ابن رجب: المحجة في سير الدلجة: )

(
143

 (. 494 1( الشنقيطي: أضواء البيان: )
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ِبيلِ   . -77أية  ،سورم املائدم ﴾ ساوااء السَّ
 :والغلو نوعان

وغلــو  ،وغلــو الرافضــة يف األئمــة ،كغلــو النصــارى يف عيســى ابــمل مــرمي عليــه الســالم  :غلــو اعتقــادي :ولاأل-
 وغلو اخلوارج يف تكفري أهل اإلسالم ابلكبريم والذن  . ،الصوفية يف األولياء

ليـه اعتقـاد وهو املتعلق ابألمور العمليـة التفصـيلية مـمل األقـوال واألفعـال مبـا ال يرتتـ  ع :غلو عملي :والثاين -
ــل رمــي اجلمــار ابحلصــى الكبــريم ــزواج والرهبنــة يف  ،مث ــل بعــدم ال ــزايدم يف العبــادات كالوصــال يف الصــوم والتبت وال

ْم احلد يف السلو  أو االعتقاد أو العبادم . عموما ؛ الغلو .اخل..الديمل  جماو
ولكـمل  ،اإلسـالم واملسـلمني أشـد الـأ قـد تكـون أخطارهـا علـى ،حنمل ال نقلل ممل  اطر التشدد واملغـاالتواذا؛  

 ،عمــى األلــوان الــذي بــدأ يصــي  الكثــري مــمل النــاس حبيــث أصــبحت عنــدهم كلمــة أصــوي وأصــولية ،الــذي خنشــاه
ومـع ذلـك حاسـ   ،حـىت ولـو مل ميـارس شـيئا ،وأصـبح االرتيـاب مـمل كـل متـديمل ،تقابل متاما كلمة مسـلم أو متـديمل

عـدم القـدرم علـى  دانـة سـلوكه .لـذلك نقـول  ن قـذف العـامل اإلسـالمي عنـد  ،الأ ال يطلع عليهـا أحـد ،على نياته
، واحملاصرم وشل نشـاطات العمـل اإلسـالمي ،الأ تشيع يف أجوائه الشلل واإلرهاب الفكري ،اذه القنابل الفكرية

، تتسـلل  لـيهم و ذا مل ينتبـه املسـلمون ومؤسسـاهتم الفكريـة والثقافيـة هلـذه املخـاطر الـأ ،قد بل  الكثري ممل أهدافه
 144فلمل يكون هلم موقع يف عامل اليوم قبل الغد.

 العلماين ممل "األصولية اإلسالمية" عفوا الصحوم اإلسالمية؟! -ملاذا اهللع الغر *
 ،الصــحوم اإلسـالمية املباركــة الـأ يشـهدها العــامل اإلسـالمي اليــوم :مـمل املبشـرات الواقعيــة يف أن املسـتقبل لكسـالم 

وهـذا التيـار ال يتعلـق حبركـة أو  ،بة يف اإلسالم تياراك ذاتياك عند الشباب وغريهم ممل فئـات اجملتمـعحيث أصبحت الرغ
 .(145)بل ال يتعلق أحياان أبي  اعة على اإلطالق ، اعة  سالمية معينة

 وهــي حــدث ةر ــي لــه داللتــه ،ولــاهرم الصــحوم اإلســالمية القائمــة اليــوم مــمل املبشــرات أبن املســتقبل لكســالم 
فهي جتئ ممل جهة بعد اجلهد الكبري الذي بذلته القوى الصليبية والصهيونية على مدى ما يقرب ممل قـرنني  ،الواقعية

 ،وجتئ ممل جهة أخرى والبشرية يف أحد منعطفاهتا التار ية ،ممل الزمان لزحزحة األمة املسلمة عمل دينها وسلخها منه
  (146) أت تتطلع    املخل  واملنقذ اجلديد.وبد ،وقد بدأت تيأس ممل حضاراهتا املادية اجلافة

ْراء  ســـرائيل اعنـــد كـــل مـــمل هلـــذا نلمـــس هـــذا احلنـــق   ـــيس و ـــون رئ ـــمل غوري ـــذياب يقـــول: "حنـــمل ال خنشـــى  لســـابق ال
 ،هــذا املــارد الــذي انم طــويالك  ،حنــمل فقــط خنشــى اإلســالم ،وال الــدميقراطيات يف املنطقــة ،وال الثــورايت، االشــرتاكيات

ـــدأ يتملمـــل مـــمل جد : " ن ـــه ال ميكـــمل أن يتحقـــق الســـالم وب ـــرْي ـــد". و اليهـــودي املـــاكر مشعـــون ب ـــة -ي حســـ  الطريق

                                         
144
 7ص:، المرجع نفسه، األصولية واإلرهاب الفكري- 
145
 .536واقعنا المعاصر له أيضاً ص ، 242انظر رؤية إسالمية ألحوال العالم المعاصر محمد قطب ص  
146
 .12ص ، بتصرف يسير، المعاصرواقعنا :محمد قطب 
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ـــمل نطمـــئمل علـــى مســـتقبلنا حـــىت يغمـــد اإلســـالم ســـيفه     ،يف املنطقـــة مـــا دام اإلســـالم شـــاهراك ســـيفه -اليهوديـــة ول
 147األبد".

ْمــة اإلســالموبــرانرد لــويس يف يف كتابــه  "ملــدم مــمل ألــف عــام ؛قــدم "الــذي يقول:حرب مقدســة و رهــاب مقــدس :"أ
اإلسالم اجملموعة الوحيدم ممل القواعد واملبـادد املقبولـة عامليـا لتنظـيم احليـام االجتماعيـة .وحـىت يف الفـرتم الـأ بلـ  

أو تلـك الـأ للـت  ،فيها النفوذ األور  الغاية يف البالد الـأ سـيطر عليهـا أو حكمتهـا القـوات األوربيـة االمربايليـة
 148فكار واالجتاهات اإلسالمية السياسية بقيت ذات أثر عميق وشامل"مستقلة ؛فإن األ

: فشل الـنظم املسـتوردم يف حـل هاروافد ؛الأ تبني أن ممل الصحوم اإلسالمية هنا ربطوا خلطا بني األصولية و مملو  
ب مــمل وفشــل الزعمــاء العلمــانيني وسياســاهتم يف حتقيــق مــا كانــت تعلقــه علــيهم الشــعو  ،مشــكالت النــاس وقضــاايهم

وماذا فعل الزعماء العلمانيون  ال املزيد مـمل متـزق الـدول اإلسـالمية  ،اآلمال واألماين.. وماذا فعلت النظم املستوردم
 ،ولهــور طبقــة األغنيــاء واملرتفــني واملفســديمل يف األرض ،وتــراكم الــديون الربويــة املتفاقمــة ،وتفتيــت العــامل اإلســالمي

واســتمرار العــدوان الوحشــي علــى املســلمني يف  ،حال الفــواح  واملنكــراتواهنيــار األخــالق وتــدهور القــيم واســتف
وكوســوفو والشيشــان . مــاذا فعلــت الــنظم املســتوردم ، والبوســنة واهلرســك ،وأرتــرياي ،والصــومال والعــراق ،أفغانســتان

ه والزعمــاء العلمــانيون وقــد جــرت هــذه املصــائ  علــى أيــديهم أو مــمل خــالل وجــودهم. وحــني ييــأس النــاس مــمل هــذ
 (149)فأيمل يتجهون؟  نه رافد للصحوم اإلسالمية ال ميكمل وقفه. ،النظم والزعامات

 أهم مظاهر الصحوم اإلسالمية: 
ْمـمل خلفائـه ْمـمل رسـوله صـلى هللا عليـه وسـلم و ومـمل جـاء بعـدهم فـرتم  ، ن  وعد هللا تعا  بنصرم اإلسالم قد حتقـق 

ألنـه وعـد هللا القـائم وفـق سـننه الـأ ال -إبذن هللا–ق وكان هو األلهـر واألغلـ . وسـوف يتحقـ ،طويلة ممل الزمان
ومــا علـى املسـلمني الصــادقني  ال أن ينهضـوا حلمـل رايــة الـديمل واملضـي اــا اقتـداءك بسـريم النــ   ،تتبـدل وال تتحـول

يف وعــد هللا الــذيمل آمنــوا مــنكم وعملــوا الصــاحلات ليســتخلفنهم واقتفــاءك خلطواتــه املباركــة. ) ،صـلى هللا عليــه وســلم
ــاك  ــدلنهم مــمل بعــد خــوفهم أمن ــذي ارتضــى هلــم وليب ــنهم ال ــبلهم وليمكــنمل هلــم دي ــذيمل مــمل ق األرض كمــا اســتخلف ال

. ويقـول رسـول هللا صـلى هللا 55( النـور: يعبدونين ال يشركون   شيئاك ومـمل كفـر بعـد ذلـك فأولئـك هـم الفاسـقون
بعـز  ،  هللا بيت مدر وال وبر  ال أدخله هللا هـذا الـديملوال يرت  ،ليبلغمل  هذا األمر ما بل  الليل والنهارعليه وسلم: "

 .(150)"وذالك يذل هللا به الكفر ،عزاك يعز هللا به اإلسالم ،أو بذل ذليل ،عزيز

                                         
147
والكتاب وثيقة لرصد مواقف اليهود من اإلسالم ، 47، 46، 37انظر هذه األقوال:عداء اليهود للحركة اإلسالمية زياد أبو غنيمة ص  - 

 وخاصة الحركات اإلسالمية، والمسلمين
148
 -Bernard lewis ،holy war and unholy terror :the Crisis of Islam ،m house Trade Paperbacksrando ،

New York ،2004 ،p:13 
149
 .539-538واقعنا المعاصر ص  

150
وابن ، وقال رجاله رجال الصحيح 6/14والطبراني في المجمع ، ووافقه الذهبي، بمعناه وصححه 4/430والحاكم ، 4/103رواه أحمد  

 .1/7 واأللباني في سلسلة األحاديث الصحيحة، 1632، 1631حبان في صحيحه رقم 
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وغريهم مـمل أصـحاب  ،انتشار الدعوم اإلسالمية يف صفوف املثقفني ممل األطباء واملهندسني واحملامني واملعلمني -
 .الثقافات احلديثة

الــأ  ..والقوميــة واملاركســية ري مــمل الشــباب    اإلســالم رغــم حمــاوالت األحــزاب العلمانيــة واإلحلاديــةعــودم كثــ -
"فمـا بقـي ..حىت أصبحت كثـري مـمل هـذه األحـزاب تعـاين مـمل الكسـاد يف تـرويج أفكارها ،بذلت لصرفهم عمل ذلك

لــيس مــمل حيــث هــي ، ئخة اهلرمــةســواء يف ذلــك مــا جتلــى يف قياداهتــا الشــا، مــمل حقيقتهــا اليــوم غــري أشــكال ابهتــة
لكمل ممل حيث هي أجساد تنظيمية و يديولوجية.أما رصيدها على املستوى الوجداين الشـع  فعلـى ، أجساد بشرية

ْية ؛ و ما أن تنقرض    األبد.، دركات حتت الصفر!ولذلك فإما أن تتحول   )اإلسالمية(   151ولو بصورم انتها
 ممل الظواهر االجتماعية. والندوات واخلط  اإلسالمية أصبحت -
والقصــ   ،مــع كســاد كتــ  األدب الــرخي  ،أصــبح الكتــاب اإلســالمي أكثــر الكتــ  رواجــاك يف األســواق -

 اخلليعة.
ابلــرغم مــمل حمــاوالت التضــليل واالفــرتاء ،    احلجــاب الشــرعي -وخاصــة الفتيــات-عــودم كثــري مــمل النســاء  -

 دليـل دو بل األخطر ممل ذلك تروجيهم لفرية عدم وجـ، شخصيةممل أن ذلك حرية  ،التيار العلماين االذي يروجه
 !قطعي يدل على فرضية احلجاب

ْهمل بذلك. -  توبة عدد كبري ممل املمثالت واملغنيات وعودهتمل    اإلسالم واعتزا
ومل تـؤثر فـيهم الثقافـة  ،عودم الشباب املسلم الذي يدرس يف أوراب وأمريكـا    اإلسـالم فهمـاك وعمـالك ودعـوم -
 ..لغربية الالدينيةا
ومـــع  ، ن قضـــيتنا مـــع العلمـــانيني القـــابعني خلـــف الرتســـانة املفاهيميـــة املســـتوردم مـــمل الغـــرب:املصـــطلح خامتـــة 

بفكـــرهم القاصـــر وفهمهـــم غـــري –العـــاكفني حوهلـــا تشـــبه    حـــد مـــا قصـــة أصـــحاب الســـفينة مـــع الـــذيمل أرادوا 
ــوا    أن ،أن حــدثوا خرقــا فيهــا -املوفــق! ــركهم  دون أن يتفطن " أصــغر خــرق" ســيدفنهم يف" أكــرب قــرب" فــإن ت

ــدم  ،العلمــاء واملفكــريمل املــدافعني عــمل حيــاض اإلســالم؛هلكوا  يعــا و ن أخــذوا علــى أيــديهم وانضــموا    عقي
 وجنوا  يعا! وهللا املوفق واهلادي    سواء السبيل!  ،املسلمني الصافية جنوا

 
 
 
 
 

                                         
151
 87ص:، 2008، منشورا رسالة القرآن، بعثة التجديد المقبلة من الحركة اإلسالمية إلى دعوة اإلسالم :الفطرية :فريد األنصاري - 
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 املصطلح الرابع:
 بني الضوابط واالنفالت!! سيةالثقافة اجلن
 شرعية سليمة! "تربية جنسية"ممل أجل 

ممل ترويج للحريـة الشخصـية دون  أذاعتهممل هجمة معلوماتية ممل الغرب وما  يف ضوء ما يواجه اجملتمع اإلسالمي 
واالنتشــار الرهيــ  ملقــدمات الــزان مــمل صـــور  ،وانتشــار األمــراض املستعصــية علــى العــالج مثـــل االيــدْ ،ضــوابط

فاضــحة علــى فضــائيات مفتوحــة ومــا تبثــه شــبكات االنرتنــت غــري املضــبوطة مــمل ســيل ممجــوج مــمل ثقافــة الغــرب 
يف بروتوكــوالت  علــى حــد تعبــري-مــمل الكيــان الصــهيوين لتــدمري أخــالق املســلمني  العفنــة..وما هــو مــربمج و طــط

ق يف كـل مكـان لتنهـار األخـال جيـ  أن نعمـل" - protocoles des sages de sion :حكمـاء صـهيون
 اجلنسية يف ضوء الشمس لكي ال يبقي يف نظر  ن فرويد منا وسيظل يعرض العالقات ..فتسهل سيطرتنا

 "..ويصبح مهه األكرب هو  رواء غرائزه اجلنسية ؛ وعندئذ تنهار أخالقه ،الشباب شيء مقدس
-يتبعـون الغـرب حـذو القـذم ابلقـذملكمل األدهى واألمر أن جند العلمـانيني مـمل بـين جلـدتنا وممـمل يسـمون أبمسائنـا  

بتطبيـع –شاعر املرأم كما يسمونه –ْعيمهم نزار قباين :ينادي مثال -وهم يف األصل وامهون وعمل الصراط لناكبون
)أان رجـل :اجلنس وجعل املمارسة اجلنسية املفتوحـة متاحـة كمـا حتصـل بـني األمسـا  واألرانـ  والطيور..وهـو القائـل

ـــرف  أن يلعـــ  احلـــ  خلـــف ا ـــذلك نقلـــت ســـريري    اهلـــواء الطلـــق()، لكـــواليسي ـــد (152ول . ولكشـــارم فاجلرائ
ــذكرت  ــوال خشــيأ الــرتويج هلــذا النــوع مــمل اجلرائــد واجملــالت ل واجملــالت العلمانيــة تــروج للخيــاانت الزوجيــة)وهللا ل

، و ال خلــقمبــدأ العلمانيــة يرتكــز علــى فكــرم أن الشــهوم و اجلــنس ال يصــمد أمامهمــا ديــمل أمساءهــا( ؛خاصــة وأن 
لذا وجبت  شاعته )أي:اجلنس( و الـدعوم  ليـه و  ،ال تتعاي  مع الديمل و اخللق -أي العلمانية-وهي يف حد ذاهتا

 املالئمة لتطبيق ابقي القوانني واألسس واملبادد العلمانية؟!البيئة  الدفاع عنه حىت يوفر
                                         

152
 181ص: ، أسئلة الشعر: - 
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االجتماعية القائمة على معاين  سريم للعالقاتوامل ،كما أن خلخلة القيم اخللقية الراسخة يف اجملتمع اإلسالمي
 ،والتحلل ،قانون الغاب واالفرتاس واستبدال ذلك بقيم الصراع واالستغالل والنفع وأحاسيس ،الطهر والعفاف

مما هز اجملتمع  ،واألعمال األدبية والسينمائية والتلفزيونية ،واإلابحية ممل خالل الدراسات االجتماعية والنفسية
ولعل رواية)ثرثرم  ،فيه ممل جرائم الزان والشذوذ اجلنسي ما مل يعهده أو يعرفه يف ةر ه ونشر ،ممل أساسهاإلسالمي 

ننسى الروائيني والكتاب الذيمل مههم فقط ترويج  والقائمة طويلة وال ..ألعشاب البحر( فوق النيل(و)وليمة عشاء
تتزاحم لتؤدي  وغريهم الكثري ..و  153لونحممد شكري و الطاهر بمل ج:للفاحشة أبسلوب أد  ممجوج! أمثال

بعيدم عمل الفطرم  أخرى واستبداله أبسس ،اإلسالميدورها يف هدم األساس اخللقي الذي قام عليه اجملتمع 
 ! السليمة

هل اإلشكال يقع يف انعدام أو ضعف يف  :كل ذلك جير    أسئلة صلصلة تص  آذان كل غيور على دينه وأمته  
م الثقافة    جان  الرتبية اجلنسية لألطفال واملراهقني؟هل هو األب واألم الرتبية اجلنسية؟ ك يف وممل عليه أن يقد 

أم العلماء أم املدرسة أم وسائل اإلعالم أم األصدقاء واألقرابء أو  يع ما ذكر؟كيف ميكمل للمراهقني والفتيات 
ْواج سليمأن يستفيدوا ممل هذا التثقيف للحفاظ على شخصيتهم وعفتهم وبناء مست هل  ؟قبلهم على أساس 

 ..؟نرت  اجملال للعلمانيني لريبوا أبناءان على الثقافة اجلنسية الغربية .أليس اذا جنين ممل الشو  العن 
 !وتدافع الرؤى..*الرتبية اجلنسية

العلميـة بـل تعـين وضـع الضـوابط الشـرعية و  ،الرتبية اجلنسـية ال تعـين الـرتويج اجلنسـي ابدد ذي بدء نشري    أن 
  ! ..للحد ممل التسي  الذي يطبعها يف هذه الفرتم احلالكة ممل الزممل

قبــل الكبــري و أبدق   ن املوضــوع املطــروح مهــم للغايــة خاصــة و حنــمل نعــي  يف عصــر تتــاح فيــه املعلومــة للصــغري 
  التفاصيل النافعة و الضارم..

وضــراب يف القــيم وتطــاوال ســافرا علــى ســلو   ن معاجلــة هــذا املوضــوع ؛ قــد يبــدو لــبع  املســلمني خدشــا للحيــاء  
مل يتــورع عــمل اخلــوض ذلــك ألن رســول اإلســالم، ممنوع.واحلـق أن ورع هــؤالء يف مثــل هــذه املســائل مــردود علــيهم

بل وأمر بع  أمهات املؤمنني أن ترشد امرأم    شأن ممل أخـ  شـؤون ، فيها بل أجاب عمل دقائقها رجاال ونساء
ــــه    امــــرأم النســــاء ال جيــــْو أن يتحــــدث  ــــة اجلنســــية جــــزء أصــــيل يف الفكــــر  .(154)ب ــــوعي ابلرتبي فاألصــــل أن ال

   لقـاء  وكل مـا يتصـل ابإلنسـان منـذ نشـأته ،واإلسالم منهج شامل متكامل يضم  يع نواحي احليام ..اإلسالمي
الشـرعية الصـحيحة  سـكتها فاإلسالم ال مينع معاجلة مثل هذه القضااي لئال خترج عمل سياق ربه    اآلخرم وما فيها
الشـاب الـذي دخـل علـى جملـس الرسـول  عـمل ذلـك -الذي سـنذكره  ن شـاء هللا فيمـا سـيأيت-؛ واحلديث املشهور

صلى هللا عليه وسلم وطل  اإلذن ابلزان مثال ساطع على ما حنمل بصدد مدارسته ؛فالشاهد يف احلـديث أنـه توجيـه 
                                         

153
ا جسد الثقافة كم، يدعو فيها إلى اإلباحية الجنسية، م1987الصادرة سنة la nuit sacréله رواية بعنوان ليلة القدر ، هو مغربي- 

 وذلك بدعوى الحداثة والعلمنة!، الجنسية الغربية بدعوته للمرأة المسلمة بالتمرد على القيم واألخالق الفاضلة وعلى الشرف

 
154
 6ص:  مكتبة القرآن، عادل عبد المنعم أبو العباس: الزواج والعالقات الجنسية في اإلسالم- 
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وكـذلك األمـر ابلنسـبة    الـزوجني  ..نـع األبنـاء مـمل مصـارحتهملكابء واألمهات أنه مـمل اخلطـأ أن جيعلـوا حـاجزاك مي
سـؤال  فممل اخلطأ أن يكون هنا  حاجز مينع أحد الزوجني ممل أن يصـارح األخـر ابحلاجـة اجلنسـية أو غريهـا . مثـل
حـرام  الصحابة الكرام له صلى هللا عليه وسلم: "أأييت أحدان شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضـعها يف

ْر فكــذلك  ذا وضــعها يف احلــالل كــان لــه أجــر" )رواه مســلم(. مبعــىن أن ال نغفــل بعــد اللــذم يف  أكــان عليــه فيهــا و
ولكمل يربط ذلك بضرورم بقاء هذه اللـذم يف ضـممل  طارهـا الشـرعي )الـزواج( حـىت حصـل األجـر مـمل هللا  ،احلديث
  تعا .

فالثقافـة اجلنسـية الـأ حـث عليهـا . يـف الـذي ال بـد أن يلـم بـهالتثق ومـمل بـني متطلبـات وجـود اإلنسـان يف احليـام 
و فهم واسـتيعاب ثقافـة شـرعية علي أي ثقافة بشرط أن تتم بقدر فهم الفأ والفتام هلذه األمور  اإلسالم كما حث

 . تعينه على ختطي منغصات مرحلة املراهقة مث االستعداد حلياته الزوجية ذات املقاصد النبيلة
 علمانيني يظهر أن معاجلة الثقافة اجلنسية ؛يعد كسركا للطابوهات و نطاقكا لكل ماهو مسكوت عنه! ويف شق ال

تتأسـس علـى مفهــومني متقـابلني ابلنظـر    موضــوع اجلـنس: مفهــوم ، وينبـين التصـور العلمــاين علـى مقاربـة نفســية
شـهوية حتـاج يف هـذا املنظـور    حتريـر السـالمة النفسـية ومفهـوم العقـدم النفسـية. فـاجلنس ابعتبـاره طاقـة غريزيـة 

 ما يف شكل ممارسة جنسية ال تراعي مفهوم الشرعية؛  ذ اإلشباع ليس ممل وليفته البحـث عـمل القانونيـة  ،و شباع
اإلجاابت الأ تؤسس ملفهوم العفة وملفهوم العالقة اجلنسية الشرعية حىت  -بل تكاد تنعدم-والشرعية.وتتضاءل 

 ،حينمـا يتعلـق األمـر بعقـد النـدوات التحسيسـية؛ خبطـورم مـرض السـيدا ،وأكثرها حساسيةيف أخطر املوضوعات 
 . (155)وحتديد وسائل الوقاية

 *ملاذا الثقافة اجلنسية والرتبية اجلنسية؟! 
انتشار األمراض اجلنسية مـمل أحـد أسـبابه اجلهـل ابلثقافـة اجلنسـية أو نشـرها بطريقـة خاطئـة تـؤدي    التشـجيع  -

 ة اجلنس دون ضوابط شرعية وأخالقية. على ممارس
 الكثري ممل املمارسات اخلاطئة سببها غياب ما يسمى ابلرتبية اجلنسية! -
وشـبكات االنرتنـت  انتشار اجملالت الأ تنشـر الصـور العاريـة الفاضـحة و وسـائل الفضـائيات والقنـوات التلفزيـة -

ان :م املكتوبة أخبـار جرميـة مـمل أخطـر اجلـرائم االجتماعيـةالأ تروج للفاحشة تثري الغرائز.. و تناقل وسائل اإلعال "
 احملارم واألقارب" واغتصاب األطفال..!

وخباصـة  ،بيان ما يف ديننا اإلسالمي ممل قيم ومبادد وتشريعات تدل على استقالليته ومسوه وحاجة البشرية  ليه -
 حلقيقة ولو كانت مع الضعفاءيف هذا العصر الذي افتنت حبضارم األقوى مادايك دون أن يبحث عمل ا

 تدمري اجملتمعات . كت  جيمس رستون الثقافة اجلنسية اخلارجة عمل ضوابط الشرع االسالمي تؤدي ال حمالة    -

James Restone ال جملة New York Times: " قد يكون يف هناية األمر   ن خطر الطاقة اجلنسية
                                         

155
 موقع إسالم أون الين .، اني واإلسالمي؛بتصرف يسيرالجنس بين الطرحين: العلم :بالل التليدي -
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  " . أكرب ممل خطر الطاقة الذرية

النظر    أن "سيطرم اجلنس ميكمل أن تؤدي    تدهور  Arnold Toynbee أرنولد توين  ويلفت املؤرخ
  ". احلضارات

قوم قط  ال  " وما تشيع الفاحشة ال :حيث يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ،أكده اإلسالم ممل قبل وهذا ما
  . " عمهم هللا ابلبالء

حىت بتنا نسمع عمل ترويج الواقي الذكري  ،غري املنضبطة يف كل شيءبدعوم الغرب    احلرية  اقتداء العلمانيني -
املســلمني أن هللا ســبحانه الــذي  للوقايــة مــمل مــرض االيــدْ يف العــامل العــر  واإلســالمي وأؤكــد لكــم  خــواين وأحبــائي

  !خلق عيسى ممل غري أب قادر على ينشر فيك أمراض  ة حىت لو وضعت ألف واق ذكري
   االختالط يف املؤسسات التعليمية واملراكـز اإلداريـة ومـا يـنجم عـمل ذلـك مـمل كـوارث قدريـة دعوم العلمانيني  -

 ..وكونية يقول صلى هللا عليه وسلم:"  ذا لهر الراب والزان يف قوم  ذن هللا االكها"
ن يتفاقم ويصبح ممل هنا كانت املسامهة يف التوعية ابلثقافة اجلنسية وحتديد  اطر وحماذير السلو  املنحرف قبل أ 

 عادم مستباحة ويستحيل معه مللمة اجلراح!
فتارم يقولون العالقات الأ تربط الشـابني قبـل الـزواج ، تطاول العلمانيني على الفتوى ؛ رغم أهنم ليسا أهال هلا - 

وجـود  وةرم أخرى  ذا تعلق األمر ابللبـاس قـالوا علـى عـدم..مواكبة ملستجدات العصر األصلغري حمرمة ؛فهي يف 
ابلتحــرا اجلنســي قــالوا جيــ  بوضـع قــوانني صــارمة يف هــذا البــاب  األمـرو ذا تعلــق ..دليـل يثبــت فرضــية احلجــاب

 للحد ممل استفحاهلا كأحا اذا يريدا أن يطفئوا النار ابهلواء! هلل در الشاعر ؛  ذ يقول:
 بالبله الدوح ****** حالل للطري ممل كل جنس! أحرام على 

 لية للمرأم ودورها يف نزع حجاب العفة وعوملة احلرية اجلنسية غري املنضبطة!* املؤمترات الدو 
بكــل غــال ونفــيس لضــراا يف  هلــذا خطــط ،ملــا علــم الغــرب أن أســاس متاســك املســلمني هــو بنــاء األســرم املســلمة 

ن شـاء هللا يف كما سنرى  –والدعوم ا  احلد ممل النسل  العمق ممل خالل ترويج الفاحشة واألفكار اهلابطة هلدمها
.مـمل هنـا كانـت املـؤمترات التاليـة  وذلك ملا تشكله الدميغرافيا اإلسالمية ممل جالية مسلمة يف الغـرب -احملور املواي

 للمرأم: 
ْيـل عـام  1985ابتـداء مـمل نـريو  عـام  م و املـؤمتر العــاملي 1992ومـؤمتر بقمــة األرض يف ريـو دي جـانريو يف الربا

، م1994و مـــؤمتر الســـكان والتنميـــة يف القـــاهرم مبصـــر عـــام ، م1993النمســـا عـــام  حلقـــوق اإلنســـان يف فينـــا يف
ومـــؤمتر األمـــم املتحـــدم للمســـتوطنات البشـــرية يف ، م1995واملــؤمتر العـــاملي الرابـــع للمـــرأم يف بكـــني ابلصـــني عــام 

ثنائية م الـــذي عقــد علـــى شــكل جلســـة اســـت2000مث مـــؤمتر املــرأم يف نيويـــور  عــام 1997اســتانبول برتكيـــا عــام 
وعرضــت علــى املــؤمتر توصــيات ونتــائج  ،للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدم ومعهــا منتــدى للمنظمــات غــري احلكوميــة

وقـد حفـل مشـروع  ،جلعلهـا وثيقـة ملزمـة لـدول العـامل يسـعون ،املؤمترات السابقة ادف اخلروج بوثيقة دولية موحدم
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و طــالق احلريــة  ،الســابقة مــمل دعــوم صــرحة    هــدم األســرمالوثيقــة املقــدم للمــؤمتر مبــا حفلــت بــه واثئــق املــؤمترات 
واملطالبــة بشـل سـلطة األبــويمل علـى األبنـاء وحريــة  ،ودعــوم صـرحة كـذلك للشــذوذ بكـل أنواعـه ،اجلنسـية للشـباب

 وغريها ممل البنود الأ تتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية بل مع أجبدايت الفطرم اإلنسانية...، اإلجهاض
  !؟ومقاصدها ،   ذا ما أسأان الظمل اذه املؤمتراتفهل نبال

 ،ترمي    ابتداع أشكال جديدم ممل احليام االجتماعية ،وتعدد أساليبها ،وهذه املؤمترات على تنوع طروحاهتا 
 ،وتنشر اإلابحية ابسم احلرية وتشجع على التحلل ابسم التحرر ،وتعارض القيم الدينية ،وحتطم احلواجز األخالقية

ث مل يكتف واضعو الربامج هلذه املؤمترات عند حد التشكيك يف اعتبار األسرم هي الوحدم األساسية عمل غري حي
لكنهم قفزوا فوق الكثري ، والأ ال حق ألحد أن يتدخل فيها ،اعتبار ذلك ممل الشؤون الشخصية ،طريق الزواج
سرم ابملعىن الذي يشرعه الديمل ليس  ال مفهوما ليقرروا أبن مفهوم األ، األخرى أيضا والقيم الدينية ممل الضوابط

وألنه ال مينح للشواذ حقهم يف تكويمل أسر بينهم ويتمسك ابألدوار النمطية ..عقيما وقيدا على احلرية الشخصية
 .(156)لألبوم و األمومة والعالقات الزوجية ضممل األسرم

ْيف االدعاءات!* الثقافة اجلنسية يف الغرب..   :سقوط املبادد و
ايء والتجميـل  ،منذ سنوات قريبة جنوانك جنسياك خطريا شهد أمريكا وأوراب وغريمها ممل بالد العاملت  سواء يف عامل األ

ملعظـم أفـراد  حـىت غـداك اجلـنس الشـغل الشـاغل ..أو يف عـامل الواقـع علـى كـل صـعيد ،الكتـ  واألفـالم أو يف عـامل
 لدي كثري ممل الناس.. يام وقمة األمنياتبل أضحت ممارسته واإلغراق فيه احل ،اجملموعة البشرية

قهر املرأم جنسـياك  أن ها ت احلركة النسوية نظام األسرم واعتربته مؤسسة التدهور يف العالقات اجلنسية وقد أدى
ويف بدايـة اخلمسـينيات طالبـت احلركـة  وطرحت الشذوذ اجلنسـي كبـديل للـزواج و لـ  للمـرأم مـمل سـيطرم الرجـل

وهكـذا حـدث االنتقـال مـمل املسـاوام    االسـتعالء مث االسـتغناء  ارسـة الشـذوذ اجلنسـي قانونيـاالنسـوية بشـرعية مم
ْواج " " الرابط احلـر" موضـة شـائعة وقـد نـتج عنهـا لهـور أصبح ما يسمى ب"مثال  .يف فرنسا". أمهـات بـدون أ

 ألب مدى احليام!األمر    فقدان ا ألف مولود سنوايك بال أب شرعي وهؤالء ينتهي ام 300حيث يوجد 
ْواج الشــواذ  ،يف الغـرب  ذن ؛ ابحيـة جنسـية وشـذوذ وهـوس جنسـي دون رادع وال ضـابط  فـبع  القـوانني تبـيح 

وهنا  االعتداء على احملارم واألبناء والبنات واألمهات. ولكي ميكمل التعامل مـع بعـ  نتـائج االنفـالت األخالقـي 
ْيع وسائل منع احلمـل علـى نطـاق واسـع يف  تلـف أحنـاء  شرعت القوانني الأ تبيح اإلجهاض ومتنع احلمل ويتم تو

ْهيـدم جـداك وأبقـل مـمل التكلفـة وخصوصـاك يف دول العـامل الثالـث واإلسـالمي يف حـني أن األصـل هـو  ،العامل أبسعار 
 نشر قيم الفضيلة والعفة الأ متنع اإلنسان ممل اقرتاف الرذائل.

                                         
156
، 53العدد ، سلسلة كتاب األمة، تقديم عمر عبيد حسنه، وثيقة مؤتمر السكان والتنمية رؤية شرعية:الدكتور الحسيني سليمان جاد - 

 13-12هـ ص:1417جمادى األولى 
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 ن األمـر وصـل    تعلـيم األطفـال »شار الصحي لرابطـة العـامل اإلسـالمي: قال الدكتور البار حممد علي البار املست
ويف  حــدى املــدارس األمريكيــة  ،ممارســة اجلــنس يف ســمل مبكــرم ومــمل خــالل املــدارس حتــت دعــاوى الثقافــة اجلنســية

 . (157)«قامت املعلمة مبمارسة اجلنس مع التالميذ حتت ذريعة تثقيفهم جنسياك 
 والرتبية اجلنسية ممل منظور  سالمي: 158ية لألمم املتحدم*الفرق بني الثقافة اجلنس

عــمل الســلو  اجلنســي اإلجيــا  املــأمون " تــوفري معلومــات كاملــة ودقيقــة  :تعــرف األمــم املتحــدم الثقافــة اجلنســية أبهنــا 
فــريوس لوســائل الوقايــة الذكريــة املناســبة والفعالــة بغيــة الوقايــة مــمل  مبــا يف ذلــك االســتخدام الطــوعي ،(159)واملســئول
 . (160)" ..اإليدْ

مـع انتشـار أمـراض جنسـية مستعصـية علـى العـالج يف الغـرب مـمل بينهـا االيـدْ ؛ دأبـت  :الثقافة اجلنسية الغربية-أ
منظمة األمم املتحدم ممل خالل مؤمتراهتا على سمل جمموعة ممل الطرق ؛ وهي يف العمق تكريس وتعميق جلراح هـذه 

مــمل االنتقــال اجلنســي لفــريوس العــْو املنــاعي البشــري علــى حــد تصــورهم الطــرق للوقايــة  " مــمل بــني هــذه األمــراض
  :القاصر

ْل الط -1 " يـرى  :جـاء حتـت بنـد معاجلـة اإليـدْ ،م(1994:يف وثيقة مؤمتر القاهرم للسكان عـام )استعمال العا
ْيعهـا ْل الطبيـة( جيـدم النوعيـة وتوريـدها وتو  ،بصـورم موثوقـة املشروع أنه ينبغي أن يصبح تشـجيع اسـتخدام )العـوا

 –وينبغـي علـى  يـع املنظمـات الدوليـة ذات الصـلة  ،عناصر ال تتجزأ ممل  يـع خـدمات رعايـة الصـحة التناسـلية
كمـا ينبغـي العمـل علـى  ةحــة الـواقي الـذكري   ،أن تزيد بصورم كبريم مـمل شـرائها –والسيما منظمة الصحة الدولية 

قولة عمل طـريق االتصال اجلنسي على نطاق واسع وأبسعـار متهاودم مع والعقاقري للوقاية والعـالج ممل األمراض املن
 (161) دراجها يف  يع قوائم العقاقري األساسية "

رجـل وامـرأم  ،أي نـوع ممل املسـاكنة بـني اثنـني ،تعين كلمة شريك يف مواثيق األمم املتحدم: اإلخالا للشريك -2
 .(162)أو امرأتني)السحاق( ؛تروجيا ملصطلح اجلندر ،ط(أو معاشرم بني رجلني)اللوا ،)ولو بدون رابط شرعي(

                                         
157
 مجلة السبيل األردنية - 
158
تحدث عن االستغالل الجنسي لألطفال من قبل جنود القوات األممية لحفظ السالم  2008حدة مايو صدر تقرير أخير لمنظمة األمم المت- 

المنحلة –ممارسة الشذوذ الجنسي من قبل القوات األمريكية  ! دون أن ننسى أي سالم هذا الذي لم يرحم حتى براءة األطفال..في العالم

 التي يزعم األمريكان نشرها في العالم ! أي ديمقراطية هذه..على السجناء العراقيين -أخالقيا

(
159

هو استخدام كافة الوسائل أثناء الممارسة الجنسية لمنع الحمل ومنع اإلصابة باألمراض الجنسية ؛ وأما  :( تعريف الجنس اآلمن

ح يتم عرضه من قبل الغريب في األمر أن نرى هذا الطر..فهو االستخدام الطوعي لهذه الوسائل باالتفاق مع اآلخر :الجنس المسئول

 العلمانيين ؛إذ يردون النسبة المهلة من أمراض االيدز المتزيدة في بعض بلدان العالم اإلسالم إلى عدم استعمال وسائل الوقاية منه!

(
160

 . 108البند ، 1995( وثيقة بكين 

(
161

 –نيويورك  –تمر بكين بعد خمس سنوات إعالن ومنهاج عمل بكين مع اإلعالن السياسي والوثيقة الختامية لمؤ –( األمم المتحدة 

 م .2002 –إدارة شئون اإلعالم باألمم المتحدة 
162
خارج انجلترا فاستغرب  إن رجالً كبيرا في السن أراد الهجرة-ما ذكره المفكر فهمي هويدي–ومن الطرائف السائدة في انجلترا  -( 

واآلن أصبح ، وهللا زمان كان الشذوذ أمر يعاقب عليه القانون :فقال  أنت الذي عشت عمرك فيها حتى كبرت، لماذا :الناس وسألوه

  !!عنه وأصبح للشاذين حقوق فانا أهاجر من هنا قبل أن يصبح الشذوذ إجباريا القانون يدافع

ن، هو من المصطلحات الجديدة، وأول ظهور لهذا المصطلح كان في وثيقة مؤتمر المرأة الرابع في بكي :Genderأما مصطلح الجندر:

ولم تكن إجابات واضحة في ذلك الوقت .لكن فيما ، وقد اعترضت كثير من الدول والوفود على هذا المصطلح، وطلبت تفسيرا دقيقا لمعناه

التي تشير إلى الذكر واألنثى. وهذا التحريف في اللغة والمفهوم ؛ يهدف  SEXبعد اتضح أن الجندر يعني النوع وهو بديل عن كلمة جنس

وإلى تمرير  ويتجاهل في الوقت نفسه األدوار التكاملية بينها إلى حد التطابق ؛، ل الفوارق البيولوجية والنفسية بين الجنسينإلى إزالة ك
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 :املقصود ابالمتناع يف لغة األمم املتحدم هو:(163) : االمتناع-3
ممارسـة اجلـنس  -ممارسة اجلـنس بـدون تالمـس األعضـاء التناسـلية  -العادم السرية املزدوجة .-االستمناء ابليد  -

 الفموي بدون قذف ابلفم .
يروجـون لـه بطريقـة  الـذي اآلمـمل اإلجهـاضهـذا  :(Safe Abortion)اآلممل اإلجهاض كما دعوا    يسمونه ب

جيـرى ابلطـرق الغـري مأمونـة ومـمل وراء  والـذيوللمراهقـات  الشـرعيأو أبخرى هو  جهـاض أجنـة الـزان واحلمـل غـري 
ؤالء الفتيـات هل اإلجهاضالكواليس وفيه ما فيه ممل املضاعفات واملشاكل الصحية. ولكمل هل يربر لنا ذلك أابحة 

 يف ال  اإلسـالميةالشـريعة  يفغـري مسـموح بـه  اإلجهـاض ن  ؟اإلنسـانيةأو حىت املتزوجات تلبية لرغباهتم وحقوقهمل 
املتخصـ   الطـ  اإلشـرافحاالت خاصة جدا و حمدودم جدا مث يقام بعد ذلك ابلطريقة املأمونة الصحيحة حتـت 

. 
ْواج يف هولنــدا والــدحار  وفرنســا والســويد 60ثــر مــملوحســ  منظمــة مكافحــة االيــدْ العامليــة فــإن أك  %مــمل األ

وبريطانيا صاروا يلجؤون    ممارسات شاذم أثناء املمارسـة الزوجيـة ويبتعـدون عـمل املمارسـة الطبيعيـة الفطريـة خوفـا 
ْوجاهتم. ْواجهم أو   ممل انتقال العدوى  ليهم ممل أ

وكنت متحمسا إلجناب  ،ل:" نين متزوج منذ ثالث سنواتوكمثال نورد شهادم أحد الشبان األمريكيني وفيها يقو  
ْوجــأ فــريوس االيــدْ  ،طفلــني ألنــين ال أعلــم  ن كانــت متــارس اجلــنس مــع ومــع أنــين صــرت أقلــق مــمل أن تنقــل ي 
وبدورها صارت ختاف مين كلما  عنـا فـراا واحـد لقلقهـا مـمل أن أكـون حـامال لفـريوس االيـدْ مـمل ممارسـة  ،غريي

ومع أننا نقـوم بـزايرم  ـابر التحاليـل كـل ثالثـة أشـهر معـا لنتأكـد مـمل خلـوان  ،ارج فراا الزوجيةجنسية قمت اا خ
ْم كلينا وقد حتول الشك    خـوف مـمل أن ننجـ  أوال يكونـون مصـابني اباليـدْ هلـذا  ،ممل الفريوس فإن الشك يال

ذي يعـي  يف أتونـه األسـرم .انظـروا    الضـنك والضـيق الـ164"..قمت بعملية نسـلس ألمنـع أي احتمـال لكجنـاب
 !؟الغربية يف لل القوانني الوضعية الفاسدم وسعادم األسرم املسلمة حتت الظالل الوارفة للتشريع الرابين

 لثقافـة اإلسـالميةا الرتبية علـىذكرته بع  وكاالت األنباء الغربية عمل دور األفالم الغربية يف ما  ،األمرواخلطري يف  
" قـد  ،حيث كانت  حدى العامالت األمريكيـات..تلة يف نفس اآلنفاضحة وقا لكمل..املزعومة تـدعى "ابتـس ابيـْر

ممــا أقعــدها عــمل العمــل نتيجــة الشــلل الــذي أصــااا مــمل جــراء  ،م1995تعرضــت لعمليــة اغتصــاب يف مــارس ســنة
رستون .مما وأرجعت السب  وراء هذه اجلرمية    فيلم " مولد القتلى"للمخرج األمريكي أليف ،العملية )االغتصاب(

حماكمــة هــذا األخــري علــى فيلمــه .لكــمل املخــرج دافــع عــمل نفســه معتمــدا علــى مقولــة للكاتــ  املســرحي  أدى غــا 
  حا يعكسون الواقع يف أعماهلم!"..شكسبري:" ن الفنانني ال  رتعون األحداث

                                                                                                                                     
ما سمته مؤتمرات األمم المتحدة "التنوع الجنسي" أو "المثلية الجنسية" الذي يعني االتصال الجنسي بين رجلين )اللواط( أو بين 

ال تشمل هذه المعاني كلها فهي مقيدة بضوابط ال تخل  SEXبين رجل وامرأة)االتصال الفطري(، ذلك أن كلمة امرأتين )السحاق(، أو 

 بالفطرة اإلنسانية السليمة. 

(
163

 . 18ص –م 1997 –جمهورية مصر العربية  –( انظر كتاب )الرعاية التمريضية لمرضى اإليدز( 
164
 .82ص:، 1427ربيع أول، 487العدد، مجلة الوعي اإلسالمي، !!ريعاتهم اإلباحيةأحمد بن أحمد حمادة: هذا ما أوصلتهم إليه تش - 
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الصــحيحة و االجتاهـــات يقصـــد اــا  مـــداد الفــرد ابملعلومـــات العلميــة واخلـــربات الرتبيــة اجلنســية يف اإلسالم: -ب
ْاء املسائل اجلنسية بقدر ما يسمح به النمـو اجلسـمي الفسـيولوجي والعقلـي االنفعـاي واالجتمـاعي .ويف  السليمة  

ممــا يــؤدي    حســمل توافقـــه يف  ، طــار التعــاليم الدينيــة املعــايري االجتماعيــة والقــيم األخالقيــة الســائدم يف اجملتمــع
 (165)كالته اجلنسية مواجهة واقعية تؤدي    الصحة النفسية"ومواجهة مش ،املواقف اجلنسية

نـــحو  وأخالقـي فالرتبيـة اجلنسـية اــذا املعـىن ال يقصـد اــا تعلـيم اجلــنس بـل توجيـه كــال اجلنسـني مــمل منظـور ديـين 
طي الكيفـي واالبتعاد عمل التعلم االعتبا ،غفلة املسائل اجلنسية والتغريات اجلسمية الأ يتفاجأ اا أبنائها على حني

 اخلاطئة الأ يقع اا أوالدان عندما نبتعد عنهم. عمل طريق أحد أصدقاء السوء أو عمل طريق التجارب
 ؟*مىت تبدأ الرتبية اجلنسية

ــدء عمليــة الرتبيــة يف الصــغر لكــمل االنتشــار   :مراحــل هــذه الرتبيــة والتــدرج فيهــا: كنــت يف الســابق ممــمل يعارضــون ب
 !؛ جيعل تزويد الطفل جبرعات على قدر فهمه أشد تضمل الصغري قبل الكبريالرهي  لنوادي االنرتنت الأ حت

اعتقـادا مـنهم أن هلـم قصـ  –وقد ذه  البع  مذهبا بعيدا يف الرتبية اجلنسية حبيـث اعتربوهـا تبـدأ منـذ الـوالدم  
طفــل منــذ غــري أن احلقيقــة الــأ تقــ  مضــاجعهم أن اإلســالم هــو الســباق    ذلــك: ذ اعتــىن ابل –الســبق يف ذلــك

بـل الغريـ  يف ذلـك أن الغـرب توصـل    أمهيـة  ،الوالدم فجعل ختانه ممل خصال الفطرم وممل سنمل اهلدي النبـوي
يف الصحيحني عمل أ  هريرم اخلتان يف مقاومة األمراض والتعفنات الأ ميكمل تصي  الرجل واملرأم على حد سواء! 

وقـ  الشـارب وتقلـيم األلـافر ونتـف  ،واالسـتحداد ،تـان))الفطـرم سـس: اخل :رضي هللا عنه قال: قال رسـول هللا
 اإلبط((.

وذلـك بتعلــيم الصـبيان وماـمل هـم قبـل البلــوم ، وهـي مرحلـة ابتدائيـة (ســنوات10 -7مـا بـني سـمل ) :املرحلـة األو 
ونواق  الوضوء وأحكـام الطهـارم.. وكـذلك  ،سواء الصالم والوضوء هلا ،خاصة العملية وتدريبهم عليها ،األحكام

.مث التفريــق يف املضــاجع  الصــوم.. اخل.. طبعــاك الطهــارم والوضــوء يرتتــ  عليــه بيــان نواقضــه.. وســائل رفــع احلــدث
ويـتعلم فيهـا األبنـاء  ،وفرقـوا بيـنهم يف املضـاجع( رواه أبـو داود يف سـننه ..) :الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم؛يقول 

ـا الَّـِذيملا آ آداب االستئذان ُلغُـوا احْلُلُـما ِمـنُكْم قال تعا : )ايا أايُـّها ْ يـابـْ ـْت أامْيـاانُُكْم واالَّـِذيملا ملا مانُـوا ِلياْسـتاْأِذنُكُم الَّـِذيملا مالاكا
ـاء ثـاال ُث عاـْورااٍت لَُّكـْم ثاالثا مارَّاٍت ِممل قـاْبِل صاالِم اْلفاْجِر واِحـنيا تاضاـُعونا ثِياـاباُكم مِ ـملا الظَِّهـرياِم واِمـمل بـاْعـِد صاـالِم اْلِعشا

ُ لاُكـلاْيسا  ُ اكَّ ـذاِلكا يـُباـنيِ  ُهملَّ طاوَّاُفونا عالاْيُكم بـاْعُضـُكْم عالاـى بـاْعـٍ  كا ُ عاِلـيمف  عالاْيُكْم واال عالاْيِهْم ُجنااحف بـاْعدا ِت وااكَّ ُم اآلايا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمف( الن ِك  :58 :حا

ِمِننيا يـاُغضُّـوا ِمـمْل أاْبصاـارِِهْم واحاْفاظُـوا )ُقل لِ ْلُمؤْ  :وحبيث حرم املو  النظر    غري احملارم يف قوله تعا غ  البصر  و 
بِـريف مبـاا ياْصـنـاُعونا( النـور ْْكاى هلاُْم ِ نَّ اكَّا خا ُهْم ذاِلكا أا فـإذا وجـد الطفـل البيئـة الصـاحلة الـأ تعاملـه منـذ  . 30 :فـُُروجا

لنمــو اجلنســي الســليم فــإن والدتــه معاملــة صــحيحة فإنــه ينمــو صــحيحاك.أما  ذا شــ  الطفــل يف أســرم ال تســمح اب
                                         

165
 123ص:، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، التأصيل التربوي لألبناء، السيد أحمد المخزنجي -
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املشكالت اجلنسـية تبـدأ يف الظهـور وتـرتاكم حـىت تعـرب عـمل نفسـها يف مرحلـة املراهقـة وتظهـر االحنرافـات اجلنسـية. 
 وهلل در الشاعر ؛ ذ يقول: 

 فليس اليتيم ممل انتهى أبواه***وخلفاه يف هم احليام ذليال
  غوال! ن اليتيم هو الذي ترى لــــه ***أما ختلت أو أاب مش

وشرح ما يطرأ على املراهق ، ( يتم استحضار بشكل دائم املقدمات السابقة18-10ما بني سمل ) :املرحلة الثانية
ويف هذه املرحلة؛ البد ممل تضافر جمهودات اآلابء واملدرسني يف توصيل  ،واملراهقة ممل تغريات فسيولوجية

ديه وبضوابط شرعية صحيحة ؛ههنا يكمل ممل األجدى املعلومات الصحيحة    االبمل املراهق وفك كل لغز حمري ل
 وحتذيره يف اآلن نفسه ممل مغبة  تباع مسلكيات  الفة للشرع ،وضع مادم دراسية يف هذه املرحلة لتبصري الطال 

اِحشاةك واسااء ي عنه هللا عز و جل االقرتاب ممل الزان يف قوله: )واالا تـاْقرابُوْا الزِ  ا ِ نَُّه كاانا فا ممل قبيل ما هن احلنيف!
ِبيالك( اإلسراء  . 32 :سا

 للمراهقني فيما يتعلق بقضية الشهوم اجلنسية هي سد كـل الـذرائع الـأ هتـيج الشـهوم يف  ذن ؛فالرتبية اإلسالمية 

والتسـامي علـى  غري حملها فتصي  الشاب والشابة ابضطراب وآالم نفسيه وصرف هذه الطاقـة    أهـداف أخـرى
على املراهق أن يتذكر دائما ك  ذلك   وأضف ..توفر الظروف املناسبة نشجعهم على الزواج وعند ،ذلك    حينه

عنـدما جـاء شـاب    النـ  صـلى  ،أن له حمارم جي  أن يراعي هللا فيهم. وفقا ك ملا جاء يف احلديث النبوي الشـريف
ــزان :هللا عليــه وســلم فقــال اي رســول هللا  :فقــال الرســول صــلى هللا عليــه وســلم ،فهــاج القــوم ومــاجوا ؟أأتذن ي ابل

فكذلك الناس ال  :قال ،ال اي رسول هللا :فقال ؟أترضاه ألمك :أقبل اي ابمل أخي فأجلسه جبواره مث قال له ..دعوه
وتنميــة العفـة والطهــارم لــدى  ..مث مســح علـى صــدره ودعـا لــه (وكـرر عليــه عــدداك مـمل األقــرابء..)يرضـونه ألمهــاهتم 

ـــــــــــتـاعْ  ـــــــــــرد )واْلياْس ـــــــــــِلِه( النـــــــــــورالف ـــــــــــمل فاْض ُ ِم ُهْم اكَّ ـــــــــــيـا ـــــــــــىتَّ يـُْغِن ـــــــــــُدونا ِنكااحـــــــــــاك حا  . 33 :ِفِف الَّـــــــــــِذيملا الا جيِا
ــــة ــــا يظهــــر دور اآلابء العلمــــاء الوعــــاظ18 :املرحلــــة الثالث ــــات  يف ســــنة فمــــا فوق؛هن ــــزواج العالق ــــىن ال شــــرح مع

ـُر ِ  ا راُسـوِل اكَِّ  :قاـالا  ((رضـي هللا عنهمـا))فعامِل اْبمِل عابَّـاسٍ  –بصفة مشولية – (166)اجلنسية ـاءا ُعما صـلى هللا عليـه ))جا
: حاوَّْلتُ « . واماا أاْهلاكاكا » :قاالا  ،هالاْكتُ  ،ايا راُسولا اكَِّ  :فـاقاالا  ((وسلم لاةا . قاالا  (168)راْحِلى (167)قاالا فـالاـْم يـاـُردَّ  :اللَّيـْ

ئكا ((صلى هللا عليه وسلم))عالاْيِه راُسوُل اكَِّ  يـْ ُ عالاى راُسوِل اكَِّ  :قاالا  ،شا ـِذِه اآليـاةا  ((صلى هللا عليه وسـلم))فاأانـْزالا اكَّ  :ها
ُتْم() ــْرثاُكْم أا َّ ِشــئـْ ــْرثف لَُّكــْم فاــْأُتوا حا ــاؤُُكْم حا ــةا  ،ِنسا بـُرا وااحْلِيضا ــْر وااتَّــِق الــدُّ ــْل واأاْدِب    آخــر هــذه العبــارات  ..(169)أاْقِب

ْوجتـــه ،وبيــان حاجــة الكـــون  ليــه للحفــاظ علــى النســـلاملغلفــة بغــالف األدب والوقار..  ،و واجبــات الــزوج حنــو 

                                         
166
مد العطار .والكتاب القيم تحفة العروس لمجدي محمد الشهادي و عزيز أح:الرجوع إلى كتاب، للتوسع في الموضوع بكل تفاصيله- (

يشتمل على كل ما يحتاج إليه الزوجان لتحقيق حياة ، دار المعرفة، تحفة العروس أو الزواج اإلسالمي السعيد :لمحمد مهدي االستانبولي

 ..مع كل ما قد يبادر إلى ذهن الشاب المقبل على الزواج -بإذن هللا–زوجية سعيدة 

(
167
 ن الخلف .كناية عن اإلتيان في القبل م -(

(
168

 ( كناية عن الزوجة .

(
169

 . 3247حديث رقم  –باب ومن سورة البقرة  –كتاب تفسير القرآن  –( سنن الترمذي 
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ْوجهـا العلمـي -وال ننسـى دور األطبـاء يف القيـام ابلـدورات التحسيسـية يف اجملـال الصـحي  ،وواجبات الزوجـة حنـو 
 ..للحد ممل خطورم األمراض النا ة عمل العالقات اجلنسية يف  طار الزواج وخارجه

الرتبية اجلنسية هـو تعلـيم الولـد أو البنـت وتوعيـة كـل منهمـا ومصـارحته منـذ أن يعقـل ابلقضـااي  املقصود ممل  ذن؛ 
 ،وتفهم أمور احليام عرف ما حل وما حرم ،حىت  ذا ش   الولد ،وتتصل ابلزواج ،وترتبط ابلغريزم ،الأ تتعلق ابجلنس

ــه وعــادم ــا ل ــز ُخلقك وال يتخــبط يف طريــق حتلــل .وتلــك  ،الشــهوم فــال جيــري وراء ،وأصــبح الســلو  اإلســالمي املتمي
ومؤسسات التنشئة  ،واألم مع ابنتها ،فاألب يتكلم مع ابنه ،مسئولية اآلابء واألمهات ووسائل التنشئة االجتماعية

ا عمل مثريات التشـوي  واإلاثرم وقـد صــرح الشـرع اـذه  ،توفر جوكا ممل الطهر والعفاف ينشأ فيه اجليل املسلم بعيدك
ـرا  ،ملؤسسة األسرم والدولة وسائر أفـراد اجملتمـع املـدين املسئولية صـلى ))عاـمِل النَّـِعِ   ((هللا عنهمـا رضـي))فعاـمِل ابْـمِل ُعما

ـْرأاُم وا  ،واالرَُّجـُل رااٍع عالاـى أاْهـِل بـاْيتِـهِ  ،وااألاِمـرُي رااعٍ  ،واُكلُُّكْم ماْسُئولف عاـمْل راِعيَّتِـهِ  ،ُكلُُّكْم رااعٍ »  :قاالا  ((هللا عليه وسلم اْلما
ْاْوِجهاا واوالاِدهِ   . (170)«فاُكلُُّكْم رااٍع واُكلُُّكْم ماْسُئولف عامْل راِعيَِّتِه  ،رااِعياةف عالاى بـاْيِت 

 :*املوقف اإلسالمي ممل العالقة بني الرتبية اجلنسية العالقات اجلنسية
القرآن :جنيـل والعلـم "مبحثـا حتـت عنـوانوالتـورام واإل يقول الدكتور موريس بوكاي يف كتابـه الشـهري"القرآن الكـرمي 

منـذ أربعـة عشـر قـران نـزل يف القـرآن حشـد مـمل التفاصـيل عـمل احليـام العمليـة وفيمـا  أكـد فيـه أنـه، والرتبية اجلنسـية
 . اجلنســية ابلســلو  الــذي جيــ  أن يتبعــه النــاس يف عديــد مــمل لــروف حيــاهتم ومل يســتبعد القــرآن احليــام  ــت 

الرجـال يف عالقـتهم األثـريم مـع نسـائهم يف  "تشـري عبـارات قرآنيـة    سـلو :لى ذلك يقولويف  طار تقدمي أمثلة ع
ْم مـمل  223و222كما تشـري    ذلـك اآليتـان  (171)يف مدم احلي  لروف متنوعة" فيذكر ممل ذلك السلو  الال

يطهـرن فـإذا تطهـرن قل هو أذى فاعتزلوا النساء يف احملي  وال تقربوهمل حىت  :كويسألونك عمل احملي سورم البقرم
شــئتم  حيــث أمــركم هللا  ن هللا حــ  التــوابني وحــ  املتطهــريمل نســاؤكم حــرث لكــم فــاتو حــرثكم أ  فــأتوهمل مــمل

عمليـة مفيــدم يف  فاإلسـالم يعطــي توجيهـات. }وقـدموا ألنفسـكم واتقــوا هللا واعلمـوا أنكــم مالقـوه وبشـر املــؤمنني
ة البشــرية؛فالزواج هــو القنــام الوحيــدم الــأ يســمح فيهــا ابلعالقــة  يــع شــؤون احليــام مبــا يف ذلــك العالقــات اجلنســي

 " أحـل لكـم ليلـة :يقـول هللا تعـاي . الـزوجني وشـبه كـالك منهمـا أبنـه لبـاس لنخـر ووصـف . اجلنسـية بـني اجلنسـني

ـــــــاس هلـــــــمل " ] ســـــــورم البقـــــــرم ،الصـــــــيام الرفـــــــث    نســـــــائكم   . 187 :هـــــــمل لبـــــــاس لكـــــــم وانـــــــتم لب

  . وعقوبـــة أخرويـــة رمـــة متامـــا خـــارج  طـــار عقـــد الزوجيـــة وتســـتوج  عقوبـــة دنيويـــةوالعالقـــات اجلنســـية حم

                                         
(

170
 . 5200حديث رقم  –باب المرأة راعية في بيت زوجها  –كتاب النكاح  –( صحيح البخاري 

(
171
، مرأة الحائض ألن جماعها يؤدي إلى اشتداد النزف الطمثيعن جماع ال يجب االمتناع: ))الدكتور محيي الدين طالو العلبي يقول -(

إمكانية حدوث االلتهابات  وتصبح، كما أن جدار المهبل سهل الخدش، تكون محتقنة وسهلة التمزق وسريعة العطب ألن عروق الرحم

كما أن ، ثناء االنتصاب واالحتكاكعضو الرجل بسبب الخدوش التي تحصل أ كبيرة مما يؤدي إلى التهاب الرحم أيضاً أو يحدث التهاب في

يؤثر على الزوج فيصاب بالبرود  وبالتالي قد، يسبب اشتمئزازاً لدى الرجل وزوجه على السواء بسبب وجود الدم ورائحته جماع الحائض

 .(الجنسي )العنة

ويسبب ، لمهبل خالل الوالدةيضاف له عدم شعور كل من الزوجين باللذة بسبب تمدد جوف ا، الحائض وجماع النفساء له نفس أضرار

 .والتي تنجم عن تنبيه تقلص الرحم وآالمها، اآلالم خالل الجماع
 !من هنا نخلص الى أن أي نهي وتحريم من هللا سبحانه وتعالى فيه حكمة جليلة 
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 والشـذوذ..اإلسالمية على عقوابت شديدم ضد جرائم اجلنس كـالزان واللـواط واالغتصـاب  و بذلك تن  الشريعة
ا كـل واحـد منهمـا مائـه الزانية والزاين فاجلـدو " :يقول هللا تعاي . اخلاي ممل األمراضإلجياد اجملتمع اآلممل والسليم 

وليشهد عذااما طائفة ممل املـؤمنني . "  ، ن كنتم تؤمنون ابهلل واليوم اآلخر جلدم وال أتخذكم اما رأفة يف ديمل هللا
  ] . 2 :النــــــــــــــــــــــــــور ] ســــــــــــــــــــــــــورم

عقـد سـابقا يف مدينـة الـرايض ابلسـعودية قـام رئـيس وفـد  حـدى الـدول املتقدمـة ففي مؤمتر عاملي ملكافحة اجلرمية  
اراي فصار يعدد اجلرائم عندهم ابملاليني يف السنة الواحدم ن وكذلك أعدادها يف الـدقائق والثـواين .وملـا جلـس حض

قام رئيس الوفد يف البلد املضيف فذكر ثالث حاالت ممل جرائم القتل وحواي عشر حاالت ممل السرقة نع غيـاب 
 ؟"مــا الــذي جعــل اجلــرائم عنــدكم اندرم هكــذا:(..هنا اعــرتض املــتكلم ســائال بعج اجلــرائم األخــرى )كاالغتصــاب
 from Aboveالقـوانني عنـدان ليسـت مـمل صـنع اإلنسـان بـل  هنـا آتيـة مـمل فـوق  :فكان جـواب املـتكلم الثـاين
ـــــــــــمل صـــــــــــنعكم ،وهـــــــــــذه هـــــــــــي  راهتـــــــــــا  (172)"وهـــــــــــذا هـــــــــــو الفـــــــــــرق بيننـــــــــــا ،أمـــــــــــا قـــــــــــوانينكم فهـــــــــــي م

  :األســــــــــــــــــــــــــــس والضـــــــــــــــــــــــــــــوابط الشـــــــــــــــــــــــــــــرعية للرتبيــــــــــــــــــــــــــــة اجلنســـــــــــــــــــــــــــــية*

ـا وضــوابط لصــيانة الفـرد واجملتمــع علــى حــد سـواء وضــع اإلســالم لقـد تبعــد املــرء عــمل  وســمل األحكــام الـأ ،أسسك
 :الضــــــوابط ومــــــمل هــــــذه ،ودعــــــا    غــــــ  البصــــــر ،وفــــــرض احلجــــــاب ،فحــــــرم االخــــــتالط ،االحنــــــراف

أو شـبكة املعلومـات العامليـة أحـدث وسـائل االتصـال  واإلنرتنـت 173فالقنوات الفضـائيةضـبط الوسـائل احلديثـة:-أ
 ال أن سلبياهتا طغت على  جيابياهتـا  ،وهي و ن كان هلا  جيابيات عديدم ،األخريم دخلت على األسرم يف الفرتمالأ 
ْواج واألبنـاء ،خـالل عـدم حسـمل تعامـل أفـراد األسـرم مـع هـذه اخلدمـة مـمل حيـث لهـر مـا  ،خصوصـاك كثـري مـمل األ

املدرسـة أمـام جهـاْ احلاسـ  مبحـراك يف  أوحيث يقضي الكثري مـنهم جـل وقتـه بعـد العمـل  ،عرف إبدمان اإلنرتنت
انفـذم مـمل النوافـذ الـأ فتحـت عيـون املسـلمني وعيـون أبنـائهم علـى بل اخلطـري حتولـت ا  ..174عوامل هذه الشبكة

وقـد عمـت هـذه البلـوى  ،طوفان الفساد واإلفساد واإلابحية يف األفالم الداعرم والعالقات اآل ة واإلاثرم الرخيصة
اا أصبح ما يسمونه ابسم "فمل التمثيل" أدام ووسيلة لنشر الفسق والفجور و شاعة الفحـ   و ،وطمت وانتشرت

                                         
172
 71ص:-8200مارس ، 1429ربيع األول ، 511العدد، مجلة الوعي اإلسالمي، حجابها صون وتكريم:د.عبد القادر حبيطي-  

إذ يستحيل أن يسير –وعمليات " القصف الجنسي" التي تالحق الرجل في كل مكان ، فاإلعالم الذي يالحق الجسد باإلبراز واإلشهار- 173

اإلنسان المعاصر اليوم في الشارع أو يفتح جهاز التلفاز أو المجلة دون تالحقه عشرات من المشاهد والصور التي تعرض للجسد العاري 

غياب الحصانة الدينية واالمتثال لألمر اإللهي بغض البصر والتعفف من لدن الرجال سببا في معاناة تنعكس آثارها السلبية  تكون في –

نتيجة المقارنة بين ذلك النموذج المؤسسي وبين شريكته في العالقة الزوجية .هلل در العالمة ابن القيم رحمه ، على الحياة الزوجية الخاصة

فأضر شيء على القلب ، فإن من أطلق نظره دامت حسرته، في غض البصر عدة فوائد أحدها تخليص القلب من ألم الحسرةهللا إذ يقول:"و

وذلك غاية ألمه وعذابه" نقال عن الحركة اإلسالمية بين الثقافي ، ال صبر له عنه ال وصول إليه، إرسال البصر فإنه يريد ما يشتد طلبه

 تصرف يسير.ب، 92ص: ، لمحمد يتيم والسياسي
، kraut  ،1998; Brenner ،1997; Young 1996 ،1999) [Eggarقام عدد من الباحثين األمريكيين وفي السنوات األخيرة - 174

تضاؤل شعور الفرد بالمساندة ، التواصل األسري بين أفراد األسرة بدراسات على مستخدمي اإلنترنت كان من أبرز نتائجها تناقص [1999

نتائج يتوقع أن ينتج عنها  وتناقص المؤشرات الدالة على التوافق النفسي والصحة النفسية؛ وهذا، المقربين له انباالجتماعية من ج

 .في استخدام شبكة اإلنترنت خالفات وتفكك داخل األسر التي تعاني من إسراف بعض أفرادها
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تربية لألجيال املسـلمة علـى معـاين األسـوم السـيئة املتمثلـة يف املمثلـني واملمـثالت الـذيمل يقـودون األمـة  ،والتفح 
 . ورحم هللا الشاعر ؛ ذ يقول:(175)   اهلال  -وإبصرار واجتهاد–والن ء 

 نشأ انشئ الفتيان منا****على ما كان عوده أبوه!وي
ومـمل  ،   اإلاثرم علـى الوالـديمل والقـائمني علـى تربيـة املـراهقني جتنيـبهم كـل مـا يـؤدي:اإلاثرم ب ـ البعد عمل وسـائل

   قراءم كل مادم معرفية ترشدهم    مـا هـو  ذلك مراقبتهم عند استعمال شبكة االنرتنت والفضائيات وتوجيههم
 ،ومدارسة العلوم الدنيوية النافعة لألمة بدل اإلغراق يف قراءم القص  اخلليعة خاصة االشتغال بكتاب هللا بأصو 

 واجملـالت الـأ تنشـر الصـور املثـريم يف النـوادي والشـواطئ حتـت اسـم التمـدن ،واألفالم اخلارجة عمل حدود األدب

  والتحضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر واحلداثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االنفتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح!

 176فهو صون للفتام ممل اإلذاية والتحرا اجلنسي ووقايـة للشـاب مـمل الفتنـة :ياتب ـ لبس احلجاب ابلنسبة للفت
ــــال رســــول هللا صــــلى هللا . ــــة أضــــر علــــى الرجــــال مــــمل النســــاء[[. ق  عليــــه وســــلم ]]مــــا تركــــت بعــــدي فتن

ولقــد حـرم اإلســالم الــدخول علــى النسـاء غــري احملــارم لســد الــذرائع :ح ـ منــع اخللــوم واالخــتالط بـني الرجــل واملــرأم
ال  لـون أحـدكم ]] :فعمل عمر رضي هللا عنه قـال: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم ،ونزغات الشيطان لفتنةا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيطان اثلثهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا[[. ]رواه أمحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد:  ،ابمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأم  .[18ج /1ف

كمـا أن   ،احملاسـمل واملفـاتمل وحماولة لالستعالء على الرغبة يف االطـالع علـى ،هو أدب نفسي رفيع :البصر ـ غ  د
 (.177)وحماولـة عمليـة للحيلولـة دون وصـول السـهم املسـموم [ ، غالقكا للنافذم األو  ممل نوافـذ الفتنـة والغوايـةفيه 

مـمل تركـه  ـافأ  ،وسلم أنه قال: ]] النظرم سهم مـمل سـهام  بلـيس مسـموم فقد جاء عمل رسول هللا صلى هللا عليه
عنــه. وهلل در  ده عــمل عبــد هللا بــمل مســعود رضــي هللاجيــد حالوتــه يف قلبــه [[.]أخرجــه الطــرباين بســن أبدلتــه  ميــاانك 

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعر  ذ يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:

ــــــــــــدأها مــــــــــــمل   ــــــــــــمل مستصــــــــــــغر الشــــــــــــرر كــــــــــــل احلــــــــــــوادث مب  النظــــــــــــر*** ومعظــــــــــــم النــــــــــــار م

ولألســف فاإلحصــاءات  –الدولــة يف حتصــني الشــباب  و وهنــا يظهــر بشــكل كبــري دور األســرم الــزواج املبكــر: -هــ
وهـو أحسـمل وسـيلة  -يـة بشـكل غـري مرغـوب فيـهربعـ  البلـدان العتشري    العزوف وأتخر يف نسـ  الـزواج يف ب

 لـه سـبل الـزواج حتقيقـا لقولـه صـلى هللا عليـه وسـلم: ]] اي معشـر الشـباب مـمل تللتخل  ممل الفاحشة ململ تيسر 

ابلصـوم فإنـه لـه وجـاء [[.  ومـمل مل يسـتطع فعليـه ،فإنه أغ  للبصر وأحصـمل للفـرج ،استطاع منكم الباءم فليتزوج
 .[البخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم]أخرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 .واملوفق ممل وفقه هللا …االبتعاد والتورع عمل الوقوع فيما حرم هللا، ممل اآلداب األخرى:التقيد آبداب اإلسالم 

                                         
175
 بتصرف يسير.، 206ص:  بدون تاريخ:، ةالمكتبة التوفيقي، مجدي محمد الشهادي و عزيز أحمد العطار: تحفة العروس-

176
الذين لم يتربوا  –ومدى ترسيخها في ذهنية المتلقي ؛فلم تعد عصمة النساء ، خاصة في هذا العصر الذي يعرف سيطرة الصورة - 

 بل في أيدي صانعي األزياء في باريس من اليهود وصانعي الفجور في العالم.، في أيدي أزواجهن -تربية إسالمية
177
 2:25(.)في ظالل القرآن د قطب:سي- 
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ال يـرت  جلـه .  ،ومـا ال يـدر  كلـه ،لكمل يف اإلشـارم مـا يغـين عـمل العبـارم..صراحة املوضوع طويل ومتشع  احملاور 
 ورحم هللا الشاعر  ذ يقول: 

 العبد يقرع ابلعصا ****واحلر تكفيه اإلشارم!                              
 مدسوس!! ملغوم..وسم   مصطلح..178شبح الدميوغرافيا

 أتثري النظرايت الغربية على الفكر العلماين.. وأيمل احلل!
 

 مدخل: 
على صحة املرأم  هل فعال للحفاظ؟179ملاذا االهتمام املتزايد ممل الغرب وحرصه الشديد على فرض حتديد النسل 

ْائـف منهـا حملاولـة تقلـي  الفجـوم ؛فلـو كـان األمـر كـذلك فلمـاذا ال  وعي  الطفل الوحيد يف رخاء؟ أم هو ادعـاء 
-ومســاعدهتا يف جمــال التنميــة الذاتيــة بــدل تقــدمي مســاعدات مصــلحاتيةيــتم القضــاء علــى الفقــر يف هــذا البلــدان 

كيـف نفسـر ضـغط البلـدان األوربيـة   ؟ثروات هذه البلـدان املستضـعفة ة للسيطرم على؟ ملاذا الرغبة اجلاحمبراغماتية
أليســت الــدميوغرافيا  ؟علـى أبنــاء اجلاليــة اإلسـالمية للتجنــيس مقابــل احلصـول علــى وليفــة يف املؤسسـات العموميــة

ــزايدم الســكانية للمســلمني أحــد مقومــات النهــوض والبعبــع املخيــف هلــا حــىت بشــهادم مفكــري الغــرب أمثــال  وال
هودي الربيطاين " برانرد لويس" الذي أشار    أن أوراب ستتحول    جزء ممل بلدان املغـرب العـر ؟! و ال كيـف الي

 ن أية  اعة متارس حتديد النسل ستقضي على نفسـها ) نفسر قول أحدهم وهو ممل املفنديمل لفكرم حتديد النسل:
.مث كيــف نفهــم مــا تقــوم بــه بلــدان الغــرب مــمل  180(وحــل حملهــا أولئــك الــذيمل حتفظــون بغريــزم التناســل غــري املقيــد

ان خـارج نطـاق الـزواج الشـرعي  مـؤمتر القـاهرم )صرف ميزانيات ضخمة على مؤمترات تروج للفاحشة ممل شـذوذ و
كيـف نفسـر عمليـة اختطـاف أكثـر مـمل مئـة طفـل تشـادي ودارفـوري مـمل قبـل  عيـة" أرا دو   ؟(مؤمتر بكني مثالو 

سة جديدم يف القرن الواحد والعشريمل أم هي فرصة لتغطيـة الـنق  احلاصـل يف نسـبة ْويه" الفرنسية ؛هل سوق خنا
 مواليد اجملتمع الفرنسي بدعوم العمل اخلريي؟!!

   أن  ؛مكتفـني ابإلشـارم -لسـنا بصـدد التوقـف عنـد تفصـيالهتا -يتجلى تعقيد املشـكلة املطروحـة أبلـوان  تلفـة 
موضـوعية لألوضـاع االجتماعيـة واالقتصـادية يف البلـدان الناميـة  -اقعيـةأبْر خلفيات تعثر الوصـول    حتلـيالت و 

 العلمانية)خاصة املسيطرم على أغل  احلكومات العربيـة و اإلسـالمية حاليـا( يعود    هيمنة املواقف األيديولوجية
                                         

178
وهي تتقمص دور متطوعة  في االعمال  -فالدافع الى تناول هذا الموضوع النقاش الذي دار بيني وبين إحدى االمريكيات في المغرب  - 

، فكان ردي عليها  مليون نسمة30وقالت بأن المشكلة االقتصادية التي يعيشها المغرب تعود الى عدد سكانها البالغ  -الخيرية فيما يبدو

مليون نسمة 132أكثر من تعداده البالغ  اليابان عجزت فيه عن الرد ؛ إذ قلت  لها كيف تفسرين ععد سكان -وهلل الحمد والمنة–بجواب 

أم أن هناك عوامل أخرى التي  المغرب ..هل سكانها سبب في تخلفها أنم في تقدمها  !مساحة فوق مساحة أقل من م  1994حسب إحصاء

ي أس هذه المشاكل االقتصادية : الغرب بمؤسساته، غياب العدل في توزيع المواد ، وغياب تكافؤ الفرص... والقائمة طويلة ، التي ه

 سنقف عند بعضها في ثنايا هذا الموضوع إن شاء هللا.
179
وازنة للطفل والحفاظ على صحة رغد العيش و التربية المت ادعاء منهم في الحفاظ على -يعتبر تناول المرأة لحبوب منع الحمل - 

 وتضاعف التكلفة في العالج منه . السرطان:مخاطرة لإلصابة بأقبح مرض -المرأة
180
 252 -251ص 1964نورمان بريل: بزوغ العقل البشري ترجمة ونشر مؤسسة فرانكلين عام  - 
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وقــد   ،..ة الغربيــةالغربيــة)مالتوس..( واخلنــوع ألغلــ  مقــررات املــؤمترات الدوليــة ذات املرجعيــ النظــرايت ابســترياد
مـمل هنـا  ،كانت مناقشة املفكريمل اإلسالميني هلـذه الظـاهرم يطغـى عليهـا طـابع االختـزال ةرم وهتميشـها ةرم أخـرى

 وترشيدهم وحتذيرهم ممل مغبة السقوط يف ف  الشعارات الغربية املزيفة!!! ،وعي أبناء الصحوم اإلسالميةممل البد 
 فريقني: ممل هنا انقسم اجملتمع اإلسالمي    
وكحـد أقصـى  ،واحد أبال يزيد عدد األطفال عمل طفل يف وسائل اإلعالم املختلفة ينادي العلماين الذيالفريق -1

راقيا وغذاء وافرا ويستطيع  ويتحجج يف رأيه أبنه كي يستطيع الوالد أن يوفر رعاية طبية مناسبة وتعليما طفلنيعمل 
 .! وضعف التنمية!! ،املستقبل ا الوليفية يفقلة الفر يتذرع بالسيطرم على تربيتهم وكذلك 

أما الفريق الثاين فيمثله أبناء الصحوم اإلسالمية؛ فيقف ابملرصاد لكل التوجهات الأ تسعى جاهدم     -2
 يرى بتنظيم النسل كما جاء ويقف حجر عثرم أمام خداع الغرب وبين علمان ؛فهو اذا ،ختري  عقيدم املسلمني

اإلجناب مفتوح العدد لوجوب التكاثر ف!وقطعه مي صلى هللا عليه سلم ؛ وال يصل األمر    منعهسنة الن  الكر يف 
الودود  تزوجوا»كما قال صلى هللا عليه وسلم ،  أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم   مستنديمل  ألقصى درجة

 عنهما أن رسول هللا صلى هللا وروى عبد هللا بمل عمر رضي هللا ،181«الولود فإين مكاثر بكم األمم يوم القيامة
 وما ممل دابة يف»وقال تعا :  183"فإين أابهي بكم يوم القيامة، 182انكحوا أمهات األوالد":عليه وسلم قال

ْقها  6هود: «األرض  ال على هللا ر
 ،ويف بالدان املسلمة، وحتمل مسؤوليتها يف أوراب يعزف الشباب عمل الزواج خوفا ممل تكويمل أسرم :خالصة أو 

ممل تضييق قانوين واجتماعي  الزواج بفضل ما يفرضه عليه يعمل اجملتمع على تغذية عزوف الشباب عمل
 !!!وما تساهم به الدولة كراعية للمجتمع ،واقتصادي

مضاره  و عزوف كثري ممل الشباب عمل الزواج لهاإلسالمي مؤخرا يف اجملتمع  الأ بدأت تتناسل  ن لاهرم العنوسة 
فيه أسباب الفنت و توفرت فيه  سي ما يف هذا الزممل الذي كثرتعلى األمة أبسرها الاخلطريم  الوخيمة و عواقبه

   هللا  يف مهاوي الرذيلة و الفساد األخالقي  ال ابللجوء فال عاصم ممل االنزالق ،السبل املنحرفة لقضاء الشهوم
 !!أو رذيلةأي ها الغيوريمل قضية فضيلة  فالقضية  ذا ،   الزواج الشرعي أوال مث

متقدمة و هو مل يفكر بعد يف موضوع الزواج و ما فتحت أبواب  و ممل املؤسف أن يصل بع  الشباب    سمل
ما  وضعت العراقيل أمام الراغبني يف الزواج و انتشر االحنالل و الدعارم و ما وراء ذلك و الفساد يف األمة  ال مل ا

الت و املعاكسات و العالقات امل  ال بسب  تعقيد أمور الزواج  شبوهة و السفر    بيئات موبوءمبعده ممل املغا
احلياء مم ا يرى و يقرأ و يسمع ممل ألوان الفساد الذي  سي ما مع غلبة ما  دا الفضيلة و يقضي على العفة وال

                                         
181
وقال الهيثمي إسناده حسن )ابن وأخرجه أحمد في مسنده والطبراني في األوسط ، أخرجه ابن حبان في صحيحه وصححه - 

 .232/ 6 وطاروالشوكاني نيل األ، 3/116الحبير  تلخيص:حجر
182
 . الولد يطلق على الذكر األنثى - 
183
فيه جرير العامري وقد وثق "تلخيص  :وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، وأشار إليه الترمذي، أخرجه الشافعي وأحمد في مسندهما- 

 " 6/344طار ونيل األو، 3/116الحبير
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كتوبة وتلقفت بع  األبواق العلمانية وروجتها ممل خالل وسائل اإلعالم والصحافة امل قذفت به املدنية احلديثة
بل ما نقرأه يف بع  الصحف ممل ضياع فتيات قاصرات يف عز الزهور ممل  ،)نشر الصور الفاضحة والعارية لنساء

 ( وال حول وال قوم  ال ابهلل العي العظيم...طرف أابطرم الدعارم

 * األسرم..النوام األو  لبناء اجملتمع:
امتثاالك ملا جـاء يف  ،ممل مرحلة اختيار الزواج أو الزوجة ،م اإلسالميقيام األسرم ممل البداية على تعال ويقصد بذلك 

ـل م قـال: " الصـحيحني  ُ تـاعاـا ا عاْنـُه عاـمِل النــ ِ  صاـل ى هللا عالاْيـِه واسا ـْرأاُم ألْربـاٍع: ملاهلــا عاـمِل أا  ُهريـرم رضـيا اكَّ تـُـْنكُح اْلما
يمِل تا   ." ُمتـ فاقف عالاْيِه  رباْت ياداا ا وحِلاسابها وجِلامااهلا والدينها: فااْلفاْر بذاِت الدِ 

والذي  ذا فقد ال  ،هللا عليه وسلم نبه    أمهها ولكمل رسول هللا صلى ،فهذه هي معايري االختيار عند الناس 
فالزوج سواء كان ذكراك أم أنثى  ذا كان ذا ديمل قوي قومي أسس النجاح هلذه  ،الديملقيمة للبقية ممل بعده وهو 

يعكر صفوها أو  مبتعداك عمل ما ،كان حريصاك على قيامها مبا هو مطلوب منها على أفضل وجهو  ،الوليدم األسرم
السمل واملستوى التعليمي واالجتماعي  كما أن التقارب بني الزوجني يف  ،حدث خلالك يف عالقاهتا ومتاسكها

الزوجني يف بع  ما ذكره األسرية الأ قد حتدث عند التبايمل بني  واالقتصادي ممل عوامل الوقاية ممل اخلالفات
 .والواجبات الأ شرعها اإلسالم لكل منهما قفهم وتطبيق الزوجني للحقو  ويدخل يف هذا ،أعاله

وتظل مؤسسة الزواج  ذن؛ ذات أمهية ابلغة ملا تشكله ممل أساس قوي إلنشاء األسر وبناء اجملتمعات و قامة  
ويف لله تؤدي دورها ورسالتها يف احليام.بل االسالم  ،فالزواج عماد األسرم به تنشأ وتتكون، صرح اإلنسانية

" ن :أضفى عليها صفة القداسة ؛لذا هنى عمل  فشاء السر بني الزوجني ألنه يزيد الشقاق ويفكك األسر .يقول 
  ..أحمد ومسلم  رواه ممل شر الناس يوم القيامة الرجل يفضي    املرأم وتفضي  ليه مث ينشر سرمها"

 ذ  ،ألنه يتحقق به مقصوده ممل  جناب النسل الذي تعمر بـه األرض ،احلكيم يف الزواج وقد رغ  الشارع
فمـــمل رغـــ  عـــمل ســـنأ فلـــيس  ،"النكـــاح ســـنأ:روي عــمل أنـــس رضـــي هللا عنـــه أن رســـول هللا عليـــه وســـلم قال

"ممل اســـتطاع مـــنكم البـــاءم :وروى عـــمل ابـــمل مســـعود رضـــي هللا عنـــه أن رســـول هللا عليـــه وســـلم قـــال ،184مـــين"
. كما رغ  كـل مـمل 185وممل مل يستطع فعليه ابلصوم فإنه له وجاء" ،فإنه أغ  للبصر وأحصمل للفرج، زوجفليت

 ،املقصــود الشــرعي مــمل الــزواج: تكثــري ســواد املســلمني ،يريــد الــزواج ابختيــار الــزوج الــذي يتحقــق ابلــزواج منــه
 ..اخلصوبة ،العفة ،الديمل
األرض عــمل دورهــا يف توريــث القــيم والــديمل واالنتمــاء  وال يقــل دور األســرم يف التناســل والتكــاثر إلعمــار 

خاصــة  ذا علمنــا " أن عــدد املســلمني قــد وصــل ا  بليــون ومائــة وسســني مليــون  ،والالحقــة لألجيــال الناشــئة

                                         
184
 .3/237أخرجه البخاري في صحيحه - 
185
 .3/823أخرجه البخاري في صحيحه  - 
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% مــمل ســكان الــدول الناميــة. ويتضــاعف 30و، % مــمل ســكان العــامل22وهــذا ميثــل  ،1990نســمة يف عــام 
  186عام" 122يتضاعف عدد سكان الدول املتقدمة مرم كل  بينما ،عام 23عدد املسلمني كل 

 ؟! "Eugenics يوجينيا“ اجلديدم: املالتوسية والنظرية الدميغرافيا *ملاذا
 الكلمتـني مـمل يتكـون وهـو السـكان خصـائ  يف يبحـث الـذي العلـم هـو Demographyالـدميوغرافيا  

Demos وكلمة البشر ومعناها  غريقية كلمة وهى Graph وحـرف تصـوير هاومعنا y لتـدل الكلمـة هنايـة 

وكـان أول  السـكان خصـائ  علـم األدق ابملعـىن او البشـر تصـوير علـم معناهـا يصـري ذاواـ العلـوم مـمل علـم علـى
 يدرس وهو "علم مقارنة خصائ  السكان"أو  "البشر  حصاءاتعناصر  "كتاب   يف 1855عام  يفاستخدام هلا 

 ..العلوم ممل جمموعة طريق عمل البشر
 جـامعي وأسـتاذديـمل  رجـل وهـو مـالتوس روبـرت تومـاس كتـاابت مـمل النظريـة هـذه نتجـت :مـالتوس نظريـة* أمـا  

 السـكاين النمـو يف أثـرت الـأ األو  املقالـة تعتـرب الالحقـة وطبعاهتا 1798عام  نشرت الأ السكان عمل ومقالته
ْعمه–أى  ذ ر  . ممل الناس الذيمل هولوا ممل مشكلة السكان مالتوس يعدو  ونتائجه  ال املتـاح الغـذاء نأ -على حد 
 سيصـل البيولوجيـة البشـر و مكـاانت السـكاين النمو على ضوابط توجد مل و ذا السكاين النمو سرعة بنفس ينمو

 حيث األرضية الكرم سطح اا البشر أجساد تغطى السنوات ممل آالف خالل يف الهنائية أعداد    السكان عدد

 واحـد فيهـا الفئـة طـول عدديـة مبتواليـة الغـذاء يزيـد بينمـا 2الفئـة  وطـول 2 أساسـها ةهندسـي مبتواليـة البشـر يزيد

 ضوابط الضوابط هذه ممل نوعني هنا  أن وذكر السكاين النمو هذا ممل حتد ضوابط توجد أن جي  لذلك هكتار

ْل مثل السكا  النمو ممل حتد طبيعية موجبة  ضوابط توجد ان وجي  الطبيعية واحلروب والوفيات والكوارث الزال

احلمـل الطبيعيـة مثـل أتخـري سـمل الـزواج ابعتبـار ان اى  وموانـع التعفـف وقائيـة جيـ  ان تكـون اخالقيـة مثـل اخـرى
هـــذه هـــي احللـــول الـــأ وضـــعها !عجيـــ  حلـــول هـــذا اإلرها  .حماولـــة لتجنـــ  االمل افضـــل مـــمل اجلـــرى وراء الغريـــزم

مل )فكيف كانـت سـتكون حلولـه  ذا مل يكـمل رجـل ديـمل؟!( هـذه  الذي كان رجل دي ،ذلك العامل االجنليزي ،)مالتوس(
وواجهـت  ،لكنها سقطت إب اع مدارس الفكر االقتصادي واالجتماعي علـى النطـاق العـاملي ،كانت نظرية مالتوس

 :ابليوجينياما يسمى  إبشاعةانتقادات كثريم ممل كل االجتاهات.مث عادت ممل جديد 
وال يعرفون حىت ماذا يعين وال ماذا  بئ وراءه ممل ” اليوجينيا“ذا املصطلح ال بد أن الكثرييمل منا مل يسمعوا ا
فال شك أن االهتمام ابلنواحي الصحية للفرد واألسرم واجملتمع وحتسني  ،حرب  ابدم جيهل معظمنا قواعدها

والعقلية ولكمل أن النسل هو اهلدف الرئيس لشعوب العامل املتقدمة بغية تكويمل جمتمع يتمتع أفراده ابلقوم البدنية 
يتعدى هذا األمر    التمييز بني الناس و ابدم شعوب بكاملها فهو أمر خطري ال بد ممل التوقف عنده. وحتسني 

كلمة مشتقة ممل عبارم يواننية تعين الفرد الطي  وهي   Eugenics” يوجينيا“النسل وراثياك يطلق عليه اسم 
ابنتقاء جمموعة ممل األفراد هم األكثر صالحية ممل غريهم  النبيل العرق ويتم هذا التحسني ،احلس  والنس 
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المتالكهم صفات وراثية مرغوبة وتشجيعهم على الزواج مبمل كان مثلهم ومحلهم على التكاثر ومساعدهتم على 
تربية أطفاهلم و جراء الفحوصات اجلينية للراغبني يف الزواج قبل  متامه للوقوف على مدى ما حتمله جيناهتم ممل 

ات أو أمراض وراثية وذلك لتجن   صابة أبنائهم ابألمراض والتشوهات الأ قد تنتقل  ليهم ممل أسالفهم  تشوه
كأمراض القل  واألوعية الدموية وأمراض الدم مثل أنيميا اخلالاي املنجلية والثالسيميا ومرض نزف الدم 

وأمراض اجلهاْ املناعي  ،العضالت )هيموفيليا( ومرض البول السكري وتليف الرئة الكيسي أو احلويصلي وضمور
. ومعظم الناس مل يسمعوا عمل اليوجينيا وممل مسع عنها يعتقد والتشوهات الكروموسومية اجلسمية واجلنسية وغريها

الذي صام املصطلح  "السري فرانسيس جالتون"بعد أن جاء بفكرهتا  1945أهنا قد انتهت مع هزمية هتلر عام 
حيث قادت نزعة اخلري لدى األثرايء  ،الصحيح للجنس البشري قد احنرف ذ رأى أن التطور  1883عام 

وممل مث أصبح  ،   تشجيع)غري الصاحلني( على اإلجناب األمر الذي أفسد آلية اإلجناب الطبيعي ،و نسانيتهم
ان علم حتسني اإلنس“ويعين “ اليوجينيا “أطلق عليه اسم  ،جنس البشر يف حاجة    نوع ممل اإلجناب الصناعي

 .”187عمل طريق منح السالالت األكثر صالحية فرصة أفضل للتكاثر السريع مقارنة ابلسالالت األقل صالحية
 :حتديد النسل ترويج فكرم *ملاذا 

ــذ نصــف قــرن تقريبــاك  ،لقــد اخنفــ  حجــم الســكان يف البلــدان الغربيــة كــبع  دول أوراب ْوال أو  ،من وذلــك بســب  
وجــواْ اختــاذ  ،جتماعيــة املشــروعة.. وابلتــاي  ابحــة الــزان واللــواط والســحاقضــعف الــروابط والعالقــات األســرية واال

موفرا هلم احلرية الالمسؤولة للتمتع  ،مما جيعل الرجل واملرأم يف راحة مزعومة ممل التزامات العائلة ،األخال ء واخلليالت
ْمه األخالقية والشرعية  .بدون االلتزام بلوا

ومنهـا الـبالد اإلسـالمية حـىت ال يتفوقـوا علـى الغـرب مـمل  ،يل نفوس العامل الثالثوعلى  ثر ذلك فكر الغرب يف تقل 
فأخـذوا يضـغطون علـى  ،حيث كثرم النفوس الأ هي ممل مقومات تفـوقهم مـمل جهـة التقـدم العلمـي والصـناعي أيضـاك 

قد حصلوا علـى أهـدافهم و  ،العامل الثالث يف فرض قوانني حتديد النسل وما أشبه كي ال يتقدموا يوماك ما عليهم اندلب
فهذه الصناعات احلديثة تتواتر علـى بـالدان مـمل الغـرب أو مـمل الـبالد  ،الشريرم نوعاك ما يف هذا اجملال وجماالت أخرى

فــأجربوهم  ،كاليـاابن ـ مـثالك ـ وقــد سـيطروا علـى حكـام العــامل الثالـث وخاصـة حكــام بـالد املسـلمني  ،املسـايرم للغـرب
 ،حـىت يتـأخروا يف كـل جمـاالت احليـام ،تبـاع سياسـات اإلخفـاق أو الرتاجـع العلمـي فـيهموأمروهم اب ،خدمة ملصاحلهم

ْيهم يف التقدم العلمـي ومـا أشـبه  ،ولذا ال جتد يف العامل الثالث خصوصاك يف البالد اإلسالمية ممل يساوي الغرب أو يوا
الي  حتديـد النسـل والعقـم يف الـبالد علمـاك أبن اليهـود أيضـاك مـمل وراء العديـد مـمل أسـ ،فكيف جتد مـمل يتفـوق علـيهم!

  .188اإلسالمية والعربية كما ال  فى على املتتبع
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 جاهلية جديدم..وخدعة مفضوحة:..منع النسل*
هنجت الصني ما يسمى بسياسة الطفل الواحد لكل أسرم وجنم عمل ذلك اختالالت عميقة يف بنية اجملتمع 

اندرم كنتيجة  مل يلهثون خلف تلك األنثى الأ أصبحت عملةماليني ممل الرجال الصينيني العزاب الذي الصيين:
على كل أسرم  جناب طفل واحد "فقط" بل  طبيعية لـسياسة "الطفل الواحد" الأ حتتم ممل خالهلا احلكومة الصينية

كان ذلك يف حماولة مستميتة ممل احلكومة للحد ممل عدد   .القانون فرضت العقوابت على كل ممل  الف ذلك
ْدايد عدد السكان واملوارد البيئيةإلحداث اهلندسة اجملتمعية للصني و  حفاظ علىالسكان لل ْن بني ا  توا

 .واالقتصادية للبالد

فالدراسات الصينية  ،بدأت جتين الدولة  ار سياستها عامكا ممل تنفيذ تلك السياسة 27واآلن مع اقرتاب هناية 
ات على اللجوء لعمليات اإلجهاض للتخل  ممل احلمل أجربت النساء الصيني "أثبتت أن سياسة "الطفل الواحد

الذكور بدال  فالصينيون مييلون إلجناب ،للتخل  ممل األجنة اإلانث بعد الفح  ابملوجات فوق الصوتية الثاين أو
الأ تلجأ  ليها النساء أو تلجأ للتعقيم  فكان اإلجهاض االنتقائي بناء على جنس املولود أحد احللول ،ممل اإلانث

أليست  حياء لثقافة وأد البنات الأ ضربت يف عمق اجملتمع اجلاهلي .ممل عدم اإلجناب بعد الطفل األوللتض
يتوارى  ،كو ذا بشر أحدهم ابألنثى لل وجهه مسودا وهو كظيم (:58/59)يف سورم النحل طبقا لنية الكرمية

 .189ما حكمون  ممل القوم ممل سوء ما بشر به أميسكه على هون أم يدسه يف الرتاب أال ساء

أنه حبلول عام  مثل  درا  حقيقة ،ابإلضافة للمخاطر األيدلوجية الأ تؤثر على اجلنس البشري ابلصني هذا
ْوا سمل16مليون صيين ) 234سيكون هنا   2020 الستني وفقا لتقارير  %( ممل الشع  الصيين قد جتاو
ْواج  25يبقى س 2030 -2015واحلقيقة الثانية واألخطر أنه بني عامي  ،حكومية مليون رجل صيين بدون 

وال أدل على ذلك؛ ما ةبعناه على شاشات الفضائية ما أودى به  .نظرا لزايدم أعدادهم املطردم مقابل اإلانث
 ..ْلزال سيشوان    فقدان العديد ممل األطفال

لكمل  ،ممل قبل االسرمال ننسى االعتقاد الفاسد ممل أن الطفل الوحيد يف االسرم سيحظى بعناية مركزم وفائقة  
مدلال مغرورا  فشعوره الدائم أبنه بؤرم اهتمام العائلة جيعله ،شكل ذلك خطرا على نفسه قبل أسرتهالذي تبني أنه 

اإلمرباطور الصيين " الصني بعنوان نشرت مقالة يف 1986ويذكر أنه يف عام  ،أاننيا ال يشعر أبي مسئولية
 فكان مفادها أن كل أسرم صينية ستشهد  مرباطورا ،ت الشع  الصييناملقالة حقيقة أرعب فجرت تلك ،"الصغري

فإن هذا االهتمام كان  صغريا يف املستقبل. ومبا أن آابء جيل الطفل الواحد جعلوا جل اهتمامهم تعليم أطفاهلم
 ممل الصينيون وبدءوا يف  جياد احللول لتقومي وهذا ما الحظه علماء االجتماع ،على حساب الرتبية واألخالق

                                         
يعني تدفن حية بغير ، فالبنت العربية في العصر الجاهلي كانت موءودة، إن الحديث عن هذا الموضوع لمؤلم والسيما عند البنات - 189

لكن بعدما جاء اإلسالم أعطى البنت حقها وأكرمها أيما إكرام. عن ، وذكر هللا هذه الفعلة في معرض الذم؛ ألن فيها انتقاص للبنت، سبب

)رواه مسلم في كتاب «. من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه»أنس بن مالك قال: قال صلى هللا عليه وسلم: 

 (2631إلحسان إلى البنات برقم البر باب فضل ا
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عمل  اعي يعلمهم الكثري ممل االعتماد على النفس والشجاعة  وكان منها  شرا  األطفال يف ،اعوج منهم
 .الفريق ويكسبهم روح العمل مع

 النسل فطر الناس عليها وهى ح  االجناب والرغبة ال الأوهذا جزاء ممل يغري فطرم هللا 

واماا ِممل داآبٍَّة يف األاْرِض ِ الَّ عالاى اكِ  )وليتذكر(.ثة وكفىثال او-فليتعظ ممل ينادى بتحديد النسل )اثنان وكفى 
 (6ُمْستـاقارَّهاا واُمْستـاْوداعاهاا ُكلٌّ يف ِكتااٍب مُِّبنٍي(]هود: ِرْْقـُهاا وايـاْعلامُ 

 حتديد النسل..واالكتشافات العلمية:
فاجلهـاْ  ..الصـحية لـألم ة علـى احلالـةثبت علميا أن اسـتخدام أي نـوع مـمل وسـائل حتديـد النسـل يعـود آباثر وخيمـ

ــْر مــمل الفــ  األمــامي للغــدم النخاميــة  التناســلي للمــرأم يهــيممل علــى وليفــة جمموعــة مــمل هرمــوانت التناســل تف
ايدم أو نقـ   ،اهلرموانت بنس  مقدرم ومعينة ويف احلالة الطبيعية تفْر هذه ..واملبي  حبيث  ذا حدث فيهـا أي 

 ومـمل هنـا تعـرتف األوسـاط الطبيـة أبن الوسـائل املسـتخدمة ملنـع احلمـل هلـا ..يةحالـة مرضـ أدى ذلـك    حـدوث

ْن اهلرمـوين ابجلسـم اخـتالل يف :وذلك نتيجـة أحبـاث كثـريم خرجـت اـذه النتـائج ،أضرار على ممل يتعاطوهنا  ..التـوا
ْن اجلسم وجتمـع كيمـات كيـربم مـمل السـوائل بـه ايدم  ..سـلي لـألمحـدوث التهـاابت شـديدم ابجلهـاْ التنا ..ايدم و

ْن الثالثني ممل العمر وال سيما ممل ختطني األربعني احتماالت التعرض للنوابت نقلـت  وقد ..القلبية املميتة ململ جتاو
فقــد للــت تتنــاول  ،احلمــل وكــاالت األنبــاء خــرب مــوت  حــدى الســيدات الربيطانيــات نتيجــة تعاطيهــا حلبــوب منــع

ميثـو كلـور وذلـك بتوصـية طبيـة ومرضـت بعـد  لت اـا صـنفا آخـر هـومث اسـتبد ،حبوب فالدان طيلـة  ـاين سـنوات
ْمـة الفـراا ثبـت أخـريا أن اسـتعمال  ..مث اهنـارت صـحتها وتوفيـت بعـد ذلـك أسابيع مرضا شديدا مما اضـطرها ملال

ولكـمل الـذي هنـى عنـه الرسـول  ..وقد يؤدي    حدوث بع  احلاالت السرطانية ،احلبوب وال سيما ،موانع احلمل
ممـا جيعلـه ضـعيف  ،سـيئا ألن ذلك يؤثر على الرضيع أتثريا .. عليه وسلم هو  رضاع الطفل  ذا محلت أمههللا صلى
ســيما  ذا وال ..واآلخـر تسـتغرق ثـالث سـنواتاحلمـل  لوجـدان املسـافة بـني النبـويولـو أتملنـا هـذا اهلـدى  ..البنيـة

اُت يـُْرِضْعملا أاْوالاداُهملَّ )رجعنا لقوله تعا  ـمْل أاراادا  وااْلوااِلدا ـاِملانْيِ ِلما ْولانْيِ كا ومـمل  223 :سـورم البقـرم (أان يُـِتمَّ الرَّضاـاعاة حا
وهذا خبـالف منـع احلمـل  ،أمر يدعو  ليه الديمل ،الفرصة لألم الستعادم صحتها ذلك جند أن تنظيم النسل و عطاء

التحــدايت  حبجــة مواجهـة الغريــ  أن معظــم البلـدان اإلســالمية تكتســحها دعــوم حتديـد النســل ..مطلقـة بصـورم
توليفهـــا يف مشـــاريع اقتصـــادية  وترصـــد هلـــذه احلملـــة أمـــواال طائلـــة كـــان مـــمل املمكـــمل ،االقتصــادية واالجتماعيـــة
البلــدان العربيــة أن مـا يصــرف علــى  جنـاح محلــة حتديــد  فتؤكــد التقــارير السـرية يف احــد ..واجتماعيـة أكثــر جـدوى

ضــني وممرضــات وأدويــة ومهمــات وعمليــات جراحيــة ومستشــفيات وأطبــاء وممر  النسـل يف عــام واحــد مــمل ســيارات
ايدم األطفـال يف البلـد ال وغريها يكفى لرعاية  ن  مث ..تتجـاْو ربـع مليـون طفـل أكثر ممل مليـون طفـل يف حـني أن 

 وممـا يضـطرها السـترياد العمالـة ،ولـيس فيهـا العمـال ،يف البالد اإلسالمية أقطارا فيهـا املشـروعات وجمـاالت العمـل
ايدم سـكانية  ..يف هـذه األقطـار حىت مـمل آسـيا وأوراب لتنفيـذ العمـران ،ممل خارج البالد وهنـا  أقطـار أخـرى فيهـا 
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لبنـاء املشـروعات الـأ تتسـع هلـؤالء أو  جيـاد أعمـال هلـم تعـود علـيهم وعلـى الـوطمل  تـئمل منهـا وال متلـك رأس املـال
الثـروم البشـرية  إلخاء اإلنساين فضـال عـمل ذلـك كلـه فـإناستفاد هؤالء ممل سكان أولئك ليستمر ا فماذا لو ابلنفع

وهـذا مـا أثبتتـه  ..اإلمكـاانت املتاحـة هـي أسـاس التقـدم والرقـى لـو أحسـمل اسـتغالهلا بـدال مـمل التـذرع بعـدم وجـود
املتحضرم الغنية كالياابن وغريها وممل هنـا كانـت أمهيـة النسـل البشـري الـذي  جتارب احليام اليومية ممل واقع البلدان

 .190املرأم الودود الولود كما أخربان الرسول صلى هللا عليه وسلم يتأيت ممل
 وفشل حجج فكرم حتديد النسل!..بلدان العامل اإلسالمي

أن معظم البلدان اإلسالمية تكتسحها دعـوم حتديـد النسـل حبجـة ومتابعة ألحدث التقارير العربية واالسالمية ؛جند 
وترصد هلذه احلملة أمواال طائلة كان ممل املمكـمل توليفهـا يف مشـاريع  ،اعيةمواجهة التحدايت االقتصادية واالجتم

أن  )اخلليجية ابلضبط(يف احد البلدان العربية االقتصاديةالتقارير بع  فتؤكد  ..اقتصادية واجتماعية أكثر جدوى
ويـة ومهمـات ما يصرف علـى  جنـاح محلـة حتديـد النسـل يف عـام واحـد مـمل سـيارات وأطبـاء وممرضـني وممرضـات وأد

ايدم األطفـال يف البلـد ال  وعمليات جراحية ومستشفيات وغريها يكفـى لرعايـة أكثـر مـمل مليـون طفـل يف حـني أن 
 ،ولـيس فيهـا العمـال ،مث  ن يف البالد اإلسالمية أقطارا فيها املشروعات وجماالت العمل ..تتجاْو ربع مليون طفل

وهنــا   ..حــىت مــمل آســيا وأوراب لتنفيــذ العمــران يف هــذه األقطــار ،وممــا يضــطرها الســترياد العمالــة مــمل خــارج الــبالد
ايدم سكانية تئمل منها وال متلـك رأس املـال لبنـاء املشـروعات الـأ تتسـع هلـؤالء أو  جيـاد أعمـال  أقطار أخرى فيها 

فضـال عـمل استفاد هؤالء ممل سكان أولئـك ليسـتمر اإلخـاء اإلنسـاين  هلم تعود عليهم وعلى الوطمل ابلنفع فماذا لو
ذلك كله فإن الثروم البشرية هي أساس التقدم والرقى لو أحسمل استغالهلا بدال ممل التذرع بعدم وجود اإلمكـاانت 

 ..وهذا ما أثبتته جتارب احليام اليومية ممل واقع البلدان املتحضرم الغنية كالياابن وغريها ..املتاحة
 *فتوى املسلمني ممل حتديد النسل:

الأ متثل ل  املوضوع وخيطه الرابط لئال يزي  املعىن عمل ضوابطه  ،قوف عند  لة ممل املفاهيمبداية ال بد ممل الو  
وحىت ال نسوق ممل حيث ندري أو ال ندري للتوجهات الغربية يف جمال الثقافة  ،املرسومة له ممل قبل ديننا احلنيف

 السكانية . ممل  لة هذه املفاهيم:
 . هللا يف الكون القائم على اإلعمار والبناء نةقطع النسل كلياك وهذا يتعارض مع س -

مصادرم  مبعىن أن حدد العدد لكل فرد عمل طريق االلتزام واإلكراه فهذا غري جائز ألن فيه ممل النسل يددحت -
 .للحقوق

ْمنية للوالدم ،تنظيم النسل - ” قال سبحانه .شرعية أو صحية أو اختيارية بناء على ضوابط ويعين حتديد فرتات 
اُت يـُْرِضْعملا أاْوالداُهملَّ وا  اِملانْيِ ِلماملْ  اْلوااِلدا ْولانْيِ كا وجاء يف  ”[233]البقرة: اآلية  ..أاراادا أاْن يُِتمَّ الرَّضااعاةا  حا

                                         
190
 .نقال عن:االمصدر " اإلعجاز العلمي اإلسالم السنة النبوية " محمد كامل عبد الصمد- 

http://www.am2am.net/mktba/play-6077.htm 
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( ابب العزل عمل جابر أنه قال: كن ا نعزل 9/305األحاديث املروية يف )فتح الباري( بشرح )صحيح البخاري( )
أو  نكم لتفعلون ـ ما ممل »عيد اخلدري قال أصبنا سبياك فكن ا نعزل فسألنا الرسول فقال: والقرآن ينزل. وعمل أ  س

ويف )مسلم( لو كان شيئاك يُنهى عنه لنهاان القرآن. وعبارم )والقرآن «. نسمة كائنة    يوم القيامة  ال  هي كائنة
حلديث أن الصحا   ذا أضاف القول    ينزل( أي أن رسول هللا بني ألهران. واملشهور لدى األصوليني وعلماء ا

ْممل الن  كان له حكم الرفع وهذا مما يعطي احلديث قوم كما قال بذلك ابمل الصالح ألن الن  اطلع على ذلك 
األمر وأقر ه ولو كان حراماك حلرمه يف وقته. كما روى ابمل الزبري أن رجالك أتى رسول هللا فقال  ن ي جارية وأان 

أكد جممع البحوث  ..«أعزل عنها  ن شئت فإنه سيأتيها ما قد ر هلا»فقال:  ،ره أن حتملأطوف عليها وأك
عترب قتالك للجنني ألن الأ تستعمل وسائل تنظيم األسرم ال تكون  ُا ْهر أن تنظيم األسرم ال ُي اإلسالمية يف األ

عاك لعدم وجود نصوا حتر مه سواء مشرياك    أن املباعدم بني الوالدات وأتخري احلمل جائز شر  ،حامالك يف األصل
 يف القرآن الكرمي أو السنة النبوية.

الأ أصدرها العلماء والفقهاء يف هذا  وابلتاي جي  أن يعرف اجملتمع أبن تنظيم النسل جائز شرعاك حبس  الفتاوى
د صحية واجتماعية ائو املواليد له ممل ف املباعدم بني؛ف واجملتمع ملا هلا ممل فوائد كبريم على األسرم ،اجلان 

ابألبناء ورعايتهم مبا يكفل هلم احليام السعيدم فاإلسالم يريد النسل القوي  ابإلضافة    االهتمام ممل قبل األسرم
والغري قادر على بناء  لعمارم األرض عقالك وروحاك وجسداك وخلقاك وال يريد النسل اهلزيل الذي ال ينفع الصاه
 .اجملتمع

وفيها ممل احللول ملشكالت  ،الناس يف حياهتم ودينهم ودنياهم اإلسالمية هتدف    خري وابلتاي فالتشريعات
ْمان ومكان البشرية ما جيعلها حبق  .شريعة حية صاحلة لكل 

ْه وذلك حفالا على صحة املرأم وحىت ال تقع يف  ا يعين أن التنظيم كان حدث يف عهد الرسول مؤكدامم  على جوا
ال ميكننا اجلزم بعدد حمدد كون ذلك حمرما ولكمل مع جواْ »يقول بع  العلماء املعاصريمل احلرام وهو التحديد. و 

التنظيم يف عدد  يزيد العدد على السبعة وقد يقل وهو جائز كونه سائ  للمرأم االختالف يف عملية التنظيم قد
بل «.رأم أدرى بظروفهااألصل  ال مبقوايت وكل ام السنوات وكوهنا أيضا قد تتع  ممل احلمل أو ال تنج  يف
ْن يف  ممل هنا حرم اإلسالم منع النسل..األكثر ممل ذلك حكمة جليلة ؛ فهنا  صنف عقيم أصال لتحقيق التوا

النساء  ترى الدكتورم هناء أكرم أخصائية-هلذا كما ..ن املرأم مريضة فيمنعها ذلك ممل احلملو كما قد تك..اجملتمع
خاصة أولئك الاليت لديهمل مشاكل  ،لرغبة الزوج يف مسألة كثرم اإلجنابأن على املرأم عدم اإلذعان  -والوالدم

عملية اإلجهاض ألي سب  كان ألن الرحم سيتأثر وبتاي  صحية مسبقة كأمراض القل  أو الاليت تتكرر لديهمل
 مرحلةاحلامل واجلنني كما تنصح النساء أيضا بعدم التخوف ممل عملية احلمل كوهنا  سيؤثر سلبا على صحة املرأم

الصحي الدقيق ململ  مؤكدم على ضرورم التأكد ممل ذلك ابلكشف ،طبيعية ابلنسبة للمرأم فجسدها مهيأ لذلك
والأ ال تعاين أيضا ممل بع  األمراض املصاحبة  ختطت الثالثني ومبينة أن املرأم السليمة واخلالية ممل األمراض
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غري التوائم مابني سس    سبع مرات أي أطفال  احلاالت الطبيعة يف للحمل كسكر احلمل ميكنها اإلجناب يف
 مرات اإلجناب تبعا لوجود توائم مشددم على أمهية الفصل ما بني كل طفل وآخر منعا ألي على أن يقل عدد

الطبيعية وذلك  مؤكدم الدكتور أكرم على ضرورم الرضاعة ،مشاكل صحية والأ قد حتدث يف الرحم خصوصا
  .لصحة الطفل

ألنه حمر م  ال   ذا   ،اإلجهاض ْهر "حممد سيد طنطاوي " ن تنظيم األسرم ال يعين املنع أو التعقيم أويقول شي  األ
وهذا ما أشار  ليه القرآن  ،والعقل ال مينعان التنظيم وشدد على أن الشرع ،كانت هنا  ضرورم يقررها األطباء

د مرور سنتني  ."ضحة للتنظيموهو ما يعترب  شارم وا ،للرضاعة الكرمي عندما حد 
فقد نقل األئمة املالكية اخلالف بينهم يف هذه املسألة مما نقله الشي   وسائل منع احلمل واملوقف الشرعي: -

؟ قال  ،علي  حني قيل له: ما قولكم يف استعمال دواء ملنع احلمل أو وضع شيء يف الفرج حال اجلماع هل جيْو
 مل".استعمال دواء ملنع احل الشي  علي : "ال جيْو

ال  ،واملباعدم بني الوالدات ،وأكثر الفقهاء املعاصريمل على القول جبواْ استعمال موانع احلمل بغرض تنظيم النسل
 ،وحىت يرتفع احلرج الداعي أصالة ملنع احلمل املؤقت؛ ومنهم الشي  حممد بمل صاه العثيمني ،بل توقيتا ،حتديدا

 ..وغريهم ممل العلماء االفاضل.والشي  حممود شلتوت ،والشي  علي الطنطاوي ،والدكتور وهبة الزحيلي

 ذا كانت  ،ابلشروط املعينة واحملددم ،والذي يرتجح يف مسألة "تنظيم النسل" اجلواْ على رأي عامة الفقهاء 
 املسوغات ال خترج عمل:

 اخلشية على حيام األم أو صحتها.  .1

 تكاب احلرام واحملظور.اخلشية ممل وقوع حرج دنيوي قد يفضي    حرج ديين كار  .2

 كما أفىت به اإلمام ابمل عابديمل.   ،اخلشية على األوالد أن تسوء أخالقهم أو تضطرب صحتهم .3

 اخلشية على الرضيع ممل محل جديد. .4
 ،ال أن يســتبد القــانون ويــتحكم يف تنظــيم النســل ،وهــذه اإلابحــة مشــروطة مبوافقــة كــال الــزوجني علــى هــذا األمــر

 جبار عليه يف أحيان أخرى.ابلدعوم  ليه واإل
 واالفرتاءات الغربية!..*النسل اإلسالمي

 ةري  النمو الدميغرايف السريع:..الغرب -أ
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جنـري  ،واإلسـالمي يف الـوطمل العـر  ةاملرتفعـ ةالسـكاني للـزايدم الغـرب ومـمل مث العلمـانيني لكي نـدر  حساسـية     
مرحلة ما قبل الثورم الصناعية الكربى واملعـدالت احلاليـة للـزايدم  ألورواب يف ةالدميوغرافيمقارنة سريعة بني األوضاع 

 ،مرتفعـةكانـت معـدالت الـزايدم السـكانية   -علـى سـبيل املثـال-السكانية السـنوية يف الـوطمل العـر . ففـي انكلـرتا 
 . نفس الشيء ينطبق على فرنسا وممل سار على دراما 

- ،أنه    منتصف القرن التاسع عشر ،واإلسالمي  للوطمل العر بينما تبني الدراسات اخلاصة ابلتاري  السكاين *
مليــون نســمة.  35كــان حجــم الســكان يف الــوطمل العــر  مســتقراك عنــد   -أي    بدايــة االخــرتاق األورو  املكثــف

ــدميغرافيا ابســم نتيجــة مــا يعــرف  etape de Transitionاملرحلــة األو  مــمل االنتقــال الــدميغرايف يف ال

iquedémograph er1، ومعـدالت الوفيـات    أعلـى درجاهتـا )حـواي  حيث ترتفع فيهـا معـدالت املواليـد
 TAUX D'ACCROISSEMENTيصبح التزايـد الطبيعـي وابلتاي  ،ابأللف سنوايك لكل منهما( 50

والصـحة  ،الطـ  مث األخذ بناصية العلم )التقـدم يف –لكمل مع توفيق هللا تعا  يف حو سكان املسلمني  ،على حاله
ونــتج عــمل ذلــك  ،اخنفضــت معــدالت الوفيــات مــع بقــاء معــدالت املواليــد علــى مســتواها املرتفــع (..العامــة احلديثــة

ممل هنا بدأ الغرب يق  مضجعه وينبه    "غـول بشـري  سـالمي" ايدم تدرجيية مرتاكمة للسكان يف هذه األقطار.
ل )الأ بينت دراسـات حديثـة أن املبالغـة فيهـا تـؤدي    وابلتاي روج لوسائل منع احلم ،ميكمل أن هتدد أممل الغرب

 .(..سرطان الثدي ،العقم :على اإلجناب اإلصابة ابلسرطان مث ما ينجم عمل ذلك ممل  اطر خفية
 املشكلة االقتصادية واالجتماعية للدول االسالمية ال عالقة هلا ابلنمو الدميغرايف! خالصة أو :

الت التنميـة مـمل أبنـاء الـدول الناميـة أن الـدول املتقدمـة أعطـت املشـكلة حجمـا ممل هنا يرى بع  املهتمـني مبشـك
وهالة أكرب مما تستحق ادف جعل الدول النامية يف حالة تبعية هلا بشكل مستمر ، وأن مشكلة التخلف تعود ا  

، وبـذلك  أسباب ومشكالت أخرى اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ولـيس بسـب  النمـو املطـرد يف عـدد السـكان
فإن املشكلة السـكانية سـوف حتـل يف حالـة تغلـ  هـذه الـدول علـى هـذه املشـكالت املختلفـة . ويـرى آخـرون أن 
ْيــع املـوارد االقتصــادية بـني دول العــامل سـب  مــمل اسـباب التخلــف يف الـدول الناميــة . ويـرى فريــق رابــع أن  سـوء تو

السـكانية ال متثـل عائقـا أمـام العمليـة التنميويـة .فالـدول  هنا  سـوابق ةر يـة ميكـمل االسـتدالل اـا علـى أن الـزايدم
ايدم يف أعــداد سـكاهنا يف فـرتات  -كمـا ذكــران آنفـا-املتقدمـة حوهــا ، ومل تعمـل هــذه يف الوقـت احلاضــر عاصـرت 

الزايدم على ختلف تلك بل العكـس هـو الـذي حـدث  ذ  ن تلـك الـزايدم سـاعدت علـى تطورهـا ، وجـاءت فـرتات  
ض يف عــدد الســكان ســببا يف مشــكالت اقتصــادية واجتماعيــة كبــريم، وكفــرتم الكســاد الكبــري مــمل عــام كـان االخنفــا

ــدول الناميــة يف الوقــت م(1929-1933 ــق علــى وضــع ال . وقــد رد علــى هــؤالء أبن التجــارب التار يــة ال تنطب
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ميـة يف الوقـت احلاضـر احلاضر ا  حد كبري .كما جت  مالحظة أن معدالت النمو السـكاين احلاصـل يف الـدول النا
 191مل تشهدها الدول املتقدمة أكثر ممل قرن ونصف قرن..

ْيع غري للموارد على الرتاب الوطين لبلد معني   ال يسـتهان بـه مـمل السـكان ا   اممـا يضـطر عـدد؛دو أن ننسى التو
ع السـاكنة % مـمل جممـو 25ا  20يرتكـز فيهـا حـواي  2كلـم400، كمثال على ذلك : فالقاهرم متتد على اهلجرم 
 192املصرية

 الت كل الدميغرايف:وفرتم ..حاليا الغرب -ب 
صدرت يف  ،فقد أوردت نشرم لألمم املتحدم ،وحال أورواب ليس أبحسمل ممل حال حليفها التقليدي ضد املسلمني

ية تقريركا عمل موقع أورواب املنحصر يف اخلريطة السكان ،]سكان العامل يف بداية القرن[ :م حتت عنوان1989عام 
 ن سكان القارم كانوا  :حيث قال التقرير ،أن أورواب تذوب اآلن كاجلليد حتت الشمس :جاء فيه صراحة ،للعامل

% فقط 10.2م    1985وتراجعت هذه النسبة عام  ،م 1950% ممل سكان العامل عام 15.6ميثلون نسبة 
ايدم وأن ا ،% ال غري6.4م    2025وهذه النسبة ستصل عام  ،ممل سكان العامل لنق  السكاين يقابله 

وهم ـ أعين قادم  ،ومصر ،والسودان ،واملغرب ،مثل اجلزائر ،السيما البالد اإلسالمية منها ،سكانية يف أفريقيا
ممل جراء الزحف القادم ممل اجلنوب     ،أو األفرقة ،الغرب ـ يرون أن أورواب تواجه يف املستقبل  ما خطر األسلمة

 193..الشمال
 ذ جممـل البلــدان  ،لكنـه يعـرف تبـاطؤا دميغرافيـا واضـحا ،اد األور  املوسـع كنمـوذج بغـىن ثقـايف متنــوعيتميـز االحتـ 

.فهل سيعمل االحتاد األور  على سياسته  194املنظمة مؤخرا تعرف دينامية دميغرافية تتسم بتناق  مهول للسكان
يـف نفسـر جتنـيس أابء اجلاليـة املغربيـة املسـلمة يف و ال ك تبين أبنـاء اجلاليـة املسـلمة؟! على العائلية أم سيصبح جمربا

 هولندا؟...
كبـريم مـمل   جيتزايد العجـز يف السـاكنة يف دول االحتـاد األور  سـنواي وهـو العجـز الـذي كـان ينتظـر تغطيتـه أبفـوا     

نيــة عــمل ذلـك مــمل تبـدل يف الب املهـاجريمل .غـري أن هــذا احلـل يصــطدم بتخوفـات كبــريم عـدم منهــا مـا ميكــمل أن ينـتج
وما ميكمل أن يرتت  عنه ممل تغري يف املنظمة الثقافية احلضارية.لذلك تظل املشـكلة عالقـة وتظـل  ،السكانية يف أوراب

" الأ متثلها دول مشال  فريقيا قائمة.فحس  مصادر احللـف ة اوف احملللني االسرتاتيجيني ممل "القنبلة الدميوغرافي
ضفأ البحر األبي  املتوسط سنة ألف للميالد .مث بدأت الكفة متيل األطلسي فقد كانت الكفتان متساويتني بني 

حيـث عـادت 1985   مصلحة الضفة األوربية انطالقا ممل القرن الرابع عشر .واستمرت هذه الوضعية    غايـة 
فإن جمموع سكان 1999الكفتان    التساوي .منذ ذلك الوقت بدأت الكفة متيل لصاه الضفة اجلنوبية .وخالل

                                         
191
فبراير -هـ 1424ة ، ذو الحج330عبد هللا بن محمد المالكي : النمو السكاني المطرد والتنمية : تكامل أم تحد ! مجلة الفيصل العدد 

 .40-39م ، ص: 2004
192
 -Journal : le monde 2 septembre 1994  

 38نفس المرجع.ص: ، مخاطر خفية وراء برامج خدمات الصحة اإلنجابية - 193
194 -Quels défis géopolitiques pour l'Union européenne élargie à25? :PIERRE verluise .بتصرف يسير 
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وهو ما تنظر  ليه  ،ال  فريقيا سيتجاْو سكان الدول األوربية اجملاورم للبحر األبي  املتوسط بسبعني ملني نسمةمش
 . 195تلك املصادر أبن خطر حقيقي

عوامــل  ،دون أن ننســى ارتفــاع نســبة شــيخوخة ســكاهنا: فاخنفــاض معــدل اخلصــوبة وارتفــاع معــدل أمــد احليــام
، يتوقـع–فحسـ   سـقاطاهتم السـكنية -سـنة بـني صـفوف السـكان  60كثـر مـملتساهم يف ارتفاع نسبة الفئات األ

ْق دميغرايف ،2050حبلول   ..196أن ترتفع نسبة الشيوخ وينذر بكارثة ومأ
ْواجه ابلطالق.ان يعد اإلقبال على الزواجو    دراك يف هذه اجملتمعات ورغم ذلك فإن نسبة هذا النادر ينتهي 

 

 معدل الطالق  الطالق  الزواج  

 %  69 2.9 4.2 بلجيكا 

 %  60 2.4 4 السويد 

 %  51 2.4 4.7 أملانيا 

 %  51 2.6 5.1 اململكة املتحدم 

 %  48 4 8.4 الوالايت املتحدم 

 %  39 2 5.1 فرنسا 

 %  32 2 6.3 الياابن 

 %  14 1.2 8.9 الصني 

 http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=289 المصدا 
 ذ عرفـت نقصـا يف نسـبة املواليـد ، لشيء ابلنسبة للياابن يف اآلونـة األخـريم الـأ أتثـرت ابلقـيم الغربيـةونفس ا 
و ذا كانـت شـيخوخة ..حتـرر املـرأم وارتفـاع نسـبة الطـالق ،ارتفاع تكاليف السكمل والرتبية، أتخر سمل الزواج :نتيجة

                                         
195
 -thése politique militaire en vogue au pentagone et à l'OTAN' Révélation sur la   نقال عن كتاب الحركة

 90ص:، 2000ديسمبر ، لمحمد يتيم / منشورات الزمن، اإلسالمي بين الثقافي والسياسي
196
 -INED ،Population et sociétés ،N° 412 mai 2005 .بتصرف 
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الســـتهال  النـــاتج عـــمل القـــدرم الشـــرائية هلـــذه اجملتمـــع اليـــاابين تســـاهم حاليـــا يف دعـــم االقتصـــاد بســـب  مســـتوى ا
 197فإهنا ابملقابل يهدد ديناميتها السكانية!..الفئات

 حماولة العودم    الرشد: ..أوراب-ج
نقتطف  ،ذكرت فيه حقائق مرعبة ،الفرنسية يف أحد أعدادها ملفاك حول املعاشرم الزوجية V.S.Dنشرت جملة 
 منها ما يلي:

ْواج املخادنة ،أ يهدم حياتنانوع جديد ممل العالقات بد أما أن  ،وتتلخ  فلسفته يف أنه إبمكاننا أن حن  ، نه 
ْوجية فال . .  ن عدد الفاريمل ممل الزواج واملطلقني يف ارتفاع مستمر مليون  13أكثر ممل  ،نعي  االثنان حيام 

عام  723000فبلغت  ،فماذا اآلن؟! كذلك األسرم ذات العائل الواحد ارتفعت ،م1981حالة سنة 
 م . .1981وأكثر ممل مليون عام  ،م1975

طفل غري شرعي يف عام  63000 ،ْواج غري شرعي 155000وتعطي الدراسة اإلحصاءات التالية: 
واألطفال غري الشرعيني  ،400000م بلغت نسبة الزواج غري الشرعي 1981. . يف عام  1975

 آابئهم؟!% ممل الشباب الفرنسي جيهلون كل شيء عمل 60وأن  ،100000
 .198لذلك بدأت تتعا  األصوات وتؤسس اجلمعيات للمطالبة ابلعودم    قيم العائلة يف الغر 

 بما يُعرف  أوِ  املواليد األوروبيني تنبهوا هلذا األمر فرجعوا فصاروا ينادون ابلتناسل ملا رأوا عواق  قلة  ن
منح كل امرأم  ذ قرر برملاهنا يف  حدى جلساته .199وممل أول هذه الدول فرنسا -"اهلبوط يف معدل النمو السكاين

والدم. وجاء هذا التطور نظركا ملالحظتهم أن عددهم  ما يعادل مرت  شهريمل على كل -ذات الدخل احملدود  -
وهذه ممل أحد األسباب الأ  ،ذكرت موجودم يف أورواب كلها بنس  متفاوتة بدأ يف اهلبوط. هذه الظاهرم كما

  وتشجيع عملية التجنيس..! رم  ليهماهلج ترغمهم على فتح

 !ومواقف أبناء الصحوم اإلسالمية والدعوم املاكرم لتحديد نسل املسلمني..الغرب -د
مبشـكلة تزايـد عـدد  ..لطاملا دار احلديث عمل ربط مشاكل احليام بكـل جوانبهـا االقتصـادية واالجتماعيـة والثقافيـة 

األمـم املتحـدم أن تنشـأ منظمـة فرعيـة هلـا لتـدار  أوضـاع حالـة  هيئـة اضـطرتحـىت  ،السكان يف هذا البلـد أو ذا 
وهــي منظمــة صــندوق  ،احلاصــلة يف العديــد مــمل البلــدان وابلــذات املصــنفة ضــممل الــدول الناميــة ،التضــخم الكبــريم

( مليـارات نســمة 9السـكان والتنميـة. واـذا الصـدد يتنبـأ الصـندوق أبن عـدد سـكان العـامل سيصـل    أكثـر مـمل )
 !لكمل لألسف وجهت سهام االهتام    بلدان العامل اإلسالمي%(.50م أي بزايدم قدرها )2050سنة حبلول 

                                         
197
 -Atlaséco 2007 ،le nouvel observateur، p115 .بتصرف يسير 
198
سلسلة ، الحلول المقترحة -التفكك االسري االسباب الشيخة العنود بنت ثامر آل ثاني --د. صالح إبراهيم الصنيع  -أمينة الجابر د. - 

 .تقديم عمر عبيد حسنه، 83العدد، كتاب االمة
199
 م09/09/2003 :االماراتية جريدة البيان - 
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 هنـم يزعمـون أن دعـوهتم لوقـف النمـو ) :يقول األسـتاذ عـادل حسـني األمـني العـام حلـزب العمـل السـابق رمحـه هللا 
وهـي مقولــة ال  ،لفقــر يف هـذه األصــقاعالسـكاين يف آسـيا وأفريقيــا وأمريكـا الالتينيــة ترجـع    خــوفهم مـمل انتشـار ا

وهم الذيمل هنبوا ثرواتنا وفرضوا علينا التخلف  ،مث ممل أيمل أةهم كل هذا احلدب واحلنان ..تقوم على أساس علمي
 وأغرقوان اآلن يف الديون .  ،االقتصادي منذ قرون

على حسابنا فإهنم اليـوم يسـعون     ولُيثروا ،كما قتلوان يف املاضي ابلقنابل والرصاا لكي حكموا سيطرهتم علينا
ْدهارا وتنمية .  ،قتلنا ووأد عيالنا ممل أجل الغرض نفسه لكي نستمر يف الفقر  وليس ممل أجل أن حنقق ا

دور الصـليبية اجلديـدم ) :فيـذكر مـمل بينهـا ،ويسرد الدكتور حممـد البهـي عوامـل احنسـار اإلسـالم يف القـرن العشـريمل
 ذ  ،لنســل عمليــة قصــدت اــا الصــليبية اجلديــدم احلــد مــمل عــدد املســلمني يف العــاملوتنظــيم ا ،ابســم تنظــيم النســل

املعــروف أن املســـلمني مكرمـــون عنـــد هللا ابخلصـــوبة اجلنســـية الـــأ يراهـــا اآلخـــرون مـــمل أعـــدائهم خطـــرا علـــيهم  ذا 
  (السكاين ولذا حذر هؤالء األعداء البالد اإلسالمية مما يسمى االنفجار ،انضمت    اإلميان ابإلسالم

على حـد قـول األسـتاذ فهمـي هويـدي –ويف كتاب " الدولة العاملية األو  " ملؤلفه الكات  السياسي ذائع الصيت 
ذكـر أن لديـه مليـون سـب  تـدعوه لالعتقـاد أبن اإلسـالم هـو قـوم املسـتقبل الصـاعدم مشـريا    دليلـه يف ذلــك  –

مـــمل  1.7فـــاملرأم يف الـــدول املتقدمـــة تنجـــ  يف حياهتـــا  ،املأن األقطـــار اإلســـالمية هـــي األســـرع حـــوا يف العـــ :وهـــو
أمــا يف الــدول الناميــة غــري اإلســالمية فمعــدل  ،1.2ويف دول االحتــاد الســوفيأ الســابق كانــت تنجــ   ،األطفــال

 بينما املرأم املسلمة تنج  يف املتوسط ستة أطفال.  ،4 ،5اإلجناب يصل    
الـأ تنعقـد هلـا املـؤمترات وتقـام  وممل هنا يتبني لنا أن الزايدم السـكانية :ديلرتسي  االستغالل االقتصا وهي مؤامرم

هلا اجملـالس واإلدارات وتطلـق هلـا التصـرحات والـدعاايت وتصـنع منهـا للفشـل مشاعـات مشـكلة مسـتوردم ال ختـ  
 !العامل الثالث بقدر ما خت  الغرب الذي ضاق اا يف بالده نقصاان وأخذ يصدرها  لينا تنقيصا

مـا يهـدد ابملـوت ) :حتت عنوان " القنبلة الدميوغرافيـة خدعـة لرتسـي  االسـتغالل "  اطبـا الغـرب :ويقول جارودي
هو حوذجكم اجلنوين الذي ما فتئتم منذ سسة قرون حتاولون فرضه على الكرم األرضية أبسرها بواسطة االستعمار 

ي  الصحراء ممل داكار    مقديشـيو بواسـطة مضـخات ختص) :ويقول (يف البداية مث بواسطة صندوق النقد الدوي
 ن مــؤمتر ) :ويقــول (أي مــا يعــادل بنــاء حاملــة طــائرات ،مليــار دوالر 1 ،5ابلطاقــة الشمســية يكلــف  مائيــة تعمــل

القاهرم ال جي  أن يسمح بصل  اإلنسانية على صلي  مـمل ذهـ  حملاولتـه اإلبقـاء علـى مثـل عالقـات القـوم هـذه 
 .)أكثرية مستغلة بني أقلية مالكة و 

أن الفزع ممل االنفجار السكاين  حا خططت له حركـة أعطـت مصـانع وسـائل منـع  :ويف رأي الدكتورم جريمني جرير
عنـدما لهـرت نشـرم صـغريم  1954وقد بدأ الفزع مـمل االنفجـار السـكاين أول مـا بـدأ عـام  ،احلمل أسواقا جديدم

قامـت  1960وحبلـول عـام  ،هو  رتع  حدى وسائل منع احلملو  ،حتمل اسم القنبلة البشرية أصدرها هيو  م مور
وهــي احلملــة الــأ جنحــت بعــد ســت ســنوات يف  ،مؤسســة مــور حبملــة أمستهــا محلــة الطــوارد اخلاصــة بســكان العــامل
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وقــد رمســت احلملــة صــورم للعــامل وقــد اجتاحتــه جحافــل اجليــاع   ،احلصــول علــى دعــم حكومــة الــوالايت املتحــدم هلــا
ْعمهـم  –وهم يستنزفون موارد الغـربيني  ،مل الشعوب السمراء والصفراءم ،كثريي النسل الـذيمل التزمـوا  –حسـ  
وهكذا على حد تعبري جريمني جرير أصبحت  وع الباحثني حسـين النـوااي جمـرد أدوات لنظـرايت  ،بتحديد النسل
 فجة ميينية . 

   بعـ  اجلوانـ  الالأخالقيـة  –لعشـريمل وهـي  حـدى نصـريات احلركـة النسـائية يف القـرن ا –هذا وتشـري الباحثـة 
 Theاألنثـــى اخلصـــي )وقـــد جـــاء ذلـــك يف كتـــاب هلـــا بعنـــوان  ،والال نســـانية ملنـــع احلمـــل يف العصـــر احلـــديث

FemaIe Eunuch) وأصـاامل العقـم وتقـدمت اـمل  ،النسوم اللوايت اندفعمل وراء حبوب منع احلمل :وتقصد
وهــي  ،ئــزاْ وهـي تــديمل نزعــة النـاس يف الغــرب    " املتعـة العقيمــة "السـمل . وتظهــر الـدكتورم جريــر نوعــا مـمل االمش

وهـي نفـس املتعـة الـأ يسـميها القـرآن الكـرمي  ،تقصد بذلك متعة اجلنس احملصنة ضد اإلجناب بوسائل منـع احلمـل
 .  النساء 24 (وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أبموالكم حمصنني غري مسافحني)يف قوله تعا   200(سفاحا)
ْيها القدميطريقة  وممل أغرب ما قرأت ؛  ؛ ما قامت به حكومة بوذية يف بورمـا مـمل اختـاذ يف منع النسل  جديدم يف 

ْواج املسـلمني ، وسائل متعددم للقضـاء علـى الوجـود اإلسـالمي بتلـك الـبالد لـذلك عمـدت     صـدار قـرار مبنـع 
وحكومة بورمـا شـددت احلصـار علــى ..ين  سـرائيلفهو يف مسـتوى قـرار فرعـون بقتـل ذكـور بـ..ملـدم ثـالث سـنوات

لكنهــا ملــا رأت أن  ،نسـل املســلمني يف "أراكــان" عنــدما فرضــت شــروطا قاســية لــزواج املســلمني منــذ عشــر ســنوات
 201سياستها هذه فشلت عمدت    هذا القرار الغري ..

 مسلم اي جبال لمل تقهريين ***صارمي قاطع وعزمي حديد
 ***وطريقي حواجز وسـدود!ال أابي ولو أقيمت بـدر 

 !اهلولوكوست اإلسرائيلي ضد الدميغرافية الفلسطينية:فوبيا النسل اإلسالمي الفلسطيين - هـ

ألمانة سر  يف اجتماع "شلومو اليف"عضو الكنيست  عقول اإلسرائيليني    درجة متكمل اهلاجس الدميوغرايف ممل 
أييت وقت نصبح فيه  وقد ،كبري ممل العرب يف البالد: "يقلقين العدد الهقولصرح ب 1949حزب العمل عام 

اليهودي  ،احملللني يف جملة "أتالنتك" األمريكية الواسعة النفوذ كذلك رأى أحد كبار  ."األقلية يف دولة  سرائيل
 .202(الصراع بني العرب و سرائيل ليس قابالك للحل بسب  الصراع على الدميوغرافيا أن)":بنيامني شفارتز"

الوجودي بني اليهود  عنصر حاسم يف الصراع ،ألحداث العامل يرى أن لاهرم التزايد السكاينفاملتتبع 
 ،خبري اجلغرافية والدميوغرافية ،أرنون سوفري فالربوفسور ،ق والشهاداتئويؤي د ذلك بعدد ممل الواث ،والفلسطينيني

ة واليهودية أصبحا عنصراك حامساك يف  سرائيل" وأن رحم املرأم الفلسطيني يرى أن "الرحم الفلسطيين ستقضي على
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ْممل الطوفان هذا "و ين ،الوجودي املرير بني اليهود والفلسطينيني الصراع ما الفرق بني رحم املرأم  ،أتساءل يف 
 ،العربية بشكل عام وبني رحم املرأم اليهودية؟. وهل اهلدف ممل حتديد نسل الفلسطينيني الفلسطينية أو العراقية أو

وكل حاقد على  ،وأمريكا هو حتقيق أمل وأحالم الصهيونية ؛د نسل العرب  يعاك وبطرق  تلفة وممل مث حتدي
حىت يتم  سحق  ،مشروع الشرق األوسط الكبري وهل ننتظر حنمل العرب واملسلمون النائمون ،العرب واإلسالم
كتابه  يف ،ن سوفري ممل جامعة حيفاأرنو  الربوفيسورتنبأ عامل الدميوجرافيا اليهودي املعروف  لقد تراثنا وديننا؟!

سيصبحون أقلية يف املنطقة   اطر واحتماالت" أبن اليهود 2020- 2000الشهري " سرائيل: دميوجرافيا 
آراء   ن اليهودي للدولة اإلسرائيلية مهدد ابلزوال". وابلتاي فإن الطابع ،الواقعة بني األردن والبحر املتوسط

يف انفصال  سرائيل  وقد رأى أن احلل ممل وجهة نظره يكممل ،جملتمع اليهوديسوفري دقت انقوس اخلطر يف ا
عمل اخلريطة خالل  الصهيوينالكيان  و ال  فإن النتيجة ستكون اختفاء ،السريع عمل املناطق الفلسطينية

وهي جلنة متخصصة يف متابعة كل ما  ،فقد أفاد تقرير صادر عمل اللجنة األردنية لشؤون القدس . 203سنوات!"
رغم التضييقات الأ  ،أن نسبة الزايدم بني السكان الفلسطينيني يف مدينة القدس ،يتعلق أبوضاع املدينة احملتلة

بلغت العام املاضي سبعة أضعاف الزايدم  ،متارسها سلطات االحتالل الصهيوين على سكان القدس الفلسطينيني
 يف أعداد املستعمريمل الصهاينة يف املدينة.

األب  -)جامعة حيفا( Arnon Sofer الربوفسور أرنون سوفر يقرتح-على قول الصهيونيني–ر خلطورم األمو  
املقرتحة  احللول - سرائيلاخلطر الدميوغرايف" الفلسطيين على مستقبل يهودية  " املؤسس البتداع ما ابت يسمى

التقدم رويداك  مث ،والدمج ،عيوالطرد اجلما )هولوكوست غزم أخريا(بدءاك ممل اإلابدم اجلماعية ،حلل هذه املشكلة
حيث أثبت هذا  ،الدائمة على الفلسطينيني يصل    "اخليار الواحد" املتمثل لديه بـ "الرقابة ،حنو التعددية
  يف نظره جناعته بشكل كبري. األسلوب

 الزايدم السكانية ليست عائقا أمام التنمية والتقدم..شهد شاهد ممل أهل الغرب! *
 ذ  ،عنصرا منشطا للتنميةباحثني املتخصصني يف الغرب ممل مقاربة ترتكز على أن النمو الدميغرايف تنطلق ثلة ممل ال 

يرى هؤالء أن فرتات الرخاء تكون مصحوبة دائما ابرتفاع يف عدد السكان .وهكذا سجلت  يرلندا يف القرن التاسع 
نذ وقت طويل أمهية تنمية املوارد البشرية عشر تدهورا اقتصاداي نتيجة اخنفاض سكاهنا.وقد أكد علماء االقتصاد م

ــر " ثروم األمم " أن كافة  A . SMITH حيث ذكر " آدم مسيث ،يف حتقيق النمو االقتصادي " يف كتابه الشهيــ
حقيقة أن  ،القدرات املكتسبة والنافعة لدى سائر أعضاء اجملتمع تعترب ركنا أساسيا يف مفهوم رأس املال الثابت

ومع ذلك تعد هذه املواه  جزءا هاما ممل ثروم الفرد الأ تشكل  ،أثناء التعلم يكلف نفقات مالية اكتساب القدرم
 " A . MARSHALLبدورها جزءا رئيسيا ممل ثروم اجملتمع الذي ينتمي  ليه .كما أكد " الفريد مارشال 
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ى أنواع رأس املال قيمة هو رأس املال أمهية االستثمار يف رأس املال البشري ابعتباره استثمارا وطنيا ويف رأيه أن أعل
واالقتصاد ذاته ذو قيمة حمدودم  ن مل يستغل يف  ، ذ عمل طريق اإلنسان تتقدم األمم ،الذي يستثمر يف اإلنسان

سبيل التقدم وذلك عمل طريق القوى البشرية الأ حتول الثروات ممل جمرد كميات نوعية    طاقات تكنولوجية 
السكاين "ان التزايد :R.BARREنشود .وكت  االقتصادي الفرنسي رميون ابر الفرنسي متنوعة حتقق التقدم امل

 على التقدم". األمةيرغم 
وبوسرب الذيمل يرون انه ممل اخلطأ اعتبار الزايدم املطردم يف السكان  وكالر ، ألربت هريمشان* ممل أمهه أيضا 

الزايدم تعمل على  جياد قوم ضاغطة تؤدي    مضاعفة  بل يرون أن هذه، ابلنسبة    الدول عائقا للعملية التنموية
 :اجلهد ممل قبل السكان أنفسهم لتحسني مستوايهتم املعيشية مما يسرع العملية التنموية

تؤكد  ممل األوائل الذيمل الحظوا أن املعطيات الواقعية وامليدانية ال، االسرتاي كولني كالر  *يعترب االقتصادي 
ويرى أن العالقة بني ارتفاع الدخل الفردي  ،ة بني النمو الدميوغرايف والنمو االقتصاديأطروحة العالقة السلبي

 والزايدم يف عدد السكان عالقة اجيابية .
الذي يرى فيه عمال قواي يساعد يف  ،فقد عدد جمموعة ممل األدلة لصاه النمو الدميوغرايف ،*أما جوليان سيمون 

 بداع اإلنسان ميثل املورد الوحيد الذي ميكنه أن حل وحد ممل مشكلة ندرم  فهو يرى أن ،حل املشكالت اإلنسانية
 املوارد األخرى .

دراسة حول السكان  ،مولت األكادميية الوطنية للعلوم يف الوالايت املتحدم األمريكية، 1986* ففي سنة  
فوجدت انه على العموم  ،غرايفوقامت بتحليل سلسة ممل التصرحات حول اآلاثر السلبية للنمو الدميو ، والتنمية

 ليست هنا  أدلة واقعية تسندها.
 ،األوروبيني عموما الدميغرايف األملاين هريفين  بريم على رأس اخلرباء املتحمسني للتكاثر والتناسل بني يوجد العاملو  

نعطف الدميغرايف" منها كتاب "امل ،املبيعات وله يف ذلك مؤلفات مثريم حققت أرقاما قياسية يف ،واألملان خصوصا
 21ويؤكد بريم يف كتاابته أن القرن الـ.2005الصادر سنة  "وكتاب "اجليل الذي ضاع ،2001الصادر سنة 
يلقي ابألحكام  والربوفيسور بريم ليس ممل النوع الذي ،دميغرافية ال سابق هلا ابلنسبة للنوع البشري" يتميز "بثورم

فعندما يتحدث عمل "ثورم املعامل .الرايضية عطيات اإلحصائية واملعادالتبل يؤيد كل ما يقول ابمل ،السوداوية جزافا
ستكون أورواب  ،بذلك شيئا ملموسا جدا: خالل هذا القرن الذي اليزال يف بدايته يقصد ،أي املعامل الدميغرايف ،د"
 .دىامل ولكنه قطعي وطويل ،ليس مذهال فقط ،القارم الوحيدم الأ يسجل اا اخنفاض دميغرايف هي

% ممل 25سكان أورواب ميثلون حواي  كان  1950ففي سنة  ،وهذه بع  األرقام املدققة الدالة على هذا األمر
 .204% فقط7لتصل     2050وستزداد ترداي يف عام  ،%11واليوم هوت هذه النسبة     ،سكان العامل
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ْمـة السـكان والغـذاء يف اخلمسـينيات  الثـورم اخلضـراء سـوف تتفـوق علـى   ن ":قال أحد ساسـة اهلنـد معلقـا علـى أ
 . »االنفجار الدميغرايف وحتفف ممل مأسام الغذاء 

 ؟!ترويج الفكرم ممل العلمانيني يف العامل اإلسالميوملاذا  ؟*ملاذا اهللع الغر  
 ذ يقــول: تشــري لــاهرم النمــو الســكاين يف أقطــار الشــرق اإلســالمي     ابول مشتــزيقــول املفكــر األملــاين الشــهري  

احتمال وقوع هزم يف ميزان القوى يف العامل كلـه. يقـول هـذا املفكـر األملـاين: فـإن مـا لـدى الشـعوب اإلسـالمية مـمل 
وهـذا الكـم اهلائـل يف اإلنتـاج البشـري  ،ة البشـريةخصوبة بشرية تفـوق مـا لـدى الشـعوب األوربيـة مـمل هـذه اخلصـوب

يهيــئ الشــرق    أن ينقــل الســلطة مــمل األوربيــني    الشــرق املســلم يف مــدم ال تتجــاْو بضــعة عقــود. ويؤكــد هــذه 
 ذ يقـول:  ن الـزايدم السـكانية املضـطردم يف دول  ،احلقيقة أيضاك: املفوض السابق لشئون الالجئني ابألمـم املتحـدم

الثالــث يف الــدول اإلفريقيــة بصــفة خاصــة تشــكل هتديـداك أمنيــاك جلميــع الــدول األوروبيــة بصــور مباشــرم. ويؤكــد العـامل 
ْارم الـدفاع األمريكيـة فلقـد أجـرى هـذا املركـز سلسـلة مـمل  ،هذه احلقيقـة أيضـاك: مركـز الدراسـات اإلسـرتاتيجية يف و

 ذ تقــول هــذه  ،ذه احلقيقــة املزعجــة املرعبـة هلــموانتهــت هــذه الدراســات    هـ ،الدراسـات طيلــة الســنوات املاضـية
الدراسات:  ن الـزايدم املضـطردم يف النمـو السـكاين لـدول العـامل الثالـث يهـدد بصـورم مرعبـة املصـاه اإلسـرتاتيجية 
األمريكية بصورم مباشرم. مث تقول الدراسة: فيج  على الوالايت املتحدم أن تبذل اآلن جهوداك كثريم لوقف النمو 

 .205اين للعامل الثالث بقدر ما تبذله الوالايت املتحدم ممل جهود يف  نتاج األسلحة اجلديدم املتطورمالسك
يف  والغربيـة ن الشـعوب األوربيـةأمفـاده:  -كما ذكران آنفا-هنا   اوف كبريم لدى العديد ممل قادم الغرب ذن ؛ 

وهـم يعرفـون ملـاذا تنقـرض شـعوام؟ يعرفـون  طريقها    االنقراض  ذا بقي العد العكسي يف معدالت حو السـكان.
السب  الكاممل وراء تناق  السكان يف أوراب..  ن أهم سـب  يكمـمل وراء ذلـك هـو الـدعوم    حتديـد النسـل الـأ 

ْرعـــت يف الذهنيـــة األوربيـــة فكـــرم:  ن  جنـــاب األوالد هـــو عمـــل خـــاطئ ،راجـــت أوراب يف الســـتينات ولـــل  ،والـــأ 
ن اخلطــأ لــيس يف عمليــة اإلجنــاب بــل يف أ ،ل نســلهم. واليــوم اكتشــفواءكــرم حــىت تضــااألوربيــون حملــون هــذه الف

جـاءوا اـا  ،الدعوم    حتديد اإلجناب. واليوم ومع األسف الشديد صدروا لنا هذه الـدعوم بعـد أن ذاقـوا مسـاوئها
وا اــذه الــدعوم نســتطيع أن    العــامل اإلســالمي ليــدعوا املســلمني    حتديــد النســل. وبعيــداك عــمل اهلالــة الــأ أحــاط

فقـد وجـدوا يف هـذه الـدعوم السـالح  ،أهنـا مـمل أجـل دفـع املسـلمني    التضـاؤل ،نستقصي أهـداف الغـربيني منهـا
الفتــا  القــادر علــى أضــعاف املســلمني بعــد أن فشــلت أســلحتهم األخــرى. نتســاءل ملــاذا ال يطــالبون اليهــود يف 

جند اليهود ال يعريون أية أذن صاغية هلذه الدعوم؟ ملاذا تشجع  سرائيل فلسطني املغتصبة بتحديد النسل؟ ملاذا ال 
حىت البع  منـا يعتربهـا مـمل  ،ملاذا حترم  سرائيل الدعوم    حتديد النسل وحنمل املسلمون حنلها ؟اإلكثار ممل النسل

املسلمني وال عالقة الواجبات كالصوم والصالم والعياذ ابهلل.  ن قضية حتديد النسل دعوم سياسية هدفها تضعيف 
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هلــا ابألمــور االقتصــادية ابلــرغم ممــا يقولــون. فــنحمل نتســاءل: ملــاذا حتديــد النســل؟ هــل أن الســنمل اإلهليــة تغــريت يف 
الكــون؟ أم أن الطبيعــة و لوقــات هللا تبــدلت؟ أم أن أحكــام هللا ســبحانه ختــت  بزمــان دون آخــر؟ أم لقلــة أراضــينا 

  تنا؟ومياهنا؟ أم لقلة مواردان و مكاان
 !وجدلية التخلف والتنمية..النمو الدميغرايف*
  ن تقسيم العامل    مشال وجنوب هو يف األساس تقسيم اقتصادي يرتبط ارتباطا وثيقا ابلنظام «

االقتصـادي العــاملي الــذي يتكـون مــمل دول املركــز الرأمساليــة الصـناعية والــأ حتقــق تقـدمها ورفاهيتهــا علــى حســاب 
ْالــت  . يف هــذا النظــام (دول اجلنــوب)لــف األطــراف اســتغالل و فقــار و خت فالــدول االســتعمارية الــأ كانــت وال 

تنه  وتستغل ثـروات وخـريات الشـعوب حتـاول فـرض  رادهتـا وهيمنتهـا علـى العـامل مـمل خـالل اإلبقـاء علـى النظـام 
   »206...االقتصادي العاملي

جــة طبيعيــة حلــال التبعيــة الــأ حتياهــا معظــم الــدول ســيطرت املفــاهيم الغربيــة وســادت علــى الثقافــة اإلســالمية كنتي 
اإلسالمية ومنها تفسري املشكلة االقتصادية على أهنا مشكلة النـدرم فتتعـدد حاجـات اإلنسـان املاديـة وتنمـو حوهـا 

والكفيلـة إبشـباع تلـك احلاجـات  املطرد عرب الزمان واملكان مقابل ندرم الثروات الطبيعية يف جوف األرض احملدودم
 ا يطلق عليه "شح الطبيعة" ويصورون اإلنسان على أنه يف صراع معها على البقاء .ومب

احلقـائق تــدح  هــذه الـدعوم فاإلنســان ال يــزرع  ال أقــل مـمل نصــف األراضــي الصـاحلة للزراعــة يف العــامل ويف بعــ  
ب أن يفسـر املشـكلة فهل هذه حقا مشـكلة النـدرم يف املـوارد كمـا حلـو للغـر ، ال يصل    اخلمس الدول املتخلفة

 207االقتصادية أم يف استغالل املوارد املتاحة )النعم ابملفهوم اإلسالمي(؟
ْدايد عـدد السـكان المُتثـ ل  جنـد أن   :الشـاملة مشـكلة وعائقـا لتحقيـق التنميـة سأضرب مثال ينفي أن فكرم ا

وهي تستورد املواد  ،ان مصرويبل  عدد سكاهنا ضعف سك ،الياابن جزر بركاني ة تبل  مساحتها ثلث مساحة مصر
بــل تكـاد تكـون الدولـة االقتصــادي ة  ،اخلـام حـىت البـرتول. وعلــى الـرُّغم مـمل ذلـك جنــدها يف مقدمـة الـدول الصـناعي ة

أي  ،% مـمل عـدد سـكان أورواب3ويبلـ  عـدد سـكانه  ،األو  يف العامل. وتبل  مساحة السـودان ربـع مسـاحة أورواب
وعلى الرغم ممل ذلك كل ه جنـد أن  املشـكلة  ،مل كثافة السودان الغين ابلثروات الطبيعي ةأن  كثافة أورواب أكرب بكثري م

مليــون   9فمســاحتها تبلــ   ،الــأ تعتــرب دولــة عظمــى ،االقتصــادي ة تتفــاقم يف الســودان ولــيس يف أورواب. أمــا الصــني
حة الصني تقل عمل مساحة العـامل مليون نسمة تقريباك. أي أن  مسا 300ويبل  عدد سكاهنا مليار و  ،كيلومرٍت مربع

مليــون كيلــومرٍت مربــع ويزيــد عــدد ســكاهنا عــمل العــامل العــر  مبــا يقــارب املليــار نســمة. وتبلــ   5العـر  مبــا يقــارب الـــ 
 ،ويعي  فيها عدد ممل السكان يقارب عدد سكان العامل العر  ،مليون كيلو مرت مربع 9مساحة الوالايت املتحدم 
  تزال حباجة للهجرات الأ ترفد تطورها وتصنيعها. وعلى الرغم ممل ذلك ال

                                         
206
 بتصرف 136و 135العالم المعاصر والصراعات الدولية ص:  سلسلة عالم المعرفة - 
207
ربيع ، 476العدد، مجلة الوعي اإلسالمي، نحو نظرية إسالمية لتفسير التخلف في العالم اإلسالمي :مصطفى محمود عبد السالم - 

 23ص، 2005و /ماي 1426اآلخر 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

127  

 بذلك يتضح أن  املشكلة االقتصادية ال عالقة هلا ابلكثافة السكاني ة.
 فأيمل تكممل املشكلة  ذن؟

ويف حقيقــة فعاليتــه.  ن  معــدل ســاعات  ،تكمــمل حقيقــة املشــكلة االقتصــادي ة يف اإلنســان؛ يف درجــة وعيــه
هـو سـبع سـاعات يف اليـوم. يف املقابـل جنـد أن  املعـدل يف مصـر  ،علـى مـدار السـنة ،نالعمل للفرد الواحد يف اليااب

بــل يف واقـــع  ،ســاعة.  ذا عرفنـــا ذلــك نــدر  أن  املشـــكلة يف مصــر ال تكمــمل يف عـــدد الســكان هــو أقــل مـــمل ربــع
ين الواحــد فكيــف ال يكــون هنــا  مشــكلة اقتصــادي ة وســكاني ة يف الوقــت الــذي تعــادل فيــه فعاليــة اليــااب ،اإلنســان
 208مصرايك؟! 28فعالية 

ايدم  ،وتفعيل األفراد ،ممل استغالل مواردها ال بد هلا ممل نشر الوعيواإلسالمية  حىت تتمكمل الشعوب العربي ة  و
نكون معنيني ابلنهوض العلمي وابلتطور التكنولوجي  ويطل  ذلك على وجه اخلصوا عندما ،عدد السكان

 احلل ال يكممل يف احلد ممل النسل بل يكممل يف تفعيل اإلنسان ويف االرتقاء وابلتصنيع الثقيل. ممل هنا نرى أن  
 ،وستبقى املوارد والثروات هنباك لألمم الغربي ة ،بوعيه.  ن  احلد ممل النسل ال حل املشكلة  ذا مل يتغ ري اإلنسان

مقارنة ابلدول  وسيكتشف العرب أن  وجودهم يكون مهدداك  ذا ما بقيت الكثافة السكاني ة على ض لتها
 . ذن املشكلة تعود    ما يلي:املتقدمة

 ،غيـاب تكـافؤ الفـرا ،العـدل يف األعطيـة :تخلي عمل املنهج اإلسالمي يف التنمية )البعـد عـمل تطبيـق شـرع هللاال-
االنصــياع ألحكــام الغــرب الكــافر رغــم  الفتهــا  –هتريـ  أمــال املســلمني    البلــدان الغربيــة دون االســتفادم منهــا 

الـراب هـو  يـدْ االقتصـاد املعاصـر  -النظام االقتصادي اإلسالمي نظام أخالقي تربوي -(..لقيمنا اإلسالمية الثابتة
–التنميـة البشـرية أهـم عناصـر التنميـة االقتصـادية يف الفكـر اإلسـالمي..فالربامج التنمويـة املسـتقام مـمل الغـرب  –

ْادت مشـكلة التخلـفليست تنمية بقدر ماهي ت -كما يرى أغل  االقتصاديني ، نمية للتخلف وتكريسا له؛ فقد 
ايدم البطالــة واســتفحاهلا ــل  ــري مــمل املشــكالت مث ــل تفــرع عنهــا الكث ضــعف  ،تضــخم حجــم املديونيــة اخلارجيــة ،ب

ابعتبار حمور التنمية وقط  الرحى –فأغل  الربامج التنموية تركز على اجلوان  املادية وهتم  اإلنسان ..اإلنتاجية
 !ال يعين البتة أننا يف عمق التنمية..فالعمارات الفارهة والطرق السيارم الأ تتزيمل اا البلدان املتخلفة -يةيف العمل

ويزخـر  ،فالعـامل اإلسـالمي ميتلـك أراضـي شاسـعة صـاحلة للزراعـة والعمـارم وميتلـك  ـزوانك كبـرياك مـمل امليـاه سوء استغالل املـوارد:-
 ذ لـيس هنـا  أي موجـ  هلـذا العمـل.  ،وال حتصى. فممل غري الصحيح  طالق أبواق حتديـد النسـلابملوارد واإلمكاانت الأ ال تعد 

ْراعيـــة ومعدنيــة ونفطيــة. لكــمل    أيــمل تــذه  هـــذه املــوارد؟ وملــاذا جتمــد تلــك الثـــروات؟ اتثــرو ب تزخــرالبالد اإلســالمية فــ   هائلــة 
 كالعيس يف البيداء يقتلها الظمأ***واملاء فوق لهورها حممول!

                                         
208
، دبي، دائرة األوقاف، كامل القيسي، شبهات حول الزيادة السكانية ودفعها من منظور إسالمي :إلىللتوسع في الموضوع الرجوع  - 
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ْمـة الغذائيـة واالقتصـادية بشـكل أعـم هـي أحـد منعكسـات أنظمـة االسـتبداد  لسنا حباجة    التأكيد على أنو   األ
ويكفــي أن  ،والســواعد واخلــربات واألمــوال -كمــا ســنرى الحقــا-الــأ ســامهت بطــرد العقــول ،والظلــم االجتمــاعي

هــــذا يف  طــــار  ،مليــــار دوالر 850 أبن رؤوس األمــــوال العربيــــة املســــتثمرم يف اخلــــارج وصــــلت    حــــدود :نقــــول
وكيـف تعـام  فممل أيـمل تتحقـق التنميـة..أما يف جمال هجرم العقـول والسـواعد واخلـربات فحـدث وال حـرج ،األموال
ْمة  .209! ؟األ

ــ  ــة مــا مقــداره دوالري يف اليــوم يف اليــوم لكــل مــزارع عــمل كــل بقــرم .بينمــا حنــمل يف العــامل  ملففــي فرنســا تــدفع الدول
ـــــدم الـــــدعم يف محـــــالت انتخابيـــــة تســـــفر يف الغالـــــ  عـــــمل فـــــْو أشـــــخاا هـــــدفهم حتقيـــــق مـــــ رام  اإلســـــالمي يُق

 ،ويقدم الــدعم ملهرجــاانت غنائيــة تستضــيف ســاقطات العــامل العــر  والغــر !تثري غرائــز الشــباب التائــه..الشخصــية
يها على تيه! يقدم الدعم الغارق يف أتون العطالة أبنواعها!يقدم الدعم ألنشطة رايضية ةفهة تزيد األمة اإلسالمية ت

ــوات فضــائية فاضــحة..!! وهــذا لــيس تشــفيا ــذي تكرســه العقليــة  ،لقن ْم ال ولكــمل تشخيصــا للوضــع املــزري واملتــأ
والتفكري اجلـدي يف  جيـاد حلــول اسـتعجالية حتـد وتقطــع الطريـق علــى !الضـيقة علـى نفســها إليقـاظ القلـوب الغافلــة

 املفسديمل والنرجسيني!!
 ة  حا تضيق على أصحاب اهلمم الدنيئة!فاألرض فاسحة واسع 

 العالم اإلسالمي.. مؤشرات اقمية
 ا

 القيمة ملؤشر

 2مليون كم 32 املساحة اإل الية 1

 كم  760، 168 احلدود الربية 2

 كم  347، 102 احلدود البحرية 3

 2كم  175، 820، 28 مساحة اليابسة 4

 2كم  649، 558 مساحة املياه 5

 26 المية يف أفريقياعدد الدول اإلس 6

 27 عدد الدول اإلسالمية يف آسيا 7

 2 عدد الدول اإلسالمية يف أمريكا اجلنوبية 8

 3 عدد الدول اإلسالمية يف أورواب 9

 %3، 11 نسبة األراضي الزراعية 10
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  2ألف كم 658 مساحة األراضي املروية 11

 883، 441، 361، 1 سكان العامل اإلسالمي 12

 مليون نسمة 852 الدول اإلسالمية يف آسياسكان  13

 مليون نسمة 438 سكان الدول اإلسالمية يف أفريقيا 14

 %2، 2 متوسط نسبة النمو السكاين 15

 6، 4 سنة فما فوق 65الفئة العمرية ممل  16

 %2، 57 سنة 64 – 15الفئة العمرية ممل  17

 %39 الفئة العمرية دون الرابعة عشرم 18

  30 الت الوالدم/ ألف نسمةمعدل حا 19

 11، 10 نسبة الوفيات/ ألف نسمة 20

  8، 67 معدل وفيات األطفال/ ألف نسمة 21

 عاما 61 معدل العمر املتوقع عند الوالدم 22

  2534 متوسط نصي  الفرد ممل السعرات احلرارية 23

 %2، 63 نسبة التعليم 24

 %4 ومي اإل ايمعدل اإلنفاق على التعليم ممل الناتج الق 25

 دوالرا  123 اإلنفاق الصحي اليومي على الفرد الواحد 26

 مليار دوالر 72 اإلنفاق العسكري 27

 مليار دوالر 3483 الناتج احمللي اإل اي 28

 دوالر 3934 حصة الفرد الواحد ممل الناتج احمللي اإل اي 29

 %24 حصة قطاع الزراعة ممل الناتج احمللي اإل اي 30

 %30 حصة قطاع الصناعة ممل الناتج احمللي اإل اي 31

 %46 حصة قطاع اخلدمات ممل الناتج احمللي اإل اي 32

 %37 نسبة السكان حتت مستوى خط الفقر 33

 %14 معدل التضخم 34

 مليون نسمة 395 حجم القوى العاملة 35

 %2، 19 نسبة البطالة 36

 مليار دوالر 43 حجم الواردات 37
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 مليار دوالر 358 حجم الصادرات 38

 مليوان 222 عدد أجهزم الراديو 39

 مليون  102 عدد أجهزم التلفاْ 40

 مليوان 56 عدد اهلاتف العادي 41

 ماليني 10 عدد التلفوانت اخللوية )النقال( 42

 5، 16 عدد أجهزم الكمبيوتر/ ألف نسمة 43
 

  عداد أمساء امللكاوي، شراتاملرجع:حالة العامل اإلسالمي أرقام ومؤ 

ممل املعرتف بـه عامليـا أن البـاحثني والعلمـاء وطلبـة الدراسـات العليـا ، خصوصـا يف  موارد بشرية مؤهلة مفقودم: -
التخصصات العلمية والتقنية واالقتصـادية املميـزم ، يعتـربون ثـروم وطنيـة تفـوق يف قيمتهـا أي ثـروم وطنيـة أخـرى ، 

 ية كالنفط والغاْ.ممل ضمنها الثروات الطبيع
وغالبا ما يطلق على هذا النوع ممل -كما ذكر أحد الباحثني املصريني – 210وتعد لاهرم هجرم الكفاءات والعلماء

ابللغة  Immigration des cervauxابللغة االجنليزية  أو  Brain drain اهلجرم "نزيف العقول"
وعلى الرتكي   ،وامل املؤثرم على تطور االقتصاد احملليممل الدول العربية مثال    اخلارج أحد أهم العالفرنسية 
. وتكتس  هذه الظاهرم  وعلى تكريس للتخلف العلمي والتقين ، وترسي  ثقافة التبعية للغربللسكان  اهليكلي

ختلت عمل  مثال فرنساف ؛لل تزايد أعداد املهاجريمل خاصة ممل الكوادر العلمية املتخصصة  يفأمهية متزايدم 
رمسي السابق املتعلق بتشجيع الطلبة األجان  الذيمل يتلقون الدراسة يف جامعاهتا ومعاهدها على العودم موقفها ال

الف طال  17   أوطاهنم وغدت تشجعهم على البقاء على أراضيها .وجتدر اإلشارم هنا    أن هنا  حواي 
يس اآلن ومبحفزات قانونية على  غراء وتعمل ابر    .مغر  يف املؤسسات التعليمية الفرنسية ممل معاهد وجامعات

أصحاب املواه  والكفاءات ممل علماء وابحثني ابلبقاء بشكل هنائي على أراضيها ، وتسعى جاهدم الستقطاام 
كما أكد على -طبعا على األوراق–احملرمة قانونيا وأخالقيا  للعمل يف  ترباهتا ومؤسساهتا،وهو مايعتربممل السرقة 

ني يف العامل . وقد قدرت مؤسسات أوربية أن خسائر الدول العربية نتيجة استنزاف العقول ذلك عدد ممل السياسي
مليار دوالر . ذن ما اجلدوى ممل  رسال بعثات طالبية    البلدان األوربية 200خالل اخلمسة عشر سنة املاضية 

  . 211  دون استفادم ذويها منها ؟   خاصة يف لل عملية االمتصاا هذه 

                                         
لحصول ..بال حدود؛ مما تكبده من صنوف المضايقات-مما يدمي القلب ما صرح به الدكتور فاروق الباز في برنامج تلفزيوني على قناة الجزيرة - 210

ي بلدان إسالمية ؛ أن مغنية ساقطة تستعرض مفاتن جسدها تحصل على مبالغ وأكد بقلب المحترق مما يشاهده ف..لكن دون جدوى..على عمل في بلده

 لكن العالم يكون عرضة لإلهمال! وهلل در الشاعر إذ يقول:..خالية

 أمور يضحك منها السفهاء*** ويبكي لعواقبها اللبيب!!!
  بتصرف يسير(.2006ابريل 1374/2جريدة التجديد المغربية العدد - 211
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؛ بعـدما أهنـت مهمتهـا مـنهم يف فـرتات  يهمشددت اخلنـاق علـ اب السواعد واملمتهنني لألعمال الشاقةاصح أما  
حرمـــان هـــذه الــدول مـــمل االســـتفادم مــمل خـــربات ومـــؤهالت هـــذه  يفأهــم اآلاثر الســـلبية أيضـــا . وتتمثـــل ســابقة!(

ــة مــمل  يفالكفــاءات  ــدول العربي آاثر هــذه الظــاهرم حيــث يقــدر جمــال التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة . وتعــا  ال
 824هـاجرت للخـارج بــ  الـأاملصريني املتميـزيمل مـمل العقـول والكفـاءات  واإلحصاءللتعبئة العامة  املركزياجلهاْ 

 .عامل 2500ممل بينهم حنو  2003عام  يفصدر   حصاءألفا وفقا ألخر 

    الــوالايت املتحــدم % مــمل العلمــاء العـرب واملهندســني60وتشـري اإلحصــاءات    أن مصــر قـدمت حنــو 
بينمـا كـان نصـي  كـل مـمل سـوراي واألردن وفلسـطني  ،%10وأن مسامهة كل مـمل العـراق ولبنـان بلغـت  ،األمريكية

 % .5حنو 
وتشري  حصاءات جامعة الدول العربية ومنظمة العمل العربية وبع  املنظمـات املهتمـة اـذه الظـاهرم    أن 

% مـمل 23و  ،% مـمل األطبـاء50وأن  ،م الكفـاءات مـمل الـدول الناميـة% مـمل هجـر 31الوطمل العر  يسـاهم بــ 
% مــمل العلمــاء مــمل جممــوع الكفــاءات العربيــة يهــاجرون متــوجهني    أورواب والــوالايت املتحــدم 15و ،املهندســني

ــدا بوجــه خــاا ــذيمل يدرســون ابخلــارج ال يعــودون    بلــداهنم . ويشــكل 54وأن  ،وكن % مــمل الطــالب العــرب ال
وأن ثالث دول غربية غنيـة هـي أمريكـا  ،% ممل جمموع األطباء العاملني فيها34لعرب يف بريطانيا حواي األطباء ا

 ...212% ممل املهاجريمل العرب75وكندا وبريطانيا تتصيد حنو 

                                         

، و علت العوامل السياسية من أهمهىا، ن الدااسات أسباب الظاهرة  ي عدة عوامل سياسية واقتصادية وا تماعيةولخص عدد م - 212
 :ومن بينها

 غياب الحرية وتكا ؤ الفرص وتزايد البمع وانتهاكات حبوق اإلنسان . -1

 ظاهرة الفساد السياسي . -2

 عدم تبدير الكفا ات العلمية والسياسية . -3

 :ية  هيوأما العوامل االقتصاد

 قلة العائد المادي لمختلف الكفا ات العلمية والفنية. -1

وتفشىم ، نلحىاق العلمىا  ب عمىاع ال تىتال م مىع خ ىراتهم وتخصصىاتهم، قلة حجم اإلنفاق علم البحى  العلمىي  ىي الىدوع العر يىة -2
 اإل را ات الروتينية  ي أعمالهم .

 لم حساب الكفا ات الوطنية .االعتماد المكثف علم الخ رات الفنية والتبنيات الغر ية ع -3

 :وأكدت هذا الدااسة أن أهم العوامل اال تماعية التي تؤدى نلم الهجرة هي

 زيادة الوعي السياسي واال تماعي لدى الشباب . -1

 و ود تفرقة بين خريجي الجامعات الوطنية واأل ن ية مما أدى نلم تشجيع الدااسة  ي الخااج . -2
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 منظور  سالمي:بني منظور األمم املتحدم و التنمية  -د
ايدم ، ر االقتصــادي التقليــديالبــد وأن نفــرق يف البدايــة بــني مفهــوم النمــو والتنميــة مــمل املنظــو   فــالنمو يقصــد بــه 

 . نتاج اجملتمع ممل السلع واخلدمات املختلفة وابلتاي منها لالستهال  االستثمار
بينمــا يقصــد ابلتنميــة االقتصــادية عمليــة حتويــل الــدول الفقــريم لكــي تصــبح أغــىن مــع  حــداث بعــ  التغــريات يف  

وجيــ  أن يهــتم مفهــوم التنميــة ابجلوانــ  ..أي اعتبــارات أخرى هيكلهــا االقتصــادي واالجتمــاعي بغــ  النظــر عــمل
ــد .فالتنميــة ابملفهــوم ، (Valuesالقيميــة ) وأن يتضــممل أفكــارا وتصــورات ملــا ميكــمل أن يكــون عليــه اجملتمــع اجلي

ايدم يف اخلـــدمات  الشــامل جيــ  أن تتنـــاول مفــاهيم أكـــرب مــمل جمـــرد مســتوى املعيشـــة أو حــو الـــدخل احلقيقــي أو 
فجــزء كبــري مــمل اهتمامــات عمليــة التنميــة ينصــ  علــى حتســني نوعيــة احليــام والــأ تعــد نوعيــة البيئــة جــزءا  ،املتاحــة

 213أساسيا منها.
مث حتــول يف الســنوات األخــريم ليكــون  ،لقــد تطــور مفهــوم التنميــة يف مراحــل متعــددم حبيــث أصــبح مفهومــا شــامال 

ا فإن مفهوم التنمية االجتماعية أصبح جزءك ممل مفهـوم التنميـة ولذ ،أو ما يطلق عليه " التنمية املستدامة " ،مستداما
ولعــل مــمل أقــدم اآلراء يف ذلــك ، لكــمل ذلــك ال مينــع مــمل اإلشــارم    بعــ  اآلراء يف التنميــة االجتماعيــة ،املســتدامة

اعيــة " و يشـري    أن التنميـة االجتم 1955   بـْر عـام  ،و االجتمـاعي لألمـم املتحـدم االقتصـاديتعريـف اجمللـس 
معــا عــمل طريــق مشــاركة األهــاي  جيابيــا يف هــذه  ،العمليــة املصــممة خللــق لــروف التقــدم االجتمــاعي و االقتصــادي

يعــرف التنميــة االجتماعيــة أبهنــا " عمليــة ختلــي اجملامعــات املتخلفــة عــمل  (ROSTOWروســتوف )لكــمل  ،العمليــة "
 214 اجملتمعات املتقدمةالسمات التقليدية السائدم وفيها و تبين اخلصائ  السائدم يف

لكمل الدكتور عمر عبيد حسنه يعرفها تعريف دقيقا  ،كثرت التعاريف يف هذا الباب    حد التخمة  :تعريف التنمية
فالبـد مـمل  ،حملها اإلنسان قبـل أشـيائه ،يقول:" التنمية عملية ثقافية أوال وقبل كل شيء ،؛ ارتباطا بثقافتنا وهويتنا
التأكــد مــمل خــالل شــواهد الواقــع والتــاري   ،تماعيــة وعقيــدهتا وثقافتهــا و زوهنــا الرتاثــي درا  معادلــة األمــة االج

فنقــل جتــارب التنميــة كمــا هــي مــع جتاهــل  ،والتجــارب البشــرية املتعــددم أن الفعــل االجتمــاعي ال ميكــمل أن يتكــرر
  215بل وتكريس الفشل والتخلف وتنميته" ،املخزون الثقايف والرتاثي لألمة مصريه الفشل

االستخالف يف األرض و  التنمية يف اإلسالم هي التنمية الشاملة لكنسان الذي يؤدي وليفته يف القيام أبعباء 
شامل بني مستوى التطور  مفهوم نستخل  أبن مفهوم التنمية هو ملعاصرم؛ممل املقارابت ا انطالقا .216 عمارها

  ;سياسيةاجتماعية;تصاديةاقم يف مياديمل متعدد والتغري اجلدري الأ تعرفه دولة معينة

                                                                                                                                     

 م قويدا:  بدان المواهب لصالح بلدان أخرى وقف هجرة العبوع العر يةاألستاذ الدكتوا نبراهي المصدا:

213
 212ص:2003فبراير –دبي ، مقدمة في اقتصاديات البيئة :الدكتور محمد عبد الكريم علي عبد ربه - 
 4ص  ى ى محمد عليلوش كيف تساهم المداسة و األسرة  ي تنمية المجتمع - 214
215
 28ع ص: نفس المرج، تقديم عمر عبيد حسنه - 
216
 12ص، 1985، 2ط، أحمد ماهر البقري. الزكاة و دورها في التنمية دار الدعوة: األسكندرية- 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 

133  

ــدم دينيــة و اقتصــادية واجتماعيــة وثقافيــة وبيئيــة وأخالقيــة وال يقتصــر  مفهــومفالتنميــة  ذن:   شــامل جلوانــ  عدي
ايدم دخل الفرد فهذه الزايدم قد ال تضممل حتسني املستوى الصحي أو الثقايف أو التعليمي أو  مفهوم التنمية على 

فراد كماال تضممل املزيد ممل املشاركة السياسية لألفراد أو مزيداك ممل حرية التعبري عـمل األخالقي أو احمليط البيئي لأل
وحتقيقهـا وال ميكـمل مـنح هـذه األشـياء ، الرأي أو مزيد ممل العدالة واألمل كل هذه العوامل متثل لبنـات بنـاء التنميـة
ــد ذلــك لألفــراد كمعونــة أو هبــة و حــا جيــ  أن تتــاح هلــم الفرصــة يف أن يتعلمــوا كيف ــل الصــيين يؤي يــة حتقيقهــا فاملث

( فالتنميــة ال تعــين كيفيــة تغذيــة الضــعفاء و حــا كيفيــة جعلهــم (بقولــه))ال تعطــين مسكــة ولكــمل علمــين كيــف أصــطاد
 ..أقوايء

ثقـيالك وتـرى يف كـل  ئكـافبع  األنظمة تـرى يف اإلنسـان عب ، ن نظرم اإلسالم    اإلنسان ختتلف عمل نظرم األنظمة 
هذا هو اإلنسان  ،ترى فيه فما جديداك يضاف    األفواه الأ تطال  ابلطعام ،ضيفاك غري مرغوب فيه مولود جديد

ــرى يف  يف لــل بعــ  األنظمــة.. أمــا يف لــل اإلســالم فاإلنســان هــو قــوم حيويــة ونشــاط متوقــد. فــالقرآن الكــرمي ي
)وأن لـيس لكنسـان  ال مـا سـعى : ياويرى فيه سر التقدم يف الـدن ،اإلنسان أقوى  لوق على سطح الكرم األرضية

ْق مضمون ممل هللا[41-39النجم:]وأن سعيه سوف يرى مث جيزاه اجلزاء األوال( والسعي لتحصـيله مـرتبط  ،.فالر
 ابإلنسان:

ْاق جتري على احلجى ***هلكمل  ذن ممل جهلهمل البهائم  !ولو كانت األر
ْق ممل هللا ال يعين التواكل والقعود عـمل طلـ  الـر   و حـا هـو وعـد وضـمان مـمل هللا لكنسـان أنـه  ذا  ،ْقوضمان الر

.وفـق العـدل الـذي حـذر ديننـا احلنيـف 217جعل عبادم وتكليفـا شـرعيا يف الرؤيـة اإلسـالمية..حتر  يتحقق املطلوب
  !!ممل مغبة التفريط فيه

  :*ركائز التنمية يف اإلسالم
للحيام الذي ينظم السلو  اإلنساين علما وعمـال  ابعتبارها املنهج الشامل :الشريعة اإلسالمية االلتزام مببادد -1

 وخلقا ويوضح احلقوق والواجبات الأ متس اجملتمع على مستوى الفرد واجلماعة
فـإن اإلميـان والتقـوى مـمل أعظـم األسـباب حلـل املشـكلة  ،اإلمياُن والتقوى: فليضحك العلمانيون مبلء أفـواههم -أ

ــملا : الســكانية. كيــف ذلــك؟ امســع    احلــق ســبحانه ــاٍت ِم ــْيِهْم بـاراكا ــْوا لافاتاْحناــا عالا ــوا وااتَـّقا ــراى آماُن ــلا اْلُق والاــْو أانَّ أاْه
 .[96]األعراف:السَّمااِء وااألاْرِض 

ـانا غافَّـاركا * احلق سبحانه حكاية عمل نبيه نوح عليه السـالم:  يقول االستغفار: -ب ْغِفُروا رابَُّكـْم ِ نَـُّه كا فـاُقْلـُت اْسـتـا
ا  .[12-10]نوح:ءا عالاْيُكْم ِمْدرااركا * وامُيِْددُْكْم أبِاْموااٍل يـُْرِسِل السَّما

                                         
 21ص: ، نفس المرجع- 217
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ْيـع-ج وبكسـر احلـاجز اجلغـرايف والنفسـي الـذي وضـعه االسـتعمار بـني  ،االستغالل األمثل للموارد ابلعدالـة يف التو
السيما وحنـمل نعـي  اآلن عصـراك يسـمى  ،العامل اإلسالمي؛ لتكون خطوم أو  على طريق التكافل والتكامل شعوب

 ..بعصر التكتالت
 تعد الزكام  حدى األدوات لتحقيق الضمان االجتماعي. و يف العصور اإلسالمية املاضية :دور الزكام يف التنمية-د

للفقراء و توفري هلم وسائل  ع ابلعدل و لسد االحتياجات األساسيةكانت الزكام ببيت املال مسئولية الدولة لتوْ 
كذلك ممل أهم أدوات احلفاظ على اجملتمع  للعمل و كس  العي . فهي أول مؤسسة للضمان االجتماعي. وهي

 .بني األغنياء و الفقراء و  قامة العدالة االجتماعية و تقليل الفجوات

اخللفاء عمر بمل اخلطاب و عمر بمل عبد العزيز. و ممل  م رائعة يف عصريو قد جنحت الزكام يف حتقيق دورها بصور 
ْيعها على الفقراء املالحظ أن دور الزكام مل يكمل فقط  حا كانت تستخدم يف بدأ مشروعات  ،يقتصر على تو

ال سليما استغال أن يستغل فإن للزكام دورا حيواي جي  ،جيعلها وسيلة هامة خللق فرا عمل. و ابلتاي للفقراء مما
  حلل العديد ممل املشاكل االقتصادية

 .و الفجوم االقتصادية الفاحشة ،و الديون ،و الفقر ،الوقت احلاي مثل مشكلة البطالة الأ يعاين منها اجملتمع يف
ها بـل يف اآلخـرم وحـد يفال  الكرميـةوحياتـه  اإلنسـانمـمل أجـل سـعادم  جـاء اإلسـالم : عداد اإلنسـان مـمل أجـل اإلعمـار والتنميـة -1

واعتقـاده منطلقـا حنـو سـعيه يف احليـام وبنـاءه   ميانـهلكـي جيعـل مـمل  اإلنسـانولذا فإن مما يهدف  ليه الديمل هو دفـع  ،الدنيا قبل ذلك
وينـتج الطيبـات وحقـق  ،والعمـل الـذي يعمـر األرض ،والعدالـةواملسـاوام  واألخالقتقوم على الفضائل  سليمة وأسسهلا وفق قواعد 

ميــة لكنســان بــل مــمل أ ــل مــا قــرأت حــديث عجيــ  لــمل تعثــر عليــه يف قــواميس االقتصــاد واخلــربم الدوليــة بــل مــمل وحــي احليــام الكر 
 ذا قامــت السـاعة ويف يــد أحـدكم فســيلة فاســتطاع أال تقـوم الســاعة حــىت  ":السـماء ؛يقــول احلبيـ  املصــطفى صــلى هللا عليـه وســلم

انل جـزاءه يف الـدنيا و اآلخـرم و عـم  ،مل سـعى يف األرض و اجتهـدابلتـاي مـ و 218"ولـه بـذلك أجـر  ،يغرسـها ؛فليغرسـها
أوال.  بـل يلـوم نفسـه ،فلـيس مـمل حقـه أن يلـوم الفقـر و التخلـف ،مـمل امتنـع عـمل السـعي و العمـل عليـه الرخـاء و

فيــأيت حبزمــة  ،وروى البخــاري عــمل الــزبري بــمل العــوام أن النــ  صــلى هللا عليــه وســلم قــال: "ألن أيخــذ أحــدكم حبلــه
    اإلسـالم ادعـ كمـاأعطـوه أو منعـوه"  ،خـري مـمل أن يسـأل النـاس ،وجهـه فيبيعها فيكف هللا اا ،ط  على لهرهاحل

 ن ر  قريـ   ،روه مث توبـوا  ليـهغفواسـتعمركم فيهـا فاسـت األرضواالسـتفادم مـمل خرياهتـا يقـول تعـا  " هـو أنشـأكم مـمل  األرضتعمري 
أي :وقــال القــرط .220تعمروهنــا وتســتعنوهنا" اك ر جعلكــم عمــا أي" اســتعمركم فيهــا  :قــال ابــمل كثــري يف تفســري هــذه األيــة 219جميــ "

 ذ لـيس املقصـود مـمل ذلـك  ،ولـيس هنـا  أدق مـمل مفهـوم التعمـري للتعبـري عـمل التنميـة يف مفهومهـا اإلسـالمي ،جعلكم عمـاراك لـألرض
قهـاء    أن التعمـري أو التنميـة ابملفهـوم الـدقيق واجـ  وقـد ذهـ  الف ،بل التعمري مبعىن التطـوير والتنميـة ،هو التعمري املادي احلسي

 .221على كل مسلم كما يشري    ذلك القرط  يف تفسريه هلذه اآلية
                                         

218
 .4787وصحيح مسلم كتاب القدررقم 4949رقم ، كتاب التفسير، صحيح البخاري - 
 .61ى اآلية  سواة هود - 219
220
 .450ـ ص 2ج تفسير القرآن العظيم ـ ابن كثير - 
 .65ى ص 1البرط ي ج الجامع ألحكام البرآن ى :انظر - 221
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واألمثلة على أتثـري االسـتثمار البشـري يف حتقيـق التقـدم والنمـو االقتصـادي واالجتمـاعي متعـددم فنجـد دولـة مثـل  
قـد حققـت معـدالت عاليـة للنمـو االقتصـادي واســتطاعت أن  الصـني واليـاابن وغريهـا مـمل دول جنـوب شـرق آسـيا

ْا علـى مـا لـديها مـمل مـوارد بشـرية حرصـت علـى  تتخطى حاجز التخلف وتتبوأ مكانة متقدمـة بـني دول العـامل ارتكـا
كما أن ما يشهده العامل اآلن ممل تطور علمي كبري خاصـة يف تكنولوجيـا املعلومـات   ،أتهيلها وتنمية مهاراهتا وقدراهتا

املرتبطة ابستخدامات احلاس  اآلي واالتصاالت واإللكرتونيات يرجع    ما مت أتهيلـه مـمل قـدرات ومهـارات عاليـة 
البطالــة أحـد أبــْر املشــكالت العصـيبة الــأ يواجههـا العــامل اإلســالمي وتظـل  .املسـتوي ألفــراد مـمل العنصــر البشــري

األصـول الفكريـة الغربيــة. البطالـة ذلـك الشـبح الـذي يهــيممل  اليـوم.  هنـا أحـد الثمـار املـر م للتنميــة االقتصـادية علـى
 ويدمر طاقات الشباب وقوهتم.

و ذا كان اإلسالم جيعل مـمل التنميـة واجبـاك علـى املسـلمني فـإن رؤيتـه للتعلـيم ال تقـل عـمل  :*التعليم ودوره يف التنمية
 اإلسـالم ابلتعلـيم والـتعلم وحـ  عليـه.. ذلك بل يعترب الديمل اإلسالمي أحد العناصر املؤثرم يف التعليم حيـث اهـتم

" ن فالســفة العــرب واملســلمني هــم أول مــمل علــم العــامل كيــف  :يقــول )جوســتاف لوبــون( يف كتابــه )حضــارم العــرب(
ولنرى حاليـا الـدول الـأ اهتمـت ابلتعلـيم وشـجعت مراكـز البحـث فيـه    مـا صـلت .222تتفق حرية الفكر مع استقامة الديمل"

حوهلــا االهتمــام ابلتعلــيم كقطــ  رحــى    حــوذج  غارقــة يف التخلــفكانــت بــْر يف هــذا البــاب كــوراي اجلنوبيــة الــأ   ليــه واألحــوذج األ
وال تنســى أخــي القـارد أن تلقــى نظــرم عكســية    بلــداننا العربيـة الــأ صــنفتها التقــارير الدوليــة يف ذيــل  ،البلـدان الصــناعية اجلديــدم

 جملال احليوي!!بسب  غضها الطرف عمل هذا ا، القائمة

مـمل  –عمـاد الدراسـات املؤِسسـة للتنميـة  وهـ ذيالـ –ويعتـرب تعلـم التخطـيط  :* التخطيط عمليـة مهمـة يف التنميـة
بـل هـو  ،فقد كان مسة احليام اإلسالمية سواء كانت وقت السلم أم احلـرب ،املعارف الأ حث اإلسالم على تعلمها
رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم يف الــدعوم االســالمية وبنــاء  خطــطولعــل  ،مســة الرســاالت الســماوية يف كــل عهــد

 !الدولة مثال انصع االو  االقتداء بدل اجلري وراء سراب النظرايت الأ أذبلت عوادي االايم

تعتبأأا الاأأوالب الة أأااة قأأي الاسأأية ا اي ي أأ ة التأأة تسأأيب عتأأي أأأاذه ايقأأر بيلتةأأيل     أأ   الاأأوالب ل أأ  ل ب  
حيأ   صأةا العريأا الة أاال  ، ايل ة ذايصول الاأثأاه يأة الو أال اصاتيأيبال ذاصعتاأيلة ل أ ذلالاكونيت الا 

 .ذبلعة كفيءته  و العيقل الحي ر لتحسيق التس م 

ْن خالصة: حبيث يشمل اجلوان  املاديـة والروحيـة  ،والعدالة املفهوم اإلسالمي للتنمية له خصائ  الشمولية والتوا
 !وتعاون بني أفراد اجملتمع واجلماعة يف تناسق ةم وتناغمويل  حاجة الفرد  ،معكا

 :*عوائق التنمية يف العامل اإلسالمي
                                         

 117ص، أثر المسلمين  ي الحضااة األواو ية ى أحمد علي المال -20
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أبن الفســاد  ،ورد يف موسـوعة العلــوم االجتماعيـة :الفسـاد يف العـامل اإلســالمي.. أكـرب عوائـق التنميــة والنهضـة -1
لتعريـف يشـمل الفسـاد الـذي يقـوم بـه ورغـم أن هـذا ا ،هو: " ساءم استخدام السلطة العامة لتحقيق كس  خـاا"

ــا هنــا   ، ال أن هنــا  فســادكا يــتم  ابلكامــل يف نطــاق القطــاع اخلــاا ،املســئولون الوطنيــون العــاملون ابحلكومــة وأيضك
 223.فساد متعدد اجلنسيات يتم بني طرفني ممل دولتني أو أكثر

مليـار يف العـام  40أبنـه وفـر مـا مقـداره وممل خالل برانمج بال حدود علـى قنـام اجلزيـرم قـال رئـيس تركيـا أردوغـان  
بينمــا عقــ  االقتصــادي جــالل أمــني يف نفــس الــربانمج أبن الــدول العربيــة ســتوفر أضــعاف  ،نتيجــة حماربــة الفســاد

لقطـــع الطريـــق علـــى ، لـــو التجـــاءت    نفـــس األســـالي ، مضـــاعفة مـــمل هـــذا العـــدد الـــذي وفرتـــه احلكومـــة الرتكيـــة
 املفسديمل.

اإلداري واملاي الذي تعاين منه معظم املؤسسات واهليئات احلكومية يف بلدان العامل اإلسالمي؛ لاهرم  corruptionالفسادف 
وعطَّلت كثرياك ممل مشاريع التنمية  ،انعكست آاثرها على شىت مناحي احليام السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،الفتة للنظر
 224 واإلصالح.

فالراب ينخر اجملتمع املسلم ويزيد يف احتكار األموال ممل قبل حفنة :الدولية ية واحملل خطورم الراب يف املعامالت -2 
وأصبح الناس  يعاك  ..شر الراب يف املعامالت املعاصرم مثل انتشار مرض السرطان يف اجلسدتلقد انصغريم .

ْمان أيكلون فيه  "أييت على :مصداقاك لقوله صلى هللا علية وسلم ،فممل مل أيكله انله غباره ،أيكلون الراب الناس 
لقد صدقت  ،فقال صلى هللا علية وسلم ممل مل أيكله انله غباره")متفق عليه( ؟الناس كلهم اي رسول هللا :الراب" قيل

ففي العصر احلديث جند غبار الراب يف كافة املعامالت املدنية والتجارية واملصرفية والسياسية  ..اي رسول هللا
.وما ممل درهم وال دينار  ال وقد لوث ..ف ت واألرابح وال أسعار السلع واخلدماتواملرتبات واألجور واملكا

 ،ألنه أخطر ممل االستعمار األجن  ،وأصبح على األمة اإلسالمية أن حترر نفسها ممل االستعمار الربوي ..ابلراب
ْكام املال ،ولمل يكون ذلك  ال بتطبيق النظام االقتصادي اإلسالمي وحترمي الراب واستثمار  الذي يقوم على نظام 

 األموال ال الطيبات وفقا لقاعدم املشاركة يف الربح واخلسارم.

ــراب يف املعــامالت الدوليــة ــدرس وحلــل أســباب  ،مــمل أهــم وســائل السياســة االســتعمارية ،أشــد فتكــا يعتــرب ال فمــمل ي
ون الذيمل ميتلكون أكرب بيوت التمويل االستعمار القدمي واحلديث يتبني له جبالء أن القوي احملركة له هم اليهود املراب

ممل استعمار معظم البالد عمل طريق طائفة ممل رجـال  ،فلقد متكنت اجنلرتا وفرنسا خالل القرنني املاضيني ..يف العامل
ــذيمل حــاولوا الســيطرم علــى املــواد اخلــام أبقــل األســعار حــىت ــوا مــمل بيعهــا أبســعار عاليــة  األعمــال والتجــار ال يتمكن

ومـمل  ،وهـذا مـا حـدث يف الشـرقني األد  واألقصـى ،لفوائد الربوية وبقـاء جـزء كـاف هلـم مـمل كـربحليضمنوا سداد ا
وأخــذوا يقرضــون الــبالد الفقــريم بفائــدم  ،انحيــة أخــري متكــمل كبــار املــرابني مــمل الســيطرم علــى البنــو  وبيــوت املــال

                                         
223
 تعريف مأخوذ من موقع مفكرة اإلسالم.- 
224
 3ص:، 249العدد، مجلة البيان، الفساد..الفساد - 
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كمـا حـدث يف مصـر علـى سـبيل   ،وكان هذا هو الطريق لالستعمار بـدعوي احملافظـة علـى رؤوس األمـوال ،الفاحشة
الراب كارثة علـى .225)االستعمار والسيطرم األمريكية(  –االستعمار اإلجنليزي  –املثال أابن عهد اخلديوي  مساعيل 

فمــىت يــتم اخلــالا مــمل هــذه ، بــل هــو أفعــى أيكــل أقــوات البشــر ،البشــرية عامــة واملســلمني خاصــة بكــل املقــاييس
 فما ه البديل الشرعي؟ ؟األفعى

املضاربة: وتسمى مقارضة ؛ وهي أن يعطي  نساان ما مـمل مالـه اخلـاا لشـخ  آخـر ليتجـر بـه علـى أن يكـون  -أ 
 الربح بينهما أو أن يكون له سهم معلوم ممل الربح.

 فاملقرض ال أيخذ على قرضه راب ثوابه عند هللا عظيم . ،ويسمى كذلك الديمل :القرض احلسمل-ب 

 ،ارم والنماء والربكة واملدح.ويف الشرع عبارم عمل احلصة املقدرم شرعا ممل األمواليف اللغة معناها الطه :الزكام -ج 
 والأ فرضها احلق تبار  تعا  ملستحقيها الثمانية.

كالزكام   –النظم ما حتققه  على أن اإلسالم مل يتحدث عمل العدل حديثاك جمرداك.  نه يضع ممل االفتقار    ضوابط العدل: -3
على  – القرآنالزكام قرينة للصالم والعمل الطي  قريناك لكميان ابهلل. وحدد  القرآند جعل وق –والعمل الطي  
مصارف الزكام حتديداك وجعل ممل أكرب األعمال الصاحلة اإلنفاق وكافة صور التكافل  –غري عادته 
بالد فارس فقد  ل فتحالبواسل قب اإلسالماملقولة الشهريم الأ قاهلا أحد فرسان وممل  يل ما قرأت االقتصادي.

ْعيم    دخل هذا البطل   :مـمـتطيا بعريه وقال له حتذيرا أخريا هو عليه حامال رحمه هللا آن ذا  دخل أعداءخيمة 
 ."اإلسالمعبادم العباد    عبادم رب العباد وممل جور األداين    عدل  "حنمل قوم بعثنا هللا لنخرج العباد ممل

ابلعدل واإلحسان  وينهى عمل املنكر والبغي:  ن هللا أيمر ،ى العدل واإلحسانحث عل ذن ؛ودستور املسلمني 
وقد بنيَّ الن  صلى  (.90تذكرونكالنحل:  و يتاء ذي القر  وينهى عمل الفحشاء واملنكر والبغي يعظكم لعلكم

"سبعة يظلهم هللا  :ممنها قوله صلى هللا عليه وسل هللا عليه وسلم فضيلة العدل واإلمام العادل يف أحاديث كثريم
"املقسطون عند هللا على منابر  :وقوله صلى هللا عليه وسلم ،عادل". متفق عليه يوم ال لل  ال لله:  مام ،يف لله
مسلم } ."الذيمل يعدلون يف حكمهم وأهليهم وما ولوا ،وكلتا يديه ميني ،عمل ميني الرمحمل عز وجل ممل نور

و ن  ،منه جملسكا  مام عادل   الناس    هللا يوم القيامة وأقرام" ن أح :  وقال صلى هللا عليه وسلم1827
والبغوي يف شرح السنة  ،1329جائر". كالرتمذي  هللا يوم القيامة وأشدهم عذاابك  مام أبغ  الناس   

                                         

  يخ ير استشااي  شحاتة األستاذ بجامعة األزهر سين حسيندكتوا / ح، نعداد الالمعامالت المعاصرة  يمن صوا الر ا  - 225-
 المعامالت المالية الشرعية
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وههنا ال يقتصر األمر على احلاكم بل يشمل كل ممل موقع  .{وقال: حسمل غري  ،(65ا 10)ج
 ..واألب يف بيته ،مؤسستهاملدير يف  :همسؤوليت

عمر بمل اخلطاب وعمر  ،وجعل هذا الوعي ابلعدل والتجديد يف اجملال االقتصادي اجملتمع اإلسالمي أايم الُعماراْيمل
انك على الشع .. ويفرض   :جمتمعاك عادالك بصورم مباشرم توْع الثروات فيه ،بمل عبد العزيز رضي هللا عنهم كيالك أو و

هذا العطاء حس  عند بلوم الوليد مرحلة الفطام حىت وقعت تلك احلادثة املشهورم عندما  لكل مولود عطاء وكان
مر  عمر بمل اخلطاب متنكراك على امرأم تعلل أبناءها مباء يف قدر تضعه على النار حىت يناموا. فأصبح العطاء 

ج( ةبعاك  دمه ويعينه على أعر  –ُيصرف مبجرد الوالدم. ويف عهد عمر بمل عبد العزيز ُأحلق بكل معوق )أعمى 
حياته. ومثل هذه النظم مل توجد يف اجملتمعات األوروبية  ال يف الفرتم املعاصرم وبعد كفاح مرير استغرق قروانك 

تطبيق العدل على الجميع فال يفلت أي مث  نه قد ال يوجد اذه الصفة.بل ممل صور العدل الراقية  ،طويلة

أن أسامة كلم الن  صلى  عمل عائشة: ،عمل عروم ،عمل ابمل شهابأو النس   املنص  أو اجلاهواحد منه بحكم 
أهنم كانوا يقيمون احلد على الوضيع ويرتكون على  ،فقال: ) حا هلك ممل كان قبلكم ،هللا عليه وسلم يف امرأم

 .226لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها( ،والذي نفسي بيده ،الشريف
ــال اآلخــر يف     أوج عزهــا  يف العصــر احلــديث خاصــة اإلمرباطوريــة العثمانيــة الــأ عرفــت ملــرمالعــدل وهــذه ا واملث

ـــر  الكلمـــة للمفكـــر التنـــويري جـــان  ،وعظمتهـــا بتطبيقهـــا ملبـــدأ مـــمل مبـــادد اإلســـالمية الراقيـــة واحلضـــارية وهنـــا ات
وحـدها يرتقـي يقول:"انـه ابجلـدارم  ،تكتـ  مبـاء الـذه  أن واألو ، ( ليتحفنا بعبارات معربم ورقراقـة1576بودان)

 ن أولئـك الـذيمل ، ..انه نظام يؤكد أن املناصـ  ال تشـغل  ال ابلكفـاءم وحـدها ،...اإلنسان يف سلك اخلدمة العامة
فهــم يعتقــدون أن الكفــاءم ..، عيــنهم الســلطان يف املناصــ  الكــربى هــم يف غــالبهم أبنــاء رعــام أو أصــحاب ماشــية

ْهــا  ال مــمل حــاْ   ،هــذا فــإن الشــرف واملناصــ  العليــا والقضــاء وعلــى..العاليــة ال دخــل هلــا ابلوراثــة أو امليالد ال حو
وهـذا هـو السـب  يف .. ن هـذا هـو السـب  يف جنـاحهم وتفـوقهم علـى اآلخريمل..كفاءم عالية وكـان يف عملـه متفانيـا

ق مفتوحا ففي بالدان )أوراب( ليس الطري ، ن هذه ليست أفكاران..يوسعون  مرباطوريتهم يوميا -أي العثمانيني–أهنم 
 . 227 ن النس  هو املفتاح الوحيد للرتقي يف مدارج اخلدمة العامة "..، للكفاءم

 
 

 خالصة عامة:

                                         
226
 6405باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع.الحديث رقم: ، صحيح البخاري - 
227
 .158ص:، 1993، القاهرة، ترجمة عبد الرحمان الشيخ ن الهيئة المصرية العامة، العثمانيون في أوربا، كولز - 
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وعلـى الــرغم أيضــا ممــا يـذه   ليــه العلمــاء مــمل أن اإلكثـار مــمل النســل مطلــوب وأنـه هــو الغايــة األو  مــمل  
مــمل اســتثمار هــذا العنصــر البشــري  ال أنــه ال بــد ..وان منــع النســل أو حتديــده هــو ضــد الفطــرم الســوية ،الـزواج

 .وتنميته وتعليمه واستخدامه االستخدام األمثل؛ حىت ال يكون عبئا ثقيال على األمة!!! 
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ومـا تعانيــه مــمل جــر اء تركهــا  ،مــمل ضــعف واحنطــاطاإلسـالمية ال  فـى علــى كــل ذي لــ  حصـيف مــا متــر بــه األمــة  

ممل هجوم االستكبار الغر  وحتالف العلمانيني املتطرفني مع توجهـاهتم املشـككة واهلدامـة  ،لشرع راا دعوم وعمالك 
لكـمل يف اآلن نفسـه اسـتغرب لـبع  احلركـات اإلسـالمية الـأ تتبـىن طروحـات بعـ  املفكـريمل  !لكل عمل  سالمي

ْمـة يف حـني أن السـريم النبويـة لعلمـانينيالغربيني ةرم وا متثـل النمـوذج السـاطع حلـل كـل  ةرم أخـرى للخـروج مـمل األ
ْمات بفضل الكرمي املنان!  األ

 ورحم هللا القائل:
 ديمل الرســـول وشرعه أخباره*** وأجــل علم يقتىن آاثره
 ممل كان مشتعالك اا وبنشرهـــا*** بني الربية ال عــفت آاثره

عنـد لهـور الفـنت واملـدهلمات وكثـرم  ،وتشـتد حاجـة األمـة هلـا ،تـزداد أمهيـة ،و السريم النبوية مث  ن مكانة السنة
 البدع واحملداثت.

وجلـت منهـا القلـوب وذرفـت هلـا  ،ووعظهم موعظة بليغة ،ولذلك ملا أوصى الن  صلى هللا عليه وسلم أصحابه
 العيون ؛ قال يف وصيته تلك عليه الصالم والسالم:
 ،متسكوا اـا ،اخللفاء الراشديمل املهدبنيفعليكم بسنأ وسنة  ،)فإنه ممل يع  منكم بعدي فسريى اختالفاك كثرياك 

..فكأحــا أعــدهم 228وكــل بدعـة ضــاللة( ،فــإن كـل حمدثــة بدعــة ،و ايكـم وحمــداثت األمــور ،وعضـوا عليهــا ابلنواجــذ
خلــوض  -بعيــدم عــمل اجلــدليات السوفســطائية– عــدادا ملــا ســتؤول  ليهــا األمــور ؛لــذا أرشــدهم    خطــوات عمليــة 

 املواجهة الفكرية.غمار احملاورم واملنالرم بل 
الثقــايف  والغـز  ،العوملــة)شـد فتكايــرون أن هـذا العصـر هــو أ السـالفة القـارئون للتـاري  والنــالرون يف أحـوال األمــمو  

ومـا أروع كـالم  لكمل األدهى واألمر لهور ثلة كبريم ممل أبنـاء األمـة يتبعـون سـننهم ..(واخلالفات املذهبية والفكري
  ممل أعدائه ولكمل أخشى عليه ممل أدعيائه". اإلسالمشى على "وهللا ما أخ :امللهم الفاروق

والصـراع واخلـالف املسـتحكم مـع بـين جلـدتنا مـمل   ن هذا اهلجوم السافر مـمل الغـرب اليـوم علـى بلـدان املسـلمني 
 .جي  أن يكون مصدر تفاؤل ورجاء ال أيس وخوف العلمانيني؛

مل تتوقــف منــذ فجــر  واجهــة بــني املســلمني وأعــدائهمن املأ ،ينبغــي أن ال يغيــ  عــمل أذهننــا بــل أكثــر مــمل هــذا؛ 
( سـورم 217])كواالا يـازااُلونا يـُقااتُِلوناُكْم حاىتَّا يـاـُردُّوُكْم عاـمل ِديـِنُكْم ِ ِن اْسـتاطااُعوْا  مصداقاك لقول هللا تعا :  ،اإلسالم

                                         
 ومن قواعد السنة.، وصححه الترمذي وغيره. وهو من أصول الدين، حديث أخرجه أصحاب السنن - 228
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ْم اخلـريأسـلحتها؛ ألن الشـر مـمل لـو  و ن تعـددت سـاحاهتا وتبـدلت ،فاملعركـة مسـتمرم ،البقـرم[ يقـول هللا تعـا :  ،ا
ـاِدايك واناِصـريكا  فسـنة التـداول  ،( سـورم الفرقـان[31]) كواكاذاِلكا جاعاْلناا ِلُكلِ  ناِ ٍ  عاُدواا مِ ملا اْلُمْجـرِِمنيا واكافاـى ِبراب ِـكا ها

اِوهلُاا بـانْيا النَّـاِس  ]) ،احلضاري ممل طبيعة احليام ُم نُدا ولعـل ذلـك مـمل أقـدار  ،آل عمـران[( سـورم 140كواتِْلكا األايَّ
فاملسـلمون مسـتهدفون أبصـل  ميـاهنم ولـيس بسـب  كسـبهم أو فعلـتهم يف   ،هللا الغالبة وممل ابـتالءات اخلـري والشـر

ُهْم ِ الَّ أان يـُْؤِمُنوا اِبكَِّ اْلعازِيِز احلْاِميِد  قال هللا تعا :  ،كثري ممل األحيان لكـمل  . وج[( سـورم الـرب 8])كواماا نـاقاُموا ِمنـْ
 لنا يف سريم املصطفى صلى هللا عليه وسلم خري معني.

تعـد السـريم النبويـة شـفاء لكـل عليـل مـمل االمـراض الفكريـة البشـرية السـقيمة ورحـم هللا ابـمل  :ملاذا السـريم النبويـة* 
ْاد املعـاد    هــدي خـري العبـاد(: ولـيس طبـه صــلى هللا عليـه وسـلم كطـ  األ القـيم ؛ ذ يقـول فــإن  ،طبـاءيف كتابـه )

وطـ  غـريه  ،صـادر عـمل الـوحي ومشـكام النبـوم وكمـال العقـل ،ط  الن  صـلى هللا عليـه وسـلم متـيقمل قطعـي  هلـي
فإنــه  حــا ينتفــع بــه مــمل تلقــاه  ،وال ينكــر عــدم انتفــاع كثــري مــمل املرضــى بطــ  النبــوم ،أكثــره حدســي ولنــون وجتــارب

 ن مل  ،فهذا القرآن الذي هـو شـفاء ملـا يف الصـدور ،ان واإلذعانوكماُل التلقي له ابإلمي ،ابلقبول واعتقاد الشفاء به
ــافقني  ال رجســاك    رجســهم ومرضــاك     ،يتلــق هــذا التلقــي مل حصــل بــه شــفاء الصــدور مــمل أدوائــه ــل ال يزيــد املن ب

 مرضهم.
ْالـت مـثال عـمل مواقـف كثـريم مـمل أسـاليبه عليـه الصـالم والسـالم يف الرتبيـة والالسريم النبوية أيضا حتدثنا و  توجيـه والـدعوم كانـت ومـا 

 حتذى به حيث خترج ممل حتت يديه قادم عظام نشروا العدل واحلق يف ربوع العامل.

مـع رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم  أحـداثهايقرأهـا وكأنـه يعـي   أنوعموما فلكي يستفيد املسلم ممل السـريم النبويـة الشـريفة عليـه  
 للمؤممل الصاه النافع لدينه وأمته.لينهل منها ذا  النموذج العظيم 

 التشبه ابلكرام فالح  ن****** وتشبهوا  ن مل تكونوا مثلهم 
ــْر معــامل اخلطــط  املنــاهج الــأ اتبعهــا النــ  الكــرمي ؛نركــز علــى  النبويــة يف مواجهــة املخالفني:تنوعــت واملنــاهج *أب

 بعضها:
ود اذا جلســوا مــع النــع صــلى هللا عليــه و ســلم اليهــ كــان:  ولغــات القــوم املخــالف وأفكــار *الــتمكمل مــمل مــذاه 

صـلى هللا  الن    حدث بعضهم بعضا بلغتهم العربية حىت ال يفهم املسلمون ماذا يقولون و كذلك كانوا اذا كتبوا 
عليه و سلم رسالة أو عهدا جعلوها ابلعربية . و هنا أراد النع صلى هللا عليه و سـلم أن يـتعلم واحـد مـمل أصـحابه 

ْيد بمل اثبت .هذه   اللغة فاختار الفىت األنصارى 

 :و كان أول املهام النبوية أن قال له النع صلى هللا عليه و سلم
ْيد تعلم   كتابة اليهزد فا  ال آمنهم على ما أقول "  " اي 

م قليلــة و  نعـم أاي ،لبيـك اي رســول هللا . و بعـدها أكــ  الفـىت علــى العربيـة لغـة اليهــود فحـذقها ال عــدم أايم :فقـال
ْيد بمل اثبت يتحدث العربية و يكتبها و يقرأ اا كأنه أحد أهلها فجعل يكت  رسـائل النـع صـلى هللا عليـه و  كان 

 سلم لليهود و يقرؤها له اذا هم كتبوا اليه .
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ْيد جييد لغتني معا  :الصحا  
ْيـد بـمل اث الن فلما أراد   بـت أن يـتعلم السـراينية أبمـر منـه صلى هللا عليـه و سـلم أن يكتـ  ا  ملـو  العجـم أمـر 

ْيد بمل اثبت تر ان النع صلى هللا عليه و سلم .  صلى هللا عليه و سلم كما تعلم العربية و بذلك أصبح الفىت 
وال  ،ابلتاي يضيع احلق بني ركام الباطل ،ن ضبط طروحاهتم وتوجهاهتمو فال ميكمل البتة مواجهة أفكار العلمانيني د 

أصـي  بعمـى التقليـد دون فهــم ملقاصـد هـؤالء اإلسـرتاتيجية والسياســية.يقول  -فقــط– مـنهم ننسـى أن عـدد كبـري
 " ممل تعلم لغة قوم أممل مكرهم".:عمر بمل اخلطاب رضي هللا عنه

ثـاناا عاْبـُد اكَِّ بْــملُ  :بيـان أبـواب اخلــري ومسـالك اهلـدى بطــرق تسـتهدف العقـول والقلــوب* ـدَّ ــرا حا ثـاناا ابْـمُل أاِ  ُعما ـدَّ  حا
: باٍل قاالا ٍر عامْل عااِصِم ْبمِل أاِ  النَُّجوِد عامْل أاِ  وااِئٍل عامْل ُمعااِذ ْبمِل جا عااينُّ عامْل ماْعما  ُمعااٍذ الصَّنـْ

ُ عالاْيـِه واساـلَّما يف ساـفار أاْخـرِبْين ِبعاماـٍل  ،راُسـولا اكَّ  ايا  فاأاْصـباْحُت يـاْومكـا قارِيبكـا ِمْنـهُ واحناْـمُل ناِسـرُي فـاُقْلـت:ُ  ،ُكْنُت ماعا النَِّ ِ  صاـلَّى اكَّ
 النَّاِر. وايـُبااِعُدين عاملْ  ،يُْدِخُليِن اجلْانَّةا 

ـأاْلتايِن عاـمْل عاِظـيمٍ  : لاقاـْد سا ِ نَـّهُ لاياِسـريف عالاــى ماـملْ  ،قـاالا ئكا وا ـيـْ ُ عالاْيــهِ: تـاْعبُـُد اكَّا واال ُتْشـِرْ  بِـِه شا واتـُــْؤيت  ،ما واتُِقـيُم الصَّـال ،ياسَّـراُه اكَّ
. ،واتاُصوُم راماضاانا  ،الزَّكااما   واحتاُجُّ اْلبـاْيتا

ــْوُم ُجنَّــةف  :مثَّ قاــالا  ــوااِب اخْلاــرْيِ؟ الصَّ ــاُء النَّــارا  ،أاال أاُدلُّــكا عالاــى أابـْ ــا ُيْطِفــُئ اْلما قاةُ ُتْطِفــُئ اخْلاِطيئاــةا كاما واصاــالُم الرَُّجــِل ِمــمْل  ،واالصَّــدا
 .جاْوِف اللَّْيلِ 
وذروم  ،وعمــده ،مث قــال أال أخــرب  بــرأس األمــر كلــه ،229)تتجــاال جنــوام عــمل املضــاجع حــىت بلــ  يعملــون(ال:ا مثَّ تاــال: قاــ

 سنامه؟
 بلى اي رسول هللا . ،بلى :قلت
 وذروم سنامه اجلهاد.  ،وعموده الصالم ،اإلسالم األمررأس  :قال

 ؟مبال  ذلك كلهأال أخرب   :مث قال
  اي ن  هللا ،بلى:قلت

 .كف عليك هذا  :فأخذ بلسانه قال
 خذون مبا نتكلم به؟!او ان ملؤ  ،فقلت اي ن  هللا :فقلت

: ثاِكلاْتكا أُمُّكا ايا ُمعااذُ    230واهاْل ياُك ُّ النَّاسا يف النَّاِر عالاى ُوُجوِهِهْم أاْو عالاى مانااِخرِِهْم ِ ال حاصااِئُد أاْلِسناِتِهْم. ،فـاقاالا
فلــو تصــفحنا الســريم لوجــدان صــنوف االســتهزاء  :والثبــات علــى احلــق   أســالي   ســتهزائهمعــدم االلتفــات ا -

 األلقــابوهلم جــرا مــمل ..ســاحر ،كــاهمل  ،شــاعر :والــتهكم الــأ لقيهــا النــ  الكــرمي صــلى هللا عليــه ســلم مــمل قبيــل
تنــزل  ،يمل راــاقس ذلــك علــى املرحلــة إلاي صــف  ســالمي يشــتغل بــد..ترهــاهتم   املشــينة ورغــم ذلــك مل يلتفــت 

رحـم هللا  النكوصـية.. ،و القبوريـة ،والقرسـطية ،ةوالظالميـ ،الرجعية :عليهم سهام متعددم ممل املصطلحات املشينة
 الشاعر  ذ يقول:

                                         
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِفقُوَن - 229 ن قُرَّ ( 16)}تَتََجافَى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَمَضاِجِع يَْدعُوَن َربَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً َوِممَّ ا أُْخِفَي لَُهم ّمِ ِة أَْعيٍُن َجَزاء فاََل تَْعلَُم نَْفٌس مَّ

 .17 -16: بَِما َكانُوا يَْعَملُوَن {السجدة
230
 )قَاَل أَبُو ِعيَسى: َهذَا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح(- 
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 قابلين ابلضحـك والقهقــهْ  ** **مـالـي  ذا ألزمتُـه حجـةك 
 !فالض  يف الصحراء ما أفقههْ  ** ** ْن كان ضحُك املرء ممل فقهه

  ..مر ابملعروف مبعروف واهنى عمل املنكر بغري منكر ؛ وهذا أصل ممل أصول التشريع القرآينخي املسلم ألكمل  
ِ ن ــكا لاعالاــىا ُخُلــٍق )قــال تعــا  مادحــاك وواصــفاك ُخلــق نبيــه الكــرمي صــلى هللا عليــه وســلم )النــ :  أبخــالق خلــقالت - وا

 ((عاِظيمٍ 
كان خلقه ) :قالت ،عنها عمل خلق الن  عليه الصالم والسالم[ قالت عائشة ملا سئلت رضي هللا  4] القلم  

القرآن( صحيح مسلم. وعمل صفية بنت حيي رضي هللا عنها قالت "ما رأيت أحسمل خلقكا ممل رسول هللا صلى هللا 
 رواه الطرباين يف األوسط إبسناد حسمل. -عليه وسلم" 

رفيعة وال نصل  بل نتواصل معهم أبخالق ،ملهم ابملثلال جي  أن نعا ، ن معاجلة املشكلة املفتعلة مع العلمانيني
ومل يكت  له التوفيق ممل هللا أن يفهم شرع ربه  ،فأغلبهم مغرر ام، مستوى استئصاهلم كما هو ديداهنم   

 احلكيم!
ت رغــم مــا قــد يصــدر مــمل العلمــانيني مــمل ترهــات واســتهزءا :الــدعاء هلــم ابهلدايــة لتتوحــد كلمــة املســلمني ضــد أعــدائهم -

فبعـد وفـام حمـامي ، ولنـا يف سـريم النـ  الكـرمي خـري أسـوم ،هو املتنفس لكل مسلم غيور على دينه ومسريم أمتـهفالدعاء هلم ابهلداية ؛
ْعمــائهم  ،النـ  صـلى هللا عليـه وســلم )أبـو طالـ ( تكالبـت عيــه اهلمـوم مـمل كـل حــدب وصـوب فبالغـت قـري  يف  يذائــه وكـان مـمل 

حـىت  نـه كـان يالحـق النـ  صـلى هللا عليـه وسـلم يف موسـم  ..ابملرصـاد أمـام كـل عمـل دعـوي عمه أبو هل   ذ كان يقف له
فضــاقت مكــة علــى  ،أتباعــهوحــذر النــاس مــمل  ،"  نــه صــابئ كــذاب " :ويف األســواق يرميــه ابحلجــارم ويقــول ،احلــج

علَّـه  ،وتـه بتغيـري املكـانحىت فكر يف أن يتخـذ أسـلواب آخـر يف دع ،واشتد به احلال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
ومكــاان اســرتاتيجيا  ،الــأ كانــت متثــل مركــزاك مهمــاك لســادات قــري  وأهلهــا ،فاختــار اخلــروج للطــائف ،أن جيــد قبــوالك 

 ،فكلمهـم عـمل اإلسـالم ودعـاهم    هللا ،بدأ صلى هللا عليه وسلم بسـادات القـوم الـذيمل ينتهـي  لـيهم األمـرف ..هلم
بـل أغـروا بـه سـفهاءهم وعبيـدهم فتبعـوه  ،ومل يكتفوا اذا األمـر ،اخرج ممل بالدان قالوا له:و  ،فردوا عليه رداك قاسياك 
وأصـاب  ،فأصي  عليه الصالم السالم يف قدميـه حـىت سـالت منهـا الـدماء ،ويرمونه ابحلجارم يسبونه ويصيحون به

قـائم  جربيـل ومل يفـق  ال و ،فوالتع  ما جعله يسقط على وجهه الشري الن  صلى هللا عليه وسلم ممل اهلم واحلزن
فــأتى  ،أن أطبــق علــيهم األخشــبني اي حممــد ــربه أبن هللا بعــث ملــك اجلبــال برســالة يقــول فيهــا:  ن شــئت  ،عنــده

أصــالام مــمل يعبــد هللا وحــده وال يشــر  بــه  أرجــو أن  ــرج هللا مــمل)اجلــواب منــه عليــه الســالم ابلعفــو عــنهم قــائالك: 
 شيئا(رواه البخاري.

 ،شـق ذلـك علـى أصـحابه ،ملا كسرت رابعيته صلى هللا عليه وسلم وشج وجهه يوم أحد:مثلة النبوية أيضاوممل األ 
 .فأجاب أصحابه قائال هلم:  ين مل أبعث لعاان و حا بعثت رمحة(رواه مسلم ،وقالوا: اي رسول هللا ادع على املشركني
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صـلى هللا عليــه -ومـا قصــته  ،يبـدأ معاركــه ابلـدعاء -عليــه وسـلمصـلى هللا -وقـد كــان النـ   ،هـو ســالح عظـيم بـه يتنـــزل النصـربـل 
يوم بـدر  ذ سـقط عنـه رداؤه مـمل شـدم مناشـدته ربـه يف الـدعاء  ال دليـل علـى أمهيـة الـدعاء يف سـاحات املعـار  ويف مقارعـة  -وسلم

 يف جوف الليل ألخيه املسلم! وُرب دعوم ضعيف ممل املسلمني كانت ،أعداء هللا
 ومـا تـدري مبـا فعـل الدعـــاء ****ـــاء وتزدريــهأهتـزأ ابلدعـــ

 اءــــهلا أمــد ولألمــد انقضـ ****ـملـسهـام الليـل ال ختطـي ولكـ
مث  ،وتركها عمر ،فدعاها    اإلسالم فأبت ،جاءته عجْو يف حاجة وكانت غري مسلمةأنه  عمر ويؤثر عمل 

فاجته    ربه ضارعا معتذرا: اللهم أرشدت ومل أكره.  ،اه هلا كر  -وهو أمري املؤمنني  -خشي أن يكون يف قوله 
يمِل قاد تَـّبانيَّا الرُّْشُد ِمملا اْلغاي ِ ك: وتال قوله تعا   .(231) الا ِ ْكرااها يف الدِ 

وكيـف ال يعـدل مـمل  ،بشـهادم أعدائـه ،فـالن  الكـرمي صـلى هللا عليـه وسـلم كـان أعـدل النـاس:العدل بـني النـاس -
ك اي أيها الذيمل آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء ابلقسط وال جيرمنكم شن ن قـوم علـى أال  ،اضح مبنيخوط  بقول و 

ويف قضـائه بـني املتخاصـمني   ..(8)املائـدم: تعدلوا اعدلوا هـو أقـرب للتقـوى واتقـوا هللا  ن هللا خبـري مبـا تعملـون  
حرام بمل حميصة عمل أبيه أن انقـة للـرباء بـمل عـاْب فعمل  ،بعيداك عمل احليف والظلم ،كان عادالك صلى هللا عليه وسلم

وعلــى  ،دخلـت حـائط رجـل فأفســدته )فقضـى رسـول هللا صـلى هللا عليــه وسـلم علـى أهـل األمــوال حفظهـا ابلنهـار
 أهل املواشي حفظها ابلليل( رواه أمحد.

ولـو كــان  ،ني النــاسالـأ شـرعها ســبحانه إلقامـة العــدل بـ ،وكـان صـلى هللا عليــه وسـلم ال يرضــى تعطيـل حــدود هللا
 :وقـال مقالتـه املشـهورم ،ففي حادثة املـرأم املخزوميـة الـأ سـرقت مل يقبـل شـفاعة أسـامة ،اجلاين ممل أقرابئه وأحبابه

و ذا سـرق فــيهم الضـعيف أقــاموا  ،أيهـا النـاس  حــا أهلـك الــذيمل قـبلكم أهنــم كـانوا  ذا سـرق فــيهم الشـريف تركــوه)
 لقطعت يدها( رواه البخاري ومسلم. مة بنت حممد سرقتوايـم هللا لو أن فاط ،عليه احلد

وحـر  املشـاعر  ،أن يلفت األنظار حنو دعوته ،استطاع صلى هللا عليه وسلم ،واألدب الرفيع ،واذا اخللق العظيم 
يـع فـاألو  أن تبـىن هـذا اخللـق الرف ،ويرسم منهاجاك فريداك خلري أمة أخرجت للناس ،واألحاسيس    مبادئه العظيمة

وكم سـررت عنـدما ذكـر رئـيس تركيـا أردوغـان يف حـواره مـع قنـام ..حملاولة قطع الطريـق علـى املتشـدقني واملتفيهقـني
ــوفر تقريبــا  ــرم أن اســتطاع أن ي مليــار دوالر مبحاربتــه الفســاد ؛ فــذلك والشــك أهــم عامــل يضــيق أنفــاس 40اجلزي

 لق العدل!كما حققوا مكاس  عديدم بنهجهم خل..العلمانيني أصحاب الفساد

ولكمل أكثرهم مل  ،لقد عرف املشركون ممل قري  أن القرآن حق حكمة الرسول الكرمي صلى هللا عليه وسلم: -
 افون  الن  عليه الصالم والسالم حاول أن يقنعهم ابحلكمة واملوعظة احلسنة ولكمل كانوا يؤممل تكربا وعنادا وكان

 .على مركزهم االجتماعي أو املاي أو غري ذلك

                                         
 .265: البقرةسورة  - (231)
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لكمل اإلسالم  ،تذكر أن له مركزا اجتماعيا خاف عليه ومنهم ممل خاف على أمواله منهم ممل كاد يؤممل ولكنهف
ْدهر بفضل األشخاا الذيمل محلوه وأوصلوه جلميع الناس وحبمد  .هللا انتشر وا

قت األمــة راــا أثــراك عظيمــاك يف قــوم املســلمني وثبــاهتم وانتصــارهم فمــىت مــا صــد املنــاهج القرآنيــة النبويــة ن هلــذه  
اماُكْم  ،ونصرت دينه جاءهم نصر هللا ومدده ( سـورم 7]) كايا أايُـّهاا الَِّذيملا آماُنوا ِ ن تانُصُروا اكَّا يانُصرُْكْم وايـُثـابِ ْت أاْقدا

 .حممد[
يف  : وتتقـدم اجملتمعـات وترتقــي حـني يقودهـا االكفــاءللمنـالرم واملواجهــة والقـادم حسـمل اختيـار الـدعام والعلمــاء -

 فالرسـول..ويتطل  ذلك كله وبـال شـك الدقـة يف االختيـار واإلعـداد يف كـل الولـائف واالجتاهات ،ميدان وجمال
ــة انتقــاء  ،خــط منهجــا يف البحــث عمــمل هــم أو  ابلقيــادم والــدعوم يف اجملتمــع وتــوليتهم مقاليــد األمــور فمــمل األمان

أول سـفري يف –مصع  بمل عمـري رضـي هللا عنـه  رفاختاأفضل العناصر وتقليد أكفأ الناس الذيمل يناسبون املواقف؛
ابلـرغم مـمل أنـه يف الـدعوم واجلـي  ..وعني خالد بمل الوليد رضي هللا عنـه يف اجلي ، مكة جللدعوم خار  –اإلسالم 

 !! !اعتناقا لكسالم  ممل هم أقدم منهما وأسبقهم
 وهــوه وسـلم بعــ  أصـحابه الكــرمي واحلـديث العجيــ  يف هـذا البــاب والــذي صـنف فيــه املصـطفى صــلى هللا عليــ 

أرحـم أمـأ  " :قـال: قـال رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم الرتمـذي عـمل أنـس بـمل مالـك حـديث صـحيح أخرجـه
 ،معـاذ بــمل جبــل وأعلمهــم ابحلــالل واحلـرام ،وأصـدقهم حيــاء عثمـان ،وأشـدهم يف أمــر هللا عمــر ،أبـو بكــر أبمـأ

ْيد بمل اثبت يف  األلبـاين قـال " .أبـو عبيـدم بـمل اجلـراح مة أمني وأمـني هـذه األمـةولكل أ ،وأقرؤهم أ    ،وأفرضهم 
  .الصحيحة  نه صحيح السلسلة

وأصـل  ،وممل  حسان الظمل ابملخالف محل كالمه على لاهره وعدم التعرض للنـوااي والبـواطمل : حسان الظمل ام -
أال  - رتض علــى قسـمة النــ  يف قصـة الرجــل الـذي اعـ للنــ   - هـذه القاعـدم عنــدما قـال خالــد بـمل الوليـد 

فمـا يف القلـوب ال  ،) ين مل أؤمـر أن أنقـ  عـمل قلـوب النـاس وال أشـق بطـوهنم( متفـق عليـه :أضرب عنقه؟ فقال 
و ذا كان هذا املعمول به يف عهـد الرسـول  ،و حا حنمل مأمورون ابألخذ بظاهر اإلنسان وبظاهر كالمه ،يعلمه  ال هللا
فيمــا رواه  وقــد أشــار    ذلــك عمــر الفــاروق  ،وانقطــاع الــوحي  بعــد وفــام النــ  فمــمل ابب أو  ،والـوحي ينــزل

فممل ألهـر لنـا خـرياك  ،و ن الوحي قد انقطع ، ن أانساك كانوا يؤاخذون ابلوحي على عهد رسول هللا)قال:  ،البخاري
و ن قـال: ســريرته  ،ومل نصــدقه ،ومــمل ألهـر لنــا سـوءاك مل أنمنــه ومل نقربـه ،ولـيس لنــا مـمل ســريرته شـيء ،أمنـاه وقربنــاه

 حسنة(.
اللـني والرفـق كمـا  األصـل يف األمـر ابملعـروف والنهـي عـمل املنكـرف :ابحلكمـة واإلقنـاع مبـل مـواجهته معـاداهتمعدم 

ـةِ  ادْعُ :"قـال هللا تعـا  ـِبيِل راب ِـكا اِبحِلْكما ـاِدهْلُْم اِبلَّـِأ ِهـيا  وااملاْوِعظـاةِ  ِ   سا ـناِة واجا ـملُ  احلاسا وهـارون  ملوسـى وقـال"أاْحسا
باا ِ   ِفْرعاْونا " :وسلم صلى هللا عليهما ُر أاْو اْشاـى ِ نَُّه طاغاى. فـاُقوالا لاُه قـاْوالك لايِ ناك  اْذها  صـلى هللا وقـال، "لاعالَّه ُ يـاتاذاكَّ

ْانــــه"عليــــه وســــل م  .مســــلم رواه". ال شــــانه نُــــزع الرفــــق مــــمل شــــيء وال ،مــــا كــــان الرفــــق يف شــــيء  ال 
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فالواجـ  فـتح ابب احلـوار ، قلبـه اإلميـانمل يـدخل  -فهم مؤولـة جـدد  كما ذكرت آنفا–ية الساحقة منهم فالغالب 
ْمـة الفكريـة أو  عجـااب ابلـرأي كال!بـل تفنيـد اآلراء الـأ معهم  ْل عـمل الثوابـت الشـرعية عالجـا لال شـرط عـدم التنـا

ْل.. ،ْو مقــاطعتهممتــس جــوهر العقيــدم والــديمل احلنيــف ابحلكمــة واملوعظــة احلســنة .فــال جيــ  فهــذا مــمل ضــعف املنــا
ْيد رمحه هللا-ألسنتهم ابستنكار نقد الباطل والذيمل يـاْلُوون  بعضهم صالح و ن كان يف -كما قال الشي  أبو بكر 

 يف حقيقته ممل الت ـوي بل ،أحياان والص واب احلق مدار  وضعف  درا  ،العزائم حينا ولكن ه الوهمل وضعف ،وخري

يف  عـمل كلمـة احلـق كالن ـاطق ابلباطـل السـاكت وحينئذ يكـون، هللا والذ ب عنه لديمل قع احلراسةيوم الزحف عمل موا
رمحـه  -مـا ذكـره اإلمـام الـذه   -رمحه هللا -روائع اإلمام الشافعي  ؛ ولنا مممل تر  يف مدرسة السريم النبوية..اإلمث
ِه -هللا قال: ما رأيت أعقل ممل الشافعي! انلرته يومـاك  -هللارمحه  -األعلى الصَّديف  يف تر ة يونس بمل عبد يف ِسريا

 ولقيين فأخذ بيدي مث قال: اي أاب موسـى أال يسـتقيم أن نكـون  خـواانك و ن مل نتفـق يف مسـألة! ،مث افرتقنا ،يف مسألة
ْال النظــراء  تلفــون. وأتمــل قولــه: و ن مل  ،هــذا يــدل علــى عقـل هــذا اإلمــام وفقــه نفســه -أي الــذه -قلـت فمـا 

وقال الشي  أبـو  ..232!!!..فال ينبغي أن نتدابر -اخلالفية –أي: حىت لو مل نتفق يف كل املسائل  ،فق يف مسألةنت
و ، اجلسـم يف استشـرى يعـام أمهـل ومل  ذا املـرض أن واملشـاهدم لقد ثبت ابلتجربة:"233بكر اجلزائري حفظه هللا 

أيلفـه و يفعلـه   يلبـث أن فإنه ال تر  ومل يغري    ذار املنك وكذلك ،واستشرائه فيه اجلسم متكنه ممل بعد عسر عالجه
ْالتـهأو  يصـبح مـمل غـري السـهل تغيـريه وعندئـذ ،وصـغريهم كبـريهم  ،هللا العقـاب مـمل يسـتوج  فـاعلوه و يومهـا ، 
 (سـنة هللا) :تتغـري تتبـدل وال ال الـأ جـار علـى سـنمل هللا تعـا  انـه  ذ، حبـال الـذي ال ميكـمل أن يتخلـف العقـاب

  43)فاطر (لسنت هللا تبديال ولمل جتد لسنت هللا حتويال جتد فلمل) 62األحزاب
ــدعوم مراعــام جانــ  املصــاه واملفاســد ــؤدي يف الغالــ   ال    مفاســد ومــمل احلكمــة يف ال !فإذا كانــت الشــدم ال ت

اكَّا  مْل ُدوِن اكَِّ فـاياُسـبُّواواال تاُسـبُّوا الَّـِذيملا يـاْدُعونا ِمـ"كما قـال تعـا  ابلرفق واللنياستبدال الشدم والغلظة  ؛فاألو 
م املشركني حق آهلة فس ُّ "( . 108)اينعيم: .عاْدواك ِبغارْيِ ِعْلمٍ  لكمل  ذا كان يرتتـ  عليـه مفسـدم  وفيه غلظة وشد 

الكتـ   ،منع احلركـات التنصـريية ،أما استعمال القوم لردع كل  الفات )حماربة التديمل .شرعاك  أكرب فهو حمرم ممنوع
 ..!!!األمر(فذلك ممل اختصاا وي ..لألمةدامة املفسدم اهل
 ابعثهـا الغـريم وهـي يف األصـل-أصـحابه وسـل م يُعن ِـف العلمـاء مـمل عليـه صـلى هللا كان الن   ،األحيانيف بع   بل

 رضـي هللا عنـه قولـه ملعـاذ وخـذ علـى سـبيل املثـال ،أخطـأوا أكثـر مـمل غـريهم  ذا -ومتتـني الصـف اإلسـالمي عليهم
فـي .فاملسـجد  ويقابلـه تلطفـه ابألعـرا  الـذي ابل يف، متفـق عليـه أفتان أنـت اي معـاذ؟ :أطال الصالم ابلناسحني 

النـ  صـلى  فنهـاهم أنس بمل مالك رضي هللا عنه قال: ابل أعرا  يف طائفة املسجد فزجـره النـاس عمل الصحيحني
 ،حقـاك  املنكرون على األعـرا  قـالوا فالصحابة ،" عليه هللا عليه وسلم فلما قضى بوله أمر بذنوب ممل ماء فأهريق

                                         
232
 تور عبد هللا بن إبراهيم الطريقي.كفقه التعامل مع المخالف للد :للتوسع في الموضوع الرجوع إلى كتاب - 
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 أكرب صار هنيهم عمل املنكر منكـراك فلـذلك هنـاهم رسـول هللا صـلى هللا عليـه منكر شد هتم لكمل ملا كان يرتت  على

أنـه عبـادم لكونـه ذريعـة    سـبهم  حـرم سـ  اآلهلـة مـع):رمحـه هللا ابـمل تيميـة اإلسـالم شـي  قـال ولـذلك . وسـلم
وممل احلكمة كذلك التفريـق بـني 234(آلهلتهم مصلحة تركهم س  هللا سبحانه راجحة على سبنا  ألنسبحانه وتعا 

  .وهكذا..الكبري و الصغري العامل واجلاهل وبني

الرتكيز على نوعية البناء السليم الـذي يسـاهم يف بنـاء أجمـاد األمـة ويـدفع اـا دفعـا    األمـام ال االنشـغال أبقـزام  -
" أفممل أسس بنيانه على تقوى ممل هللا ورضوان خري أم ممل أسس بنيانه على شفا جرف :قال تعا األمور وتوافها .

عـداد جيـل قـادر علـى مواجهـة كـل إبوذلـك . 109التوبة: "الظـاملنيهار فاهنار به يف انر جهنم وهللا ال يهدي القوم 
 التحدايت والرتهات بعيدا عمل الثقافة االهنزامية

 !هج النبوي! وما أخبس املذاه  والتيارات اهلدامةما أقوى املن أكرب فاهلل
؛ يقول الن  الكرمي صلى  ابملخالطة ابملعاملة و وهذا األساس يف عقيدتنا شريعتنا لمل يتأتى  ال دعوم اإلسالم: -

املؤممل الذي  الط الناس ويصرب على آذاهم خري ممل املؤممل الذي ال  الط الناس وال يصرب على ":هللا عليه وسلم
 رواه الرتمذي." آذاهم 

  ن هدى الرمحمل شخصا واحدا*****بك خري لك ممل حبر درر
 وهو خري لك عند هللا مــما***قد بدا للشمس أو نور القمر!

 

 

  

 

 

 

 

 خامتة الكتاب 
أو للمناقشة الضيقة الـأ يـراد منهـا  اثرم  ،مل يكمل ممل ابب الرتف الفكري و العلمي ،هذا -املتواضع  - ن عملنا 

  ســالمية أو أرض ،تكســوها رمــال الفكــر املســتورد؛مــمل العقيــدم اإلســالمية الصــافية  عــة رحيــة يف أرض قاحلــةْوب
بل هذا اجملهود  .كال!وشىت ألوان السم املدسوسلقى فيها كل أنواع الفريوسات الفكرية امللغمة يُ خصبة معشوشبة 
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؛ حـىت وتفكيكها وتشرحها، وتلقفها أبناء جلدتناالأ روجها الغرب  عرض املادم املصطلحية ،منهاملتواضع الغرض 
اإليهـام الـذي يسـلكه العلمـانيون لتمريـر أفكـارهم و مـدى املراوغـة وتوضـيح  ،تبني للقـارد العـادي قبـل املتخصـ ت

ــة مــمل املثقفــني /املفكــريمل –املســتوردم مــمل الفكــر االمــربايي الغــر   ــذي اســتفاد مــمل غــرس هــذه الثل  اإلســالمينيال
فقـد كـان  :ولنا يف سريم الصحابة السلف الصاه خري مثال ملا حنمل بصدد دراسته – سمون أنفسهم()كما ياجلدد!

 ولكـمل ألن معـامل ،ال ألن تعريف اجلاهليـة ديـمل ،حريصا على تعريف اجلاهلية للناس عمر بمل اخلطاب رضي هللا عنه
اء هذا الديمل لتبديـدها وحمـو شـاراهتا .و اإلسالم ومواقع  صالحه ال تستبني  ال  ذا عرفت الظلمات واملظامل الأ ج

 "  حا ينحل اإلسالم عروم عروم  ذا نشأ يف اإلسالم ممل ال يعرف اجلاهلية!":هلل در عمر الفاروق امللهم  ذ قال
املشـوهة لـديننا احلنيـف؟ املشـبوهة و نقول:    مىت نتخل  ممل أغـالل وقيـود املصـطلحات الغربيـة وقع آخر ميف و 

مع الغرب بنعم..ولكمل؟! نعم ابلنسبة ملـا يفيـد املسـلمني ولكـمل ال ملـا يهـدم عقيـدم املسـلمني ويـزرع  ملاذا ال نتعامل
الشبه فيها    مىت نبين ونطور ثقافتنا بعيدا عمل الضفة األخرى بثقافتها املنحلة ملاذا ال نقتـدي ثقافـة التعفـف رغـم 

"جتوع :احلميــة وغلبتــه علــى النــاموس االقتصــاديالتخلــف االقتصــادي قــدميا قــال العــرب يف حتقيــق انمــوس األنفــة و 
أم أن الضعف أصبح حكمـة يف هـذا العصـر للتطـاول؟ ملـاذا االنشـغال واالشـتغال املعـوج  ؟احلرم وال أتكل بثدييها"

 بثقافة األخر على حساب الفطرم السوية؟
 هـو بـل ،جديـداك  أمـراك  ليسـت ةاإلسـالمي لألمـة الثقـايف الكيـان يف املصـطلحات ْرع فمحاولـة ،منها البد لفتة وههنا
 أسـباب مـمل فيـه مبـا-السـوي اإلسـالمي عمـلال أن  ال سـيئة نتـائج مـمل امللحـة احملاوالت هذه عمل نتج ما ومع. قدمي

 ختـري  أثـر مـمل األمـة كيـان  يف حُتدثـه مـا تبني بعدما ويسقطها الغريبة املصطلحات هذه ممل كثرياك   يلفظ كان  -املناعة
 علـى وال ،البناء على ال القدرم امتالكها عدم على ويعمل ،وتشتتا وبلبلة فرقة والفكري ياملاد كياهنا  على ينعكس

 .املستقبل حنو مسريهتا دفع
ذلـك الـديمل  ،متطبـع علـى حـ  الـديمل -والغـربيني احلاقـديمل  املتطرفني رغم أنف العلمانيني – ن اإلنسان املسلم  

وال يعـرف مناخـه الـديين هـذه الفوضـى املذهبيـة  ،يـد  مامـه الذي تعلمه يف الصغر ممل قريته ومسجده الصـغري علـى
ــديمل وأفســدت عليــه حقيقــة دينــه  ،واحلركــات واجلماعــات املفرطــة و املتطرفــة املارقــة الــأ شــوهت عليــه  ــال ال

السيكولوجي. ال بد ممل عودم سريعة    ذلك املناخ الديين اهلادىء البعيد عمل -وأضعفت أتثريه الروحي ،وعقيدته
 ..واألخالقيات املصطنعة املتكلفة ،وضوضاء االنشقاقات الدينية ،حلزبيةصخ  ا

هـم وحـدهم الـذيمل صـلحت  ،ويف حضمل السنة النبويـة القرآنوجمالس أثبت التاري  أن الذيمل تربوا يف مدارس  كما
 ! طفـاء نورهـا ال  بـو سنــاها وال ميكـمل ضـيئةالقرآن مشـس مفـ والعدل.. ،واعتدل يف أيديهم ميزان احلق ،ام احليام

رِهاا وأنـه ـالاْت أاْوِديـاةف ِبقاـدا اِء ماـاءك فاسا ـما ْابـاداك رَّابِيـاك وِمــمَّا يُوِقـُدونا عالاْيـِه يف  تعـا  ))أانـزالا ِمـملا السَّ ْيُل  ـلا الــسَّ النَّـاِر  فااْحتاما
ـذاِلكا ياْضـِربُ  ْابـادف مِ ثْـلُـُه كا ــ اْبِتغاــاءا ِحْلياـٍة أاْو ماتاـاٍع  ُ الـحا ماـا يانفاـُع النَّـاسا  ـقَّ واْلبااِطـلا فاأامَّـا الزَّبـاُد فـاياـْذهاُ  ُجفاـاءك وأامَّـــااكَّ

(( ]الرعد: فـاياْمُكُث يف األاْرِض كاذاِلكا ياْضِرُب اكَُّ   .[17األاْمثاالا
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 اإلميانسيطرم الغرب امللحد على أهل ..حتت ضغط سيطرم أهل الباطل على أهل احلق قد تبدو هذه الدراسة 
ولكمل هللا سبحانه وتعا  ..الواقع   ممل النظرية و احلقيقة    منها  األحالم   ضراب ممل العبث وأقرب  واإلسالم

" ِ نَّ وقوله تعا  . 139 :علمنا غري ذلك بقوله: )وال هتنوا وال حتزنوا وأنتم األعلون  ن كنتم مؤمنني( آل عمران
اِفُع عامِل الَِّذيملا آماُنوا ِ نَّ اكَّا الا حُِ ُّ ُكل   . " ِ نَّ 128يملا ُهم حمُِّْسُنونا " النحل ماعا الَِّذيملا اتَـّقاوْا وَّالَّذِ  اك ا   اكَّا يُدا

  .38 خاوَّاٍن كاُفوٍر " احلج

وأن مينحهم الفقه فيه  ،دينهم ردا  يال محيدا   فنسأل هللا سبحانه وتعا  أن يرد املسلمني حكومات وشعواب   
والصرب  ،والتواصي ابحلق ،ويوفقهم للتعاون على الرب والتقوى ،وأن جيمع كلمتهم على احلق ،ه واحلكم بهوالعمل ب

 يوم الديمل.   عليه .وصلى هللا وسلم على نبينا وسيدان حممد وآله وصحبه وأتباعه إبحسان 
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