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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

حا  إَِّل  ُأِريُد  إِن   ُّ َلا ِص  ا اْل  ُت  ما تاطاع  ا اس  ما  وا

فِ  ي هِ  باهلل إَِّل  يِقيتاو  لا َكل ُت  عا إِلاي هِ  تاوا  َّ ُأنِيُب  وا

 (88:  )سورة هود                                                    
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 الرمحن الرحيم اهللبسم 
 

  ةــــمقـدم
 

احلمد هلل رب العاملني ، والصَلة والسَلم عىل خاتم أنبيائه 

، وعىل آله وصحبه ومن اتبع  اهللحممد بن عبد  ورسله سيدنا

 هداه إىل يوم الدين.

 :وبعـد    

 ، بعد تنته مل الفكري والتطرف اْلرهاب مع معركتنا فإن

 أدوات أهم أحد املتطرفة اجلامعات استخدام صار حيث

 من تتخذ التي منها املسلحة سيام وّل الرابع ، اجليل حروب

 تتقوت وواقعيًّا أيديولوجيًّا هًجامن واألموال الدماء استحَلل

 .هـعلي أو منه

 ويموهلا يدعمها من وأهداف أهدافها حتقيق سبيل ويف

 النصوص أعناق ولي  املغالطة إىل املتطرفة اجلامعات عمدت

 مواضعه عن الكلم وحتريف ، تارةً  سياقها من واجتزائها ، تارةً 

 . أخرى تارةً 
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 الشباب عواطف عىل الديني التطرف مجاعات لعبت وقد

 وباطنها اهلمم شحذ فيه ظاهرها ، زائفة مصطلحات خَلل من

 األلفاظ ومن ، والبهتان والضَلل واْلفساد الفساد قبله من

 ."الصحوة"و "اجلاهلية" حتتمل ّل ما املتطرفون مَحلها التي

 عىل إطَلقه املتطرفة اجلامعات حاولت فقد اجلاهلية لفظ أما  

 مردود أمر وهو ، وزوًرا ظلاًم  املعارصة ةاملؤمن جمتمعاتنا بعض

 حيث من أو الشكل حيث من أما ، ومضموًنا شكًَل  عليه

 ظهور سبقت التي الفرتة عىل ُأط لقت التي فاجلاهلية اللغة،

 من إهنا أحد يقل ومل ، العلم ضد اجلهل من ليست اْلسَلم

 نقيض اجلهـل من هي إنام ؛ اْلسَلم أو اْليمـان نقيض اجلهل

 . لماحل

 مرص عن - مثًَل  - يقول فمن ، املضمون حيث من وأما

 العلم مرص ، القرآن مرص ، واملآذن املساجد مرص ، األزهر

 مليوين نحو الرشيف بأزهرها يدرس التي مرص ، والعلامء

 الطَلب من اآلّلف عرشات ويستضيف ، وطالبة طالب
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 بلد ، الدين صحيح لدراسة العامل دول خمتلف من الوافدين

 ، الدين صحيح رـلنش العامل دول خمتلف وأئمته علامؤه يطوف

 جمتمع إنه ، حفظته ويكرم وأهـله الكريم القرآن حيتضـن بلد

 أو ، حاسد أو ، حاقد إّل ذلك يقول أن يمكن فَل ، جاهيل

تغل أو مأجور أو ، جاحد  . والوطن الدين أعداء من ُمس 

 حاول التي اْلسَلميةو العربية دولنا سائر مع احلال وكذلك     

 أو ْلفشاهلا وسيلة باجلاهلية وصفها من يتخذوا أن املتطرفون

 . متزيقها أو هدمها أو إسقاطها

 جلامعة تنظريي كمصطلح برز فقد( الصحوة) لفظ وأما      

 .  املتطرفة اجلامعات من ركاهبا يف سار ومن اْلرهابية اْلخوان

 ضد ؟ من ضد نلك ، هم صحوهتم هي منظورهم يف والصحوة

 ألن ، الوطنية بِناها وتفكيك ومتزيقها إضعافها قصد!!  أوطاهنم

 أغراضها حتقق أن وّل وجود هلا يكون أن يمكن ّل اجلامعات هذه

 صلبة قوية دولة ظل يف ويستخدمها يموهلا من وأغراض

 اجلامعة ومصلحة ، الدول أنقاض عىل إّل تقوم ّل فهي متامسكة،
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 مصلحة فوق التنظيم ومصلحة ، ولةالد مصلحة فوق عندهم

 وبث ، الكذب سَلحهم ، فيها وما الدنيا وفوق ، األمة

 ّل فهم والتخريب، اهلدم وغايتهم ، والبهتان والزور ، الشائعات

 ، هيهات فهيهات والعمران البناء أما ، اهلدم سوى حيسنون

 . وطنية بدولة وّل بوطن يؤمنون ّل أهنم عن فضَل

 ، الدماء واستحَلل ، العنف إىل املتكررة واهتمدع عن ناهيك    

 ، األوطان هدم إىل ودعوهتم ، واألعراض األموال واستباحة

 عىل مردوا ، الكَلم ورقيق القول بمعسول العامة خيادعون

 لوازم من وّلزًما واجبة تقية ذلك واعتربوا ، املجتمع نفاق

 حيث ، واحلذر الفطنة من مزيًدا منا يستوجب مما ، املرحلة

ِمنا  }:  سبحانه احلق يقول ن النَاسِ  وا ُلهُ  ُيع ِجُبكا  ما و  يااةِ  يِف  قا  احل ا

ياا ن  ِهُد  الدُّ ُيش  ىلا اهلل  وا ا عا بِهِ  يِف  ما ل  ُهوا  قا امِ  أالادُّ  وا صا
ا اْل ِ إِذا ىَل  وا عاى تاوا  سا

ضِ  يِف  ار  ِسدا  األ  ا لُِيف  ُُي لِكا  فِيها ثا  وا ر  لا  احل ا النَس  اهللُ وا بُّ  ّلا  وا
 حُيِ

ادا  سا ىَل ) نبينا ويقول ،{ال فا ي هِ  اهللُ صا لا َلما  عا سا غُ  ّلا ":  (وا ِمنُ  ُيل دا  املُؤ 

ر   ِمن   اِحد   ُجح  ِ  وا َرتاني   ."ما
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 عندما ، واألمم األوطان صحوة هي احلقيقية الصحوة

 املتقدمة الدول مصاف يف أمتنا ونرى ، والتعمري بالبناء نعمرها

 . والفنون والعلوم املجاّلت خمتلف يف

 علميًّا الدول تقدم مدى يف هو احلقيقي الصحوة فمقياس

يا .  إنجازاته يف وإسهامها ، العرص أدوات وامتَلكها ، واقتصادًّ

 يف تفوقنا فإن دنيانا، أمور يف نتفوق مل ما ديننا الناس حيرتم فلن

 . ودنيانا ديننا الناس احرتم دنيانا أمور

 والقيم ، الضمري صحوة هي اأيًض  احلقيقية الصحوة  

 والتكافل، والرتاحم، ، بالتسامح الدنيا ُنعمر عندما واألخَلق،

 وترمجة ، األخَلق ومكارم ، والوفاء ، واألمانة ، والصدق

 يف ملموس واقع إىل السمحة وتعاليمه وقيمه اْلسَلم أخَلق

 ّل التي فاألمم ، حياتنا شئون وسائر سلوكنا يف ، الناس دنيا

 بنائها أصل يف سقوطها عوامل حتمل واألخَلق القيم عىل تبنى

 .  قيامها وأساس

 وحرصه ، لوطنه اْلنسان اءـانتم قوة هي ةـاحلقيقي الصحوة

 أحد وهو ، ورشف ِعرض فالوطن ، واستقراره أمنه عىل
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 إحاطتها عىل احلنيف الرشع حرص التي الست الكليات

  . والرعاية احلفظ من متعددة بسياجات

 رشعي مطلب الوطنية الدولة شوكة تقوية عىل العمل أن كام

 ، معتقدنا صحيح من هو ذلك إىل يؤدي ما فكل ، ووطني

 أو الدول بنيان وتقويض والتخريب اهلدم إىل يؤدي ما وكل

 ، هبا اآلمنني ترويع أو ، التحتية بِناها تدمري أو ، مسريهتا تعطيل

 .باْلنسانية وّل ، بالوطنية وّل بالقيم، وّل ، باألديان له عَلقة ّل

 ، الطلق اهلواء يف حييا ّل النقي احلقيقي الدين أن تأكيدنا مع

 ّل ردينـاملش أن ذلك ، وحتميه حتمله قوية دولة من له بد ّل إذ

  . دولة وّل دينًا يقيمون

 يتعاضدان والدولة الدين ، أبًدا قضانايتن ّل والدولة الدين

 والعباد البَلد مصالح تكون ثفحي ، البرشية سعادة سبيل يف

 . اهلل رشع فثمة املعتربة واألوطان

 احلقوق يف املتكافئة املواطنة أسس معا يرسخان والدولة الدين  

 ، أمجعني الناس وخري بَلدنا ْلري مًعا نعمل وأن ، والواجبات

  األديان ، رمحة األديان ، ألنفسنا نحبه كام لغرينا اْلري نحب أن
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 .عطاء األديان ، إنسانية اناألدي ، سامحة

 وأن ، املجتمعي التكافل مجيًعا منا يتطلبان والدولة الدين

 وّل حمتاج وّل مرشد وّل عار   وّل حمروم وّل جائع بيننا يكون ّل

 .كربه وتفريج حاجته قضاء يف سعينا إّل مكروب

 والتميز ، واْلنتاج العمل إىل يدفعان والدولة الدين

 ، واْلمهال واْلرهاب ، والكسل البطالة ويطاردان ، واْلتقان

 القَلقل وإثارة ، والتخريب والتدمري ، واْلفساد والفساد

 .واْليانة والعااملة ، والفتن

 الدين بني - يكون أن جيب ّل - رصاًعا يتومهون من وإن

 فهاًم  األديان يفهمون ّل أهنم إما حمتاًم  رصاًعا ويرونه والدولة

 يعون ّل أو ، تاًما وعًيا الدولة هوممف يعون ّل أو ، صحيًحا

 وّل الصحيح بالدين له عَلقة ّل فاْللل ، بينهام العَلقة طبيعة

 الدين لطبيعة الفهم سوء من اْللل ينشأ إنام ، الرشيدة بالدولة

 . بينهام العَلقة لطبيعة أو الدولة لطبيعة أو

 وقوانينها، الدولة دستور احرتام رضورة عىل نؤكد أننا غري

 موازية سلطات الدول يف تنشأ وأّل ، القانون دولة إعَلءو
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 واحد لواء فهو ، السلطات هذه مصدر كان أيا الدولة لسلطة

 الدولة لواء وهو ، األخرى األلوية كل ظله ويف حتته تنضوي

 لواء جهة أو مجاعة أو مؤسسة كل حتمل أن أما ، الوطنية

 الدين أمر معه يميستق ّل داهم خطر فهذا الدولة للواء موازًيا

 .الدولة أمر وّل

 دثرةتامل سيام وّل املتطرفة التنظيامت كل أن أؤكد وختاًما

 وأن ، والدولة الدين عىل داهم خطر هي الدين بغطاء منها

 الثابت بني بوضوح التفرقة منا تتطلب احلقيقية الصحوة

 ومتطلباته، العرص مستجدات يف اّلعتبار بعني والنظر واملتغري،

 ، املتاح وفقه ، األولويات وفقه ، الواقع فقه يقتضيه ما عاةومرا

 . احلنيف الرشع ثوابت عىل احلفاظ ضوء يف

 . الوكيل ونعم حسبنا وهو القصد وراء من واهلل

 

أ.د/ حممد خمتار مجعة                                                  
 وزير األوقاف

 ن اإلسالميةرئيس اجمللس األعلى للشئو       
 وعضو جممع البحوث اإلسالمية

 باألزهر الشريف 
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 اجلاهلية والصحوة
 

من أهم املفاهيم التي جيب أن تصحح مفهـوم اجلاهليـة إن 

اجلامعــات املتطرفــة مــن  اختــذتومفهــوم الصــحوة ، حيــث 

ـــات ـــل  املغالط ـــوعي وحتمي ـــف ال ـــض وتزيي ـــاظ بع األلف

أحلـت عـىل ، ولوجية خاصـة هبـا يودّلّلت أيدواملصطلحات 

ذلك إحلاًحا مقيًتا ، وعملت بكل ما متلـك مـن إمكانـات عـىل 

حتـى تسويق هذه املفاهيم املغلوطة لأللفـاظ واملصـطلحات ، 

اكتسب بعضها مع الوقت عند العامة تلك املعـاين التـي أرادت 

 .جلامعات املتطرفة حتميلها إياها ا

إطَلقه  أما مصطلح اجلاهلية فقد حاولت اجلامعات املتطرفة     

 وزوًرا ، سواء من ظلاًم  املعارصةعىل بعض جمتمعاتنا املؤمنة 

أما من حيث الشكل أو من  ؛املضمون من جهة جهة الشكل أم 

لقت عىل الفرتة التي سبقت ط  حيث اللغة ، فاجلاهلية التي أُ 

ظهور اْلسَلم ، فهي ليست من اجلهل ضد العلم ، ومل يقل 

 ل نقيضـإنام هي من اجله ؛ انـنقيض اْليمأحد إهنا من اجلهل 

 .احللم ّل العلم 
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 اهللعليه وسلم( لسيدنا أيب ذر )ريض  اهللوملا قال نبينا )صىل      

اُنُكم  "عنه( :  وا اِهلَِيٌة ، إخ  ُرٌؤ فِيكا جا ُهُم  إَنكا ام  لا عا ُلُكم  ، جا وا  اهللخا

ِديُكم   ي  ل   حتا تا أا ِه، فا ي  دا ن كانا أاُخوُه حتا تا يا أ ُكُل، ، فما ُه ممَا يا ُيط ِعم 

لَ  لُِبُهم  ، فإن  كا غ  ُفوُهم  ما يا لِّ ّلا ُتكا باُس، وا ل  ُه ممَا يا بِس  ل ُيل  ُتُموُهم  وا ف 

 سيدنا أبو ذر )ريض ، كان ذلك عندما عرَي (1)"فأِعينُوُهم  عليه

بن السوداء ، وكان مقصد ا بقوله : يا عنه( سيدنا بَلًّل  اهلل

ُرٌؤ ":  عليه وسلم( بقوله اهللىل )ص اهللسيدنا رسول  إَنكا ام 

اِهلَِيةٌ  ُرٌؤ فيك بقايا عصبية جاهليةإنك أي:  "فِيكا جا ،  ام 

ويشء من ترسعها يف اّلعتداء عىل اآلخرين والنيل من اآلخر 

 دون حق.

عن مرص  - مثًَل  -فمن يقول ، وأما من حيث املضمون    

رآن ، مرص العلم  القاألزهر ، مرص املساجد واملآذن ، مرص

                                                           

ِن ،  -1 اِص : بااٌب متفق عليه: صحيح البخاري ، كِتااُب اِْلياما رِ  ِمن   املاعا اِهلَِيِة، أام   اجلا

ّلا  َفرُ  وا ا ُيكا اِحُبها تِكا  صا ِك ، حديث رقمبِار  ا إَِّل بِالرشِّ   ،مسلم  . وصحيح 30 :اهِبا

ِن ،اكتاب  اما ي 
ا ُه  أل  ف  لِّ ّلا ُيكا ل باُس، وا إِل بااُسُه مِمَا يا ُكُل، وا

أ  ُلوِك مِمَا يا اِم امل ام  عا ا بااُب إِط  ما

لُِبُه ، حديث رقم غ   . 1661 :يا
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الرشيف نحو مليوين  ايدرس بأزهرهالتي مرص  والعلامء ،

طالب وطالبة ، ويستضيف عرشات اآلّلف من الطَلب 

الوافدين من خمتلف دول العامل لدراسة صحيح الدين ، بلد 

 ، لنرش صحيح الدين يطوف علامؤه وأئمته خمتلف دول العامل

جمتمع إنه حفظته ،  ويكرم هلـوأهالكريم  ن القرآنـبلد حيتض

، ن أن يقول ذلك إّل حاقد أو حاسد أو جاحديمك جاهيل ، فَل

 :(1) وعىل حد قول اْلمام البوصريي .   أو مأجور أو مستغل

 قد تنكُر العنُي ضوء الشمِس من رمد  

ما املاء من  سا                                                         ع  مُّ طا  قام وُين كُِر الفا

رفة واملتشددة أما عن مصطلح الصحوة لدى اجلامعات املتط    

: الشكل واملظهر مهام كان  األول ، فيحرصونه يف أمرين

 .عدد أعضاء هذه التنظيامت  :املضمون واجلوهر ، واآلخر

 ، ونحن نرى أن الصحوة احلقيقية هي أن نملك أمرنا وكلمتنا

                                                           

ديوان البوصريي لرشف الدين حممد بن سعيد بن محياد اجلنوين الصنهاجي  -1

 .ط: احللبي ، 247: ص، هـ(  696ـ  )املتوىف
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ونرفع مستوى بلدنا ،  وننتج غذاءنا ودواءنا وكساءنا وسَلحنا

ا ومعيشيًّا ، أن نملك ومواطنينا علميًّا وثقافيًّا ومهنيًّ  ا واقتصاديًّ

ا ورش ا ، فجيًشا قويًّ ة واقتصاًدا قويًّ قوي واقتصاد  جيشطة قويي

 . ا ذا كرامةقوي يعني بلًدا ذا مكانة ومواطنً 

،  أمور دنيانا مؤكدين أنه لن حيرتم الناس ديننا ما مل نتفوق يف   

 فإن تفوقنا يف أمور دنيانا  احرتم الناس ديننا ودنيانا .

 

* * * 
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 تزييف احلقائق
 

لقد دأبت اجلامعات اْلرهابية واملتطرفة ومن يدورون يف         

وحماولة  ، أعناق النصوص ولي ،  فلكها عىل حتريف الدين

ودفنهم ماضيهم الدموي  ، وتزوير التاريخ، طمس احلقائق 

ون لُ دِّ با سعهم ذلك ، يتلونون كاحلرباء ، ويُ األسود ما و

ا وكذهبم جلودهم كالثعابني ، غري أن أمرهم قد صار مكشوفً 

 . (1)"يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني وّل "بينًا مفضوًحا ،

إن أخطر منطقة ينبغي عدم العبث هبا أو املساس بقيمها هي       

سب دنيوية تكون منطقة الدين ، فإن املتاجرة بالدين حلصد مكا

ألن من يفعل ذلك  ؛عىل أصحاهبا يف الدنيا واآلخرة  وباًّل 

تعاىل ، وهي حرب معلومة النتائج  اهلليدخل يف حرب مع 

مدمرة ملن يلقي بنفسه يف أتوهنا ، حيث يقول احلق سبحانه: 

                                                           

ر   : صحيح البخاري ، كتاب األدب ، متفق عليه  -1 ِمُن ِمن  ُجح  ُغ املُؤ  دا باب ّلا ُيل 

ِ ، حديث رقم َرتاني  ، بااُب ّلا كتاب الزهد والرقائق  . وصحيح مسلم ،6133 :ما

ِ ، حديث رقم َرتاني  ر  ما ِمُن ِمن  ُجح  ُغ امل ُؤ  دا  .2998 :ُيل 
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لا } اِهٌق وا ا ُهوا زا إِذا ُغُه فا ما ياد  ىلا ال بااطِِل فا قِّ عا ِذُف بِاحل ا ق  ُكُم بال  نا

ُل مِمَا تاِصُفونا  ي   .(1){ال وا

ص باجتزائها نصوبعض الل اجلامعات املتطرفة إن حتريف     

 ينحرف هبا عن غاياهتا الرشعية بام واقتطاعها من سياقها

د عىل ــمع احرتاف اّلفرتاء املتعم،  ةـيي قِ واعتبار ذلك تا 

ة كربى يف حق الدين جريم ، اص واهليئات واملؤسساتاألشخ

أي  - تربر الوسيلة فالغاية عند هذه اجلامعات ؛نسانية واْل

ج لدُيم من -وسيلة كانت  الوسائل مهام  استخدام فَل حتري

كانت خمالفتها للرشيعة طاملا أهنا من املمكن أن تكون خطوة 

 يف سبيل حتقيق أغراضهم الدنيوية والسلطوية.  

كتائبهم أما بث الشائعات وتروجيها فهو الشغل الشاغل ل       

اْللكرتونية وأبواقهم اْلعَلمية املأجورة  ، ولو أن شباب هذه 

 -ولو للحظة واحدة واعية  -اجلامعات املخدوع املغييب تأمل 

                                                           

 .18:  األنبياء -1
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 اهللأين ما يفعلونه من كتاب ربنا )عز وجل( وسنة نبينا )صىل 

واكتشف حقيقة ، عليه وسلم(؟ لربام راجع كثري منهم نفسه 

 .! الضالة هذه اجلامعات اْلرهابية

ماله وعرضه  ، أمل يعلموا أن كل املسلم عىل املسلم حرام       

فقال احلق  ؟!، ني من األقوالبا َلم حثنا عىل التَ ودمه ، وأن اْلس

تابايَنُوا أان }سبحانه:  اِسٌق بِناباإ  فا ُكم  فا اءا نُوا إِن جا اا اَلِذينا آما ُيُّ
ا أا يا

تُ  الاة  فا ها ًما بِجا و  اِدِمنيُتِصيُبوا قا ُتم  نا ل  عا ا فا ىلا ما بُِحوا عا  .  (1){ص 

 اهلليقول نبينا )صىل  ، حيثكام حثنا اْلسَلم عىل التحيل بالصدق   

ي كُ ": م(ـوسل يهـعل لا ِق ـم  بِالصِّ ـعا إِنَ ،  د  قا  فا د   ، ال رِبِّ  إىِلا  ُيا ِدي الصِّ

إِنَ  نَةِ  إىِلا  ُيا ِدي ال رِبَ  وا ا ، اجل ا ما زا  وا ُدُق  الَرُجُل  اُل يا َرى ياص  تاحا يا قا  وا د  الصِّ

تابا ِعن دا  َتى ُيك  يًقا اهللحا ِذبا  ِصدِّ ال كا إَِياُكم  وا ِذبا ُيا ِدي  ، وا إَِن ال كا ، فا

إَِن ال ُفُجورا ُيا ِدي إىِلا النَارِ  إىِلا ال ُفُجورِ  اُل الَرُجُل  ، وا زا ا يا ما ، وا

ذِ  َرى ال كا تاحا يا ِذُب وا ك  تابا ِعن دا  با يا َتى ُيك  َذاًبا اهللحا ، فام (2)"كا

                                                           

 .6احلجرات:   -1

يا أُيا الذين قوله تعاىل )كتاب األدب ، باب ،  صحيح البخاريمتفق عليه:  -2

= ،  6094: ، حديث رقم119: ( التوبةا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقنيآمنو
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فرتاء حتى يستحلهام ، وحتى بالكم بمن يتعمد الكذب واّل

 له سجية وخليقة ثابتة أشبه بالطبع منها بالتطبع؟! يكونا

إن أعداء اْلسَلم لو بذلوا كل ما يف وسعهم ومكنتهم         

علته هذه )عز وجل( ما بلغوا معشار ما ف اهلللتشويه دين 

اجلامعات اْلرهابية الضالة املضلية أو نصف هذا املعشار من 

عن سبيله وإرضار برشيعته  )عز وجل( وصد   اهللتشويه لدين 

اء ، مما يتطلب من العلامء واملثقفني والغيورين  السمحة الغري

عىل دينهم ووطنهم التكاتف والتعاضد لكشف حقيقة هذه 

، وتفويت الفرصة عىل من اجلامعات اْلرهابية واملتطرفة 

يستخدموهنا شوكة يف ظهر أوطاهنا وحربة يف قلب ديننا 

 السمح .   

*       *        * 

                                                                                                                  

وصحيح مسلم ، كتاب الرب والصلة واآلداب ، باب قبح الكذب وحسن =

 .واللفظ للبخاري ، 2607  :حديث رقمالصدق وفضله ، 
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 نفعيالالشكلي والتدين 
 

كثري من الناس ينخدعون بالزينة والطَلء عن املعدن        

ج إىل عظمة الشكل واجلوهر ، وعىل الرغم من تأكيدنا أننا نحتا

ألهنام كالروح واجلسد الذي ّل غنى ألحدمها  ؛واملضمون مًعا 

عن اآلخر ، وّل قيام له دونه ، فإن النظرة إليهام جيب أن تكون 

 منهام قيمته وقدره ونسبته دون شط  متوازنة ، وأن نعطي كَلًّ 

أو جتاوز أو إفراط أو تفري  ، فَل يأخذ الشكل أو املظهر أكثر 

مر بالنسبة للمبنى مما يستحق وّل دون ما يستحق ، وكذلك األ

 واملعنى. 

لكن احلذر هو أن ننخدع باملظهر وحده ، فقد حيمل اْلنسان يف        

ما يظن  (1)العقيانيده سيًفا ويقلده من الذهب والفضة ونفائس 

أنه رافع من قيمته وشأنه ، وحيي  نفسه هبالة من السيوف 

فلن  والدروع ، غري أنه إذا كان مع ذلك جباًنا أو خائر القوى

                                                           

ُب   اُهوا  ، يانِ الِعق   -1 ُ  ّلا اْلالص  الَذها ري   ، عيل بن مكرم بن حمدمل العرب لسان . غا

/ص  8 جـ (هـ711: املتوىف) األنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو

 .هـ1414 الثالثة الطبعة،  بريوت ،صادر دار:  ، ط295
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تغني عنه دروعه وّل سيوفه يوم الروع شيًئا ، ويظل البطل 

ء راب  اجلأش قوي الشكيمة فوق كل جبان ، مهام حتصن اجلبنا

 عة. دابظواهر األشياء أو مظاهرها اْل

إن التوازن مطلوب يف كل يشء غري أن اجلوهر يظل         

ان جوهًرا ، واملظهر يظل مظهًرا ، وما أمجل أن جيتمع لإلنس

إن  ”( :اهلل، عىل حد قول الرافعي )رمحه  املظهر واجلوهر مًعا

خري النساء من كانت عىل مجال وجهها ، يف أخَلق كجامل 

  . (1)"ثالًثاًّل وجهها ، وكان عقلها مجا

 النفعيّل شك أن ظاهرة التدين الشكيل وظاهرة التدين و      

عربية تعدان من أخطر التحديات التي تواجه املجتمعات ال

من هؤّلء الذين يركزون عىل الشكل  خاصة واْلسَلمية ،

واملظهر ولو كان عىل حساب اللباب واجلوهر ، وإعطاء املظهر 

الشكيل األولوية املطلقة ، حتى لو مل يكن صاحب هذا املظهر 

دوة ـل منه القـي الذي جيعـقاين واألخَلـعىل املستوى اْلنس

                                                           

 ، وتبري، دار الكتب العلمية : ملصطفى صادق الرافعي ، ط  : ي القلموح -1

 . 106 /ص 1 جـ،   م2000
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يل الذي ّل يكون سلوكه ذلك أن صاحب املظهر الشك ؛ واملثل

أحد أهم معامل اهلدم والتنفري ،  متسًقا مع تعاليم اْلسَلم ُيعدي 

من سوء  يصاحبهفإذا كان املظهر مظهر املتدينني مع ما

املعامَلت ، أو الكذب ، أو الغدر ، أو اْليانة ، أو أكل أموال 

الناس بالباطل ، فإن األمر هنا جد خطري ، بل إن صاحبه 

عليه وسلم( :   اهللعداد املنافقني ، يقول نبينا )صىل يف  يصبح 

با  " ذا َدثا كا ا حا ُة املُناافِِق ثاَلاٌث: إِذا لافا  آيا دا أاخ  عا ا وا إِذا ا  ، وا إِذا ، وا

انا  مُتِنا خا  .(1)"اؤ 

وكذلك من حيرص التدين يف باب العبادات واّلجتهاد فيها 

السَلح مع سوء الفهم للدين واْلرساف يف التكفري ومحل 

كام حدث من اْلوارج الذين كانوا  ، واْلروج عىل الناس به

من أكثر الناس صَلة وصياًما وقياًما غري أهنم مل يأخذوا 

أنفسهم بالعلم الرشعي الكايف الذي حيجزهم عن الولوغ يف 

ًّل فخرجوا عىل الناس بسيوفهم ، ولو طلبوا العلم أو، الدماء 

                                                           

َلا  -1 ِة املُناافِِق، حديث رقمصحيح البخاري ، كتاب اْليامن ، بااُب عا  ،33 :ما

 . 107 :يان خصال املنافق ، حديث رقمصحيح مسلم ، كتاب اْليامن ، باب بو
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 ؛حلجزهم عن ذلك  -(اهلل كام قال اْلمام الشافعي )رمحه -

وكل ما يبعدك عن الرمحة ، فاْلسَلم دين رمحة قبل كل يشء 

،  بمجرد القوليبعدك عن اْلسَلم، والعربة بالسلوك السوي ّل

 رجل خري من كَلم ألف رجل : حال رجل يف ألفوقد قالوا

 . لرجل

ثمرهتا إّل إذا هَذبت سلوك  عىل أن العبادات كلها ّل تؤيت     

ق صاحبها ، فمن مل تنهه صَلته عن الفحشاء واملنكر فَل وأخَل

ِن }: )سبحانه وتعاىل(صَلة له ، يقول احلق  ى عا ن ها ةا تا إَِن الَصَلا

ُر  لاِذك  ِر وا امل ُن كا اِء وا شا ح  ُ وا  اهللال فا ربا ك 
ناُعونا  اهللأا ا تاص  ُم ما لا ع  ، (1){يا

قول نبينا ومن مل ينهه صيامه عن قول الزور فَل صيام له ، ي

لا بِهِ  "عليه وسلم(:  اهلل)صىل  ال عاما وِر وا لا الزُّ و  ع  قا دا ن  ملا  يا  ما

ي سا هلل لا هُ  فا ابا ا رشا ُه وا اما عا عا طا دا ٌة يِف أان  يا اجا  – اهلل، وّل يقبل (2)"حا

يف الزكاة والصدقات إّل املال الطيب الطاهر ، يقول  –عز وجل

                                                           

 . 45:  العنكبوت -1

لا الزُّ  -2 و  ع  قا دا ن  ملا  يا لا بِِه ، صحيح البخاري ، كتاب الصوم ، باب ما ما ال عا وِر وا

 .1903:  حديث رقم
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باُل إَِّل  هللاإَِن "عليه وسلم(: اهللنبينا )صىل  ق  يٌِّب ّلا يا يًِّبا طا ، (1)"طا

ّلا  "عليه وسلم(: اهللويقول )صىل  ِ ُطُهور  وا ري  َلاٌة بِغا باُل صا ّلا ُتق 

ٌة ِمن  ُغُلول   قا دا وقبول احلج مرهون بالنفقة احلَلل وحسن ، (2)"صا

لام   " : عليه وسلم( اهلل)صىل حيث يقول نبينا  السلوك ، َج فا ن  حا ما

فُ  ر  ُه يا ُه ُأمُّ ت  لادا ِم وا ياو  عا كا جا ُسق  را ف  ملا  يا عليه  اهلل، وذكر )صىل (3)"ث  وا

ا  "وسلم(: ِء يا ِه إىِلا الَساما ي  دا ُمدُّ يا ا ، يا ربا غ 
عاثا أا را أاش  الَرُجلا ُيطِيُل الَسفا

اٌم  را ُمُه حا ط عا ما ، وا بِّ ا را بِّ يا اٌم ، را را ُبُه حا ا رش  ما امٌ ، وا را باُسُه حا ل  ما  ، وا

اِم  را ُغِذيا بِاحل ا لِكا ، وا اُب لِذا تاجا أاَنى ُيس   . (4)"فا

                                                           

ِب الَطيِِّب ، حديث  -1 س  ِة ِمنا ال كا قا ُبوِل الَصدا صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب قا

 . 1015رقم: 

 :حديث رقم ،باب وجوب الطهارة للصَلة  ، صحيح مسلم ، كتاب الطهارة -2

224 . 

ضل احلج املربور، حديث : صحيح البخاري ، كتاب احلج ، باب فمتفق عليه -3

، وصحيح مسلم ، كتاب احلج ، باب يف فضل احلج والعمرة ويوم 1521 :رقم

 .1350 :عرفة ، حديث رقم

ِة ِمنا ال كا ،  كتاب الزكاة ، صحيح مسلم -4 قا ُبوِل الَصدا اباب قا بِياتِها ر  تا ِب الَطيِِّب وا ، س 

 .2393 :حديث رقم
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ونعني به هذا  ؛ النفعيوأخطر من هذا التدين الشكيل التدين       

الصنف الذي يتخذ الدين وسيلة ومطية للوصول إىل السلطة من 

وبخاصة العامة -خَلل استغَلل العواطف الدينية وحب الناس 

ن هدفه من الوصول إىل السلطة إنام فق  وإُيامهم بأ لدينهم -

)عز وجل( والعمل عىل نرصته والتمكني له ،  اهللهو خدمة دين 

ومع أننا ّل نحكم عىل النوايا وّل نتدخل يف أمر النيات فهي ما 

بني العبد وخالقه ، وكل ونيته ، فإن التجربة التي عشناها والواقع 

ومن دار يف فلكها أو الذي جربناه مع مجاعة اْلخوان اْلرهابية 

األمر األول :  ؛أكد لنا أمرين املتطرفة امعات اجلمعها من حتالف 

أن القضية عندهم مل تكن قضية دين عىل اْلطَلق إنام كانت 

ام  مل نعرف هلام مثيًَل   وهنا
ه  ا وإقصاء ،  قضية رصاع عىل السلطة برشا

ر ا نفَ ممية وصلف وغرور وتكرب واستعَلء ، لآلخرين يف عنجه

ا عىل الدين ، ا كبريً منهم ومن سلوكهم الذي صار عبئً  الناسا 

وأصبحنا يف حاجة إىل جهود كبرية ملحو هذه الصورة السلبية 

سلوك هؤّلء التي ارتسمت يف أذهان كثري من الناس رابطة بني 

 .األدعياء وبني الدين 
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األمر اآلخر: أهنم أساءوا لدينهم وشوهوا الوجه النقي     

لراقية السمحة ، وأثبتوا أهنم ّل أهل دين وّل أهل حلضارته ا

وأن يكشف  كفاءة ، وإّل فهل من الدين أن خيون اْلنسان وطنه

وهل من الدين التحريض عىل العنف  !أرساره ويبيع وثائقه ؟

والقتل والفساد واْلفساد وتشكيل ما يسمى باللجان النوعية 

ري مسبوقة ، التي تعيث يف األرض فساًدا يف عاملة وخيانة غ

  !خيانة للوطن ، وعاملة ألعدائه ؟

أن هذه اجلامعة عىل  –وما زلت أؤكد  -وقد أكدت        

اْلرهابية التي وظفت الدين ْلداع الناس وحتقيق مآرهبا 

السلطوية هي عىل استعداد للتحالف حتى مع الشيطان لتحقيق 

أهدافها ومطامعها السلطوية عىل حساب دينها أو حساب 

 ا أو حساب أمتها .وطنه
 

   *       *        * 
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 املصلحة بني منظور الدولة
 ونفعية اجلماعة

 

املصلحة يف منظور الدولة هي املصلحة العامة املعتربة ، التي 

حتقق صالح الوطن وصالح مجيع أبنائه ، وليست املصلحة 

، أو  ق صالح بعض األفراد عىل حساب بعضاْلاصة التي حتق

عىل  حتى أو ،اجلامعات أو األحزاب  عىل حساب بعض

 .  حساب الوطن نفسه

أما املصلحة يف منظور اجلامعة فهي املصلحة التي حتقق      

صالح اجلامعة أو احلزب ، بل ربام بلغ األمر الشط  فصارت 

املصلحة عندهم هي ما حيقق صالح قيادة اجلامعات أو مجاعات 

ة أو مجوع املنتسبني احلزب ، ولو عىل حساب باقي أفراد اجلامع

للحزب ، فقد تضحي اجلامعة ببعض املنتسبني إليها أو املنتمني 

هلا لصالح اجلامعة ، وّل سيام أن هذه التضحيات ّل يمكن أن 

إّل يف ضوء التنازع والتناحر  - تكون بالقيادات أو أبنائهم

بني هذه القيادات يف  عمليات اْلقصاء واْلقصاء املضادو

 اـإنام تكون التضحيات دائمً  -اّلستئثار باملغانم ولة كل منهاحما
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 بالصفوف املتأخرة يف اجلامعة.

وقد تضحي اجلامعة باملصلحة الوطنية العليا إذا تعارضت      

، بل إن كثرًيا من اجلامعات ترى أن كل ما يقوي  مع مصلحتها

الدولة ليس يف صالح اجلامعة ، وأنه ّل مكان ألي مجاعة يف ظل 

، وجيب يف منظورهم العمل عىل  ة متامسكة مرتابطـةدولة قوي

 . إضعاف الدولة حتى يتم التمكني للجامعة

 سيام اْلرهابية واملتطرفة وّل -وحتاول معظم اجلامعات     

رب  مصالح أعضائها وعنارصها واملنتمني هلا بمصالح  -منها

 -وبخاصة يف اجلوانب اّلقتصادية واّلجتامعية  -اجلامعة 

بح الدفاع عن مصلحة اجلامعة قضية مصريية لكل بحيث يص

أفرادها ، وأن حياة الفرد ّل يمكن أن تستقيم خارج مجاعته ، 

وأنه لو فكر جمرد تفكري يف اْلروج من اجلامعة لتعرضت 

جوانب حياته املتعددة للخلل أو اّلهنيار أو التدمري ، ما مل تكن 

 !. ا مهددةحياته نفسها أيًض 

 أن :اـمنه ، عـم يتذرعون بذرائـصول إىل مآرهبويف سبيل الو    

، عَلوة عىل ذلك أنك  اهللبعض احلكام ّل حيكمون برشع 
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 جتدهم اهللعندما تناقش عنارص هذه اجلامعات عن مفهوم رشع 

: ا يف كتايببينا ذلك واضًحا جليًّ  وقد، (1)الِوفاض اويخ

ضَلّلت اْلرهابيني  "و  "مفاهيم جيب أن تصحح "

وقاف املرصية بإرشافنا اللذين أصدرهتام وزارة األ "وتفنيدها

)عز وجل( من  اهلل، وأكدنا أن اّللتزام بام أنزل (2)ومراجعتنا

رشع ّل يمنع احتكام البرش إىل قوانني يضعوهنا يف إطار مبادئ 

الترشيع العامة وقواعده الكلية ، وفًقا لتغري الزمان واملكان ، 

 اهللعات الوضعية خمالًفا لرشع وّل يكون اّلحتكام لتلك الترشي

ما دام أنه حيقق املصالح العامة للدول  )سبحانه وتعاىل(

 رم ـا أو حيـل حرامً ـوّل حي ، اتـراد واملجتمعـوالشعوب واألف

                                                           

لك شيئً خاوي الوفاض: يعني  -1  /ا ، معجم اللغة العربية املعارصة للدكتورّل يام 

 ، بريوت  ، الكتب عامل:  ط ،693 /ص1 جـأمحد خمتار عبد احلميد عمر ، 

 .م 2008

املجلس األعىل : ط  ، 29 ص ، "مفاهيم جيب أن تصحح"جع كتاب را -2 

ضَلّلت  "م ، وكتاب 2019 ، ةسعاتالوما بعدها ، الطبعة ، للشئون اْلسَلمية

 ميةاملجلس األعىل للشئون اْلسَل :، ط 32 -7ص "تفنيدهاني وياْلرهاب

  .م2017
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  أو يتناقض مع ثوابت الرشع أو ينال منها.حَلًّل 

 ــام احلكمفاْلسَلم مل يضع قالًبا جامـًدا صامًتــا حمدًدا لنظ      

وإنام وضع أسًسا ومعايري متى حتققت   يمكن اْلروج عنهّل

كان احلكم رشيًدا يقره اْلسَلم ، ومتى اختلت أصاب احلكم 

ولعل العنوان األهم ،  ْللل واّلضطراب بمقدار اختَلهلامن ا

األبرز لنظام أي حكم رشيد هو مدى حتقيقه ملصالح البَلد و

سعيه إليه ، فأي والعباد ، وعىل أقل تقدير مدى عمله لذلك و

حكم يسعى إىل حتقيق مصالح البَلد والعباد يف ضوء معاين 

العدل واملساواة واحلرية املنضبطة بعيًدا عن الفوىض 

فهو حكم رشيد  ، واملحسوبية وتقديم الوّلء عىل الكفاءة

وحتت هذا العنوان الرئيس تتداعى تفاصيل كثرية هتدف  ،معترب

ألوانه السياسية واّلجتامعية  يف جمملها إىل حتقيق العدل بكل

يز بني الناس عىل يوالقضائية بني البرش مجيًعا ، وعدم التم

 .أساس اللون أو اجلنس أو العرق 

فكل حكم يعمل عىل حتقيق ذلك ويسعى إىل توفري      

احلاجات األساسية للمجتمع من مأكل ومرشب وملبس 
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و ذلك نى حتتية من: صحة ، وتعليم ، وطرق ، ونحومسكن وبُ 

حكاًم رشيًدا  مما ّل تقوم حياة البَلد والعباد إّل به ، فإنه يعدي 

وعند الناس إّل من حاقد  تعاىل اهللسديًدا موفًقا ، مرضيًّا عند 

 أو حاسد أو مكابر أو معاند أو خائن أو عميل.

 

   *       *        * 
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 املنافقون اجلدد
 

، وهو أشد خطًرا من النفاق داء مهلك لألفراد واألمم        

إَِن امل ُناافِِقنيا يِف  }، حيث يقول احلق سبحانه: الكفر والرشك

ِك  لانالَدر  ِل ِمنا النَاِر وا فا اس  م  نا  األ  دا هلاُ
ِ اُبوا ِص جتا رًيا * إَِّل اَلِذينا تا

أا  لاُصوا ِديناُهم  هللوا أاخ  ُموا بِاهلل وا تاصا اع  لاُحوا وا عا  ص  كا ما
ُأولائِ فا

ِت اهللؤ  امل ُ  فا ُيؤ  و  سا ظِياًم  ِمننِيا وا ًرا عا ِمننِيا أاج   .(1){امل ُؤ 

وللنفاق عَلمات ، من أمهها: الكذب ، واْليانة ، والغدر ،      

ن  " : عليه وسلم( اهللوخلف الوعد ، يقول نبينا )صىل  ٌع ما با أار 

لا  ص  ن  كانات  فِيِه خا ما الًِصا ، وا انا ُمنافًِقا خا ٌة ِمن ُهَن كانات  كَن فِيِه كا

َدثا  إِذا حا انا ، وا مُتِنا خا ا: إِذا اؤ  ها عا دا تيى يا ٌة ِمنا النِّفاِق حا لا ص  فِيِه خا

دا  إِذا عاها با ، وا ذا را  كا ما فاجا اصا إِذا خا را ، وا دا  .(2)"غا

 وال املنافقني ـا من خصال وأحـويبني لنا القرآن الكريم جانبً      

                                                           

 .146، 145النساء :  -1

ِة املُناافِِق  -2 َلاما  :، حديث رقم متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب اْليامن ، بااُب عا

 :ان خصال املنافق ، حديث رقموصحيح مسلم ، كتاب اْليامن ، باب بي ، 34

106. 
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 يف مواضع عديدة ، منها :

أهنم يكثرون عند الطمع ويقلون عند الفزع ، حيث يقول       

ِزلات  }احلق سبحانه: ا ُأن  إِذا ٌة أان  آاِمنُوا بِاهللوا عا  ُسورا اِهُدوا ما جا وا

ِل مِ  ناكا ُأوُلو الَطو  تاأ ذا ُسولِِه اس  ا ناُكنرا نا ر  اُلوا ذا قا عا  ن ُهم  وا ما

ُضوا بِأان اِعِدينا را عا اْل ا  ال قا ُكوُنوا ما ُهم  يا ىلا ُقُلوهِبِم  فا ُطبِعا عا الِِف وا وا

ُهونا  قا ف  ِريٌق ِمن ُهُم  }:)سبحانه وتعاىل(، ويقول (1){ّلا يا تاأ ِذُن فا ياس  وا

ة   را و  ا ِهيا بِعا ما ٌة وا را و  ناا عا ُقوُلونا إَِن ُبُيوتا إِن ُيِريُدونا إَِّل النَبَِي يا

اًرا  .(2){فِرا

رهم بقدر ما يتحقق هلم من ومنها: أهنم يقيسون كل أمو     

ن  يا  }منافع ، حيث يقول احلق سبحانه:  ِمن ُهم  ما ِمُزكا يِف وا ل 

إِن ُضوا وا ا را ُطوا ِمن ها إِن ُأع  اِت فا قا ا ُهم   الَصدا ا إِذا ا ِمن ها طاو  ملا  ُيع 

ُطونا  خا مِ  }:  ، ويقول سبحانه (3){ياس  ُبُد اهللوا ع  ن  يا  نا النَاِس ما

ف  فا  ر  ىلا حا ىلا عا لابا عا قا ت ُه فِت ناٌة ان  ابا إِن  أاصا أاَن بِِه وا ٌ اط ما ري  ُه خا ابا صا
 إِن  أا

                                                           

 .87، 86التوبة :  -1

 .13األحزاب :  -2

 . 58التوبة :  -3
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اُن امل ُبنِيُ  ا رس  لِكا ُهوا اْل ُ ةا ذا اِخرا اآل  ياا وا ن  رِسا الدُّ ِهِه خا ج   .(1){وا

وكثرة احللف الكاذب ، يقول ، ومنها: الفساد واْلفساد     

ن  ُيع   }سبحانه:  ِمنا النَاِس ما يااوا ُلُه يِف احل ا و  ِهُد ِجُبكا قا ُيش  ياا وا ن  ِة الدُّ

ِض  اهلل ار  عاى يِف األ  ىَل سا وا ا تا إِذا اِم * وا صا
ُهوا أالادُّ اْل ِ بِِه وا ل  ا يِف قا ىلا ما عا

ُُي لِكا  ا وا ِسدا فِيها اهلل لُِيف  لا وا النَس  ثا وا ر  ادا  احل ا سا  . (2){ّلا حُيِبُّ ال فا

وبث الوهن يف نفوس املؤمنني ، أي العام ومنها: تأليب الر      

ُروجا  }الصادقني ، حيث يقول احلق سبحانه:  اُدوا اْل ُ لاو  أارا وا

ا  لاكِنألا وا لاُه ُعَدًة وا دُّ ِرها  عا عا  اهللكا ُعُدوا ما ِقيلا اق  ثاَبطاُهم  وا ُهم  فا اثا بِعا ان 

اُدوُكم  إَِّل  ا زا ُجوا فِيُكم  ما را اِعِدينا * لاو  خا ُعوا ال قا ضا او  ألا بااًّل وا  خا

م  وا  اَمُعونا هلاُ فِيُكم  سا ُكُم ال ِفت ناةا وا ب ُغونا لاُكم  يا لِيٌم ِخَلا اهلل عا

 .(3){بِالَظاملنِِيا 

 ومنها: التحالف مع األعداء والتواصل معهم عىل حساب 

ى اَلِذينا يِف  }الدين والوطن ، حيث يقول احلق سبحانه: ا فارتا

                                                           

 . 11احلج :  -1

 .205،  204البقرة :  -2

 .47،  46التوبة :  -3
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ٌض  را ٌة  ُقُلوهِبِم  ما را
ائِ ى أان  ُتِصيباناا دا شا ُقوُلونا ناخ  اِرُعونا فِيِهم  يا ُيسا

ى  عاسا ا  اهللفا ىلا ما بُِحوا عا ُيص  ر  ِمن  ِعن ِدِه فا ت ِح أاو  أام  يِتا بِال فا
أ  أان  يا

اِدِمنيا  ُفِسِهم  نا ن  وا يِف أا ُّ رسا
 .(1){أا

ومع أن عَلمات النفاق التي سبق ذكرها إنام هي صفات      

نافقني قدياًم وحديًثا ، فإن املنافقني اجلدد قد ضموا إىل ذلك امل

لبس مسوح الدين  :من أبرزها ، رضوًبا جديدة من اْلداع

واستغَلله لتحقيق مصالح اجلامعات التي تريد أن  ، واملتاجرة به

تتخذ من الدين مطية إىل السلطة ، متدثرة يف ألوان شتى من 

يـايس ، إضـافـة إىل ما يتسـم بـه التـديـن الشـكيل والتـديـن الس

 املنافقون اجلدد من خيانة الوطن وحتقريه وبيعه بثمن بخس.

أي  -فالغاية لدى عنارص هذه اجلامعة اْلرهابية تربر الوسيلة 

قتًَل أو ختريًبا ، أو تكفرًيا وتفجرًيا ، أو كذًبا  -وسيلة كانت 

ية ، وهم قِ التَ ا للشائعات ، فقد نشأوا عىل الكذب ووافرتاء وبثًّ 

 . يمكن أن حتيا يف النور أبًداأشبه ما يكون بخفافيش الظَلم التي ّل

                                                           

 . 52املائدة :  -1



- 37- 

 

اْلرهابية زرع عيوهنا وجواسيسها يف مجيع  اتوحتاول اجلامع   

مؤسسات الدولة ووحداهتا اْلدارية واملفصلية ، ويف مجيع 

توخي مما يتطلب ويستدعي املصالح والقطاعات احليوية ، 

 من بأي  العمل القيادي اجليد ملن يتولون احلذر والفرز 

وبخاصة املفاصل احلساسة بكل مؤسسة ،  مؤسسات الدولة ،

عىل يد كل  -وبَل هوادة أو تردد  -مع الرضب بيد من حديد 

ألي من اجلامعات من تثبت خيانته لوطنه أو ملؤسسته ، وعاملته 

ا ، أو أو تسانده واجلهات التي متوهلا ، أو تدعمها ، اْلرهابية

مطامعها ومصاحلها ، وأجنداهتا يف تدمري  ةتستخدمها ْلدم

وطننا ، وتفريق كيان أمتنا ومنطقتنا ، وحتويلها إىل كيانات أو 

ا ، وّل ، دويَلت ضعيفة ممزقة ّل تنفع صديًقا  وّل ترض عدوًّ

 ة يفـعة وأداة طيي ـة وتابعـا شيًئا ، فتصري عالـمتلك من أمر نفسه

 لظَلم والضَلل. أيدي قوى الرش وا

 

   *       *        * 
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 األرض السبخة
 

األرض السبخة هي تلك األرض التي ّل تنبت كأل وّل       

ثاُل  "عليه وسلم( :  اهللمتسك زرًعا ، حيث يقول نبينا )صىل  ما

ا  ثانِي ما عا الِعل مِ  اهللبا ى وا ابا  بِِه ِمنا اهُلدا ثرِِي أاصا ي ِث الكا ثاِل الغا ما ، كا

با  الُعش  ا وا ألا باتاِت الكا أان  ، فا بِلاِت املااءا ِقَيٌة، قا ا نا انا ِمن ها كا ًضا، فا أار 

ثرِيا  اِدُب  الكا ا أاجا انات  ِمن ها كا ِت املااءا  ، وا كا سا عا  ، أام  نافا ا  اهلل، فا هِبا

ُعوا را زا ا وا و  قا سا ُبوا وا ِ ، فارشا ى،  النَاسا را ًة ُأخ  اِئفا ا طا ابات  ِمن ها أاصا ، وا

ُقها إِنَ  ن  فا ثاُل ما لِكا ما ذا ً، فا ألا ّلا ُتن بُِت كا اًء وا اٌن ّلا مُت ِسُك ما اما ِهيا ِقيعا

ثانِي  اهلليِف ِديِن  عا ا با ُه ما عا فا نا َلما  اهلل، وا عا لِما وا عا ن  ملا   بِِه فا ثاُل ما ما ، وا

ى  بال  ُهدا ق  ملا  يا ًسا، وا
أ  لِكا را ع  بِذا فا ر  ُت بِ  اهلليا ِسل  ، (1)"هِ اَلِذي ُأر 

به الناس هو كاألرض السبخة أو  تعاىل اهللفالذي ّل ينفع 

القيعان التي ّل متسك ماء وّل تنبت كأل ، فخري الناس أنفعهم 

للناس ، ورشهم من تركه الناس واتقوه وجتنبوه اتقاء فحشه ، 

ن  "عليه وسلم( :  اهللحيث يقول نبينا )صىل  َ النَاِس ما إَِن رشا

                                                           

 .79 :م ، حديث  رقمم وعلَ لِ صحيح البخاري ، كتاب العلم ، باب فضل من عا  -1
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ُه النَ  كا را اءا  النَاُس  ودعهُ اُس أو تا قا ِشهِ اتِّ  اهلل، ويقول )صىل ( 1)"ُفح 

ِ  إَِن ِمنا  ": عليه وسلم( ري  اتِيحا لِل خا فا الِيقا  النَاِس ما غا ،  لِلرَشِّ ما

لا  عا ان  جا
ُطوباى ملِ ، فا ِ ري  الِيقا لِل خا غا اتِيحا لِلرَشِّ ما فا إَِن ِمنا النَاِس ما وا

ِ  اهلل ري  اتِيحا اْل ا فا هِ ما ي  دا ىلا يا لا   عا عا ان  جا
ٌل ملِ ي  وا ىلا  اهلل، وا اتِيحا الرَشِّ عا فا ما

هِ  ي  دا ، والذي ّل شك فيه أن فضاءات مجيع اجلامعات (2)"يا

  . كألً املتطرفة هي فضاءات سبخة ّل متسك ماًء وّل تنبت 

سبحانه  اهللفهم من رشح  أما أهل الفضل والصفاء      

، فاصطفاهم لقضاء  بحب اْلري ، ومألها صدورهم لإلسَلم

إَِن  "عليه وسلم( : اهللحوائج اْللق ، حيث يقول نبينا )صىل 

اناافِِع الِعباادِ  هلل
ِم ملِ تاَصُهم  بِالنِّعا اًما اخ  وا اا،  أاق  ب ُذُلوهنا ا يا ا ما ُهم  فِيها ، ُيِقرُّ

ا  إِذا ا فا ناُعوها هِ ما ِ ري  ا إىِل غا َوهلاا ا ِمن ُهم  فاحا ها عا  .(3)"م  نازا

قً هلل إَن "عليه وسلم(: اهللويقول )صىل    ل  َل خا جا َز وا ُهم  ـعا قا لا  ا خا

                                                           

وز من اغتياب أهل الفساد ، باب ما جي دبصحيح البخاري ، كتاب األ -1

 .6054 :، حديث رقمريبوال

 .237:رقمحديث ، باب من كان مفتاًحا للخري ، ، كتاب اْليامن سنن ابن ماجه -2

 . 13925 : ، حديث رقم14 /ص  13املعجم الكبري للطرباين ،  جـ  -3
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ائِِج النَاِس  وا ُع حِلا زا ف  ِمنُونا النَاُس يا ائِِجِهم  ُأولاِئكا اآل  وا إِلاي ِهم  يِف حا

اِب  ذا انعة ـرة اليـار املثمـ، هؤّلء هم األشج(1)"اهللِمن  عا

اْلثامر قد يعرضهم حلسد اآلخرين أو  ، غري أن هذا ةـعالناف

هم ، وشغلوا مأحقادهم أو حماولة تعويقهم ، ممن قرصت مه

بالصغائر عن العظائم ، وهبدم اآلخرين عن بناء أنفسهم ، وقد 

وّل يقذفها إّل ، قالوا : وّل يقذف باألحجار إّل الشجرة املثمرة 

ل الصبية ، أما الرجال فيستحون ، وّل حيوم اللص إّل حو

حول البيت اْلرب كان سيد البيوت العامرة ، فإن حام 

، غري أن رمي الصبية أو قذفهم ّل يزيد الوطنيني البلهاء

املخلصني إّل صَلبة ، فالرضبة التي ّل تقصم الظهر تقويه ، 

 : (2)وهلل در أيب حيان األندليس، حيث يقول

اي هلــــم فضٌل    ومنةٌ  عيلي  عـــــــــدا

 اـفَل أبعد الرحـمن عنيي األعــادي                                        

                                                           

 . 13334 : ، حديث رقم 358ص /12 ـج ، للطرباين الكبري املعجم -1

 صجية احلديثي ، خد –محد مطلوب أ/د :ديوان أيب حيان األندليس ، حتقيق -2

 .م 1969 ،بغداد  ،ط مكتبة العاين ،  415
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ُ با  ــم  هـُ  وين عن زلتي فاجتنبتهارصُّ

 اــوهم سابقوين فاكتسبت املعـــالي                             

 : (1)ويقول أبو األسود الدؤل

ن تى إِذ ملا يا ـدوا الفا سا عيهُ ــالـحا  وا سا

ُخص                                 ــــــــــوُم أاعداٌء لاُه وا القا  ومُ ـفا

جِهها سناِء ُقلنا لِوا ِر احلا
ــــــرائِ  كاضا

ســـــًد                                 باغيً حا ميمُ  ــــاا وا  إَِنـــــُه لادا

فالعاقل من ينشغل بالبناء ّل باهلدم ، وّل يقابل السيئة بالسيئة ، 

بالتي هي أحسن ، حيث يقول احلق بل يعفو ويصفح ، ويدفع 

ُن }سبحانه :  سا ع  بِاَلتِي ِهيا أاح  فا ّلا الَسيِّئاُة اد  ناُة وا سا تاِوي احل ا ّلا تاس  وا

ِيٌم * ِلٌّ محا َنُه وا
أا ٌة كا اوا دا ي ناُه عا با ي ناكا وا ا اَلِذي با إِذا ا إَِّل  فا َقاها ا ُيلا ما وا

ظِيم   ظ  عا ا إَِّل ُذو حا َقاها ا ُيلا ما وا وا ُ ربا تعاىل  اهللنسأل  ، (2){اَلِذينا صا

 وأن نحرش يف زمرهتم. ، وأن نتحىل بأخَلقهم ، أن نكون منهم 

*       *        * 

                                                           
مكتبة  :ط، 129 ص، الشيخ حممد آل ياسني  : حتقيق ،سود الدؤل األ يبأديوان  -1

 . بغداد، النهضة 

 . 35-34فصلت:  -2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura41-aya35.html
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 التسمم الفكري
 

ة تناول غذاء التسمم درجات وأنواع ، تسمم قد حيدث نتيج      

فاسد ، أو دواء فاسد ، أو استخدام أدوات فاسدة ، وقد يصل 

التسمم إىل الدم ، فيكون الوباء أشد والعاقبة أسوأ ، غري أن 

ذاك أن أثر التسمم  ؛ األسوأ من هذا وذاك هو التسمم الفكري

املادي مهام كان خطرًيا ربام ّل يتجاوز الشخص املصاب ، أو 

وحال إمكانية عَلجه والسيطرة عليه فإن  األشخاص املصابني ،

أثره إىل زوال ، غري أن أثر التسمم الفكري قد ّل يقف عند حدود 

إنام كثرًيا ما  عند حدود مكانه وّل زمانهالشخص املصاب ، وّل 

يتجاوزه إىل حميطه عىل سعة أو ضيق هذا املحي  ، وقد يتجاوز 

أجيال وأجيال ، حدود الزمان الذي يعيش فيه إىل عقود وقرون و

وقد يتجاوز هذا األثر جمرد اّلنحراف الفكري إىل عمليات 

وتدمرًيا ، أو ًَل مدمرة ، بعضها قد يكون تكفرًيا ، فتفجرًيا ، فقت

، أو بيًعا  إفساًدا وختريًبا ، وبعضها قد يكون عاملة وخيانة وطنية

 .  للوطن وأهله بثمن بخس
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لتسمم للمتسبب يف اوإذا كان املرشع قد وضع عقوبات       

املادي وفق ما يرتتب عليه من آثار وجرم من حيث التَلعب 

 كان إمهاًّل  ؛بطعام الناس أو غذائهم أو دوائهم أو كسائهم 

ذلك أم قصًدا بغية الرتبح والثراء الرسيع ، ورشع عقوبات 

لبيع السلع الفاسدة التي تدمر الصحة وتودي باحلياة ، ويلحق 

من املخدرات بكافة  هالسموم البيضاء وغريبذلك املتاجرة يف ا

أشكاهلا وأنواعها ملا تسببه من إتَلف للعقل وخَليا املخ وإهناك 

وتدمري لصحة اْلنسان وحياته ، فإننا لفي حاجة إىل قوانني 

أكثر ردًعا هلؤّلء املجرمني الذين يسممون عقول الناشئة 

ل ، ويف والشباب بأفكار مدمرة ، ودعوات رصاح للتكفري والقت

حاجة أشد لقوانني أكثر حزًما يف جتريم الفكر اْلرهايب وبثه 

ونرشه ، سواء أكان بطريق مبارش ، أم من خَلل مواقع 

التواصل ، أم من عىل صفحات أو شاشات بعض وسائل 

 اْلعَلم العميلة املأجورة . 

 ونؤكد أن علامء الدين ورجال الفكر والثقافة والرتبية والتعليم  
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 :  م أمام مهمتني عظيمتني جليلتني كبريتنيواْلعَل

إدراك خطورة الفكر اْلرهايب والعمل عىل حتصني : األوىل   

ع كله من رشور هذا التسمم الناشئة والشباب واملجتم

، بعدم متكني أي من أصحاب أو كوادر الفكر املتطرف الفكري

من تشكيل عقول الناشئة أو الشباب ، وتنقية مجيع مؤسسات 

العقل والفكر ، دينية كانت ، أم تربوية ، أم تثقيفية ، أم  تكوين

تعليمية ، أم إعَلمية من أي خَليا نائمة أو مسترتة لتلك 

اجلامعات الضالة املضلة املتطرفة ، واجتثاث عنارصهم 

 اْلرهابية من هذه املؤسسات . 

: العمل عىل ملء الفراغ وشغل الساحة  األخرى وهي األهم    

نافع ومفيد ومثمر وحمصن ألبنائنا من خطر هذه بكل ما هو 

اجلامعات واألفكار، ذلك أن أهل الباطل ّل يعملون إّل يف 

غياب أهل احلق ، وإذا فرط أصحاب احلق يف حقهم متسك 

أصحاب الباطل بباطلهم ، فعلينا مجيًعا أن نتكاتـف مًعـــا ، 

يف  وأن نعمـل مًعـــا ، وأن نسـابـق الـزمـن يـًدا واحـدة
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  أو ــَلل التي حتيـاب والضـر واْلرهـوى الشـة قــمواجه

 ا .ــترتبص بن

واسعة ليكون املجتمع جمتمعية  توعيةكام أننا يف حاجة إىل       

أن يقبل  له ، بحيث ّل يمكن ّلفًظالإلرهاب كله رافًضا 

، قته حاضنة لإلرهاب أو اْلرهابينيمواطن واحد أن تكون منط

 دين له ، وّل عهد له ، وّل وفاء له ، وّل ذلك أن اْلرهاب ّل

، وأنه يأكل من يدعمه ، ومن يربيه ، ومن  يؤمن إّل بنفسه

يصنعه ، ومن يموله ، ومن يتسرت عليه ، وأنه عندما يصاب 

ألن أصحابه يفقدون كل  ؛بني عدو وصديق  بالسعار ّل يفرق

 ؛حس إنساين ، ويتجردون من صفات وخصائص اْلنسانية 

 ؛من أي حيوان مفرتس مهجية ووحشية م يصريون أكثر بل إهن

ذلك أن احليوان املفرتس قد يتحرك يف حمي  جغرايف ّل يتجاوزه ، 

وّل يفرتس إّل قدر شهيته أو حاجته للطعام ، أما هؤّلء فهم كام 

)عز وجل( وختلوا عن  اهللحكى القرآن الكريم عن من متردوا عىل 

اْلنسانية السوية ، فقال احلق ين معااألديان العظيمة وتعاليم كل 
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لُّ }عنهم :  )سبحانه وتعاىل( اِم بال  ُهم  أاضا ان عا األ  إِن  ُهم  إَِّل كا

بِيًَل  باأا اَلِذي }، وقال سبحانه :(1){سا ي ِهم  نا لا ُل عا ات  اتِناا وا ي نااُه آيا آتا

ان اِويفا انا ِمنا ال غا كا ُه الَشي طااُن فا باعا أات  ا فا لاخا ِمن ها نااُه سا ع  فا لاو  ِشئ ناا لارا نا * وا

اُه فا  وا اَتباعا ها ِض وا ار  دا إىِلا األ  لا لاكِنَُه أاخ  ا وا ل ِب إِنهِبا ثاِل ال كا ما ثاُلُه كا ِمل   ما حتا 

ث   ل ها ُه يا ك  ُ و  تارت 
ث  أا ل ها ي ِه يا لا  ، ومها كام ذكر الشاعر: (2){عا

 (3) ممن تأشب ّل دين وّل حسب

َلل ّل هم أهل دين ، وّل أهل أخَلق ، ن الضُّ فهؤّلء املارقو     

وّل أهل قيم ، وّل أهل إنسانية ، إنام هم مسخ انسلخ من كل 

ومن اآلدمية ، فصاروا مسًخا آخر ّل  ، معاين األديان واْلنسانية

                                                           

 .44الفرقان :   -1

 .176، 175األعراف :  -2

ط  ، 28 ص اهلل اْلطيب ،حتقيق: عبد،  ار الكناينيسمن ديوان نرص بن  لشعرا -3

َلُط، واجلمع األاشائُب ، وتأاَشبا ، وم 1972، بغداد  ُة من الناس: األاخ   األُشابا

بوا أيًض القا  تاشا ُم: اختلطوا، وائ  ، أي انضَم  . يقال: جاء فَلن فيمن تأاَشبا إليهاو 

نرص إسامعيل بن محاد والتاَف إليه ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية أليب  إليه

 جـ،  : أمحد عبد الغفور عطار حتقيق،  هـ(393اجلوهري الفارايب )املتوىف: 

 . م1987 ، بريوت ، دار العلم للمَليني :ط ،   88 ص/1
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إىل هؤّلء وّل إىل هؤّلء ، ّل إىل عامل اْلنسان وّل إىل عامل 

ع خسيسة مل تشهدها احليوان ، إنام هم إىل مسخ آخر ذي طبائ

 البرشية من قبل ، إهنا طبائع اْلرهاب واْلرهابيني . 

 

 * * * 
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 التطرفمواقع 
 

ّل شك أن كثرًيا من الوسائل العرصية إنام هي محالة أوجه ،       

أو أسلحة ذات حدين كام يقولون ، فالسكني التي ّل غنى عنها 

ي  بعض يف كثري من اّلستخدامات احلياتية قد صارت يف أيد

املتطرفني وسيلة للذبح وسفك دم البرش ، والسَلح الذي ّل 

 امعاتفاع عن األوطان قد يصري لدى اجلغنى عنه يف الد

املتطرفة وسيلة للظلم والعدوان والفتك بالبرش الغاشمة و

بدون حق ، وهكذا يف كثري من الصناعات واّلخرتاعات 

عه التي واّلبتكارات املستحدثة ، فوسائل التواصل ومواق

ينبغي أن تكون وسيلة لبث احلكمة واملعرفة ، واحلوار 

، ونقل العلوم واملعارف والثقافات ، صارت لدى  احلضاري

للتطرف بعض اْلارجني عىل النسق اْلنساين السوي وسائل 

هدم الدول واملجتمعات ، وتشويه الرموز الوطنية ، الفكري و

د ، وترويج وبث الفتنة والفرقة بني أبناء الوطن الواح

ويتقي ، غري أن العاقل من يأخذ خريها ونفعها ، الشائعات 
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ا  }رشها ورضها ، حيث يقول احلق سبحانه  وتعاىل:  ا ُيُّ
ا أا يا

تا   فا
اِسٌق بِناباأ  اءُكم  فا نُوا إِن جا مً اَلِذينا آما و  الاة   اباَينُوا أان ُتِصيُبوا قا ها بِجا

بُِحوا عا  ُتص  افا ُتم  نا ل  عا ا فا وجب رضورة ست، مما ي(1){ِدِمنيا ىلا ما

ما ينرش أو ينقل عرب التحقق والتبني والتثبت ، وبخاصة 

حيث  ا أو مجاعات ، صفحات ومواقع وسائل أهل الرش أفرادً 

ِذًبا "(: عليه وسلم اهلليقول نبينا )صىل  ِء كا ى بِامل ار  فا ثا  كا أان  حُيادِّ

ا  ِمعا بُِكلِّ ما لو مل يكن لإلنسان من الذنوب سوى  أَنه ، أي(2)"سا

أن يكون بوق كَلم ينقل كل ما يسمع دون حتر  أو تدقيق أو 

 . يف اهلَلك -دون سواه  -تثبت ألوقعه ذلك وحده 

اجلامعات اْلرهابية ومن يسريون يف ركاهبا أو  لقد جلأت     

بعد أن  نفد  يدورون يف فلكها إىل الرتكيز عىل مواقع التواصل

ا ـا وجمتمعيًّ ـا سياسيًّ ـت سقوطً ـا يف الشارع وسقطــدهــرصي

                                                           

 .6احلجرات :   -1

ِديِث  -3 ِن احل ا ِي عا ا بُِكلِّ صحيح مسلم ، مقدمة الصحيح ، بااُب النَه  ِمعا ،  ما سا

 . 5 : حديث رقم
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ا ذريًعا ، وأنشأت ما يعرف بامليليشيات والكتائب وأخَلقيًّ 

ويف ، اْللكرتونية ، فتنش  نشاًطا ملحوًظا عىل مواقع التواصل 

رشاء مساحات واسعة هبا وبكثري من وسائل اْلعَلم العاملية 

 اعمة  ود لإلرهاب عية  امن دول ومؤسسات ر بتمويَلت مشبوهة

 له ، لُتفسح املجال عرب هذه الوسائل ألبواقها املضللة.

أن هذه املواقع جتاوزت بث األخبار الكاذبة إىل انتهاج بعلاًم     

من خَلل بث مواد  والتشويه أسلوب التهكم والسخرية

مقروءة تارًة ، ومصورة أو مسموعة أو مصورة مسموعة تارة 

خرى ، ناسني أو متناسني أن اْلنسان قد يتكلم الكلمة من أ

ليضحك هبا جلساءه أو متابعيه أو  )سبحانه وتعاىل( اهللسخ  

 .عد الثريا مستمعيه فيهوي هبا يف النار بُ 

أن بعض هذه املواقع وبعض هذه الصفحات قد جتاوز  عىل      

 والتحريض،  البنيوالسباب ،  لرصاحكل ذلك إىل القذف ا

 والتخريب، والفساد واْلفساد  الفج عىل القتل وسفك الدماء ،

 ق ــة أو خلـر أو إنسانيـدون وازع من دين أو ضمي ، دمريـوالت
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  .حيب الفساد ، وّل حيب املفسدين  ّلجل جَلله   اهلل، و قويم

 نؤكد عىل عدة أمور:  و

والعمل ، أن كل ما يأخذك إىل الرمحة والصدق األول :      

يأخذك ،  واألمن واألمان والسَلم، والبناء والتعمري ، نتاج واْل

إىل صحيح اْلسَلم ، وكل ما ينحدر بك يف اجتاه الفحش 

والسباب والفسوق ورمي الناس بالباطل ، واحلث عىل ، واْلنا 

 ، واهلدم والتخريب آلمننيالقتل وسفك الدماء ، وترويع ا

له بالدين وّل  يأخذك إىل ما ّل عَلقة، والفساد واْلفساد 

بل إنه ليأخذك إىل ما يناقض الدين والفطرة ، باْلنسانية 

 .السوية

جمتمعنا مـن أن يقـع فريسـة  حتصني شبابنا و رضورةالثاين :      

، فعلينا أن نسابق الزمن يف كشف طبيعة هذه اجلامعـات  هلؤّلء

دع هبـم وكتائبها اْللكرتونية حتـى ّل خُي ـاملفسدة ، وعنارصها 

مـا تتسـم بـه هـذه للكون بـأرسه ب النقي ، وأن نكشف الشبا

واختاذه مسـلًكا ومـنهج حيـاة ، اجلامعات من احرتاف الكذب 
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( وعىل الناس ، اهللواّلفرتاء عىل  مـن بـاب أن الغايـة )عزي وجلي

 ىل نشــرنعمـل عـ لدُيم تـربر الوسـيلة، ويف املقابـل علينـا أن

، األخبـارالصدق ورضورة التحري والتثبت من  قيم وترسيخ 

 .فليس كل ما يسمع ينقل أو يقال 

الثالث: أنه جيب التصدي وبكل قوة وحسم هلذه املواقع    

، واألخذ عىل أيدي أصحاهبا سواء  والصفحات املشبوهة

وإنفاذ ، باملواجهة الفكرية ، أم باْلجراءات القانونية احلاسمة 

عىل من يعبث بأمن الوطن بكل قوة وحسم ،  القانون

 يف املواجهة سبل بكل الرش أهل نواجه أن علينابل  ،هومقدرات

ًَل ضلأو مُ ًَل من كان جاهف ، هوادة أو تردد وبَل واحد نآ

تنة وأرباهبا دعاة الفضحايا من  كان عَلمناه وأرشدناه ، ومن

مأجوًرا أو  ، ومن كان ذا غي  وهوًى وضَلل انتزعناه وانتشلناه

 .القوة والقانون قَومناهباحلسم و مدفوًعا بعاملة أو بخيانة

فَل بد من تغليظ  مواقع التطرف رـي عىل خطـولكي نقض   

لوطن وبة عىل جرائم النرش اْللكرتوين التي هتدد أمن اـالعق
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عىل  -عن عمد وقصد وسبق إرصار - وتعملواستقراره ، 

وسيلة  الرموز الوطنية ، وتعتمد التهكم والسخريةتشويه 

، كام أهنا حترف القول والكلم  مجلذب العامة ولفت أنظاره

، وتلوي أعناق النصوص الدينية بام خيدم أفكارها  عن مواضعه

 . التنظيمية وفكرها املتطرف

سبيلنا وسبيل كل عاقل وكل وطني خملص لوطنه هو        

البناء ّل اهلدم ، والتعمري وليس التخريب ، وصوت احلكمة 

ظيف كل طاقاتنا والعقل ، وليس سفك الدماء والقتل ، وتو

وإمكاناتنا بام فيها استخدام مواقع التواصل يف اْلري ّل يف الرش، 

ونرش الفضائل والقيم ، وكل ما فيه صالح البَلد والعباد 

 واْلنسانية مجعاء .

وللحفاظ عىل أمن املجتمع وسَلمه ، علينا أن نضاعف       

ح جهودنا يف املواجهة الفكرية باحلجة والربهان وبيان صحي

الدين ، فأهل الباطل ّل يعملون إّل يف غياب أهل احلق ، وإذا 

فرط أصحاب احلق يف حقهم متسك أصحاب الباطل بباطلهم، 
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لامُ "واهلل من وراء الباطل وأهله حمي  بإذن اهلل ، ياع  سا  اَلِذينا  وا

لاُموا لاب   أايَ  ظا لُِبونا  ُمن قا ن قا .(1)"يا

ـف املتفرج أو املرتدد ، بل واْلطـر كل اْلطـر أن نقف موق      

جيب أن نكون يف سباق مع الزمن ملحارصة هذه الكتائب 

 اْللكرتونية والعنارص اْلرهابية عىل كل املستويات : الدينية ،

َلهلا ـا وضـا وزيغهـف زيفهـبكش ، ةـَلميـ، واْلع والثقافية

عاملتها ، وخطرها ، وفسادها وإفسادها ، وخيانتها و وإضَلهلا

بل عىل ، ه ، وعىل كيان وبنيان الدولة الوطنية رسجتمع بأعىل امل

 اْلنسانية بأرسها .

 مع األخذ بقوة عىل أيدي أهل الرش مجيًعا والتأكيد الدائم     

أن هؤّلء املجرمني ّل عَلقة هلم باْلسَلم ، وّل عَلقة  عىل

لإلسَلم هبم ، فهو منهم ومن أفعاهلم براء ، بل إهنم ليمثلون 

هنم يشوهون الوجه ألعىل اْلسَلم واملسلمني ، ًَل يعبًئا ثق

 احلضاري لديننا اْلسَلمي السمح . 

                                                           

 . 227الشعراء:  -1
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 ُأَجَراُء اإلخوان
 

 املبنية ولوجيتهميوأيد ، الدموية اْلخوان طبيعة امجيعً  نعرف     

 ، املقيتة والنفعية واْلقصاء، والتضليل، ، والكذب ، الغدر عىل

 وضَلّلت أغالي  حتت ، للصغري منهم الكبري واستعباد

 حماوّلت مع ، املفسد أو للمرشد العمياوين والطاعة السمع

 وبأي يستطيعون من ذمم رشاء يف -متل وّل تكل ّل- دائبة

 مجع مال ، هلا صاحب ّل أموال هي إنام أمواهلم جل ألن ثمن؛

 منه ليتخذوا ، اْلري فعل مسمى حتت العامة خداع خَلل من

 لعاملتهم مكافأة تأيت التي ، القذرة أمواهلم لغسل غطاءً 

 أيدي يف أيدُيم ووضع ، هلا وبيعهم ، ألوطاهنم وخيانتهم

 من خمططات وتنفيذ أوطاهنم لتدمري ثمن فهي ، أعدائها

 . هلدمها يستخدموهنم

 خيانة وأجرائهم املجرمني هؤّلء عىل التسرت صار لقد      

 أينام مستطرًيا صار رشهم ألن ؛ خملص وطني حيتملها ّل كربى

 وإذا ، واْلنسانية والوطن الدين عىل داهم وخطرهم ، حلوا
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 اجلامعة أعضاء بعض صفاقة من نراه ما ذلك إىل ضم

 قبل من املستخدمني اْلائنني من املأجورين وبعض اْلرهابية،

 اجلامعة أموال من املمولة والغربية العربية اْلعَلم وسائل بعض

 خَلل من  أوطاننا دض سمومها لتوجه ، يدعمها من وأموال

 ، العنف عىل والتحريض الدائم الفكري اهلدم حماوّلت

 وكل البواسل الرشطة ورجال الوطنية اجليوش ضد وبخاصة

 الظواهر من حيدث فيام حتى الفجة الشامتة مع ، خملص وطني

 يريدون ّل إهنم بل وكأهنم ، مكان أي يف حتدث التي الطبيعية

 . هواًناو ضعًفا إّل األبية ألوطاننا

 ، واستقرار أمن من رأوه ما مضاجعهم وأضج هاهلم لقد       

 يف تقدم من ، وأهلها رـمص عىل به( وجل عز) اهلل مني  وما

 ، ةـواّلجتامعي ةـاديـواّلقتص السياسية اّلتـاملج فـخمتل

 هاهلم ، املرصي القرار استقَلل إىل التبعية إطار عن وخروجها

 ، قمقمه من خرج قد العظيم املرصي املارد أن ورأوا ، ذلك كل

ا املسمومة سهامهم إليه يوجهون فأخذوا ، جنوهنم فجن  رسًّ
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 مسرية وتعويق اْلنجازات من للنيل فاشلة حماوّلت يف وعلنًا

 خزائن ألن ؛ تعاىل اهلل بإذن يفلحوا ولن يفلحوا فلم ، الوطن

 ادأر إذا أمره من بيد هي إنام بأيدُيم ليست واألرض الساموات

 .فيكون كن له يقول أن شيًئا

 يعملون من:  وأخطرها أوهلا ، أمور عدة عىل ونؤكد       

 والشخصيات املشبوهة احلركات من اْلخوان حلساب بالوكالة

 وخيانة ظاهرة عاملة يف الوطن أعداء حلساب تعمل التي امللوثة

 أن يمكن من وهم ، لوطنه خملص وطني أي تستفز ، واضحة

 ولؤمهم خبثهم ألن ؛"اْلخوان أجراء "مصطلح عليهم نطلق

ا كان الذي  إىل حيتاج ّل جليًّا ظاهًرا صار قد ومسترًتا مطويًّ

 ما إخفاء عىل قادرين يعودوا مل إهنم إذ ؛ ّلكتشافه فراسة

 حيث ؛ لوطنهم وخيانة وعاملة رش من نفوسهم عليه تنطوي

 اضاقو الذين يستعبدوهنم ومن أسيادهم خدمة يف يتسابقون

 وطننا يف الفوىض إحداث يف وبفشلهم وبضعفهم هبم

 ، عقوهلم وّل أعصاهبم يملكون ّل جعلهم مما ومنطقتنا،
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 ويتساقطون ينكشفون فأخذوا ، وهبم هبا يعبث ملن فأسلموها

 .اآلخر تلو واحًدا

 غري العنارص عىل إعَلميًّا الضوء تسلي  عدم:  الثاين األمر       

 عىل وحمارصهتم اْلعَلم وسائل من متكينهم وعدم ، الوطنية

 احلرص كل حريصون إهنم إذ ؛ اّلجتامعي التواصل وسائل

 وهلم موجودون بأهنم يستخدموهنم ملن رسائل إرسال عىل

 هلم بأن لإلُيام ، التواصل أو اْلعَلم وسائل يف مسموع صوت

 . العام الرأي تشكيل يف تأثرًيا

 

   *       *        * 
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 رددونـاملت
 

يف ظل حكم األهل والعشرية انقسم املجتمع إىل فئات      

 : اــاومون ، ومنهـ: املق اـرائح متعددة ، منهـوطبقات وش

املخدوعون ،  : اـالصامتون ، ومنه : اـ، ومنه الصامدون

املهرولون ،  : اـ، ومنه وناملاملئ :املرتددون ، ومنها :اـومنه

 . املستفيدون واملنتفعون موعىل رأسه

هم من حافظوا عىل مبادئهم ، ووقفوا عند  : فالصامدون     

ثغورهم ، مل يفرطوا ومل يستسلموا لطغيان اْلخوان السلطوي 

اْلقصائي لغري األهل والعشرية ، أما املقاومون فكانوا أعىل 

بل  ؛درجة وأبعد مهة ، فلم يقف دورهم عند حد الصمود 

ْلخواين هبذا جتاوزه إىل حد املقاومة ، وقد ضاق الفصيل ا

 اهللالفريق املقاوم ، وكان قد أعد العدة للخَلص منه ، ولكن 

)عز وجل( عجل باْلخوان وعهدهم ، فلم يتمكنوا من 

 ؛ التنكيل هبؤّلء املقاومني، وّل حتى بالصامدين ، أو الصامتني
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ألن اْلخوان مل يكونوا ليقبلوا غري فصيلهم ومجاعتهم ، بل 

إما ناقص اْلسَلم ، أو ناقص كانوا يعدون كل من سواهم 

الوطنية ، أو ناقص األهلية ، فمن أكثر ما جعلني أختلف 

معهم هو إحساسهم بالتميز عىل من سواهم ، ونظرهتم إىل 

ى إّل تا ؤ  ار ، وكأن اجلنة ّل تُ ـار أو استصغـغريهم نظرة احتق

 با من قِ 
هم ، وّل يمسك بمفاتيح أبواهبا سواهم ، أما هم لِ

ة ، وذنبهم مغفور ، وحجهم مربور ، ولو فأخطاؤهم مربر

 .  ارتكبت فيه الكبائر واملوبقات

؛ وأما الطامة الكربى فكانت يف املاملئني واملنافقني واملنتفعني      

أو حتى وعد  أو مال   أو جاه   بل املهرولني بحًثا عن سلطة  

اْلخوان بمكر ودهاء منقطع  تعاملمعسول مكذوب ، وقد 

وا املقربني منهم واملخدوعني هبم باملن ، حيث أومه النظري

، وقد سمعت بأذين  والنعيم املقيم يف اآلخرةيف الدنيا  والسلوى

السلوى ، كام زعم من يقول : لو رستم خلفنا ألكلتم املن و
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)عليه السَلم( كان يرفرف بجناحيه عىل بعضهم أن جربيل

 ون الكذبـستحلي ة ، فهمـم اْلرهابيـم وجتمعاهتــعصاباهت

وهو  -، حتى قال ل أحد األصدقاء  للوصول إىل أغراضهم

رُت أعرف اْلخوان وأميزهم ـأنا ص -رـأستاذ بطب األزه

بكذهبم ، وكنت أشك يف بعض الناس هل هو إخواين أو ّل 

حتى كذب ، فلام كذب تيقنُت أنه إخواين ، فقد ارتب  هبم 

  . ريب رحممن الكذب وارتبطوا هم به ، إّل 

احلرسة واألسى احلقيقيان فهام أوًّل عىل املخدوعني وأما      

املغرر هبم من الشباب والناشئة وبعض العامة الذين هم يف 

من حينو عليهم ، ويأخذ بأيدُيم وينقذهم قبل  أمس احلاجة إىل

، مما يتطلب من مجيع مؤسسات بناء الوعي بذل وان فوات األ

ذه أقىص اجلهد لتحصني النشء والشباب من خماطر ه

 اجلامعات وأفكارها اهلدامة .

 أناس ّل وأما املاملئون واملنافقون واملهرولون واملنتفعون فهم      
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 . أكثر اْلارسين -بَل شك  –خَلق هلم ، وهم 

ويكفيهم ما يلحقهم من خزي وذل وهوان ، فمهام خدعوا 

أو خادعوا ، فمن املمكن أن خيدع املتلون كل الناس بعض 

اس كل الوقت ، لكنه ّل يمكن أن خيدع الوقت أو بعض الن

 كلمة  ، وقد قال بعض النقاد : إن أصدقكل الناس كل الوقت 

 (1) :قاهلا شاعر قول زهري بن أيب سلمى

 ومهام تكن عند امرئ من  خليقة  

 وإن خاهلا ختفى عىل الناس تعلم                                                     

هناك من يراهنون عىل احلصان اْلارس ،  نكا ومع ذلك كله 

ويتوجسون من الوهم ، وخيشون أن تدور األيام إىل اْللف ، 

فَل جتد هلم موقًفا واضًحا ، وهناك من هو عىل استعداد ألن 

يتحالف مع العنف واْلرهاب ، أو مع بقايا الفصائل املتشددة 

تقدير  أو اْلرهابية ، أو ما يعرف باْلَليا النائمة هلا ، دون

                                                           

 ، بريوت ، دار الكتب العلمية:  ط ،111ص ، ديوان زهري بن أيب سلمى  -1

  .م1988
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الوطنية ، ونقول هلؤّلء مجيًعا :  الدينية أوصحيح للمصلحة 

، وأدركوا الواقع ، فإما أن نكون أو ّل  ددوارتأفيقوا ، وّل ت

إىل  نكون ، أما إمساك العصا من املنتصف فذلك عرص قد وىلَ 

 غري رجعة .
  

   *       *        * 
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 أخطاء وخطايا يف تناول اخلطاب الديين
 

ّل شك أن أي تغيري أو جتديد يف تناول قضايا اْلطاب       

ّل يمكن أن يكون موضع إمجاع أو  ، الديني عرب تاريخ البرشية

اتفاق قبل اّلختبار ملدد أو فرتات زمنية تطول وتقرص وفق 

قناعات املجددين وصمودهم واجتهادهم وقدرهتم عىل 

املحافظني اْلقناع برؤاهم الفكرية اجلديدة ، وأن التقليديني و

واملستفيدين من األوضاع املستقرة ّل يمكن أن يسلموا 

بالرسعة والسهولة التي يطمح إليها املجددون ، وبمقدار 

عقَلنية املجددين وعدم شط  املحسوبني عليهم يف الذهاب 

ل ـن استعداد املجتمع لتقبيكو ، رـرف اآلخـإىل أقىص الط

د ـر اجلامـكاب الفـريق عىل أصحـ، بقطعهم الط أفكارهم

واملتحجر من طعنهم يف مقتل ، غري أن الوسطية التي نبحث 

ا كل فريق لنفسه صارت حائرة غاية احلرية ـعيها ويَد عنها مجيعً 

 . بني طريف النقيض

 : املوضوع من ثَلثة جوانب عامة هي ويأيت تناولنا هلذا
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روج عن املوضوعي إىل ـورة اْلــدس ، وخطــوم املقــمفه

 .  وحرية املعتقد وحدود حرية الرأي،  الشخيص

أما اجلانب األول ، فهو مفهوم املقدس والنظرة إليه ما بني       

مقدس للقديم عىل إطَلقه ملجرد قدمه ، بحيث يكاد ينزل 

حتى تلك  األقوال ، أقوال بعض الفقهاء منزلة النص املقدس 

وأصبح واقعنا يتطلب ، التي ناسبت زماهنا ومكاهنا وعرصها 

اجتهاًدا جديًدا يناسب عرصنا ومعطياته ومتطلباته ، حتى رأينا 

من يكاد يقدس أقوال بعض املفرسين واملؤرخني وما ورد 

ََلت بعضها    .بكتب األنساب ، وكتب السري  واملَلحم، عىل عا

 سافًرا عىل ويف أقىص الطرف اآلخر نجد من يتطاول تطاوًّل     

ا عىل األقل ، متخًذا من أو يف منزلته أمور هي من الثوابت

ًّل شعار التجديد  الذي يصل عند البعض إىل درجة اهلدم جما

ا أو عن لَلعتداء عىل الثوابت ، قد يكون عن ضيق أفق أحيانً 

، تعاىله ؛ ألن القلوب بيد اهلل نفعية وسوء قصد ّل نثبته وّل ننفي

 .مرجعها ومقصدهاسبحانه والنيات عنده 
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د أننا يف حاجة إىل التجديد وإعامل العقل ومع تأكيدنا الشدي     

والتمرتس ، والتحجر عند القديم ، وأننا ضد اجلمود الفكري 

َلقه أو ــق أو انغــضيق األفو، اد ـعنده وغلق باب اّلجته

، وضد تكفري املثقفني أو اهتامهم يف وطنيتهم إّل بحكم  انسداده

ملعتقدات قضائي هنائي وباتي ، فإنني أذكر أن مجيع أصحاب ا

وّل اّلعتداء عليها حتى ولو  ، ّل يقبلون النيل من ثوابتهم

 . كانت بيينة البطَلن بالعقل والنقل عند غريهم 

 وهو" اب الدينيـا تناول اْلطـومن أكرب أخطاء وخطاي     

 ، وضوعي إىل الشخيصــروج من املــاْل "اجلانب الثاين

املتبادل إن مل  واْلسفاف إىل درجة ما يشبه السباب والسباب

ا بني املتحاورين ــفيم أكان  راًحا ، سواءــص اــا وقذفً يكن سبًّ 

أم املتناظرين بالتطاول عىل العلامء واملفكرين ، فعندما يتحدث 

أي مفكر يف قضية موضوعية مراعًيا أدب احلديث وأدب 

احلوار وأسس النقد العلمي املوضوعي وأصوله فهذا تعبري عن 

ناقش باحلجة والرأي والعقل واملنطق ، أما الرأي يقابل وي
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عندما خيرج هذا املفكر أو الباحث أو الناقد عن التناول 

املوضوعي إىل التطاول عىل األشخاص سواء أكانوا من 

واألثر يف تراثنا الديني  رصين أم من أصحاب الرأي والفكراملعا

ّل فإن ذلك ُيعد أمًرا غري مقبول، وقد  ؛أو العلمي أو الثقايف

يمكن الصرب أو السكوت عليه ، وقد يكون مسار استفزاز ملن 

هم عىل قناعة واعتداد بفكر هؤّلء الرجال، وقد ينربي هلم 

امء واجب رشعي أو بعض من يرون أن الدفاع عن هؤّلء العظ

، وحتدث معركة كَلمية أو جدلية جديدة أو عقيل أو إنساين

وقضايا أوىل  قديمة متجددة ربام تشغل الساحة عن رؤى أهم

   .  بالتناول يف تلك املرحلة الفارقة من تارخينا الوطني

فهو ما يتصل بالفهم الصحيح والفهم  :أما اجلانب الثالث    

اْلاطئ حلرية الرأي ، فإننا نفرق بني حرية املعتقد وحرية 

الرأي، كام نفرق بني احلرية املنضبطة بضواب  الرشع أو العقل 

وىض التي ّل حدود هلا ، فمع أن ديننا أو القانون وبني الف

ا عىل الدخول فيه ، حيث  أو إكراهً احلنيف مل حيمل الناس محًَل 
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د َتبانَيا  ّلا  }:  )سبحانه وتعاىل(يقول احلق  يِن قا اها يِف الدِّ را إِك 

يِّ  ُد ِمنا ال غا ش  لا }:  (عز وجل)، ويقول (1){الرُّ عا بُّكا جلاا اء را لاو  شا وا

اُلونا خُم تالِِفنيا النَاسا ُأمَ  زا ّلا يا ًة وا اِحدا ، ويقول سبحانه: (2){ًة وا

لاكَِن } باب تا وا ن  أاح  ُم  اهللإَِنكا ّل هتا ِدي ما لا ُهوا أاع  اُء وا ن ياشا ُيا ِدي ما

تاِدينا  ي كا إِّل ال باَلغُ  }:  ، ويقول سبحانه (3){بِامل ُه  لا ،  (4){ إن  عا

اِخ }ويقول سبحانه:  َلكا با ِمننِيا * إِن لاعا ُكوُنوا ُمؤ  كا أاّل يا سا ٌع َنف 

نا  ي ِهم مِّ لا ل  عا  ُننازِّ
أ  اِضِعنيا  َنشا ا خا نااُقُهم  هلاا ظاَلت  أاع  ًة فا ء آيا ، (5){الَساما

يؤكد سامحته  اًَل واضًح فقد أَصل اْلسَلم حلرية املعتقد تأصي

 ومفهوم حرية الرأي الذي ّل ينبغي وسعة أفقه ، لكن هذا يشء

عىل الثوابت أو املقدسات ًّل تطاو؛ فوىض ا أو أن يصبح انفَلتً 

أو األشخاص باسم حرية الرأي يشء آخر ، عىل أننا يف حاجة 

                                                           

 .256البقرة:  -1

 .118:  هود -2

 .56القصص:  -3

 .48الشورى:  -4

 .4،  3 الشعراء: -5
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ملحة إىل العمل ّل اجلدل ، وأن نجتمع عىل املتفق عليه ، 

ا فيام يقبل الرأي والرأي اآلخر من املختلف ويعذر بعضنا بعًض 

ما والقذف ، أو السباب املتبادل وب فيه ، وأّل ننجري إىل لغة الس

ا عىل الذوق املجتمعي العام ، الذي ّل يقبل حفاظً ؛ يشبهه 

ا عىل ذوقنا وقيمنا وحضارتنا عقَلؤه اْلسفاف الذي ُيعد غريبً 

 العربية واْلسَلمية األصيلة الراقية . 

 

*          *         * 
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 نقد الفكر اإلنساني
 

نا املعارص بثقافاته املتعددة بني ّل شك أننا نقف يف عامل       

القديم  عظملمية وفلسفية متعددة ، بعضها يمدارس فكرية وع

، أم  ملجرد قدمه فحسب ، سواء أكان داخَل يف باب املقدس

ثر كل ؤ  غري داخل فيه ، حتى يف الفكر واألدب واْلبداع ، فهو يُ 

 وغريه (1)رواه ابن قتيبةقديم عىل كل حديث ، عىل شاكلة ما 

: صمعي أبياًتا ، فقال له األصمعيمن أن أحد الشعراء أنشد األ

الشعر اجليد الذي يمتدح  : أي ؛ إن هذا هلو الديباج اْلرسواين

فأجاب  ؛ويشاد به ، ثم اسرتسل األصمعي: ملن تنشدين 

الشاعر : بأهنام من شعره أنشدمها لليلته ، وهنا غريي األصمعي 

ثر التكلف عليهام لبنيي واضح ، وما : إن أًَل رأيه عىل الفور ، قائ

ذاك إّل لعصبيته للقديم دون سواه بغض النظر عن اجلودة أو 

 عدمها. 

                                                           

أليب احلسن عيل بن عبد العزير القايض  ،الوساطة بني املتنبي وخصومه  -1

 جـ،  ، عيل حممد البجاوي : حممد أبو الفضل إبراهيم قيق ورشح، حت رجايناجل

 . مطبعة عيسى البايب احللبي :ط، 50ص/ 1



- 71- 

 

ُكَتاًبا ومفكرين وفَلسفة  وهو ما تصدى له كثري من علامئنا       

 ، )عز وجل( مل يؤثــر بالعلـم اهللبالنقد والتفنيد ، مؤكدين أن 

ا ر ، وّل باْلبداع قومً ـبالشعوّل بالفقه ، وّل باّلجتهاد ، وّل 

، ولذا فإهنم  ا دون مكان  دون قوم أو زماًنا دون زمان ، أو مكانً 

ّل يقدمون القديم ملجرد قدمه ، وّل يبخسون احلديث أو 

املعارص حقه ملجرد حداثته أو معارصته ، إنام امليزان عندهم 

 منطقي موضوعي ، وهو أّل ننظر إىل من قال وإنام إىل ما قال ،

فاحلكم عىل العمل ّل عىل صاحبه ، وعىل النص ّل عىل القائل ، 

م ـوة ، ولكل عالـولكل جواد كب دع ،ـوعىل اْلبداع ّل عىل املب

ال هلل وحده ، ـة أو هفوة ، والكمـدع سقطـ، ولكل مب زلة

 والعصمة ألنبيائه ورسله . 

ويف املقابل ثمة فريق آخر أرسف يف حداثته وإطَلق العنان    

،  عقل البرشي حتى ذهب إىل رفع القداسة عن املقدسلل

وإنزال النصوص املقدسة منزلة النصوص البرشية القابلة للنقد 

  . والتفنيد
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 -وبخاصــة يف اجلمــاعات املتطرفة  -ويذهب البعــض      

إىل إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشدُيم منزلة القرآن الكريم 

 ا ، فأكثر شباب اجلامعات املتطرفةـومحقً ًَل أو أشد منزلة جه

فوق كل اعتبار ، وهو املقدس الذي ّل  مكَلم مرشده جيعلون

يرد ، وّل جمال للتفكري أو إعامل العقل فيه ، عىل أن أحدهم قد 

جيادلك يف فهمك للنص القرآين إن تناقض مع يشء من كَلم 

شيخه أو مما ُدَس له عرب كتبهم وحمارضاهتم وتفسرياهتم 

يَلهتم ، وّل يسمح لك أن تناقضه أو تناقشه يف كَلم وتأو

أو  ، ر أو تقديسهمــشيخه املقدس لديه ، فقضية تأليه البش

ورة عىل ــديني املنتظرين أمر يف غاية اْلطـرفعهم إىل درجة امله

 التفكري املنطقي السليم .

بني إنزال  -تفريًقا واضًحا ّل لبس فيه  -عىل أننا نفرق      

ر أو حماولة ـنازهلم وإكرام العلامء وبني تقديس البشالناس م

نقد  رُ وِّ صا تقديسهم أو إضفاء هالة من التقديس عليهم ، تُ 

كَلمهم عىل أنه نقد لإلسَلم وطعن يف فهم صحيح الكتاب 
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عليه وسلم(  اهللوالسنة ، مع أن كل البرش بعد املعصوم )صىل 

 ؛ عاة أصولهيؤخذ منهم ويرد عليهم يف ضوء أدب احلوار ومرا

 أن مؤسساتنا الدينية ليست مؤسسات كهنوتية ولذا نؤكد دائاًم 

وّل ينبغي أن تكون أو تقرتب من ذلك ، كام أهنا ليست حماكم 

 تفتيش ، فمهمتها البيان ّل احلساب .

وأكاد أجزم أن ضعف التكوين العقيل والفكري والثقايف       

ألفق الثقايف لدى بعض شبابنا يعد طامة كربى ، وأن ضيق ا

وحمدوديته وربام انغَلقه وانسداده قد ينحرف باملتحدث أو 

الكاتب إىل معاجلة خاطئة لبعض القضايا ، أو ينجرف به إىل 

الصدام مع املتلقي مشاهًدا كان أو سامًعا أو قارًئا ، كام أنه قد 

َلم األعمى ملن سينجرف باملتلقي إىل التسليم املطلق واّلست

من شيوخ اجلامعات الضالة أو اْلرهابية أو  يأخذ بزمام عقله

 . املنحرفة

غري أن الذي ينبغي التأكيد عليه هو أننا يف حاجة ماسة إىل       

مناهج علمية وتعليمية وتربوية خترج بنا من مناط التلقي 
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والتلقني والتقليد إىل مناط التفكري واملشاركة واْلبداع والنقد ، 

القدرة عىل سامعه واستيعابه وأن تصبح فكرة تقبل النقد و

والتعامل معه دون عصبية أو انفعال مسلًكا ومنهًجا حياتيًّا ، 

 بحيث نفيد مجيًعا من النقد البناء .

أما أن يقتحم جمال التوجيه أو النقد من ّل يمتلك ّل اْلربة      

وّل احلاسة وّل أدوات الصناعة والفن أو مؤهَلت التوجيه 

، وتفسد  امة الكربى التي تؤخر وّل تقدمالطهي والنقد ، فتلك 

 . وّل تصلح

كام جيب التحيل باْلخَلص والتجرد والبعد عن األهواء    

وتصفية احلسابات ، فإن الوقوع يف آفات اهلوى وامليل وعدم 

اْلنصاف طامة كربى جيب الرتفع عنها ، وذلك أن بعض 

 ا.النفوس املريضة ّل تعرف سوى اهلدم طريقً 

وجنا مرة أخرى إىل التوازن يف حياتنا بني دراسة ما أح     

العلوم التطبيقية والبحثية ودراسة علوم النفس واّلجتامع 

 والفلسفة واآلداب والتاريخ واحلضارة والعمران .
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ما أحوجنا إىل التخلص من تقديس الذات إىل نقدها ، من      

خر الذاتية إىل املوضوعية ، من تضخم األنا إىل اّلعرتاف باآل

وتقديره واستيعابه والتعامل والتعاون معه ، ما أحوجنا إىل أن 

ع أو ُنسِمعا ، فإذا كان  ما نسمع ّل أن نحرص فق  عىل أن ُنس 

لإلنسان أذنان ولسان واحد ، فينبغي أن يكون سامعه أكثر من 

ِمُن بِ  "عليه وسلم(: اهللكَلمه ، يقول نبينا )صىل  انا ُيؤ  ن  كا  اهللما

مِ  ال ياو  ُمت   وا ا أاو  لِياص  ً ري  ياُقل  خا ل   .(1)"اآلِخِر فا

ّل وّل بقاء إ، وأخرًيا نؤكد بأنه ّل يصح إّل الصحيح     

ُب  }: ، حيث يقول احلق سبحانه لألصلح ها ياذ  ُد فا َما الَزبا
أا فا

ضِ  ُكُث يِف األار  يام  ُع النَاسا فا نفا ا يا أاَما ما اًء وا  . (2){ ُجفا

 

        *        * * 

                                                           

 .6475 :صحيح البخاري ، كتاب الرقاق ، باب حفظ اللسان ، حديث رقم -1

 .  17الرعد :  -2
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 دمــاء واهلــالبن
 

 دين هو إنام ديننا كان وإذا ، واهلدم البناء النقيضني بني شتان      

 ، الطريق هذا إىل يأخذك من كل فإن ، الكون وعامرة البناء

 ، اْلتقان طريق ، اْلنتاج طريق ، العمل طريق ، البناء طريق

 إىل يأخذك إنام واْلاصة العامة املنشآت عىل احلفاظ طريق

 احلضارة طريق إىل ، الوطنية طريق إىل ، اْلسَلم طريق

 جيرك أن حياول ومن ، اْلنسانية وخري املجتمع خري إىل والرقي،

 إىل يسلمك أو جيرك كأن ، اّلجتاه هذا عكس آخر طريق إىل

 أو التحتية والبنى املنشآت وتدمري والتخريب اهلدم طريق

 يف اهلَلك طريق إىل يأخذك إنام هبا املساس أو عليها اّلعتداء

ل   }:  سبحانه احلق يقول ، واآلخرة الدنيا ها ي ُتم   فا سا َلي ُتم   إِن عا وا  تا

ِسُدوا أان ضِ  يِف  ُتف  طُِّعوا األر  ُتقا ُكم   وا اما حا لاِئكا *  أار   اَلِذينا  ُأو 

ناُهمُ  َمُهم   اهلل لاعا صا
أا ى فا ما أاع  ُهم   وا ارا َبُرونا  أافاَل*  أاب صا تادا م   آنا ال ُقر   يا  أا

ىلا  ا ُقُلوب   عا اهُلا فا ِمنا  }:  سبحانه ويقول ،(1){أاق  ن النَاسِ  وا  ما

                                                           

 .24-22:  حممد -1
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ُلهُ  ُيع ِجُبكا  و  يااةِ  يِف  قا ياا احل ا ن  ِهُد  الدُّ ُيش  ىلا  اهلليا  وا ا عا بِهِ  يِف  ما ل  ُهوا  قا  أالادُّ  وا

امِ  صا
ا*  اْل ِ إِذا ىَل  وا عاى تاوا ضِ  يِف  سا ِسدا  األار  ا لُِيف  لِ  فِيِها ُُي  ثا  كا وا ر   احل ا

لا  النَس  اهلليُ وا ادا  حُيِبُّ  ّلا  وا سا ا*  الفا إِذا هُ  اهلليا  اَتِق  لاهُ  ِقيلا  وا ت  ذا  ال ِعَزةُ  أاخا

ُبهُ  بِاِْلث مِ  س  نَمُ  فاحا ها لابِئ سا  جا ادُ  وا  .(1){ امل ِها

 جهد أو وقت فائض لديه يكون فلن بالبناء يعمل من أن عىل    

 من يتطلبه وما البناء طبيعة ركيد ألنه ، التخريب أو للهدم

 ألنه ؛ هداًما يكون أن يمكن ّل الباين وأن ، ومعاناة جهد

 . والرقي واحلضارة والعامر باْلري مألى نفس صاحب

 هبم قرصت الذين املريضة النفوس أصحاب اهلدامون أما     

 والعرق والتعب والكفاح اجلد أهل جياروا أن عن مهمهم

 لعورهتم وسرًتا لنقيصتهم جرًبا جيدوا مفل ، واْلنتاج والعمل

 وانتقاص األماجد حسد سوى بالنقص ْلحساسهم وشفاء

 اجلرجاين العزيز عبد بن عيل القايض قول حد عىل ، األفاضل

 وأهل "وخصومه املتنبي بني الوساطة " كتابه مقدمة يف

                                                           

 . 206-204:  البقرة -1
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 عن به وقعد ، قبله من التقصري أتاه رجل:  رجَلن النقص

 عىل وحينو ، بطبعه الفضَلء يساهم فهو ، اختياره الكامل

 ، بخلقته ممتزًجا النقص رأى وآخر ، سهمه بقدر الفضل

 ، زواله من اليأس فاستشعر ، فطرته تركيب يف (1)ومؤثيًَل 

 ، األفاضل حسد إىل فلجأ ، انتقاله عن اهلمة به وقرصت

 جرب يف األمور أبلغ أن يرى ، األماثل بانتقاص واستغاث

 إىل اجتذاهُبم ، عورته عن العجز كشفه ما رتوس ، نقيصته

تِه بمثل ووسُمهم ، مشاركته  .(2)" ِسما

 اّلجتامعي أمنه وعىل املجتمع، عىل داهم خطر اهلدامون هؤّلء

 :(3)الشاعر يقول واّلقتصادي،

                                                           

حتقيق: دكتور ، أليب احلسن األزدي  للغة: له أصل ثابت. املنجد يف ايعني مؤثل  -1

،  عامل الكتبط : ، 113 ص،  أمحد خمتار عمر، دكتور ضاحي عبد الباقي

 .م1988،  القاهرة

ط : مطبعة  ، 3ص/1جـ ، اجلرجاين للقايض ، الوساطة بني املتنبي وخصومه -2

 . عيسى البايب احللبي

 :ط ،117 ص ، اْلطيب اهللعبد د/ : من ديوان صالح عبد القدوس ، حتقيق -3

 بغداد. ، دار منشورات البرصة
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 متامه اـــــيومً  البنـيان يبـلغ متى

 ُيـــدم وغـريك تبنيه كنت ذاإ                                                       

 ويدعو ، والتخريب اهلدم ومعاين ألوان كل ينبذ ديننا أن عىل    

 يقول ، اْلنسانية صالح فيه ما وكل ، الكون وعامرة البناء إىل

ّلا }:  سبحانه ِسُدوا   وا ضِ  يِف  ُتف  دا  األار  ع  َلا   با اإِص  ُعوهُ  ِحها اد  فً  وا و   اخا

ًعا طاما اتا  إِنَ  وا مح  ِريٌب  اهلل را نا  قا ِسننِيا  مِّ : سبحانه ويقول ،(1){ امل ُح 

ُكُروا  } اذ  ّلا  اهلل آّلء فا ا وا ثاو  ع  ضِ  يِف  تا ِسِدينا  األار   يتطلب مما ،(2){ُمف 

 ترسيخ عىل والعمل ، البناء ثقافة نرش عىل العمل مجيًعا منا

وأن ما كان لإلنسان فلن خيطئه، وما أخطأه مل يكن  ، به اْليامن

ا ا فلن يأخذوا شيئً ، وأن الناس مجيًعا لو سابقوا إنسانً ليصيبه 

 ، ولو دفعوه إىل األمام مجيًعا  ولن يصلوا إليه ، لهتعاىل  اهللكتبه 

 اهلل، يقول سيدنا رسول  له اهللفلن يوصلوه إّل إىل يشء كتبه 

لام   "عليه وسلم(:  اهلل)صىل  اع  عات  عا لاو  األَُمةا أاَن .. وا تاما ىلا اج 

                                                           

 .56األعراف :  -1

 .74األعراف : -2
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تاباُه  د  كا  قا
ء  ُعوكا إَِّل بَِشا  ن فا  ملا  يا

ء  ُعوكا بَِشا  ن فا لاو   لاكا  اهللأان  يا ، وا

تاباُه  د  كا  قا
ء  وكا إَِّل بَِشا   ملا  يارُضُّ

ء  وكا بَِشا  ىلا أان  يارُضُّ ُعوا عا تاما  اهللاج 

ي كا  لا ُحُف  عا َفت  الصُّ جا ُم وا َلا  .(1)"، ُرفِعاِت األاق 

أحوجنا إىل تطهري قلوبنا من احلقد واحلسد والعمل عىل فام      

تعطيل اآلخرين أو تعويق مسريهتم أو حماوّلت إفشاهلم ، 

فليس كل ذلك وّل يشء منه من اْليامن أو كريم األخَلق أو 

القيم اْلنسانية النبيلة ، إنام عىل العكس من ذلك كله ، فهو 

 :(2)حقد يأكل صاحبه عىل حد قول ابن املعتز

  وــض احلسـىل مضـاصرب ع       

 ــاتلــهفـــإن صربك قــــد                                                         

 ـل نفسهـــافالنـــــار تأك     

 ــم جتد ما تأكـــلـهـــــإن لـ                                                       

                                                           

ِة سنن الرتمذي ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،  -1 اءا يِف ِصفا ا جا بااُب ما

ِض ، باب منه ،  و  ايِن احلا  .2516 : رقمحديث أاوا

 . وتدار صادر بري :ط ،  389 صيوان ابن املعتز ، د -2
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 ، ثم لوطننا وجمتمعنا ، (عز وجل)مل هلل فلنصدق النية والع      

وأبنائنا وأحفادنا وأنفسنا ، ذلك أن الواجب الرشعي والوطني 

يتطلبان منا مجيًعا وحدة الصف وتضافر اجلهود ْلدمة ديننا 

ووطننا وقضايانا العادلة ، وأّل يعوق أحد منا مسرية اآلخر ، 

األمان ،  ألنه صامم ؛بل يشد بعضنا أزر بعض ، فالعمل العمل 

فهام سبيل الدمار واهلَلك  ؛وحذاِر حذاِر من اهلدم والتخريب 

                      يف الدنيا واآلخرة .

*       *        * 
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 دعاة اإلحباط ودعاة األمل
 

سئم الناس ثقافة اْلحباط واّلكتئاب ، وُحق هلم ، إذ إن       

،  صدئة ن أوان  هذه الثقافة املرة مرارة احلنظل إنام تنضح م

سوداء ، وّل ترى من الكوب نظرة ونفوس مظلمة ، تنظر 

 يفرتيد أن تضف سوى نصفه الفارغ ، أو جانبه الصدئ ،

له أوجاعها ومآسيها  ونـوادها عىل الكـس عنًتا ، وأن حتمي

ا اهأخ، عىل نحو ما متثلت به ليىل بنت طريف يف رثائها  اوكرهً 

ْلابور الوارف الظَلل ، عندما توجهت إىل شجر ا امالكً 

ا ، فقالتًَل قاح املسجى باْلرضة فأرادته قحًطا  :(1)يابًسا جافًّ

  افيا شجر اْلابوِر مالــكا مورقً 

 ؟!كأنك مل حتزن  عىل ابن طريف

   :(2)وكام قال الشاعر إيليا أبو مايض

                                                           

  بريوت ، دار الكتب العلمية :ط ، 255ص / 3جـ ، العقد الفريد ّلبن عبدربه  -1

  . هـ 1404

  . دار العودة ، بريوت : ، ط  81، صديوان إيليا أبو مايض  -2



- 83- 

 

 ــالوالــذي نفســه بغيـــر مجــ

 ا مجيــَلّل يــرى يف الوجود شيئً 

 ـٌس فجلناة فـي األرض نإني رشي ا

حيـقب تتوقيـى حيـَل ِل ــل الري  الري

وك يف الورود   وتعمى وترى الشي

 ـَلأن ترى فوقهـا النيـــدى إكلي

 :(1)أو كام قال الشاعر البائس عبد احلميد الديب

 إَن حظـي كدقيق فوق شــوك  نثــروه

 امجعــــوه :ثم قالـوا حلفاة  يــوم ريــح  

 اتركـوه يا قوم :قلتهم صعــب األمر علي

 ؟!كيف أنتم تسعدوه إَن من أشقاه ريب

لقد عدي العلامء اليأس والتيئيس واْلحباط والتحبي  من     

 وّل رشِّ با ونُ  ،رسِّ عا  وّل نُ رسِّ يا أن نُ الكبائر ، ودعانا ديننا السمح 

                                                           

 ط ، 201ص حتقيق : حممد رضوان ،  احلميد الديب شاعر البؤس ، ديوان عبد -1

 . م1999، سنة املجلس األعىل للثقافة  :
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ُروا  "عليه وسلم(:  اهللنبينا )صىل  يقول، ننفر ّلا ُتنافِّ وا وا ُ ، بارشِّ

واوا  ُ ّلا ُتعارسِّ وا وا ُ  .(1)"يارسِّ

فيقول  ، وتغنى هبا الشعراء، ل دعوة العقَلء ؤوالدعوة للتفا   

 :(2)إيليا أبو مايض يف دعوة سمحة للتفاؤل

 ا ـــمـ، وجته ةـامء كئيبـقال: الس

 قلت: ابتسم يكفي التجهم يف السام

: الصِّ   با وىَل! فقلُت لُه: ابتسم  قالا

ما!بصِّ اللن ُيرجعا األسُف   ا املترصِّ

 ا ـمً ـقـني علـَرعتـيال جـقال: الل

، ولئن  جرعتا العلقام   قلُت: ابتسم 

  اـرنِّمـإن رآك م رك ـغي َل ـفلع   

حا الكـــطا   امـرنَ ـوت اـبً ـآبة جانـرا

                                                           

: كتاب اجلهاد والسري ، باب األمر بالتيسري وترك التنفري ،  صحيح مسلم -1

 .1732 : حديث رقم

 .بريوت  ،دار العودة :  ، ط 83ص  ديوان إيليا أبو مايض ، -2
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ِم درهـم بالـراك تغنـأتُ      اــمـتربُّ

 ام؟ـاشِة مغنـُر بالبشـت ختسـأم أن

الذين ملئت قلوهبم باحلقد والسواد ، فَل  فام بال هؤّلء      

وما  تعاىل اهلليرون إّل قتاًما ؛ وكأهنم مل يقفوا عىل سعة رمحة 

فتحه لعباده من أبواب األمل يف الدنيا واآلخرة ، حيث يقول 

تاِح  }سبحانه: ف  ا يا ِسك  فاَلا  اهللما ا ُيم  ما ا وا  فاَلا مُم ِسكا هلاا
اة  مح  لِلنَاِس ِمن  را

ِس  ِدهِ ُمر  ع  كِيُم  لا لاُه ِمن  با ِزيُز احل ا ُهوا ال عا لاو  }، ويقول سبحانه:(1){وا وا

ِء   ِمنا الَساما
ات  كا را ي ِهم  با لا ناا عا تاح  ا لافا و  اَتقا نُوا وا ى آاما لا ال ُقرا أاَن أاه 

اُنوا  اُهم  باِما كا نا ذ  خا
أا َذُبوا فا لاكِن  كا ِض وا ار  األ  ِسُبونا وا يقول ، و(2){ياك 

ِح  }عاىل: ت و  ي ئاُسوا ِمن  را ّلا تا ِح  اهللوا و  ي ئاُس ِمن  را إَِّل  اهللإَِنُه ّلا يا

افُِرونا  ُم ال كا و  ا ِعبااِديا اَلِذينا }:  عز وجل( ويقول، (3){ال قا ُقل  يا

ِة  ا مح  ناُطوا ِمن  را ق  ُفِسِهم  ّلا تا ن  ىلا أا ُفوا عا ا رس 
ُنوبا  اهللإَِن  اهللأا ِفُر الذُّ غ    يا

                                                           

 . 2فاطر :  -1

 .96األعراف :  -2

 . 87يوسف:  -3
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ُفوُر الَرِحيُم  ِيًعا إَِنُه ُهوا ال غا  .(1){مجا

تي يعمل عىل أننا نؤكد أنه عىل الرغم من حماوّلت التيئيس ال   

لنصل إىل أنه ّل أمل ، فإن هناك  أعداؤنا عىل فرضها علينا

جهوًدا كبرية تبذل يف جماّلت بث األمل ، مع تأكيدنا أنه حال 

لباطل زاهق ومنسحق عمل أهل احلق بصدق وإخَلص فإن ا

لا  اهللإَِن  }:  ّل حمالة، حيث يقول احلق سبحانه ما لُِح عا ّلا ُيص 

ِسِدينا  تِِه إِنَ } :تعاىل، ويقول (2){ امل ُف  لاِما َق بِكا حُيِقُّ احل ا لِيٌم وا ُه عا

ُدورِ  اِت الصُّ ، ذلك أن شجرة الباطل قد تعلو وترتفع غري (3){بِذا

أمام الرياح أو الزمن ، أما أن جذورها تظل هشة ّل تثبت 

شجرة احلق فراسخة رسوخ اجلبال ، حيث يقول احلق 

با  }سبحانه: ا ي فا رضا را كا ملا  تا
يِّباة   اهللأا  طا

ة  را جا شا يِّباًة كا ًة طا لِما ثاًَل كا ما

ا  ا هبِّ ِن را  بِإِذ 
ا ُكَل ِحني  ها يِت ُأُكلا ِء * ُتؤ  ا يِف الَساما ُعها ر  فا ابٌِت وا ا ثا ُلها ص 

أا

                                                           

 . 53الزمر :  -1

 .81: يونس -2

 . 24الشورى :  -3
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ُب وا  ِ ة   اهلليارض  لِما ثاُل كا ما َكُرونا * وا تاذا َلُهم  يا ثاالا لِلنَاِس لاعا ام  األ 

ار  *  را ا ِمن  قا ا هلاا ِض ما ار  ِق األ  و  ُتثَت  ِمن  فا  اج 
بِيثاة   خا

ة  را جا بِيثاة  كاشا خا

ياا اهللُيثابُِّت  ن  يااِة الدُّ ِل الَثابِِت يِف احل ا نُوا بِال قاو  ِة  اَلِذينا آاما اِخرا يِف اآل  وا

ُيِضلُّ  ُل  اهللوا عا ف  يا اُء  اهللالَظاملنِِيا وا ا ياشا   .(1){ما

 

        *       *      * 

                                                           

 . 27-24إبراهيم :  -1
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 اإلعالم الديين بني صنع التطرف ومواجهته
 

يف املعارك الفكرية األسلحة  أحد أهمّل شك أن اْلعَلم      

 .تجييش الرأي العام أو هتيئتهلوالثقافية 

 ذا سَلًحا – يقولون كام –ذا كان اْلعَلم بصفة عامة وإ       

، فإنني آثرت أن يكون العنوان متسًقا مع هذه املقولة ، حدين

واخرتت اْلعَلم الديني وأثره يف صنع التطرف أو مواجهته 

 . أللقي الضوء عىل النقيضني

دراسة  - بل يستحق -وإذا كان مثل هذا العنوان يستوعب       

يف شكل رسالة علمية ماجستري أو دكتوراه  أو متخصصة خترج 

دراسة أكاديمية أو مؤسسية تستقيص كل جوانبه ، فإنني 

سأحاول أن ألقي الضوء عىل جانب من املشهد لعله يفتح 

 .  لدراسات مستفيضة يف هذا املجالالباب أمام الباحثني

 تناوًّل  القضايا الفكرية والدينية فهناك إصدارات جادة تتناول

وبخاصة ما يتصل  ، وتناقشها مناقشة علمية جادة ا ،وعيًّ موض

بمواجهة اْلرهاب والفكر املتطرف ، وهذه الوسائل جيب أن 
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ُتشجع وأن حُتتضن وأن يلقى عليها الضوء أكثر مما هو عليه 

ومضموًنا ًَل اآلن ، ثم إن عليها مجيًعا أن تطور من نفسها شك

 .وقضاياه الراهنةبام يتواكب مع معطيات العرص ومستجداته 

ا تنتهج هنًجا دينيًّ ويرجع نجاح هذه الوسائل إما ألهنا      

ا ، بعيًدا عن ا وتثقيفيًّ ا ووطنيًّ خالًصا، أو أهنا تنتهج هنًجا دينيًّ 

ألي مجاعة دينية أو فصيل التجاذبات احلزبية ، وعدم تبعيتها 

 .سيايس 

سود املشئوم أما إذا استدعينا إىل الذاكرة هذا العام األ      

املعروف بعام حكم املرشد أو مجاعة املقطم أو عام األهل 

ر لكي ّل ننسى أو نفقد الذاكرة فإننا نريد أن نذكِّ ، والعشرية 

ببعض ما كانت تبثه وسائلهم اْلعَلمية من قذائف تشدد 

كغزوة الصناديق ، أو الدعوة إىل هدم اآلثار أو حتطيمها ، أو 

لتكفري أو التهديد والوعيد والقذف تلك السيول املفرطة يف ا

، حيث حتولت بعض الربامج الدينية آنذاك  والسباب الرصاح

إىل برامج حزبية موجهة لصالح مجاعة اْلخوان املسلمني ومن 
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كان يدور يف فلكها من مجاعات وتيارات وأحزاب اْلسَلم 

 .  السيايس وبَل أي استثناءات

وسائل املعتدلة من ومع دعوتنا الرصاح لدعم مجيع ال     

اْلعَلم الديني وحث العلامء املتخصصني عىل إثرائها سواء 

بحواراهتم أم بمقاّلهتم وكتاباهتم ، فإننا ندعو مجيع وسائل 

وبرامج اْلعَلم الديني إىل إفساح املجال واسًعا أمام 

املتخصصني دون سواهم ، وعدم السامح لغري املؤهلني وغري 

حتى نستطيع ، ي عرب هذه الوسائل املتخصصني بالتصدر الدين

مًعا جتفيف منابع التطرف والفتوى بدون علم ، ونغلق الباب 

 . أمام األدعياء من أن يعبثوا بعقول املجتمع وأمنه الفكري

كام نحذر من تسلل بعض عنارص التطرف والتشدد إىل بعض    

وسائل اْلعَلم الديني كتابة أو حتريًرا أو خَلفه ، ولو كان 

حتت مظلة التقية املقيتة ، إذ إن تطهري مجيع هذه الوسائل ذلك 

 .  اا ووطنيًّ من عنارص اجلامعات املتشددة يعد واجًبا دينيًّ 
 

*       *        * 
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 تفكيك حواضن اإلرهاب
 

مما ّل شك فيه أن اْلرهاب ما كان ليتسلل إىل أي بيئة أو        

ويدعمه  يدفعه وطن أو منطقة ما مل يتوفر له عنرصان : عنرص

 .  يهؤويموله ، وآخر حيتضنه وي

الذي يدفع اْلرهاب ويموله ويدعمه  :أما العنرص األول        

أما وفهو بَل أدنى شك أعداء ديننا ووطننا وأمتنا ،  ؛ ويغذيه

: فهو احلواضن التي يأوي إليها ويسكن يف العنرص الثاين 

 جناهبا. 

ن هذا اْلرهاب األسود أ -أيًضا  -والذي ّل شك فيه        

بتلك العنارص اْلطرة واألخَلط واألمشاج التي أتت وجتمعت 

وطن  من كل حدب وصوب ما كان هلم أن خيرتقوا صفوف أي

ُيم ومتدهم بام حيتاجون من املال ؤما مل تكن هلم فيه حواضن ت

أو السَلح وسائر ألوان الدعم ، وتوفر هلم البيئة املواتية ومتدهم 

الكافية ، يف عامل صارت فيه احلروب التقنية ، باملعلومات 

 واْللكرتونية ، واملعلوماتية ، واْلعَلمية ، والنفسية ، أساليب

 اف ـا ْلخضاع اْلصم ، وإضعـووسائل وأدوات ّل ُيستهان هب
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 معنوياته ، ودفعه إىل اْلحباط أو التسليم . 

يف   يةوكام أن ما يسمى بالدعم اللوجستي أمر يف غاية األمه      

حتقيق النرص عىل األعداء وحسم العديد من املعارك ، فإن قطع 

، والتطرف واملتطرفني ،  هذا الدعم عن اْلرهاب واْلرهابيني

ل بنهايتهم والقضاء عليهم  وختليص العامل كله ، ُيعجي

 واْلنسانية مجعاء من رشهم املستطري .

فة وهذا يتطلب دراسات علمية واعية مستفيضة ملعر       

املستفيدين من الفوىض ومن العمليات اْلرهابية ، سواء أكانوا 

، أم مأجورين ، والعمل عىل  موجهني ، أم حمرضني ، أم منفذين

مواجهتهم بحسم ّل هوادة فيه ، بالتحفظ بل مصادرة أموال 

ألن هذا املال القذر ؛ ن يثبت دعمه أو متويله لإلرهاب كل م

يب ينبغي أن يصادر لصالح الذي يوجه لتمويل القتل والتخر

ُتوا }البناء والتعمري ، ورب العزة )عز وجل( يقول: ّلا ُتؤ  وا

عالا  الاُكُم اَلتِي جا وا اءا أام  ها فا ، وقد أفرد (1){لاُكم  ِقيااًما اهللالسُّ

                                                           

 . 5النساء :  -1
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(، باب احلجر)موال السفهاء سموه الفقهاء باًبا للتعامل مع أ

احلجر حلق  " : الذي يعني احلجز والتحفظ ، وقسموه قسمني

، وهو "احلجر حلق املال "و ،أي لصالح الدائنني  ؛"الغري

احلجر عىل السفيه واملبذر الذي ّل حيسن الترصف يف أمواله 

ويبذرها سفًها فيام ّل ينبغي اْلنفاق فيه ، فام بالكم بمن 

 .؟؟ يستخدمها يف القتل والتخريب والفساد واْلفساد

، حيرض بعضهم عليه وهناك منظرون هلذا اْلرهاب      

رصاحة دون مواربة ، ويبث بعضهم سمومهم بني احلني 

 واحلني ، ولو يف ثنايا كَلم معسول .

 عىل أننا يف وضع ّل حيتمل هؤّلء املنافقني واملتلونني ،       

سُكم إِن} حيث يقول تعاىل: سا ناة متا سا إِن تاُسؤُهم حا  ُتِصبُكم وا

يِّئاة ُحوا   سا ا يافرا إِ  هِبا وا   نوا َتُقوا   تاصرِبُ تا ُكم ّلا  وا يُدُهم يارُضُّ يـئً  كا  اشا

ُلونا ياعبام اهلل  إِنَ  ي  ما هؤّلء إذا أصاب الدولة خري ، ف(1){حُمِ

ّل قدر  -وإذا حدث مكروه  م ،إنا معكم ونبارك أعاملك: قالوا

                                                           

 .120آل عمران :  -1
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 ، وتكلموا بألسنة حداد،  سكشفوا النقاب عن وجه عاب-اهلل

 .  وما ختفي صدورهم أكرب،  يبدون العداوة والشامتة

وّل شك أن ترك بعض من يدعمون اْلرهاب واْلرهابيني         

، أمر يف غاية اْلطورة -أو غض أي جهة الطرف عنهم -طلقاء

منهم من أي مفصل من مفاصل الدولة ،  وأخطر منه متكني أي  

 ؛التي متس حياة املواطنني مبارشة وبخاصة اجلوانب اْلدمية 

كون أن تعطيل هذه اْلدمات هو سبيل ْلثارة ألهنم يدر

ناد  الغضب والتذمر والسخ  وربام الفوىض ، فيجب أّل ُتس 

، إدارة املرافق واألعامل اْلدمية إّل ملن ُيتايقين من وّلئه لوطنه 

وتفانيه يف خدمته ، وحرصه عليه ، وإيامنه بقضاء حوائج 

صلب الدين ه بأن هذا هو والسهر عىل راحتهم ، ويقين،  الناس

اًدا با عِ هلل إَِن "عليه وسلم(: اهلل)صىل  ينا، يقول نب واْليامن

اناافِِع ال ِعباادِ 
ِم ملِ تاَصُهم  بِالنِّعا ا اخ  ُلوها ذا ا با ا ما ُهم  فِيها ا  ، ُيِقرُّ إِذا ، فا

ِهم   ِ ري  ا إىِلا غا َوهلاا ا ِمن ُهم  فاحا ها عا ا نازا ناُعوها  اهلل، ويقول )صىل (1)"ما

                                                           

 . 13925 : ، حديث رقم14 ص/13املعجم الكبري للطرباين ،  جـ   -1
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ي ِهم  الله "سلم(:عليه و لا َق عا شا ي ًئا فا ِر ُأَمتِي شا ِلا ِمن  أام  ن  وا َم ما

ُقق   اش  ي هِ فا لا ُفق   عا ار  فاقا هِبِم  فا را ي ًئا فا ِر ُأَمتِي شا ِلا ِمن  أام  ن  وا ما ، وا

 . (1)"بِهِ 

ن داعمي التطرف واملوالني هلم من وكام ينبغي أّل نمكِّ        

من باب أوىل أّل نمكن أحًدا منهم من املرافق اْلدمية ، ف

اجلوانب الثقافية أو الفكرية أو الرتبوية ، حتى ّل يبثوا 

وبخاصة بني ، سمومهم وأفكارهم اْلرهابية يف املجتمع 

الناشئة والشباب ، إنام جيب أن نعمل وبرسعة وحسم عىل 

ختليص املجتمع من سمومهم ، ورشورهم ، وآثامهم ، 

ىلا  اهللوا  }،  ألخَلقية واملجتمعيةوجرائمهم الفكرية وا الٌِب عا غا

لاُمونا  ع  ثارا النَاِس ّلا يا لاكَِن أاك  ِرِه وا  .(2){أام 
 

*       *       * 

                                                           

ر ، ـ: كتاب اْلمارة ، باب فضيلة اْلمام العادل وعقوبة اجلائ صحيح مسلم -1

 .1828 : حديث رقم

 . 21يوسف:  -2
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 محاية اجملتمع من التطرف

       

ّل شك أن التطرف يشكل خطًرا عىل اهلوية الدينية ، وعىل        

؛ فإن اجلامعات الضالة  اهلوية الوطنية ، فمن ناحية اهلوية الدينية

ختطاف اْلطاب الديني وتوظيفه املتطرفة قد حاولت ا

وجيًّا ْلدمة مطامعها ومطامع من يموهلا ويستخدمها يولأيد

هلدم دول املنطقة وتفتيت كياهنا ومتزيق بنياهنا ، ذلك أن أي 

أحد يسمع أن دينًا أو مجاعًة تستبيح الذبح واحلرق والتنكيل 

ّل أن يكفر هبذه اجلامعة  وبام تدعيه من دين بالبرش؛ ّل يسعه إ

وسائر كتبه املنزلة ، وأما من الكرام ورسله  تعاىل اهللافرتاء عىل 

جهة الوطن فهذه اجلامعات املارقة ّل تؤمن بوطن وّل بدولة 

وطنية ، بل إهنا ُصنِعات هلدم األوطان ، فاألرض يف منظورهم 

ا ، يف حني أن اْلسَلم  وّل وّل متثل شاغًَل ، ا ًض ر  ّل تعد عِ  مهًّ

وافتداءها بكل ما يملك بنوها ، أوجب الدفاع عن األوطان 

 . من نفس ومال

 املتطرفر ـومما ّل شك فيه أننا يف حاجة ماسة إىل تفكيك الفك  
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واجلامعات املتطرفة مًعا ، غري أن تفكيك الفكر يأيت يف املقدمة ، 

فتخرج عليك ذلك أنك قد تفكك مجاعة إرهابية أو متطرفة 

يف تفكيك الفكر  فإذا نجحنامجاعة أخرى أعتى وأشد ، 

املتطرف وكشف زيفه وزيغه وفساده وإفساده وأباطيله ، فإننا 

 أتينا عىل املشكلة من جذورها.قد نكون 

 .فيجب أن تقوم اسرتاتيجية املواجهة عىل حمورين أساسيني     

باطيل ودحض أ، تفكيك الفكر املتطرف : املحور األول   

،  والعمل عىل نرش قيم التسامح، وتفنيد حججهم ، املتطرفني 

وترسيخ أسس املواطنة املتكافئة ، وترسيخ مرشوعية الدولة 

الوطنية، وحتمية اّلصطفاف الوطني للقضاء عىل اْلرهاب 

 والفكر املتطرف . 

 فيقوم عىل ثَلثمن اسرتاتيجية املواجهة  أما املحور الثاين   

: حسن تدريب وتأهيل العاملني يف احلقل  ىلاألو : ركائز

هيلية التي متكنهم من التدريبية والتأربامج الالدعوي من خَلل 

 أداء رسالتهم بكفاءة ومهارة عالية .
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: فتقوم عىل تفعيل اسرتاتيجية التواصل  أما الركيزة الثانية      

املبارش واحلوار واْلقناع واّلقتناع ، من خَلل تكثيف الندوات 

والدروس واللقاءات احلوارية املفتوحة مع طَلب اجلامعات، 

وطَلب املدارس ، والنوادي الرياضية واّلجتامعية ، واملصانع، 

مع العمل اجلاد والدءوب املستمر لتصحيح ، وقصور الثقافة 

املفاهيم املغلوطة والرد عىل شبهات املتطرفني يف النجوع 

 والقرى . 

: فتقوم وتبنى عىل مرشوع فكري ضخم  وأما الركيزة الثالثة     

شاملة وعامة وغري انتقائية لكل جوانب  نظريعمد إىل إعادة 

 يبام يتناسب مع طبيعة العرص ويراع، تراثنا العلمي والفكري 

مستجداته يف ضوء احلفاظ عىل الثوابت التي ّل تقبل وّل نقبل 

 املساس هبا ، ويف إطار املقاصد العامة للترشيع .

سبيل ذلك ّل بد أن نكشف وأن نعري هذه اجلامعات ويف    

املتطرفة ، وأن نبنيي عاملتها وخيانتها لدينها وأمتها ، وأن نربز 

شهادات من استطاعوا اْلفَلت من جحيم هذه اجلامعات 
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اْلرهابية الضالة ، وأن ما يعدون به الشباب كذًبا وزوًرا من 

ض الواقع ، احلياة الرغدة هو حمض كذب ّل وجود له عىل أر

ر جمرد  ، فمن يلتحق هبم مصريهم التفخيخ والتفجري وإن فكي

تفكري يف اهلروب من جحيم هذه اجلامعات كان جزاؤه الذبح 

  .أو احلرق أو املوت سحًَل 

كام جيب تفنيد أباطيلهم يف استحَلل الدماء واألموال       

بالكفر حتى يسوغوا ألنفسهم واألعراض  واحلكم عىل الناس 

واستباحة نسائهم وأمواهلم ، وهو ما حذر منه احلق  همقتل

ُتم  }، حيث يقول:  )سبحانه وتعاىل( ب  ا ا رضا نُوا إِذا اا اَلِذينا آما ُيُّ
ا أا يا

بِيِل  تا  اهلليِف سا ما لاس  ان  أال قاى إِلاي ُكُم الَسَلا
ّلا تاُقوُلوا ملِ تاباَينُوا وا فا

يااةِ  ضا احل ا را ب تاُغونا عا ِمنًا تا ِعندا  ُمؤ  ياا فا ن  لِكا  اهللالدُّ ذا ٌة كا ثرِيا انُِم كا غا ما

َن  ما ب ُل فا ن قا تاباَينُوا إَِن  اهللُكنُتم مِّ ي ُكم  فا لا ُلونا  اهللعا ما انا باِما تاع  كا

برًِيا  .(1){خا

                                                           

 .94النساء :   - 1
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القتل وسفك الدماء حتت وكذلك دعوهتم الضالة إىل       

، مع أن ما  ورسوله عىل اهللمسمى اجلهاد زوًرا وهبتاًنا وافرتاء 

يقومون به هو بغي وعدوان ّل عَلقة له باجلهاد ، وليس من 

  .يف يشءيدعون إليه مما اجلهاد 

 ، أوسع من أن يكون قتاًّل  )عز وجل( اهللاجلهاد يف سبيل إن      

فهناك جهاد النفس بحملها عىل الطاعة وكفها عن املعصية ، 

ألمانة والوفاء بالعهد مكارم األخَلق من الصدق وابوالتزامها 

 وسائر األخَلق الكريمة . 

ع للدفاع عن         أما اجلهاد الذي هو بمعنى القتال فإنام رُشي

الوطن ، عن الدول أن تستباح ، وليس آلحاد الناس أو حلزب 

هذا اجلهاد ، إنام هو حق  إعَلنأو جلامعة أو لفصيل أو لقبيلة 

دولة وأعطاه احلق يف لول األمر وفق من أناط به دستور كل 

إعَلن حالة احلرب والسلم ، سواء أعطاه الدستور لرئيس 

الدولة ، أم ملجلس أمنها القومي ، أم للرئيس بعد أخذ رأي 

ا لألفراد برملاهنا ، املهم أن قضية إعَلن حالة احلرب ليست ملكً 
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أو اجلامعات ، وإّل أصبح األمر فوىض ّل دولة ، وعدنا إىل 

 :(1)، حيث يقول الشاعرحياة اجلاهلية 

اةا                     م هلا   ّل ياصُلُح الناُس فاوىض ّل رسا

ّل                                                                    م  س  راةا ـاس  وا اهُلُ  ادواإِذا ُجهي

فام أحوجنا إىل الفكر املستنري ، والفهم الصحيح للدين ،         

املفاهيم اْلاطئة ، واسرتداد اْلطاب الديني ممن وتصحيح 

حاولوا اختطافه ، وإىل أن نواجه اجلهل بالعلم ، والظلامت 

بالنور ، والباطل باحلق ، والفساد والتخريب بمزيد من البناء 

والتعمري، وأن نعمل عىل ترسيخ الوّلء لألوطان من جهة ، 

سس إنسانية وترسيخ أسس املواطنة وفقه العيش املشرتك عىل أ

خالصة من جهة أخرى ، وأن ندرك أن العامل كله يف سفينة 

واحدة ، ولن ُيلك منه أحد دون اآلخر ، وأن أي خرق يف 

                                                           

 ص: الشيخ حممد حسن آل ياسني ،  قحتقي األسود الدؤل ، لبيت من ديوان أيبا -1

 الرشيف، النفيس: وهو ، رسي: مجع:  الرساةو.  دادبغ ،مكتبة النهضة  :ط،  38

ب : رسوات. انظر: النهاية يف غري ، ومجع اجلمع خي ذو املروءةالس: وقيل

 . 363 ص/ 2، جـ  : رسى احلديث ّلبن األثري، مادة
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عليه  اهللا ، يقول نبينا )صىل السفينة يمكن أن ُيلك أهلها مجيعً 

ىلا ُحُدوِد  ائِِم عا ثاُل ال قا و   اهللوسلم(: )ما ثاِل قا ما ا ؛ كا اِقِع فِيها ال وا م  وا

ا ها َلا ُضُهم  أاع  ابا باع  صا
أا ِفيناة  ، فا ىلا سا ُموا عا تاها باع ُضُهم   اس  ، وا

ن   ىلا ما وا عا رُّ ا ِمن امل ااِء ما و  تاقا ا اس  ا إِذا لِها فا انا اَلِذينا يِف أاس  كا ا، فا ها لا فا أاس 

اُلوا قا ، فا ُهم  قا و  ملا  ُنؤ   فا ًقا وا ر  ناا يِف ناِصيبِناا خا ق  را َنا خا
ناا، : لاو  أا قا و  ن  فا ِذ ما

ِدُيِم   ىلا أاي  ُذوا عا إِن  أاخا ِيًعا ، وا لاُكوا مجا اُدوا ها ا أارا ما ُكوُهم  وا ُ إِن  يارت  فا

ِيًعا(  ا مجا و  ناجا ا وا و  ناجا
(1) . 

 

           *    *     * 

                                                           

اِم فِيِه ، : كتاب الرشكة ،  حيح البخاريص -1 تِها اِّلس  ِة وا ما ُع يِف ال ِقس  را ل  ُيق  باب ها

 . 2493حديث رقم : 
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 اخلطاب الديين وتصحيح املسار
 

اْلنسان متدين بطبعه وفطرته ، ينزع إىل قوة غيبية أو 

يرى فيها خَلصه ، ويستمد منها جزًءا كبرًيا من قيمه روحية 

ومبادئه ، يدين هلا بوّلء ما ، وّل يمكن لإلنسان أن ينزع إىل 

اْلواء الروحي لفرتة طويلة مهام كانت درجة إحلاده ، وإّل 

 . ح بمسوح السعادةحارصه اّلكتئاب والعقد النفسية وإن متَس 

التدين الصحيح هو فطرة ، و - أيا كان اجتاهه -فالتدين 

حيث يقول سبحانه: الناس عليها ،  تعاىل اهللالفطرة التي فطر 

تا } ِق  اهللفِط را ل  ب ِديلا ِْلا ا ّل تا ي ها لا طارا النَاسا عا لِكا  اهللاَلتِي فا ذا

لاُمونا  ع  ثارا النَاِس ّل يا لاكَِن أاك  يُِّم وا يُن ال قا ، ويف احلديث  (1){الدِّ

إيِنِّ " القديس : اءا ُكَلُهم  .. وا ُت ِعبااِدي ُحنافا ق  لا ت ُهُم   خا تا إهَِنُم  أا ، وا

ن  ِدينِِهم  الَشيااطنُِي  تاالات ُهم  عا اج  ُت  فا ل  لا ا أاح  ي ِهم  ما لا ت  عا َرما حا ، وا

م   م  أان  ُيش   هلاُ ُ هت  را ما
أا ا ملا  ُأن  ـ، وا  أي  (2)"... اًناـِزل  بِِه ُسل طا ـِرُكوا يِب ما

                                                           

 . 30الروم :  -1 

ُف  صحيح مسلم -2 را اِت اَلتِي ُيع  فا ا ، بااُب الصِّ لِها أاه  ا وا ِعيِمها ِة نا ِصفا نَِة وا ، كتاب اجل ا

ياا  ن  ا يِف الدُّ ُل النَار ، حديث رقأهِبا أاه  نَِة وا ُل اجل ا  . 2865:  مه 
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 .نهم عأبعدهت

وأي انحراف عن مستوى الدين الصحيح هو انحراف عن        

طريق النجاة ، وإن كان من خلل يف تفكري بعض املحسوبني 

فإن ذلك ّل يمكن أن يؤخذ عىل  عىل تيارات التدين السيايس

 .أنه خلل يف مسار الفكر الديني

وإذا كنا نبحث عن املسار الصحيح فَلبد أن نرجع إىل       

املستنريين من أهل اّلختصاص ، وأّل نعمم األحكام العلامء 

عىل الناس باّلنغَلق أو سوء الفهم أو ضعفه أو عدم القدرة 

أننا يف  -بل نوقن -عىل مواكبة العرص ، وإن كنا نستشعر 

حاجة إىل املزيد من بذل اجلهد يف التدريب والتطوير 

 . والتحديث والعمل عىل معايشة الواقع ومواكبة العرص

فنخل  بني  ، وينبغي أّل نقع يف أخطاء العقود املاضية       

حماربة التطرف وحماربة التدين ، والنظر إىل املتدينني عىل أهنم 

ألننا إذا ضيقنا عىل علامء الدين املتخصصني أو  ؛املتطرفون 

أرسفنا يف تعميم األحكام أو اْلقصاء من املشهد الثقايف أفسحنا 

تطرف ودعاة التشدد والغلو من خَلل املجال أمام الفكر امل



- 105- 

 

صفوفهم ، تنظيامهتم الرسية وإغراءاهتم ّلجتذاب الشباب إىل 

هو شعب بَل قيم ، شعب بَل  ا بَل دينمؤكدين أن شعبً 

، شعب بَل ضمري ، شعب ينزع إىل عامل آخر غري عامل أخَلق

احلضارة والرقي ، وأن الدين هو الغذاء احلقيقي للروح ولألمم 

وللحضارة وللقيم واألخَلق وْلذكاء الضمري  وللحياة

كة حياة األفراد اْلنساين ولألمان النفيس ، ولتنظيم كثري من حر

 . يف ضوء قواعده العامة ومقاصده الكلية واملجتمعات

إننا يف حاجة أّل نقابل شط  بعض اجلامعات التي ذهبت         

ب بأن إىل أقىص اليمني يف التشدد والغلو والتطرف واْلرها

نذهب إىل شط  مناقض بالذهاب إىل أقىص اليسار من التحلل 

 را أما  ر  ما من أم  "(: اهلليقول اْلمام األوزاعي )رمحه والتفري  ، 

 :أصابأُيام يبال ّل الشيطان فيه بخصلتني  به إّل عارض اهلل

وقالوا : لكل يشء طرفان ووس  ، فإن  .(1)"والتقصري، الغلو 

                                                           

 املقاصد احلسنة يف بيان كثري من األحاديث املشتهرة عىل األلسنة ، لشمس الدين -1

 ص حممد عثامن اْلشت ، :هـ ، حتقيق902ت ، حممد بن عبد الرمحن السخاوي 

 . م1985دار الكتاب العريب ، بريوت ، :  ط،  332
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أمسكت  الطرفني مال اآلخر ، وإن أنتأنت أمسكت بأحد 

ني   .بالوس  استقام لك الطرفان ِل:  ب ن وقد قيل لل ُحسا ض  ال فا

ُِد يِف " ل  جتا ها آِن فا ِم ِمنا ال ُقر  ال عاجا ِب وا را ثاالا ال عا ِرُج أام  إَِنكا خُت 

ا "اهللكِتااِب  اُطها سا ُُموِر أاو  ُ األ  ري  م  "خا عا : نا الا ِة  .؟ قا عا با يِف أار 

: ما  اىلا ُلُه تاعا و  : قا اِضعا لِكا }وا ا ذا اٌن باني  وا ٌر عا ّل بِك  اِرٌض وا  ،(1){ّلا فا

 : اىلا ُلُه تاعا و  قا ا }وا انا باني  كا وا وا رُتُ ق  ملا  يا ُفوا وا
ِ ُقوا ملا  ُيرس  فا ن 

ا أا اَلِذينا إِذا وا

اماً  وا لِكا قا ُلولاًة إىِلا عُ }وقوله تعاىل:، (2){ذا غ  كا ما دا عال  يا ّل جتا  نُِقكا وا

ا ُكَل ال باس  ِ  ب ُسط ها ّل تا : ،  (3){وا اىلا ُلُه تاعا و  قا َلتِكا }وا ر  بِصا ها ّل جتا  وا

بِيَلً  كا سا
لِ ا ذا تاِغ باني  اب  ا وا افِت  هِبا ّل خُتا  .  (5()4){وا

 ولذا فإننا إذا أردنا أن نقيض عىل التشدد من جذوره فَل بد من   

                                                           

 . 68:  البقرة -1

 . 67:  الفرقان -2

 .   29:  اْلرساء -3

 . 110:  اْلرساء -4

 ص/4جـ ، براهيمإحممد أبو الفضل  قيق:حت،  يعلوم القرآن للسيوط اْلتقان يف -5

 .  م1974 ، العامة املرصية للكتاباهليئة : ط ،  48
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بنفس ا، وأيًض  امن جذورمه حلاد واّلنحَللْلأن نقتلع ا

كل فعل له رد فعل مساو  له يف القوة ، ف النسبة واملقدار

من أن الدعوة إىل  ومعاكس له يف اّلجتاه ، مما جيعلنا نحذر

س واملوجه هلدم جمتمعاتنا وإىل اْلباحية أو اْلَلعة يي سا اْلحلاد املُ 

أو املجون أو العري هي قنابل موقوتة مثل قنابل املتطرفني 

املقصودة أو  -، فأخطاء دعاة اّلنحَلل املوجهة سواء بسواء 

حيث توفر  ؛هي أكرب وقود لتغذية التطرف  -غري املقصودة 

الشباب وجتنيدهم وإُيامهم  ا شكلية لتضليلللمتطرفني حجًج 

عملية  ممما يسهل هل ؛ّل تريد الدين ، بل حتاربه  جمتمعاهتمبأن 

والفطنة يتطلب منا اليقظة استقطاهبم وجتنيدهم ، وهذا 

، والوسطية واّلعتدال يف كل شئون حياتنا ومناحي واحلذر

ويف فننا وإبداعنا ، إذ ّل ، تفكرينا وجوانب ثقافتنا أو تثقيفنا 

ا أو أن يسبح يف عامل وحده ، أو أن يمكن ملسار ما أن يغرد منفردً 

يعمل يف اهلواء الطلق بمنأى عن املسارات األخرى التي ّل 

، إذا كنا نؤمن بأصول  ني اّلعتبار إليهاله عن النظر بعغنى 
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علوم اّلجتامع والعمران وبناء احلضارات عىل أسس راسخة 

 . ّل أسس واهية

وّل شك أن قضية اْلطاب الديني بصفة عامة صارت       

تشكل هاجًسا عامليًّا نتيجة أعامل تلك اجلامعات اْلرهابية 

ته األديان عرب اْلجرامية التي تتاجر باألديان، ونتيجة ما محل

تارخيها الطويل من مطامع البرش ، وتدثر السياسة لدى البعض 

بدثار الدين حتى قامت حروب سياسية ترفع رايات الدين 

وأعَلمه ْلداع العامة والدمهاء وإضفاء رضب من القداسة 

عىل هذه احلروب ، ونتج عن توظيف اْلطاب الديني من 

الوسطى لتحقيق با يف العصور وبعض رجال الدين يف أور

ار الناس عىل سطوة رجال ثة وسلطوية أن مكاسب دنيوي

 ؛الدين، وطالبوا بفصل الدين عن السياسة وبعلامنية الدولة 

ألن ما عانوه من تسل  رجال الدين آنذاك قد فاق حدود البرش 

يف التحمل أو قل يف التجاوز واّلعتداء، وأخذت قضية الدين 

من الغربيني ، ولوّل أن الدين تنزوي وتتَلشى يف نفوس كثري 
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التي فطر الناس عليها لكانت العواقب أشد  تعاىل اهللفطرة 

 وأقسى .

ا مجاعة ـاعات ويف مقدمتهـرت بعض اجلمـوعندما تاج      

ق معها  اْلخوان اْلرهابية وما انشق عنها أو انبثق منها أو نسي

ا غ ريًبا عىل من مجاعات إرهابية تاجرت بالدين، رأينا فكًرا شاذًّ

ديننا وأخَلقنا وقيمنا وحضارتنا ، رأينا كذًبا واختَلًقا وافرتاًء 

، وعادت اجلامعة إىل سريهتا  ّل حيتمله عقل وّل برش وّل جمتمع

األوىل من العنف والقتل واّلغتيال وإهَلك احلرث والنسل، 

، وهدم البنيان، وترويع اآلمنني أو استهدافهم ،  وختريب العامر

من دين أو ضمري إنساين حي، ثم انبثق عنها وتفرع دون وازع 

مع داعش، والقاعدة،  منها وخرج منها من انضم أو نسق

ّلن، وأعداء بيت املقدس، وجند الشيطان، ممن ذومجاعات اْل

من ذبح  تعاىل اهللعاثوا يف األرض فساًدا، واستحلوا ما حرم 

البرش وحرقهم والتنكيل هبم يف موجات عنف ّل متت 

حجة أهنم بحتى رأينا من يذبح أخاه أو والده  ، سانية بصلةلإلن
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، ّل  ، ورأينا من يدهس املواطنني األبرياء اآلمنني ّل يصلون

وأي دين هذا الذي استباح  !ندري بأي ذنب قتلوا أو دهسوا ؟

بل أي  !دماءهم ؟ وأي جمرم هذا الذي أفتى بجواز ذلك ؟

 . إنسان هذا الذي خط  ودبر ونفذ

ن بعض الشباب قد ينجرون أو يساقون إىل هذه التنظيامت إ     

أو ينساقون إليها دون فهم أو وعي وبَل إدراك لطبيعة هذه 

، حتى إذا ما  اجلامعات الضالة املضلة املجرمة املخربة املفسدة

دخلوا إليها دخلوا من الباب الذي ّل خروج منه وّل رجوع 

ت جمرد تفكري يف تغيري إليه، فإذا ما فكر امللتحق هبذه اجلامعا

وجهته عن هذه اجلامعات الضالة اآلثمة ّلقى من العنت 

، ليجعلوا منه  والتنكيل أضعاف ما يلقاه أعداء هذه اجلامعات

 .ه اْلروج عليها أو اّلنرصاف عنهاعربة لكل من تسول له نفس

ة أو بأخرى سعت مجاعات كثرية إىل اختطاف ـوبدرج     

،  ائه املدققني وأهله املتخصصنيـمعلديني من ـاب الـاْلط

ه لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية أو ــوعملت عىل توظيف
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ألن بعضها ّل  ؛ ولو عىل حساب دينها ووطنها مًعا لوجيةيوأيد

، وبعضها وّلؤه لتنظيمه فوق  يؤمن بوطن وّل بدولة وطنية

 ، وانتامؤه له فوق كل انتامء . كل وّلء

ا وبكل ما أوتينا من قوة عىل حتصني لذا جيب أن نعمل معً       

، وتصحيح املفاهيم اْلاطئة ، نشئنا وشبابنا بالعلم والثقافة 

  .ونرش قيم اْلسَلم السمحة وأخَلقه السامية اْلنسانية الراقية

 

*         *          * 
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 دين الرمحة واإلنسانية
 

آن يف  من دينها وإنسانيتهااجلامعات املارقة لقد انسلخت      

إىل عامل آخر ّل نعرفه ، إذ إهنا ّل تنتمي إىل عامل األديان ،  واحد

فاألديان كلها تدعو إىل الرمحة والتسامح ، ّل إىل احلرق ، وّل 

إىل الذبح ، وّل إىل التمثيل ، وّل إىل التنكيل بالبرش ، كام أنه ّل 

وية ّل يمكن يمكن أن يكون هذا عامل اْلنسانية ، فاْلنسانية الس

وتلك الفظائع التي ّل يمكن أن حيتملها أي  تقر هذه اجلرائم أن

 حس إنساين سليم إّل من طمست بصريته وانسلخ من

 .إنسانيته

وهنا جيدر بنا أن نؤكد أن ديننا براء من كل ذلك ، فقد هنى      

ة  اهللنبينا )صىل   - ل باملوتىـأي التمثي -عليه وسلم( عن املُثالا

وّل " : عليه وسلم( اهللوقال )صىل  ، ورـولو بالكلب العق

ُغلي  عليه  اهلل، كام هنى )صىل  (1)"ثلوادروا وّل مُت غ  وّل تا  ،واتا

                                                           

ىلا ال ُبُعوِث  سلم ، كتاب اجلهاد والسري ، باابصحيح م -1 اءا عا را ُما اِم األ  ما ِ ِمرِي اْل 
أ  تا

ِصَيتِِه إَِياهُ  وا ا ، حديث رقموا ها ِ ري  غا ِو وا ز  اِب ال غا  . 1731 : م  بِآدا
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إَِنُه ّلا ُيعا "ار ـذيب بالنــوسلم( عن التع ُب بِالنَ ـفا بُّ اِر إَِّل ـذِّ را

ا ألن اْلسَلم دين رمحة ـانً ـ، بل أبعد من هذا وأكثر بي(1)"النَارِ 

احليوان وهذا ما ذكره ّل قتل وّل تنكيل حتى بّل دين عنف و

ٌة "عليه وسلم(: اهلل)صىل نبينا حممد أا را ِت ام  با ا يِف ُعذِّ نات ها جا  سا
ِهَرة 

ا النَارا  لات  فِيها خا دا اتات  فا َتى ما ا حا ت ها قا سا ا وا ت ها ما عا ، إِذ   ، ّلا ِهيا أاط 

ا  ت ها كا را ّلا ِهيا تا ا، وا ت ها باسا أ ُكُل ِمن  حا ضِ  تا ار  اِش األ  شا ن   (2)"خا ، وعا

ةا  را ي  يِضا )أايِب ُهرا ن هُ  اهللرا الا  (عا الا النَبِيُّ  ، قا ىَل ): قا ي ِه  اهللصا لا عا

َلما  سا كَِية   ":(وا ل ٌب ُيطِيُف بِرا ي نااما كا طاُش  با ُتُلُه العا ق  ادا يا ُه  ، كا ت  أا ، إِذ  را

ائِيلا  ا نِي إرِس  ا با ايا غا ِغيٌّ ِمن  با ا ، فا  با ُغِفرا هلاا ت ُه فا قا ا فاسا ها ت  ُموقا عا نازا

عليه وسلم( رجَل ُيت عُب مجله ،  اهلل، ورأى النبي )صىل (3)"بِهِ 

                                                           

 :باب يف كراهية حرق العدو بالنار ، حديث رقمسنن أيب داود ، كتاب اجلهاد ،  -1

2673 . 

املاء ، حديث  ي، كتاب املساقاة ، باب فضل سق اريمتفق عليه: صحيح البخ -2

حديث  ، تل اهلرة، باب حتريم ق، وصحيح مسلم، كتاب السَلم  2365 :رقم

 .سلمواللفظ مل، 2242 :رقم

متفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب أحاديث األنبياء ،  باب حديث الغار ،  -3

ي اقسَلم ، باب فضل س. وصحيح مسلم ، كتاب ال 3467 :حديث رقم

 .  2245 :البهائم املحرتمة وإطعامها ، حديث رقم
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َلككا  اهللأفَل تتقي "فقال:  إياها، فإنه  اهلليف هذه البهيمِة التي ما

ئبهشكا إَل أنك  أي: تتعبه وتشق عليه ، وملا رأى  (1)"جُتِيُعه وُتد 

ا يه وسلم( محرة حتوم حول عشها جيئة وذهابً عل اهلل)صىل 

ن  "عليه وسلم(:  اهلل)صىل  تبحث عن فراخها قال عا ما ِذِه فاجا ها

ا ا إِلاي ها ها لادا وا وا ا؟ ُردُّ لاِدها  . (2) "بِوا

ن اْلنسان ، ع ه الرمحة بالطائر واحليوان فضًَل أرأيت إىل هذ     

اْلنسانية ، وأين فأين نحن من هذه الرمحة ، وأين نحن من هذه 

 إننا لفي حاجة ماسة إىل فهم ديننا فهاًم  ؟!نحن من هذا الرقي

ينم عن حسن  تطبيًقا واقعالا ، ثم تطبيقه عىل أرض صحيًح 

، لنواجه الرش باْلري، يه ، وحرصنا علبه فهمنا له ، وإيامننا 

واهلدم بالبناء ، مدركني وموقنني أن أهل الباطل ّل يعملون إّل 

هل احلق ، وأننا إذا أحسنا فهم ديننا وعرضه عىل يف غياب أ

                                                           

ر به من القيام عىل الدواب ، حديث سنن أيب داود ، كتاب اجلهاد ، باب ما يؤم -1

 . 2549 :رقم

 :رقم حديثاب يف كراهية حرق العدو بالنار، سنن أيب داود ، كتاب اجلهاد ، ب -2

2675.  
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الناس عرًضا صحيًحا ، ّلنقشع الباطل والضَلل بفضل اهلل 

، حيث يقول  حجتهم ونصاعةثم بقوة أهل احلق )عز وجل( 

ىلا  }يف كتابه العزيز :  )سبحانه وتعاىل(احلق  قِّ عا ِذُف بِاحل ا ق  بال  نا

ا ُهوا  إِذا ُغُه فا ما ياد  اِهٌق  ال بااطِِل فا  .(1){زا

 والذي نؤكد عليه أن ثبات أهل احلق عىل حقهم هو أكرب رادع

ألهل الباطل عن باطلهم ، وجيب أّل ينجرف بنا خصمنا إىل 

الطريق الذي يريده أو ينحرف بنا عن مسارنا الصحيح ، كام 

جيب أن يزيدنا متسك أهل الباطل بباطلهم ثباًتا عىل ثباتنا، 

يمنا الراقية من : الرمحة ، والصدق ، وجيعلنا أكثر متسًكا بق

واْلنسانية ، فأمة بَل واملروءة ، واألمانة ، والوفاء ، الشهامة ، 

أخَلق وّل قيم ، أمة بَل حياة ، واألمم التي ّل تقوم وّل تبنى 

عىل مكارم األخَلق حتمل عوامل سقوطها واهنيارها يف أصل 

 قيامها وأسس بنائها اهلش .  

       *     *     * 

                                                           

 .18 : األنبياء -1
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 الدماء حرمة
 

مل يؤكد اْلسَلم عىل حرمة يشء تأكيده عىل حرمة الدماء 

وعصمتها ، فقد استهل نبينا )صىل اهلل عليه وسلم( خطبته 

إَِن "اجلامعة يف حجة الوداع بقوله )صىل اهلل عليه وسلم(: 

ةِ  ما ُحر  ي ُكم  ، كا لا اٌم عا را ُكم  حا اضا را أاع  الاُكم  وا وا أام  ُكم  وا اءا ِمُكم   ِدما و  يا

ا ذا ِرُكم  ها ه  ا ، يِف شا ذا ِدُكم  ها لا ا ، يِف با ذا اللهم  ، اللُهَم بلغت ، ها

، د  ها د   اللُهَم، اش  ها يقول )صىل اهلل عليه  -أيًضا –وفيها  ،(1)"اش 

ِدي ُكَفاًرا "وسلم(: ع  ِجُعَن با ر  ُب  -أاو  ُضََلًّل  -فاَلا تا ِ يارض 

ابا باع ض   ، للُهَم بلغت ، اللهم، ا باع ُضُكم  ِرقا د  ها  اللُهَم، اش 

د   ها اُل  ّلا  "، وقال )صىل اهلل عليه وسلم(:(2)"اش  زا ءُ  يا  يِف  امل ار 

ة   حا ا ِدينِهِ  ِمن   ُفس  اما  ما ًما ُيِصب   ملا   دا اًما دا را ب د(3)"حا  ب ن اهلل ، وعن عا

                                                           

َجِة النَبِيِّ  -1 َلما )صحيح  مسلم ،كتاب احلج ، بااُب حا سا ي ِه وا لا ىَل اهللُ عا ، حديث  (صا

 .1218 :  رقم

  ، احلديث نفسه . ملصدر السابقا -2

ي ِه سنن البيهقي ،  -3 لا ِب  عا ن  جيا ما ت ِل وا ِريِم ال قا اِب حتا  وا ب  اُع أا كتاب اجلراح )اجلنايات(، مُجَ

نَِة، ت ِل ِمنا السُّ ِريِم ال قا اُب حتا  ي ِه، با لا اصا عا ن  ّلا ِقصا ما اُص وا  15857 رقم حديث ال ِقصا
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را )رىض اهلل عنهام(، الا  ُعما ُت : قا أاي  ُسولا  را ىَل  اهلل را ي هِ  اهلل )صا لا  عا

) َلما سا ُطوُف  وا باِة ، يا ع  ُقوُل  بِال كا يا ا ": وا ياباِك  ما يابا  أاط  أاط  ِك  وا  ِرحيا

ا ِك  ما ظاما ظاما  أاع  أاع  تاِك  وا ما اَلِذي ُحر  ُس  وا ف  ةُ  بِياِدهِ  حُماَمد   نا ما ر   حلاُ

ِمنِ  ظامُ  امل ُؤ  ةً  اهلل ِعن دا  أاع  ما الِهِ  ِمن ِك  ُحر  ِمهِ  ما دا أان   وا ُظنَ  وا  إَِّل  بِهِ  نا

ا ً ري  اُل  ": ، ويقول )صىل اهلل عليه وسلم((1)" خا وا ياا لازا ن  نُ  الدُّ وا  أاه 

ىلا  ت لِ  ِمن   اهلل عا ُجل   قا لِم   را ب ِد     عنو،  (2)"ُمس  و اهللعا ر  م  ِن عا     ب 

يِضا  ( اهلل)را ن ُهاما ىَل   النَبِيَ  أن عا ي هِ  اهلل)صا لا (  عا َلما سا الا   وا ن   ":  قا  ما

تالا  ًدا قا اها ِرح   ملا   ُمعا ةا  يا ائِحا نَةِ  را إِنَ  ، اجلا ا وا ُد  ِرحياها ةِ  ِمن   ُتوجا ِسريا  ما

باِعنيا  اًما أار   .(3)"عا

وقد هنى اْلسَلم عن قتل النفس عمًدا ، أو خطأ ، أو       

ا "ترسًعا ، فقال احلق سبحانه يف كتابه العزيز :  ما انا  وا ِمن   كا ُؤ 
 ملِ

                                                           

الِِه ، حديث سنن ابن ماجه ، أبواب ا -1 ما ِمِن وا ِم امل ُؤ  ِة دا ما  . 3932لفتن ، بااب ُحر 

ا  -2 سنن الرتمذي ، أبواب الديات عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم( ، بااُب ما

ِمِن ، حديث  ت ِل املُؤ  ِديِد قا اءا يِف تاش   . 1395جا

ًد  صحيح البخاري -3 اها تالا ُمعا ن  قا ِم ما م  ، حديث ، كتاب اجلزية ، بااُب إِث  ِ ُجر  ري  ا بِغا

 . 3166رقم 
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ُتلا  أان ق  ِمنًامُ  يا طاأً  إَِّل  ؤ  ن خا ما تالا  وا ِمنًا قا طاأً  ُمؤ  ِريرُ  خا تاح  باة   فا قا ِمناة   را ؤ   مُّ

ةٌ  ِديا ةٌ  وا َلما سا لِهِ  إىِلا  مُّ َصَدُقوا أان إَِّل  أاه  إِن يا انا  فا م   ِمن كا و  ُدو   قا  َلُكم   عا

ُهوا  ِمنٌ  وا ِريرُ  ُمؤ  تاح  باة   فا قا ِمناة   را ؤ  إِن مُّ انا  وا م   ِمن كا و  ي ناُكم   قا ي ناُهم با با  وا

يثااٌق  ةٌ  مِّ ِديا ةٌ  فا َلما سا لِهِ  إىِلا  مُّ ِريرُ  أاه  حتا  باة   وا قا ِمناة   را ؤ  ن مُّ ما ِد   مَل   فا  جيا

ِصياامُ  ي نِ  فا را ه  ِ  شا ةً  ُمتاتاابِعاني  با و  نا  تا انا  اهلل مِّ كا لِياًم  اهلل وا كِياًم  عا (1)"حا

. 

رتب من الوعيد أما القتل العمد فقد رتب عليه اْلسَلم ما 

ن   " : الشديد ، فقال احلق سبحانه ما ُتل   وا ق  ِمنًا يا ًدا ُمؤ  مِّ  ُمتاعا

اُؤهُ  زا نَمُ  فاجا ها الًِدا جا ا خا ِضبا  فِيها غا ي هِ  اهلل وا لا ناهُ  عا لاعا َد  وا أاعا  لاهُ  وا

اًبا ذا ظِياًم  عا  .(2)"عا

كام هنى اْلسَلم عن الترسع يف القتل أو اْلرساع إليه أو      

ة فيه ، ورضورة التثبت حتى يف احلرب ، فقال سبحانه : اْلف

ّلا " ان   تاُقوُلوا وا
ما  إِلاي ُكمُ  أال قاى ملِ تا  الَسَلا ِمنًا لاس  ب تاُغونا  ُمؤ  ضا  تا را  عا

يااةِ  ياا احل ا ن  ِعن دا  الدُّ انِمُ  اهلل فا غا ةٌ  ما ثرِيا لِكا  كا ذا ب   ِمن   ُكن ُتم   كا نَ  ُل ـقا   اهلل فاما

                                                           

 .92النساء :  -1

 .93النساء :  -2
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ي ُكم   لا تا  عا انا  اهلل إِنَ  باَينُوافا ُلونا  باِما  كا ما برًِيا تاع  (1)"خا

  ، 

دِ  ب ن أسامة سيدنا قتل وملا ي  ةا  ب ن زا اِرثا يِضا  حا ( أحد اهلل )را ن ُهاما  عا

اهلل ،  إّل إله ّل:  الرجل قال أن بعد القتال ساحة يف املرشكني

بن عاتبه النبي )صىل اهلل عليه وسلم( عتاًبا شديًدا ، فعن أسامة 

الا  ثاناا: زيد )ريض اهلل عنهام( قا عا ُسوُل  با ىَل ) اهلل را ي هِ  اهللُ صا لا  عا

َلما  سا ةِ  إىِلا  (وا قا ي ناةا  ِمن   احُلرا الا  ، ُجها ناا:  قا َبح  ما  فاصا و  نااُهم   القا م  زا ها  ، فا

الا  ُت : قا ق  ِ حلا ا وا نا ُجٌل  أا را ارِ  ِمنا  وا ُجًَل  األان صا الا  ، ِمن ُهم   را اَم :  قا لا  فا

ِشينااهُ  الا  غا الا  ،اهلل  إَِّل  إِلاها  ّلا :  قا َف :  قا ن هُ  فاكا اِريُّ  عا  ، األان صا

ن تُهُ  طاعا ي فا ِ َتى بُِرحم  تُهُ  حا تال  الا  ، قا اَم : قا لا ناا فا ِدم  لاغا  قا لِكا  با ىَل ) النَبِيَ  ذا  صا

ي هِ  اهللُ لا َلما  عا سا الا  ،( وا الا : قا قا ا":  ِل  فا ةُ  يا اما تاهُ أا  ، ُأسا تال  دا  قا ع  ا با الا  ما  قا

الا  "،اهلل إَِّل  إِلاها ّلا  ا:  ُقل ُت :  قا ُسولا  يا انا  إَِناما  ،اهلل  را ًذا كا وِّ  ، ُمتاعا

الا  تاهُ ": قا تال  دا  أاقا ع  ا با الا  ما الا  "اهلل إَِّل  إِلاها  ّلا  قا اما :  قا الا  فا ا زا ُرها رِّ  ُيكا

 َ يلا َتى عا انَي ُت  حا كُ  ملا   أاينِّ  متا
ُت  ن  أا لام  ب لا  أاس  لِكا  قا مِ  ذا الياو 

(2).  

                                                           

 . 94النساء :   -1

ِل  -2 و  :  اهللمتفق عليه: صحيح البخاري ، كتاب الديات ، بااُب قا ن  }تاعااىلا ما وا

ا يااها . وصحيح مسلم ، كتاب اْليامن ،  6872[ ، حديث رقم 32]املائدة:  {أاح 

ت   ِريِم قا : ّلا إِلاها إَِّل اهللُ ، حديث رقم بااُب حتا  الا دا أان  قا ع  افِِر با  . 96ِل ال كا
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وحتى ولي الدم هُني عن اْلرساف يف القتل ، حيث يقول احلق    

ن   "سبحانه :  ما ظ ُلوًما ُقتِلا  وا د   ما قا ناا فا ل  عا لِيِّهِ  جا  فاَلا  ُسل طااًنا لِوا

ف   ِ ت لِ  يِف  ُيرس  انا  إَِنهُ  ال قا ن ُصوًرا كا (1)"ما

 إِن  وا  "، ويقول سبحانه :  

ب ُتم   اقا اِقُبوا عا عا ا بِِمث لِ  فا لائِن   بِهِ  ُعوِقب ُتم   ما ُتم   وا ربا  وا  صا ٌ  هلاُ ري   خا

 . (2)"لِلَصابِِرينا 

وردًعا ملن تسول له نفسه اْلقدام عىل الدم احلرام رشع        

ا ":  اْلسَلم القصاص ، فقال سبحانه ا يا ا ُيُّ
نُوا اَلِذينا  أا  ُكتِبا  آاما

ي ُكمُ  لا اُص  عا ت ىلا  يِف  ال ِقصا رُّ  ال قا رِّ  احل ُ ب ُد  بِاحل ُ ال عا ب دِ  وا ثاى بِال عا ُن  األ   وا

ثاى ُن  ن   بِاأل  ءٌ  أاِخيهِ  ِمن   لاهُ  ُعِفيا  فاما بااعٌ  يشا  اتِّ ُروِف  فا اءٌ  بِامل اع  أادا  إِلاي هِ  وا

ان   سا لِكا  بِإِح  ِفيٌف  ذا ُكم   ِمن   ختا  بِّ اةٌ  را مح  را نِ  وا ما ى فا تادا ع   اع  لِكا  دا با  ذا

هُ  لا اٌب  فا ذا (3) "أالِيمٌ  عا

، وجعل النفس بالنفس ، والعني بالعني ،  

تاب ناا"والسن بالسن ، فقال سبحانه :  كا ي ِهم   وا لا ا عا سا  أانَ  فِيها  النَف 

ا  بِالنَف سِ  ال عاني  ِ  وا ان فا  بِال عاني  األ  ان ِف  وا ُُذنا  بِاأل  األ  ُُذنِ  وا نَ  بِاأل  السِّ  وا

                                                           

 . 33اْلرساء :  -1

 . 126النحل :  -2

 . 178البقرة :  -3
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نِّ  ُروحا  بِالسِّ اجل ُ اٌص  وا ن   ِقصا ما َدقا  فا ُهوا  بِهِ  تاصا ةٌ  فا َفارا ن   لاهُ  كا ما  ملا   وا

لا  باِما  حيا ُكم   ن زا ُأولائِكا  اهلل أا ُونا  ُهمُ  فا
(1) " الَظاملِ

. 

فَل الدين ، وّل اْلنسانية ، وّل األخَلق ، وّل القيم ، وّل 

ح قتل األعراف ، وّل املواثيق الدولية ، وّل القوانني ، تبي

النفس، أو إزهاقها ، أو اّلعتداء عليها ، فكل الدماء حرام ، 

 وكل األعراض مصانة ، وكل األموال حمفوظة .

اجلاهلية احلقيقية هي سفك اْلنسان لدم أخيه اْلنسان بغري 

اّلعتداء عىل األعراض واألموال  هيحق ، اجلاهلية احلقيقة 

لسَلم اْلنساين ، وترويع األمنني ، وهتديد السلم املجتمعي وا

 وليس رمي املجتمعات املسلمة هبا ظلاًم وزوًرا وهبتاًنا .

والصحوة احلقيقية هي صحوة الضمري اْلنساين ، واحرتام 

اْلنسان ألخيه اْلنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه 

أو عرقه أو لغته ، فَل قتل عىل املعتقد ، وّل إكراه يف الدين ، وّل 

تلك هي الصحوة احلقيقية يف فهم صحيح األديان عىل الدين ، 

                                                           

 . 45املائدة :   -1
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واحرتام أدمية اْلنسان ، واحلفاظ عىل أسس التعايش السلمي 

الذي رسخ  له ديننا احلنيف ، وسجلته بحروف من نور وثيقة 

املدينة املنورة عليها وعىل ساكنها )صىل اهلل عليه وسلم( أطيب 

 حتية وأزكى سَلم .
 

       *     *     * 



- 123- 

 

 عي وذاكرة األممالو
 

ّل شك أن عملية بناء الوعي أو إعادة بنائه قضية حمورية يف      

حياة املجتمعات واألمم والشعوب ، وخاصة تلك األمم 

والشعوب التي تعرضت ذاكرهتا ملحاوّلت املحو والشطب ، 

أو التغيري ، أو التغييب ، ناهيك عن حماوّلت اّلختطاف ، 

كسل التي يمكن أن تصيب وحاّلت اجلمود واْلمول وال

 الذاكرة اجلمعية للمجتمعات .

مع يقيننا أن إعادة تشكيل وعي أمة ليست أمًرا سهًَل وّل     

يسرًيا ، إنام هي عملية بناء شاقة ، وحتتاج إىل جهود مكثفة ، 

ودءوبة ، ومضنية ، وّل سيام يف أوقات الشدائد واملحن 

اهنة الفارقة يف والتحديات اجلسام ، شأن تلك املرحلة الر

تاريخ منطقتنا ، ويف تاريخ العامل كله ، بل يف التاريخ اْلنساين 

املعارص ، حيث صار اْلرهاب والتطرف الفكري صناعة 

نوع جديد ، ووسائل ْلفشال  وأدوات غزو واحتَلل من

ا ، ـرارهـا ، أو السيطرة عىل قـ، أو إسقاطها ، أو تركيعهالدول
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ا كان نوع هذه املقدرات بل عىل مقدراهتا ومكتسباهت ا أيًّ

واملكتسبات : اقتصادية أم سياسية أم جغرافية أم ثقافية أم 

 تراثية .

وإننا عىل يقني دائم ّل يداخله وّل خياجله أي شك يف أن أهل      

الباطل ّل يعملون إّل يف غياب أهل احلق ، وأن عىل أهل احلق 

يؤمنون هبا من أّل يكونوا أقل محاًسا حلقهم وقضاياهم التي 

 محاس أهل الباطل ودعاة اهلدم واْلراب لباطلهم .

وإذا كان من حاولوا السطو عىل ذاكرة أمتنا قد استخدموا      

املغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتارخيية لَلستيَلء عىل 

غالطات هذه الذاكرة ، فإن واجبنا مسابقة الزمن لكشف هذه امل

، وبيان أوجه احلق والصواب  اطئةوتصحيح املفاهيم اْل

باحلجة والربهان من خَلل نرش الفكر الوسطي املستنري ، يف 

املجال الدعوي والثقايف والتعليمي والرتبوي واْلعَلمي ، 

وإحَلل مناهج الفهم والتفكري واْلبداع واّلبتكار حمل مناهج 

احلفظ والتلقني والتقليد ، مع اعتبار العمل عىل خلق حالة من 
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لوعي املستنري واسرتداد ذاكرة األمة التي كانت خمتطفة أولوية ا

وواجًبا وطنيًّا عىل العلامء واملفكرين واملثقفني وقادة الرأي 

 والفكر .

وّل يمكن أن نحرص قضية الوعي يف بعدها الديني أو الثقايف      

فحسب ، فالوعي بالوطن يقتيض العمل عىل بنائه ورفعة شأنه 

ت : اّلقتصادية ، والفكرية ، والثقافية ، يف مجيع املجاّل

،  واّلجتامعية ، واْلنسانية ، وبشتى السبل : بالعمل واْلنتاج

باجلد واّلجتهاد ، بالدقة واْلتقان ، بالتكافل والرتاحم ، 

باْلخَلص للوطن ، واْلخَلص يف العمل ، بالعلم والفكر ، 

دق، واألمانة ، بالثقافة واْلبداع ، بنرش القيم اْلجيابية من الص

والوفاء ، والرمحة ، والتسامح ، والتيسري ، واملروءة ، والنظافة ، 

والنظام، واحرتام الكبري ، وإكرام الصغري ، وإنصاف املظلوم ، 

وإكساب املعدوم ، وإغاثة امللهوف ، وصلة الرحم ، وحسن 

اجلوار ، وإماطة األذى عن الطريق ، واحلرص عىل املنشآت 

العام ، والرتفع عن الدنايا ، والبعد عن سائر القيم  العامة واملال
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در ، واألذى ، والبطالة ، ـالسلبية : من الكذب ، واْليانة ، والغ

 والكسل ، والفساد ، واْلفساد، والتخريب.

ا حياك له من ـام بمـوطن يقتيض اْلحاطة واْلملـإن الوعي بال    

ْلرهابيني ورة اــاك الدولة ، وبخطـدف إهنـمؤامرات تسته

والعمَلء واْلونة ، والعمل عىل ختليص الوطن من رشورهم 

وآثامهم ، كام يقتيض أيًضا إدراك عمليات البناء والتعمري التي 

 . تتم عىل أيدي أبناء الوطن املخلصني

ومما ّل شك فيه أن قضية الوعي بالوطن وبمرشوعية الدولة      

، قيها وتقدمهاودها، والعمل عىل رالوطنية، ورضورة دعم صم

أحد أهم املرتكزات لصياغة الشخصية السوية ، وأحد أهم 

دعائم الوّلء واّلنتامء للوطن واحلفاظ عىل مقدراته وكل ذرة 

 من ثراه الندي .

       *     *     * 
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