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  إهداء
   املختار الشنقيطي عليه رمحات اهللا ورضوانهالعالمة حممدإىل فضيلة 

  املتوازن اليقظ الشيخ احلبيبالسلفي الداعية وإىل 
  حممد بن إمساعيل املقدم
  وإىل كل داعية نبيه يقظ
   يعرف دينه، ويعيش عصره

  
  
  
  

   واحلل عقدة من لساين، ويسر يل أمري،رب اشرح يل صدري
   وعملنا سديدا ،رب اجعل نوايانا خالصة

   اآلخرين أن تلوم قبل،وسنا منصفة من نفوسنا ونف
   وميكث يف األرض،واجعل هذه الكلمات مما ينفع الناس
  اللهم آمني
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  مقدمة 
  .احلمد هللا، والصالة والسالم على سيد خلق اهللا، وعلى آله وصحبه ومن وااله      
وأضفت إليها بعض  ، كتبتها قبل أكثر من عشر سنني،هذه ورقات يف الدعوة      

  وكيف هو يف شكله املتزن الرشيد، على الطرح السلفي املعاصر، األطلاإلضافات، 
وكيف يتصرف بعض إخويت السلفيني بعيدا عن املفهوم الصحيح للسلفية، وعن 

سلفنا الصاحل رضوان اهللا عليهم،  -  وسلوكًا افهم - التطبيقات الراشدة اليت عاشها 
و الشديد، والتكفري سلفيات تصل أحيانا إىل حدود الغلوكيف انقسمت السلفية 

املتقنع بقناع السلفية، ظلما هلذا املصطلح الشريف وزورا، وكيف أُيت املنهج من ِقبل 
 خطايا السلوك ضد اإلسالم كله، وكيف استفادت بعض تهذه السلوكيات، ووظف

من سلوكيات وطروح بعض السلفيات يف الكارهة لإلسالم التيارات اإلقصائية 
 ااالنقضاض عليها، وتقبيحها، والنكاية.  

 وتشمت -هلم مقدما  وأعتذر –      وأنا على يقني أن هذه الطروح ستغضب بعضا
أن الترشيد ضرورة، أجزم  لكن احلق يعلو وال يعلى، و- سائلهم آجالً  واهللا – بعضا
  .النصح دين ألئمة املسلمني وعامتهمأن و

      وأسأله تعاىل أن يصفي النية، وحيرر القصد من اهلوى، وجيعل هذه الكلمات 
  .خالصة لوجه اهللا الكرمي

  . اللهم وسلم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه     وصل
  
  

  عبد السالم البسيوين
  1433غرة حمرم احلرام 
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  )امللْطَشة(السلفية 
   وكلَب األعداء، وخطل األدعياء، بني تفرق األبناء

 ،غموصة م، لكنها متهمة مظلومة؛  كلمة منرية شريفة عظيمة-  يف زعمي –هي        
   !يشري إليها بالتقبيح واالستهجان إسالميون خمتلفو النسبة

  ! وعلمانيون خمتلفو الالفتة
  ! ورمسيون خمتلفو املهمات

  ! شرقيون وغربيون
   ! ومن يفهمون ومن جيهلون

 لينالوا من ؛ يتسورها أصحاب األهواء) وحيطة واطية،ملطشة(صارت السلفية        
 وسوء فهم ، وبالدة الذهن،ا إىل ممثل أصيل عن اجلمود من خالل حتويله؛اإلسالم
  !، والفهم السطحي، والفقه الظاهرياإلسالم

 مثل األصولية واجلهاد ، كما فعلوا مع ألفاظ عليا؛ حولوها إىل كلمة متهمة مرفوضة
  !والوهابية والسنة وغريها

 وبصحابته ، ألا تتشرف برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم؛وهي نسبة شريفة      
 مث ، وتابعيه من القرون الثالثة األوىل الفاضلة،امليامنيالغر  وآل بيته باركني،املالكرام 
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 وابن ،بن تيميةلبخاري، وا كا،مبن تلقتهم األمة بالقبول من املوقعني عن رب العاملني
  .وغريهموالسيوطي، والشوكاين،  ، والذهيب،القيم
 ،ها فإن كثريا من املنتسبة هلا يسيؤونلكن لو ظلمها شانئـوها ومقاومو     

 وكثري من الغفلة ، حبسن نية، ويشوهون هذه الداللة الشريفة العـظيمة،ويظلمون
 وإن زعموا أم أفهم هلا من ابن تيمية ؛ واجلنوح عن مقتضيات اللفظة،واالجتراء

  !والذهيب وابن عبد الوهاب والشنقيطي وابن باز
 وهو ما ال ،مضطرا أن أقول حبيب للسلفية وتأثري برموزهاوأجدين يف هذا املقام      

 إذا كانوا يف إطار ؛ وأتعامل معهم مجيعا، حبكم كوين أحب املسلمني مجيعا–أقول عادة 
 ألا ما زادت العمل ؛ وأرفضها وحبكم كوين أكره الالفتات،أهل السنة واجلماعة

 وحبكم كون املشايخ ،مشاكل ومشاكل بعد ،اإلسالمي إال انقسامـا على انقسام
 من – بعد دراسيت يف األزهر الشريف –العظام الذين شرفين اهللا تعاىل باجللوس إليهم 

أمثال املختار الشنقيطي واجلزائري وعبد احملسن العباد وحممد الوائلي والغنيمان 
 علموين منهجا رشيدا – وهم من علماء السلفية املعاصرة –وحممود مرية وغريهم 

، واحتكارهم بلسان  رغم ضخامة دعواهم السلفية؛دا أرى الكثريين يتنكبونهسدي
 تتوجيا ، واملمارسة الدعوية الطويلة واملتنوعة، والتطبيق، مث كانت القراءات!احلال إياها

  . رضي اهللا عنهم، وجزاهم عنا ألف خريملا تعلمته منهم
   ..وأمحد اهللا تعاىل على ما علم وأكرم وهدى

 وأن خيتم لنا وهلم ، وحيسن إليهم،أمسائه احلسىن وصفاته العال أن يرمحهموأسأله ب
  .. وأن حيسن عاقبتنا يف األمور كلها،بالصاحلات

 فإن وجد فيها ما ، هذه)عريضة دعواي(وأرجو من قارئي الكرمي أن يصرب على قراءة 
 وله الرد ،عتىب وإال فله ال، فلله تعاىل الفضل واملنة، وواقعا، وعقلًا،يستقيم شرعا
  . املسبوقان بالعفو واملساحمة،والتصويب
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  ؟ما هي السلفية
 يترسم سبيل رسول اهللا صلى اهللا ، منهج علمي وعملي-القاصر يف فهمي -هي      

   ، والبالغ ومناهج التعلم والسلوك، يف االعتقاد، وسادات القرون الفاضلة،عليه وسلم
  .. وإبالغها/ومناهج تطبيقها /ئل تلقيهاووسا /مبصادر العلم الشرعيفهي تعىن 

 ومنطًا ، وسلوكهم واقعا حيا، ما يتلقاه من علم السلف، وتطبيق،وتتحرى اتباع
   . ما وسعها التطبيق، وجتتهد يف ترتيل هذه القواعد على الواقع املعيش،سلوكيا

يف األرض  وزرع ، سريهم- يف اجلملة -  طيب اهللا ،وهلذا املنهج علماء مرتضون     
 ، واجلزائري، والعباد، وبكر أبو زيد، وابن عثيمني، وابن باز،حبهم كالشنقيطيني

 وصفوت نور ، ومجيل غازي، والفقي،وأمحد شاكر، وعبد الرمحن الوكيل، واأللباين
 أبناء جيله )وبعض(حممد بن إمساعيل الشيخ احلبيب  ومن جيل الشباب التايل ،الدين

  .حممد حسان وحممد يعقوب من اجليل التايل أمثال  مث،من املدرسة السلفية

  :مساحات الزمان الثالث
 فإن املسلم ، هي املاضي واحلاضر واملستقبل:وإذا كانت مساحات الزمان ثالثًا    

 وإال كان ، ال يستطيع أن يتجاهل إحداها،يعيش هذه املساحات كلها يف آٍن واحد
  :أداؤه منقوصا مبتورا

 بتمثِله هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، حلوه ومره،املاضيفهو يعيش       
 ويستوعب ، ويتفهم منهجهم، يستلهم سريهم؛والراشدين وسادات القرون األوىل

  .، ويفيد من مناهجهم، ترتيال على واقعه، وقياسا يف مفاهيمهطرائقهم
وإم عصر وحنن  ، أن يقول إنه ال صلة له ؤالء– كائنا من كان –وال حيق ألحد 

 ، فهذا مثله كمثل الذي يزعم أنه جاء إىل الدنيا طفرة، وإن هداهم ال يصلح لنا،عصر
   ! وليس فيه من جينات أحد وال مالحمه شيء،بال أب وال أم وال جدود

 ؟ معقول أو مقبولوهل ذلك
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ل  ب، ال جيعله مساحة مبتورة عن املاضي واملستقبل،وهو يعيش احلاضر بوعي وتوازن  
  : ال على طريقة  األبيقوريني: ويعطي من حاضره ملستقبله،يأخذ من ماضيه حلاضره

  وال بآيت العـيش قبل األوان  ال تشغل البال بـماضي الزمان
  فليس يف طـبع الليايل األمان  واغنم من احلاضـر لذاتــه

 ووعي مستبصر ال ، وقلب يقظان،لذلك فإن من ال يعيش عصره بعني مفتوحة     
  :ميكن أن يكون من مجلة السلفيني الوعاة

o عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بأخبار الروم وفارسوأ؟مل ي  
o  أومل يعرف صلى اهللا عليه وسلم عقليات وعقائد وسلوك اليهود والنصارى

  ؟!واوس والصابئة والفراعني يف عصره، وحيدث أمته عنهم
o ويستحدث ،يب حربية من الفرس ويستنبط أسال،أمل يكتب إىل الرسل وامللوك 

  ؟ ويكلم كل أحد مبا يفهم، ويستقبل الوفود من هنا وهناك،أساليب يف التجارة
o والسريانية لسان النصارى ،أمل يرسل زيد بن ثابت رضي اهللا عنه ليتعلم لسان يهود 

  ؟ليسهل عليه التحاور معهم
o املنافقني ومسلمة  ويعامل املشركني و، ويعرف طباع الناس،أمل يذهب إىل األسواق

  ؟ كال حبسبه؛الفتح واملؤلفة قلوم
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  ؟!فلماذا غفلتنا عن عصرنا ونوازله ومهومه
  !؟ أيكون هذا من السلفية احلقة

 وحسن ، والوعي، بكثري من احلرص،وهو كذلك يفكر يف املستقبل القريب والبعيد
ذين حيملون  من اخللَف العدول ال، يفكر يف بناء مدعوين وأجيال مسلمة،االستشراف

  .. ويصربون ويصابرون، ويسددون  ويقاربون، ينفون  ويذبون،هذا الدين ملن بعدهم
   !ا ما استطاع إىل ذلك سبيلً؛كما خيطط ملستقبله يف اجلنة

o أوشك إذا طالت بك ( ؟أمل يتحدث عليه الصالة والسالم مع أمته عن املستقبل
  ؟......./منهم أنت / إنكم سترون من بعدي/ سيكون بعدي أقوام/مدة

o  ؟وما سيكون يف آخر الزمانوأشراط الساعة أمل يتحدث عن الفنت واملالحم  
o ؟ فما تأمرنا يا رسول اهللا:أمل يسأله أصحابه رضي اهللا عنهم 
o  مث أمل يفكر عمر رضي اهللا عنه بفقهه ووعيه الكبري يف أجيال األمة الالحقة يف

 ؟!مسائل الوقف وغريها
o ي اهللا عنه فرض مذهبه على األمة احتياطًا ملستقبلها؟ أمل يرفض اإلمام مالك رض 
o  أمل يتكلم األصوليون عن فضل االختالف، وفقه املقاصد، وكون ذلك رمحة

 ؟!للعاملني
o  عن مسائل مل تقع، ) األرأيتيني(أمل يتحدث فقهاؤنا الذين وصمهم القاصرون بـ

  ؟!وقدموا هلا حلوال فقهية، واجتهدوا هلا وقاسوا ونبهوا
 وال ، ال يقفز على إحداها،هذه مساحات الزمان الثالث يف الوعي السلفي النبيه     

  ! وإال كان سلفيا مغشوشا، وال يتجاهلها،يهملها
 كما - فإنه قد انتهت صالحيته ،فإذا لقيت تائها يقول يل دعوا عنكم املاضي     

   : لقلتها واضحة بلقاء- يفعل قطاع كبري من املنبهرين 
 نفخر بديننا ، وحنن خري أمة أخرجت للناس)اللقيط امللتقط(ذي يتنكر ملاضيه  هو إن ال

  ! املنبطحون ولو كره املذؤوبون، وعطاءاتنا،ومواريثنا
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 اجلاهلني ، من العاكفني على ذوام–وإذا جاء من يقطعين عن احلاضر      
ك ال تدري ما  لقلت له إن-  وما الدعوة  ، الذين ال يدرون ما الدين،املستجهلني
  !، مث تكلم فارجع إليها وتعلم؛ وال ما سنته صلى اهللا عليه وسلم، رسول اهللا

والتخطيط لإلسالم  ، واستشراف حال الدعوة،وإذا قطعين أحد عن مستقبل األمة     
 فإنه سيكون ممن ،والعمل إىل ما بعد احلياة الدنياواملسلمني يف املشارق واملغارب، 

  !نفسي وديين وأميت وآخريتحيرضين على خيانة 

  !حىت بوش سلفي
 قد حتولت -  واالمتياح من مناهله ، مبعىن الرجوع للماضي–وإذا كانت السلفية      

 -  فكل الناس سلفيون ، فإا عند اآلخرين مصدر فخر واعتزاز،عندنا إىل كلمة متهمة
  ... إال اللقطاء أبناء احلرام؛شاؤوا أم أبوا

  ..ر وعمر والبخاريلكن سلف بعضهم أبو بك
 ، وشكسبري ودانيت،وبعضهم يتخذ سلفه من أمثال فرعون وسقراط وفيثاغورث

   ! يباهون بذلك وال يستنكفون،ونابليون ومكيافيللي
 وبلري ، وكارتر وديك تشيين،رجيان وبوش: السفاحنيوإنك لواجد ألناس مثل       

  ..سبحا طويال يف السلفية اإلجنيلية، وميلوسوفيتش
 والعوائد ، تعظيما هائلًا لإلغريق والرومان)، واملُتخوِجننياخلواجات(وواجد عند       

 ، وإيزابيال، ولرموز التنصري الضخمة مثل فرديناند،واألعراف األجنلو سكسونية
 والقديس ، والصلييب البغيض مارتن لوثر، والبابا أوربان،، ورميون لول،وكابنت كوك
  !لويس وغريهم
 يستحيون من خالهلا ، هائلة صهيونية تلمودية شارون ورهطه سلفيةوواجد عند
  !، ومواضعات أحبارهموسخافات تلمودهم،  وأباطيلهم،أساطريهم

 صاروا يصنعون هلم سلفًا غريـبني -  الذين باتوا يكرهون هذه اللفظة - حىت العرب 
  :عجيبني

o  حبورس وست ونفرتاريمنبهر فِمن فخوٍر!  
o  وإينالشتار وعومن مباٍه جبلجامش!  
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o ومن باحث عن وشيجة تربطه باألسود العنسي وسجاح!  
o ومن تائه حيتفل بسينت باتريك وسينت فاالنتاين!  
o أو الكنعانية الوثنية، أو الرببرية األمازيغية، أو القبطية،ومن متعلق بوهم الزنوجة !   

  !ويا لتعاسة التائهني
  ؟ وأتباعهليه وسلم وأصحابهفما هلم يستكثرون علي أن أتباهى مبحمد صلى اهللا ع

 ؟ وابن تيمية وتالميذه، والليث ومالك،ما هلم يلومونين على حب الزهري والبخاري
  ؟وأي الفريفني خري

   وال الظل وال احلرور ، وال الظلمات وال النور،وما يستوي األعمى والبصري
  !وما يستوي األحياء وال األموات

   من أكرب أشكال خيانة مصر عقيدة ودستوراتكريس السلفية الفرعونية ورفض اإلسالم
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   :من صور اخللل
 لدراسة اتوصلً ؛ تقوم السلفية على مجلة من القواعد سأوجزها،ككل شيء علمي      

 قبل –يوم كان هذا املصطلح  ،جوانب اخللل يف التطبيقات املعاصرة اليت مل ختطر بالبال
  :على صراط مستقيما ـ سوي،اـا طري غض–ربع قرن أو ثلثه 

 ،ا أن تصري السلفية سلفياتفلم خيطر بالبال يوم :ل التشرذم واالنقسام املزعجخل .1
  !وال الالفتة الفتات

  واجلهاديةمل جيل بالبال أن نسمع عن مدرسة اإلسكندرية والسرورية واملدخليةو
ا من السلفيات اليت بات أكثرها قاصرا مزعجا والطحانية واملقبلية واحلدادية وغريه

  !ريا من اجلدل والعجبمثريا لكث
، الوادعالوِرع، لم جيل باخلاطر أن يفرز هذا املنهج العلمي  ف:خلل التطاولو .2

 متطاولني ، مستبيحني ألعراض العلماء، الرشيد جرآء على الناس، الرزينالعف،
  ! يسهل عليهم، السب، والعيب، والتبديع، والتقريع،مدعني

 باسم السلفية سطحيون بضاعتهم  فلم يقع يف الروع أن يتحدث:وخلل السطحية .3
 ومل يبصروا كيف كان ،مل تتجاوز قراءام بعض أوائل الكتب ، هزيلة، باهتة،قليلة

، وكيف كانوا موسوعيني مشوليني، وحفظة جلَد السلف يف العلم واالستيعاب
  !متقنني، وفقهاء مستبصرين

 ومل ،وارم مل تنبت ش– يف العلم – فما تصورت أن يقفز أحداث :وخلل العجلة .4
 ، واالستدراك على العلماء األثبات، والتنظري، والتأليف، ليقوموا بالتحقيق،يريشوا

وحيرفوا  ،فوا نصوص كتب التراث وليصحِّ،ويصفوهم بالوهم أو اخلطأ أو اإلساءة
   !ويدخلوا يف مآزق مضحكة مبكية -  حتت زعم التحقيق –النصوص 

 بسبب ،ة يف بعض مواقعها جامدة راكدة فلم أختيل أن تكون الدعو:وخلل اجلمود .5
، أو  أو جتاهل لآلليات والوسائل املعاصرة، أو عشى يف البصرية،ضعف يف الرؤية

  .انغالق مهني مقيت
من يتغطون بثياب من السلفيني لم يقفز للذهن أن جند  ف:وخلل تطبيق املنهج .6

  ! من حيث ال يشعرون،التكفري



 12

  . أو من يسخرون من غريهم،جاءفننون يف اهلتوال من يقذعون السب وي
 واألقوم ، أم األهدى واألسد- مطلقا - معتقدين ؛ينطوون على أنفسهموال من 
  !واألرشد

 ، متهربني من مسؤوليام حنو الدين والدعوة– ا ال مقالًا حالً–وال من يعتزلون العصر 
  ! وباطنها العجز واهلروب،حتت مربرات ظاهرها الورع

 ليس ذلك اجلمل -  عند النظرة املتعمقة – فأحدهم :ستكربةوخلل األحادية امل .7
 له ، بل هو جزيرة منعزلة، وليس اللني يف أيدي إخوانه، الذي إذا قيد انقاد،األنف
 ، وعن السلفية، وله تصوره اخلاص عن الدنيا، وله فلكه الذي يسبح فيه،عامله

  ! عن كل شيء.... وعن،وعن الدعوة
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  :ملرتضى االمح املنهجن مم
راء بعض اخلطوط العريضة للمنهج قوباست      
 – ميكننا ،ا قيلً وأقوم،ا سبيلً الذي نظنه أهدى،السلفي

  : اخلروج ذه املالمح– امتثيلًبل ال حصرا 
o السلفية عقيدة هادية مهدية:   

 ،تـعىن السلفية بالناحية االعتقادية عناية بالغة    
 وعلى ) ملن يشاء؛ ويغفر ما دون ذلك، يغفر أن يشرك بهال(تأسيسا على أن اهللا تعاىل 

 الذي بلّغ عن ربه تعاىل أن من مات على ال إله إال ،سنة املصطفى صلى اهللا عليه وسلم
 ، واستصحابا هلدي السلف الصاحلني بالعناية بالتوحيد)دخل اجلنة(ا ا فلبه  خالص؛اهللا

  ..والتنبيه على موارد الشرك واالبتداع
  .جتد الكثري مما ال حيتمل إيراده املقاماخلري واهلدى ذلك ويف 
   :والسلفية اتباع راشد •

   .. وأعلم وأحكم، ألا ترى أن منهج السلف أهدى وأسلمهي اتباع= = 
  ؟ومن كالسلف

o بن عباسلصحابة األعالم، الصديق، والفاروق، أو املبشرين، أو اايتوين برجل كا، 
  ! سبقًا، وهدى، وفقها، وورعا!أشباههموابن عمرو أو  ،أو ابن مسعود

o  كسليمان بن يسار، وعروة بن الزبري، لتابعني ال كا برج– من الكون كله –ايتوين
  ! أو سفيان أو أشباههمربيعة ابن أيب عبد الرمحن،وابن املسيب، وابن سريين، و

o ابن تيمية وابن القيم، وابن حجر، والعينني والسخاوي،  كالايتوين برج
 ؛ يف العلم واحللم والورع والزهد واإلنصاف املعجباٍر حبطي، والذهيب،والسيو
  ! وال أزكي على اهللا أحدا،م واهللا حسيبه،همأحسب

  ؟فهل أالم على حبهم وترسم طريقهم
 ، ومرجعياا مؤسسة منذ قرون، وأدلتها جاهزة، ألن منهجها بين؛وهي رشاد= = 

  !ها وعرفت نتائج، وطبقتها،وقد تبنتها األمة
  . وال اضطراب، وال غموض،فال لبس
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  :والسلفية مشولية وسعة فهم •
 وال رؤية ، وال علما واحدا من العلوم، وال تعسريا ليسري، لواسعاوليست تضييقً

  .منفردة من الرؤى
  ؟أمل يأتك نبأ علم عائشة وعلي وابن مسعود

   ؟ أمل تر إىل سعة علم ابن تيمية وابن القيم وابن حجر والذهيب
  ؟ ووشل البئر،فلم ضاق العطن

 وتصدر من مل يصدروا عن أساتذة ومربني ، وتكلم من مل يعلموا،مل ساد من مل يفقهوا
   ؟راشدين

   ؟والسلفية رمحة وعذر •
  !؟أمل تعلم حبال الرمحة املهداة بأيب هو وأمي وأهلي أمجعني

   ؟أمل تسمع إىل أفعال الصديق والفاروق واخللفاء واألئمة يف رمحة األمة
 فإن مل جتد فقل لعل له ،التمس ألخيك عذرا من سبعني(أمل يأتك القول النبيل احلكيم 

  )! فإن مل تستطع فام قلبك الذي ال يستطيع أن يلتمس ألخيه العذر،عذرا ال أعرفه
 .. إمنا هلا الظاهر البني،والسلفية ال تشق عن القلوب والنوايا •
 وال تقول على ، وال استراق للضمائر،ل يف النيات فال دخو)واهللا تعاىل يتوىل السرائر(

 كما قال سيدنا ابن مسعود رضي اهللا عنه )ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به(الدخائل 
 ال خائن يف جيش عبد / إن النيب ال يقتل باإلشارة/؟هال شققت عن قلبه( ،وأرضاه
  :ولسان الفقه يقول.. امللك

   أي الرجال املهذب،ه    على شعٍثولست مبستبٍق أخا لك ال تلمـ
  

  :والسلفية سعة صدر واحتمالٌ للخالف •
  ؟أمل يبلغك مشاورة حممد صلى اهللا عليه وسلم أصحابه

  ؟أمل يبلغك اختالف عمر وابن مسعود يف كذا وكذا مسألة
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 ،أمل تر إىل املسألة الواحدة يف املذهب احلنفي خيالف فيها التالميذ أستاذهم يف حياته
 وخيالفه ، وخيالفه حممد بن احلسن،أبو يوسفتلميذه  ليخالفه ،ل أبو حنيفة برأيفيقو

  ؟ وخيالفه ابنه محاد،زفر ابن اهلذيل
   ؟فلماذا هذا احلال

 ، رأيي صواب ال حيتمل إال الصواب: واإلصرار على نظرية،ملاذا النظرات األحادية
  ؟ورأي غريي خطأ ال حيتمل إال اخلطأ

  : وتطوير ال يهدأ،والسلفية جتديد دائم •
  ؟أمل تسمع مبا فعل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بالتاريخ اإلنساين

  ؟ واجتهاداته املستنرية املنرية؟ أمل تر إىل الفاروق وأولياته اليت مل يسبق إليها
أمل تر إىل العلوم واملعارف اليت استحدثها السلف يف أمة أمية ال تكتب وال حتسب 

  ؟خالل عقود قليلة
 ،أمل تر إىل األئمة املهديني الذين استحدثوا مناهج وبرامج يف العلم الفهم والسلوك

   ؟والتزكية واالعتقاد
  ؟أمل يبلغك ما فعل ابن تيمية بزمانه وأهل زمانه

وسائر والفقه والتفسري والدعوة  وشقّق يف التربية ،ومن قسم مثل تقسيماته يف العقيدة
  !علوم الشريعة
 وينفع ، مبا يفهم الناس، وقضاياه ومشكالته، ونوازله،وم زماننافلم ال نعيش مه

  ؟!ويبقى
  !؟ما لنا أبعد الناس عن آليات العصر ووسائله وتقنياته باسم السلفية وااللتزام

  ؟ ومل حنجم اإلسالم باسم االتباع،مل نظلم السلفية باسم السلفية
   :والسلفية عفة يف القلب واليد والسلوك •

 ويطلبون ، ويترتهون عن جمالس اخللفاء،فك وهم يضربون على القضاءأمل تر إىل سل
   ؟ ويستخـفون بالطاعات والقربات،صحبة الفقراء والبسطاء

  ؟ واهللا تعاىل يف قلوم ال على شفاههم،أمل تر إليهم والدنيا يف أيديهم ال يف قلوم
  :أمل تطرب معي للقاضي اجلرجاين وهو يهتف يف مشوخ
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  ولو عظموه يف النفوس لعـظما  ل العلم صانوه صامولو أن أهـ

  ولكن نـفس احلر تستعذب الظما   وما كل بـرق الح يل يستـفزين
  إذن فاتباع اجلهل قد كان أحزمـا  ؟!أأشقى به غرسا وأجنـيه ذلة

 
  : وسؤال دائم للعافية، كف عن الدماء واألعراض واألموال:والسلفية •

 ما ؛ال يزال املرء املسلم يف فسحة من دينه( :هللا عليه وسلمفهي تعي جيدا قوله صلى ا
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام ( : وقوله بأيب هو وأمي)مل يصب دما حرامـا

  . فهي أساس يف كف اليد واللسان عن املسلمني)....عليكم
  ،من أمنه الناس واملؤمن ،من سلم الناس من لسانه ويدهوتوقن أن املسلم 

  .. أن اهللا تعاىل حيب الرفق يف األمر كلهوتعلم
  ..ويعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف

 وال حىت بغيبة أو منيمة       ، وال استحالل ملال وال عرض، وال سفك دم،فال قتل
  ؟ )!أحيب أحدكم أن يأكل حلم أخيه ميتا(

ة املسلم شيء  إن روع؛ال حيل ملسلم أن يروع مسلما(وال ترويع ملسلم آمنٍ وادع 
   )!عظيم

  ،السلفية مساملة ال تعرف الضرب وال الغدر وال اهلجوم وال املباغتة
 وال تعرف – إال على أعداء األمة املهددين ألمنها ودينها –ال تعرف محل السالح 

  ؟ وال للسفك سعارا،للدم شهوة
للدعوة  أن من يتسمون باسم اجلماعة السلفية – راجيا أال أحنث -وأقسم باهللا 

 إن – وينسب إليها ذبح الناس من األعناق كاخلراف أو الدجاج ، يف اجلزائر،واجلهاد
مع يقيين ؛  بل لصوصا وقطاع طرق، وال جماهدين، أم ليسوا سلفيني–صح وجودها 

 ، وأم أسطورة حيكت للكيد لإلسالم وأهله، وأحاديث خرافة،أم أخبار ملفقة
 !استباحة الشعوبوملزيد من القمع واإلرهاب و
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 : وتدين واٍع،والسلفية تلق مستبصر •

والذين إذا ذكروا بآيات رم مل خيروا عليها ( :عرف معىن قوله تبارك وتعاىل    ت
ال حيل  [)هاتوا برهانكم( )على بصرية أنا ومن اتبعين( : وقوله تعاىل)صمـا وعميانـا

 فليس فيها ظاهرية حبتة يف ] القوائمبيننا وبينكم[] ملن مل يعرف دليلي أن يروي عين
الفهم، وال أخذ بدليل واحد وترك لبقية النصوص، وال انبهار برأي شيخ واحد أو 

  !مدرسة واحدة، وال تسليم مطلق، بل هي حتقيق ومتحيص، وتأكد ووعي
  : واضح بني،والسلفية بالغ جلي أبلق •

امرًءا مسع مقاليت فأداها كما نضر اهللا ( :يفهم جيدا معىن قوله عليه الصالة والسالم
 ..)مسعها
 ، وقدرة على البيان،استقامة يف اللسانحرص على التوصيل، وحذق يف البالغ، وفهي 

وليس منطًا واحدا جامدا، خياطب فيه اإلسالميون ..  ووعي باحلال،ومعرفة بالدليل
ةوم،  بل يهتمون ببالغ غريهم، والوصول غلى قل– كاحلال التعس –بعضهم بعضا 

  .وتصحيح وجهات نظرهم، بطرائق الدعوة ووسائل اجلديدة
 ..والسلفية تعرف مىت تعزم ومىت ترخص •

 أمل تسمع عن تعدد توجيهات احلبيب صلى اهللا عليه وسلم :وهي تقدر األمور بقدرها
   ؟بتعدد السائلني وأحواهلم

  ؟أمل تبلغك فتوى ابن العباس رضي اهللا تعاىل عنهما عن توبة القاتل
  ؟ ملا جاء إىل مصر رمحه اهللا تعاىل أمل تعلم بتغري كثري من فتاوى سيدنا الشافعي

 ،أمل تسمع بالقواعد املرنة يف األصول عن تغري الفتوى بتغري الزمان واملكان واحلال
 وتراوح ، لألشياءا واعتماد اإلباحة أصلً، والضرائر الشرعية،وعن الرخصة والعزمية

 واألحكام ، والتركيز على قاعدة التيسري ال التعسري،عيةالنصوص بني الظنية والقط
  ؟! وغري ذلك من الفقه اليسري العظيم، وأن االختالف رمحة،الشرعية اخلمسة
 !؟ أليست هذه كلها قواعد سلفية!سبحان اهللا العظيم
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  :والسلفية تربية وتزكية •

 ،ك تم بالروحبل هي كذلوعقلنة حبتة لألمور،  ،يقفليست منهجا جافـا للتل    
 بني ، بني العقل والقلب، وتوازن يف اآلدمي بني التسليم والفهم،وترِفد القلب مبا يقومه

 قاسي القلب ال تبض عينه بدمعة - مثلي -  فإذا رأيت أحدا ،رقة الزاهد وحيادية العامل
  .. فاعلم أن عليه مراجعة نفسه تعاىل،من خشية اهللا
  ؟ تدري ملاذا

o قيامه صلى اهللا عليه وسلم حىت تتفطر قدماهألنه مل يسمع عن !  
o ث األمة الفاروق من البكاءوال عن شراكي النعل على خدي حمد!  
o وال عن رهبان الليل وفرسان النهار!  
o وال الذين كانوا يقومون الليل كله بآية واحدة!  
o اا،وال على الذين كانت تسيل ألسنتهم ذكروأفعاهلم خشية، وعقوهلم فكر !  

  ! كذاب أشر– وساحموين –عى السلفية ومل يكن كهؤالء فهو فمن اد
 ..وهي نشدانٌ ال يتوقف للحق •

 وطالب )الكلمة احلكمة ضالة املؤمن( ذلك ألن ؛ابغض النظر عمن يصل إليه أولً     
 فليست الدعوة جمرد شهوة ، ال يبايل على يده أو يد غريه رجعت،احلق كناشد ضالة

 واستخفاء ، واحتساب، وأداء واجب،ق وبالغ بل هي ح، وال حظ نفس،عقل
  .بالطاعة

 فسلفُنا هم الذين )كخة( ليكون غريه ،واحلق ليس دائما مع املنتسب للتيار السلفي
  !  وقول غريي خطأ حيتمل الصواب، قويل صواب حيتمل اخلطأ:قالوا

  ........كل أحد يؤخذ منه ويترك: وهم الذين قالوا
   :وهي سلوك وممارسة •

، أو جايف املنهج، أو  أو خائن العني، أو كذاب اللسان،جدت خمالفًا للوعدفإذا و
وإن حلف وال تعطه صفة املتبع،  ؛ فال تلتفت إليهعدواين الطريقة، أو جهم األسارير،

   !منعقدةً أنه سلفي وابن سلفي
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ال خري : و/ خياركم أحاسنكم أخالقًا:أو ليس حممد صلى اهللا عليه وسلم هو القائل
  ؟آية املنافق ثالث/ و/ال يألف وال يؤلففيمن 

  ؟ والرمحة والعذر والكرم،أو ليس هو صلى اهللا عليه وسلم القرآن ميشي على األرض
  ؟أو ليس هو الذي نبهنا إىل أن اهللا تعاىل حيب معايل األمور ويكره سفسافها

 ..وهي تعظيم للصحابة والعلماء •
 فهم ، وتعظيم لكالم القرآن فيهم، وإكرام لدورهم وجهادهم،وكف عما شجر بينهم

 وال ، فال عربة مبن يستحل اخلوض فيهم) ورضوا عنه،رضي اهللا عنهم(يف مجلتهم كرام 
، الذين أطلقوا  وخنالة املتدينني اجلاحنني، من مرتزقة الكتاب،من يقتات من ذمهم

 ألسنتهم يف العلماء والدعاة بالثلب والسب، واالنتقاص والتبديع، والوقوع يف
األعراض بكثري من الفجاجة وقلة الورع، حىت إم ليصفون أحدهم بالكلب، أو 

  ؟!؟ كيف حتكمون!مالكم! املرتد، أو احلمار
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   وحنـبلة اإلسالم،إشكالية غياب الشيوخ
اإلمـام   أن   –ي كثرية لألسف     ومزاعم –أزعم       

 ذه القامة يصر مل العظيم حممد بن إمساعيل البخاري
 فحني تطلع أيها احلبيب على سريته العلمية        ،من فراغ 

 – قـرأ    )؟ صحيح ،وهو من سلفنا  (تعجب أن اإلمام    
لـيس فـيهم إال      !على ألف ومثانني شـيخا     -فقط  

   )12/395( كما يف سري أعالم النبالء ،صاحب حديث
  !ا على ألف ومثانني شيخ:مرة ثانية
 مث متثل ذلـك كلـه       ، وحصل ، وعاىن ، وطاف ،داخ

 وأعالهـا   ، أنتج منه كتبـه العظيمـة      ،رحيقًا طاهرا 
  !الصحيح

 فبعـضهم   ،ويلفت نظري أن من سلفيي اليوم من يتلقون العلم بشكل ناقص مبتـور            
 ، أبو فالن  :نفسه مث إذا هو ينسب      – أو حىت بضع سنني      –جيلس إىل شيخ بضعة أشهر      

  !مد اهللا ظله العايلاألثري،  ، السلفي،فالن بن فالن
 ، شـهدت شـيخنا    : ويقول ، حدثنا شيخنا  :وإذا به بعد يقول يف جمالسه االستعراضية      

ين شيخيوسار! 
  !!!!!!!!مذهيب يف هذه املسألة كذا، ورأيي يف هذا األمر مذا؟

  !يا سالم
  !وواهللا لقد مسعتها غري مرة

 وعتامـة   ، وضحالة القاع  ، واملستوى ، هذا من أقرانه يف السن     )شيخنا(يكون  وأحيانا  
  !الرؤية

أو مائة  على عشرين أو ثالثني أو مخسني       ) العنني(مع أن العقل يقتضي أن جيلس أخونا        
 لكنـها   ، ليسمع ويرى ويتعلم   – حبسب سيالن واديه      -يف علوم وفنون شىت    )شيخ(

  ! يف تلقيها شاملً،سا أصوليـا األخ الكرمي مؤس خصوصا إذا مل يكن،العجلة واالدعاء
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 مع أن مالك بـن      ، أن األخ ال يرى إال بعني شيخه وحده        ومن مضار هذا األمر         
 ملـا طلـب أمـري       ، رفض أن يلزم املسلمون برأيه     )اإلمام العظيم (أنس رضي اهللا عنه     

  )!عهم العلم هنا وهناك ونقلوا م،ألن الصحابة تفرقوا يف األمصار(املؤمنني ذلك منه 
 أو يف إمام    ،ا حصر اإلسالم كله يف عقل واحد أو اثنني أو مخسة           أيض ومن مضاره      

 ألن  ؛ وهذا غاية يف الغباء    - غري رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم         ، أيـا كان  –واحد  
  : تكون هكذا– ببساطة –النتيجة 

 ا بـرد  ت من األخ عالن كان     أو صدر رأي   ،حدهم الفتوى من الشيخ فالن    أإذا جاءت   
وإذا جاء الكالم من غريمها كان        ،اوسالم)ازفت ببـساطة    - ألن اآلخرين    )ا وسخام - 
  !والكيد لإلسالم والرداءة واخلبث والتخلف  ، يغلب عليهم ضيق األفق،أغبياء
  لقد رأيت أقواما إذا جاءم الفتوى من العامل العظيم ابن باز عظموها       ،أهذا معقول      

  .. وإذا جاءم من غريه سخروا وتنقصوا،ورفعوها
 جعلوهـا رايـة     )حفظه اهللا وأدامه  (ورأيت غريهم إذا جاءم الفتوى من القرضاوي        

   !، وجعلوها عارا وشنارا وإذا جاءت من غريه استسخفوها وازدروها،ومنارا
  ! األرضاوي: ومن يقول،رأيت من يقول ابن جاز

  !الضال املبتدع املرتد  ومن يقول،صرية أعمى البصر والب:من يقول
مثلما كانت تقول   ( ومن يقول    - هكذا واهللا    - )محار يف احلديث  ( األلباين   :ومن يقول 

  ! وغرينا جهال جامدون، حنن أهل العدل والتوحيد):املعتزلة يف املاضي
  ! وأف..أف واهللا وأف! ؟ما هذا السخف
  ؟ وسوء منهجملسمومة،، وجهالة، واستباحة لألعراض األيس هذا إفكًا

  ؟مث أليس هذا حتجيرا لإلسالم وتنميطًا للفكر
 أو القرضاوي والغزايل    ،كيف أحصر اإلسالم املعاصر يف األلباين وابن باز وابن عثيمني         

  ؟ ! يف السلفيني أو اإلخوان، أو شيخ األزهر أو إمام احلرم،وأيب شقة
  ؟سوب..أو أؤزهره ،كيف أُحنبل اإلسالم أو أُؤخِونه

  ! عند كثريين من الطيبني، لألسف الشديد،هذا هو الواقع
  ؟ واختالف ثري معجب، وأئمة،أمل يقم الفقه اإلسالمي على مدارس
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 والفقـه   ،أمل يشجع هذا على املنهج العائر إطالق مصطلحات مثل اإلسالم السعودي          
  ؟!، والظاهرية اجلديدة، والظالمية، والتخلفالبدوي

   

  لف رضي اهللا عنهم منهج التلقي عند الس
 ، مطالبني بإلغاء أمساء،وتشدق جرآء ، وتطاولت ألسنة،بعد أن ظهرت دعاوى     

  ! وتكفري رموز، وتبديع مشايخ،وحرق كتب
 مثل كلب ابن ! املعاصرين)اجلرح والتعديل(وبعد أن ظهرت عبارت نارية يف      

 ،هود والنصارى وفالن أشد خطرا على اإلسالم من الي،كلب خرتير ابن خرتير
 واستباحة ، وأشباه هذه السخافات اليت تنم عن جهل وقلة ورع،والكلب العاوي

 إزاء هذا نرى لزاما أن نضع إضاءات ومعامل ملنهج التلقي عند ،ِلـلّحوم املسمومة
   : ويقرها كل من يدعون لإلسالم، وهي مالمح أرجو أن يرتضيها،السلف الصاحل

من  أن كل إنسان يؤخذ    :عند السلف رضوان اهللا عليهم    إن من أسس منهج التلقي      ** 
  ! ألنه خيطئ ويصيب؛صلى اهللا عليه وسلمكالمه ويترك غري رسول 

 ليست من   - بشكل مطلق    - أو الفرد    ، أو اجلماعة  ، أو الفكر  ، فالعصبية للنفس      
 والعصمة ليست إال للمصطفى صـلى اهللا  ، وال من صاحل الدين    ، وال من العقل   ،العدل

 على شخص أو    – بلسان احلال    – ومل يدعها أحد من السلف حىت أسبغها         ،ليه وسلم ع
  .تيار أو مجاعة

 إذا حتدثوا   - كلهم ال أستنثي تيارا      – وهذا البالء يكاد يكون مصيبة اإلسالميني كلهم      
   . وجيلب الصداع، واقرأ تر ما يغثي،عن أنفسهم أو انتماءام

 احلكم على األقوال ال على     :لف رضوان اهللا عليهم   عند الس  وإن من أسس التلقي     ** 
 فأمر النيات موكول إىل اهللا تعاىل الذي يعلـم          ، وعلى األلفاظ ال على النيات     ،الرجال

 ميلك من حسن النية مـا       ، فرب قائل كلمة شديدة املعىن قبيحة املدلول       ،السر وأخفى 
 وكالـذين   )أنا ربـك  اللهم أنت عبدي و   ( : كذلك الذي قال   ،له عند اهللا تعاىل    يشفع
ما شـاء اهللا    ( :صلى اهللا عليه وسلم    وكالذي قال للنيب     )اجعل لنا ذات أنواط   ( :قالوا

   . ومل يقع التالوم والتكفري، فوقع التصحيح)وشئت
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وأتاه ،  رمحه اهللا ورحم اهللا اإلمام القرشي العظيم حممد بن إدريس الشافعي، حني مرض            
   :بعض إخوانه يعوده فقال للشافعي

  !لو قوى ضعفي لقتلين:  قال الشافعي، هللا ضعفكقوى
   ! واهللا ما أردت إال اخلري: قال

  !أعلم أنك لو سببتين ما أردت إال اخلري :فقال اإلمام
أن نتأول كالم املسلم الذي      :وإن من أسس العمل عند السلف رضوان اهللا عليهم        ** 

 مـن   ا هروب - اذلك سبيلً ما استطعنا إىل     -وحنمله حمامل حسنة     ،قد يوهم ما ال جيوز    
   . أو تعريضه ملا ميكن أال يكون قد قصده، أو إباحة دمه،تكفري املسلم

     وإال كانت هنـاك فرصـة       ؛ من اخلطأ يف العقوبة    - ألف مرة    -واخلطأ يف العفو خري 
أحـد   ألنه ال    ،عرض أمة حممد كلها على النطع والسيف       و ،لولوغ يف الدماء  شيطانية ل 

  .صلى اهللا عليه وسلمالنيب معصوما بعد منها 
علم املسلمني حسن الظن، فقد جاءه      رسول اهللا، الذي     وصلى اهللا وسلم وبارك على سيدنا     

هل لك مـن    : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم     . إن امرأيت ولدت غالما أسود    : رجل يقول 
  . حمر: فما ألواا؟ قال: قال. نعم: إبل؟ قال

  . رقًاإن فيها لو: قال] ين فيه سواديع[هل فيها من أورق؟ : قال
  . فأىن أتاها ذلك: قال
  . عسى أن يكون نزعه ِعرق: قال
  . الصحيحان]وهذا عسى أن يكون نزعه ِعرق: قال
 فأنت  ، وإزالة الشبهات  ،وإن املناصحة واملناقشة والتحاور ضرورية لتطهري النفوس      ** 

  . أو يصحح لك،مع أخيك املسلم إما أن تصحح له
 ،ا مطلقً ا واحنرافً ا وخروج ا ويرى اآلخرين جهلً   ،ا مطلقً اما أن يرى أحدهم نفسه صواب      أ

   . نعوذ باهللا من شره من أدعياء السلفية،بعض، سقط فيه فهذا منهج تكفريي
 أو يف    يف كتـاب   -  أو كلمات مومهة من سياق عـام          ،منهج اجتزاء سطور  وإن  ** 

 ايوقع حتم  - ا تأمل منهجه كاملً    دون - للحكم على شخص من األشخاص       -خطبة  
   .يف التكفري والظلم
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 وهو الذي جر عليهـا يف الـسنني العـشرين           ،وهذا من أشنع ما يؤول إليه أمر األمة       
 ،تقر به عيون أهل احلـق     ال   مما   ،األخرية من الويالت والباليا ما ال يعلمه إال اهللا تعاىل         

   .السالكني على الصراط املستقيم
 وعدنا للكتب القدمية احملترمة     ، وأشهرنا سيوف التكفري   ،أعملنا هذا املنهج  وإننا لو        

 ، يف كتب علماء كبار كابن حجـر       ا أو مجلً  ا مل نعدم ألفاظً   ،واليت تلقتها األمة بالقبول   
 مما قالـه    ا وابن العماد وغريهم هي أشد كثري      ،والسيوطي، والذهيب،    والنووي ،والعيين

  ؟ فهل نكفرهم،لذي يطالب بعضهم حبرق كتبه ا- مثال –سيد قطب األستاذ 
   . إلحدى الكرب- إذن - إا 
        أبو بكر زيد عضو هيئـة كبـار        .  كلمة كتبها الرجل املوفق د     القد أسرتين كثري

 عـن   امـدافع  - شفاه اهللا وعافاه     –ورئيس جممع الفقه اإلسالمي     العلماء بالسعودية   
   :الشيخ سيد قطب رمحه اهللا قال فيها

 أمثـال أيب إمساعيـل اهلـروي        ، حاله حبال أسالف مـضوا     - رعاك اهللا    -اعترب       
 ؛ مع ما لديهما من الطوام     ؛ كيف دافع شيخ ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل عنهما         ،واجليالين

  .ألن األصل يف مسلكهما نصرة اإلسالم والسنة
 ومـع   ،ميكن قبوهلا  تر عجائب ال     - رمحه اهللا تعاىل     -وانظر منازل السائرين للهروي     

 وذلـك   ، يعتذر عنه أشد االعتذار وال جيرمه فيها       -  رمحه اهللا تعاىل     -ذلك فابن القيم    
ومنـهج اهلـروي     "السيد" الفارق الكبري بني منهج      مع "مدارج السالكني  ":يف شرحه 
   !واجليالين

 وردت يف إطار دعوى مدخلية      سرتين هذه الكلمات بقدر ما آذتين كلمات أخرى          
 والقـول   ، بالكفر واملروق والـضالل    - رمحه اهللا    - تصف األستاذ السيد     ) سلفية ال(

 وغري ذلك من السخافات اليت ال يقوم عليها دليل وال           ،بوحدة الوجود وخلق القرآن   
  .يؤيدها برهان

بيقظة تلقي احلكمة من احلكيم      ومن أسس التلقي عند السلف رضوان اهللا عليهم         ** 
 أي يف شعبة    )زيغة( يف   - بقصد أو بغري قصد      -  أنه رمبا تورط   مع االنتباه إىل     ،ووعي
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 وال أستبعد اهلوى أو العـصبية أو        ، اقتضاها التعجل يف الفتوى    )يف الرأي (من الضالل   
  .الكرب أو غري ذلك

عجيبـة  وصـية   يف   معاذ بن جبل رضي اهللا عنه     الصحايب اجلليل        وقد حذرنا سيدنا  
وأحذِّركم زيغة احلكيم؛ فإن الشيطان قد يقول كلمـة         ": ملهمة كما يف سنن أيب داود     
  "!الضالل على لسان احلكيم

 أن احلكيم قد يقول كلمة الـضاللة؟        وما يدريين يرمحك اهللا   : قلت ملعاذ : قال الراوي 
ما هـذه؟ وال يثنـك      :  اليت يقال فيها   ،اجتنب من كالم احلكيم املشتهرات    ! بلى: قال

  !ا وتلق احلق إذا مسعته؛ فإن على احلق نورذلك عنه؛ فإنه لعله أن يراجع،
  !ما أحكم هذا وأبدعه.. فإن على احلق نورا... اهللا اهللا

 مث اإلعـراض    ، والتحدث ا  ،لَوِك زلته عدم   و ،عدم الوقوع يف العامل إذا زل      ومنها** 
وفقـه اهللا للعـودة     ي و ،يراجـع نفـسه    - وغالبا ا لكونه حكيم  - فإنه   ،عنه واجتنابه 

  . ويومئذ يفرح املؤمنون،ابللصو
  ؟أمل يتراجع اإلمام أبو احلسن األشعري عن فكره الكالمي

   ؟ أمل يتحدث أبو حامد عن عقيدة العجائز
        ونـادوا يف    ، فثابوا وتراجعـوا   ،أمل يتراجع كثريون كثريون عن فتاوى بدرت بغري ترو 

  ؟ قد أخطأناالناس أنْ
 واإلقبال على ، الذي ال يواريه دخن وال دخلتفريغ القلب لتلقي احلق املبني     :ومنها** 

 خصوصا  ، سريع االستقرار فيها   ، واحلق واسع املداخل إىل القلوب     .احلق مبجرد مساعه  
  .إذا صدر عن قلوب صادقة وقصود مستقيمة

 وسـنني   ني رغم دراسيت باألزهر سن    –وواهللا لقد جلست دقائق أمام داعية مبارك             
، وغري  اا عظيم  ونفعين ا نفع   ،هللا خالهلا إىل حب الطاعات     حولين ا  ، دقائق معدودات  –

 كان عاملًا ربانيـا، صـادقًا،       – واهللا حسيبه    –فقط يف مخس دقائق، ألنه      .. حيايت كلها 
  !حريصا، فغري اهللا تعاىل به حياة كثريين، كنت منهم، وأقلَّهم
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 ،صرار علـى الـرأي   وعدم االستعالء واإل،الترحيب بالنقد والتصويب ومنها  **      
 وأعتقد أن من يفعل ذلـك جاهـل         ،) إنه عدو مضل مبني    ؛من عمل الشيطان  (فهذا  
  . أو مغرور مستطيل،ضعيف

 وأعاد جبلة بن األيهم إىل      ، وقد أخرج هذا االستكبار إبليس عليه لعائن اهللا من اجلنة         
  ! وأبعد كثريين عن القبول والقلوب،النصرانية
 ، حيول بني اإلنسان واإلجادة    ، واسع االنتشار   وبائي ، مرض يا سيدي    ذلك إن

وتعـديل   ، وحيول بينه وبني تصحيح أخطائـه      ،والقفز بعمله وطموحاته قفزات عالية    
  :وهو مرض برأ اُهللا منه املوفقني وأهل الرشاد !مساره
 . بالـشكر والثنـاء    ، اتق اهللا  : يرد على قائل له     رضي اهللا عنه  الصديق أبو بكر           

  . وال خري فينا إن مل نسمعها، خري فيكم إن مل تقولوها ال:ويقول له
 وحني  ، أهدى إيلّ عيويب   ا رحم اهللا رجلً   :اوالفاروق امللهم كان يستدعي النقد قائلً           
 رد الفاروق العظيم    ، لقومناه بسيوفنا  ا لو رأينا فيك اعوجاج    :له أحد البدو اجلفاة    قال

مـن يقـوم ابـن       صلى اهللا عليه وسلم   ة حممد    احلمد هللا الذي جعل يف أم      :اعليه قائلً 
   .اخلطاب بسيفه

 ،وكثري من أئمة اإلسالم العظماء كانوا يفرحون إذا خالفهم تالميذهم األقربـون                
 كما مـر    –يف املسألة الواحدة     -وخرجوا بآراء ختالف آراء شيوخهم الذين علموهم        

وجبانبـه رأي    ، رأي اإلمـام   جتد فانظر فيه نظرة عجلى      ،قبل قليل عن املذهب احلنفي    
 كلهم قـد    ، يوسف وحممد بن احلسن وزفر بن اهلذيل ومحاد ابن أيب حنيفة           تالميذه أيب 
   . دون توهم التطاول واإلساءة، وأثبتوا آراءهم جبانب رأيه،خالفوه

 كما محلته على ا ربنا وال حتمل علينا إصر،اخذنا إن نسينا أو أخطأناؤربنا ال ت     
 أنت ، وارمحنا، واغقر لنا، واعف عنا، ربنا وال حتملنا ما ال طاقة لنا به،لناالذين من قب

 ، األولني واآلخرين وبارك على سيد،وصل اللهم. موالنا فانصرنا على القوم الكافرين
               وسلم تسليما كثريا، وصحبه،وآله

  
  2003 – 2 – 17: الدوحة يف             
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  :حاشية
 األخ هااليت يصدر) املنار اجلديد( ما حصل بعد نشر هذه املقالة يف بمن غرائ      

احلبيب األستاذ مجال سلطان يف القاهرة، أن قرأها املستشرق الفرنسي الشهري جيل 
 الدوحة،  فجاء إىلكيبل، الذي يتتبع احلركات اإلسالمية، وطروحاا، وكتاباا،

 مكتيب، وجلس معي ساعة كاملة، وتواصل معي عرب السفارة الفرنسية، وزارين يف
أم يعرفون عن السلفية أكثر /مستمعا ومناقشا، ألكتشف أنهممسكًا بقلمه الرصاص، 

مما يتصور أحد، وأم حيصون أنفاس العمل اإلسالمي بشكل مين كثريا كثريا، بل أكثر 
 ويف – وأن كل شيء مرصود، مدروس، يقدم ملواقع صناعة القرار حول العاملمدهش، 

 استشرافات  املتاِبعة املريبة وتبىن على هذه الدراسات–الداخل اإلسالمي أيضا 
فالقوم ال يعبثون، وال للمستقبل، وسيناريوهات، وخطط، ويتوصل ا إىل نتائج، 

يتركون شيئًا للمصادفات، أو التخمينات، بل كل شيء عندهم حمسوب مدروس، 
  !فهل نتعلم.. منظم
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  حاشية ثانية
 يناير انفجارا يف األحكام والتطبيقات السلفية، فرتلوا بثقلهم 25أحدثت ثورة      

، مسلحني بكمية ال  وآليات للتواصل االجتماعي جديدة، السياسي واإلعالميللميدان
  !بأس ا من التعجل واالرتباك، وقلة اخلربة امليدانية

 هذه زوعجخربم هذه،  وقلة  مشايخ السلفية،واستغل خصوم اإلسالم ارتباك     
  عرب–فتفننوا  عن اإليقاع باإلخوان بضربة حتت احلزام، التيارات املتربصة باإلسالم

يف الزراية بالدين، والتهجم على الثوابت  -وسائل دنيئة كثرية ميسكون بأِزمتها 
 يعودوا كما كانوا،  مل السلفيني كله، خصوصا أنسالموالرموز الشرعية، واإلساءة لإل

، وال ميثلهم وجه واحد، بل إن من املنسوبني  مسكينا هادئًا واحدا راشدا مهدياافصيلً
 وزمالئه يف  مثل الشيخ حممد إمساعيلرائدةللسلفية من ال يزال يسفه رموزا سلفية 

الشيخ احلبيب حممد حسان، وكالشيخ احلبيب ، وة باإلسكندريةعاقلاملدرسة السلفية ال
  !حازم أبو إمساعيلقظ الواعي املثقف الي

 من قوم لد، ال يرقبون فيهم، وال يف متدين، ومقابل هذه اهلجمة اللئيمة الضروس      
لفية أوائل الثورة على اقتدار كاٍف سمن الذين حتدثوا باسم الكثري   مل يكنإال وال ذمة،

، ثعابني الفضائيات، الذين يتربصون م الدوائر، وجيهدون لتوريطهم) مالعبة(لـ
  !وضرب اإلسالم كله م

 يف الضرب ،اللئام خمالبهم وأنيام وشاشام، وألسنتهم احلدادأولئكم واستخدم      
تشرب يف  -  يف خياالم املريضة –افتراضية إرهابية  من خالل سلفية ،على الدين كله

 –اء سالصباح الدم بدل الشاي، وتأكل حلوم األطفال بدل اخلبز، وتتلذذ بتعذيب الن
 ويتمتعون مجيعا بسحن شيطانية، وأشكال إرهابية، صنعها –خصوصا اجلميالت 

  ! وانظر الكاريكاتري اآليت تعرف ما أقصد!إرهابيو اإلعالم، وذيول اليسار املنهزم
  !فياهللا للحقيقة واإلنصاف
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  :حاشية ثالثة
بة من ما قام به خن -  يف زعمي –من ألطف وأذكى أشكال تقدمي الفكر السلفي     

الشبان الناجحني يف قراءة الواقع، القادرين على التواصل مع غريهم مبهارة وفاعلية، 
ولئك الذين مسوا أنفسهم سلفيي كوستا، وأعلنوا تواصلهم مع كل االجتاهات، أ

 يفهمها الشبان ، بأشكال ظريفةا وردوا عليه،وجنحوا يف مواجهة االستفزازات
 ،لك من تسميتهم، مرورا بأفالمهم القصرية، والفتاماملعاصرون، ويتأثرون ا، يبدأ ذ

 18وتعليقام، واستيعام اجليد للساحة، ومن ذلك ما سجلوه أثناء جتمعات ما بعد 
  :حني كتبوا على موقعهم اإللكتروين 2011نوفمري 
 بوستات اجم أو متدح أحزاب أو ين خيفأ من الشباب الكوستاوي األصلي نرجو

   : واقتصار البوستات على اآليت،ية أو ليرباليةاجتاهات إسالم
  .فضح النظام - 
 .وال الذي يعاين من تدهور األحـمناقشة سبل خدمة املواطن البسيط - 
 ؛على االنتخاب) أنا خمتلف معاهمو(كيفية خدمة املرابطني يف امليادين الذي أمجعوا  - 

 .  وعدم شق الصف الوطين،لتفويت الفرصة أمام الس العسكري
  ! ارح أفكار تقرب املصريني من بعض فكري ط- 
 بدون الطعن أو التشكيك أو التسويق ؛اجمتمعيا وا و اقتصاديعضاء سياسي توعية األ- 

  . ألفكار أحد
  !ك الشخصية يف ظل إميانك بالتعددية الفكريةئ طرح آرا- 
   ا على املوقعومما أعجبين من طرحهم، وتغري القراءة السلفية للواقع، ما كتبوه أيض:  

 اا خاصشكر و.عتذار منااهذا  و، الذي خاننا فيه التعبري،مت مسح بوست أنا السلفية
 فهو الوحيد الذي ال يكل وال ميل من ؛للشيخ ممدوح جابر لرقة نصحه وتواصله معنا

  !حيان برغم من ورنا يف بعض األ؛خالق السلف الصاحلأ وتذكرينا ب،نصحنا
ليت مذيعي القنوات الفضائية اللي بيتناولوا سلفيو كوستا أو غريها يا! اجزاك اهللا خري 

سب  فاإلعالم أمانة وليس ِن؛من احلركات الشبابية التواصل والتعلم من الشيخ
  !وال تعليق!          و دواء ختسيس من األعشاب، أمشاهدة من أجل إعالن مسنة
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  :أفكار غري سلفية
الراشدة قمة مر أنين أعترب السلفية       

باع األداء اإلسالمي احلضاري، فهي ات
 ويقظة وإبداع، وتركيبة فذة من   واٍع،

االعتقاد السليم، والقلب الرقيق، والعقل 
والدعوة اجلليلة، واللسان العفيف، النبيه، 

واإلنسانية النبيلة، والعذر الدائم، 
ر، ميل، ومد اليد للبشوالصفح اجل

وحسن اإلخاء، ونبل القصد، وعلو 
  ..اهلمة، والزهد احلصيف، والربهان القاطع، والشمول اجلامع

، وإيثار لآلخر، واشتياق للجنـة،      للحق       السلفية الراشدة إكرام للنفس، وحفظ      
  ..وإعمار للدنيا، ونصح صادق، ودفع باليت هي أحسن، وتقدمي للدين على النفس

 وحسن تقدير للكتاب، وتوقري للدليل، وتـدبر        عشق للحرف،  السلفية الراشدة         
وفهم، وإكرام للعلم والعلماء، ودعاء ملن عِلم وعلّم، ومن سلك طريقًا يلتمس فيـه              

  .علما حقا
   السلفية الراشدة تقدير للخلق، وبسط للوجه واليـد، وحـالوة يف اللـسان،                 

  .. بأن ما عند اهللا خري وأبقى، وأن عفة اللسان واليد أتقى وأنقىومبادرة بالنفع، وإميان
      السلفية الراشدة اب املساس بدم املسلم، وعرض املسلم، ومال املسلم، وترى           
أن الرفق ما كان يف شيء إال زانه، وما نزع من شيء إال شانه، وأنه تعاىل يعطي علـى            

ملسلم ال يزال يف فسحة من دينه؛ ما مل يصب          الرفق ما ال يعطي على العنف، وأن املرء ا        
دما حراما، وال يزال يف عافية ما مل يلغ يف عرض حرام، خصوصا أعـراض العلمـاء،                 

 تأدبنـا وحـسن     لىنا ع اهللا تعاىل لن يعاقب    ويرى أن    – بل وأهل البالء     –وأهل العافية   
  ! بذاءة ألسنتنا، وسوء تأتينالىأخالقنا، بل ع

 إرهابيا، وال تناصـر طاغيـة     حاكما  اشدة ال تصفق لظامل، وال تدعم             السلفية الر 
، وال تعطي املشروعية جلبار عنيد، بل ترى أن أفضل اجلهاد كلمة حـق عنـد                جمرما
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سلطان جائر، فإذا رأت اعوجاجا تكلمت، ونصحت، ورفضت، وبينت احلق للنـاس            
  ..ومل تكتمه

ن صراحا قالت ال، ورفـضت، ونبـهت،        وإذا رأت كفرا بواحا، وعدوانا على الدي      
  !وقاومت، وأزالت املنكر باللسان أو باليد، حبسب اإلمكان

  :وآه من لكننا... ولكننا
 قد نصبت أنفسها رقيبة على الضمائر، منقبة        لكننا رأينا مدارس تنتسب للسلفية    = = 

ع وتسفه، وتكفـر وتفـسق، وتقـع يف          أن تبدِّ  – جدا   –عن القلوب، يسهل عليها     
تدع عاملًا إال وسبته، ومل     تترك داعية إال ووصمته، ومل      األعراض، وتسب العلماء، فلم     

  !مل تيارا إال ومن الدين أخرجته، وبالضالل رمته
احلفظـة  م منها املرقة، والطغاة، واملرجفون، واملضللون، ومل يسلم مـن ألـسنتها             سِل
  !الدعاة والعلماء العاملونو

لوا دين اهللا، واسـتباحوا     بدحتشم الذين   جلبابرة والطغاة، و  ورأينا مدارس ترفع ا   = = 
، وفتحوا لالستباحة   مداءوفسحوا للفسوق األ  ولفقوا التهم للربآء،    األعراض والدماء،   

وسب مبباركتهم اهللا تعاىل، وأهني رسول اهللا الكـرمي،         وأذلوا وقهروا العباد،    األبواب،  
  ! وقالوا من أشد منا قوة، بغري احلقواعتدي على القرآن،  واستكربوا يف األرض

ما قرؤوا كما قرأ الـسلف،      يتصدرون ويتكلمون، و  ورأينا جهلة أشباه متعلمني،     = = 
وال استوعبوا كما استوعب السلف، وال صربوا كما صرب السلف، وال ختلقوا بأخالق             

  ؟!رالسلف، فلم حيصلوا إال على النسبة، ومل ينالوا إال االسم، فأين البعر من الد
ورأينا منهم أناسا وقفوا عند الشكل، واختصروا السلفية يف املظهر، فلم يزكـوا             = = 

  :قلوم، ومل يهذبوا عقوهلم، ومل يعفوا ألسنتهم، فصاروا كما قال القائل
   الطريرك الرجلُفيخلف ظن      إذا تراه الطرير ويعجبك

رفضون من خالفهم، ووجدنا منهم إناسا إقصائيني، يلغون من سواهم، وي= = 
م ، ويظنون أن بأيديهم مفاتيح اجلنة، وأ التفكري، ويضيقونالواسعرون وحيجِّ

  ! غريهم هلكى أبناء هلكىضمنوها، وأن
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ناسا مهرة يف السب، بارعني يف التحقري، حداد األلسنة، قساة أووجدنا منهم = = 
 كابن الذهيب، وورٍع ك كالبخاري، وحريٍص عفالقلوب، وما تعلموا من منهج إماٍم

 أيسر على نفوسهم من شرب املاء، –  املعنويالقتل:  آسف–باز، بل إن اجلرح 
  !وأسرع على ألسنتهم من تنفس اهلواء

ما يكونون بالرمسيني املنحرفني، وبالعلمانيني واملتطرفني  أرفقووجدنا منهم أناسا = = 
  !..... وأذلة على.....اليساريني، فهم أعزة على

وجدنا لبعضهم قواميس يف السب والعيب، واإلهانة والتحقري، بل كتبوا كتبا و= = 
فرغوا هلا مهمهم، وبذلوا هلا وسعهم، وأنفقوا على تنفيقها أمواهلم، وما هي بعلم، وال 
تقى، وال برشد وال هدى؛ بل أخشى أن يسأهلم اهللا تعاىل عن كل حرف فيها وكل 

  !عراض الربآءمجلة، وويل يومئٍذ للجرآء مستبيحي أ
وحسيب يف هذه املقام اإلشارة ال العبارة، فال أحتاج أن أذكر أمساء، وال أعدد الفتات، 
وال أحدد أحدا؛ فإن الرب تعاىل ال خيفى عليه شيء يف األرض وال يف السماء؛ فاللهم 

  .اغفر لنا وهلم، يا رب العاملني
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  مناذج شائنة خلطاب منسوب ظلما للسلفية
  خطائها وخطاياهاأنقلها بأ

     الذي جيول يف أحناء الصحف، أو اليوتيوب، أو يف الكتب السطحية املزجاة، يفزع 
منسويب السلفية، واستسهاهلم الطعن والسب، وارتفاعهم بأنفسهم ) بعض(من جرأة 

  :معي وحتسربعض كالمهم إىل مستوى أئمة اإلسالم العظام، فاقرأ 
هو  -وفقًا لألدلة الشرعية  - مد حسين مبارك فإن الرئيس حم: وخالصة القول = = 

،  ما أقام يف مصر الصالة؛ له حقوق احلاكم اليت أقرها الشرع،يف مصر أمري املؤمنني
 ففيه من اخلوارج بقدر ، أو ألب الناس عليه، أو خرج عليه،واليته ومن نازعه يف

  ! أعلم واهللا. خروجه ومنازعته 
 حرام إن اخلروج على املشري، »صرى اليومامل« تصرحيات لـ يف.....وقال= = 
متمسك بتصرحياته وفتاواه السابقة، وهو ا، شرع  
   !يتمىن زيارة مبارك ىف حمبسه ليتربأ من حماكمته وإنه
من الفوضى العامة،  وجود ثورة ىف مصر من الناحية الشرعية، بل نوعإنه ال يعترف بو

لرئاسة  زال يدرس فكرة الترشح وأضاف أنه ما.  وال فكر واحد،دون قيادة عامة
اجلمهورية، حال عدم ترشح أحد أعضاء الس العسكرى، بشرط أن يكون ىف 

الوحيد الذى ميكن أن ا إىل أن الفريق أمحد شفيق هو املرشح العسكرى الفت اخلدمة،
  !رغم خروجه من اخلدمة يتنازل له

إبالغ مباحث أمن الدولة عن معارضي مبارك فريضة دينية وواجب .....: قال = = 
 :ا على امسه بقوله معقب؛وكان يدعو على املنابر لوزير الداخلية حبيب العاديل !شرعي

  !حفظه اهللا
يف   الرجل خرج وأخرج كل ما، اهللا املستعان: نقول:.......كتب أحدهمو= = 
 أو ، أو أحد رؤوس الفتنة،جياهر بأنه الرأس  وأصبح، وعقيدته اخلبيثة للعلن،منهجه

  ).الناطق الرمسي للفنت(ينطبق عليه باملسميات احلديثة اليت حيبها
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 وما ، قطعه اهللا، املتاجر بأرواح الكثريين من املساكني، الناطق الرمسي للفنت؛نعم= = 
  !قه قليل بارك اهللا فيكحب ذكرته

صحيح أن األدب  ...فالنبارك اهللا فيك يا أخ :...... وورع آخر يقول= = 
  (.....)اتبذّ ولكن هذا الرجل ، والسباب والقدح مرفوض من جهة األدب،مطلوب

  !طوى عليه من الشر ألهل اإلسالمأن ملا ؛يستحق أشنع األلفاظ وأقبحها
) الكلب العاوي: (.... ل الشيخ مقبل رمحه اهللا عناآلن بالذّات فهمت ملاذا قا= = 

 . على اإلسالم اأخشى أن يكون مدسوس: بل قال فيه أشد من ذلك، قال
 بل ،أنه خارجي  هو- مما توضحه هذه األيام  - سبب قوله الكلب العاوي يف نظري و

  ! هذه فراسة العامل)ركالب النا(اخلوارج و!  من دعاة اخلوارج
 / صاحب منهج منحرف/خواين حمترقأفهو  أخي فالن؛ صدقت= = 

وال يبايل / وهو يشجع على الفنت/ املصري الشباب) فوضة(وسب السلفيني أبان ثورة 
  !اونسأل اهللا أن يهديه أخري/ الشاذة وكذلك فتاويه/ بالدماء اليت تراق

 ألصقوا احلدادية هلم أصل خبيث، وهو أم إذا:  سدده اهللا.....قال الشيخ = = 
منه، فإم يصرون على االستمرار على رمي   ويعلن براءته،بإنسان قوالً هو بريء منه

  ! اخلبيث يفوقون اخلوارج ذلك املظلوم مبا ألصقوه به، فهم ذا األصل
 وهو يف ،من املفسدين يف األرض بال منازع..... فالـ.. ظر إىل احلق الذي معهأن= = 
  !األوىل املرتبة

 وكرره يف حوارات ولقاءات ، يف مقال نشره على موقع اجلمعية....ام أفىتمنذ أي= = 
 الوكيل السابق للوكالة الدولية للطاقة -فضائية وصحفية بأن الدكتور حممد الربادعي

 رئيس االحتاد -  والدكتور يوسف القرضاوي- النووية، ورئيس اجلمعية الوطنية للتغيري
ن اخلوارج، ودعا يف املقال الذي نشره موقع  بأما م- العاملي للعلماء املسلمني

 إذا مل يتب عن ؛قبل اختفاء املوقع نفسه لفترة، إىل قتل الدكتور الربادعي اجلمعية،
دعوته للعصيان املدين، ورأى أن هذا الكالم ينطبق على القرضاوي إذا دعا إىل 

 !العصيان املدين
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كنوع من  - عي للعصيان املدين يف فتواه أن الدعوة اليت أطلقها الرباد...... ورأى
 هي نوع من اخلروج -   ولتحقيق الدميقراطية،املعارضة للنظام القائم يف مصر للتغيري

  !على احلاكم
 ،معظم النسخ  بشراء ومجع........قام الشيخ : خربا بعنوان) مزبلة( موقع  ونشر= =

يف ........" وانبعن........  أصدره الشيخ،من كتاب يفضح سريته الذاتية والفقهية
 ة، على مجيع املكتبات املصري.......شيخ الـ، حيث طافت ميليشيا تابعة لل"العراء

 ومنعهم من ، حلرمان القراء؛وقامت بشراء مجيع النسخ املتوفرة من هذا الكتاب
االزهر  واليت كتبها شيخ فاضل وعالمة من علماء له،على الصورة احلقيقية  االطالع

وتضمن .......... صفحة من احلجم الكبري 370والكتاب يقع يف . .....هو الشيخ 
وبعض ،فصلها خلدمة الشيوخ  اليت.....ـ كامالً جلميع فتاوى الاالكتاب سرد 
مث تناول . األغاليط فيها  وبني،جنبية يف قطر وبعض السفارات األ،األثرياء العرب
   !ية والدوليةجهزة املخابرات العربأاملشبوهة ب ....ـالكتاب عالقة ال

 = =وسذاجة مقالة أنتقد فيها قلة خربة طوائف من اإلسالميني" املصريون"يف  نشرت ،
 وتسرعهم حنو العمل السياسي، دون دربة أو بصرية، ألفاجأ بكتابات يف موقع بعضهم،

استهزأت، وسخرت من الدين ( ألين )مرتدا( وجتعليت بعينه تضعين خارج اإلسالم،
 : اله عبقري منهم وكان مما ق....)وجة بعضهم، بسخرييت من سذا

كفر على دين اهللا عز وجل، فوجدا ) سذاجة اإلسالميني: (عرضت هذه اجلملة      
 إن{: وقال اهللا عز وجل} ا يلفظ من قول ال لديه رقيب عتيدم{: قال اهللا عز وجل ،وردة

عز  ، وقال اهللا}تغامزونكانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا م يأجرموا الذين 
  كنتمقل أباهللا وآياته ورسولهولئن سألتهم ليقولن إمنا كنا خنوض ونلعب {: وجل

عليه وسلم  ا بالنيب صلى اهللاهزئووهؤالء است }كفرمت بعد إميانكمروا قد ، ال تعتذتستهزئون
 وهو/ الشرع تنقص من محلةفهو " سذاجة اإلسالميني" وقول القائل بإطالق !وأصحابه

وأراد  وكل من انتسب للدين اإلسالمي /وأصحابه /شامل للنيب صلى اهللا عليه وسلم
    !نصرته

  ؟!إيه... يا ار أبيض؟ الرسول والصحابة وكل من انتسب
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قال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه اهللا : - بعد أخينا املوفق هذا مباشرة - آخر علقو= = 
 ،لعلم وأهل اخلري، واهلزل بالقران أو بالرسولاالستهزاء بأهل ا :السابق مفىت السعودية

ولو  نآن اهلزل بالقرإكما يف آية براءة؛ ف،كفر اهلازل معلوم ، سم من أمساء اهللااب أو
ملا فيه ؛  أو بذكر اسم من أمساء اهللا يف عيارته وهزله، أو بالرسول،بلغة العامة) يتعري(هو

أهل العلم  وبعض. خلري والطاعة والعلممث يتبع هذا املستهزي بأهل ا! من التهاون باهللا
النفاق   إذا كان هذا ديدنه، أما كونه من أعظم العظائم ومن آية،ذكر أنه يكون ردة

  )تقرير. (فظاهر

  

الراشدة، واجلنون الذين يقع فيه ويف هذا املقدار كفاية، ليتضح الفرق بني السلفية 
  !و األحكام، تائهاف األبصارعربو األفكار، ضمضط، شباه متعلمنيأ
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  )السايرب(السلفية االفتراضية 
  

 ، بتياراته كلها–قلت فيما مر إن هناك قطاعات يف اتمع تكره الدين واملتدينني        
 وجتهد يف تقبيحهم، ووصمهم، والتلفيق هلم، - تها ورموزه كاف،وشعائره مجيعها

  : وأهلهواختراع حكايات وأقاصيص تنفر خايل الذهن من الدين 
القائمون على األمن، وفعل ذلك إعالميون،  :بوقاحة ومهارة وكثرةفعل ذلك       

هم نواصي اإلعالم، امتالكُ يساعدهم على إفكهم !وممثلون، ورسامون، وكتاب
وحتكمهم يف منابع األخبار، وسيطرم على مقاليد األمن، وتنسيق السادة املثقفني مع 

  !فاكي الداخليةأزبانيته من  و،حبيب العاديل
 ال ميكن أن خترج إال بدعم ، ورسوم، وأعمال، ومسلسالت،وكم خرجت أفالم      

 أن يفضح اللصوص، واألفاكني، وباعة األمة هوتنسيق، كراهة لشيء امسه الدين، ميكن
  !وعقيدا وأجياهلا وحاضرها ومستقبلهابتارخيها وقيمها 

، إليضاح البهتان يف الصور اليت ينيولعلي أشري هنا إىل بعض احلقائق حول السلف
  :يقدمها السادة املثقفون

، حىت ، وعن السياسة طوال عقود عن اإلعالمعاد االبت الراشدآثر التيار السلفي# 
  .ظهرت بعض الفضائيات اليت ذاع من خالهلا بعض الرموز السلفية

م بالتأصيل واالهتماالدعوة يف املساجد، غري الراشد   التيار السلفيال يعرف عن# 
  .العلمي، على طريقتهم، اليت ميكن أن تتفق معها أو ختتلف

 #م مل يقدروا يف معظم األحيان  هذايق على رموزضا، حىت إعلى التيار كثري 
اخلروج من املدينة أو احملافظة، ومنع كثري من رموزهم من خطبة اجلمعة، واحملاضرات 

  !رة عن السفر للخارج؛ ولو للعماالعامة، فضلً
  على العكس من–مل يعرف عنهم عنف، وال ديد، وال مواجهة مع األمن، بل # 

  ! ام فئام منهم بالتعاون مع األمن–ذلك 
  .كان هلم موقف أقرب للسلبية من املشاركات السياسية واإلعالمية# 
  .كانت هلم مساجدهم وأنشطتهم االجتماعية الصامتة اخلادمة للناس# 
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هم تلفيق وافتراء وكذب لي عافترته الصحافةسابقة تؤكد أن كل ما واملعطيات ال      
  ! إعالمي مبني

رض أنه طُهر من األفاعي، ومن األساليب ت الذي يف–والراصد لإلعالم املصري 
 بئر جناسة، وجحر أفاٍع، ومباءة – كما كان -يف نقل األخبار، جيد أنه ظل ) الواطية(

ا، وال تعلي قيموسخة، ال تاحق حقا أو شعبا، وال ختدم بلدة، وال تنصر مظلوم!  
 يناير لنرى كم النذالة واخلساسة اليت 25قدم مناذج من وساخات اإلعالم بعد أوس     

  : النهايةفاقرأ وحتمل حىت) مثقفونا، وإعالميونا، ومحلة مشاعل التنوير بيننا(يتمتع ا 
 عـزت شخص امسهكتب  ، جهـــل يطـــل برأسه أبو :بعنوانحتقيق  يف

  :السـعدين
  عن ثورة اخلامس والعشرين من ينايرخفافيش الظالم وحنن حناول جاهدين أن نبعد   

 -  يف غياب العقل والتعقل والفكر والتفكر-   أطل علينا .. لتصل بقارا إيل بر األمان
جهل من بني غيابات القرون   ومكره األسود أبو، وفكره األغرب،برأسه األشعث

 ! الظنون هاتومتا

اإلبليسي  وبصوته ،ظالمات اجلهل واجلهالةوراح خيطب فينا بوجهه الغارق يف 
 وكأننا نفر من أتباعه وعبيده وقيانه ؛اا وختلفًونابه األزرق الذي ينفث مس ،املخادع
  ! ة يف فجاج مك،من كفار قريش ،وجواريه

.. ال يدين باإلسالمذمي  أقيموا احلد علي كل :لقد بدأنا مسرية اجلهاد املقدس
 لنهدم أضرحة أولياء اهللا اتبعوينمث / ارمجوه أو اقطعوا أذنه / املعاصيىويرتكب إحد

   ! وما هم بصاحلني،وما هم بأولياء.. الصاحلني

ظل غياب مريب طال واستطال من يف .. من كل صوب وحدب.. األتباع وهب
وليهدموا وحيرقوا ستة دفعة / !دأقاموا عليه احل / يف قناقبطي ليقطعوا أذن ؛نرجال األم
مث استداروا ليحرقوا ويهدموا ..  الصاحلني يف قليوبالسابقني  من أضرحة/واحدة

 الضريح ى كادت النريان تأيت عل حىت/مدينة تال باملنوفية الدين يف ضريح سيدي عز



 42

هللا  ضريح العارف بامث استداروا إىل.. ألسنة اللهب والدخان ا تتصاعد منهليصبح ركام
 وملا سألنا من الذي هدم ،وضريح الرملي بدمنهور، السبع مشهور بربكة سيدي أبو

 !إم نفر من السلفيني: بيوت يرفع فيها اسم اهللا؟ قالوا لنا ومن الذي أشعل النريان يف
ا أنوحنن نعرف جيد ا لضريح من ا أو حرقًشريعة السلف الصاحل ال تقر اعتداء أو هدم

 أو يف أي بقعة من أرض ؛الصاحلني يف بر مصر كله أضرحة أولياء اهللا
  ! شوف اإلنصاف...........................!اهللا

مجاعات سلفية دد دم :  بعنوان،وكتب وليد عبد الرمحن يف الشرق األوسط     
  : أضرحة األولياء الصاحلني يف مصر

 على أضرحة لفيةبعض اجلماعات السجرم جممع البحوث اإلسالمية باألزهر اعتداء 
  . الصاحلني وقبورهم

ا على املعتدين على األضرحة، ا حاد، مفيت مصر، هجوموشن الدكتور علي مجعة
 بينما دعت الطرق الصوفية إىل مظاهرة مليونية الثالثاء باألوغاد واخلبثاء،ا إياهم واصفً

هدم ما يزيد على مائة ضريحا على املقبل احتجاج!!!  

 مصر، قد استغلت مالبسات رافقت قيام خمتلف حمافظات يف ية،مجاعات سلفوكانت 
أضرحة  هلدم وشنت محلة منظمة، خاصة انسحاب األمن من الشارع، » يناير25«ثورة 

 احلسني والسيدة نفسية بالقاهرة، وهددت دم مسجدي، أولياء اهللا الصاحلني
  . »ون يف الشركشركا باهللا، وأن املصلني يف مثل هذه املساجد يقع«باعتبارمها 

ا، أول وأصدر جممع البحوث اإلسالمية، برئاسة شيخ األزهر الدكتور أمحد الطيب، بيان
 الذي يهدد البالد والعباد ويضعهم يف ،من أمس، أكد فيه جترمي وحترمي هدم األضرحة

  . فتنة ال يعلم مداها إال اهللا

ا املسؤولني التصدي ، مناشد»اا وقانونا وعرفًهذه التصرفات حمرمة شرع«: وقال امع
  . هلؤالء املعتدين، وعدم متكينهم من حتقيق أهدافهم
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وشن مفيت مصر هجومباألوغاد ا إياهم ا على املعتدين على األضرحة، واصفًا حاد
إن النيب، صلى اهللا عليه «:  يف خطبة اجلمعة أمس من اجلامع األزهرا، قائلًواخلبثاء

.. .:الذي يستدل به البعض على حرمة القبور يف املساجدوسلم، حينما قال يف حديثه، 
ا من  بأم ليسوا علماء، مطالباملطالبني دم األضرحة من السلفينيووصف املفيت 

 والعلم املغشوش الذي تعلموهوها ؤيتبعهم بالبحث عن شيوخهم وكتبهم اليت قر
  . اليت تلقوهاواملعلومات الفاسدة

 جناة أم جمين عليهم كتبت املصري اليوم يف إهاب متدثر :ويف حتقيق بعنوان السلفيون
   وهو مسموم، جاء فيه،باإلنصاف

من جانبه، أرسل جنيب جربائيل، رئيس منظمة االحتاد املصرى .....................: 
حلقوق اإلنسان، رسالة إىل املشري طنطاوى، أمس، أعرب فيها عن خماوف األقباط من 

والوصول إىل  ،مبحاولة اقتحام الكاتدرائية» السلفيني«ا متهم !مذحبة القديسنيتكرار 
 ا، مطالب»سابقة خطرية ال ميكن السكوت عليها«وقال إن هذه احملاولة . املقر البابوى

أنه ليس من » جربائيل« وأكد /إىل حماكمة عاجلة» السلفيني«بتقدمي الس العسكرى 
 ألن األزهر قد حسم هذا املوضوع، حق السلفيني املطالبة بعودة كاميليا شحاتة،

غري «باإلضافة إىل انعدام صفة املطالبني ذا املطلب، الذى وصفه بـ
  ...........»املشروع

وقال الشيخ سيد زايد، عضو جلنة الفتوى باألزهر، إن السلفيني ال يعربون عن 
، يسيحم وقطعهم أذن شاب واألضرحة، دعوم هلدم القبورالوسطية ىف اتمع، ألن 

السلفيني « أن اليست دعوات حكيمة، وإمنا فوضى البد من وقفها بسرعة، مضيفً
 .........ن األضرحة وال يهدمو،ال يرفعون السالح» احلقيقيني

وليلة .. السلفيون: كتب عباس الطرابيلي حتت عنوان  بوابة الوفد االليكترونيةىعلو
  .... .:خومينية يف مصر



 44

  الذي حيرك كل!ازم صالح أبو امساعيل هو خوميين مصرحوهل يصبح الشيخ 
 السلطة كما كان اخلوميين حيرك ى ويقفز عل،املصريني اآلن من خالل امليكروفون

  !؟االيرانيني من خالل خطبه يف شرائط الكاسيت
 يأ يل أول أمس وأنا أتابع خطبة الشيخ حازم يف ميدان التحرير أنين أمام خوميين لقد
 ،سياآيران هي أكرب دولة يف غرب إوملا كانت ..  ولكن يف مصر هذه املرة!جديد

 من خالل الشعارات الرباقة ضد فساد احلكم ،ن يسيطر عليهاأواستطاع اخلوميين 
وبالتايل .. فريقياأكرب دولة يف شرق أ هي فإن مصر.. ي للشاه رضا لويالشاهنشاه

وال يهم هنا املذهب الديين شيعي ..  السلطة فيهاىن يقفزوا علأ يستطيع السلفيون
  !املهم هو مقاعد احلكم.. هناك أو سين هنا

طموحات السلفيني وهزمية : ويف املوقع السعودي املنبطح املخزي إيالف، وحتت عنوان
  : بشارةالدولة املصرية كتب جوزيف 
 اليت متر اليوم بفترة عصيبة من تارخيها، فترة ال نعرف السلفيون خطر داهم على مصر

 مرات السلفيون يهزمون الدولة املصرية. إن كانت انتقالية أم أا متهيدية ملرحلة أسوأ
هم ال يريدون أن . حد مبواجهتهم باحلزم الالئقأدون أن يهتم ومرات كل يوم من 
السلفيون يريدون أن تعود . دنية يتساوى فيها اجلميع أمام القانونتكون مصر دولة م

هذا هو معىن كلمة .  من الزمان إىل عهد صدر اإلسالمامصر إىل الوراء أربعة عشر قرن
ال يريد السلفيون للمسيحيني أن يبقوا يف مصر، هم يؤمنون أن وجود . سلفي

بالطبع هم ال . يف عصور اجلاهليةيف بالد املسلمني ال يتم إال " الكفار"املسيحيني 
يريدون عصور اجلاهلية، هم يريدون عهد صدر اإلسالم الذي مل يكن لغري املسلمني 

 يف مصر واليت سينجحون يف اهذه رؤاهم اليت يريدون تطبيقها عملي. فيه أي وجود
 وغريها من  هلذه الطموحاتاإن مل يضع الس العسكري احلاكم حدتطبيقها 
  .ات الشريرة اليت تعشش يف كل ركن من أركان مصر اليومالطموح

هل سيسقط السلفيون مكتبة : ويف تلك املزبلة ذاا كتب حممد احلمامصي     
   : وقال وحيولوا إىل مسجد؟اإلسكندرية
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، املتأسلمني وعلى رأسهم السلفينيتواجه مكتبة اإلسكندرية معركة شرسة من قبل 
ذي استطاعت خالل السنوات املاضية أن ترسخه يف اتمع  الإلسقاط دورها التنويري

املصري عامة والسكندري خاصة، حيث بدا من خالل تصاعد األحداث اليت حيرض 
 ومنظومته داخل ،ا لقانون العمل وفقً،عليها سلفيون احتضنتهم بعض إدارات املكتبة

  ..…املكتبة
إذن ما الذي جيري؟ وما : قوله وبعد استعداءات وحتريض ختم املثقف املنصف مقالته ب

العمى لن يكتفي بائ باإلسالميني إىل سدة ؟ يبدو أن الصمت املغرض واملتآمرهذا 
  ! ويدفعها إىل ظالم التاريخ،حكم مصر، بل سيهدم قالعها التنويرية

الذى قطع " يالقبط"شيخ األزهر يستقبل : بعنوان - وكتبت اليوم السابع        
  :  خربا مل يشر بعد ذلك للسلفيني جاء فيه-  االسلفيون أذنه بقن

 تعرض يأدان اإلمام األكرب الدكتور أمحد الطيب، شيخ األزهر، حادث االعتداء الذ
 ا مبحافظة قنا عليه، حمذروهجوم بعض األهاىل قنا، يف" يأمين دميتر "يله املواطن القبط

سالمة الوطن ووحدة من حتول تلك األحداث العارضة إىل فتنة طائفية دد أمن و
  )!املهم العنوان املثري! (املصريني

ويف موقف علماين متطرف آخر امسه حركة مصر املدنية كتب أمين عبد الرسول       
  : ، يقولالسلفيون وجع يف قلب اإلسكندرية: بعنوان

يا وجعي على اإلسكندرية، مدينيت املنسية، مهد التنوع الثقايف، والوعي بالتعددية، 
وال يتحكم فيها نيت اليت علمتها املوانئ أن األرض يرثها من عباد اهللا الطيبون، مدي

قد قام بتحجيب متثال يف ميدان " الظلمات"حزب  وإذا كان املتسلفنون وهم املتلونون،
 حىت ايته، أن حيجب أرصفة الشوارع اليت يقوم بدوره الظالميجانيب، فعليه أن 

 العام، وأسفلت الطرقات الذي ميشي عليه العشاق تشهد تكسري الزجاج ليلة رأس
حيجب البحر حىت ال يثرينا رذاذ والسكارى الذين ضاقت م األرض مبا رحبت، وأن 

حيرقوا مكتبة اإلسكندرية كما أحرقها أسالفهم ، وأن يوده املنعش بثورة جنسية
 املدينة الغارقةيلقوا بالكتب يف البحر حتديدا فوق وأن !! األولون من مسلمني وأقباط

بالعفن " الشحات"ألن األصنام اليت أنتجتها احلضارات اليت وصفها كبريهم " راقودة"
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 حيجبوا الشمس يف الشتاءتسكن قاع البحر هناك، وعليهم وفقًا لربناجمهم االنتخايب أن 
ألا تدفئ أجساد النساء يف بيون، وجتعلهم أكثر طمعا يف املودة واحلميمية، وعلى 

ة السلفية أن يغلقوا املقاهي اليت تقع على الكورنيش، نظرا إىل ارتيادها من ِقبل دعا
وأن حيجبوا التمثال الكبري القائم مقامه أمام مكتبة اإلسكندرية مفطري رمضان، 
، واألدهى أن أحدهم أقام خلفه مقهى ومطعم، يشكل مالذًا آمنا اجلديدة، ألنه فاضح

ام العاطفية، وبعدما حذروهم بالرسم، وهو حرام يف للعشاق الذين ميلكون مثن خلو
مذهبهم على أحجار الصد ملوج البحر من وضع يد العاشق على كتف معشوقته 
احللمية، اليت الذت بالبحر من حمطات الترام، بل وعليهم أن حيرقوا الترام، وقطار أبو 

ألف ليلة  "واملتزندقكر يف كتاب اون التراثي انون قري، وأبو قري نفسه ألنه ذُ
حيرقوا قصور ، وأن مصر ألنه ال حيتوي على لفظ الشهادتنيوأن حيرقوا علم " وليلة

، ولينتظروا مثلهم ويعلنوها كحلفائهم الدمويني يف ليبيا إمارة إسالمية، الطواغيت
يا :  يف قتل كل من تسول له نفسه األمارة باخلسارة، أن يقول هلممساعدات الناتو

  ..!............اإلسكندرية علىوجعي 
  !ما شاء اهللا… قمة الرجولة، والنبل يف اخلصومة

السلفيون يهددون باغتيال البابا : ويف جريدة امسها املوجز كتب أحدهم يقول      
  : شنودة

حالة من القلق والتوتر أصابت مجوع األقباط داخل الكنيسة القبطية وخارجها بعدما 
وإطالقها للعديد من التهديدات لألقباط  ، بكل قوا للشارعنزلت اجلماعات السلفية

 اآلن وأضاف صديق أن حتركات التيار السلفي حىت.....»اتالنساء املتربج«مبحاربة 
ا ا خلفيالسلفية ستكون باب أن  إىلا الفت،وا دم األضرحةؤ فقد بد؛ترمي إيل العنف
يت يوجهها السلفيون لبعض األمور  خاصة يف ظل بعض االنتقادات ال؛للعنف السياسي

  . وكذلك يف ظل وجود رؤية خاصة م تتعلق بنظام احلكم،يف اتمع
وأضاف صديق أنه خيشي أن تتحول السلفية من مرحلة اعتناق األفكار الدعوية إيل 

   .اعتناق األفكار اجلهادية ضد الدولة واألقباط
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 رأسها التيار ىماعات اإلسالمية وعلأما كمال غربيال املفكر القبطي فريي أن اجل     
 أن  إىلا الفت،السلفي قد تلجأ لنوع من العنف القوي مع األقباط خالل األيام القادمة

فراج عن كاميليا ووفاء يف مطالبتهم بضرورة اإلابوادر هذا العنف قد ظهر جلي، 
ا شنودة ألي وكشف غربيال عن ختوفه من تعرض الباب .احملتجزتني داخل أسوار األديرة

 يف حالة متسكه بضرورة احتجاز ،نوع من التهديدات بالقتل من قبل تلك اجلماعات
مبحاربة  ،لكترونيةتهم عرب مواقعهم اإل بعد أن كشفوا عن ني،االثنتني داخل الكنيسة
  .نساء األقباط املتربجات

http://www.hurras.org/vb/showthread.php?34628-%CE%C8%D1-%DB%ED%D1-%D5%CD%ED%CD- 
%DC%DC%DC-%C7%E1%D3%E1%DD%ED%E6%E4-%ED%E5%CF%CF%E6%E4-
%C8%C7%DB%CA%ED%C7%E1-%C7%E1%C8%C7%C8%C7-%D4%E4%E6%CF%C9  

يدعو اهللا بقطع  - ربنا خيلي فضيلته –مفىت اجلمهورية : ويف اليوم السابع جاء       
  : ويؤكد.. أيدى وأرجل من حياول هدم ضريح احلسني

 شنو" مغشوش" واحملرضون عليه أصحاب علم ،هدم األضرحة خروج على الدين
افضيلته هجومدم بعض األضرحة ىف عدد من حمافظات ا حاد على من قاموا 

  ".أفعاهلم خروج على الدين والعقل واإلنسانية" إىل أن امشري هورية،اجلم
هذه عينة ال تساوي واحدا من ألف من اهلجوم على اإلسالم واملتدينني أمجعني، ممثلني 

  .. يف التيار السلفي
وقد أريد ا حتقيق نوع من اإلنعاش جلهاز أمن الدولة، واستعادة بعض اجلالدين 

  .. والتمكني هلم
  

 مهما جدا حول السر يف هذه احلمالت امقالً نشرت الوفد وبرهاين على هذا أن
إلنعاش حماوالت جديدة :  بعنوان2011 نوفمرب 29 يف السافلة على الدين واملتدينني

  خطط أمن الدولة

حقيقيا إلنعاش اخلطط " أوكسجني" اجلانب اإلعالمي فرض نفسه باعتباره .......
 من رجال 8األمنية اليت كان يتبناها نظام الرئيس مبارك، وحبسب مصادر صحفية فإن 

 أبرموا صفقة لتمويل ، واملتورطني يف قضايا فساد،األعمال البارزين يف احلزب الوطين
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 رئيس جملس ، بعد هروب مموله الرئيسي جنل صفوت الشريف،لكتروين شهريموقع ا
 .الشورى املنحل

الصفقة يتم مبقتضاها حجب أية أخبار تكشف ملفات الفساد اليت تورطوا فيها، ونشر 
 عن إطالق محلة كبرية تستمر طوال الشهور املقبلة حىت اأخبار تصب يف صاحلهم، فضلً
 لتشويه صورة اإلخوان والسلفيني، وتصيد األخطاء ،حلول انتخابات جملس الشعب

هلم وويلها، دف تفزيع اتمع من انتخام، والندم على نظام مبارك الذي جنح يف 
  .قمع تلك التنظيمات

ا على موقع اليوتيوب تورطه كشفت مكاملة مت بثها مؤخر" رئيس حترير"احلملة يقودها 
 ، لفرق العمل قائمة بعدد من رجال األعماليف عالقات مع أمن الدولة، وقد أصدر

حيظر نشر أخبار تسيء إليهم، كما كون خلية صحفية لنشر أخبار حتريضية لإلثارة 
والتشويه، واستفزاز تلك التيارات لإلقدام على عمل يدينها، وجاءت عناوينها 

  : كالتايل

o " من قليوب" هدم األضرحة"السلفيون يبدأون غزوة"  
o  لقبوله التصاحل" أهبل"بقنا وضحية قطع األذن !  
o الذى قطع السلفيون أذنه بقنا" يالقبط"شيخ األزهر يستقبل .. وبالصور..  
o  من التصويت" الغد"والسلفيون مينعون أعضاء.  
o  باملعارضني للتعديالت" جسديا"و" لفظيا"السلفيون حترشوا..  
o اإلخوان والسلفيون يستخدمون املنتقبات للحشد ىف االستفتاء."  

 من خالل ترويج شائعات عن ،ا إحداث حالة من الرعب يف الشارعلة تشمل أيضاحلم
  :ـالتهديد ب

 استهداف السيدات القبطيات وغري احملجبات ومن ترتدين البنطال بسكب ماء النار
  !على وجوههن

  !وتطبيق احلدود ضد من ال يصلي أو يسب الدين



 49

  !وإلزام الرجال بإطالق اللحى إذا وصل اإلخوان للحكم
  !لغاء السياحة ودور السينما ودوري كرة القدمإومنع التليفزيون واملصايف و

 يف ظل حالة التفزيع اليت تواصلت على مدار ،وهو ما وجد آذانا صاغية من البعض
  ..األيام املاضية

ا من نظام ويشارك فيها إعالميون وصحفيون وفنانون ورياضيون كانوا األكثر ترحب
   ...............مبارك

 واليت حتتفظ ، نائب رئيس وكالة احلكومة األملانية–ونقلت الصحيفة عن هربرت زمي 
إنه رغم تنحي الرئيس السابق حسين مبارك منذ شهر " تأكيده –مبلفات ستاسي 
 والذي ساعد على محاية حكم مبارك ،زال جهاز أمن الدولة القوي يونصف تقريبا، ما

  !" بعد ومل خيتف،كافة مظاهر احلياة املصرية قائما من خالل التسلل عرب ، عاما30مدة 
      وهو تصريح حيمل مضمونا مل يعلق عليه حىت اآلن وزير الداخلية اجلديدا خطري! 

از أمن  يؤكدها بقاء كثري من قيادات جه– اا وإعالميأمني –خطط اإلنعاش اجلديدة 
يني من خالل وسائل جتسس ستمرار التنصت على املصراالدولة يف نفس مواقعهم، و

 عن جتديد الثقة يف عدد من القيادات اوأجهزة متطورة مل يتم رفعها حىت اآلن، فضلً
الصحفية املعروف والؤها جلهاز أمن الدولة وللنظام السابق، وتكثيف حمتوى ما يصفه 

 لتفزيع املصريني من التغيري القادم، وفرض الوصاية الفكرية" األمن شو"البعض بربامج 
  .عليهم، ودفعهم للتباكي والندم على رحيل مبارك

  وال تعليق...... اهللا يكون يف عونكم أيها املتدينون املصريون
  

   إطاللة على الفجور الفين ضد اإلسالميني عرب الكاريكاتري لنطلواآلن
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  عرب الكاريكاتريأمجعني إطاللة على الفجور الفين ضد اإلسالميني 
  

يون اللد ثأر طويل مع اإلسالم، ولدغ مسموم تفننوا فيه وبرعوا،  اليسارهلؤالء     
فنية، وإعاقة ) عنة(وحذقوا أساليبه الشيطانية، بينما الدراويش ال يزالون يعانون 

نور  حيتاج  التواصل اجليد مع اجلمهور الذي حتول بينهم وبني،إعالمية ولغوية كاملة
  :فانظر إىل بعض السم الناقع.. يور، وصدق اخلطاب، وحرص الغاية الدينهداحلق، و
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  ىت تبدأ األمور يف االيار مث نقدم خدماتناح حنن منتظرون :اإلخوان
  

  
  

  اإلخوان يلعبون بالدميقراطية
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  حرام عليكم يا إسالميون

  
 حني أقول إن قطاعا ال بأس به من ، وال مسيئًا ألحد،متجنياأرجو أال أكون        

 وال يقدر األخطار ، وال حيسن حتسس ما يدور حوله،اإلسالميني تائه ال يعرف ما يريد
 .اليت حتيط به

 وأن -  ألسباب متعددة - وأزعم أن قطاعا منهم ال بأس به مندفع متحمس       
 ، عاطفية حتتاج إطارا من العلم الشرعي بل هي، وال راشدة،محاسته غري منطقية

  . وحسن قراءة الواقع،والتجربة
 دون أن يفكر يف خطوة إجيابية ،وأزعم أن قطاعا ثالثًـا يتلذذ باملراوحة يف مكانه      

 ، إىل فن االنطالق)حملك جتمد( بل من سرطان )حملك سر(مدروسة ينتقل ا من حالة 
   . واستشراف املستقبل، إىل فن قراءة الواقع،والتحليق

 مدة ربع ،       أزعم هذا ألين رأيت كثريين يرتبطون بعمل إسالمي ودعوٍة ومظهٍر
 وسلوكهم الديين هو ، وعمرهم العقلي هو هو، مث يبقى تفكريهم هو هو،قرن أو يزيد

 ، رمبا بسبب البناء املعريف، رمبا بسبب التكوين العقلي، دون تقدٍم ألمتار أو أشبار!هو
 ، ورمبا بسبب أم ال يعطَون الفرصة ليتبلور فكرهم،رمبا بسبب غياب الشيخ املعلم

  ! وتتضح رؤيتهم،وتنضج جتربتهم
ا لعلم من العلوم،ا ما تنطلق دراسة يف فن ما       وأزعم  أنه كثريـعد أساست ، 

أو  ، ناهيك عن جتاوزه، ال يفكر قراؤه يف نقده، إىل نص ملِزم- عندهم - تتحول 
   !حىت نسفه عند اللزوم
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 ، وال ينطلق اخليال املبدع، وال حيصل التغيري،       ومبثل هذا التفكري ال تنهض األمم
 اليت تقفز دائما إىل ،ورمبا كان هذا أحد الفروق بيننا وبني طريقة تفكري العقلية الغربية

 ،والظمأ العلمي الدائم  ليظلوا يف حالة من اهلُيام،ـاا وال ترضى باملراوحة مك،اجلديد
 آفاٍق ال تسلم بالثبات ، واالستشراف آلفاق غري مطروقة،واللهاث احملموم حنو اجلديد

  . وال حتب املراوحة والتجمد يف مكان وزمان واحد،بسهولة
 ، الفتة بعينها-  يف النقطة األخرية -         وقبل أن يساء فهمي أقول إنين ال أقصد 

 إذا طال ، يصابون بالتكلس واجلمود،ظم اإلسالميني يف اهلم شرق فمع؛وال تيارا بذاته
 أو يتخطاها ، من يناقشها، فتصري كأا السنة احملكمة،بالفكرة األمد عقدا أو عقدين

 أو أتباع الدعوات ، سواء يف ذلك أتباع املذاهب القدمية املتبوعة؛يكن جريئًا متجاوزا
  !املعاصرة املقموعة

 على اإلساءة لثابت من -  وأعوذ باهللا -أنين ال أجرؤ على جمرد التفكري           كما 
 أو كتاب من الكتب ، أو معلوم من الدين بالضرورة، أو رمز من الرموز،الثوابت
 ، وال أجرؤ على االقتراب من هيبة  إمام أو حمدث أو فقيه، املتلقاة بالقبول،املرتضاة

 ، واالعتزاز حببهم، ألنين ربيت على توقريهم؛امن املعتربين يف تاريخ األمة أو حاضره
  ..بل والتدين حببهم

 أن  أُخرج من زعمي األخري ثوابت األمة، -  مبنتهى الوضوح - وهذا التحفظ يلزمين 
 ونصوصها، وأصوهلا العامة، واملعلوم من دينها بالضرورة، فهذه عندي ال تراجع عنها،

إن كانت هناك أمداٌء للتشقيق، والتأمل، ا يف االفتئات عليها؛ ووال أرى ألحد حق
 واالستنباط، وترديد النظر، والزيادة، تناسب الزمان واملكان واحلال، ليس هذا جمال

 مثل الثوابت ، ويف دراسات كثرية،الفتوى و، وهي موجودة يف كتب األصول،بسطها
 ،بسيوين والعقالنية لعبد السالم ال،واملتغريات يف العمل اإلسالمي لصالح الصاوي

  ..وغريها
 ولغة ، وطرق عرض األصول، واالجتهادات الفردية،  ولكنين أعين الفروع       
 ومدى عالقة العامل والفقيه ، وآليات التوصيل، ومناهج التعليم والتعلم،الكتابة

   ..قراءة املستقبل  وقدرته على،والداعية بالواقع
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  :وباملثال يتضح املقال
 : من تقسيم الطالق إىل قسمني، يف الفقه مبا تطرحه الكتبالً      دائما ما أضرب مث

 فالصريح ما كان بأحد األلفاظ القرآنية الثالثة اليت وردت يف كتاب ،صريح وكنائي
 ليكون ما ، وهي الطالق والفراق والسراح، للداللة على حل عرى الزوجية،اهللا تعاىل

 ماذا قصدت :ال الزوج املنفعل حنتاج معه إىل سؤ،سوى ذلك من األلفاظ كنائيـا
 وأنت ، واحلقي بأهلك، حبلك على غاربك:  وذلك مثل قول بعضهم لزوجه،بألفاظك
  .. وما شابه، وأمرك بيدك،حرة

 أنت : يف زمن العجمة واالغتراب الذي نعيشه؛ أيقول أحد المرأته:ولكين هنا أسأل
  ؟ أو اختاري لنفسك، أو حبلك على غاربك،سراح

 علي كذا ما ؟ انقلعي داهية ما تردك؟ غوري؟اخفي ف ستني داهية( :هلاأم إنه يقول 
  ؟وما شابه )انت بايتة فيها

 وإىل اسـتبطان    ، كنايات حتتاج إىل تأمل    )العصرية(تقاة  ـ       فهل هذه األلفاظ املن   
 وال تنبين   ، وال يعد من الكنايات    ، أم إا كالم يهدر    ، وبناء األحكام على رده    ،للزوج
  كمـا ورد يف      ، أو اختاري لنفسك   ، حبلك على غاربك   : ألنه مل يقل هلا    ؛أحكامعليه  

   ؟كتب ساديت الفقهاء عليهم رمحات اهللا ورضوانه
 وإىل األدب   ، والـدعوة  ، والفقـه  ، واحلـديث  ،انقل هذا إىل دراسات التفسري          

 ،إلعـالم  وإىل ا  ، على تنوعهـا   )اليت تقع يف إطار املشروع    ( والفنون   ،اإلسالمي بآفاقه 
 إىل حد ما جديدة     - ناهيك عن علوم     ،  والبحث واملناظرة   ، ودروس املساجد  ،واخلطبة

 مبا تفتقت عنه األذهان من      ؛ كعلوم اإلنسان واالجتماع والنفس واملعلوماتية وغريها      -
   ،آليات جديدة حنن أحق ا وأهلها

 ودون  ،ناقـشة  ودون م  ، دون مبـادرة   ،وحنن نتعامل مع هذه اآلفاق يف الغالب            
، ومبادرته  من اجلديد ه   وتوجس ،نا بعض  مع غلبة خوف   ،حماولة للتشقيق واإلبداع فيها   

  !برفضه، والضرب عليه، ووصمه
 ، السلف رضي اهللا عنهم    تناوال شك قارئي املبارك أنك تندهش معي لسعة آفاق سادات         

  ! ونقد مستمر، واشتعال ذهين، الذين كانوا يف حالة تألق عقلي دائم،واألئمة املعتربين
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 وضرب عرض احلائط بآرائهم     ، مل متنعهم أن يرحبوا باخلالف     ،حالة تأصيل عجيبة        
 بـل جعلتـهم     ، أو جاء ما هو أقوى منها      ،إن خالفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

 إمجاع أهـل    : وكان من املختلف فيه    ،يقسمون األصول إىل متفق عليها وخمتلف فيها      
  ! وقول الصحايب،ع السكويت للصحابة واإلمجا،املدينة
وحنن ، إمجاع الصحابة سكوتا، وقول الصحايب من األدلة املختلف فيها: تصور     

  !القرآين) النص(نضع رأي شاب من احملدثني أحيانا موضع 
 مث جنْـمد حنن أمام رأي      ،      تصور قارئي الكرمي أم يقبلون اخلالف إىل هذا املدى        

 ونعطي هلذا الرأي ما نعطي الكالم الذي أحكمت آياته مث           ،  أو مفكر   ، أو مفسر  ،فقيه
  !فصلت

 وفـسق   ،م القهوة  فكما كان يف السابقني من حر      ،     واحلق أننا والعصر يف نبأ عظيم     
 ألنـه   ؛ ويتهم فالنا يف مروءته    ، رأينا يف السبعينيات من حيوقل     )راديو(من يقتين مذياعا    
 ،من يبدع أخاه ألنه ارتكب موبقًـا مهلكًـا         2000ا يف سنة     ورأين ،يقتين جهاز فيديو  
   ؟ دا عنده إنترنت؟ تصور:فتسمعه يقول

  ! األخ فالن حاطط دش،يا خرب: وتسمع مثيله يهتف
  ! دا موصل كيبل: يا اري

 وإال خسرنا املزيد    ، مث معاجلة ومواجهة   ،هنا تقع املفارقة اليت حتتاج إىل نوع تأمل             
 ، ووسعنا جراح األمة مهيضة اجلنـاح      ، وخـنا متطلبات املرحلة   ،والفرصمن املواقع   

  ..وتعرضنا ملساءلة العليم اخلبري
 ،وسأحاول هنا أن أقدم بعض النواحي اليت يقع فيهـا التـوجس مـن اجلديـد                  

مثـل حممـد    علمانيا متطرفًـا     ا دعت رجلً  ، وتكريس مفاهيم غري مقدسة    ،واملراوحة
 ،  إىل احلديث عن الركام الفقهي من أقـوال الرجـال           ،ه املتهورة  يف طروحات  ،أركون

 دون أن حناول    ، مسلّمني مطأطئني  ، وصرنا منر ا   ،الذي أضفينا عليه قداسة ليست له     
 ومعامل أكثر ثراء    ، واالنتقال ا إىل آفاق أرحب     ، وتوظيفها ، وتعميقها ، ونقدها ،درسها

  :وخصوبة
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  :يف جانب العقيدة: اأولً

  :      يسود يف الطروح العقيدية السائرة بني اإلسالميني أحد اجتاهات رئيسة
 الذي ينتشر يف مساحات واسعة مـن        *ياألشعر منه   يباالعتزايل وقر االجتاه  : أ     

 قامت  -ويعتمد لغة جدلية عقلية     خصوصا يف األزهر جامعة ومعاهد،       ،العامل اإلسالمي 
 ال تسيغها الذهنية املعاصرة وال تتفاعـل        -يف مواجهة طروح فلسفية يونانية وهندية       

 والصفات  ،علية إضافة على املآخذ اليت توجه هلذا التفكري يف التعامل مع الذات ال            ،معها
 خصوصا يف األجيال    ؛ مما حتويه كتب املتكلمني    ، وغري ذلك  ، والقدر ، والنبوات ،السنية

 وما ترتب على هذه املدارس      ،اليت باعد الزمن بينها وبني نقاء اإلسالم وبساطة عقيدته        
 ممـن   ؛ وإخوان الصفا ومن شاهم    ، عند الفالسفة  ،من غلو يف إعالء العقل على النص      

   ! واكتساب النبوة، والعقل الفعال،بالفيضقالوا 
 ، ألسباب كثرية، يف التقلص-  إىل حد واضح -      وأتصور أن هذا االجتاه بدأ 

 وال حتتاج تقسيمات ، ألا أبسط وأيسر؛سهولة العقيدة السلفية تغزو العقول وبدأت
  .ذهنية وجتريدية كغريها
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 ويردها إىل ،من التعقيدات الكالمية الذي جيرد العقيدة االجتاه السلفي: ب       
 بعض العلماء أمساء بسبب ارتفاع -  لوال أن الدارسني ،بساطتها ونقائها بشكل كبري

 ، كالعالمة الشنقيطي وابن باز وابن عثيمني واأللباين وغريهم،يف الثالثني سنة األخرية
ظلوا غالبا  - مجعني  رمحهم اهللا أ- ممن كانوا رموزا للسلفية العلمية الوسطية املعاصرة 

 ، وبسطًا، وشرحا، دعوةً: كتب قليلة، وفَلكة كالم شخصيات حمدوديدورون يف إطار
اواختصار،ا وحتقيقً، وتعليقا،ا ونظم،حىت حتول كتاب ؛ وترمجة،ا وتشرحي   

 إىل ما يشبه النص امللـزم       - وطبيعة لغته    ، على اختصاره الشديد   -ككتاب التوحيد   
 دون  - والباكستاين على الـسواء      ، واألمريكي ، والعريب ، واملتعلم ،ميالذي يقدم للعا  

تفكري جاد يف طرح هذه العقيدة الصحيحة بلغة أقرب لفهوم املعاصـرين وألـسنتهم              
  أو ،وأحواهلم ومستويام احلضارية والعلمية

 وحني أحببت أن أكتب يف العقيدة على حنو جديد قبـل  ،وأنا يف جتربيت الشخصية        
 وحتلل  ، تلمست كتبا لإلسالميني تتأمل الواقع العقيدي املعيش       ،عاماثر من عشرين    أك

 وكان أن   ، فعجزت ، وتعرضه على العقيدة الصحيحة    ،اليومي للناس العقيدي  السلوك  
 وكـالم   ، والفلكلور ، والسري الشعبية  ، واألنثروبولوجيا ،جلأت لكتب علم االجتماع   

 استفدت منها يف دراسيت عن      ،انية كثرية ومتنوعة   ألجد تطبيقات ميد   )صيـيتة املوالد (
 فيمـا   - واليت رحـب ـا       ،األلوهية يف العقائد الشعبية على ضوء الكتاب والسنة       

 والـشيخ   ، عدد من رموز السلفية الوسطية كالشيخ صفوت نور الـدين          -شوفهت    
ظه اهللا  إمساعيل حف  وكالدكتور حممد    ، رمحهم اهللا تعاىل   ، والشيخ خباري عبده   ،الشواديف
ن الشباب الـذين     وغريهم كثري م    وغريه من املشايخ الذين قرؤوا هذا الكتاب،       تعاىل
بعد  ، ومجل كثرية منه تناثرت    واالستمرار فيه   ورأوه طرحا جديدا حيتاج الدعم     ،قبلوه

  .ذلك على املواقع اإللكترونية، وطرح باسم عدد من املشايخ، على أنه من طرحهم
- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

هو الذي ينكر أو يتأول العلو، واالستواء، والرؤية، والشفاعة، وكرامات األولياء، ونفوا صفات اهللا تعاىل أو                و
أخذ عنـهم األشـاعرة بعـض       وتأولوها، وأنكر بعض معاصريهم املغيبات، كاجلن واملالئكة، وعذاب القرب،          

 ،بـارك وتعـاىل   ت ويف كالم اهللا     ،فات عن مقوالته يف الص     رجع  احلسن األشعري  وإلمام أب القبسات، وإن مان ا   
   . لتقرأ موقفيه- 1 ومعارج القبول  ج ،فارجع إىل اإلبانة ومقاالت اإلسالميني
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  هل هناك تضارب وسوء أداء؟
 أنه ينبغي أن تكون هناك وقفات أمام بعض الـشروح أو            - إضافة إىل ما مر      –وأزعم  

يـسري والتبـشري    توغلبـة ال   ، حمافظة على يسر السلفية وبساطتها     ؛الفتاوى الشديدة 
  !والتحبيب عليها

وال جتادلوا أهل   ( : مبشرا ، يسريا ، حبيبا ا، فاملتأمل جيد الطرح السلفي األول مجيلً          
 / من قال ال إله إال اهللا دخل اجلنة        /.. إن هذا الدين يسري    /الكتاب إال باليت هي أحسن    

 أعتقهـا   /أن يكذب اهللا ورسوله    أتريدون   : حدثوا الناس مبا يعرفون    /أمىت أمة مرحومة  
 لو أعلم أنه يغفر له لو زدت عـن الـسبعني            / دعي عنك هذا وقويل غريه     /فإا مؤمنة 
 االسـتواء   / ال يقال إن حممدا يقتل أصحابه      /؟ أقتلته بعد أن قال ال إله إال اهللا        /لفعلت
 اهللا  /لها بذنب ما مل يستح     ال نكفر مسلم   / والسؤال عنه بدعة   ، والكيف جمهول  ،معلوم

  )! ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به/.... لقد قلتم؛أكرب إا السنن
  ؟أليست هذه املالمح السمحة والقواعد املبشرة من طروح السلف الصاحلني

  ؟فما هو احلال اآلن     
أمام هذا اليسر الشديد والرؤية املرنة من سيدي البشري النذير صـلى اهللا عليـه                     
 ، ويف زمن الضعف واالهتراء والتزييف والتخييل      ،حابة والتابعني  وسادات الص  ،وسلم

 ، قد يأيت العامي بشيء ال يدري كنهه       ، وحييون البدع  ،والعلماء الذين حيضرون املوالد   
 ، فتصدر فتاوى شـديدة    ، أو ما شابه   ، أو حق اجلار   ، أو احلياء  ،يفعله من باب ااملة   

   ويف التهاون يف الصالة    ،ناسبات غري اإلسالمية  ا منها يف األعياد وامل    ميكن أن تقرأ كثري ، 
 ويف ضبط املنبه على االستيقاظ      ، وشرب السيجارة  ، والغناء ،وأحيانا يف لبس البنطلون   

 ال يـرث وال     ، منافق ، فاسق : بعضها حيمل عبارات نارية  من مثل       ،بعد وقت الصالة  
  ! وال يغسل وال يكفن وال يدفن يف مقابر املسلمني،يورث
   ؟وأين احلكم بعد إقامة احلجة ؟! معقول هذا!رباهللا أك

   ؟وأين العذر
   ؟)فتبينوا(وأين 

  ؟ وما معىن ليبني هلم؟أين البيان
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 أثبتوا أن البيان قائم أمام هذا الطوفان        ، دلوين ؟ أروين : قلت ، البيان قائم  :فإن قيل      
 بأيـدي   ابتـهم  وعقوهلم وثو  ، ومن االجتهاد واجللَد يف تغيري فطر الناس       ،من التزييف 

  ؟ !اإلعالم املعاصر وبعض املضلني ذوي اجللد، والدأب يف ترويج بدعهم
  ؟ وهذه الطروح، وهذه اللغة،وهل يقوم بيان حقيقي مبثل هذه الطريقة

 وحتتاج إىل   - بغض النظر عن صوابيتها أو شدا        -آسف إذا قلت إا غري عملية            
 وتوظيف القواعد السلفية يف تطـويره       ، معه  وتأمل الواقع والتعامل   ،كثري من التطوير  

  . والشركيات، والبدع،وتطهريه من اخلرافات
 الذي ال يضع نفسه يف قوالب ومرجعيات ميكـن          االجتاه الصويف اإلشاري  : ت       

 علـى   - واإلشارات   ، والتأويل ، حتت عباءة الباطن   - بل مترد بشدة     ،االحتكام إليها 
 أوآلياته يف الفهم تعتمد وسائل غري منضبطة بـنص           خصوصا وأن    ،االنضباط املرجعي 

 ، واإلشارة ، والوجد ، مثل الذوق  ، وتقعيدها ، وال ميكن قولبتها   ، قواعد ضابطة  أو ،عقل
  ! وما شابه، واجلذب،واملنام
  ؟ كتاب منريأو ، هدىأو ، عقلأو ،وأىن هلذه أن تكون مضبوطة بنص      
 الذي ال يبلغ ساحل مـا       )الورقي( علمك   لذا فإنك قد جتد منهم من يسخر  من              

 اسكت يـا    : فإذا اعترضت قيل لك    ، ويسيء ، ويفحش ، ليسب )رقيعلمه اخلِ (يزعمه  
  ! فإن من اعترض انطرد؛جاهل
فـالكفر  ( اكفر اكفـر اكفـر       : ويذوبون حني يسمعون مثل    ،وجتدهم يتواجدون      

 تعاىل ذو اجلالل والكمال     - وما الكلب واخلرتير إال إهلنا       : أو )عندهم هو عني التوحيد   
 ، سخافات علـي وحـيش     - بإعجاب وانبهار    - أو حني يروون     -واإلكرام واحللم   

 هذه هي الصوفية للداعيـة      :راجع( ! والسيد البدوي  ، واحلالج ، وابن عريب  ،والدباغ
  ).البليغ الشيخ عبد الرمحن الوكيل رمحه اهللا تعاىل

 ومثقفي الفتنة   ، وبني مفكري الضرار   ،لضرار      وهذا االجتاه ينتعش ويعلو يف أزمنة ا      
الذين يتمثلون يف زماننا يف أدعياء مل يقرؤوا من اإلسالم مخس مـا قـرؤوا مـاركس                 

 وعـادوا   ، وزعموا االجتهاد يف الدين    ، فتشبعوا مبا مل يعطوا    ،وسارتر وإليوت وإلتوسري  
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 ، إبـداعا  ويرون ذلـك   ، اكفر اكفر اكفر   :يطالبون حبرية قراءة النصوص على طريقة     
  !! وخروجا على النصوصية والسلفية، وتطويرا للخطاب الديين،واجتهادا

 لكنه ال يهتم كثريا     ، بامللل والنحل  ، ويعىن باملذاهب والتيارات   االجتاه املقارن : ث      
 قدر ما   ؛ باملذاهب والتيارات املعاصرة   - خصوصا يف كليات الشريعة وأصول الدين        -

 ، والكيـسانية  ، والكالبية ، ويقرر على طالبه اخلوارج األزارقة     ،دميةيهتم بالتيارات الق  
 لكنه ال يعـىن كـثريا بعبـدة         ، واإلباضية وغريهم  ،امية والكر ، والساملية ،والصفرية

 واملدارس  ، واإلرجاء يف ثيابه اجلديدة    ، وأشكال اخلوارج املعاصرين   ،الشيطان املنحرفني 
خلارجني عن السلفية الرشيدة الذين بدؤوا ينحون        وا - اختيارا أو اضطرارا     -العنيفة  

جمتهدة آخـر   ( ودراسات   ، ومدارس العقالنية املتطرفة   ،ا مناحي التجميد أو التكفري    
 ، حتت مسمى إعادة قـراءة النـصوص       ، الذي يبيحون كل ما حرم اهللا تعاىل       )الزمان
 كـأن   ،كذوب وغري ذلك من املصطلحات املزوقة ال      ، والعصرنة ، واالجتهاد ،واحلداثة

 !هؤالء ال عالقة هلم بالعقيدة، أصل أصول اإلسالم
 ومل تأخذ طروحام يف التبلور عند كثري من املهتمني          ،      إن هؤالء مل يستلفتوا النظر    
 -نيات ثماني سنة حني بدأ بعض الشبان من جيل ال 20بالدراسات العقيدية  إال قبل حنو       

 ، واجتاههم إىل كثري من التفـرد      ،لماء آنذاك حبكم اصطدامهم بغياب الدور الفاعل للع     
 )يف ثوبـه القـدمي    ( إىل تأمل ما كان يطرحه حممـد عمـارة           -واالستقاللية الذهنية   

 وخليل أمحد   ، والطيب تيزيين  ، واجلابري ، والشرقاوي ، وحسني أمحد أمني   ،والعشماوي
ـ    ، وأدباء احلداثـة   ، ونوال السعداوي  ، وعبد اهلادي عباس   ،خليل ري  والدارسـون غ

  .األصالء للتراث اإلسالمي
 ، فبدؤوا يكتبـون   ،     وأحس هؤالء الشبان بثغرة ميكن النفاذ منها لضرب اإلسالم        

 وآخـرون   ، بشيء من التوتر والعنف اللفظـي      - حبكم السن وقلة اخلربة      -بعضهم  
 مثـل   ، لتطفو أمساء جيدة أثبتت نفسها بعد ذلك       ،بشيء من اهلدوء واملنهجية والتوازن    

عبـد  الو ، وأبو إسالم أمحد عبد اهللا     ، وسلمان العودة  ، ومجال سلطان  ،صاويصالح ال 
 ورؤيته  ، له استقالليته الكاملة   ، وجيل من الشباب جديد    ، وليظهر منحى جديد   ،الفقري
 ، بكالمهم عن العلمانيـة    ؛ وله سبقه يف تناول العقيدة من زوايا جديدة نسبيـا         ،احلرة
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  ، والـوالء والـرباء    ، والغلو والتكفري  ،محاية التراث  و ، واليسار اإلسالمي  ،والعقالنية
  . وإدراج ذلك يف إطار الكالم عن العقائد السلفية واملقارنة، وما شابه،واحلاكمية

 وامتالك اجلرأة على االنفالت     ،       لكن القضية حتتاج إىل مزيد من البلورة والتقعيد       
 – لكنها   ، مرتضاة ،ضمون صحيحة امل  ،من إسار كتب وطروحات هي يف ذاا مباركة       

  ! حتتاج إىل تيسري وإضافات وإعادة تناول–يف زمننا 
 وتقرب إليهم االعتقاد    ، وتعذرهم ،حتتاج القضية إىل قراءات معاصرة تتأمل واقع الناس       

  ..النقي السمح امليسر
 ولو كـان     – هل يصرب عامي يف دراسات الشريعة        ،      وإال باهللا عليك قارئي الكرمي    

 ، وفـتح ايـد    ، ومعارج القبول  ، على قراءة الطحاوية   –ا يف كلية الطب اآلن      أستاذً
 ناهيك عن تصديرها كما هـي للقـارئ األوريب واألمريكـي                ،وتيسري العزيز احلميد  

رأيت ترمجات كـثرية هلـا      لقد   و ،اوهذا واقع فعلً  ( وطريقة تصنيفها    ، وأمثلتها ،بلغتها
  ؟!)!نحو سبعني لغةب

 ورغبتـه  ، حبكم استقامته على منهج،ب اإلسالمي قد يصرب على قراءا            إن الشا 
 لكن ما نسبة الشباب اإلسـالمي يف        .. واعتياده لغة الكتب اإلسالمية    ،يف معرفة دينه  

  ؟ عشرها؟ مخسها؟ ربعها؟ هل هو نصفها؟ هل هو أكثرها؟األمة
 وكيف  – أنزل    غضـا كما  – ونقدم اإلسالم هلم     ،فكيف إذن ال تم مبجموع الناس     

  ؟ وأخطاء هؤالء، وصواب هؤالء، وحاجات هؤالء؟أجتاهل لغة هؤالء
  ؟ لنبني هلم كما أفهمنا اهللا تعاىل؛ وحمادثة الناس مبا يعرفون،أومل نطالَب بتيسري الذكر

 ،         خالصة األمر عندي أن العقيدة الصحيحة حتتاج منا إىل ثورة جديدة لتقدميها           
 وما يستوعبون معـه أس      ، وخماطبة العباد مبا يفهمونه    ،لى ضوئها وحترير واقع الناس ع   

   )!التوحيد والشرك( وأخطر أبواب اجلنة أو النار ،الدين
 لكن هل هي ثابتـة فيمـا   – إىل حد كبري  – وأدلتها   ، وأركاا ، يف قواعدها  ،هي ثابتة 

هل صار كتاب التوحيد كتابا مقدسـا متلقـى مـن األمـة بـالقبول                ؟سوى ذلك 
  ؟!كالصحيحني
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       إن دراسات العقيدة حتتاج إىل ثورة يف اللغة اليت نعرضها ا، وثورة يف املنـهج،               
وثورة يف آليات التقدمي واألوعية اليت نيسر ا مفاهيم األلوهية والربوبيـة واألمسـاء              

   !وغريهاوالصفات واحلاكمية والتوسل والوالء والرباء، والنبوات، والغيب،
  ..ورة يف املوضوعات واملصادر وامليادينحتتاج إىل ث

ومنهم ابن تيمية وابن عبد الوهاب –دوا لتقسيمات العقائد لقد كان األئمة الذين قع 
 ثوريني متمردين على مواضعات قومهم وزمام، فأصلوا، وقعـدوا، وشققوا، –

  ..وجددوا، وأضافوا، ويف مقابل ذلك عانوا وجووا، بل بـدعوا وكُـفروا
 ، دخلت بالكثريين يف أطر من التجميد      ،مث جئنا حنن لنقسم السلفية إىل عشر سلفيات       

 ! فصار عندنا مدخلية ومقبلية وطحانية وحدادية وسرورية       ، والسب الالذع  ،والتكفري
  ! عنيفة حماربة)جهادية( سلفية – صدقًا أو ادعاًء –وصار عندنا 

   ؟ صحة أم شرط صحة هل هي شرط:وبات بعضهم يفارق بعضا على األعمال
 وحننط  ،جئنا لنجمد على املناهج    ! واملخالفني ، والعلماء ،وبات بعضهم يكفرون املتأولة   

 حىت تباعد الناس عـن      ، وجنعلها من املعلوم من الدين بالضرورة      ،الكتب والطروحات 
  ! ومساحة الطرح النبوي الرشيد،يسر االعتقاد

  ؟فهل هذا معقول
  :من صور فجور اخلصوم
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  :يف الدعوة إىل اهللا تعاىل: ثانيا

 ،مجاعية أخرى الدعوة إىل تقسيمها إىل دعوة فردية وحثون يف دراساتا        درج الب
انظر كتب الدعوة اليت ألفها أبو ( وآلياا ، ومثارها، وضوابطها،ويوردون مزايا كلٍّ

  ). وغريهم.. وإبراهيم زيد الكيالين، والبيانوين، وعبد البديع صقر،زهرة
القسم الثالـث    من يتحدث عن     - فيما قرأت يف الدراسات الدعوية       -لكنين مل أجد    

 وغاية من غايات بعثة حممد صلى اهللا عليه         ، الذي هو أساس   ،هم من أقسام الدعوة   األ
  !الدعوة العاملية وأعين به ،وسلم

 من  - أم بعث    ،وهل بعث حممد صلى اهللا عليه وسلم لألفراد واجلماعات الصغرية             
  ؟ للعاملني-أول األمر 

  ؟ لألمراء وامللوك واألكاسرة والقياصرةأمل يرِسل صلى اهللا عليه وسلم قبل موته
  ؟ بعثت لألمحر واألسود:أمل يقل بأيب هو وأمي

 واململـوك   ،أمل يكن حوله يف مجاعة املؤمنني األوىل احلبشي والرومي والفارسي والعريب          
   ؟ ليموتوا يف أرجاء املعمورة- رضي اهللا عنهم - مث ينطلق أصحابه ،واملرأة والطفل

 وسيدي أبو أيـوب األنـصاري يف        ،م حرام رضي اهللا عنها يف قربص      أمل تدفن سيديت أ   
  ؟!يف مصر) احلارث الزبيدي( وآخر الصحابة موتـا ،استانبول

 وينقلوا معهم دعوة عاملية دخلت      ؟أمل يدفن التابعون متناثرين يف أرجاء املعمورة آنذاك       
  ؟ا األمم دين اهللا تبارك وتعاىل راغبني أكثر مما دخلوها راهبني
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  ؟ وبيانـا للضوابط واحملاذيرا، تقعيدا وتأصيلً،فأين حظنا اآلن من الدعوة العاملية     
مثل  لالستفادة املثلى من الوسائط املعاصرة ، واملناهج،أين منا توصيف اآلليات

  ؟ وحمطات الكيبل، وإذاعات اإلف إم، والشبكة العنكبوتية،الفضائيات
 وكوادر واعية ، وتقنية، ومنهج،ضائية ذات رؤيةأين اإلسالميون من إنشاء قنوات ف

  ؟ حتب اهللا ورسوله، متمرسة،بصرية
 هناك : وقد يقول،مواقع وبرامج وأشخاص يقدمونقنوات و هناك :قد يقول قائل

  !مساٍع
  ؟ وريين؟ فني؟ حرام عليك: وسأقول له

ألموال  ألننا نعطيها من فضول األوقات وا؛أهذه املشروعات اليت متوت قبل أن تولد
  ؟واهلمم

 مما جيذب موقع مثل ياهو أو مايكروسوفت 1000/ 1هل مواقع اإلنترنت هذه جتذب 
  ؟ أو ماشاها، أو ألتا فيستا أو اليكوس AOLأو 

  ؟وهل لغتنا وطريقتنا إال لغة يطرحها إسالميون لإلسالميني
اا وضيوفها أم تقصدون هذه املواد التلفازية احليية غري اجلذابة يف مضامينها وديكور

  ؟ومقدميها
 أتتاح هلم الفرص لتقدمي برامج مميزة :وعلى افتراض قوة من يقدمون ذلك ويعدونه

  ؟ ومتويلها ونوعية ضيوفها،الفتة بديكوراا
ضعف ديكور برنامج 100 أو 30 أو 20إن ديكور برنامج ترفيهي قد يبلغ يف مساحته 

  !نبئك مثل خبري وال ي،إسالمي وميزانيته وفنييه والعاملني فيه
  

،  لكن هل كُتبت دراسات مناسبة حول الدعوة العاملية،آسف على هذه االستطرادة
  ؟ وخصائص القائمني عليها، وحماذيرها، ومزاياها،ومناهجهاووسائلها، 
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 هـل   :2000 من عام    لقد سألت أحد أكرب الرموز الدعوة يف القرن العشرين ذات يوم          
 ملواجهـة   اإلسالمي كوادر تـصلح  أعد العمل

 ، مبـصاعبه  ؛حتديات القرن املـيالدي اجلديـد     
ال واهللا، وال   : فحلـف علـى الفـور      ،ومطباته
  !واحدا

 هـي    :       وأكرب التحـديات يف اعتقـادي     
 ، والغزو الفـضائي ألمـة اإلسـالم      ،املعلوماتية

 اليت حتتاج آليـات     ،والدعوة اإللكترونية العاملية  
   ، قديرين متميزين دينيا وعقليا ودعويا وأشخاصا، ورؤوس أموال هائلة،جبارة

 أم نواصل   ، وننطلق انطالقة جديدة بصرية رشيدة     ، ونعيد حساباتنا  ،فهل نقبل التحدي  
 دا  ، اهللا يهديـه   : ونقول مثلما قال األولون    )ليس يف اإلمكان أبدع مما كان     (مسلسل  
  ؟ وأجيالنا، وأبناءنا، وعقيدتنا، وخنذل إسالمنا!عنده فيديو

  
  :جور اخلصوممن صور ف
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  واستشراف املستقبل فريضة مغيبة: ثالثا
وبقدر ما أندهش من واقع 

 وحرصهم ،املسلمني األولني
وتأمل   ،على توقع ما سيكون

األحداث الستشراف 
 بقدر ما يصيبين ،املستقبل

االنكسار واإلحباط لغياب 
الدراسات اليت تدرس الواقع 

 وتوظّف املاضي لتتأمل ،احلايل
  ! والبصرية املؤمنة، وتراه بعني العقل الرشيد،املستقبل

   : يف حرب الروم والفرس،أندهش حني يقول القرآن للمسلمني أول عهدهم املكي
  ،) من بعد غلبهم سيغلبونوهم(

 ليس معه إال اهللا تعاىل نصريا ، وهو مهاجر–وأندهش حني يقول صلى اهللا عليه وسلم 
  !  لسراقة رضي اهللا عنه إنه سيلبس سواري كسرى- 

!  والقسطنطينية، والشام، وأندهش وهو صلى اهللا عليه وسلم يبشرهم بفتح خيرب
 وعي مبنتهى ال،لعاص حني يشخص عدوه لدقة سيدنا عمرو ابن ا-  جدا –وأندهش 
 ،والروم أكثر الناسإال تقوم الساعة  بعد أن حدثه أحد الصحابة أنه ال ،والدراية

رسول اهللا   أقول ما مسعت من: قال! أبصر ما تقول: رضي اهللا عنه له عمرويقولف
   : رضي اهللا عنهعمرو قالف .صلى اهللا عليه وسلم

   :اأربع ا إن فيهم خلصالً،لئن قلت ذلك
  الناس عند فتنة إم ألحلم

  ..وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة
  ..  بعد فرةوأوشكهم كرةً
  ..ويتيم وضعيف وخريهم ملسكني
 ! وأمنعهم من ظلم امللوك:ومجيلةوخامسة حسنة 
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  ؟أرأيت إىل هذا التشخيص الدقيق العجيب
  ؟أرأيت إىل هذه الرؤية الثاقبة

 ثقة – اجليش بعد اجليش –فتح القسطنطينية أندهش من إصرار جيوش املسلمني على 
  !بوعد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

حني أقرأ رؤية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم لواقع  - حىت الذوبان  -لكنين أندهش 
ا ال نسمع وال نرى وال  وكأنن، وعدم استفادتنا من هذه القراءة النبوية الدقيقة،األمة
  !سحن

  !ه وسلم ليس الصادق املصدوقوكأنه صلى اهللا علي
  ؟أمل يقل لنا صلى اهللا عليه وسلم إن األمة ستفترق

  ؟أمل يقل إنه خيشى علينا التنافس على الدنيا فتهلكنا كما أهلكت من قبلنا
   ؟ وحنن كثري غثائيون زبد،أمل يقل لنا إن األمم ستتداعى علينا
 حب الدنيا وكراهية    :ن مبرض خبيث امسه الوه،أمل خيربنا أننا سنضرب يف مقتل

  ؟املوت
صلى اهللا عليه أمل يقل لنا 

إن عرى اإلسالم وسلم 
     ؟ستنقض عروة عروة

 ،اهو الداء مشخصا  ه 
 ،وها الدواء معروفًا بينا
   ؟فلماذا نستسلم للمرض
 ،ملاذا االستسالم للفرقة

   ؟ والوهن القاتل، ونقض عرى اإلسالم،واجلهل
  ؟ عليناملاذا ندع األمم تتداعى

 ويتصورون أشياء ميكن أن ، حني كانوا يتوقعون،لقد كان فقهاؤنا يف غاية التوفيق     
 ، ويعرضوها على القواعد، ليقدموا هلا احللول– مهما بدت ملن بعدهم غريبة –حتدث 

نسخر من   وكم كنا – ككيس الفساء الذي حيمله اإلنسان ،وحيلّوا ا املشكالت
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من ( رأينا بالفعل مثل ذلك يف املستشفيات مث – وقلة فهم ا واستعجالًا جهلً؛هذا
  ).حيملون أكياسا جتمع البول من مرضى الكلى

 والتيقن من حدود ، وتوقع ردود أفعالنا، وتأملنا،ولقد جنح اآلخرون يف قراءتنا     
 جنحوا يف : خططوا ونفذوا وجنحوا مرات، وبناء على هذه القراءات،استجاباتنا
واكتفينا  ، وجنحوا يف قطف الثمار، وجنحوا يف التنفيذ،وجنحوا يف التوقع ،القراءة

أودوا ( وسب الناس بعد أن ، وذكر األجماد، وإطالق الرثائيات،بالبكاء على األطالل
  ).باإلبل
 ونفذوا خططهم ،لقد صح أن اليهود قرؤوا الدنيا واملنطقة يف القرن الفائت     

 سنة ، منذ اجتمعوا يف بازل، بشكل باهر ومعجب،ةواملئوي،  واخلمسينية،العشرية
   ! وأقاموها، فقرروا إقامة دولتهم بعد مخسني سنة1897

  !وقرروا فرض إرادم على الدنيا خالل مائة سنة وفرضوها
وكانوا كل عشر سنني خيطون خطوة كبرية يف سبيل حتقيق خططهم منذ هذا       
 77 – 67 – 57 – 47 – 37 – 27 – 17 – 1907 : واقرأ واقع أمتنا سنني،التاريخ

 مث عادوا وجلسوا مرة ، وسترى أن القوم تأملوا وقرؤوا وخططوا ونفذوا،97 -87 –
  .. فخططوا للقرن القادم– وقد نشرت الصحف ذلك –ثانية 

  ؟فأين حنن من هذا كله
 ،ا من العقالء لعالجها وخنصص قطاع، ونشخص العلل بدقة،مىت نقرأ واقع اإلسالم

  ؟التصدي هلاو
 والثقايف؛ أعين بعني ، واملعلومايت، واالقتصادي،مىت حنسن قراءة الواقع السياسي

 ومستقبلها القريب ، وأجياهلا، ودينها، حريصة على صاحل األمة،إسالمية وطنية خملصة
  ؟والبعيد

 ، لكنين أريد عيونا إسالمية)الصحفية( وبعض احملاوالت ،هناك مراكز استراتيجية
 ال ، متتلك القدرة على مزح املاضي باحلاضر باملستقبل، موفقة، عاقلة، رشيدة،وطنية

  !تدين فقط للماضي وتتجاهل ما كان وما سيكون
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وال بآيت العيش قبل ...ال تشغل البال مباضي الزمان( وال تدين للحاضر على طريقة  
  ،)األوان

  ..وال تدين للمستقبل مقطوع اجلذور
 وتصلح ، وحترص على أن تصوب حاضرها، وتراثها،ووطنيتهابل تعتز بدينها وهويتها 

 لعلها جتنب هذه األمة ، وما علمها اهللا، وسنن اهللا، مستعينة بتوفيق اهللا،أمر مستقبلها
  ..الكسرية ما يبيت هلا من السحق واالستئصال

فسياسة األرض احملروقة تتبع بدقة شديدة منذ الثمانينيات،اوأرجو أال أكون مغالي : 
 ، وفلسطني، ويف العراق، ويف الشيشان، ويف البلقان،ستخدمت يف أفغانستانا

 هجر ، اقتل أكرب عدد من البشر، اهدم أكرب مساحة من البنية األساسية:وخالصتها
  ! ما دام اإلعالم بيدك ال بأيديهم، وال ختش الرأي العام،أكثر ما تستطيع من الناس
 فإن استطاع أال ، ويف يد أحدكم فسيلة،ت القيامة إذا قام:فمىت تم باملستقبل يا أمة
  !؟يقوم حىت يغرسها فليغرسها

  
  :من صور فجور اخلصوم
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اوا: ارابعملرأة أيض:  

        
   جانب- تنظريا وتأصيال ودعوةً - ولعل من اجلوانب اليت أمهلها اإلسالميون        

الدعوة  جانب -  ودعوةً  تنظريا وتأصيال-ولعل من اجلوانب اليت أمهلها اإلسالميون 
 ال تزال - يف معظمها -  فالدعوة النسائية ،النسائية وآلياا وحماذيرها ومن يقوم ا

  ، وبعض الرقائق، وتعلما للتجويد،حلقات قرآن
 يف حالة اجترار غريبة ، يلوكون الكالم ذاته)نصف الدين(      وأكثر من يكتبون عن 

 مقارنة بأختها عند اإلغريق والرومان واهلنود احلمر ؛م املرأة اليت أنصفها اإلسال:وغبية
  !الصفيح وعزبة ، وطاي،واألزتك واإلنكا وسكان زمبابوي
  ! وعن اخلالف يف النقاب واحلجاب

 - لوال الريـادة    - وكثريون ال يعرفون أن قامسا       ) الراجل الِوِحش  -آسم أمني   ( وعن  
 ، وصاحبات العفاف غـادة الـسمان      ،الويل من أولياء اهللا الصاحلني جبانب الست نو       

غارة عـربازق،   و ، ورزان مغريب  ، وفاطمة مرنيسي  ، وإيناس الدغيدي  ،وهالة سرحان 
 الثقافـة   )تونسة( و )لبنـنة اإلعالم ( يف زمن    ، واإلف إمات  ،وبقية نسوان الفضائيات  

   !الفضائية
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 بـل   ، امليدي  وال حىت  ، وال النقاب  ،كثريون ال يعرفون أن األمر مل يعد احلجاب             
 وزواج املرأة مـن     ، ونوادي الشواذ  ، ولقرى العراة  ،انتقل إىل الدعوة لتفكيك األسرة    

   ؟)ملاذا ال يكون اهللا امرأة( و،أربعة ذكور
 يف الـداخل    دعوات وقاح بذيئة ال تتواىن عن االحتماء اخلـسيس بالـسلطات                
الزنا والدعارة وتفكيـك     وبالقوانني اليت تكرس الشذوذ و     ،اره، واخلارج املتربص  كال

 وجملـس  ، والقضاء على النظام االجتماعي الفطري من خالل األمم املتحـدة       ،األسرة
  ! والصليب األزرق، وصندوق النقد،األمن

 أتريـدون   ؛مبا يعرفون ( ويدعوا الناس    ، ويتصوروا ، ليتابعوا ،أال يستفز هذا اإلسالميني   
  !؟)أن يكذب اهللا ورسوله
  وخطاب إسـالمي   ، وعاطفية ، ساذجة - يف الغالب    -عن املرأة           إن الدراسات   

 والكتابة عن دعـاة التحليـل       ، وقراءة اآلخر  ، والتأمل ،  أما املتابعة   ، إلسالميني موجه
 ، وأغـاين الفيـديو كليـب      ، من خالل الـدراما    ، ورصد ما يقال وما يطرح     ،اجلدد

 فهو آخر ما يعين كتاب      ،ة الدولي )الكوانني( و ، ومجعيات املرأة  ، والتنظري ،والفضائيات
 وال ينفعون   ، وال يبدعون  ، الذين ال يضيفون   )اتـرين( من فئة اإلخوة     ،آخر الزمان 
  !بل يضرون

 ؛ ومتابعة الواقـع   ،         ويف حدود قراءايت القليلة مل أجد من اهتم بالدعوة النسائية         
على عبد احلليم    لعدد قليل من األساتذة كالدكتور       ،إال كتابات حيية خفيضة الصوت    

 وشباب  ، وشباب جملة األسرة   ، واألستاذ حممد رشيد العويد    ، والدكتور اللوحيق  ،حممود
  ! والتصنيف القاصر املخل، مث ليس بعد إال التكرار اململ،)يف إطارها اخلاص(فرحة 

 كيف تتحـرك املـرأة      : اكتبوا لنا  ، تابعوا ما يطرح   ، انظروا يف الواقع   ،      أرجوكم
 / املنـاهج  / اآلليات ؟ ما ضوابطه  ؟ ما حماذيره  ؟ ما مزاياه  ؟ما إشكاليات عملها   ،الداعية
 يف غري ذلك من     / يف الفضائيات  / يف األدب  / يف الصحافة  - ا فعلً – هل تعمل    ،الوسائل
  ؟ااالت

  ! ارصدوا فأنتم مرصودون، فكروا وال جتتروا،واجهوا وال تتهربوا
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وأفعوانيـة غـادة     ، وجلد فاطمة مرنيسي   ،أخرجوا لنا امرأة يف قوة نوال السعداوي      
   ! رزان مغريب)حرفنة( و، وجرأة إيناس الدغيدي،السمان

  ؟ وباحلق، وللحق، لكن يف احلق
  ؟هل نفعل أم نظل نشعل اخلالف حول مندوبية النقاب وفرضيته

 وأحارب ، وأسب العلماء، وأرفض النقاب،أم خيرج متربص يقول إنين أهاجم السنة
   ؟اهللا ورسوله
  ! وهذا أثر فأسك،واهللا ممكن
   ؟وماذا بعد

 والتعامل مـع الـسنة      ،      أعتقد أنه ميكن الكتابة على هذا النحو يف تناول التفسري         
 ،ميكن الضغط على جراح عميقة يف طريقة تناولنا لعلوم اإلسـالم           و ، وغريها ،املشرفة

 وساحمين  ،مي لكن حسيب وحسبك هذا املقدار من إزعاجك قارئي الكر         ،وفنون الدعوة 
 مـع   ، وادع يل إن كنت قلت شيئًا ذا بال        ، أو أسأت التعبري   ، أو اجترأت  ،إذا قصرت 

 ، أشهد أن ال إله إال أنت      ،سبحانك اهللا وحبمدك  كري اجلم إذا وافقتين أو خالفتين،       ش
   .أستغفرك وأتوب إليك
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  )األليطة(النخبة 
  أستاذية التنصل واالستعالء والتالوم

الكنايات العامية من إحياءات ورموز للعامة حكمتهم الكامنة فيما وراء األلفاظ و     
   . وإن كانت تكتفي بالسخرية وال تزيد، تعكس نظرة واعية،ساخرة

 :ومن األلفاظ الشعبية الالذعة اليت حتمل شحنة ال بأس ا من الوخز والتعـريض                 
 ،ا املرتفـع صـدر  ،ا الذي يطلقه مجهور العامة على الشخص املنتفخ كرب    )األليط(لفظ  
ِنيمبالبسه أكثر من اعتنائه مبضمونه وحقيقتهاملَع :  

 : ومصدرها العامي  - على وزن همزة ولُمزة      - وهم أُلَطَة    ،فالن أليط ( : فهم يقولون 
   )!األليطة( ذي  يربطون ذلك كله جبذر شعيب يوصف به الشخص اآلدر،)أَالطة(

" 415/1993 لوجنمان   -  440/1994 وبستر   "- كما وردت باملعاجم     -والنخبة       
ـ   ،يـا  عرق – اتكون أكثر متيز   ،هي جمموعة أو جزء من جمموعة خمتارة       أو  ،اأو وظيفي

ـااجتماعي -حبجمهاا قياس !   
  :روافد االنتخاب

 كاألتراك وأسرة حممـد     ا، أسري ا قد تكون انتساب   - يف الواقع الذي نراه      -وهي       
ئك الذين يصعب أن يتزوجـوا مـن         من أول  ،ا وبعض األسر حالي   - أيام زمان    -علي  
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وأكلن ) عنسن(وكم نساء   .  بالتميز والنخبوية  ا إحساس ؛ أو خيالطوهم بسهولة   ،غريهم
أنفسهن قهرا ألن ال يستطعن الزواج إال من مستوى معني، من أسر معينة، ال يتقدم               

   !أبناؤها للزواج، فتقضي إحداهن عمرها فريسة قهر شديد، أو فساد مريد
 الذين - اقدمي –قد تكون خنبة اصطناعية افتعلتها جمموعة فكرية كاليساريني و     

   . نفسه)سام( وصاروا خواجات رمبا أكثر من اخلواجة ،اصطفّوا اآلن إىل جهة اليمني
 أو  ،وقد تكون جمموعة منسوبة ملصدر ثقـايف مـشترك كخرجيـي أوكـسفورد                 

 يف املـسار    اليت أخرجت خنبة حتكمت كثري     أو اجلامعة األمريكية يف القاهرة ا      ،كمربدج
 قـسطنطني   : منـها  ، العشرين  من القرن  ريخالفكري والسياسي العريب يف النصف األ     

 ،ووديع حـداد   ،وأمحد اخلطيب  ،وندمي البيطَار  ،وليلى شرف  ،وجورج حبش  ،زريق
 ، وسعيد العشماوي  ، ناهيك عن املوالني اللصيقني كسعد الدين إبراهيم       ،وهاين اهلندي 

   .وغريمها من اإلخوة املتعاونني
 ،وقد تكون النخبة من رؤوس املنتسبني حلزب سياسي يضع نفسه فـوق األمـة                  

  ،والعقل ،واملنطق ،والفتات األمم املتحدة   ، وفوق التاريخ واجلغرافيا   ،وفوق األحزاب 
، كما فعل منتسبو احلزب الوطين اإلقصائي، الذي دمر مـصر            قبل هذا كله   والشرع

   .ها، وخرا مبنتهى اإلصرار والترصدكل
وقد تكون من السالكني يف منظومة وظيفية ذات خصوصية كأساتذة اجلامعة الذين            

 بعد أن   ؛ وإحقاق للحق  ، فيه نوع إنصاف من النفس     ،أمتىن أن يكتب عنهم رجل منهم     
لها  ومن جع  ، ومن ال يفهم أبعد من موضوع رسالته       ،تسلل إليهم من ال يعرف العربية     

 ومن جعلها منصة يتفرعن ا علـى        )أبيض يا صيين  ( ولو كانوا    ،وراثية ملكية ألبنائه  
، ومن يبيع الشهادات، ويكتب الرسائل العلميـة         مقالة فرعون  ا قائلً ،التالميذ الغالبة 

للطالب مقابل مبالغ كبرية وصغرية، ومن اشتغل مع األمن، وصار عينا ملخرب حيمـل              
  !لرضا السامي، ويبقى على كرسيه الزائفلينال ا دبلوم صنايع، 

 ،ترى نفسها األعلم واألسلم واألتقـى     إقصائية منفوخة،   وقد تكون مجاعة دينية          
 ، نظرة استعالء  ، أو املشغولني موم احلياة    ،وتنظر لغريها من املسلمني العاملني لإلسالم     
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 ،فـرض الـذات    والرغبة يف    ، واإلحساس بالزعامة  )والقنعرة(هي مزاج من الشفقة     
  ! أو على األقل تراهم يستحقون ذلك،وتدخل اآلخرين جهنم من أوسع أبواا

   :نظرة للوراء
  

  
العـشرين  لقرن  أوائل ا أواخر القرن التاسع عشر و    وقد تبلورت يف مصر منذ      

 ولعـل   ،Elite  بأا الصفوة أو النخبة      - أو وصفها اإلعالم     -طائفة وصفت نفسها    
 الـذي   ، إن مل يكونوا قد اشتقوه من وصفهم لـآلدر         ،)أليط( :العامة أخذوا منها لفظ   

 مزهـوا،  ا وكأمنا ميشي مستكرب   ، ويرفع رأسه ألعلى   ، فيقوس ظهره للوراء   ،تثقله أدرته 
  !تقوسه املتكلفبشكله املضحك، و

 - اشتهروا بأم حيملون هم الثقافة واألرسـتقراطية         )اإليليت( وهؤالء الناس 
 فـصار   - املناشي والكفور والنجوع     باعِد وأَ ،وإن خرج كثري منهم من أعماق الريف      

  ، وحيتقرهم، ويتأفف منهم،بالتخلفيف العزبة اليت خرج منها أحدهم يتهم أهله 
نسلخ أن جيالس أهل الصالونات من ذوي املالبس         وبات أعظم طموح هذا امل    

هـوامن   واإلجنليـز و   سالفرنـسي " الكبار    السادة  وأن يصب نفسه يف قوالب     ،الرمسية
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 ، وحياول أن ميشي مـشيتهم     ،فهو يتشدق بألفاظهم  " األسرة احلاكمة آنذاك  وبكوات  
 ،نسي هذه  ف ، ليصري كالغراب الذي هجر مشيته كي يقلد مشية القَطَاة         ،ويلبس لباسهم 
   .وعجز عن تلك

 رمحه اهللا من أهل األالطة يف العدد األول من         وقد سخر العبقري عبد اهللا الندمي     
 االذي عاد من أوربـا مـصاب      " مسيو زعيط " من خالل شخصية     )التنكيت والتبكيت (

" فحوله" ونسي اسم البصل الذي ترىب على        ،بالصعر من عوائد أهله ولغتهم وأحواهلم     
   :مه البسيطة عن ذلك البتاعفأخذ حيدث أ

  !  البتاع دا يا ماما- 
   ؟ الفلفل؟امسه إيه يا بين - 
       ! البتاع اللي يرترع، دي،..... الـ، نو، نو - 
  ؟الغلة يا بين - 
 .أونيون : دي اللي يبقى له رأس يف األرض، نو، نو - 
 . دا حلم ببصل،أونيون واهللا يا بين ما فيه   - 
   بصل ، بصل، ِسي ِسي - 

كوارث التخلـف، والقهـر،     ابتلى اهللا مصر مبا هي فيه من         النخبة   وعرب هذه 
والفساد، والتراجع احلضاري، واالزام النفسي، وب اخلريات، ومـواالة العـدو،           

  !وغريها
  !ظهر من يؤيد االحتالل اإلجنليزي ملصر بقوةوعرب هذه النخبة 

فيا والتاريخ   خماصمة للجغرا  ، بالشرق ا كفر ، ومن كان يدعو لالنتساب للغرب    
  !والوطنية والواقع والدين
  . اإلسالم واملسلمني)سنسفيل(  ومن كان يلعن

 وعبرها ظهرت بواكري الدعوات املتمردة على اإلسالم عقيدة وشريعة ومنهاج          
   . اخل،الدعوة للعلمنةو ،الدعوة للفرعونيةو ، الدعوة للعامية:حياة

 ، األدمغة والقلوب والتوجهات   مث تبلورت هذه النخبة بعد ذلك يف قوم مغسويل        
ضوا لعملية تلقني هائلة    ،زرعوا فيما وراء البحار   استرعادوا بعدها خنبويني صفويني     ، وع 
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 ا بـدلً  ، أو العلمنة واحلداثة واالغتراب    ، يستنبتون يف بالدنا الشيوعية واإلحلاد     ،ليطنيأ
  . ومقاومة السلبيات، والرغبة يف االنبعاث،من األصالة

 عـن هـذه النخبـة       خبار والطُّرف والفجائع   من األ  اكثريشيئًا  د   وإنك لواج 
 عن خنبة أخرى    ا بل إن يل حديثً    ، وهي ليست حمور حديثي    ، يف مظانه  اكثري" النرجسية"

 وتوهم نفسها واآلخرين أنه بدوا لن يكـون إسـالم           ، وتظلمه ،تعيش على اإلسالم  
   .ة وال رؤية صائب، وال فكر قومي،صحيح

  :ـــةالنخبة احلق
 - لقلنا   ،وحنن إذا حتدثنا عن االنتخاب املبين على مجلة من املزايا املوجبة للتميز           

وعلـى  " املصطفَين األخيار " إن أعلى النخب اليت عرفها البشر هي خنبة          -دون تردد   
 فقد  ؛عليه وعليهم صلوات اهللا وسالمه    " املصطفى"قمتهم سيد األولني واآلخرين حممد      

 - بعد أن صنعها على عينـه        - انتخبها واختارها    ، وعقلية واجتماعية  كانوا خنبة إميانية  
   .العليم اخلبري سبحانه

 : منها قوله تعاىل   :وقد حتدث القرآن عن اصطفاء هذه النخبة يف عشرة مواضع         
   .47 : ص)وإنهم ِعندنا لَِمن املُصطَفَين اَألخياِر(

 وآلَ إبـراِهيم وآلَ ِعمـرانَ علَـى         انوحإنّ اللّه اصطَفَى آدم و    (وقوله تعاىل   
الَِمنيوغري ذلك،33 : آل عمران)الع .  

 سـبع   - مبعىن االنتخاب للبشر املميـزين       - ا أيض )االختيار( : ووردت لفظة 
  ، 155 : البقرة) لِّميقَاِتنااواختار موسى قَومه سبِعني رجلً( : مثل قوله تعاىل-مرات 

  .13 : طه) فَاستِمع ِلما يوحى،وأَنا اخترتك( :اىلوقوله تع
صـلى   كقوله   ، كما ورد ما يفيد معىن االنتخاب واالصطفاء يف السنة املشرفة         

 بيدي لواء احلمـد     ،أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر       ( : عن نفسه  اهللا عليه وسلم  
 وأنا أول من تنـشق      ،ت لوائي  إال حت  - آدم فمن سواه     - وما من نيب يومئذ      ،وال فخر 

  .بسند حسن 3618/ املناقب، الترمذي)عنه األرض وال فخر
 )احلـديث . ، مل يعطهن أحد قبلي    اأُعطيت مخس ( : وقوله عليه الصالة والسالم   

  .22 /1 النسائي ،521 مسلم - 37، 369 /1  البخاري 
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 وخري  ،فرقهمإن اهللا خلق اخللق فجعلين من خري        ( : وقوله صلى اهللا عليه وسلم    
 ، مث خري البيوت فجعلين يف خري بيـوم        ، مث خري القبائل فجعلين يف خري قبيلة       ،الفريقني

وما بعدها8/525راجع املزيد يف جامع األصول ) ً  وخريهم نبيا،افأنا خريهم نفس .  
 وإن -لذلك فإن الصفوة من الرسل واألنبياء هم سـادة البـشر احلقيقيـون     

ـ    -الكتابات األخـرية    " هوجة"صوا منهم يف    رغمت أنوف الذين انتق    ا أرقهـم قلوب، 
وأعلمهم برب الربايا سبحانه وتعاىل،، وأكثرهم مزايااوأصفاهم نفوس .   

 خنب من احلـواريني وأتبـاع       - اليت يستحيل أن تنافَس      -ويلي هذه النخبة    
  .أمجعني وآثروهم على األبناء واآلباء والناس ، ونصروهم، الذين عزروهم،األنبياء

 يلمعون يف مساء األمـة      ، مث اإلضاءات التارخيية موعات من العلماء واألئمة      
   .عرب تارخيها املاضي واحلاضر واملقبل

 والرفـق    تعـاىل،   فإنه العلم باهللا   ،وإذا كان بني هذه النخب من قاسم مشترك       
 ،استكبار وال   ، فال ترفّع  ، واالنكسار والتواضع مع اخللق    ، وحب اخلري واحلق   ،بالناس

 تطوف بـه    ،صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   سيدي  كانت اجلارية لتأخذ بيد     حىت إن ْ  
 فهـم   ؛ وحىت إنه صلى اهللا عليه وسلم دعا أن يكون مع املساكني           ،املدينة ما ميتنع منها   

  . يدخلون اجلنة قبل غريهم بكذا وكذا من السنني، وعصبه،مادة اإلسالم
      ويف  ،يف أبواب املناقب يف كتب السنة كلـها       ني  امليام واقرأ عن مناقب أولئك     

إعـالم  "ويف  "  أخالق العلمـاء  " و ،"جامع األصول " و ،"أُسد الغابة " و ،"االستيعاب"
وغريها جتد  " ِسير أعالم النبالء  " و  ،"جامع ابن عبد الرب   "ويف  " املوقّعني عن رب العاملني   

 ،ني واألصحاب والتـابع   ،نيرسل امل   من ، عن متيز خنبنا اليت نباهي ا      ،العجب العجاب 
   .، والعباد الربانيني، وااهدين املربورينواألئمة املرضيني

  :من مالمح النخب احلقة
 أنـه   ، غزيـر العلـم    ، راجح العقل  ،ولعل من أعظم ما مييز الرجل كبري اهلمة       

 وأن جتد منـه طالقـة     ، وتؤاكله ، أن حتادثه  - بسهولة   - تستطيع   ،متواضع قريب لَين  
   .الوجه وحالوة اللسان
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 وال يبكـي مـن   ، وال يتواضع للناس إال العظيم،وال ينبسط للكرمي إال الكرمي   
   ،أجل الناس إال الرحيم

أما األلـيط املنفـوخ     " النخبوي الكاذب املدعي  " أما   ،أما اللئيم فهو غري ذلك    
   :فهو غري ذلكالدعي، 

 كـل   :له  فلما قال  ،هلجلس النيب صلى اهللا عليه وسلم مع مستكرب يأكل بشما         
 ال  : فقال من طـرف أنفـه      ، واإلحساس بالذات  ،"اهليافة عرق" ضرب عليه    ،بيمينك
   . فما رفعها إىل فيه)ال استطعت( : فدعا عليه املصطفى صلى اهللا عليه وسلم،أستطيع

 : بنفسه قال له   ا وحني رآه مالك معجب    ،ثاٍن مير مبالك بن دينار    " خنبوي"وأمحق  
  ! أو تطري كالبالون يف اهلواء،ن ينفجر فيك عرقأيا هذا رويدك 

مش عارف أنـا      ؟ أال تعرف من أنا     :يف عتو  "وخنف"  فاستدار أخونا املنفوخ  
  ؟!مني

 وتصري جيفة مدودة    ،كنت نطفة مهينة مذرة   : ا أعرفك جيد  ،ىبل( :فقال مالك 
   . فبهت الذي انتفخ)! بني جنبيك العذرة و،قذرة

 تـذكّرنا   ،إىل درجة إبليـسية   " والعنطظة"بالنخبوية  وقد يؤدي هذا اإلحساس     
   : وكان من الكافرين، واستكرب،الذي أىبعليه لعائن اهللا، بغباء إبليس 

     كيف الطريق   : يا عبد اهللا   :فسألت أحد املارة   امرت امرأة ال تعرف الطريق جيد 
   : فقال هلا يف أبلسة خنبوية؟إىل مكان كذا

   ؟أمثلي يكون من عبيد اهللا
 فنودي من نـواحي     ، آخر خطب الناس بالبصرة فأحسن وأوجز      يب خنبوي غو
   : فقال وبئس ما قال،)كثّر اهللا من أمثالك( :املكان

  !القد كلفتم اهللا شططً
 ألا أحسنت   - وإن ارتفعت يف بعض السنني       -وال أشك يف أن هذه النخب       

تنها وعفَنها ما كان     من ن  - مث التاريخ    -خرج اهللا    وي ، وتفتضح ،التسلق فإا تنكشف  
   .اخبيئً
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  :مالمح النخبة األليطة
 ، وال يسيغه عقلي،لكن ما يوجع قليب

 يف - حىت - هو أن روح االستعالء نشبت 
   :حلوق خنبة من نوع آخر

أنيقة على الرغم مـن حـديثها عـن          
  .البساطة

 كما   مستنرية على الرغم من أن ذيوهلا       
  .)رجعية(يقال 

  .ها التواضعمستكربة رغم دعوا  
ـ  ، رغم كوا تصادر اآلخرين    ؛ تتحدث عن حرية التفكري     وتعـزو   ،همز وتغم

 والكـروي إىل    ، والفـين  ، وختلفها التقين  ، وانكسارها احلضاري  ،أسباب تفكك األمة  
  !)اآلخرين(هؤالء 

 وهي متتاز   ، تعيش على العمل اإلسالمي لكنها تترفّع عليه       ،خنبة من املفكرين  إا  
  : ومن مالحمها،علها فصيلة مستقلةجبملة مالمح جت

ـ   أ كما   -أن السادة فيها يتحلون     **   يف نظـرم إىل العمـل       - اشـرت آنفً
  بتشامخ ا وينظرون إىل فرقه كلها تقريب     ،اإلسالمي بقدر ال بأس به من االستعالء والكرب       

 فاسدة يأكلـها    ، وليس فيها خري   ، هالكة ا ويكادون حيكمون عليها بأا مجيع     ،)قرف(و
والتـساهل  والنفاق القلـيب،   ، والتنطع السلفيي،ارجتشدد اخل ال تراوح بني    ،لسوسا

يف حني ميلك أحـدهم     والفقه الظاهري، والعته احلضاري،      ، واجلهل األزهري  ،التبليغي
 ورمبا كتبوا هذا صـراحة      . وحسن الفهم  ، وصواب الرؤية  ، مفاتيح النجاة  - وحده   -

  . وبشروا به يف ندوام،يف بعض آثارهم
   

 إذ مييلون إىل اإلغراب والرمـز والتقعـر         ،وكتابام تعكس هذا االستعالء   ** 
  النحوي   ذلك على طريقة ؛   ووحشي العبارات  ، ويفتشون عن وحشي األلفاظ    ،املفتعل

 يظنون أن هذا يـضفي علـيهم سـيما          / زقفيلم ؟ أصقَعت العتاريف  :صاحباملتقعر،  
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 تعكـس روح    ، عدمية األصل والـشرف     واملصطلحات ، فاجلمل وعرة متكلفة   ؛الثقافة
  ! والتصاقها باحللق واألسنان، لضخامتها وغرابتها،ا ومتأل الشدقني مجيع،التفيهق

  اإلسالم  : من األلفاظ من ماركةا ولن تعدم سيلً، أحدهماتجس خالل كتاب
 ، واالسـتالب  ، والفكـر األرثوذكـسي    ، والبطريركية اإلسالمية  ،اإلسكوالستيكي

 ،واإلقـالع  ،واالسـتبطان  ،والكهنوتيـة  ، والغثائية ،واأليض ،والفعل ،والدمياجوج
مما جيعل القارئ احملايد جيـزم بـأن         وغري ذلك    ، والسلفوية ، واإلسالموية ،واالنشطار

 إذ لن يقرأ هذه اللغة املتكربة إال هو نفـسه وبقيـة             ،إمنا يكلم نفسه  " املُسقّف"سيدنا  
  !وقرؤواضعوا  إن توا-السادة أعضاء نادي األالطة 

 وأدعوك قارئي إىل أن متتع نفسك بوليمة حداثية متكربة على مائـدة حممـد              
ومن يقلدهم من النخب    ونصر أبو زيد،     - جمتهد الزمان    -أركون أو حسن أبو خشبة      

 إما أم مل يفهموا     : ولتصل إىل يقني بأن هؤالء الناس أحد اثنني        ،ك لتغثَى نفس  ،األليطة
   . منها مل يفهم شيئً- قبلهم - وإما أن العامل كله ، على اإلطالق من اإلسالماشيئً

 حضرها مجـع مـن   ،وأذكر أنين حضرت ندوة عن الثقافة يف إحدى اجلامعات 
 ويلكم  : واستمرت لثالثة أيام كنت خالهلا أستغيث باهللا       ،مدمين هذه العبارات اللزجة   

   ؟ماذا تقولون
 ، غري متكلف  ،طبيعي ،هل العبارة  س ، واضح ،ويف ختام الندوة قام رجل مباشر     

 فتكلم مبفردات شـديدة     ،)يوسف القرضاوي ( امسه
 شديدة اإلقناع للعقـل     ، شديدة الوضوح  ،السهولة
 سبحان اهللا هذا الرجل     : وقلت ، فاندهشت ،والقلب
" األلـف دال  "حيملون  أيضا  وهم  " أِلف دال "حيمل  

 فلم هو خمتلف عنهم؛ إنه     ،وهو مفكر وهم مفكرون   
 لكنين وجدم يف ايـة النـدوة        ،دخالءال وإما أن يكونوا هم      ،ب عن الندوة  إما غري 
 وكـان كالـشمس تزيـل       ،على الرغم من أنه مسح كالمهم بأستيكة       ؛له يصفقون
  .ورب من ضوئها األشباح ،وتوضح الرؤية ،الضباب
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 إن مل - ن عالقتهم بشباب العمل اإلسالمي حمدودة ومن مالمح هؤالء أ** 
 فهو رجل متبتل يف ، وأزعم أن منهم من مل جيالس الشباب من سنني-ة تكن معدوم
 وال ، فال مسجد: دون نزول فعلي للساحة، أو شرنقته النخبوية،برجه العاجي

، لكنه يف الصالون الثقايف املتلفز موجود، ويف الندوة ذات  وحيزنون، وال درس،حماضرة
  !الفالشات سباق، ويف ملتقى اجلوائز جاهز

 يف حني تلـح حاجـة       ،ضاعتهم الرئيسية هي الكتابة االستعالئية األليطة     وب** 
 ، ويـصربون علـى الـزالت      ،يرشدون االجتاهـات   ،اجلفاف الدعوي لعلماء دعاة   

 حىت ال نعود لنبكـي سـوء        ، ويكبحون مجوحهم  ،ويكفكفون من الشباب غلواءهم   
   .ال يقدرونو ، وال حيترمون، ونشتكي من تطرف الشباب الذين ال يعقلون،احلال

 حـىت ال نكـون      ، واملناصحة العملية مسألتان ضروريتان    ،فالتصويب امليداين 
  بالشوكة والسكني  )كريستوفل( ألنه ال يأكل يف طبق       ؛ يف جماعة  اكالذي يؤنب شخص ، 
ـ     ،والفوطة على صدره    ال ، أو كـسرة خبـز  ، حبفنـة أرز  ا بينما املسكني يتضور حاملً
  .)تماري أنطواني(ببسكويت احملروسة 

 أقـرب   - يف كثري من األحيان      -وهذا الترفع والتحليق غري املربر جيعلهم       **  
 واملـداراة   ، فيتحدثون عنهم مبنتهى الرفق والرقة     ،لرموز العلمنة واالغتراب واليسارية   

  املتخلفني عن ممارسات اجلامدين  " وقرف" يف حني يتحدثون بعصبية      ،وهدوء األعصاب 
   . اإلسالمي املسكنياملتزمتني ممن ينتسبون للعمل

أبو "يرأس كرسي الثقافة اإلسالمية يف السوربون يلعن        أليطا   القد رأيت أستاذً  
 مـن   - يف الوقت نفسه     - ويرفع   ،جارودي يف حديثه عن األساطري الصهيونية     " خاش

  ! باملساندةا جديرا ويعتربه مبدع،سلمان رشدي
 تتهلل أسـاريره عنـد     يف حني  ،حني يسمع اسم ابن باز    " نطئيشم"وقرأت ملن   

  !ذكر األسود العنسي والسهرورِدي وأيب نواس
اـدد الـصاحل    " أبا عشم " ومسعت من يتهم ابن تيمية بالفساد يف حني ميدح          

 الـذين يتـهمهم مبنتـهى       ، على السلف وأطروحام   - كأضرابه   - اجلريء   ،املصلح
   .واللذع األفعواين املهذب"  يةشواملنه"الدبلوماسية 
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**  مدمنون هلواية التوجيـه  ، واجللسات النخبوية، باملؤمتراتاوهم مولعون جد 
  ."الطايش" للعقل اإلسالمي ،،تأطري والـ والترشيد والتنظري وال،والتقومي

 يتسابقون للحديث مع آخرين ممن ال يهمهـم         ، معطرون ، منشون ،إم المعون 
بقدر ما يهمهـم     -ون أبناءهم    وهم يعرفونه كما يعرف    - التعرف على اإلسالم     اكثري 

   .احلصول على تنازالت ممن يتحدثون باسم اإلسالم
 ** اشتروه وسجلوه يف الشهر العقـاري     ، املمثلون للعقل اإلسالمي   اوهم غالب ، 

 وكل حمل فيه فالشات ومانشيتات وكامريات       ، وكل ندوة  ،فلن تفقدهم يف كل مؤمتر    
   ."هكده وكد" وفضائيات وبرامج بث مباشر ،دوارة

 وتفـاهم   ، أم يطالبون حبوار عقـالين     :ومن مالحمهم اليت تعكس تناقضهم    ** 
  : وأخذ بروح اإلسالم وخطوطه الكلية،علمي

  ! هذه حرية رأي، فال بأس:فإذا دار يف جملس حديث ينادي بإلغاء السنة
  ! ماشي نعطيه فرصة:حديث يشكك يف القرآن

  !  حنن نرحب باحلوار؟ وما له:يطعن يف املعلوم من الدين بالضرورة
  .. وهذا حديث كبار وأساتذة جامعة، هذه مناقشة علمية: وخينق التراثطعنكالم ي

  أو نظـام   ، أو منطقه  ،فإذا جاء شاب مسكني يبحث عن التزام بسنة يف هيئته         
 :ماركة  وهات يا ألفاظ من    ، ويا سواد ليله   ، فيا ويله  ، وظنوه قد أخطأ أو أساء     ،هحيات

ـ ،والتطرف ،والتنطع ،تسرع وال ،ضيق العطن   اقتلـوا   ،وأخرجوهم من قريتكم  . ، وال
وواهللا ما أبالغا،اجلاهل أو اطرحوه أرض !  

 **  اوهم ميلكون مقدار ـ   ، من املرونة اليت تنجي يف الشدائد      ا جيد يف  ا فهم دائم  
 ،ة والدعاة الفندقيون بالوعي واليقظ،تصفهم النخبة العلمانية باالستنارة" السيف ساِيد"

املفكـرون  البـهوات   "بأم  " فةنظيال"ووسائل اإلعالم    ،واخلصوم املقاربون باالعتدال  
  ".اتالفلت
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 وهي  ، ذات حساسية ملعرفة اجتاه الريح     الكون أنوفً  ومي ،يتإم قوم حيسنون التأ   
  . واحملتسبون، واملباشرون، السذج– عادة -موهبة ال ميلكها 

 يف مهوم األمـة     : الكالم يف كل شيء    - ال أدري كيف     -وهم يستطيعون   **  
 والـسياسة   ، ويف مالمح اخللـل االجتمـاعي      ، واخلصخصة والبورصات  ،االقتصادية
والليرباليـة  ( والدميقراطيـة اإلسـالمية     ،سائل العلمية والتجريبية   ودقائق امل  ،الشرعية
 ، وسـعر احلـرنكش    ،وهيمنة الفكر الذكوري االستبدادي    ، وحقوق املرأة  ،)احملمدية

 ، ونظرية النسبية  ، وارتفاع الدوالر  ،واهلندشة الوراثية  ،وممارسات النظام العاملي اجلديد   
 ، ولوحات بيكاسو  ، مركبات الفضاء  وتصميم ،وسر وجود قرود الليمور يف مدغشفر     
  !وعيوب التصميم القدمي حملركات الديزل

ـ  ، وال شيء يقال فيه ال أعـرف       ،ا فال شيء مستحيلً   ، كل شيء يعرفون   ا متام 
 أن يأيت بشاهد من اللغـة       - على البديهة    -كاللغوي اخلنفشاري الذي كان يستطيع      

 من  ا اختار كل واحد منهم حرفً     ، فلفق له بعض العيال املشاغبني كلمة      ،على أية كلمة  
   : مث سألوه،حروفها

اخلنفشار؟ بكـل    : فأجاب دون أن تطرف عينه     ؟ أتعرف اخلنفشار  :يا موالنا النخبوي  
   : قال ابن فالن،إنه مادة ينعقد ا احلليبتأكيد، وهل خيفى علي من اللغة شيء؟ 

  اركما عقد احلليب اخلنفش             لقد عقدت حمبتكم بقليب 
 **   فتجـدهم يف    ، على املواقع املبهرة املدوية    اوحبايبنا النخبويون حريصون جد 

املراكز العربية والعاملية قد أخذوا بتالبيب ونواصي كراسي الثقافية اإلسالمية والعقيدة           
 -منـهم    وعلى الرغم من هذا فإن الكثرة الكاثرة         .والفلسفة واإلعالم وما شابه ذلك    

 وال معايشني للنـاس وال للواقـع        ، وغري اجتماعيني  ، مقروئني  غري -كما أشرت قبل    
   .وللدعوة

  :فرق بني خنبة وخنبة
 أبناء نكتة :"مثلنا "ا أناس- املؤثرين - لقد رأينا كبار رؤوس العمل اإلسالمي 

  ! ومعايشة للواقع، وحسن معشر،ومساحة وجه
  !  باشني ودودين، وجدناهم أليفني مألوفني
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 أم يصرون على أن يبقوا بعيدين عن اتمع والشباب ،ألالطة فهل يتعلم أهل ا
 وال يشريون إال بأطراف ، ال يتكلمون إال من أنوفهم،والدعوة امليدانية الفعلية

   ؟النخبوي املزعوم"  الربستيج " على ا حفاظً،أصابعهم
 **       اوعلى الرغم من أن الثياب واهليئة ليست مقياس ائي ام  يف االلتـز   ا وفاصلً ا
 وعنـد   ، فالثياب يف كل اتمعات    ،تبقى ذات داللة   -على كل حال     - فإا   ،وعدمه

 تعكس املستوى االقتـصادي واالجتمـاعي       ، هي بطاقة هوية   ،دارسي األنثروبولوجيا 
  ز ال شك يف هذا،والعقَدي واألخالقي لالبسها

 ،ية املميـزة   على جمرد اللمسة اإلسالم    ا غري حريصني كثري   - يف ظين    - وأهل األالطة   
 إن شبيه الشيء منجـذب      : مع أن العريب يقول    ، وال أية عالمة   ، وال شارب  ،فال حلية 

 ومع تصريح سادتنا العلماء بأن املـشاة يف الـزي           ، والطيور على أشكاهلا تقع    ،إليه
   .تورث احملبة وامليل ألهله

د صلى  وإنك لن جتد يف حبايبنا املفكرين املستنريين من حيرص على التشبه مبحم           
  ! مستنريون– ببساطة - ألم ؛اهللا عليه وسلم يف بعض العالمات الفارقة
 أن يتبلور اعتقاد فكري عام يف فترات مقبلة         -وتدفعين هذه النفثة إىل افتراض      

 :بأن النخبة ستعترب نفسها مجاعة احلق الوحيدة اليت قال عنها النيب صلى اهللا عليه وسلم              
 وبناء عليه سيطالبون بقمع صور الباطل       ،)ين على احلق  ال تزال طائفة من أميت ظاهر     (

 ، وذحبـوهم  ، الذين سـجنوا العلمـاء     ،على طريقة معتزلة املأمون   واجلهل والضالل   
  ! على الرغم من إعالء املعتزلة للعقل والعدل واحلرية،وأرهبوهم

  ؟وملاذا أفترض
  ؟!إلسالميني؛ وهل متتلئ السجون منذ حنو قرن من الزمان بغري ا حاصلاإنه فعلً

  . وياهللا للعقل واحلرية
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  الغزو املصطلحي
  :من أخطر أشكال احلرب على اهلوية

  :  أشد احلمالت الصليبية وأطوهلا عمرا :مقدمة عن املصطلحات    
 ،ا بدأت عالقيت بقضية املصطلحات تأخذ منحـى جـاد        ربع قرن من الزمان   قبل        

أستاذي اجلليل الدكتور عبـد     والدي و  يف معركة دارت بني      احني وجدت نفسي طرفً   
 وبني صحفي كتب يف جريدة خليجية عن فرقـة فلـسطينية راقـصة              ،العظيم الديب 

   . تعاىل بالدبكة يف سبيل اهللا)جتاهد(
 وأن ،الديب أخانا أالّ خيلط بني اجلهـاد والـرقص        أستاذي الدكتور   نبه  ان أن        وك

ـ  - على أقل تقدير     - أو   ، لأللفاظ الشرعية  ا احترام ؛نسمي األشياء بأمسائها   ا احترام 
   .للعقل واملنهجية

 - مستفيدا من موقعه يف اجلريـدة        – وبدأ    املسقَّف، وثارت ثائرة أخينا الصحفي        
 وما شـابه    ، واجلهل ،والتطرف ، والتزمت ، ضيق العطن  :من ماركة بذيئة   اخيرج ألفاظً 

 لقمـع   ،ن والكتاب املـستنريي   ،دة الصحفيني من ألفاظ إرهابية يستخدمها بعض السا     
   . احلوار إذا مل يكن يف صاحلهم وإاًء، وقطع ألسنتهم، وختويفهم،الناس
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         نفسي أمام حرٍب دقيقة مربجمـة       ألجد ؛ النبش يف القضية   - منذئٍذ   -وبدأت ، 
  : منوعة املقاصد، متعددة األساليب،طويلة النفس
  .. أداا الكلمة

  ..، وإعزاز الباطل ورفعه، ونتيجتها إرهاب احلق وقمعه
  .. وحتقري النفيس، وتنفيس اخلسيس

  .. وصناعة مسارات فكرية موجهة
  . بدهاٍء وفاعليٍة، وحتريف الكلم عن مواضعه

 ، وتـشويش  ، ونرى ما أحدثت مـن تلبـيس       ، ونلمس آثارها  ،ئج نعيشها وهذه النتا 
   . وإساءة،وإفساد

  :البدايات
  :ا يل أن القضية بدأت مبكرة جدبداو   
 وغيروا  ، مع أنبيائهم حني حرفوا الكلم     - عليهم لعائن اهللا     -فلقد استعملها اليهود    = 

فُـونَ الكِْلـم عـن      ين هادوا يحرِّ  ِمن الَّذ ( :انصوص التوراة واإلجنيل دالالٍت وألفاظً    
  ..]46:النساء [)مواِضعه

ويف حوارهم فيما   ،   صلى اهللا عليه وسلم يف رطانتهم      كما استخدموها مع رسول اهللا    = 
ـ    ؛وراعنا ،وامسع غَير مسمعٍ   ،سِمعنا وعصينا ويقُولُونَ  ( :بينهم ا بألسنتهم وطعنيف  الي 
   .]46 :النساء [)الدين

واستخدمت يف تاريخ اإلسالم يف طروحات الفرق املنحرفة عن هـدي املـصطفى              =
 ففي حني مسـى املعتزلـة       ؛ وحرا االصطالحية على أهل السنة     ،صلى اهللا عليه وسلم   

 ، ومعطّلـة  ، وحشوية ،بالكفة : أطلقوا على أئمة السنة    أهل العدل والتوحيد   :أنفسهم
   !ومشبّهة

األمحديـة،  : ، ويسمي مضللو القاديانية أنفـسهم     املوحدين :ويسمى الدروز أنفسهم  
  !وهكذا
   :ويف عصرنا دخل القوم علينا بتقسيم اإلسالم إىل      
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 ومدرسي  ، ونصوصي وعقالين  ، ورمسي وشعيب  ، وأرثوذكسي وعلماين  ،بدوي وحضري 
   . وسلفي وعصري، وحداثي)اسكوالستيكي(

استخدموا مناهج لقراءة النـصوص ال      و
 اليت حتدث ا املـصطفى      عالقة هلا باللغة  

 - أفصح العرب    -صلى اهللا عليه وسلم     
وال بأصول االستنباط والنظر اليت تواضع      

 وال بفهوم الـصحابة     ،عليها األصوليون 
 - فقـراءم    ،والتابعني واألئمة املُعتبِرين  

 /عـصرية / عقالنيـة  -كما يـسموا    
   . تثويرية/ تـنويرية/تفكيكية

إىل نـص    -بعد نزوله مباشـرة      - أي عن حتوله     ، املقدس  النص )أنسنة(وحدثونا عن   
 وقراءته بعني سوسـري وإلتوسـري وروالن بـارت          ،بشري قابل للنقد والقبول والرد    

 ال تتميز حباٍل من األحوال عن زاويـة         اجاعلني القرآن والسنة نصوص    ؛وميشيل فوكو 
 ألمحـد فـؤاد   "بقرة حاحا" و؛ألمحد رجب يف صحيفة األخبار القاهرية   " نصف كلمة "
 ، إىل كياٍن مستقل   - أو نزوله    ، فور كتابته  - ويتحول   ، لتنتفي القداسة عن النص    ،جنم

   !بال معاٍن حمددة ويعود نصا ،قة بينه وبني منشئهتنقطع العال
 ومـاذا   ، ماذا نريد باملصطلح   : أن نبني  - قبل الدخول يف املوضوع      -وال بد هنا         

   ؟نريد بالغزو

  :الغزو املصطلحي
انتبه عدد من األساتذة للهجمة الشرسة على اإلسالم عن طريـق األلفـاظ                      

 واعتربهـا   ، معركةً - : كاألستاذ عمر عبيد حسنة    - ومساها بعضهم    ،ومناهج القراءة 
  ..ا إسقاطً:األستاذ مجال سلطان

   ويـه  والتم ، واملباغتة ، وتنويع األساليب  ، يعتمد تكثيف اهلجوم   ا واحلق أنين أراها غزو، 
 ورداءة مناهجهم يف التعامل مـع الواقـع         ، وانشغاهلم وتفرقهم  ،غفلة اخلصوم  امستغلً

   ! وقلة متابعتهم ملا يرمون به،الفكري والدعوي
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 :كلمة مصطلح تطلق اليوم لرياد ا          و      
 واتفقـوا   ،املعىن الذي تعارف عليه النـاس     

 أو يف   ،عليه يف استعماهلم اللغوي اخلـاص     
      . وعـادام الـسائرة    ،جتماعيةأعرافهم اال 

وتساعد الظروف االقتصادية والـسياسية     
واالجتماعية والدينية على أن تحمل كلمةٌ      

 يف أصل اللغة    ،ما معىن غري الذي وضعت له     
 ويسري هذا املعىن اجلديـد      ،اليت تنتمي إليها  

 حىت يصبح يف استعماهلم اليومي      ،بني الناس 
 ذلك املعىن اللغـوي      ينسى معه  ،ا مألوفً اشيئً

وهذا املعىن اجلديد هو ما      . أو يكاد  ،األساس
   .صطالحي املعىن اال:نقصده عندما نقول

وهي جمموع الكلمـات والعبـارات       Terminologyوهناك املصطلحات الفنية         
 ، معني أو الكلمات والعبارات اخلاصة بعاملٍ     ، أو بفن ما   ،املتصلة بفرع من فروع املعرفة    

 : كـأن نقـول    ،وعرضه لنظرية من النظريات الفنية أو األدبية أو العلميـة          ،يف بسطه 
   . كاملريد والقطب واإلشراق،مصطلحات الغزايل يف التصوف

   :ولو أردت أن أعرف املصطلحات بشكل ألصق مبوضوع هذه املقدمة لقلت إا     
 أو  ،ا اللغـوي   خمالفـة لوضـعه    ،اليت توضع هلـا معـانٍ      ،األلفاظ املنقولة أو املرجتلة   

خيدم أعـداء    ، أو التقبيح هلذه األلفاظ    ، من التحسني  ا لتخلق جو  ،االصطالحي العريب 
   .اإلسالم

 غـري   ،ا لتعطي معىن جديـد    ؛ األلفاظ اليت تحول عن دالالا األصلية      :وأعين باملنقولة 
 ولفظ  ، ولفظ األصولية  ، كلفظ االجتهاد  : أو املعىن الشرعي   ،املعىن االصطالحي السابق  

   . والصحفيني هلا، يف تناول بعض املفكرين،العقلنة
 كلفـظ العوملـة أو      : واملعىن املوجهِ  ، األلفاظ ذات الداللة املستحدثة    :وأعين باملرجتلة 

   !، أو اإلرهاب، أو الدميقراطيةالكوكبة
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 مث  ،ا أن هذه األلفاظ اليت اصطلح عليها نفر قليل جـد          :"..لتخلق جوا "وأعين جبملة   
 ، وال بريئة أو حياديـة     ، ومكّن هلا يف األذهان ليست عرية عن الغرض        ،نشرها اإلعالم 

 وال  ، وال دينـها   ،خ األمة  وال تصب يف مصلحة تاري     ،ا أو نظام  ، أو عقيدة  ،بل ختدم فئة  
   . وال مستقبلها،حاضرها

   :الرسول صلى اهللا عليه وسلم واملصطلحات
حرص سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على حترير العقلية املسلمة من كل                    
 أو  ، أو العقائـد اجلاهليـة     ، من األفكار الشركية   : ودخن ميكن أن يتسلل إليها     ،غبٍش

 دون أن يفطنـوا     ، على ألسنة بعض الـصحابة     - ا أحيان – تدور   األلفاظ اليت كانت  
   . وخطورة ما استتر حتتها من عقائد ومفاهيم،لظالهلا

   : عدة منهااواختذ هذا احلرص أشكالً
 وحتـرمي   ، وأمره حبفظ اللـسان    ، حتذيره صلى اهللا عليه وسلم من خطورة الكلمة        -1

   . من أعظم الكذب وعده ذلك، وعلى عباده-تعاىل-الكذب على اهللا 
إن العبد ليتكلم بالكلمة ما     : [ ا مرفوع -رضي اهللا عنه  -ومن ذلك حديث أيب هريرة      

   .] متفق عليه] [ يتبني ما فيها يزلّ ا إىل النار أبعد مما بني املشرق واملغرب 
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 رضـي اهللا تعـاىل      - تصويبه صلى اهللا عليه وسلم لبعض ألفاٍظ نطق ا الصحابة          -2
 ففي الصحيحني عن أيب هريـرة رضـي اهللا عنـه            .فيها ما ميس العقيدة    رأى   -عنهم
فإ؛ سيد:ال تقولوا للمنافق [:امرفوع عز وجل فقد أسخطتم ربكم انه إنْ يك سيد[.   

 كتغيريه اسـم    ،تغيريه صلى اهللا عليه وسلم بعض األمساء ذات الدالالت القبيحة          -3
 وعبد الكعبة   ، وعاصية إىل مجيلة   ،ين الرّشدة  وبين الزنية إىل ب    ،األجدع إىل عبد الرمحن   

   .إىل عبد اهللا
 بالرفـاء   : مثـل  تغيريه صلى اهللا عليه وسلم بعض العبارات ذات املعاين اجلاهلية          -4

 ملا تتضمنه من مفاهيم تتعارض مع قواعد اإلسالم         ، وأبيت اللعن  ،ا وعم صباح  ،والبنني
   .ومفاهيمه

 ويغشون   يأتون بعده سيعبثون باملسميات    ا أن قوم  إشارته صلى اهللا عليه وسلم إىل      -5
 يسموا  ،لَيشربن أقوام من أميت اخلمر    : [ا كما يف سنن ابن ماجه مرفوع      ،يف الدالالت 

 ،ا تنوير - تعاىل   - سب اهللا    ا وجعلو ، وهذا منهج الذين مسوا الربا فائدة      .]...بغري امسها 
   ! جنسية والزنا صحة،ا والرقص فن،واالستباحة حرية

  

  :السلف الصاحل واملصطلحات
 بتحديد األلفاظ وضـبطها     - ا وحديثً اقدمي -وال خيفى على مطَّلٍع اهتمام العلماء            

 بشكل جـامع    ، وحتريرها ، وبتقسيم التعاريف  ، وبإخراج املتحرزات  ، وباحلد ،بالشكل
طلح إذا اسـتعمل     لعلمهم أن املص   ، وال ختتلط املعاين   ، حبيث ال تتداخل املفاهيم    ؛مانع

   .ا وال علمي،ا مل يكن مقبولً)غري جامع وال مانع(بشكل غري حمرٍر 
انتبـهوا إىل أن لأللفـاظ دالالت    وسر هذا أن سلفنا الصاحلني رضي اهللا عنـهم          

 ، والداللة الشرعية، وأن هلا زوايا للنظر من جهة الوضع اللغوي        ،حقيقية وأخرى جمازية  
مة تدور بني النص     كما أن الداللة اللغوية للكل     .والداللة املعرفية  ،والداللة االصطالحية 

 ، والعـام واخلـاص    ،وامل واملبهم  ، والظاهر واملشترك  -صوليون   كما حيرره األ   -
   . والفحوى واإلشارة،واملفهوم واملنطوق
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وعلوم  ، وعلم احلديث  ، كمصطلحات أصول الفقه   :فاهتموا بفرز مصطلحات الفنون   
   . واملنطق، والنحو،القرآن الكرمي
مفردة يف املصطلحات والتعريفات منها رسالة للكندي الفيلسوف اوكتبوا كتب 

 وكتاب أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن يوسف ،"حدود األشياء ورسومها ": يف)252ت(
الذي مجع فيه مصطلحات " مفاتيح العلوم "):هـ387ت(البلخي اخلوارزمي الكاتب 

  والرازي)احلدود( : كتاب)ـه428 ت( كان البن سينا  مث،العلوم يف عصره
 : وأبو هالل العسكري)املغرب يف لغة الفقه( : واملطرزي)حلية الفقهاء( :)هـ357(
املبني عن معاين ألفاظ احلكماء ( :ـ رسالة بعنوان)ه631(  ولآلمدي)الفروق اللغوية(

البقاء الكفوي  وكتاب أبو ،)التعريفات( ):هـ816( وللجرجاين ،)واملتكلمني
 ،)الكليات( ):هـ1094(

وكتب القاضي األمحدي نكريي 
دستور ( ):هـ1173(اهلندي 
 وكتب ، أو جامع العلوم،)العلماء

 : كتابه الفذ)هـ1158(التهانوي 
 ،)كشاف اصطالحات الفنون(

 :واألمري العامل صديق حسن خان
  . وغري ذلك كثري،)أجبد العلوم(

ن  إ: أن نقولاوقد ال نرى ضري
 ،وضع علم النحو والصرف

يف  - إمنا كان ،وتقعيد القواعد
 إىل محاية األلفاظ ا سبيلً- احلقيقة 

 وضبطها ،والدالالت القرآنية
 حيث ؛مبعهود العرب يف اخلطاب

 إىل ا اللغات األخرى سبيلً حىت ال يكون إسالم أصحاب؛نزل القرآن بلسان عريب مبني
 رمحه اهللا -  كابن هشام - من علماء اللغة اري حىت إن كث،التيه الداليل واالصطالحي
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 : وضع هلم كتاب، يف التفسريا عندما طلب إليه أن يضع لطلبته كتاب: فيما روي عنه- 
 وحىت ، ومعانيها،لضبط دالالت األلفاظ واألدوات" مغين اللبيب عن كتب األعاريب"

   .يدرك املصطلح القرآين بكل احتماالته
 على التحذير   - املعنية باملصطلحات أو غريها      -مقدمات كتبهم   بل إم نصوا يف          

 ومن ذلك ما أورده إمام احلرمني اجلويين يف مقدمة          ،من أي خلط أو خلل يف هذا اال       
   :الكافية يف اجلدل

 ملعاين ما   ا ملن ال يكون مستوفي    - أي البحث العلمي     -اعلم أنه ال يتم حتقيق النظر            
 - على التفـصيل والتخـصيص       - يف معاين العبارات وحقائقها      ،جيري من أهل النظر   
 فأول ما جيـب     ؛ بذكرها أحق وأصوب   - ا إذً - فتكون البداية    ،معرفة على التحقيق  

   . لتتحقق خواص حقائق العبارات وحدودها، ومعناه)دـاحل( بيان :البداية به
كل من حياول اخلوض     على    حق :"الربهان يف أصول الفقه   "ويقول يف مفتتح كتابه          

 ، وباملواد اليت منها يستمد ذلـك الفـن  ،يف فن من فنون العلوم أن حييط باملقصود منه        
 مع حظّ من العلـم      ،والغرض من ذلك أن يكون اإلقدام على تعلّمه       . ،وحبقيقته وحده 

   . بالعلم الذي حياول اخلوض فيه،اجلُملي
هذا باب    ":د املصطلح وخطورته   عن حتدي  )اإلحكام(ويقول ابن حزم يف مقدمات           

 وأوقـع األمسـاء علـى غـري         ، وشبك بني املعاين   ،خلّط فيه كثري ممن تكلم يف معانيه      
 ، وعظمت املضرة  ، فكثر لذلك الشغب وااللتباس    ، ومزج بني احلق والباطل    ،مسمياا

  . بل إن هناك من كتب رسائل يف ألفاظ بعينها." وخفيت احلقائق
 حىت رأينا يف عـصرنا      ؛عجمي الذي يعىن باملصطلحات يف اطّراد     ويستمر العمل امل       

 ، والـسياسية  ، والعـسكرية  ، االقتـصادية  :معاجم يف لغة الفقهاء ومعاجم لأللفـاظ      
   . ودراسات املناهي اللفظية يف الفصيح والعامي وغري ذلك،ومصطلحات األدب والفن

 كأستاذي الدكتور   :راسامويقف كثري من أهل الفكر والنظر أمام القضية يف د               
 )؟كيف نتعامل مع القرآن   ( : والدكتور القرضاوي  )التبعية الثقافية (عبد العظيم الديب    

 ومقدمات بعض كتب جملة األمة      )رؤية يف منهجية التغيري   ( :واألستاذ عمر عبيد حسنة   
  يف - حول إعادة تشكيل العقل السليم       -املذهبية اإلسالمية والتغيري احلضاري     ( :مثل



 106

 واألسـتاذ   )إعادة تشكيل العقل السليم   ( : والدكتور عماد الدين خليل    )شرف العربية 
 والدكتور  )املصطلحات األربعة ( : واألستاذ املودودي  )غزو من الداخل  ( :مجال سلطان 

األلوهية يف  و/ العقالنية( : وعبد السالم البسيوين   )الثوابت واملتغريات (صالح الصاوي   
   . وغريهم)العقائد الشعبية

كما اهتم كثري من املعاصرين بضبط ألفاظهم اليت سـيدور حوهلـا احلـديث يف                    
والدكتور البيانوين يف املدخل     ، كالدكتور عبد الرمحن اللوحيق يف الغلو يف الدين        :كتبهم

  .والدكتور فهد الرومي يف منهج املدرسة العقلية يف التفسري، إىل علم الدعوة
  

  :وقفة مع أهل الترمجة
ولعل من اإلنصاف هنا أن نشري إىل أن هناك من يقع يف فخ املصطلحات بكثري من                     

 غـري   -  املترمجني لأللفاظ اإلسالمية إىل اللغـات األوروبيـة        اخصوص -حسن النية   
 أو اللفظة القرآنيـة  - اصطالحي إن كان ا-منتبهني إىل خصوصية املصطلح اإلسالمي    

-    ا يف حماولة تفسريها تفسري وإىل تنـوع    ، وإىل حتـرك دالالت الكلمـات      - ا ميسر 
 بل حىت يف العلـم الواحـد        ، وتغري معناه بني أهل الفنون املختلفة      ،االصطالح الواحد 

   ). وهو متعدد الدالالت،كلفظ املفرد يف النحو العريب(
   :وإليضاح مقصدي أقول

وبـني الفـصيح     ،إن معاين املصطلح قد تتعدد وتتنوع بني أهل الفنون املختلفة                
  : وتنوع معانيها، كلمة الفاعل:- ا مثلً- وخذ ،والعامي

o   للمعلوم       ( :فهي عند النحاة وأسـند   ،أو شبهه  اسم مرفوع قدم عليه فعل تام مبين
 .)إليه

o  واملفعول به  ،فاقتلوا الفاعل ( أو من عمل عمل قوم لوط        ، هو الزاين  :وعند الفقهاء ( 
  .تأنيثوتخص به الزانية إذا اقترن بتاء ال

o الفاعـل  ( مع قـصٍد وإرادة      ، من يصح أن يصدر عنه الفعل      : عند املتكلمني  يوه
  . العقل الفاعل أو الفعال: ظالل عند الفالسفةا وهل)املختار

o له دور فاعل( هو املؤثر :ويف اصطالح الصحفيني.(  



 107

o وهكذا... .الشاقةالبدنية  من يقوم باألعمال : عند العامةي وه!  
 وقد يـدفعهم    ؛ وحتوهلا من معىن إىل معىن     ،لغويون حترك دالالت الكلمة   ويتتبع ال        

" بـسيطة "كلمة  :  مثل ، إىل معانيها اجلديدة املولّدة    االتطور الداليل إىل أن ينقلوا ألفاظً     
 مـشكلة   -مجلة بسيطة   (اليت استجاز امع اللغوي إطالقها على األشياء غري املعقدة          

 ، وخفـة النتـائج    ، يريدون بذلك يسر األداء    )يطة مهمة بس  - فكرة بسيطة    -بسيطة  
املبـسوط  ( مفـصلة مطولـة      : أي ،ول ـا   فعيلة مبعىن مفع   :أن أصل البسيطة  رغم  

 ومنـه مسيـت األرض      ، أو ممتدة مترامية األطـراف     ،)والبسيط للغزايل  ،للسرخسي
   .بالبسيطة

  نقـل األلفـاظ    - وهذا حمـل اسـتطراديت الـسابقة         -وليس من هذا الباب          
 وضوء  : فبعض املترمجني جيعلون كلمة    - امثلً –واملصطلحات اإلسالمية إىل اإلجنليزية     

 مساوية  - تعاىل – واهللا   ،Religionمة  لمساوية لك  دين و ،ablutionمساوية لكلمة   
   ..Prophet ورسول مساوية لكلمة ،Godلكلمة 

وال  ،املعىن الـشرعي   غري متساوية يف الداللة على       )العربية اإلجنليزية (وهذه الكلمات   
 كمـاء   ، التطهر مباء مقدس   -يف ظين  - تعين أكثر ما تعين      ،Ablution فكلمة   ،مقاربة
 يف  مترسبة ، وثنية ا لذلك فإا حتمل ظاللً    ؛ أو اآلبار املقدسة   ،ا أو ماء ر اجلاجن    ،التعميد

 ويـشرح يف    ،الوضوء فقـط  =  لذلك فإن كلمة الوضوء      ؛ذهنية أبناء اللغة األصليني   
 اآلهلة الوثنية من احلجارة     : اليت تعين  ،gods كذلك كلمة    ،امش أو يف الصلب معناها    اهل

تعاىل  يستحيل أن تكون مساوية لكلمة اهللا فكيف أسوي اهللا           ،واخلشب والبشر والبقر  
  ! ؟عند اليهود Yahweh عند النصاري أو ،Jesusبـ 
 ا تقليـد  -دب واللغـة    وقد التفت هلذا مترمجا معجم املصطلحات العربية يف األ             

 إذ أثبتا بعض األلفاظ مكتوبة بلفظها العريب لكن         ، أثناء تصنيف املعجم   -للمستشرقني  
 يف البحث عن املـصطلح      ا كبري ابذلنا جهد ( : وقد جاء يف مقدمة املعجم     ،حبرف التيين 

 ووضـعناه جبانـب     ، يف مؤلفات كبار املستشرقني    ،اإلجنليزي املقابل للمصطلح العريب   
   . يف العثور على هذا املصطلحا بيد أننا مل نوفق دائم؛صطلح العريبامل
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 ،ويف هذه احلالة أعدنا وضع املصطلح العريب باحلروف الالتينية حسب نطقه يف العربية            
   ).على حنو ما فعله كبار املستشرقني من قبل

  :خصوصية الرؤية اإلسالمية
 شـاكة   ،نفسية ولغوية  -سالمية  وألن لعبة املصطلحات تصدر عن مناهج غري إ             

 غـري   ا وإلباسه ثياب  ،اإلسالم بغري صبغته    فإا حتاول صبغ   - علمانية ودينية    ،ومنحازة
 والرغبـة يف    ، بعيدة من الفهم الصحيح    ، وتتحدث عنه بقواعد مراوغة أو عدائية      ،ثيابه

   . واحليادية املزعومة للمناهج الوضعية،اإلنصاف
 وألن قراءة السابقني هلا - وكذلك السنة يف معانيها     -ي  وألن نصوص القرآن وح        

 ، والتفكر فيهـا  ،صادرة عن قناعة راسخة بأم يعبدون اهللا تعاىل بقراءة هذه النصوص          
 طبيعة القراءة   - امطلقً – فإن قواعدهم ذات خصوصية ختالف       ،واالجتهاد يف توجيهها  

 ،تطاولون إخضاع نـصوص القـرآن      اليت حياول امل   ، أو املعادية  ، أو امللحدة  ،املتمردة
   . هلا كله والتراث العلمي اإلسالمي،والسنة

 - يف استلهام القرآن العظيم    - إىل أن علينا     - رمحه اهللا  -ويذهب األستاذ سيد قطب     
مـن  ،  أو مقـررات شـعورية  ،ال مقررات علمية( :اأال نواجهه مبقررات سابقة إطالقً 

 ا أو نستلهم مع   ، حناكم إليها نصوصه   ،قرآن ذاته  اليت مل نستقها من ال     ،رواسب الثقافات 
 ليقـوم   ؛ وأن على الباحثني أن يفعلوا هذا      ،هذه النصوص وفق تلك املقررات السابقة     

 من تعليم   ا مستمد ، قدميها وحديثها على السواء    : من رواسب اجلاهلية   اتصورهم نظيفً 
   ).ا اليت ال تغين من احلق شيئً، ال من ظنون البشر،اهللا وحده

 وفهم اللغة اليت خوطبنا ا مما يعني على أن نفقـه مـراد اهللا               ،ومعرفة هذا امليزان       
 فإن عامة   ؛وكذا معرفة داللة األلفاظ على املعاين      ، ورسوله صلى اهللا عليه وسلم     ،تعاىل

 ، ألم صاروا حيملون كالم اهللا تبـارك وتعـاىل         ؛ضالل أهل البدع كان ذا السبب     
   . وال يكون األمر كذلك،ليه وسلم على ما يدعون أنه دال عليهورسوله صلى اهللا ع
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 فأزعم أن   ،أما دفع النصوص اإلسالمية حنو اخلضوع للمناهج واألطر الغريبة عنها              
 ، وملناهجهـا الفكريـة    ، ولعلمائهـا  ، خيانةٌ ملرياث األمة   :أقل ما يوصف به أنه خيانة     

كما أنه بيع واضح هلذا املـرياث لـصاحل          ،ولتفردها كمنهج ميتاز بالربانية يف مصدره     
 والسري يف مبتدأ طريٍق ذي اجتاه واحـٍد ال          ، ألن املقدمات تشاهد بالنتائج    ؛أعداء األمة 

إن عالقتنا بالنظريات   ( : وهذا ما يعترف به املستغربون أنفسهم      ،بد أن يؤدي إىل آخره    
تؤدي إالّ إىل النتائج اليت      ذرائعية ال ميكن أن      - كأية عالقة وضعية برامجاتية      -الغربية  

 لكوا جـردت مـن      ؛ وهي نتائج غري مالئمة لبيئتنا     ،توصلت إليها النظريات الغربية   
إطارهـــا االجتمـــاعي 

 وانفصلت عـن    ،والتارخيي
مسار تكوينها املعريف فكل    
النظريات الغربية قد نتجت    
عــن عالقتــها بالعــاملين 

 خصوصية جمتمعاا   :التاليين
ماعية مـن   وقضاياها االجت 

 واحلقل املعريف الذي    ،ناحية
 وطـورت   ،منت بداخلـه  

قضاياها النظرية احملـدودة    
   .من ناحية أخرى

   
  

   ؟ملاذا هذه السطور
 ،عد هذا السرد أرجو أن يوافقين القارئ الكرمي على أن هذا الغزو شديد الفاعلية              ب    

 ، ويـسكنها  ،إلسـالمية وا إىل الذاكرة العربية     ،السرطانية يتسلل كاخللية    ،قوي التأثري 
 عن طريق   ؛ ويدمر عمله بأن ميكّن له يف األرض       ،ويبدأ عمله يف ختريب وتدمري ما حوله      
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 ، وكثرة الدوران على ألسنة كتاب ليسوا فوق مستوى الـشبهات          ،اإلحلاح اإلعالمي 
امنهجيا وعقدي.  
اب اإلسالميني         اوكثريأو يف غمرة    ،نهم يف غفلة م   - ما يسكن أفواه كبار الدعاة والكت

 ، وإرهاب ،يةأصول و ،أيديولوجية( : فلن ختطئ عينك كلماٍت مثل     -خصومة أو عصبية    
   ).وما شابهوالسلفية، ، والعوملة، واإلرهاب، ودميقراطية اإلسالم

بل سأذهب ألبعد من هذا حني أزعم أن من الدعاة مـن يتحـول إىل داعيـة                        
 حىت لـو    ، من أجلها  )يناضل( وقضية   ، يعلكه ا وزاد ، له ا فيصري هاجس  ،بعينهملصطلح  

 ورمبا كانـت    ، وابتلع مصطلحات متضاربة أشد التضارب     ،وقع يف تناقضات مع نفسه    
 وتـوقعهم يف    )األممـيني (  ورمبا كانت لعبة تسخر من     ، صليبية االجتاه  ،كَنسية املصدر 

   .التضارب
  والعمعمـة  إىل االشتراكية وإنك لو نظرت بأدىن تأمٍل لوجدت كثريين ممن دعوا                

 ؛ ويتعصبون هلا وينظّرون   ، واخلصخصة اليوم   يدعون اليوم إىل الدميقراطية     )أيام زمان (
   !كما بني الليل والنهار ،على ما بني املصطلحني من تضارب

   ؟أرأيت غفلة أكرب من هذه
 ،ه فينـساق وراء   ، فيصادف هوى يف نفسه    ،ومنهم من يصنع له املصطلح صناعة           

 أو أقدام بعض السائرين معه يف الطريق        ،غري منتبه إىل أنه يقاد إىل حفرة ستكسر قدميه        
   .نفسه
 وضرب  - يف مقابلة النصوصية     -وليس آخر هذه املصطلحات مصطلح العقالنية            

 ،جرميـة السلفية   كما صارت    ، جرمية النصوصية كأن   ،عدٍد من الشيوخ على وتريهما    
 الذين اجترأ بعضهم على وصف اإلمـام        ،لسنة بعض املتعصبني   جرمية على أ   األصوليةو

 وكانـت   ، وإمنا هو معاٍد للرأي    ،ا وال فيلسوفً  ا وليس فقيه  ، نصوصي جامد  :أمحد بأنه 
 واألخذ بالـضعيف    ، والقرآن وهو نص   ، احلديث وهو نص   :أهم أفعاله مجع النصوص   

 ،نصوص وحدها  وكان يقف عند ظواهر ال     ، وأقوال الصحابة  وهي نصوص     ،وهو نص 
 ودفع العطاء احلـضاري     ،يف حني اعترب أولئك اترئون املتخبطون أن العقالنية املؤمنة        
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 فرسـان العـدل     - باعتبار اترئني    - فهم وحدهم    ؛لإلسالم كان على أيدي املعتزلة    
   .واحلرية والفكر املستنري

 على  -سفور وتبجح    ومراٍت ب  ، مرةً بإيهامٍ  -لقد صاروا دعاة للفكر االعتزايل             
 ليبتلـع  ، ومفـاهيم متجـاوزة  ، وصفت كتبهم بأا نصوص قدمية   ،حساب أئمٍة كبارٍ  

 من أمحـد بـن      ا بدلً - وحيولوا قيادة املسرية     ، أو ليطعمونا إياه   ،املنظّرون اجلدد الطعم  
 ، حلساب االعتزال بأطيافه كلـها - ة وابن تيمي، والشافعي، وأيب حنيفة النعمان   ،حنبل
   .قصى حدود التطرفإىل أ

  

  :املقاصد واألساليب
 فمحاوالت إطفاء نور اهللا      ؛ والعبث اللفظي  ،والغزو املصطلحي ليس رد اللهو           
 وإمنا يراد به حتقيق مجلة من املقاصد أوِرد بعضها علـى            ،باألفواه حماوالت قدمية   تعاىل

   :سبيل التمثيل ال احلصر
 وهذا يأيت يف كثري مـن       -  وإعالء تيارات أخرى   ،إسالمية بعينها  إرهاب تيارات    -1

وهذا أقل ما توصف     - فهناك ألفاظ قمعية     ؛األحيان من داخل الصف اإلسالمي نفسه     
 يف الوقـت    ، كمصطلح الوسطية الذي تصف به بعض التيارات نفـسها         -به يف رأيي    

 هـذا    فصار ،" الظاهرية اجلدد  "الذي يدمغون غريهم بدمغة التشدد أو النصوصية أو         
 ، كما تصادر بلسان احلال    ،املصطلح كأنه نوع مصادرة للتيارات األخرى بلسان املقال       

 مـع   -وقد سرى هذا االصطالح بالذات يف كتابات وخطب بعض رموز الـصحوة             
وال أكاد  "  ا ويعذر بعضنا بعض   ،نتعاون  ":ا رغم الشعار الشهري املرفوع دائم     -األسف  
اأبرئ تياراوال وا – ا إسالميمن هذا األمر-مع األسف ثانية  ،حد .   

 دون إحـراز أي عمـق يف        ، ودفعه إىل املراوحة مكانـه     ، تضليل الشباب املسلم   -2
 ما ينشغل الـشبان بألفـاظ       ا فكثري . وال صدٍق يف التربية    ، وال زيادة يف العلم    ،الوعي

ن  وإ - لصرف أنظارهم عما جيري هلذا الدين        - عن عمد    -ى بينهم   قومصطلحات تل 
 أو لضرب بعضهم ببضع كلفظة القطبية أو السرورية أو          -ادعت أا تعمل من أجله      

   .   وشل الفاعلية، وشق الصف، التقسيم:املدخلية أو الطحانية اليت قصد ا
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 قد تؤدي عبارة ما أو مصطلح ما إىل نتائج معروفة           -3
 فال يطرح العداء له بطريقة سافرة       ؛ كتحييد املتلقي  اسلفً

 وإمنا يهـاجم الـدين      ، يثري ذلك غضب الناس    حىت ال 
 وهلذا يسارع   )حتليل التدين والسلوك الديين أو الوعي الديين      ( :ويعادى عرب مظلة امسها   

لتحييـد  ؛  اية أي دراسة أو حتليل هلم للدين       يف بد  )اخلتم(رجال االجتماع بوضع هذا     
ن يف الدين يف أول هـذه   مث يطعنو،مشاعر القراء الذين ال يزال للدين مكانة يف قلوم      

   .الدراسة وهذا التحليل
 فقد يكون للمصطلح    ؛ املغالطة املنهجية لتحقيق أغراض علمية أو سياسية أو غريها         -4

   . فيجري حتريفها لصاحل خصوم اإلسالم،داللة خاصة يف تراثنا
 ومبفهوم  ، ولكنه يستخدم اآلن من منظور غريب      ،إن بعض املصطلحات أصيل يف تراثنا     

 ا الذي حيمل مفهوم   )االجتهاد(:  ونكتفي مبثال واحد هو لفظ     ، عن مفاهيمنا  اب متام غري
بذل اجلهد والوسع وأقصى الطاقـة يف اسـتخراج         ( : وداللة تراثية حمددة هي    ،اخاص

 ؛ا معكوس ا على حني يستخدم هذا املصطلح اآلن استخدام       ).احلكم من األدلة الشرعية   
 ألحكامـه   ا واسـتنباطً  ، على معطياته  ااخل النص تعرفً   من أن يكون االجتهاد د     افبدلً

 نراه يستخدم مبفهوم غريب غريب عن االجتهاد املعـروف يف ثقافتنـا    -اآلمرة الناهية   
 فال تكون له عالقة لـه       ، إذ يعبر به اآلن عن جهد بشري مطلٍق من كل قيد           ؛األصيلة

 ونتاج ظـروف  ، جمتمع حيث يرى بعضهم أن الدين جتربة  ؛بالنصوص واألدلة الشرعية  
   .وبيئة معينة

 ما يتيح ألمثال نصر أبو زيد وسعيد العشماوي وأركـون وحـسن             - ا أيض -وهذا  
 وحيدر زفت أن يلغوا املـرياث       ،حنفي وعلي حرب وإبراهيم حممود  وحممد شحرور       

   ،   مبفاهيمهم غري املنهجية وغري الربيئة على ما نعتقد ،اإلسالمي كله
  وزرع أفكار ذات جذور عقلية وعقدية ال تنتمي لإلسالم         ، جديدة  صناعة والءات  -5

 : وممن يستعملون هذا األسلوب    .ا خاص اوتراثه وحضارته عرب توظيف املصطلح توظيفً     
 علـى أن    1978املنصرون الذين نصوا يف أكثر من وثيقة من وثائق مؤمتر كلـورادو             

         اسـتخدام لقـب     -مبكـٍر    – فاقترحوا   ،استعمال اللغة ميكن أن يكون وسيلة تنصري      
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 مـن   اليبقوا جـزءً   ،على معتنقي النصرانية املرتدين من املسلمني     " مسلمني عيسويني "
  ، وعدم استفزاز مشاعر الناس حوهلم،مثقافتهم احمللية ووطنه

الكنيسة ( للمكان الذي يلتقي فيه هؤالء املرتدون        )مسجد عيسوي (وكذلك مصطلح   
 وكيف ميكن الوصول للمسلمني من أجل       ،)مسجد املسيح (عن   ا وحتدثوا أيض  )احمللية

 ألن احلـوار    ؛ وتوظيف احلوار املضلل يف التبـشري      ،املسيح عن طريق تأويالت قرآنية    
  ،الذي يتم بصراحة وأمانة قد يقود إىل كسب املسلم للنصراين وضمه لصف اإلسالم

ألصـول   عدد كـبري مـن املـصطلحات ذات ا         - بكل أسف    - ولقد احنشر بيننا    
مـستنري  ( ما يتحـدث     ا بل كثري  ، كاألصولية والتنوير والعقالنية والعلمانية    :الكهنوتية
 كمـا يتعـاطى     ،كير كأركون عن اإلسالم الكهنويت واألرثوذكسي والبطري      )متطرف

 ، والفـداء  ، والتعميـد  ، والصلب ، اخلالص :كثري من احلداثيني يف األدب مصطلحات     
   !وما شابه ، واملزامري، واألسفار،والقيامة

 كما يقول مجـال     -إن خطورة اإلسقاط املصطلحي      : للغة  تدمري الوعاء التعبريي   -6
 فيه تدمري للوعاء التعبريي الذي تقدم من خالله         ، كامن يف جانب هام وماكر     :سلطان
   . مما يترتب عليه تدمري الفكرة ذاا مبرور الوقت؛الفكرة

 يف أثناء   - أنفسهم   )املستنريين( هو اعتراف    ولعل من أصرح ما يدلنا على هذا اجلانب       
  . وإثبام ملا يؤدي إليه من نتائج، بتركيزهم على هذا األسلوب-كالمهم 
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  :أساليب جديرة بالتأمل
 مع قابليتـها للزيـادة      ؛ويعتمد الغزاة باملصطلح مجلة أساليب جيدر يب أن أتأمل بعضها         

   : ومنها،والتوسعة والتعميق والتأصيل
 أو املدافعة عن    ، ودفع أصحاا للخجل منها    ، تقبيح مصطلحات شريفة يف أصلها     -1

 ، واحلرمي ، واجلهاد ، واألصولية ،ة السلفي : فما أشرف كلمات مثل    ،أنفسهم عند ذكرها  
  !واحلياء، والعفاف ، والشهادة، والكتب الصفراء،والنصوصية

 واجلهـاد   ، واألصولية جرمية  ، لكن تناوهلا بطريقة ملتوية وموجهة جعل السلفية مةً       
والكتب الـصفراء داللـة اجلمـود        ، واحلرمي وصمة باجلهل والتخلف    ، للشنق اسبب 

 لسب اإلمام أمحد حلساب ابن أيب دؤاد وبشر املريسي يف           اسبب والنصوصية   ،والظالمية
   .دعاوى بعض املعاصرين من داخل الصف اإلسالمي

 بل هي إمـا كَنـسية       ؛ ال عالقة هلا باإلسالم    ، حتسني وتزيني مصطلحات خسيسة    -2
 ، واحلداثة ، والتنوير ، واألصولية ، والعقلنة ، احلتمية : كمصطلحات ، أو ملحدة  ،املصدر
 وجتـد بـني     ، ونشرها على األلسن حىت تصري مقبولة مرتـضاة        ، واملعاصرة ،علمنةوال

 ،والطيب تيـزيين   ، وجابر عصفور  ، فؤاد زكريا  : كما هو احلال مع    ،املسلمني دعاة هلا  
   .وأركون ،وأدونيس
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 ،كاالجتهاد : وإعطاؤها دالالت جد يدة    ، حتريف مصطلحات ذات أصول إسالمية     -3
 ليكون االجتهاد من حـق      ؛ واحلاكمية ، والعدالة ، والشورى ، واحلق ، والعورة ،والرأي

لقيـة  اخل والعـورة    -حىت يف املعلوم من الدين بالضرورة        - وكذلك الرأي    ،كل أحد 
   ؟ على كل شيء قدير- يف الدعوى - واحلاكمية لإلنسان ألنه ،عنوية فقطامل
 جتاه ية عدائية وحتديد مفاهيمها ابتداًء وفق رؤ    ، ابتكار مصطلحات جديدة وطرحها    -4

 واإلحلاح عليها حىت يصطلح عليهـا       ،اإلسالم واملسلمني كاإلرهاب والتطرف والعوملة    
   .بعض أبناء املسلمني ليوظفوها ضد إخوام وبين جلدم

   تخذ هذا منهجمـع   ، عن طريق طرح مصطلحات جديدة مـستحدثة       ا مراوغً اوقد ي 
 اإعطائها مضمون عن  اضلً ف ،قهم عليه من الوجهة املبدئية     مما قد تواف   ، غري منضبط  ا عام 

 فإذا ؛ وحنو ذلك،صطالح االستنارة أو املعاصرة أو التقدمية كا:مجال املصطلح الشكلي  
ـ               ضمون استقر املصطلح يف ذهن املتلقي على أنه حقيقة ثابتة فإم يبدؤون يف طرحه مب

ربيـة يف   يف غـرس الفكـرة الغ      ،تؤدي إىل هدفهم املنـشود     ، وأفكار منضبطة  ،حمدد
   . اإلسالمية)النظرية(
 ختفيف رد الفعل الرافض لبعض األلفاظ املباشرة واضـحة املخالفـة للـشريعة              -5

 بـدل   -كمصطلح االشتراكية أو االشـتراكية العلميـة         ،ومتريرها بني غري املدققني   
 ومصطلح العلمانية بدل الالدينيـة أو       ، الذي طرح بقوة يف بالد املسلمني      -الشيوعية  

   .داإلحلا
 كتسمية اخلمـر مـشروبات      : ويدخل يف هذا يلُّ املصطلحات ذات الداللة األخالقية       

واالستباحة  ، والربا فائدة  ،ا وتسمية الرقص فنSPIRITS( -   ( ترمجة لكلمة    -روحية  
والدعارة حرية شخصية،ااجتهاد .   

تح هـذا    ولعل ف  ، وللموضوع بقايا وحواٍش ال حتتملها هذه املقدمة احملدودة        ؛هذا     
 لكثري من الكتاب واملفكرين بتحريـر       - مبشيئة اهللا تعاىل     -الباب يوجد فرصة مناسبة     

كثري من املصطلحات املطروحة على الساحة يف جماالت الفكـر واألدب والـسياسة             
 ، يسد ثغرة  ا معجب ا منهجي ا وأتوقع أن يكون هذا املسار تأصيلً      ،والفن والتراث الدعوي  

 وحيمي العقل اإلسالمي من الذوبان أو       ،سلف رضوان اهللا عليهم    بدأه ال  اويواصل عملً 



 116

 ويكشف الكثري من الشبهات واألضاليل الـيت        ، ويضيء الطريق أمام الباحثني    ،االيار
   .تطرحها األلفاظ اليت تغزى ا األمة

   .وصلى اهللا وسلم وبارك على حممد وعلى آله وصحبه
   . أستغفرك وأتوب إليك،ال أنت أشهد أن ال إله إ،سبحانك اللهم وحبمدك

 ، ونشرت يف البيان لسلسلة مقاالت عن املصطلحات يف جملة ا كتب املقالة مدخلً
   2001 /4 /23 :ثننياال/ 137العدد 
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   اإلسالم هو احلل: أزمة الغرب:مراد وِلِفِرد هوفمان

         
األملاين   املفكر-  سبتمرب املشؤوم11  قبل-   قام ا،هذه قراءة لعالقة اإلسالم بالغرب 

حاول فيها أن يردم الفجوة بني . . والدبلوماسي الدكتور مراد هوفمان،املسلم
كما حيتاجها الغربيون . .ويضع عالمات إجيابية حيتاجها املسلمون. .املسلمني والغرب

  ..يف عالقام بالعامل اإلسالمي
 دعين أترمجها قارئي العزيز ؟عية والفاعلية فهل ال يزال هلذه القراءة نصيب من الواق
  :بشيء من االختصار غري املخل إن شاء اهللا
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   !خراب احلضارات يبدأ وينتهي عند العائلة •
يف  ،يف اخلمسني سنة املاضية   ملاذا مل ينجح ماليني املسلمني املقيمني يف أوروبا الغربية           •

  ؟حتويل عدد كبري من أهل البالد إىل اإلسالم
 والظلـم   ، والفـساد  ، والفقر ،كاألمية :العامل اإلسالمي من معوقات ورذائل    اين  يع •

 ، واالنفراد بالسلطة  ، وقلة التحمل  ، وزرع الفنت  ، والبالدة ، والتعذيب ،االجتماعي
  . واملادية املتزايدة،والتمييز ضد النساء

ا هي موجودة    كم ا متام ؛موجودة يف اجنلترا وأملانيا   بني املسلمني   االنقسامات املذهبية    •
  !ني املهتمني باإلسالم يصيبهم التشوشغربي لدرجة أن ال،يف اهلند أو تركيا

 وعلى العكس من إخوام وأخوام      -معظم املسلمني املهاجرين إىل أوروبا الغربية        •
 ولكـي جيـدوا     ، عن التسامح  ا خرجوا من ديارهم حبثً    -من املسلمني األمريكان    

  .ن القانون واإلنصاف على أساس م،املعاملة الالئقة
نعم إن معـاداة اليهوديـة      . .إلسالما ال يعادون هم  ـ أن – ا سياسي -غري صحيح    •

  ! أما معاداة اإلسالم والعرب فنعم، وغري قانوين- هناك -والسامية شيء حمظور 
 أول جمتمـع عرفتـه      - مبقاييس التاريخ اإلنساين العاملي      -متثل احلضارة املعاصرة     •

 وأول جمتمع عرفته البشرية يقوم      ،ها يعيش دون روابط غيبية إميانية     البشرية يف تارخي  
  .على أسس معرفية إحلادية

 ا توفيقً املرأة املسلمة أكثر  كانت  يف أثناء حبثها عن احلقوق اليت تريدها أختها الغربية           •
   ! من خالل التقيد بالعادات وبالشريعة؛يف الدفاع عن كرامتها

 توفر هلم   ،لمني إىل تشكيل جمموعات عرقية متماسكة     يتجه كثري من املهاجرين املس     •
  . واإلحساس بأم يف أوطام،اخلدمات االجتماعية األساسية

  
  
  
  
  
  
  
  



 119

   اجلاليات اإلسالمية يف الغرب:اأولً
  : االجتاهات والتأثريات-1

ني  للتقديرات املعتربة فإن حنو ثالث     ا وطبقً ، إستانبول وتركيا  - ا جغرافي -     لو جتاوزنا   
   وصـربيا   ، واجلبل األسود  ، نصفهم يف البوسنة   ، يف أوروبا  امليون مسلم يعيشون حالي 

 ويعيش النصف اآلخـر يف أوروبـا        .ومنطقة كوسوفو ) وإقليم سنجق يف نويف بازار    (
  .الغربية

 فيقدر عـدد    - وبشكل رئيس يف الواليات املتحدة وكندا        - أما يف أمريكا الشمالية     
 ال بأس به    ا يشملون رقم  ، بني ستة ومثانية ماليني    -يدون باطّراد    الذين يتزا  -املسلمني  

  .من املسلمني األمريكيني من ذوي األصول األفريقية
 فيما بعـد    ،     وقد نتج الوجود اإلسالمي يف أوروبا الغربية عن هجرة واسعة النطاق          

 منـها   ،ملاهرة ضخمة من العمالة غري ا     ا خلليط عرقي يضم أعداد    ،احلرب العاملية الثانية  
 وحنو أربعة ماليني من املغاربـة       ،من األتراك يف أملانيا   ) 2.1(حنو مليونني وعشر املليون     

  . وبنجالديشي يقيمون يف بريطانيا، باكستاين/ وحنو ثالثة ماليني هندو،يف فرنسا
 عـن اجتاهـات     ا، عظيم ا     وطبيعي أن ختتلف اجتاهام وتأثريات وجودهم اختالفً      

 حيث جتـذّرت هـذه اجلاليـات        ، املسلمني املوجودين يف أمريكا الشمالية     وتأثريات
اإلسالمية هناك من هجرات الطالب واألكادمييني ومعتنقي اإلسالم مـن املـواطنني             

  .األمريكيني السود
     إن ارتباط احلضور اإلسالمي العريض يف أوروبا مبجموعات عرقية يسهل تصنيفها           

 بناًء على   ؛ حيث يشتد التحامل على الوجود اإلسالمي      ،ة يعد مشكلة كبري   ،وحصرها
اقرون ماضية من الذكريات املتراكمة اليت يعزز بعضها بعض.  

     وعلى سبيل املثال فإن األملان يزعمون أنه فيما بني القرنني اخلامس عشر والثـامن              
    ديد اعشر شكلت اإلمرباطورية العثمانية ا عسكري ا عظيم  لنـصارى يف    ل ا ومـستمر

 واعترب القرآن الكـرمي     ا، تركي ا دين - ومنذئٍذ   - وقد اعترب اإلسالم     .أوروبا الوسطى 
  .)إجنيل األتراك(
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   على جمموع العمال األتراك الوافدين الـذين يعملـون يف           ا     هذه حقيقة تؤثر سلبي 
 :ل امللح  وكأن لسان حال الناس القلقني هناك هو هذا السؤا         ،النمسا وسويسرا وأملانيا  

  من خالل اهلجرة السلمية اخلادعة ما عجـزوا عـن            - أي األتراك    -هل سيحققون   
  !؟ حني أرادوا غزو فيينا،حتقيقه بسيوفهم املعقوفة احلادة

 إذ يعقِّد ذلك موقف املغاربـة       ؛     ويشبه هذا ذكريات غزو املستعمرات واستباحتها     
سلمني من شـبه القـارة اهلنديـة يف          وكذا موقف امل   ،والتوانسة واجلزائريني يف فرنسا   

 ، اإلعالم الـصهيوين   ا أما بالنسبة للفلسطينيني فإن مشكلتهم قد زادها تفاقم        .بريطانيا
  . يف أمريكا الشماليةا عظيمااألمر الذي شكّل هلؤالء الفلسطينيني عائقً

تلـف   ويف مواجهة هذه اخللفية فإن اجتاهات اجلاليات املسلمة املقيمة يف الغرب خت            -2
  : نتيجة ملا يلي، وكذا إمكانام الدعوية،بشكل واضح

  :)أحياء األقليات( اجليتوهات -أ 
 ، وخباصة عند العجز عن القـراءة والكتابـة        -     يتجه كثري من املهاجرين املسلمني      

 يتجهون بشكل طبيعي إىل تـشكيل جمموعـات         -وضعف أدائهم ِللُغة البلد املضيف      
 واإلحـساس بـأم يف      ، اخلدمات االجتماعية األساسـية     توفر هلم  ،عرقية متماسكة 

  .أوطام
ـ    - )1( ! واإلسالم جزء منه   -     ويف هذه املرحلة فإن التراث الشعيب        ا يـصري دائم 

 أكثر مما كان يشكله أثناء وجودهم يف بالدهم         ،أكثر أمهية للجيل األول من املهاجرين     
  .األصلية

 نتيجة أسـباب    ، الذي اضطر لترك بالده    -اجليل             ويف الوقت نفسه فإن هذا      
 سينوي العودة بأبكر ما يستطيع مبجـرد أن يتجمـع   -اقتصادية ال أمنية على األكثر      

  .لديه مقدار كاٍف من املال
     بناًء على هذا فإن اجليل األول ال يستثمر بكثافة يف جمال املؤسـسات واملعاهـد               

  .أن يقوموا بالدعوة يف بيئام اجلديدة غري املسلمة بل إنه مل يكن يتصور منهم ؛الدينية
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 ،املوسـيقى ( : من ذلك فإم استماتوا يف الدفاع عن تقاليـدهم اخلاصـة           ا     وبدلً
 واستمروا يف التركيز علـى بالدهـم        ) والعادات االجتماعية  ، واألزياء ،واالحتفاالت

  .تركيا كمسلمي مشال أفريقيا و، القريبة من أوروباا خصوص؛األصلية
 تتمثـل يف مـساجد      ،     ومثّ بعض وجوه الشبه بني مسلمي أمريكا الشمالية وهؤالء        

  .)السود( ومساجد )العرب( ومساجد )اهلنود(
       من الناحية االجتماعية   ا     ويف اجلملة فإن التجمعات اإلسالمية هناك أفضل اندماج ، 

اًوأمر اندماجهم ال يزال مضطرد.  
   ا     وفوق هذا فإن كثري      ا، من أفراد هذه التجمعات مدربون أكادميي  ا وناجحون وظيفي 

أي املـسلمون   ( وهم على كل حال      ، كذلك فإن أوطام األصلية نائية     .بشكل كبري 
 إىل مواطنـهم    - باختيـارهم    - ال ينوون وال ميلكون اإلمكانيات للعودة        )األمريكان

  .األصلية ألسباب سياسية
  .)كانيةاجلزائر الس( بناء املعازل -ب

          ومبرور الوقت يفـشل اجليـل                
 - ا غالب -األول من املسلمني املهاجرين     

 ،يف حتقيق حلم العودة ملواطنهم األصلية     
 )أبناءهم(على أقل تقدير ألن اجليل الثاين       

  .يرفضون أن يرافقوهم يف رحلة العودة
 - يف احلقيقة    -     ويشعر هؤالء األبناء    

ـ     جمـتمعهم  ( ،تمعنيبالتفرقة يف كال ا
 )األصلي، وجمتمع املهجر الذي شبوا فيه     

فهم ال ميلكـون مـن اللغـة القدميـة          
       . ما ينافسون به غريهم)املهجرية( وال من اللغة اجلديدة )األصلية(

 مبا فيهـا    ؛عند هذا احملك يقرر أبناء املسلمني املهاجرين إقامة بنيتهم التحتية اإلسالمية          
 واألفنية الواسعة واألدوار العليـا      )العلّيات( واملساجد اليت تقام يف      ،املراكز اإلسالمية 

  .لتمثل املسجد احلقيقي مبآذنه
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من فنلندا جبالياـا التتاريـة      (     والواقع أن هذا هو احلال يف كل مكان يف أوروبا           
  .)والصومالية إىل السويد وهولندا وار وإيطاليا وأسبانيا

م أسفر عن   1998 فإن استعداد املسلمني للبناء واالستثمار سنة             ويف أملانيا وحدها  
 ال يـزال معظمهـا      ، ألفني ومخسمائة من املراكز واملنظمات اإلسالمية      )2500(قيام  
ها قوة يف أملانيا هي املؤسسات التركية اخلاصة مثل ملّـي            ، وطنية ا خطوطً املتزموأشد 
 املنـسوبة   )نورسـولوك (نورسـية   واحلركة ال ) vikz( واحلركة السليمانية      ،جورش

  .للمفيت الكردي الراحل سعيد النورسي
 - لألسف   - لكنها تقتصر    ،     وقد استغرقت هذه املنظمات اآلن يف العمل الدعوي       

  .)أي بني املسلمني فقط(على جهود الدعوة الدفاعية اليت ترمي إىل محاية الذات 
 جزائر إسالمية ميكن أن يـشعر            وبناًء على وعود شخصية ومساعدات مالية تقوم      

 وحيـافظون علـى     ،فيها الترك أو البوسنيون أو األلبان أو اإلثيوبيون كأم يف بالدهم          
  .إسالمهم من خالهلا

ـ  ا لدرجة أم ملّا يستطيعوا أن يبذلوا جهـد        ؛     وإن بواعثهم الدفاعية قوية    ا حقيقي 
 - وما هـو مـبين       ) خالص والذي هو شيء حضاري   (للتفريق بني ما هو من العادات       

على الشريعة- اأساس .  
 كمـا هـي     ا متام ؛     ونتيجة هلذا فإن االنقسامات املذهبية موجودة يف اجنلترا وأملانيا        

 لدرجة أن املواطنني احملليني املهـتمني باإلسـالم يـصيبهم           ،موجودة يف اهلند أو تركيا    
  . إن مل يبتعدوا كلية عن املسلمي ن؛التشوش

 ملاذا مل ينجح ماليني املسلمني املقيمني يف أوروبا الغربية يف           - جبالء   -يوضح       وهذا  
ففي أملانيا وحدها مليونان من األتـراك       . .حتويل عدد كبري من أهل البالد إىل اإلسالم       

  . أملاين60.000الذين مل ينجحوا طوال ثالثني سنة يف أن جيذبوا إىل اإلسالم أكثر من 
 ما دامت غالبية    ، أطول ا زمن - على كوا سلبية     -ؤسفة ستبقى        وهذه النتيجة امل  

 من الدعاية   ا بدلً ،األتراك مستمرة يف تركيز اهتمامها على إعادة أسلمة تركيا الكمالية         
  .لإلسالم يف أملانيا نفسها
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 فاألمريكيون من ذوي    ا؛     مرة ثانية أقول إن الصورة يف أمريكا الشمالية أكثر إشراقً         
 لكوم بال وطن يركزون عليه غـري أمريكـا          ،ألفريقية ال يعدون مهاجرين   األصول ا 
  .نفسها

 ذوي األصـول الفلـسطينية      ا خـصوص  -     كما أن املهاجرين املسلمني كـذلك       
ـ  ا  هم أكثر إصرار    -والسورية والعراقية واللبنانية واملصرية      مـن خـالل     ا وتنظيم 

ى أن يكونوا على قدم املـساواة مـع          عل - ا عقلي - وهم قادرون    .روابطهم العرقية 
  . مع بيئتهم غري املسلمة والتأثري فيها)للتفاعل( ،غريهم من اجلاليات األخرى

     كما أن هلم بنيتهم التحتية اإلسالمية اليت تضم املدرسة العليا للدراسات اإلسالمية            
إسـنا  (لية   واجلالية اإلسالمية يف أمريكـا الـشما       ،)فرجينيا( يف ليسربج    ،االجتماعية

I.S.N.A( وجملس العالقات األمريكية )I.I.S(يف لوس أجنلوس .  
 وأصـحاا   ، تتفاعل مع الرؤية األمريكية حوهلا     - على قلتها    -     وهذه املؤسسات   

لكل من يهمه األمر( يف شرح اإلسالم امستغرقون متام(.  
   التحدي-ج 

 اجليـل   :ا وأمريكا الشمالية هو        إن التحدي األكرب الذي يواجه املسلمني يف أوروب       
 ، الذي ينبغي أن يؤسس جمتمعات إسـالمية خمتلطـة بالكامـل           ،الثالث من املسلمني  

  .وستكون حمكومة بعامل أو أكثر من العوامل العرقية
 وبأكثر قدر علـى     ،     وهذه اتمعات املتكاملة ال بد أن تركز بأقل قدر على ذاا          

  .عوة إلسالم عاملي نقي غري مشوب من أجل الد،العامل احمليط ا
  
  
  
  

دف إليه؟: اثاني ما الذي  
  : اإلصــرار-1
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 فإن معظم املسلمني    - وحىت اآلن    -     كما شخصنا   
 وعلى العكـس مـن       -املهاجرين إىل أوروبا الغربية     

 خرجـوا  -إخوام وأخوام من املسلمني األمريكان     
ا املعاملـة    ولكي جيـدو   ، عن التسامح  امن ديارهم حبثً  

  . على أساس من القانون واإلنصاف،الالئقة
ـ    - هو اآلخر    -     وهذا االحتمال    ا رمبا كان طبيعي 

بالنسبة هلؤالء املهاجرين الذين ليس من السهل عليهم احلصول على جنسية البلد الذي          
كما يف أملانيا، هلماارتضوه مهجر .  

   بالترحيل واإلبعاد ( بترك بالد املهجر      حتت ضغط املخاطرة   ا     وما دام اإلنسان واقع( 
  لذا فليس من املبالغة أن نقـول إن          )على الدعوة ( ال ميلك اإلصرار       - ا غالب -فهو  

 يعرفـون   - ورغم ماليني املسلمني الذين يعيشون وسطهم        -الشعوب األوروبية اآلن    
   ق من خـالل   مما كانوا يعرفون حني دفعهم الفضول ملعرفة الشر    اعن اإلسالم أقل كثري

  .االستشراق وأدب املغامرة
  .  ولكنه حقيقة. .شيء مؤسف

  : التفــاؤل-2 
           فقط  - ا     ومهما كان احلال فإن عجز العمل الدعوي يف القارة العجوز ليس راجع 

 ، واستغراقهم يف شؤوم اخلاصـة     ، ومستواهم التعليمي  ، للحالة اهلزيلة للمهاجرين   -
  .وأمور مواطنهم األصلية

ـ  ،فهناك قدر ال بأس به من التشاؤم القاهر الذي يدخل ضمن األسباب                 ا انعكاس 
  )2(لالجتاهات السلبية املتأصلة ضد اإلسالم يف أوروبا 

يف أحـسن   " التسامح  "      ومن الطبيعي أن نفترض أن املسلمني ميكنهم أن يتوقعوا          
  .يف أسوئها" التمييز "  و،األحوال

   احلكمـة التكتـيكية-3 
 - وأال نكون    ، أن نتأىن يف رسم أهدافنا     - ا حقً -   قد يكون من احلكمة التكتيكية        

  . خياليني عند رمسها-كذلك 
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  . وفق املوازين الدينية، قارة متعددة األديانا مل تكن أبد- رغم كل شيء -فأوروبا 
اسـة   مح - املبنية على احلماسـة      ،     واحلق أن تقاليدها املوروثة يف التعصب الديين      

 ظل  )اإلسالم( كانت بسبب ظهور دين جديد       ، وروح االنتصار  -التبشري بالنصرانية   
  .ميثل جلماهريها مشكلة نفسية كبرية

 هو الـدين    - ا على عكس البوذية مثلً    - أن اإلسالم    ا     ومما جيعل األمور أشد سوءً    
 وذلك على   ،نية والفكرة القادرة على مناوأة النصرا     ،الوحيد الذي اعترب التهديد األكرب    

  ..مدار أكثر من ألف سنة
ـ     )يف نظر النصرانية  (فهل ميكن أن نتوقع أن اإلسالم املهرطق         أو  ا، ميكن أن جيد ترحيب 

  !   ؟يشجع وجوده اآلن
 يف ليلة واحدة تلك اآلثـار األثيمـة         - ا نفسي -     إننا ال ميكن أن نتوقع أن تزول        

 واحملاوالت املتكررة لفتح    ،نذ احلروب الصليبية   اليت بدأت م   ،للدعاية املضادة لإلسالم  
  . وهي حتمل الصورة النمطية ذاا للمسلم، إىل القرن العشرينا وصولً،العامل اإلسالمي

     فهل من املعقول أن نفترض قبوهلم ارتفاع منارات املساجد جبانب الكاتـدرائيات            
    ؟ كما هو من الناحية النظرية،من الناحية األيديولوجية

 ولو بشيء من    -     احلقيقة أنه حىت لو قُبلت عملية إنشاء منارات حمدودة االرتفاع           
 صـلى   - رسول اهللا    ا أن حممد  )يشهد( فإن مقاومة األذان الذي        -التذمر هنا وهناك    

 اللهم إال يف بعض األماكن النائيـة مثـل          ، وصالبة ا أمر يلقى عناد   -اهللا عليه وسلم    
  .فينكس يف أريزونا

 فقد يكون من احلكمة عدم إثارة خماوف الناس         ، ومع قولنا بأن هذا الصراع متوقع         
 عرب  - الذين برجمت عقليام     ،بفرض تغيري جذري للنموذج املتكون يف أذهان الغربيني       

  . بواسطة محالت التضليل املدروسة، بشكل معاٍد لإلسالم-القرون 
 يبدو وكأنه ديد لنمط     ،سالم يف انتشاره       ويتمثل احملذور اجلوهري يف حقيقة أن اإل      

 ، والـال أدريـة    ، وإذكاء الشهوات  ، ابتداًء من الفردية املفرطة    ؛احلياة الغربية بكاملها  
  . وأكل اخلرتير، وشرب اخلمر،وانتهاًء بالتدخني
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 هـو   - يف حالة إحراز جناح واضح وسريع          -     وإن اخلوف من رد فعل شعيب عام        
  ر متاموكـذا   ،وهذا يفسر منو األجنحة اليمينية كما يف فرنـسا وأملانيـا           .اخوف مرب 

  . اليت تتبىن برامج متهورة ضد اإلسـالم       ،عالية التسلح اموعات األصولية النصرانية    
  . أن حنذره- ا حقً-األمر الذي جيب 

نعـم إن معـاداة     . . أنـهم غـري معـادين لإلسالم    – ا سياسي -     وغري صحيح   
 أما معاداة اإلسالم والعـرب      ، وغري قانوين  - هناك   -سامية شيء حمظور    اليهودية وال 

   .فنعم
   حتـدي التـنوير-4

      ا     إن التشاؤم بشأن فرص الدعوة يبدو أمر بناًء على اتـساع وجهـة       ، بقوة ا مربر 
 ال بـد أن     ،النظر احلداثية القائلة بأن اإلجنازات الغربية فيما بعد التنوير هي قيم عاملية           

   .ى على مستوى الدنيا كلهاحتاك
 والنظـام   ،)3( إىل نظام وستمنستر الدميقراطي      - قبل كل شيء     -     ويف هذا إشارة    

 مبـا فيهـا     - والصياغات الغربية حلقوق اإلنـسان       ، والعلمية ، والعلمانية ،اجلمهوري
 - بأشكال متفاوتة    - وحىت التعددية فيما بعد احلداثة تفترض        -مساواة وحترير املرأة    

  .أن اإلسالم يتعارض بشكل أساسي مع برامج العوملة الثقافية والسياسية
  : بل القبول، ليس التسامح-5

 يف كل مكان    - أسلّم بقوة أنّ على املسلمني       - ضد كل التحيزات     - فإنين   :     وبعد
  . إىل القبول: أن يهدفوا يف دعوم إىل ما هو أكرب من التسامح-بالغرب 

 أن التسامح قد يساوي     - منذ مائيت عام     -ن ولفجانج فون جوته          وقد أدرك يوها  
ـ     اإن التسامح الديين ينبغي حق    ( :اإلهانة حني قال   ـ  ا، أن يكون اجتاها انتقالي إىل  ا مؤدي 

  .) أما التسامح املطلق فإنه يساوي التحقري واإلهانة.القبول
 تقتـضي االعتـراف     )4( 48/ كما وردت يف سورة املائـدة      ،     إن التعددية األمينة  

 وليس جمرد التسامح    - ألن القبول    ، وهذا اهلدف جوهري   . القبول والتساوي  :املتبادل
-           وسيصري  ا، هو الذي سيوضح أن األقليات اإلسالمية وأنشطتها هي أشياء عادية متام 

   . يصري يف حالة تطبيع كاملة)حينما وأينما(اإلسالم يف أمان 
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  )تاماالعتياد ال( حالة التطبيع -6
 ميكن أن يالحظ يف دمـشق أو        - يف ضوء التعددية الدينية      -     إن ما يعنيه التطبيع     

  . كما ميكن أن يالحظ يف أمريكا الشمالية كذلك،القاهرة أو عمان أو استانبول
 أصبحت  - فيما بني نصارى أوروبا      -     وبعد قرون من احلروب النصرانية الداخلية       

 لكي ترى كنائس الكاثوليك وكنائس الربوتستانت       -قدير   على أقل ت   -األمور عادية   
 فعندما يضاف املسجد    ،ولكن هذا ال يكفي   . . أو تقاربت يف قلب املدينة     ،وقد جتاورت 
 احلديث عن التطبيع يف أوروبا وأمريكا الشمالية وعن         - عندئٍذ   - ميكننا   ،على املشهد 

  .تطوره
 فقـد قطـع الـس       ،عنيه حالة التطبيـع    ملا ت  ا     وتعطينا الكنيسة الكاثوليكية مثلً   

 يف  ا كبري ا قطع شوطً  - الذي انعقد يف روما أوائل الستينيات        -االستشاري بالفاتيكان   
 - وال تـزال     - لكن رومـا رفـضت       ،االعتراف باإلسالم كطريق صاحل للخالص    
يف هذا السبيلا أصيلًااالعتراف مبحمد صلى اهللا عليه وسلم مرشد ..  

فقط حينما يقبل حممد صلى اهللا      . . بني القبول والتسامح   ا الفرق ملموس       وهنا يبدو 
 فإن ) هللا عزوجلاوكذا القرآن الكرمي كالم   ( هللا تبارك وتعاىل عندهم      اعليه وسلم رسولً  

 سـيكون عندئـٍذ     - بني أكفاء     الذي سيكون  -احلوار الالهويت النصراين اإلسالمي     
  .امعقولً

  
Arab American religions  

   ما الذي حيتاجه الغرب:اثالثً
   الطلب مقابل العرض-1
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     يف رأيي أن الدعوة اإلسالمية          
 فقـط   - يف الغرب    استحرز تقدم 

الك  اإلسالم هن    حينما يقبلون  -
  .كشيء عادي

ــن أن  ــع ال ميك      وإن التطبي
 أمام الغربيني بأم ال هم هلم إال احلصول على شيء ما             -حيدث حينما يظهر املسلمون     

  بل عندما يظهرون كأشخاص      ) أو القبول  ، أو احلماية القانونية   ، أو املواطنة  ،التسامح(
 حيتاجه الغربيـون    ا شيئً ،ضح ينقص الغرب بشكل وا    ا شيئً ، يقدمونه ا هام اميلكون شيئً 

  .بشدة لكي يستمروا كحضارة
 وبالذات للجيل الثالث مـن      -     وإن استراتيجيات الدعوة الصحيحة بني الغربيني       

 ، حتتاج قبل كل شيء إىل حتليـل متـوازن للثقافـة الغربيـة املعاصـرة          -املهاجرين  
نيات الشافية لإلسـالم     وينبين على هذا لزوم التقدمي املقنع لإلمكا       .وللمعتقدات هناك 

  .)اإلسالم وســيلة عالج(
   النصر الفارغ-2

     ا،قد يكون الغرب قد انتصر أيديولوجي ا، وعسكري وقـد   .  على الشيوعية   ا واقتصادي 
 القوة العظمـى الوحيـدة      - منذ اختفاء االحتاد السوفيييت      -تبدو الواليات املتحدة    

  .الباقية
 ، ذا اجتاه واحد اضطراري    اية واالقتصادية تبدو طريقً        كذلك فإن العوملة التكنولوج   

  . ومن الغرب إىل الشرق،يتجه من الشمال إىل اجلنوب
     ونسبة من يعرفـون     ، بالدخول املالية العمالقة   ا     وقد يبدو الغرب هو القائد اعتبار 

 مبا فيها املـشاركة     ؛ وضوابط حقوق اإلنسان   ، ومتوسطات األعمار  ،القراءة والكتابة 
  .لسياسيةا

    هل هذا هو الفردوس الذي على               ؟ ماذا بعد  :لكن.. اً     هذا كله قد يكون مسلّم     
 ويتضخم االسـتعداد    )كما يرى فرانسيس فوكوياما   (أثره تدق نواقيس اية التاريخ      

   ؟)كما يرى صمويل هنتنجتون(لصدام دموي مع احلضارات األخرى 
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 أزمة وجودية علـى املـستويني النظـري      - يف مفهومه العميق     -     إن هذا يشكل    
   .والتطبيقي

  : نقض التنصري-3
 فإن من الـضروري     ،          ولتقدمي تصور صحيح للحالة األخالقية يف العامل الغريب       

  : مبقاييس التاريخ اإلنساين العاملي ؛إدراك تفرد احلضارة املعاصرة
ون روابط تربطه خارج حدود      يعيش د  ،فهي متثل أول جمتمع عرفته البشرية يف تارخيها       

  !)غيبية إميانية(البشرية 
أو علـى   ( يقوم على أسس معرفية إحلادية       - يف احلقيقة    -وأول جمتمع عرفته البشرية     

  .)األقل ال أدرية
 عصرها الذي ميثل اخلـروج      - أكثر من الواليات املتحدة      -     وقد دخلت أوروبا    

قد اخنلع األوروبيون من النصرانية إىل حد        ول .)عصر ما بعد النصرانية   (على النصرانية   
 - وبالكاد يف جانب العلـم       . يف السياسة أو االقتصاد    ا حمركً امل تعد النصرانية فيه عاملً    

  .)الشخصية(  ويف األخالق اخلاصة -فهي ال تؤثر يف إنتاج التكنولوجيا
 تتـدثر بأزيـاء    ال تزال- يف احلياة العامة -     ورغم أن عدةً من املفاهيم األخالقية       

. . والنسبية األخالقية حتكـم أوروبـا      ، واإلحلاد الفلسفي  ، فإن املادية املطلقة   ،نصرانية
  .وهذه حقيقة قائمة يف امليادين كلها هناك

 فإن سقوط الـدين     ،     واحلق أنه برغم جيوب اإلحياء النصراين املوجودة هنا وهناك        
 كانوا  - من النصارى واملسلمني     -يف الغرب قد وصل حلد أن جنود العصور الوسطى          

 وحىت يف أسوأ فترات املواجهة األيديولوجية       ،يؤمنون باهللا تعاىل ودينه أكثر منهم اآلن      
كانوا يعرفون عن الدين أكثر مما يعرفون اآلنافإن الناس عموم !  

  : عصر ما بعد النصرانية-4
لكنائس قائمة كمعاهـد أو      فال تزال ا   ،          أنا ال أزعم هنا ان النصرانية قد زالت       

 وال تزال التأثريات بعيـدة املـدى        ، وال يزال البابا يلقي أوامره للجماهري      ،مؤسسات
  . معنا لوقت طويل- وستظل -للتعاليم النصرانية باقية 
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تنـدفع يف   ) تعـود إىل اجلـذور األوىل     (     والواقع أن هناك حركة تبشريية أصولية       
 -  خاصة يف الواليـات املتحـدة      - ألصولية النصرانية  متمثلة يف امليليشيات ا    ؛طريقها

 ونشرها عرب اهتمامـات وتقنيـات       ،كما أن هنالك حماوالت كهنوتية بتبين النصرانية      
   . مرة أخرىا على أمل جعل اإلميان النصراين أشد رسوخ؛عصر اإلعالم

ني لتعاليم   املطبق - أن النصارى احلقيقيني     - كما ذكر القرآن الكرمي      -          واحلق  
 للتعاون مع املـسلمني يف      - على املستوى احمللي     - ا هم األكثر استعداد   -النصرانية  

 وهذا حق يف جانب املعسكر الربوتستانيت أكثر منـه يف جانـب             .الشؤون االجتماعية 
  .املعسكر الكاثوليكي أو األرثوذكسي

غـرب قـد صـاروا           وهؤالء النصارى يعلمون أم كما أصبحوا أقلية دينية يف ال         
 يطفون يف حبـر مـن اإلحلـاد دائـم           ا وهم مجيع  ،يركبون القارب نفسه مع املسلمني    

  .االتساع
     من التيه الديين الذي يشكل ظـاهرة نـصرانية          ا     وباإلضافة إىل ذلك فإن مثة نوع 

 وحيسون بالفراغ يف أثناء حبثهم عـن        ، فالشبان الذين يضلون طريقهم يف احلياة      ،عاملية
  ومن مذهب   ، ينتقلون من مرشد روحي إىل آخر      ، وعن االنتماء والسلطة   ،ديينمرسى 

 مبا يف ذلك األشكال املستغربة مـن البوذيـة          ،ضيق االنتشار قليل األعضاء إىل مثله     
   .واألرواحية والنحل األخرى اجلديدة

  : مشروع احلداثة الفاشل-5
 ولن يبشر على كل     ، يبشر  ال - إىل جانب ردود الفعل املعاكسة       -          وهذا كله   

 واإلفـرازات   ، أو للمشروع احلداثي   ،حال بتغري درامي ثوري لألمنوذج الغريب املهيمن      
  .املتواصلة ملا يسمى عصر العقل وتنوير القرن الثامن عشر

     واملسلمون الذين حياولون أن يواجهوا هذا املوقف ينبغي أن يصدروا عن حتليـل             
  . والفائق اخلطورة، الفائق النجاح هلذا األمنوذج،شديد العمق

   التنوير)تنقيح(تعديل .  أ
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 - ا أو كثري  ا قليلً - قد تطورت    ،          إن التواريخ العقلية للعاملني الغريب واإلسالمي     
 )وجل عز( حىت عصر النهضة الذي فيه حتول االهتمام يف الغرب من اهللا             ،بشكل متوازٍ 
  .إىل الفرد

 حني حرر   ، النصراين يف النصف الثاين من القرن الثامن عشر             وجاءت فترة التوقف  
 بتعزيز مكانة العقـل     ،املفكرون األوروبيون أنفسهم بشكل تدرجيي من هيمنة الكنيسة       

  . باعتباره السلطة العليا يف قضايا اإلميان؛البشري
 م  1596( من الفالسفة أمثال رينيه ديكارت       - بالطبع   -     وكانت األمساء الكربى    

 وكذا من الكتاب الكبار     )م1804 -م  1724( وجوتفريد ويلهلم ليبنتز     )م1650 -
 -م  1729(وجوولد إفرايـم ليسنج    ) م1778 - م   1694(مثل فرانسوا فولتري    

 وامللك فردريك الثاين    )م1832 -م  1749( ويوهان ولفجانج فون جوته      )م1781
  .)م1832 -م 1749(الكبري ملك بروسيا 

 )5( لكنهم كـانوا طبيعـيني       ،شخاص مل يكونوا مالحدة باملعىن املطلق          وهؤالء األ 
  . ال من خالل الوحي، يدرك من خالل االنطباع واملالحظة،يؤمنون بإله واحد

 ومن  ، بل حترير اإلنسان من النماذج اخلانقة      ،     ومل يكن هدفهم القضاء على األديان     
  . وسيطرة الكنائس النصرانية،الظالمية
 فليس مـن    ، والعقل ، والتسامح ،على ضوء إصرار التنويريني على حرية الفكر           و

 ا نظري -املدهش أن يعترف دعاة هذا االجتاه من أمثال ليسنج وفردريك الثاين وجوته             
 على النصرانية القائمة علـى      ا بأفضليته عقلً  - بغري أن يعنقوا اإلسالم      - أن يعترفوا    -

  .التثليث واخلرافات
  )6(وير إىل العدمية من التن. ب

 خـالل القـرن     - انعتاق التنوير    -     ومن املؤسف أن االنعتاق من ربقة الكنائس        
 ومل تعد مقوالت الكنائس هي وحـدها        . حتول إىل انعتاق من الدين كله      ،التاسع عشر 

وصـارت  ) تبـارك وتعـاىل  ( بل امتد األمر إىل اإلميان باهللا ،اليت تعد اآلن غري منطقية    
  .البشرية ال اهليمنة اإلهلية هي املقياس النهائي للحكم على األشياء كلهااحلاكمية 
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 والعلم الذي صـار عقيـدة غـري         - ا الذي صار دين   -     والواقع أن العقل نفسه     
 قد أصبح ميثل اآلن وصفة للحقيقة غري قابلـة          )كما كانت الكنائس من قبل    (متساحمة  
  .للمدافعة

 فقد أله   )والتخلي عن اإلميان باهللا سبحانه    ( الربوبية        ومن خالل قضائه على عقيدة    
  .)7( كما يف الشيوعية أو الفاشية ، أو ألّه الدولة،اإلنسان نفسه

 - 1804( لويفنج أنـدرياس فويربـاخ       :والشخصيات اليت مهدت هذا الطريق هم     
 -م  1809( وتـشارلز دارويـن      )م1883 -م  1818( وكارل ماركس    )م1872
 - م   1856( وسيجموند فرويـد     )م1900 -م  1844(تشه   وفردريك ني  )م1882
 الذين كانوا اآلباء الروحيني هلذه اإلخفاقات الكـربى يف أوروبـا القـرن              )م1939
  .العشرين

ـ       ، قد مات  )عزوجل(     وحني أعلن نيتشه أن اهللا       ويف . ا فإن كل شيء قد صار مباح
سـة هـوبز الفرديـة       فـإن سيا   -ن   وعند انعطافة القرن العشري    -هذه املرحلة فقط    

   .أخالقية تكون قد فرضت نفسهاالال
  : خصخصة الدين-ج 

     ولسوء حظهم فـإن     . وال تزال  ، خاسرة ا     وضد هذا الرتوع خاضت الكنائس حرب 
 ، وتسوية  األمـور بطريقتـها      ،بعض الكنائس الربوتستانتية أرادت التغلب على ذلك      

  .ا أو قطعت عالقتها ،فأخرجت نفسها من املوضوع كله
 مل  - وفيهم بعض رجال الكهنوت      -     وعلى هذا فإن معظم الربوتستانت يف أملانيا        

  . وقداستها– عليهما السالم - أو عذرية مرمي أمه ،يعودوا يؤمنون بقداسة املسيح
 أن بعض مبشريهم باتوا يقـدمون أنفـسهم         - ألول وهلة    -     بل ال يكاد يصدق     

بعد املوت أو كفرٍة باحلياة ا،كشواذ جنسي.  
ـ  ا ذاتي ا شيئً - بشكل كامل    -     وعليه فإن اإلميان يف الغرب قد صار         أو   ،ا انتقائي - 

   . مسألة شخصية-بتعبري أوضح 



 133

   التحررية املدمرة-د 
 كمصدر وضامن للقـيم     -) سبحانه وتعاىل (          ومبجرد إقصاء اإلله عن عرشه      

  .ل االجتماعي تفشيا مبعدالت خطرة فإن النسبية اخللقية واالحنال-األخالقية 
 بـإطالق العنـان     ؛ تـدمر نفـسها    - حبق   - )الليربالية(     وقد أصبحت التحررية    

  . دون تقدمي أطر أخالقية كاحبة وجديرة بالثقة،للعواطف اجلاحمة
     ويف حني يبدو بعض األشخاص االستثنائيني قادرين على سلوك مرتضى يف سـبيل             

 منهم بكرامـة    ا أو إدراكً  ، من القانون الطبيعي   ا انطالقً - حيام   التحكم األخالقي يف  
 فإن مجاهري الناس بدوا غري قادرين على االحتفاظ مبستوى مقبـول مـن              -اإلنسان  

عن الدينااألخالقية بعيد .  
 سعداء بأن يستوفوا حظوظهم من السعادة بطريقتهم اخلاصة كما يقول           ا     وهم غالب 
  .ويليام أوفَلْس

كما يرمز له باحملارق اهلولوكوست أو أساليب اإلبادة  (    واحلق أن التفسخ األخالقي      
 باياراته الكلية يف ظـل      ، خالل القرن العشرين   ا هو الذي صار أكثر وضوح     )الكاملة
  . واالستغالل الرأمسايل،)8(الصربية  والشوفينية ، والشيوعية،الفاشية

 مبا فيها   -هذا القرن أشد احلروب على اإلطالق            وهل كان من املصادفة أن يشهد       
  إىل جانب احملاوالت املروعة لإلبادة الصناعية موعات         -احلروب الكيماوية والذرية    

 وكـذا   ، والشواذ يف أملانيا النازيـة     ، والغجر ، واليهود ، الفالحني يف روسيا   :من البشر 
  ؟املسلمون يف يوغوسالفيا السابقة

صادفة أنه ال البابا وال الكنائس وال مواثيق حقوق اإلنسان كانت                وهل كان من امل   
  قادرة على كبح هذا املد التدمريي اهلائل؟ 

  : التطبيب الذايت- هـ 

 - ببساطة   - باعتقاد أن ما يشهدونه هو       ،     خيدع بعض املراقبني أنفسهم يف الغرب     
 يف عامل دائم    ،وعة أخرى حركة انتقال عادية من جمموعة من القيم واألخالقيات إىل جمم         

  .التغري
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   :     وهذه النظرة خطأ من جهتني
 مثل حـب املـرء      ، وغري قابلة للتغري على اإلطالق     ، هناك قيم دائمة غري موقوتة     افأولً

  . وعدم التعذيب مهما كانت الظروف، وعدم قتل األبرياء، والعناية بالوالدين،ألوالده
ا األجيال الشابة املعاصـرة         فإن بعض ما يسمى بالقيم       ا     وثاني اجلديدة اليت حتتفي

  . ما دامت تصادم هذه القيم اخلالدة،هي قيم غري مقبولة
 وكـذا مـنح     ،)9(     واملثال على ذلك حالة امرأة حامل ترى أن رِحمها ملك هلـا             

 أي عدم املخـاطرة بـشيء       )حق اخلوف ( ويصدق على هذا ما يدعى       ،الرخص للقتل 
 الذي أعلن عنه أعضاء أحزاب      )حق التسميم ( وما يدعى    ،تمعشخصي ألجل عيون ا   

 باستباحة اسـتخدام املـواد      ؛ ليربر بعض الناس أسلوب التدمري الذايت      )البيئة(اخلضر  
  . بشكل سيئ،السامة

 ميكن حتديد أبـرز مالحمـه       - من سان فرانسيسكو إىل برلني       -     إن اتمع الغريب    
  :باآليت

 األمهـات   -املعـدالت املربكـة للطـالق       (يف نظام األسرة      االنكسار املشؤوم   . 1
 )ا أي املهجورين أيض   ؛ األطفال الذين يعيشون دون والدين     - املهجورات   -الوحيدات  

  :وهذا مشفوع بـ. .مما ينذر بايار كلي للمجتمع بأسره
 ، واملمارسات اجلنسية غري القانونية واملنحرفـة      ، والدعارة ،إساءة معاملة األطفال  . 2

  . وارتفاع معدالت جرائم األحداث اجلاحنني،والعنف الطاليب
 يف  ا اليت انتشرت إىل حد صار معه العامل الغريب مـدمن          ،إساءة استخدام املخدرات  . 3

 - عقاقري هلوسة    - هريويني   - كوكايني   - مارجيوانا   - سجائر   -كحوليات  (جمموعة  
  .)إخل... النشوة-سبيد 

 ا فالتلفزيون واإلنترنت أيض   ا، دائم ا كيماوي اربيون ليس إدمان  واإلدمان الذي يعانيه الغ   
ارمبا صارا إدمان.  

 فالغريب يعيش اآلن يف  ا، ساري ا معدي ا مرض اوقد صارت تلك  أيض    . .الفردية املفرطة . 4
 ، يعيش كمخلوق منعـزل وحيـد      ،مدن عاملية إلكترونية هائلة ومشبعة بالتكنولوجيا     
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 ورمبا  ا، يف عامل افتراضي أكثر منه واقعي      ،شة كمبيوتره الشخصي  وينحين خبوف أمام شا   
  . ومواد الكمبيوتر اجلنسية، عرب مكاملات اهلاتف،اندمج يف إشباع رغباته اجلنسية

  : صبغ اتمع بصبغة اقتصادية- و 

 لتـأثريات االقتـصاد     - بشكل رئـيس     -     ويعزو اخلرباء الغربيون هذه الظاهرة      
 تفعيل ، الكفاية: أو جيعله ذريعة حبسب مطالب الصناعة     ، يشيئ اإلنسان   الذي ،الرأمسايل
  .إخل.. تسريع اإلنتاج، السعي للوصول إىل احلد األقصى للفائدة،الناتج

  أن اتمع    - يف سياق التعرف على أمراضهم الكبرية        –     وهم كذلك يشخصون    
ن أشد برودة منها قبـل مـدة         وأن العالقات اإلنسانية تصبح اآل     ،الغريب خيسر متاسكه  

  .وجيزة
 فإننـا   ، من التبشري أو الدعوة إىل رد أمريكا إىل الطبيعـة          ا     واحلق أننا نرى أنه بدلً    

 وإذا كان ما يدخل يف االعتبار عـادة  .نشعر باحلاجة إىل إنعاش طريقة احلياة األمريكية      
 ااعة الزمنية اليت نعيشها       فإن أمثن ما منلكه يف      ،هو قيمة ما حيمله اإلنسان من األسهم      

   . الوقت:هو
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؟ ما الذي ينبغي أن يقدمه اإلسالم:ارابع   
   نشر السمو الروحي بني عامة الناس- 1

  ، أزمة ثقافية آنية: يعين أن الغرب يعيش يف أزمة- بأمانة ونزاهة -ما وصفته      إن 
رغم كل املنجزات الغربيـة يف جمـاالت        
  .الدميقراطية وحقوق اإلنسان والتكنولوجيا

     أزمة سوف تنتهي إىل السقوط الغريب      
السريع بعد فترة وجيزة من سقوط منافسه       

  العامل الشيوعي الـذي انـسحق      ،الكوين
  .م1990حوايل عام 

واليــوم فــإن القــضية ليــست قــضية 
الربوليتاريا االقتصادية القدمية اليت أسسها     

إن . .كارل ماركس هي اليت دد الغـرب      
 اليت فرختها مائتـا  )كما يقول والتر ليهمان(الذي يتهدده اليوم هو الدعوات الروحية  

  .سنة من احلداثة
  : حنو أمنوذج ديين- 2

 لذا فإن   ؛ اخللقية يف الغرب متتد جذورها إىل تطورات عمرها مائتا سنة          ذكرنا أن األزمة  
انقد لعقالنية احلداثة هو األمر األشد أمهية      - كما يتضح    - ا جذري .     اولـو أن حتريـر 

من وهم احلداثة قد جنح فإن الرجل الغريب قد يتمكن مـن تغـيري طريقتـه يف                  احقيقي 
  .التفكري

 فإن األمر يتطلـب     ، عن طريق تسميم ذاته    اري نفسه ثقافي       وإلنقاذ الغرب من تدم   
 ،إعادة تأسيس روابط شديدة الفاعلية من خالل إعادة تقدمي مفاهيم األلوهية واملقدس           

        conditio humanaوإعادة االعتبار للدين كرد فعل معقول للحالة اإلنسانية 
  .نقصه األسس العلمية اخلالصة لكونه ت)10(مع عدم االعتداد املطلق بالعامل الوضعي 

  .)للنظر إىل العامل( فإن املطلوب هو أمنوذج ديين جديد لتفسري العامل :وبعبارة أخرى
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ا     وشكر     أن  - مبشيئة اهللا تعاىل     - أنه من خالله ميكن      ا لإلسالم الذي أنا مقتنع متام 
   .يقدم ذلك

  ا الدين التلفيقي لن يقدم شيئً-أ 

 أن اإلميان النصراين ميكن أن ينقذ الغرب من مزيـد مـن             - انظري -     أنا ال أنكر    
  .االحندار حنو الكارثة

 ألن هذه العقيدة قـد      - ا عملي -     لكنين ال أعتقد أن النصرانية ميكنها فعل ذلك         
  ا ال تبدي احليوية الضرورية لتغـيري        ، من مصداقيتها يف الغرب    افقدت الكثري جدوأل 

  .اجتاه املسرية
 مقتنع  أنه ليس مثّ نظام مطلق للتفكري ميكنه أن حيقـق             - يف الوقت نفسه     -    وأنا   

 املنبنية على   ، املستنرية )التحررية( ال البوذية وال الليربالية      ،قوة أخالقية يف اجلسد الغريب    
  .القانون الطبيعي

فرها إال   لقوة ال يستطيع أن يو     ،     وإن االختيارات األخالقية تتطلب دوافع أخالقية     
 ، هللا تعاىل أن هذه الدوافع مغروسة بعمق يف صميم كل فرد وفطرته            ا وشكر ،دين حي 

   . فهي أعجز من أن حتقق هذا)11( الزائفة أو التلفيقية -فأما األديان اإلسربانتو 
   اإلسالم قادر على التغيري-ب 

 بـالرغم مـن     ،     أعتقد أن اإلسالم ميكنه أن يقدم كل ما حيتاجه أمر إنقاذ الغرب           
 ، والفقـر  ، كاألمية :عوامل النقص اليت يعانيها العامل اإلسالمي  من املعوقات والرذائل         

 ، وقلـة التحمـل    ، وزرع الفـنت   ، والبالدة ، والتعذيب ، والظلم االجتماعي  ،والفساد
  . واملادية املتزايدة، والتمييز ضد النساء،واالنفراد بالسلطة

 وسيأيت  ،بالرغم من العيوب املنتشرة بني املسلمني      ،إن اإلسالم قادر على إنقاذ الغرب     
   .مزيد من التحليل التفصيلي لذلك
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  : دئة أمريكا- 3 
 ، الـضائع  )تـاجنلوود (ريكان من جيل         يف أوائل السبعينيات حلم الوجوديون األم     

 من ذلك فإننا نشهد     ا وبدلً ، حلموا بإعادة أمريكا إىل الطبيعة     )12( )أبناء الورد (وجيل  
  .مخودها وسقوطها

 وبـشكل أكثـر     ،     واحلق أن درجة احلرارة االجتماعية يف الغرب كله بط بشدة         
مع جيل الكمبيوتراوضوح .       

 بني مطلب السيد املسيح عليه الـسالم        ا صارخ اه جيد تناقض  وحيثما ينظر اإلنسان فإن   
 حيث الناس   ، وبني ما يلحظه املرء من منافسة ال ترحم        )أحب جارك كما حتب نفسك    (

   . بسعادم الصغرية اخلاصة)كالشرانق االجتماعية(منشغلون 
  : بث دفء العالقات يف أمريكا-أ 

 .عجاب حلسن تعايشهم االجتمـاعي     يلقون اإل  - على كل حال     -     إن املسلمني   
 ويلحـظ   ، حيث يعانق األخ أخاه حـني يلقـاه        ،ودفء لقاءام يلحظ يف كل مكان     

 كيف استطاعت االحتادات اإلسالمية أن تبين       - بشيء من عدم التصديق      -الغربيون  
  . حيث يتطوع عمال البناء بالعمل أثناء العطالت،مراكز إسالمية جبهود أعضائها فقط
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 كم من باحث عن دين جيد طريقه إىل اإلسالم بسبب ما يلحظه مـن         :نية أقول      وثا
وهـذا  ) 13( لقد نزعوا عن الدين خصوصيته الكنـسية         .الود الشديد بني املسلمني   

   .يعجب الشبان كثريا
  : التماسك العرقي-ب 

 بشكل واسـع مـن اإلجحـاف        غرباء     ليس يف أمريكا وإسرائيل وحدمها يعاين ال      
 من متييز عرقـي     - أكثر من ذي قبل      -فاملهاجرون املسلمون صاروا يعانون      ؛العرقي
 ويدقق  ، حيث تؤخذ املعلومات   ؛ ميكن أن يشبه حالة التدقيق األمين يف املطارات        ،وديين

  .يف حالة كل راكب
 لكننا نعلن مـع     ؛     ولسنا نزعم أن اإلسالم استطاع استئصال التمييز العرقي كليةً        

  . أن يقارع هذا الشر- كما استطاع اإلسالم -  مل يستطع دين  أنه)جيفري النج(
     واحلق أن استمرار وجود مساجد السود يف الواليات املتحدة يرجع أكثر ما يرجع             

  . ال إىل نوع من الفصل العنصري يف اإلسالم،إىل موقع املسجد
ملـان الـذين        ولكوم حساسني من هذه املقولة فإن الربيطانيني والفرنـسيني واأل         

؛ اعتنقوا اإلسالم استمروا يف مقاومة اإلغراء بإنشاء احتادات قائمة على أسس عرقيـة            
 ، أنشؤوا احتادات إسالمية يف كل من بريطانيا وفرنسا وأملانيا         - من ذلك    ا بدلً -لكنهم  

  .ونظموا لقاءات للمسلمني املتحدثني باإلجنليزية أو الفرنسية أو األملانية
 يف اتمـع    )العـرق ( بسبب عدم اعتبار     ،نقوا اإلسالم من أول وهلة    وكثريون قد اعت  

   .احمللي
  :حرار املؤمنون األ-ج 

 حبساسية حنو السلطة القائمة علـى       - ا غالب -     يتصرف كثري من الشبان الغربيني      
وإن مما يلفت انتباههم لإلسالم كونه جيتنـب األشـكال النمطيـة            . .النفوذ الكهنويت 
  .نائس يف مؤسساتهاملشاة للك

     واحلق أنه ال شيء من األفعال العبادية اليت فرض على املسلم أن يأيت ا يـستلزم                
  .تعاون أوحضور مسلم آخر
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ـ    )أي بالغ غري جنب   (     وأي مراهق مؤهل لقراءة القرآن الكرمي        أن  ا ميكنـه تلقائي 
 والفتـوى ليـست     ،هكما أن كل مسلم ميكنه أن خيتار مذهب       . . يف الصالة  ايكون إمام 

 والـزواج يف    )بابـا ( وخادم احلرمني الشريفني يف مكة واملدينة ليس         ،ملزمة إال بذاا  
  .اإلسالم بال أسرار مقدسة

وساطة بينهم وبني اهللا تعاىل علـى       (نفي املسلمني إمكانية احلاجة لشريك ثالث       ي     و
 فال  ،كن للمرء أن يتخيلهم    الذين مي  ، فإم يبدون أشد املؤمنني حرية     )الطريقة النصرانية 

 وال طقوس مقدسة ميكن أن تتدخل يف العالقـة بـني            ، ال قسيس  :شيء يضغط عليهم  
  .املسلم وخالقه سبحانه

    م يقعون يف إسارها إعجاباومبجرد إدراك الشبان الغربيني هلذه الفكرة فإا وانبهار.   
   الالعقالنية الدينية-د 

 وإن . فهو يصنف نفسه مملكـةً للعقـل   ،ر مما يدلل العقل    أكث ا     ال يدلل الغرب شيئً   
 قـد علمهـم أن      - عمانويل كانت    ، الذي ال أحد فوقه عندهم     -فيلسوفهم األعلى   

 أو باالستنتاج العقلي املـبين علـى        ، ال ميكن إثباته بالعقل ارد     - تعاىل   -وجود اهللا   
  .احلدس البشري

  دون  ، ال ميكن أن يواصـل مـسريته        توصل إىل أن اجلنس البشري     )كانت(     لكن 
  . أو االستنتاج العملي، كنوع من التفكري)سبحانه(افتراض وجود اإلله 

    من الناس يف الغرب اآلن يتصرفون كما لـو كـان            ا     ومما يدعو للسخرية أن كثري 
 وكما لو كان العلم املادي املبين فقـط         )سبحانه وتعاىل ( قد أثبت غياب اإلله      )كانت(

  ! ! ال خيطئا معصوماراك احلسي علمعلى اإلد
  : العقالنية الدينية-هـ 

     ومهما كان األمر فإن أولئك الوضعيني ميكن إقناعهم بأن مفاتيح هذه الفرضيات            
 واحتمـال  )عليه الـسالم ( والتجسد اإلهلي للمسيح ، مثل اخلطيئة املوروثة ،النصرانية

  أساطري - يف أحسن األحوال     - هي   ، عن خطايا البشر والتثليث    اآالم الصلب تكفري ، 
 وبأحديته  ،وهذا من عمق عقالنية اإلسالم الفذة يف عقيدته بالوحدانية اخلالصة هللا تعاىل           

اًاملقبولة منطقي.  
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 ،إم عند هذه النقطة سينبهرون بالعقيـدة      
 للمفاهيم  ا طبقً -اليت ترى أن من التطرف      

  القول -الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية    
 وقد يتحققـون    .بأن اهللا تعاىل غري موجود    
ــم ــذا العل ــن أن ه ــدم ،م ــذي يق  ال

 قد أسس على أسس جتريبية      ،كأيديولوجية
  .)أمربيقية(

رون  فإن بعض النـاس سـيقدِّ      ،     ومن هذا املنطلق الذي يصف الدين بالال معقولية       
. .ن ويتـأثرون   ألنه دين الناس الذين يالحظون ويفكرو      ؛اإلسالم أكثر األديان عقالنية   

  . )14(احلق الذي ميكن أن ينافس احلداثة يف حبثها عن العقالنية األنطولوجية 
  : التوازن البنيوي-و 

 مبا فيه إدمان الكحول والنيكوتني      - يف التشاؤم أن نقول إن اإلدمان        ا     ليس إفراطً 
س  من املـدار   :فاملخدرات يف كل مكان   . . قد وصل إىل معدالت مدمرة يف الغرب       -

 وبعض أحياء املدن يف الواليات املتحدة تكـتظ         ، إىل قطارات األنفاق   )الثانوية(العليا  
   . لدرجة جتعل رجال الشرطة يهزون أيديهم يف يأس،باملخدرات

 هـم  - لكوم معتدلني حبكم التوازن العقيدي    -ويف هذه احلالة فإن املسلمني الطيبني       
  .األمل الوحيد الباقي للقضاء على املخدرات

 يف العديد من املدن األمريكية الكربى باتوا        )كبار املسؤولني (     واحلق أن آباء املدينة     
 بعـد أن أثبـت      ،يسلمون مقاليد مسألة مواجهة املخدرات للمؤسسات اإلسـالمية       

 القادرون على حماربة املخدرات بـشكل       - وحدهم   -أصحاب هذه املؤسسات أم     
  .ل جدران السجونوهي مسألة بدأت داخ. .سلمي وفعال

 ، غري أمريكي هذه األيـام     ا     ومن ناحية أخرى فإن التدخني قد أصبح بسرعة شيئً        
 أال يعترب عمل املسلمني الذين يندر       ، خطأ ا أمر - من وجهة النظر السياسية      -وأصبح  

  ! ؟ يف هذه الظروفا بطوليا شيئً- إن مل ينعدم -بينهم التدخني 
   أضواء على األسرة-ز 
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يثور املراقبون الغربيون املنتبهون عندما يفكرون فيما ميكن أن حيدث للمجتمـع                 
إـم  . . يف أسر وحيدة العائل    - بسبب االيار األسري     -حينما يشب معظم الصغار     
  .خيشون ظهور جيل مريض

 الذين يضعون األسرة على رأس املؤسـسات        -     وعلى هذا األساس فإن املسلمني      
 مفادها أن خراب احلضارات يبدأ وينتهي       ،محلة رسالة لكل املهتمني    هم   -االجتماعية  
   .عند العائلة

  : االختيار احليايت-ح 
       بسبب حقيقة أن اإلجهاض     ا          إن معظم احملافظني يف أوروبا وأمريكا قلقون كثري 

  يف كل مكان   اقد صار قانوني .        م  ففي أملانيا يدافع حىت القساوسة الكاثوليك عن قرارا
 ما مل تكن    ا، الذي يعد اإلجهاض حمظور    - ويقدم اإلسالم    .التنفيذية اليت جتيز اإلجهاض   

 أال يكـون هـذا      . هلذا األمر  ا أخالقي ا يقدم حل  -حياة األم معرضة خلطر حالّ وبين       
مـن أن    ا بـدلً  ، بالنسبة للمحافظني الغربيني ألن يدخلوا يف حتالف مع اإلسالم         امبشر 

  ! اإلجهاض؟يفجروا عيادات
  : ال املتطهرون وال اإلباحيون-ط 

ـ  ا والبندول يتأرجح ميين   ، وأوجستني )الرسولني(          ومنذ بطرس وبولس      ا، ومشالً
 وبني  ، الرهبنة أو اإلمعان يف األصولية     )لعلها(بني روح التطهر اليت تتلبس بعض النساء        
  . مقدسات وبال، وبال حدود،االستغراق اجلامح يف األعمال اجلنسية

 ،     ولقد أفلح اإلسالم يف مزج النشاط اجلنسي بالعبادة يف احلياة اليومية للمـسلمني           
 دون إضفاء قداسة على الـزواج       - ا أيض - ولكن   ،وبدون تشويه للمرأة وال الزواج    

  ).لعله يقصد التأبيد والدميومة(
اح كيـف أن     ويساعد على إيـض    ،     وهذا الفهم املتزن الذي يراعي فطرة اإلنسان      

 ويف هـذه    - هذا الفهـم     . وعملية حرق الساحرات بقيتا ظاهرتني نصرانيتني      ،الرهبنة
 ميكنه   –كدين وسطي ميقت كل أشكال التطرف       -املنطقة شديدة احليوية جند اإلسالم        

   .إحداث فروق كبرية داخل اتمع الغريب
  : حترير املسلمة-ي 



 143

 وحتقيق  ، فقط عن العدالة االجتماعية    -حتررها   من خالل    -     ال تفتش املرأة الغربية     
  . وتوظيفها كمادة جنسية، بل تطمح إىل إاء استغالهلا،الذات

 دعاية جتارية وعلنية غري متحفظـة       ، واجلنس غري املتحفظ   ،وبإعطاء الدعارة االحترافية  
يف أثناء حبثها عن نفس احلقوق- يف الغرب كيف أن املرأة املسلمة اسيبدو واضح   

 من خالل التقيد    ؛ يف الدفاع عن كرامتها    اكانت أكثر توفيقً  ،اليت تريدها أختها الغربية   
   . وبأحكام الشريعة،بالعادات

   مواجهة الشذوذ اجلنسي-ك 
     ال يكاد أحد يشك يف أن الشذوذ املتفشي هو داللة صارخة علـى  االحنطـاط                

   .يار إنذار مبكر حلضارة على وشك اال- ذا - وهو .الثقايف
 -ومع أم يف الغرب يعتربون اللوطيني والسحاقيات منحرفني فإن سلوكهم يعـد                 

 وهـؤالء الـشواذ     . هلم ا حياتي ا اليت تصلح اختيار   ، من االختيارات املقبولة   -كذلك  
     م كأقلية ينبغي أن تـتم         ،ينشرون اختيارهم الشاذ هذا بشكل ملح طالبني االعتراف 

  .ء والسود مثل النسا،محايتها
     ويف سان فرانسيسكو أصبح حيان كبريان من أحياء املدينـة مكـانني كـاملني              

  .مكرسني للشواذ
 ،     ويف أوروبا صار األزواج من الشاذين على وشك احلصول علىحـق التـزوج            

  ! املترتبة على عقد الزوجية- بكل احلقوق العادية - ا قانوني-ليستمتعوا 
 قد بدأت تشعر بأا تـدفع       )غري الشاذة (س فإن األغلبية السوية          وعلى هذا األسا  

  . وختاف على مؤسسة الزواج،إىل معركة
 ا وسـطي  ا يسلك مسلكً  - ا يف هذا األمر أيض    -     إن عليهم التأكد من أن اإلسالم       

 يف حني أنـه يـرفض       )15( فهو يظهر عطفه على الذين يظهر أم ولدوا شواذّ           ا،معقولً
 ولسنا يف حاجة إىل القول بأن       . كنظام بديل يف احلياة    ،زواج من نفس اجلنس   تشجيع ال 

     حلّ أو إجابة عن األخطار القاتلـة املرتبطـة          اتطبيق اإلسالم بشكل صحيح هو أيض 
  .باإليدز
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  : احلذر من زيادة الوزن-ل 
 وشـديد اخلـوف مـن ارتفـاع معـدالت           ،          والرجل الغريب شديد احلذر   

 ومعجزات للشفاء   ، وهو دائم البحث عن أنظمة غذائية صحية جديدة        ،الكوليسترول
 ألنه الدين املعقـول     ؛أال جيدر ؤالء الناس أن يقدروا اإلسالم حق قدره        . .من السمنة 

  ! ؟الذي اكتشف لنا أحكام رمضان
  : إدارة التوترات واإلجهاد-م 

  وحىت املترتهـون    ،رس حىت األطفال يف املدا    ،د بشكل مفزع       واإلنسان الغريب جمه 
   .أيام العطالت متوترون جمهدون

 وقد صارت   . للتغلب على مشكالت احلياة    ،وهم دائمو التردد على األطباء النفسيني     
 وحفـالت   ، كاليوجـا  – الباحث عن االستعالء النفسي      ،أساليب التأمل االستغراقي  

  .هدون صارت من اآلليات اليت يتعامل معها األشخاص ا-الشاي اليابانية 
ـ             ا     ومثل هؤالء الناس سوف جيدون اإلجابات عن أسئلتهم كلها باختيارهم تكنيكً

إن اإلسـالم    :) والتأمل العقلي املواكب هلا    ،مثل الصالة ( للتأمل الدائم املنتظم     اإسالمي 
  . والتقوى ربط للضمري به عز وجل،تسليم هللا تعاىل

  : تفعيل الرأمسالية-ن 
 ظل يتردد بـني ذينـك       -غريب ومنذ ظهور الرأمسالية واالشتراكية           إن االقتصاد ال  

  .النظامني
     أما يف اإلسالم فقد وضع القرآن الكرمي نظامه االقتصادي الذي يعلـي امللكيـة              

 كما أم   .)16( لذا فإن الناس حمميون من السقوط يف وهدة االقتصاد اجلماعي            ؛اخلاصة
- باإلصرار علـى حتقيـق العدالـة        ؛ثمار الرأمسايل  يف اإلسالم يعادون االست    - ا أيض 

  . .االجتماعية حتت أي ظرف من الظروف
 على أساس ، على استخدام رأس املال بشكل حمدد    - إضافة لذلك    -كما أم يصرون    

 ، حيمون التزامهم الروحي   - بذلك   - وهم   . وبدون ربا  ،املشاركة يف الربح واخلسارة   
   .ا وراكدا والذي بدونه سيصبح االقتصاد مشبع،يةالذي بنيت عليه حيويتهم الرأمسال

  : الكمية مقابل الكيفية-4
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 أن  - يف اجلملة    -     وميكن للمسلمني        
يشريوا لشركائهم الغربيني بـأن أكثـر       

 هـو   ،الفروق اجلوهرية بـني عـالَميهم     
 يف النظرة إىل الكميـة      ،اجتاههم املختلف 

   .والكيفية
 ،هيم الكميـة  فالغريب عادة يعلي املفا        

) اًنقود(لدرجة أنه ال يكاد شيء أن يكون        
أي ( وأما القيم فال ميكن حتجيمها       .حقيقية

 للقيم غـري القابلـة      ا عام ا      واحلقيقة أن هناك إنكار         .ا مثلً ارقمي) ا كمي اجعلها شيئً 
  . وكذا للقيم الروحية اخلالصة،للتحجيم

 يف حني أن حيـاة  املـسلم         ،نية على االمتالك       ومن هنا فإن حياة الرجل الغريب مب      
  .) ذا بالاشيئً(مكرسة ألن تكون  
 فهو املنطقة اليت تعلى     ، متأثر ذا االجتاه   - مبا فيه العامل اإلسالمي      -     وألن الشرق   

         كيفيـة ( وللحق فإن    .فيها املفاهيم احلياتية املعنية بالكيف على  املفاهيم املعنية بالكم( 
   . كثريةاهوم إسالمي ينبغي أن يدق أجراس مف،احلياة

  : اإلسالم هو اإلجابة-5
ا قائمة بأربعة عشر عالجخمتلفة يقدمها اإلسالم للغربا    يف الفصل السابق دون .  

 إجابة لكثري من األوجاع واألمراض اليت أفرزـا         -     وتقدمي إسالم من هذا الطراز      
   :ملثلى للدعوة لدين اهللا تعاىل هو االستراتيجية ا-احلضارة الغربية 

  : االعتراف باملرض-أ
 لكـن   ، مبرضـه  ا فإن على املريض أن يعترف أولً      ،          بديهي أنه لتحقيق الشفاء   

 فإن  - وويليتك أوفلس    ، كاليت قدمها دانيال بل    - فربغم التحليالت األملعية     :أسفاهوا
 واألكثرون ضحايا لالنتصار    ،يةالقليل من الغربيني متنبهون إىل خطورة أزمتهم احلضار       

 - من تغيري االجتاه يف منتـصف الطريـق          ا بدلً - وهلذا فإن الظاهر أن الناس       .املعمي
فيما هم عليه من أخطاء وخطاياايفضلون املضي قدم .   
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  : تعاطي الدواء-ب 
       بـل إن عليـه أن       ، ليشفى ا          وال يكفي الرجل املريض أن يعترف بكونه مريض 

 من املشكلة  اليت تواجه العامل الغريب        ا  لكن جزءً   .الدواء املوضوع على طاولته   يتعاطى  
  . لكي ينجز ما هو صواب؛ هي بالضبط عجزه عن اتباع بصريته- لألسف -

 يف مواجهة فظائع الصرب يف البوسـنة        ،     إن الغرب مذبذب بني الفعل وعدم الفعل      
  .واجلبل األسود وكوسوفا

 وكما قـال   . .ة لالحنطاط اخللقي السائد الذي يفسر هذا املوقف        نتيج ا     وهذا أيض
م وهو كالم جـدير     1999 - 94 رئيس أملانيا االحتادية فيما بني       -رومان هريتزوج   
   . لكنها مشكلة متعلقة بالتطبيق، إن مشكلتنا ليست تأملية:بأن نقف أمامه

  : عالمات على اجلدار-ج 
 فشلت يف قراءة العالمات علـى       ،م كثرية ماضية            حيكي القرآن الكرمي عن أم    

 حىت اـارت حـضاراا      ، ورفضت كل التحذيرات اإلهلية    )املوجودة حوهلا (جدراا  
  .بطرق مأساوية

 أال حيشد شجاعته يف مواجهة      - ا أيض -     وأعتقد أنه لكي يطمئن الغرب فإن عليه        
  .اإلصالحات األصولية الضرورية

 فسيبدو أنـه يف طريقـه       - بعد االنتصار على الشيوعية      -ا       ولو فشل الغرب هذ   
 - وسيقع ضحية لتناقـضاته الداخليـة الذاتيـة          .إلغراق نفسه يف دمار ذايت عربيد     

  . وعلى رأسها الشرك باهللا تعاىل وتأليه اإلنسان-ومعظمها مدمر 
  واإللـه   ، واحلقائق العليا  ، ما مل يعد الغرب االعتراف باملقدسات      ا     وهذا سيقع حتم 

 واألخالق  ، للقيم املطلقة  ا يف العيش طبقً   - فوق ما مر     - ويبدأ   - سبحانه   -املوجود  
 واليت أكدا سنة آخر رسـل       ،اإلهلية اليت أنزلت على البشر من خالل القرآن الكرمي        

  . صلى اهللا عليه وسلم،اهللا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــ
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)1 (   لألسف يف مناهج علماء االجتماع واألنثروبولوجيـا بـني البـشري واملقـدس             اهذا اخللط كثري جد .       .

  .)املترجم(
  .يعد نورمان دانيال الباحث الرئيس يف أصول الصورة التارخيية النمطية املعادية واملتحيزة ضد اإلسالم) 2(
  .املؤسسة امللكية يف بريطانيا) 3(
 فاحكم بينهم مبا ، عليها ومهيمن، ملا بني يديه من الكتابا مصدقً،تاب باحلقوأنزلنا إليك الك( :يف قوله تعاىل) 4(

 ولو شاء اهللا جلعلكم أمـة       ا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج     ، وال تتبع أهواءهم عما جاءك من احلق       ،أنزل اهللا 
  .)مبا كنتم فيه ختتلفون فينبئكم ا، إىل اهللا مرجعكم مجيع، فاستبقوا اخلريات، ولكن ليبلوكم يف ما آتاكم،واحدة

 وتـدعو إىل    ،طائفة تذهب إىل اإلميان باهللا تعاىل بغري أديان مــرتلة          DEISTSالربوبيون أو الطبيعيون    ) 5(
 مع إنكـار تـدخل اخلـالق        ، ويؤكد على املناقبية أو األخالقية     ،اإلميان بدين طبيعي مبين على العقل ال الوحي       

  .)املترجم( القرن الثامن عشر  وقد ظهروا يف.سبحانه يف نواميس الكون
 وأن الوجود   ،مذهب يرى أن القيم واملعتقدات التقليدية ال أساس هلا من الصحة           NIHILISMالعدمية  ) 6(

 مذهب يرى أن األحوال يف اتمعات املعاصرة قد بلغت من السوء            - كذلك   - وهي ، وال غناء فيه   ،ال معنىله 
جيعل اهلدم مرغوب املترجم(. . تفكري يف البناء دون، فيه لذاتهامدى(.  

 علـى   ، وتدعو إىل إقامة حكم أوتوقراطي مركزي      ،الفاشية حركة أو فلسفة سياسية متجد الدولة والعرق       ) 7(
  ).املترجم( وإىل السيطرة على كل شكل من أشكال النشاط القومي ،رأسه دكتاتور

  )ترجمامل(( الغلو يف الوطنية إىل حدود شديدة التطرف :الشوفينية) 8(
 كمـا نقـرأ يف      ، أو تـستأصله   ، أو حتولـه   ، أو تؤجر رمحها   ، أو جتهض نفسها   ، فتفجر :لتفعل ما شاءت  )  9(

  )املترجم. (.الطروحات الغربية الكثرية
 فلسفة أوغست كونت اليت تعىن بالظواهر والوقائع اليقينية فحسب مهملة كل تفكري جتريدي              :الوضعية) 10(

  )رجماملت (.يف األسباب املطلقة
 بنيت علـى أسـاس      ، واإلسربانتو لغة دولية مبتكرة    ،التعبري هنا بكلمة إسربانتو يفيد التلفيق والتزييف      ) 11(

  ).املترجم. (.التلفيق واجلمع بني الكلمات املشتركة يف اللغات األوروبية الرئيسة
عد حـرب فيتنـام وكـذا يف        يبدو يل أن جيل تاجنلوود وأبناء الورد من اهليبيز الضائعني الذين ظهروا ب            ) 12(

 والتمـرد   ، باحلرية املطلقة  - حتت شعار العودة للطبيعة      - وكانوا ينادون    ، يف مقابل أجيال احلرب    ،السبعينيات
  ).املترجم(على الضوابط الدينية واخللقية 

  )املترجم (. عن عقد الكهنوتا بعيدا عاماأي جعلوه سلوكً) 13(
  ).املترجم. ( نظرية تبحث يف طبيعة الوجود:لوجود أو علم اOntologyاألنطولوجيا )14(
  ).املترجم. (.لست أدري من أين له هذا الفهم) 15(
 على مجيع وسـائل     - أو الشعب ككل     -اجلماعية يف االقتصاد مذهب اشتراكي يقول بسيطرة الدولة         ) 16(

  ).املترجم. (.االنتاج والنشاطات االقتصادية
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