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احلمد هلل ربِّ العالني، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هلإ 
للعاملني،  رمحًة  املبعوث  ورسوهل  عبده  أن حممًدا  وأشهد  واآلخرين،  األولني 

 عليه وىلع آهل وصحبه أمجعني. وسلََّم صىل اهلل 

 

الِّ  يف  الغلو  الظوظاهرة  أسَوأ  من  الفكر؛  يف  واتلطرف  يف هر  اين، 
املعارصة، حيث   وتهدد    تدفعحياتنا  واإلرهاب،  العنف  بالشباب يف طريق 

املسلمني،   بدلان  واستقرار  وتعطي أمن  واإلصالح،  اتلنمية  عن  وتشغلهم 
اذلرائع لضغوط القوى اخلارجية وتدخالتها الوقحة يف املجتمعات املسلمة.  

ئق دين اإلسالم، وتعيق اهذه الظاهرة تشوِّه حق  : فإنَّ أما ىلع املستوى الينِّ 
ه. هلذه األسباب ـ  ت قدم دعوته، وتنرش مزيًدا من اتلحريض والكراهية ضدَّ

األوقاف   وزارة    ، فقد أحسنت  بالغةً   أهميةً   وغريها ـ يكتسب هذا املؤتمر  
عليها  وأدام  تعاىل  اهلل  حرسها  ـ  الكويت  دولة  يف  اإلسالمية  والشئون 

وا ووفَّ اخلريات  أمريَ لرباكت  النيا  حكوموها  ق  خري  فيه  ملا  وشعبها  تها 



 

(، اذلي يدخل يف  اتلطرف الفكري يف اختيار موضوع )  واآلخرة ـ؛ أحسنت  
إنما هو مساهمة قوية   صلب اختصاصها واهتمامها، ومعاجلة هذا اجلانب 

العنف واإلرهاب فاعلة يف ) االحنراف مواجهة ظاهرة  فإن  ( من جذورها، 
 ٍل. اس للك رشٍّ وفساٍد وضالس د واملفاهيم واألفاكر أيف العقائ

تفضَّ  اللجنة  وقد  للم  لت  عن: العليا  عمل  بورقة  باستكتايب   ؤتمر 
مواجهة    ( 1)   الكوادر حتديات  ) جمال  يف  مهاراتها  ورفع  والفكرية  الرشعية 

، فاجتهدت يف كتابة هذه الورقة املوجزة، سائاًل املوىل عزَّ (اتلطرف الفكري 
ىلع املؤتمر، وأقدر حسن ظنهم  لقائمني  ا  وجلَّ اإلصابة والقبول، كما أشكر

 م بأخيهم، جزاهم اهلل خرًيا، وبارك فيهم. وثقته

 ....................................................... 

فرنسية  (  1) لكمة  ويه  اكدر،  مجع:  يف   تستعمل  ، Cadreالكوادر  العاملني  كبار  ىلع  لدلاللة 
فتو  املاكتب واإلمارات والوزارات ومرافق الولة والقطاع اخلاص. رِّ   لغة العربية لامعجم  »يف    ع 

بريوت:    «املعارصة الكتب،  وآخرين، اعلم  أمحد خمتار عمر  طاقة  »:  بأنها  3/1889  ،1429لدلكتور 
استغالهلا أحسن  إذا  وتقدمه  املجتمع  تنمية  يف  تساعد  الفرنسية:  «برشية  يف  معناها  وأصل   ،

ارة، والصورةإطار  ، منه:  اإلطار :  ار، وجيمع ىلعطإهلذا اقرتح بعضهم استعمال لكمة:    . إطار انلظَّ
فيقال:   ر،  ط 

 
األطباءأ ر  ط 

 
وأ املهندسني،  ر  ط 

 
وأ كذا،  وزارة  ر  ط 

 
وأ اتلعليم،  ر  ط 

 
آخرون  أ واقرتح   .

  « معجم األغالط اللغوية املعارصة»استعمال لكمة: َمالك ومالاكت ـ بفتح امليم وكرسها ـ. انظر:  
بريوت:   بلنان،  مكتبة  العدناين،  اللطيف  لعبد    «غويةل  تصحيحات »،  573م،  1984ملحمد 
 . 278م، 1997الشويرف، الار العربية للكتاب، طرابلس: 



 

الفكري »مشلكة    إنَّ  ويف    «اتلطرف  ورائها  تقف  معارصة  ظاهرة 
شباكت  خاصة  املختلفة،  اإلعالمية  املنابر  تستغل  وأقالم  أصوات  صفها 

م فتطرح  االجتمايع،  خالاتلواصل  تلفسرياتها ن  تروج  شبهات  هلا 
ىلع   قادرة  وفكرية  علمية  بكفاءات  مواجهتها  من  بد  فال  وأفاكرها؛ 

ما حيقق اهلدف املنشود ف الشبهات، ب الربهنة واإلقناع، ورد األباطيل، وكش
يف محاية أبناء املسلمني من األفاكر اهلدامة، واألخذ بأيدي من ضلَّ منهم  

 «اتلحديات»هر يف هذا السبيل مجلة من  وتظ  إىل منهج اتلوسط واالعتدال.
الكفاءات   تلك  تملك  إىل  احلاجة  تظهر  كما  الكفاءات،  تلك  تواجه  اليت 

والف  «املهارات» املتابعة  يف  واإلقناع.  الالزمة  واحلوار  فإنن  هم  هنا  ومن 
تلك   من  طرف  إىل  املوجزة  الورقة  هذه  يف  اتلطرق  ، «اتلحديات»سأحاول 

اليت أراها رضورية ملعاجلة ومواجهة اتلطرف   «اتاملهار»وأقف عند بعض  
نستمدُّ   تعاىل  اهلل  ومن  تطويرها،  يف  والسيع  بها،  العناية  فينبيغ  والغلو، 

 العون واتلوفيق. 

 

ي   عىن بالرجة األوىل باجلانب العميل من خالل بما أن هذا املؤتمر 
ودراسة سبل م الواقع  وهذا جانب جدُّ عاجلترصد  ـ  شاء    ه  إن  ومفيد  مهمٌّ 

الغلو  ظاهرة  متابعة  يف  الشخصية  خربيت  توظيف  سأحاول  فإنن  ـ؛  اهلل 



 

املجال،  بهذا  املهتمني  واملثقفني  والاعة  العلم  بطلبة  وصليت   واتلطرف، 
ثالث بتناول  ويه    ةوذلك  الورقة،  موضوع  يف  ومهمة  أساسية  راها 

 
أ حماور، 

جوه  تمثل  اتلبمجموعها  إر  يقتيض  بما  اخلربات  حديات،  توفري  زاءها 
 واملهارات الالزمة، ويه:

 فهم مقاصد ومآالت اخلطاب املغذي للتطرف. -1

 مواجهة سيل الشبهات. -2

 . اتلحديات السلوكية والعملية واملهارات املطلوبة -3

 

إىل الرصحية  العوة  تمثل  العنال  واإلرهاب  واتلفجري  ف    والقتل 
األمنية   اجلهات  تقوم  ما  رساعن  مفضوح  خطاب  ألنها  األكرب،  اتلحدي 

احلقييق   اتلحدي  لكن  أصحابها،  حيال  يلزم  ما  اذلي باختاذ  اخلطاب  يف 
بطريقة  وذلك  واإلرهاب،  العنف  إىل  ويدفع  والغلو،  اتلطرف  نزعة  يغذي 

إىل يؤدي  مرتابط،  فكري  وتسلسل  ظهور  انلتا  متدرجة،  دون  السيئة  ئج 
وبقوة    اتلأثري ـ  ايلوم  املنترش  اخلطاب  هو  اخلطاب  هذا  جلذورها.  املبارش 

اتلواصل  االنرتنت وشباكت  ومواقع  الفضائية  القنوات  منابر  ـ يف  واتساع 
بنظرية   ت عرف  االجتمايع، وهو يستند إىل نظرية متاكملة يف فهم اإلسالم، 



 

لدلين وانلفيع  السيايس  ح( 1) اتلفسري  م    يث  ،   تقدِّ
 
اعتقاأ دية  طروحات 

وفكرية تسبب حتريًفا وتشويًها ملفاهيم الين الكربى ومقاصده واغياته يف  
 ذهن املتليق، منها ىلع سبيل املثال:

اإلسالمية   -1 واليانة  املحمدية  وابلعثة  اإلهلية  الرسالة  من  الغاية  أن 
 إقامة عدل النيا ومواجهة الظلم واالستبداد والطبقية. 

السال  ببس   أنَّ  -2 عليهم  الرُّسل  بدعوة بدء  اهلل   أقوامهم  م  توحيد  إىل 
الرشك؛ ونيف  واخلرافةأن  هو    عز وجل  والوثنية  أمام   الرشك  الطريق  تعيق 

 حرية اإلنسان ومواهبه وقوته ونهضته. 

اللسان   -3 وعبادات  القلبية  العبادات  ويه  ـ  املحضة  العبادات  أن 
الين   املقصود احلقييق من إقامة  تمثُّلوالصالة والزاكة والصيام واحلج ـ ال  

األوضاع   ىلع  ثورة  إىل  تتحول  لم  إن  اآلخرة؛  يف  وانلجاة  اهلل  رضا  ونيل 
 االجتماعية والسياسية القائمة، فيه مقصودة باتلبعية ال باألصالة.

العباد -4 تلهيئة    اتأن  رياضية  وتمارين  تدريبية  وسائل  يه  املحضة 
 العادل بني البرش كما يريده اهلل  جتمايعاإلنسان املسلم إلقامة انلظام اال 

 تعاىل.

 ....................................................... 

لدلين»راجع:  (  1) السيايس  و  «اتلفسري  الين خان،  لإلسالم»لألستاذ وحيد  السيايس   « اتلفسري 
اإلسالم،  تفسري  دراسات  مركز  وتعلييق،  بتقدييم  الكهما  طبع  انلدوي،  احلسن  أيب  للشيخ 

وكتايب2014بريطانيا:   يف»:  م،  اإلسالم  مقدمة  تفسري  «تفسري  دراسات  مركز  عن  حديثًا  صدر   ،
 اإلسالم يف بريطانيا.



 

الغاية من   -5 أن يصبح   «الزتامه»والشاب    «تديُّن»أن  دينه؛ هو  بأحاكم 
يف  ذ كر  فيما  املتمثلة  الين  اغية  تلحقيق  جمنًدا،  وعنرًصا  فاعاًل،    عضًوا 
انلقاط السابقة، وإال فتدينه ناقص إن لم يكن باطاًل، والزتامه قارٌص إن لم 

 . فاسًدايكن 

اتلتبُّ  من خالل  للباحث  تبنيَّ  مدى مخس  لقد  واالستقصاء ىلع  ع 
وسائل   أكرث  يف  تروجيها  يتمُّ  اللكية  املفاهيم  هذه  أن  اتلعليم  سنوات؛ 

اإلسالميني، وانلاشطني   اإلعالم واتلأثري من قبل مئات الاعة واملفكرينو
فكرية صادمة، ولكن من خالل مفاهيم  احلركيني، ليس بطريقة رصحية و 

بدو يف ظاهرها حسنة، بل قد يظنُّ الكثريون أنها حتارب نزاعت الغلو اليت ت
تلك   أبرز  من  األرضعم»،  « اتلنمية» ،  « انلهضة»:  املفاهيم واتلطرف.  ،  « ارة 

احلياة» احلياة »،  «صناعة  وإضافة «ري اتلغي» ،  «حركة  الرشيع   ،  االصطالح 
الفقه  »،  « تلغيريفقه ا» ،  «ثلورة فقه ا»يف غري موضعه، مثل:    «الفقه»الرشيف  

هب  ، إىل غري ذلك. « الالَّ

العوية واثلقافية والفكرية   ثل اتلحدي ـ هنا ـ يف فهم الكوادريتم
هلذه األطروحات، وإدراك أبعادها االعتقادية والفكرية، واتلنبه إىل ما ينتج 

العنف  من  عنها   الستعمال  ذلك  بعد  االنتقال  ثم  والغلو،  اتلطرف  تغذية 
 أن نوضح بعض ذلك من خالل اجلدول اتلايل: يمكنناواإلرهاب. و



 

 

اتلأصيل العقائدي 
 والفكري

 األثر الواقيع انلتيجة الفكرية  اإلنسان  الواقع

الغاية من ادلين إقامة عدل 
 ادلنيا

انتشار الظلم والطبقية  
 غياب اغية ادلين واالستبداد 

إما )اإلحلاد( نتيجة االعتقاد بفشل ـ 1
 واقع.ادلين يف تغيري ال

الشعور بالفشل واإلحباط اذلي  وإماـ 2
( إلرهاب)العنف وا  يؤدي اغبلًا إىل

 .للوصول إىل اغية ادلين

الغاية من دعوة اتلوحيد  
وحماربة الرشك القضاء ىلع  

أسباب الطبقية والظلم 
 وحتقيق احلرية اإلنسانية

املسلمون )اذلين هم ثمرة دعوة  
اتلوحيد( يقع منهم )حبكم  

م والفساد ( الظلكونهم برًشا 
 األخاليق والسلوك 

غياب اغية دعوة  
 اتلوحيد

 .املسلمة  املجتمعاتـ تكفري 1

 ـ اإلعجاب واالنبهار بانلموذج الغريب.2

ـ استخدام العنف واإلرهاب تلحقيق 2
 الغاية. 

العبادة األصلية مقصودة  
ويه   باتلبعية ال باألصالة،

واملقصود  وسيلة تدريبية،
 أصالة تقويم السلوك

 . وانلظام االجتمايعالشخص 

إقامة الشعائر اتلعبدية يف بالد  
اإلسالم مع وجود اخللل 

 واتلقصري يف السلوك وانلظام

غياب الغاية األصلية  
 وإقامة الغاية اتلبعية

يف  الشعائر اتلعبدية  ظهور ـ االستهانة ب1
 بالد اإلسالم.

واملصلحني  ـ االستخفاف جبهود العلماء2
شعائر اإلسالم عنية بوأجهزة ادلولة امل

 الفتوى.  كوزارات األوقاف ودور 

 ـ تكفري املجتمعات.3

 اللجوء إىل العنف واإلرهاب. -4

الغاية من اتلدين وااللزتام 
االنضمام جلماعة تعمل ىلع 

إقامة انلظام السيايس 
 واالجتمايع املنشود 

بني  الواقع اتلفرق واتلحزب 
بما يشجع ىلع تقبل هذه  ،انلاس

بلديل  قديم االفكرة بت
 )اجلماعة املؤمنة( 

رضورة االنضمام  
للجمااعت واألحزاب 

واتلنظيمات اليت تعمل  
 تلحقيق اغية ادلين

سهولة جتنيد الشباب املسلم للجمااعت  ـ 1
واألحزاب واتلنظيمات باسم ادلين، 

وسهولة استخدامهم بعد ذلك يف اثلورة 
 واإلرهاب. والعنف  

 ـ عسكرةُ املجتمع املسلم. 2



 

( اتلأصيل االعتقادي والفكري ات املذكورة يف )لنا األطروحملو تأإننا  
( يف  أثرها  أن  الفكريةسنجد  )انلتيجة  ثم  الواقيع(  اغمٌض األثر   )    ، وخيفٌّ

ذلك ) أن  املسلَّمات اتلأصيلكما  من  املسلمني  من  كثرٍي  أصبح عند  قد   )
وأ  الراسخة،  وابلاحثني والعقائد  العلم  طلبة  ـ  مستوى  ىلع  حىت  ـ    كرثهم 

مناقض وامل اإلسالم  دين  أصل  يناقض  أنه  يدركون  ال  ـ  جذرية،  ة  ثقفني 
نقًض  وأراكنه  أصوهل  )وينقض  فإن  هنا  ومن  ا.  تامًّ من املهارةا  املطلوبة   )

ومن   وادرالك خاصة،  اتلطرف  ملواجهة  تتصدى  اليت  والفكرية  الرشعية 
واملثقفني العلم  واغياته  طلبة  اإلسالم  لين  الصحيح  الفهم  يه   اعمة؛ 

ارتباطومقاص ووجه  عنه،  االحنراف  وخماطر  أبعاد  وإدراك  ظاهرة    ده، 
 اتلطرف والعنف واإلرهاب بهذا االحنراف. 

 ويمكننا اإلشارة إىل هذا اجلانب بهذا اجلدول:



 

 
اتلأصيل العقائدي 
 والفكري املنحرف 

اتلأصيل الرشيع 
 الصحيح 

انلتيجة الفكرية 
 األثر الواقيع الصحيحة 

عدل إقامة  الغاية من ادلين
 ادلنيا

الغاية من ادلين إقامة العبودية 
 هلل عز وجل 

اغية ادلين متحققة بوجود  
 أمة اإلسالم

ـ فهم حقيقة االبتالء ادلنيوي 1
 والغاية من الوجود اإلنسان. 

 ـ االعتدال واتلوازن.2

الغاية من دعوة اتلوحيد  
حماربة الرشك القضاء ىلع  و

أسباب الطبقية والظلم 
 نسانيةية اإلروحتقيق احل

الغاية من دعوة اتلوحيد  
وحماربة الرشك إقامة حق اهلل  

تعاىل ىلع العباد، وما ينتج عنها 
يف الواقع اإلنسان يه من  

 حماسنها وبراكتها.

اغية دعوة اتلوحيد 
متحققة بوجود أمة 

 : أمة اإلسالماتلوحيد

عناية بما اهتم به الرسل عليهم ـ ال1
 الصالة والسالم. 

دلعوة يف الرصاع خدام ات ـ عدم اس2
 ىلع املادة وبني احلضارات. 

اتلعامل الصحيح مع مراتب أحاكم ـ 3
 ادلين.

األصلية مقصودة   اتالعباد
باتلبعية ال باألصالة، ويه  
وسيلة تدريبية، واملقصود 

أصالة تقويم السلوك الشخص  
 وانلظام االجتمايع.

العبادات األصلية مقصودة  
 أصالة وابتداء، واإلصالح

يق واالجتمايع والسيايس األخال
 مقصود باتلبعية بمرتبة ثانوية. 

قيام ادلين بما هو مقصود  
 أصالة وابتداء. 

 ـ العناية بالعبادات والعمل لآلخرة.1

ـ اجتناب الرصاع ىلع ادلنيا واملغابلة 2
 عليها.

ـ معرفة قدر اخلري املوجود يف األمة 3
واملحافظة عليه وتنميته بانلصيحة  

 . يدوالتسد  صالحواإل

 

وااللزتام  اتلدين  من  الغاية 
ىلع  تعمل  جلماعة  االنضمام 
السيايس   انلظام  إقامة 

 ملنشود واالجتمايع ا

وااللزتام  اتلدين  من  الغاية 
ىلع   حقه  بإقامة  هلل  اتلعبد 
نشاط  يف  وادلخول  الفرد، 

فَْضلة   مقصوًدا   مجايع  وليس 
 .أصليًّا لدلين

ابتداء   فردية  ادلين  وظيفة 
 بًعا. تومجاعية 

ـ العناية بإصالح انلفس واستقامتها  1
 وحماسبتها.

أو  2 مجاعة  يف  ادلخول  اعتبار  عدم  ـ 
 دينية. حزب اغية 

يف 3 ادلخول  عند  واتلحري  احلذر  ـ 
 أي عمل تنظييم أو حزيب. 

 



 

م؛ تظهر احلاجة إىل     العلمية والفكرية   وادرتأصيل الكيف ضوء ما تقدَّ
حت  وتقويتها مواجهة  من  يتمكنوا  واتلقويةدياتها،  حىت  اتلأصيل  من    وهذا 

 ترتكز ىلع اجلوانب اتلايلة: خالل الورات اتلعليمية واتلطويرية جيب أن

الرشيعة،    -1 ومفهوم  العبادة،  مفهوم  لدلين:  الكربى  املفاهيم  تصحيح 
، ومفهوم وظيفة الين يف احلياة،  ومفهوم الغاية من اخللق ووظيفة اإلنسان

 لك. ذومفهوم االبتالء، وغري 

ن  -2 اتلدراسة  بالصيغ فسري  ظرية  والويع  لإلسالم  وانلفيع  السيايس 
خالهلا  من  انلظرية  طرح  إاعدة  يتم  اليت  املختلفة  الفكرية  والقوالب 

 بني الشباب املسلم. واإلقناع  اتلأثريوصول إىل أوسع دائرة من لل

م ىلع الواقع املعارص للكشف عن انلتائج واآلثار، وع   -3 م  دإسقاط ما تقدَّ
 زئية دون ربطها بأصوهلا وجذورها.ر الوقائع اجلالوقوف عند ظواه

 

والفكرية   العوية  الساحة  من  تعجُّ  اعرم  بهات»بسيل  اليت    «الشُّ
وذلك   األمة،  يف  املعتدل  الوسطي  اخلطاب  ضد  واملتطرفون  الغالة  يطلقها 

ة والعلمية  واملؤسسات اليني  ى للتشكيك يف العلماء والاعة ومراجع الفتو 
يف   وجتنيدهم  الغرِّ  الشباب  اصطياد  يف  أوئلك  هدف  حيقق  بما  والعوية، 

وهذه   واإلرهاب.  العنف  بعضها:    «الشبهات»أعمال  تتعلق  متنوعة، 



 

بتفسريات مغلوطة لآليات واألحاديث، وبعضها: يف فهم األحاكم الرشعية 
الواقع، وبعضها: ح لاعة من ل موقف العلماء وا وومقاصدها وتزنيلها ىلع 

انلوازل الواقعة يف األمة، وبعضها: حول اتلعامل مع احلاكم، وبعضها: حول 
اتل حول  وبعضها:  باإلسالم،  وصلتها  املسلمة  غري عامل  املجتمعات    مع 

 ني أم من أعداء األمة احلربيني. املسلمني سواء أكانوا مسامل

واملتجددة املتنوعة  الشبهات  هذه  أن  شكَّ  حقيق   ال  حتديًّا  يًّا تمثل 
الك فإن    وادرلقدرة  والغلو،  اتلطرف  مواجهة  ىلع  والفكرية  الرشعية 

زي إىل  سيؤدي  املقنعة  األجوبة  تقديم  يف  فشلها  أو  ضعفها  أو  ادة  تلكؤها 
األمر  بهذا  العناية  من  بدَّ  ال  هلذا  ابلاطل،  من  عليه  هم  بما  الغالة  قناعة 

 .اره من أهم مداخل مواجهة اتلطرفباعتب

مة اكن من قبل اخلوارج اذلين و واتلطرف يف األ إن أول ظهور للغل
خرجوا ىلع مجاعة املسلمني يف زمن اخلليفة الراشد يلع بن أيب طالب ريض 

شبهات عليهم يف مجلة  من أهم أسباب ضالهلم توارد ال   اهلل عنه، وقد اكن
لت ة  ريإىل عقيدة ورؤية وموقف أدى بهم إىل تكفري خ  من املسائل فتحوَّ

احة دمائهم. يتبني هذا من خالل احلوار اذلي جرى بينهم  املسلمني واستب
الص وذلك عندما  وبني  بن عباس ريض اهلل عنهما،  اهلل  اجلليل عبد  حايب 

ملحاورتهم، وقد حفظ نلا رواة احلديث خرب تلك    ا يف اذلهاباستأذن عليًّ 
اغية   يف  اكنت  الشبهات  تلك  أن  خالهلا  من  ويتبني  لضعف ااملناظرة، 

يفنِّدها بسهولة، فقد ذكروا ثالث  والسذاجة، وق  ابن عباس أن  د استطاع 



 

م الرجال يف أمر اهلل،  األوىل: أنَّ يلع بن أيب طالب ح   شبهات: وقال اهلل كَّ
للحكم[57:  األنعام]  ىئےۓ ے ھ ھيئىل:  تعا وما  للرجال  وما  ؟!  ، 

اهم، ولنئ  بَ س    د حلَّ لق  ا، إن اكنوا كفارً م  ، ولم يغنَ ب  نه قاتل ولم يس  واثلانية: أ
حلَّ  ما  مؤمنني  قتاهلمبَ س    اكنوا  وال  واثلاثلة:  اهم  أمري ؟!  من  نفسه  مىح 

 ؟!املؤمنني فهو أمري الاكفرين املؤمنني، فإن لم يكن أمري 

عباس:   ابن  قال  الشبهات  هذه  جواب  حكَّ ويف  قولكم:  م  أما 
 اهلل حكمه صريَّ   د  أقرأ عليكم يف كتاب اهلل أن قالرجال يف أمر اهلل، فإينِّ 

إىل الرجال يف ثمن ربع درهم، فأمر اهلل تبارك وتعاىل أن حيكموا فيه، أرأيت  
 ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہيئقول اهلل تبارك وتعاىل:  

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

ح  [95]املائدة:   ىئۅ من  واكن  أنه صريَّ ،  اهلل  الرجال حيكمون  كم  إىل  ه 
م  م الرجال، أنشدكم باهلل أحككشاء حلكم فيه، فجاز فيه ح  فيه، ولو

أو يف أرنب؟ قالوا: بىل،    الرجال يف صالح ذات ابلني، وحقن دمائهم أفضل
أفضل  وزوجها:  قال:    .هذا  املرأة   ڍ ڇ ڇ ڇ ڇيئويف 

فنشدتكم  [35ساء:  ]الن ىئڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ  ،
من  حك   باهلل أفضل  دمائهم،  وحقن  بينهم،  ذات  صالح  يف  الرجال  م 

ب   يف  نعمخر  ؟امرأةٍ   ع  ض  حكمهم  قالوا:  هذه؟  من  قوالق  .جت  وأما  لكم:  : 
أمَّ   قاتل أفتسبون  يغنم،  ولم  يسب،  ما ولم  منها  تستحلون  اعئشة؟  كم 

إنا نستحل منها   قلتم:  فإن  نستحل تستحلون من غريها؟ ويه أمكم،  ما 



 

كفرتم:   فقد  بأمنا،  ليست  قلتم:  وإن  كفرتم،  فقد  غريها،   ۇيئمن 

  م بني تفأن  [؛6]األحزاب:   ىئۋۅ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ
  وأما مح    . قال:من هذه؟ قالوا: نعم  أفخرجت    ،ضالتلني، فأتوا منها بمخرج

إنَّ  ترضون؛  بما  آتيكم  فأنا  املؤمنني  أمري  من  يوم    اهلل    نبَّ   نفسه 
لعيلٍّ  فقال  املرشكني،  صالح  لعُّ » :  احلديبية  يا  علاكتب  صالح  ما  هذا  يه  : 

فقال رسول اهلل  .   ما قاتلناك، قالوا: لو نعلم أنك رسول اهلل« حممد رسول اهلل
، امهلل إنك تعلم أن رسول اهلل، امح يا لع، واكتب: هذا ما لعُّ يا    امحُ »:  

َ   ، واهلل  « صالح عليه حممد بن عبد اهلل   ىَح ، وقد ممن يلعٍّ   خريٌ   سول اهلل  ر  ل
نلبوة، أخرجت من هذه؟ قالوا: من ا   ةً نفسه، ولم يكن حموه نفسه ذلك حما

 . ( 1) نعم

ت  ال   ه هذ إن    ربز  واقعة  الشبهات  نقض  يف  وأثرها  املناظرة،    أهمية 
أحاكمها ودقائق  الرشيعة  بنصوص  خربة  ذو  اعلم  هلا  ى  وبالسياسة   تصدَّ

ألفان من أوئلك    ، واكن من ثمارها أن رجعانلبوية ووجه إسقاطها ىلع الواقع
يف  اخلوارج تمادوا  آالف،  أربعة  منهم  وبيق  املسلمني،  جبماعة    فاتلحقوا 

 مجيًعا.  فقتلواإىل قتاهلم،  اضطر أصحاب رسول اهلل ضالتلهم حىتَّ 

 ....................................................... 

، والنسايئ يف (3187)  1/342  «املسند»(، وأمحد يف  18678)  «املصنف»أخرجه عبد الرزاق يف  (  1)
. وصححه ابن دقيق (، من حديث عبد اهلل بن عباس  11747( و)8522)  «السنن الكربى »

، 2/138 «ادلراية»، وابن حجر يف 22/587 «رشح ابلخاري»، وابن امللقن يف 115 «رتاحقاال»العيد يف 
 وغريهم. وفيه ذكر من رجع منهم. 



 

العلم،   مراتب  من  رفيعة  مرتبة  الشبهات  جلواب  اتلصدي  إن 
حضور إنه ال يشرتط  يلوم؛ فالبرش اوبسبب سهولة االتصال واتلواصل بني  

الشبهات ال  األطراف يف ماكن واحد و بل قد تكون جواب  زمان واحد، 
الكت العلماء  األ وب  بتأيلف  عند  معروفة  طريقة  وهذه  ـ  واملقاالت  حباث 

السابقني والالحقني ـ، أو من خالل التسجيل الصويت أو املريئ، أو احلوار  
االتص وسائل  من خالل  املبارشة  الصور  واملناظرة  هذه  فلك  احلديثة.  االت 

تدخل بوجه ما فيما ع رف عند العلماء بعلم ابلحث واملناظرة واجلدل، وهل  
املتَص   أصوهل لى  تكون  أن  بدَّ  ال  وضوابطه،  ملواجهة   ينَ دِّ وقواعده 

 .( 1) واخلربة اتلطرف حصيلة جيدة منها بالراسة والقراءة

بهذا األمر، فأشري إىل   نيأما الضوابط العملية تلقوية مهارات املعنيِّ 
 أهمها باختصار:

 فريجع يف ،  الرجوع يف لك شبهة أو مسألة إىل أهل اتلخصص العليم -1
العلم أهل  فيها من  املتخصصني  إىل  االعتقاد  ، ويف مسائل اثلقات  مسائل 

وفنون   الرشيعة،  مسائل  خمتلف  يف  وهكذا  املتمكنني،  الفقهاء  إىل  الفقه 
تعاىل:   اهلل  قال  واملعرفة، كما    ىئٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀيئالعلم 

تع]انلحل وقال   گ گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژيئاىل:  [، 

 ....................................................... 

املجال:  (  1) هذا  يف  احلديثة  الكتب  االعتقاد»من  مسائل  تقرير  يف  واملناظرة  اجلدل    «منهج 
الفاضل   «نةسلأصول اجلدل واملناظرة يف الكتاب وا »لدلكتور عثمان يلع حسن، وكتاب:   للشيخ 

 محد بن إبراهيم العثمان. 



 

 ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

[، ]النساء  ىئھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
ا السعديُّ رمحه  أدبية »هلل:  قال  لقاعدة  إذا حصل    ،ويف هذا ديلل  أنه  ويه 

حبث يف أمر من األمور ينبيغ أن يوَّلَّ َمْن هو أهل ذللك وجيعل إىل أهله،  
من   للسالمة  وأحرى  الصواب  إىل  أقرب  فإنه  أيديهم،  بني  يتقدم  وال 

 .( 1) « اخلطأ

، واتلميزي بينها ومنطلقاتها ومقاصدها   «رشعيةالسياسة ال »الفقه يف   -2
 مسائل االعتقاد والعبادات وأحاكم الرشيعة املفروضة، وقد ظهر من  وبني

بن عباس للخوارج أنهم ظنُّوا أنَّ مسائل السياسة الرشعية خالل مناظرة ا
مسائل   فبنويه  وتعبدية،  والرباءة.  اعتقادية  اتلكفري  أحاكم  عليها  ا 

يها ة، وفيه مسائل مصلحية اغئيَّ   «السياسة الرشعية»   والصواب أن مسائل
ودفًعا   والنيوية،  الرشعية  للمصالح  حتقيًقا  لالجتهاد  واسع  للمفاسد جمال 

الوفاء ابن عقيل احلنبيل )ت:    وأبأمور الين والنيا، كما قال العالمة    ىلع
اهلل:513 رمحه  إىل  »  (  أقرَب  انلاُس  معه  يكون  فعاًل  اكن  ما  السياسة 

. فإن    لصالح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسولا ، وال نزل به ويح 
لم   أي:  الرشع،  وافق  ما  إال  بقولك:  الرشُع؛  أردت  به  نطق  ما  خيالف 

وتغليط  ، فغلط  الرشُع؛  به  نطق  ما  إال  سياسة  ال  أردَت:  وإْن   ،   فصحيح 

 ....................................................... 

 .190، 1420، مؤسسة الرسالة، بريوت: «تيسري الكريم الرمحن يف تفسري الكم املنان»( 1)



 

)ت:  ،  ( 1) «للصحابة تيمية  ابن  اإلسالم  تأصيال728ولشيخ  اهلل  رمحه  ت  ( 
وتقريرات  هذ  متينة،  يف  نافع،  رائعة  كثري  فيها  والكمه  املسألة،  قوهل  ه  منه 

اهلل وتكميلهاإ»:  رمحه  املصالح  بتحصيل  جاءت  الرشيعة  وتعطيل   ،ن 
أعظم   وحتصيَل   ،اخلريين ورش الرشين  نها ترجح خريَ إو  ،املفاسد وتقليلها 

 . ( 2) «ناهما وتدفع أعظم املفسدتني باحتمال أد ،املصلحتني بتفويت أدناهما 

العلماء وابلاحثني يف مواجهة اتلطرف والغلو،  فادة من جهود  االست -3
أيلول  من  عرش  احلادي  أحداث  منذ  وتكاثرت  اجلهود  هذه  برزت  وقد 

وأقيمت  جامعية م(، فأجزيت رسائل  2001) ، وكتبت دراسات علمية كثرية، 
م فيها ابلاحثون مئات ابلحوث يف اتلخصصات الرشع  ية مؤتمرات كبرية قدَّ

اسية واألمنية، وغريها. وال شك أن هذه املواد  واالجتماعية وانلفسية والسي
وفهرستها،   بتصنيفها  العناية  وينبيغ  وأهميتها،  فائدتها  هلا  الواسعة  العلمية 

و منها.  واالستفادة  إيلها،  الوصول  الشبكة وتسهيل  املواقع ىلع  بعض  يوجد 
كينة» :قعالعاملية جتمع مواد علمية كثرية مفيدة، مثل مو  . ( 3) «السَّ

، وأبرز اتلجارب من اتلجارب العملية يف مواجهة اتلطرف   االستفادة -4
اتلابع   «مركز حممد بن نايف للمناصحة والراعية»يف هذا املجال يه جتربة  

العر  اململكة  يف  الاخلية  رائدة،  لوزارة  جتربة  ويه  السعودية،  قت  حقَّ بية 
والف االعتقادي  اإلصالح  يف  واسعة  ملئات  كرجناحات  والسلويك  ي 

 ....................................................... 
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ين وقعوا يف الغلو واتلطرف، ومنهم من بارش أعمال العنف  األشخاص اذل
وكشف  باحلوار  هلدايتهم  سببًا  املركز  هذا  تعاىل  اهلل  فجعل  واإلرهاب، 

واإلرشاد واتلعليم  وتقدير  ( 1) واتلأهيل  الشبهات  إعجاب  املركز  نال  وقد   .
اإلمارات العربية املتحدة    ةواعتمدت دولكثرٍي من املتخصصني واملهتمني،  

)  يف )2014سنة  املادة  تنص  قانونًا  ىلع66م(  منه  من  يُ »:  أنه  (  بقرار  نشأ 
للمناصحة أكرث  أو  مركز  الوزراء  املحكوم    جملس  وإصالح  هداية  بهدف 

اإلرهابية اخلطورة  فيهم  توافرت  من  أو  اإلرهابية  اجلرائم  يف  .  ( 2) « عليهم 
وىلع   ها باتلجربة، ويبدو أن بعضها ـوأبدت بعض الول األوروبية اهتمام

الاعة   بلعض  املجال  ففسحت  منها  استفادت  ـ  بريطانيا  اخلصوص:  وجه 
 . ( 3) قضايا اإلرهابملناصحة بعض املتهمني ب املعتدلني 

 

مَحَ  الشبابلَ أكرث  من  هم  به؛  واملتأثرين  الفكري  اتلطرف  ر   ة  املغرَّ
لم   من  أو  وجتاربه، نفعه  يبهم،  وعظاته  بعربه  الع مر  م  وتقدُّ السنني  انقضاء 

الشخصية، ويصدق عليهم  واضطراب  والطيش  اجلهل  يغلب عليهم  هلذا 
 ....................................................... 

  www.mncc.org.sa العاملية:  راجع عن املركز موقعه الرسيم ىلع الشبكة  (1)
 م.  24/9/2014جريدة االحتاد اإلماراتية يف  (2)
يف  (3) نرش  تقريًرا  يف  ص  راجع  السعودية،  املدينة  )6/5/2016حيفة  بعنوان:  بريطانيا  م،  دراسة: 

السعودي املناصحة  برنامج  )تطبق  هنالك  ما  فليس  مبالغة،  فيه  والعنوان  للربنامج(.  (، تطبيق 
 لكن استفادة واقتباس جزيئ.

http://www.mncc.org.sa/


 

، ومجلة ( 1) «حدثاء األسنان، سفهاء األحالم»للخوارج بأنَّهم:   وصف انلب  
 ذلك أنَّ الغالب عليهم:

 بوة وسرية السلف الصالح.هاج انلىلع من ابلعد عن اتلديُّن الصحيح -1

 اجلهل بأحاكم الرشيعة وفقه السياسة الرشعية وفقه الواقع.  -2

 اتباع اهلوى. -3

 حبُّ الرئاسة والظهور.  -4

، أو مجاعة معيَّنة.  -5  اتلعصب لشخص معنيَّ

 املشالكت انلفسية واالجتماعية. -6

وال شكَّ أن اتلعامل مع هذا الصنف من انلاس يف اغية الصعوبة؛ 
ون ملواجهة اتلطرف ىلع رتبة اعيلة من القدرة  ذا ال بدَّ أهل ن يكون املتصدُّ

وتؤيت  أهدافها،  جهودهم  حتقق  حىت  واتلرصف،  األخالق  وحسن  العلمية، 
ي: وأكتيف هنا بذكر ثالث مهارات مساعيهم ثمارها.   إزاء هذا اتلحدِّ

1-  

مل يتصدى  من  للكِّ  الالزمة  املهارات  أهم  اتلطرف وهذا  اجهة 
وهو  و تعاىل،  « مهارة»الغلو،  هلل  واإلخالص  الصادقة،  بانلية    تكتسب 

لوجه اهلل تعاىل، واتلقرب إيله    خالصةً وصدق العزيمة، واتلديُّن بانلصيحة  
دينه،   ومحايتهاخبدمة  وأوطانهم  املسلمني  األخ   وخدمة  واألرضار،  من  طار 

ال فإن األعمال    ،وليس ألي غرض دنيوي زائل، وال مكسب ماديٍّ اعجل
 ....................................................... 

 .( من حديث يلع بن أيب طالب 1066(، ومسلم )3611أخرجه ابلخاري ) (1)



 

تقبل عند اهلل عزَّ وجلَّ إال إذا اكنت خالصة لوجهه الكريم، موافقة لرشعه 
ر، كما قال تعاىل:    متىت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئيئاملطهَّ

 ىئحس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث مث جث يت

اهلل  ]الكهف  رسول  وقال  انلصيحة»:  [،  »ادلين  قال:  ملن؟  قلنا:    ، هلل« 
واعمتهماوألئمة    ،ولرسوهل  ،ولكتابه يف  ( 1) «ملسلمني  يتديَّن  احلقُّ  فاملسلم   .

عبادته هلل يف  يتديَّن  كما  وأوطانهم  املسلمني  لصالح  وقصده  عمله  تعاىل،   
الصالة  عليه  شعيب  اهلل  برسول  ذلك  يف  مقتديًا  للجميع،  واهلداية  اخلري 

قوهل:  یی ىئ ىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئيئ  والسالم يف 

 [.  ]هود  ىئمئ حئ جئ ی ی

ل عن هذا اجلانبيف هذ  إن بعض العاملني ؛ فيتخذ  ا املجال قد يغف 
أعمال ومشاريع ماكفحة اتلطرف واإلرهاب مكسبًا ومغنًما، ووسيلة نليل  

إرضاء   ىلع  احلرص  عليه  يغلب  قد  وبعضهم  دنيوية،  أو أغراض  شخص 
سياسية   الصنف جهة  هذا  عمل  فساد  اكن  ولو  إعالمية.  أو  أمنية  أو 

نياتهم ومقاصدهم هلا ر، وصارت تبعته عليهم وحدهم،  األم  نمنحرًصا يف 
معهم:   اتلعامل  يف  الرشعية  يتوَّل  »والقاعدة  واهلل  بالظاهر  حنكم  حنن 

، فيستفاد من أعماهلم الظاهرة، ويشكرون عليها، فال جيوز اتهام «الرسائر
نيته   يف  األقوال أحد  يف  ويبان   يظهر  ا  عمَّ هنا  حديثنا  لكن  وقصده، 

نليات واملقاصد، فتفقد تلك األعمال  ساد افواألفعال واتلرصفات من آثار  
 ....................................................... 

 .( من حديث تميٍم الاريِّ 55خرجه مسلم )أ (1)



 

واألوقات   واألموال  اجلهود  وتضيع  املنشودة،  نتاجئها  تتحقق  وال  تأثريها، 
و باإلحباط  واملال  والسلطة  القرار  صاحب  ويصاب  اآلمال.  خ سًدى،  يبة 

ا، سواء يف تهيئة اإلنسان نفسه، وتربيته هلا   بهذا اجلانب مهمٌّ   فالعناية جدًّ
وال  واصباإليمان  ي  رب  اليت  الكوادر  اختيار  يف  أو  اخلري    نُّ ظَ الحتساب،  فيها 

والصالح واالستقامة، وتشهد أعماهلم ومآثرهم السابقة بذلك، ولكُّ إنسان  
نفسه:    ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋيئحسيب 

 [.]اتلوبة  ىئوئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې
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ا بعض  إماكنيات  عن  ل تقرص    والفكرية  الرشعية  الزتام  كوادر 
بآخرين  احلماسة  وتدفع  العليم،  ابلحث  يف  الصحيحة  العلمية  األسايلب 

احلوار،   آداب  اتلأثري  إىل جتاوز  من  إيله  يسعون  ما  أمام  ذلك اعئًقا  فيكون 
ىلع املخالفني، وتصحيح مفاهيمهم. لقد صدر يف العقود األخرية عدد كبرٌي  

واألحب الكتب  من  ا  واحلواجدًّ ابلحث  عن  واملقاالت  ىلع ث  والرد  ار 
تظهر  املوضواعت  بهذه  ابلالغة  العناية  وهذه  اخلالف،  وآداب  املخالف 

عند  ا  اعمًّ هذا    شعوًرا  يف  حقيقة  أزمة  بوجود  واملهتمني  وابلاحثني  العلماء 
املجال، فيف واقعنا العليم والعوي واثلقايف قصور شديد، وتقصري واضح،  

كثرية    ختالف؛ أدَّى ـ يف أحيانٍ حلوار واال هج العليم وآداب انيف االلزتام بامل
والتش والترشذم،  اتلحزب  وإىل  والشقاق،  الفرقة  زيادة مساحة  إىل  كيك  ـ 



 

واملاكبرة. الكوادر    والرفض  كفاءات  برفع  العناية  الرضوري  من  أرى  هلذا 
مناهج  يف  العلمية  الورات  إقامة  خالل  من  املجال  هذا  يف  ومهاراتهم 

واالستفادةحابل احلوار،  وآداب  أهل    ث  ومن  واألحباث،  الكتب  من 
 اتلخصص واخلربة. 
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اليت والفكرية  الرشعية  الكوادر  اتلطرف   إن  مواجهة  يف  تعمل 
والغلو ختتلف طبيعة وظيفتها ومهمتها عن الكوادر األمنية اليت تعمل يف  

أن يرض فهؤالء جيب عليهم  واإلرهاب.  العنف  بيد من حديٍد  بمواجهة  وا 
من   لك  بأمنهم  ىلع  اإلرضار  يف  ويسىع  املسلمني  مجاعة  عن  خيرج 

لومة الئم، ألنهم   تأخذهم يف اهلل  املواجهة، ويف  ومصاحلهم، وال  يف ميدان 
يف   فهم  والفكرية  والرشعية  العلمية  الكوادر  أما  والعقوبة.  الفع  موقع 

وتصحيح واألدلة  احلجج  وإقامة  وابليان  العلم  واألفاكر،    ميدان  املفاهيم 
عليهم تغليب جانب اللِّني والرفق والتسامح، وإاعنة الضالني ىلع   فالواجب

يف انلظر يف سري  إن  احلق وطريق األمان.  أنفسهم باألخذ بأيديهم إىل سبيل  
العلماء   من  أتباعهم  وسري  أقوامهم،  مع  والسالم  الصالة  عليهم  املرسلني 

الطريق   ائعة، تعني السائرين يف هذارعظيمة، ونماذج    اواملصلحني؛ دروسً 
تعاىل  اهلل  أمر  وقد  واإلحسان،  الرفق  جانب  وتغليب  انلفس،  ضبط  ىلع 

الكريمني موىس   أن خياطبا طاغية الرسولني  السالم  وأخاه هارون عليهما 
زمانهم بأحسن القول وأيلنه، ذلك أنهما اكنا يف موقف العوة ال العقوبة، 



 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳيئفقال سبحانه:  

 [. ]طه ىئۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

تَّاب  الك  من  كثرٌي  فيه  وقع  مزلق خطري  إىل  اإلشارة  من  بدَّ  ال  هنا 
ىلع   وتبعهم  ـ  خاطئة  ومفاهيم  فاسدة،  أصول  من  عليه  هم  ملا  وابلاحثني 
ذلك آخرون عن حسن نية وقصور فهم ـ وذلك أنهم يزعمون أن من وسائل 

ومقتضي الرفاإلصالح،  أن    قات  ل   تلتمسواإلحسان؛  لغالة األعذار 
الغلو واملتطرف إىل  دفعتهم  اليت  األسباب  عن  احلديث  فيكرثون  ني، 

والضغوط  االجتماعية،  واملشالكت  والطبقية،  الفقر  فيذكرون  واتلطرف، 
ذلك   غري  إىل  األنظمة،  وفساد  احلاكم،  وظلم  واتلخلف،  واجلهل  انلفسية، 

س م يظنونها  اليت  األسباب  الغلو  جنال   ببًان  طريق  يف  املسلم  الشباب  راف 
إلرهاب. ورغم أن هذه العوى باطلة، ال برهان عليها، بل قد  واتلطرف وا

ثبت بيقنٍي أن أكرث املتطرفني واإلرهابيني ـ وحىت اذلين ينفذون عمليات  
انتحارية ـ هم من الطبقة الغنية أو املتوسطة، ومن أصحاب اتلعليم اجليد  

رهم،  أفاك  تتلوث   قبل أناكنوا يعيشون حياة مستقرة    من أكرثه أو العايل، وأ
للمنظمات    تفسدو القياديني  أشهر  أن  برهانًا  هذا  عقائدهم، ويكيف ىلع 

ألغنياء، ودرس يف  اإلرهابية الكربى باسم اإلسالم؛ اكن أحدهم من أغىن ا
واملاكنة   احلسب  يف  عريق  بيت  أهل  من  طبيب  واثلاين:  اجلامعات،  أرىق 

طلب العلم ، واثلالث: معروف حبفظ كتاب اهلل تعاىل و بدله  يف  اعية االجتم
فهو خارج عن موضوع حبثنا،  هذا،  نطيل يف  بيئة صاحلة. وال  والنشأة يف 



 

بني   هنا  اتلفريق  جيب   أقول:  كثرًيا    «املسوِّاغت»لكن  عنه  يعرب  ما  أو  ـ 
 ة.رش املبا باملربِّرات ـ، وبني األسباب والوافع واملؤثرات املبارشة أو غري

يف   املسوِّاغت»أما  األعذا   «باب  تقبل  مطلًقا فال  األعذار  ر  إال   ،
املعروفة واإلكراهـ    الرشعية  والنسيان  املواضع اكجلنون  يف  االجتهاد  أو   ،

فيعامل لكُّ إنسان ىلع أساس مسؤويلته   ـ  اليت يسوغ فيها االجتهاد برشوطه
ويفعله:   يقوهل  ما  لكِّ  عن  [، ر]املدث ىئيئ ىئ مئ حئ جئ یيئاتلامة 

و الرشع  من  حىت  وليس  عمًدا  القاتل  من  يقتصَّ  ال  أن  العقل  علم ت  ال 
دوافعه الشخصية وأحواهل انلفسية، وأن ال يقام احلدُّ ىلع زاٍن حىت ي عرف  

تأث بمدى  عليه  املرأة  رشبه ري  اكن  إن  اخلمر  شارب  حيدَّ  ال  وأن  اإلغراء، 
 ڀ ڀ ڀيئيس، وضغوط اجتماعية. قال تعاىل:  نتيجة إحباط نف

 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

[. ومن هنا: فإن ما ]انلور  ىئڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ
ي الحظ يف األحباث اليت كتبها أصحاب االنتماءات احلركية من الرتكزي ىلع  

وابلحث عن  « اغتاملسوِّ » وادلوافع»،  أخب«األسباب  واختالق  ال ،  ووقائع  ار 
غري حماولة  هو  إنما  فيها؛  مبالغ  أو  هلا،  اتلطرف   أصل  لتسويغ  مبارشة 

هم يطلقون ىلع املعتقلني  ، هلذا جندالفئة الضالة  مع  هاب، واتلعاطفواإلر 
وصف:   اإلرهاب  عنهم  «األرسى »بتهم  لإلفراج  العوة  ىلع  وحيرضون   ،

العانكُّ فُ »:  حبديث رسول اهلل   فكِّ  ( 1)   «وا  أن هذا احلديث ورد يف  ، رغم 
 ....................................................... 

 . أيب موىس األشعريِّ من حديث ( 3046ابلخاري )أخرجه  (1)



 

 احلربيني.  أرسى املسلمني لى أعدائهم من الكفار

واملؤثرات؛   وادلوافع  األسباب  ت  أما  قبل   درس فهذه  من  ـ 
ـ  ملعرفة مداخل االحنراف والرش، وطرق الوقاية والعالج، ال    املتخصصني 

منها   بدَّ  ال  اليت  احلازمة  واإلجراءات  العقوبات  إلسقاط  وال  للتسويغ، 
  الين والنيا. تفسد هذه الظاهرة اخلطرية اليتملواجهة 

اجلاعملراإن   هذا  أصاًل ة  عليها   اصحيحً   انب  تدل  الرشيعة،  يف 
 حديث اذلي قتل مئة نفٍس، فنصحه العالم  نصوص عديدة، منها ما ورد يف 

انطلق إىل أرض كذا وكذا،  »اكن فيه، وقال هل:    باتلوبة ومفارقة املوضع اذلي
فإنها  أرضك؛  إىل  ترجع  وال  معهم،  اهلل  فاعبد  اهلل  يعبدون  ناًسا 

ُ
أ بها  فإن 

 .  ( 1) « ض سوء  رأ

والعدل   باحلق  القيام  مقتىض  من  األمرين  بني   واإلنصاف فاجلمع 
 .والرمحة

 وباهلل اتلوفيق.
 

 

 ....................................................... 

 .( من حديث أيب سعيد اخلدري 2767(، ومسلم )3235أخرجه ابلخاري ) (1)
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