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وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال رشيك هل، هلإ  احلمد هلل رب العاملني،  
للعاملني،  رمحة  املبعوث  ورسوهل  عبده  أن حممًدا  وأشهد  واآلخرين،  األولني 

 صىل اهلل وسلَّم عليه وىلع آهل وأصحابه أمجعني. 

وهو  ال  ِشعار،  مجُع  عارات  عبشِّ ـ  اللغة  يف  القوُم  ـ  بها  يتعارف    يف ارة 
يسّمَّ  ما  وهو  احلرب،  أو  فر  سر السَّ فالنويقال:    . يلالل  :  بين  أي: شعاُر   .  

وصحابته الكرام يتَّخُذون شعاًرا    وقد اكن رسول اهلل    داء يُعَرفون به.الِّ 
 .  (1) يف احلرب، به يتنادون ويتعارفون

ىلع  ادلالة  احلسيَّة  الرموز  ىلع  املعارص  االستعمال  يف  الشعار  ويطلق 
فتكون  معاٍن مع فنيَّة    خمترصةً   أو عبارةً   أو عالمةً   ارسمً يَّنة،  بطريقة  تُرسم 

رها وترديدها  معيَّنة،   ، رمز إىل يشءت  ،تتمَّيَّ بها دولة أو مجاعة  ، يتيََّسَّ تذكُّ
تسّم  عليه  دلُّ تو ما  أو  اتلجارية،  الشعارات  ومنها:  جتارية ».  ،  « ماركة 

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

يف    (1) شيبة  أيب  ابن  بكر  أبو  ذكره  ما  من   «املصنَّف»يراجع  مجلة  فيه  وساق  عار،  الشِّ باب 
 األحاديث واآلثار. 



  

الّشَّ و االنتسشعار  ىلع  داللًة  ُُتمل  شارة  وغري  إ   ابف:  ناٍد  أو  مدرسة  ىل 
بعض    . (1)ذلك به  يتمَّيَّ  اذلي  اللِّباس  ابلاب  هذا  ألسباب ومن  ا  إمَّ الاس 

دينية، لكباس أحبار ايلهود ورهبان الصارى، وإما ألسباب دنيوية لكباس  
 . (2) اجلُند وذوي املهن املختلفة

عار    املوجز  واملقصود يف هذا ابلحث رة لكمة أو عبااملعىن األول، فالشِّ
ـ    والشعارات. فالشعار  ىلع معاٍن ومفاهيَم معروفٍة عند أهلها  بالوضع  دالَّة

الشعارات يقصد بها    أن  إال   ،واملصطلحات  املصطلح  :مثلمن هذه اجلهة ـ  
علميًّا  واإلشهارُ   اإلعالمُ  فيهم  واتلأثري  الاس  توجيه  أيًضا  بها  يقصد  كما   ،

واجل بها  اتلنادي  خالل  من  واعطفيًّا  املشاعر وفكريًّا  وإثارة  عليها  مع 
صل اتلمايز بها؛ اكتلحيَّة وقد تكون من اخلصائص اليت حي  واحلماس بها.

املسلمني شعار  من  فيه  الم،  املللاملمَّيِّ   بالسَّ أهل  من  غريهم  من  هلم    (3) . 
صهم،  وهذا   ختصُّ دائرة  يف  فنٍّ  لك  أهل  يتداوهلا  اليت  املصطلحات  خبالف 

ال   وقد  شعاًرا،  مصطلح  لك  شعار  فليس  لك  بأن  القول  إطالق  يصح 
عب يكون  قد  الشعارات  بعض  ألن  مضمون  مصطلح،  أي  من  فارغة  ارة 

 عليم أو فكري دقيق.

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

املعارصة» انظر:    (1) العربية  اللغة  احلميد عمر وآخرين، اعلم  لدلكتور أمحد خم  « معجم  تار عبد 
 م، )مادة: شعر(.2008الكتب، بريوت: 

البن حجر العسقالين، املكتبة السلفية،   «فتح ابلاري برشح صحيح ابلخاري »:  قارن بما يف   (2)
 (. 5831) 10/288(، و5808) 275/ 10القاهرة: 

 . 2/36ه، 1392للنووي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت:  «رشح صحيح مسلم» (3)



 

 

ومدلوالتها   عارات  الشِّ يف  حبسب واستخداماتها  الظر  خيتلف 
الاس املرجعية الَعْقدية وادلينية والفكرية للباحث أو الاقد، هلذا خيتلف  

حلقُّ ليس هل إال يف هذا امليدان كما خيتلفون يف امليادين األخرى، واملسلم ا
سبحانه:   ربُّنا  قال  كما  والسنة  الكتاب   ېئ ېئ ېئ ۈئيئمرجعية 

 مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ ىئ

، []النساء  ىئىث مث جث يت ىت ختمت حت جت يب ىب
ُة املفَّسين  قال   عزَّ من اهلل  هذا أمرف  .  : أي إىل كتاب اهلل وسنة رسوهلاعمَّ

يردَّ  أن  وفروعه  ادلين  أصول  من  فيه  الاس  تنازع  يشء  لك  بأن   وجل 
 ۆئ ۇئ ۇئ وئيئيف ذلك إىل الكتاب والسنة كما قال تعاىل:    اتلنازعُ 

الكتاُب [10]الشورى:   ىئېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ به  حكم  فما  والسنة   ، 
احلقُّ  فهو  بالصحة  هل  احلوشهدا  بعد  وماذا  الضالل؟،  إال  املسلم    (1) ق  ثم 

ـ  حمكوم ين   ـ يف ذلك  ادلِّ وأئمة  اللُّغة واإلمجاع وفهم سلف األمة   بدالئل 
واحلسِّ  العقل  واملبادئ  ورضورات  الشعارات  تقييم  يف  مرجعيتُه  فهذا   .

ا.   واألفاكر، واحلُكم عليها صحًة وفساًدا، أخًذا وردًّ

يف احلكم ىلع األلفاظ   ومن هذا املنطلق، ويف ضوء املعايري الّشعية
 ....................................................... 

جامع ابليان  »انظر:  [، و59أليب الفداء ابن كثري ادلمشيق ]النساء:    «تفسري القرآن العظيم»  (1)
 [. 59أليب جعفر ابن جرير الطربي ]النساء:   «يف تأويل القرآن



  

يمكن  واملصطلحات،   املعارصة  عارات  الشِّ أنَّ  أقسام  أرى  يف  تصنيفها 
 ثالثة:

األول: لأللفاظ   القسم  املوافقة  ويه  معتربة:  صحيحة  ِشعارات 
رفع  اإلصالح، وواخلري، و  واإلحسان،  واملعاين الّشعية، مثل: احلق، والعدل،

الفساد،  الظلم، عن  باملعر  واليه  ولزوم  واألمر  املنكر،  عن  واليه  وف 
واالختالف،اجلماعة ق  اتلفرُّ من  واتلحذير  والرذيلة،   ،  الفاحشة    وحماربة 

. فال خيتلف أحد من املسلمني أن هذه األلفاظ  وُتكيم رشع اهلل عزَّ وجلَّ
تعاىل  اهلل  حيبها  صحيحة  معاٍن  ىلع  دالة  ويه  الّشيعة،  بها  جاءت  قد 

قال   كما  به،  ويأمر   ڇ ڇ چ چ چ چيئتعاىل:  ويرضاها 

 ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

:  []الحل ىئڑ ژ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱيئ، وقال عزَّ وجلَّ

،  [ 114]النساء:   ىئٺٿ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
سبحانه:    ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳيئوقال 

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں

عمران ىئڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ےۓ ے ھ ھ ھ ،  []آل 
ا.   واآليات يف تقرير هذه األلفاظ واملعاين كثرية جدًّ

اثلاين: با  القسم  فاسدة  املخالفةِشعارات  ويه  تعاىل   دلين  طلة:  اهلل 
و ورش ألفاظها  يف  والسيادة عه  للشعب،  السلطة  مثل:  ولوازمها،  معانيها 

 وحنوها. ، واحلريةلألمة، والعقد االجتمايع، 



 

إىل  املنتسبني  من  كثرًيا  جيد  عندما  العجب  أشدَّ  لعجب  املسلَم  إنَّ 
لشعارات، ويروجها اتليارات واحلراكت اإلسالمية يردُِّد هذه املصطلحات وا 

املسلمني ىلع أنَّها مسلَّماتبني اعمة  ببعضهمرضورية    بلغ  املبالغة    ، حَّتَّ 
مة ىلع الّشيعة»فيها إىل القول بأن   ،  «احلريَّة قبل الّشيعة»، أو  « احلريَّة مقدَّ

ومناقضتها  فسادها  خيىف  أن  يمكن  ال  اليت  العبارات  من  ذلك  وحنو 
 داعية أو متعلِّم من اعمة املسلمني.   لألصول الّشعية ىلع طالب علم أو

، وهذا من أصول   «السلطة والسيادة »أما   فيه حقٌّ خالٌص هلل عزَّ وجلَّ
 جب يئ ىئ مئ جئحئ ی یيئادلين وقطعيَّاته، كما قال تعاىل:  

:]املائدة ىئىب مب خب حب  گ گ ک کيئ  [، وقال عزَّ وجلَّ

 ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ

 ى ى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

 إىل غري ذلك من اآليات.، []األنعام ىئەئ ائ ائ

االجتماع »ما  أ واملجتمع    «العقد  ادلولة  بناء  أصل  يف  غربيَّة  فنظريَّة 
والليربايلة   العلمانية  الظريات  أسُّ  ويه  والتّشيع،  احلكم  نظام  وإقامة 

لمانية القاضية بإقصاء ادلين عن وأساسها، وعنها تفرعت مجيع املناهج الع
واملجتمع ادلولة  اآلخر:  ،  حكم  باملصطلح  عنه  يعربَّ  ما  املجتمع »وهو 



  

مناقضان(1) «املدين الكهما  وذاك  وهذا  مجلةً   ،  اإلسالم  وتفصياًل،    لّشيعة 
تردادها يف دعوته اإلصالحية ـ  ا، ويكرث من  مفكيف ملسلم أن يدعو إيله

 . زعموا! ـ
ملة ُتتمل معاٍن صحيحة وأخرى فاسدة: ات جمشعار  القسم اثلالث:

تقب ال  اكن  فهذه  فما  فيها،  اتلفصيل  جيب  بل  بإطالق،  تردُّ  وال  بإطالق،  ل 
، مع احلرص ىلع   فيها من حقٍّ أقرَّ وقُبل، وما اكن فيها من باطل ُرفض وردَّ
الصحيحة الرصحية  بالشعارات  جتنُّبها وعدم استخدامها، واالستغناء عنها 

ا لذل  رائع إىل ترسيخ املفاهيم الفاسدة.سدًّ
اإلصالح واتلغيري املعارصة جيدها أكرثها داخلة والاظر يف شعارات  

وهو  ـ  فيها  ما  باطل  ترويج  ىلع  حيرصون  أصحابها  ألنَّ  القسم،  هذا  يف 
ببعض   ـ  واغيتهم  من  غرضهم  يتضمنه  ادلعوات احلقِّ ما  حال  وهكذا   ،

شيئًا فيها  أن  بدَّ  ال  لكها،  ال    املنحرفة  املحَض  ابلاطل  فإن  وإال   ، احلقِّ من 
  يقبله أحد.  يدعيه أحد، وال 
اليت يه يف    هؤالء املعارضني للكتاب والسنة بعقلياتهمأنَّ  » واملقصود:  

وشهوات]،  احلقيقة جهليات احلقيقة شبهات  اليت يه يف  إنما   ؛[وبأفاكرهم 
حمتملةنُ بْ يَ  مشتبهة  أقوال  ىلع  ذلك  يف  أمرهم  معاين  ،ون   ، متعددةً   ُتتمل 

تناوهلا يوجب  اللفظ  يف  واإلمجال  املعىن  يف  االشتباه  من  فيها  ما    ويكون 
يَ   ،وباطلٍ   حبقٍّ  احلق  من  فيها  حُي فبما  لم  من  علمً قبل  بها  من ط  فيها  ما  ا 

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

االجتماع »انظر:    (1) العربية،    «العقد  األحباث  مؤسسة  زعيرت،  اعدل  ترمجة  روسو،  جاك  جلان 
 بريوت. 



 

ثم يعارضون بما فيها من ابلاطل نصوص    ،ألجل االشتباه واالتلباس  ،ابلاطل
  ، هو منشأ ابلدع لكهاو  ،قبلنا  من األمم  وهذا منشأ ضالل من ضلَّ   ،األنبياء

باطالً  اكنت  لو  ابلدعة  قبلتحمًض   فإن  ملا  ردها    ،ا  إىل  أحد  لك  وبلادر 
حقًّ   ، وإنكارها اكنت  حمًض ولو  بدعة ا  تكن  لم  للسنة  ،ا  موافقة    ،واكنت 

 كما قال تعاىل: ؛بابلاطل ويلتبس فيها احلقُّ   ،وباطلٍ  ولكنها تشتمل ىلع حقٍّ 
  ،[رة]ابلق ىئڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گيئ

لَ  بابلاطلبْ فنىه عن  احلق  به  ،وكتمانه  ،س  يلتبس    :ولبسه  به حَّت  خلطه 
وهو اتلدليس والغش اذلي يكون باطنه    ،ومنه اتللبيس  ،أحدهما باآلخر
ظاهره  لُ   ،خالف  إذا  احلق  قد  بِّ فكذلك  فاعله  يكون  بابلاطل  أظهر  س 

احلقِّ  صورة  يف  معنيان  ،ابلاطل  هل  بلفظ  صحيحمعىًن   :وتكلم    ومعىًن   ، 
الصحيحَ فيتوهَّ   ،باطل املعىن  أراد  أنه  السامع  من  ومرادُ   ،م  فهذا  ابلاطل  ه 

اللفظ. يف  املعىن  اإلمجال  يف  االشتباه  هل وجهان  : وأما  من    هو حقٌّ   :فيكون 
اآلخر  ،أحدهما من  الوجهِ   .وباطل  إرادة  مرادُ   ،يحالصح  فيوهم  ه  ويكون 
وال   ، املشتبهةعاينوامل  ، فأصل ضالل بين آدم من األلفاظ املجملة  .ابلاطَل 

  ، ى وتعصبفكيف إذا انضاف إىل ذلك هوً   ،ا خمبطةما إذا صادفت أذهانً سيَّ 
دينه  القلوِب   َت مثبِّ   ْل فسَ  ىلع  قلبك  يثبت  هذه    ،أن  يف  يوقعك  ال  وأن 

 .(1) «الظلمات

القسم:   هذا  أمثلة  االجتماعية» ومن  بهذا  «العدالة  يراد  فقد   ،

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

 .926-3/925ه، 1408البن القيِّم، دار العاصمة، الرياض:  «اعق املرسلةالصو» (1)



  

عتداء ىلع  راد به: توزيع الرثوات واال ، ومفهومه حقٌّ مطلق، وقد ي« العدل  »
 باسم االشرتاكية ونظامها الظالم الفاسد.  رؤوس األموالحقوق أصحاب 

االستبداد»ومنها:   فإنَّ «حماربة  هو  ؛  اللغة  يف  االستقالل    االستبداد 
يقال استبدَّ باألمر،  يستبدُّ   :  استبدادً   باألمر  غريه.    ؛ابه  دون  به  انفرد  إذا 

ان  واستبدَّ  بهبرأيه:  حكم    .(1) فرد  يف  حمذوًرا  يتضمن  ال  املعىن  وهذا 
ثم  ادليانة  صالح  يف  يراه  بما  القرار  اختاذ  حقُّ  األمر  لويل  ألنَّ  الّشيعة، 

]آل   ىئڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤيئالرعية، وقد قال اهلل تعاىل: 
من  [159عمران:   ادلولة  رئيس  أو  احلاكم  الغربية ال جترِّد  الظم  ، وحَّتَّ 

صالحيَّاته لكها، بل ال بدَّ أن يكون صاحب لكمة وقرار يف حدود ما يسّمَّ 
 .  ، وإال لم تكن لواليته معىًن بالصالحيات ادلستورية

استخدام   فهذا  واالعتساف؛  الظلُم  باالستبداد:  املقصود  اكن  إن  أما 
معنا غري  يف  وتد للفظ  العريب،  جممل  ليسه  باطلة    بلفظ  مفاهيم  لرتسيخ 

ألمر واليه يف  اليت أثبتها هل الّشع احلنيف؛ اك  قوقجترُِّد احلاكم من احل
يف املنشط واملكره    ىلع رعيَّته  السمع والطاعةغري معصية اهلل تعاىل، وحقِّ  

 .  (2)، واليه عن اخلروج واثلورة ما لم يظهر الكفر ابلواحواألثرة
اكن سلفنا ـ قبل أن تزحف ىلع املسلمني هذه الشعارات املموِّهة   وقد

لسلطان بأمر خيتصُّ السلطان ـ يعربون باالستبداد عن تفرُّد من هو دون ا
 ....................................................... 
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يقال يف الالكم عن وزير: استبد ىلع السلطان أو ىلع ادلولة: غلبه ىلع  به، ف
 .  (1)أمره، واحتكر لفسه لك السلطة 

ال  أثر  العاقل  الغريبففليتأمل  املفاهيم   كر  انقالب  من   يف  كثري  عن 
   املسلمني.

عار» ىن  ال يقف األمر عند ُتديد مع ودالتله ولوازمه، بل ال بدَّ ـ   «الشِّ
ويف   الصحيح،  السياق  يف  استخدامه  يف  الَّظر  من  ـ  ذلك  وبعد  ذلك  مع 

لرتوي  استغالهلا  وعدم  املّشوعة،  واألهداف  منحرفة،  األغراض  مفاهيم  ج 
أو نقلها من معانيها الصحيحة إىل معاين أخرى طرأت عليها حبكم ابليئة 

لون شعار:  واالصطالح العارض، و ، «ال حكم إال هلل»قد رفع اخلوارج األوَّ
أيب  بن  الراشد يلع  اخلليفة  الّشيع  السلطان  اثلورة ىلع  ذلك يف  واستغلوا 

رشاًع وال سياسًة،   هال يلزمُ   ، واخلروج عن طاعته، وإلزامه بماطالب  
 »عن شعارهم هذا:   هلذا قال يلعٌّ 

 
 .(2) «ريَد بها باطل  لكمة  حقٍّ أ

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

أ  (1) يف  وقد  خدلون  ابن  فقال:    «املقدمة»فرد  هلذا،  والعرشون» فصاًل  احلادي  فيما    :الفصل 
واالستبد السلطان  حجر  من  ادلول  يف  عليهيعرض  وانظر:  «اد  العربية».  املعاجم   «تكملة 

 . 1/251م، 1979 بغداد:وزارة اثلقافة واإلعالم، ، «د وزِي »ـل
  : يد اهلل بن أيب رافع، موىل رسول اهلل  عب  ( عن1066)  «اجلامع الصحيح» أخرجه مسلٌم يف    (2)

، قالوا: ال حكم إال  ، وهو مع يلع بن أيب طالب  ملا خرجْت    ـ وهم اخلوارج ـاحلروريةَ   أنَّ 
يلع:    !هلل باطلقال  بها  أريد  حق  اهلل  لكمة  رسول  إن  ناسً   ،  يف  وصف  صفتهم  ألعرف  إين  ا، 

  ،من أبغض خلق اهلل إيله  ـ وأشار إىل حلقه    ـلسنتهم ال جيوز هذا منهم  بأ  يقولون احلقَّ »  :هؤالء 
أسود   شاةمنهم  طيب  يديه  إحدى  ثدي  ،،  حلمة  أيب  .«أو  بن  يلع  قتلهم  طالب  فلما  قال:   



  

مسلٌك   الصحيحة  الّشعية  للعبارات  الفساد  أهل  ،  قديمٌ   واستخدام 
املنافقني عن  تعاىل  اهلل  ذكر   ڳ گ گ گ گ کيئ:  األولني   فقد 

بقوهل:  ،ىئڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ تعاىل  اهلل   ں ڱيئ  فأجابهم 
، وهكذا حال لكُّ مفسٍد  []ابلقرة ىئۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

اإلفساد  يع حماربة  يدَّ فيمن  أيًضا  احلال  وهكذا  اإلصالح.  يريد  أنه  يع  يدَّ
عظيًما   مفسًدا  إن  بل  وداعتها،  الفساد  أسباب  من  األمر  حقيقة  يف  لكنه 

لقومه:   قال  فرعون   ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻيئمثل 

وأخرب اهلل   ![]اغفر ىئٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
ىل عن املنافقني أيًضا أنَّهم يتحاكمون إىل الطاغوت ويعرضون عن احلقِّ تعا

ون ذلك ب ثمَّ يسمُّ :  أسماء من أحسن األسماء، فقاواهلدى   ٱيئل عزَّ وجلَّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ

 ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

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

ا، ثم مرتني أو ثالثً   .بت  ذِ وال ك    ارجعوا فواهلل، ما كذبت    فقال:  ا.فنظروا فلم جيدوا شيئً   !انظروا
أمرهم، وقول  ، قال عبيد اهلل: وأنا حارض ذلك من  وجدوه يف خربة، فأتوا به حَّت وضعوه بني يديه

 .يلع فيهم



 

 [.]النساء ىئک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

  : أنَّ هذا  من  أحدهما » فيتبنيَّ  بها  يريد  اثنان،  يقوهلا  الواحدة  اللكمة 
ويريد    أعظمَ  حَمح   ابلاطل،  اآلخر  القائل احلقِّ   َض بها  بطريقة  واالعتبار   ،

عليه ويناظر  إيله  يدعو  وما  ومذهبه،  وهذا  (1) «وسريته  ىلع  ،  العاقَل  ينبُِّه 
ا  بالشعارات  االغرتار  من  صحيحة  احلذر  نفسها  يف  اكنت  وإن  ـ  ملرفوعة 

 مطلوبة ـ حَّتَّ يتَّضح هل املقصد من استخدامها، والغاية يف املطابلة بها. 

واألخالقية   تمتَحن لم   ادلينية  خصوصيتها  يف  اإلسالمية  األمة 
د  ت يف العقدين األخريين بما ُسيمِّ بعرص العوملة، فق واالجتماعية كما ابتلي 

احلواجز بني األمم، وبات   أكرث انتّشت وسائل اإلعالم واالتصال، وأزيلت  
العالم  ا اكن  العامة االطالُع ىلع كثرٍي من ادلعوات واألفاكر ممَّ يسرًيا ىلع 

خيتصُّ   يف  باإلطالعواملثقَّف  أو  جملة،  ثنايا  أو  كتاب،  بطن  يف  اٍد  نو  عليه 
الغ العالم  واستغلَّ  القوم!  ِعلية  من  الّشَّ للخاصة  هذا  جدار    خَ ريبُّ  يف 

حراسة األمة بالزحف عليها من لكِّ جانب يف حرٍب رشسة ىلع اخلصائص 
والشِّ  املصطلحات  حرُب  أسلحته  أفتك  من  واكن  والقيم،  عارات واملبادئ 

بالظالاملولودة يف أرضه،   املثقل  م والظلم واجلور  واخلارجة من رحم تارخيه 
مع فيه  وامللوك،  الكنائس  قِبَل  وسريورة من  وفكره،  عقيدته  عن  ربة 

يف  خمتلف  آخر،  جمتمع  وإىل  أخرى،  حضارة  إىل  فنَْقلُها  وتارخيه،  حضارته 
 ....................................................... 
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مرياثه   يف  أيًضا  وخمتلف  واالجتماع،  احلكم  أنظمة  يف  ومنهجه  عقيدته 
واحلضاري؛   واستخاتلارييخ  موضع،  غري  يف  لليشء  غري  وضٌع  يف  هل  دام 

 من ورائه. ولرضب هلذا مثاًل  الغرض اذلي وضع هل، واهلدف اذلي يبتىغ
الشعارات اثلورية يه شعارات  ته؛ وذلك أن أشهر  حه ويدلُّ ىلع صحَّ يوضِّ

( الفرنسية  اثلالثة:  1799-1789اثلورة  إخاء»م(  مساواة،  ،  « حرية، 
يقتبس  اإلسالم  بالد  يف  اثلورة  داعة  من  الشعارات  واإلسالميُّون  هذه  ون 

ها باملفاهيم اليت استخدمت هلا يف اثلورة ن ويرددونها، حَّتَّ يلبدوا أنهم يقرو 
  يضطرون ـ عند اتلفصيل   لكنَّهم،  ، وينغرس ذلك يف أذهان العامةالفرنسية 

ب  لعلمهم  واملفاهيم،  املبادئ  تلك  أكرث  عن  اتلخيل  إىل  دلين ـ  مناقضتها 
،  « احلرية»اإلسالم، ومصادمتها خلصوصية املجتمع املسلم، فيطلقون شعار  

الَعْقِديَّة والفكرية، ويرفضون احلرية األخالقية، وهذا  ثم يقيِّدونه باحل رية 
أش  اليت  ـ  الغرب  يف  األخالقية  فاحلرية  فاضح،  الفواحش  تناقض  اعت 

يه  ـ  وتماسكها  األسة  كيان  رت  ودمَّ لإلباحية  وقنَّنت  الشذوذ  وأقرَّت 
ال للحرية  طبيعية  من  نتيجة  رضورة  بل  ثمراتها،  من  وثمرة  فكرية، 

 فما معىن إطالق حرية االعتقاد والفكر والرأي ثم منع ما رضورتها، وإال 
 ينتج عنها من أخالق وسلوك وممارسات؟!

اإلسال  يطلق  شعار  وكذلك  يقيِّدونه  «املساواة»ميون  اتلفصيل  وعند   ،
خالفًا  واملرأة؛  الرجل  بني  والطبيعية  والفطرية  الّشعية  الفوارق  ببعض 

 أنتجت القوانني الوضعية يف الغرب ملبادئ اثلورة الفرنسية وممارساتها اليت
 القاضية بإلغاء أي تميَّي بني اجلنسني! 



 

ا  ينبيغ  واتلفصيل  اتلقرير  هذا  ضوء  إىل ويف  الشعارات   مجيع  لظر 
ومن األهميَّة بماكن أن ينشط بعض ابلاحثني   ،الوافدة ىلع املجتمع املسلم

معانيها تلحرير  املعارصة  عارات  للشِّ معجٍم  وضع  إىل  وُتديد  املتقنني   ،
، الّشيعِّ حكمها  وبيان  اتلوفيق،    استخداماتها،  تعاىل   ىئ ىئ ىئيئوباهلل 

 .ىئمب خب حب جب يئ مئىئ حئ جئ ی ی یی
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