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والربكة يف قطر،،،
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وتقدميها للقرآء الكرام حميب العلم والقرآن واملسلمني يف خمتلف
بالد العامل اإلسالمي وغريه،،،
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حسناته ،،،آمني آمني آمني
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بسم هللا الرمحن الرحيم
كلمتان خفيفتان وهامتان للقارئ الكرمي،،،
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ومن وااله،
واقتفى أثره وسار على هداه وبعد؛ فسالم هللا عليكم ورمحته وبركاته،،،
أيها القراء الكرام؛ الشيوخ األجالء ،الدكاترة واألساتذة احملرتمني،
الباحثني الفضالء ،الطالب الكرماء والطالبات الفضليات حفظكم هللا
وسدد خطاكم ووفقنا وإايكم خلدمة كتابه وسنة نبيه صلى هللا عليه وسلم
واملسلمني ،اللهم آمني.
إنين أمحد هللا إليكم أن حبب إيل حب العلم والعلماء ،وحب املطالعة
أثين هلل كما يليق جبالل وجهه الكرمي أن وفقين
والقلم والكتابة .مث إنين ّ
وسخرين لفقه وخدمة كتابه الكرمي ،فله احلمد جل وعال ما دام الليل
والنهار .مث إنين أث لّث احلمد هلل عز وجل أن وفقين لكتابة وإعداد بعض
الدراسات العلمية والتفسريية والفكرية والرتبوية واإلجتماعية والثقافية وتقدمي
تلك الدراسات يف مؤمترات عاملية يف خمتلف البالد واجلامعات العاملية .وما
كان لنا أن نوفق لذلك لو ال أن هداان ووفقنا هللا سبحانه لذلك.
وكان من تسخري هللا عز وجل لنا أن سخر بعض احملسنني من عباده
املخلصني وأهل اخلري واحملبني لكتابه الكرمي واملسلمني من خمتلف البالد
العربية واإلسالمية مثل دولة ماليزاي لطباعة هذه األعمال اليت كتبتها ابلعربية
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وترمجتها إىل اللغة األلبانية واإلنكلزية والرتكية ،واحلمد هلل أوال و آخرا ،لقد
مت طباعة بعض تلك األعمال املباركة على نفقة هؤالء احملسنني من ماليزاي
يف املدينة املنورة عام  2009مث طبعت الرتمجات يف دولة مقدونيا وكوسوفا
عام  2009و .2013
ولقد كان اهلدف الرئيس أن ترى هذه األعمال نور الطباعة والنشر
أوال ،مث أن ال متوت يف أرشيف امللفات الشخصية اثنيا ،وأن يستفيد
طالب العلم واحملبون للقرآن الكرمي اثلثا ،وكانت نسخا حمدودة على شكل
كتيبات ورسائل ذوات الصفحات احملدودة من  150 – 1صفحة ،مت
إهداء أغلبها إىل املهتمني ابلدراسات القرآنية والقضااي الفكرية والثقافية
والتارخيية ،ومت أيضا إهداؤها إىل بعض املكتبات اجلامعية يف اجلامعات
املختلفة العاملية ،ومنها مكتبة احلرم النبوي الشريف ابملدينة املنورة وماليزاي
وبرواني وقطر نيجراي وأسرتاليا وغريها من الدول ،إذ مل ميكن اهلدف هو
التكسب من وراء ترمجة وطباعة هذه األعمال.
وهكذا مرت السنون واألايم وتراكمت أعمال أخرى وحبوث جديدة
واحلمد هلل ،ومل خيطر على ابيل أن جتمع هذه األعمال جمددا يف سفر
مستقل إمتاما للفائدة ومجعا للمادة العلمية كلها يف مكان واحد ويف جملد
مستقل .وأثناء هذه السنوات العشر قبل إصدار هذا احلصاد العلمي وفقين
هللا عز وجل أن أنشر هذه الدراسات القرآنية والفكرية والثقافية والرتبوية
احملكمة وتقدميها يف مؤمترات عاملية ونشرها يف جمالت علمية حمكمة خالل
السنوات العشر املاضية ،أي منذ عام  2016 - 2004أمام السادة
العلماء والباحثني واألساتذة والدكاترة األجالء من خمتلف البالد واجلامعات
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العاملية واخلليجية واآلسيوية ،ابللغة العربية واإلنكليزية .وحبمد هللا تبارك
وتعاىل وتوفيقه انلت استحساهنم واعجاهبم ومت طباعتها ونشرها يف ضمن
أعمال املؤامترات املطبوعة واإللكرتونية.
ولقد آثرت أن أقسم هذه األعمال والبحوث اليت كتبتها إىل قسمني:
قسم من األعمال والبحوث له عالقة مباشرة ابلقرآن الكرمي والدراسات
القرآنية والتفسري وعلوم القرآن ،وقسم آخر له عالقة مباشرة بقضااي الفكر
اإلسالمي واحلوار والثقافة والرتبية والتعليم من وجهة النظر القرآنية والنبوية،
وأرأتيت أن أمسيها ب  :حصاد دراسايت القرآنية يف املؤمترات واجملالت
العلمية  ،2016 - 2005والقسم الثاين :حصاد دراسايت الفكرية
واإلجتماعية والثقافية والرتبوية يف املؤمترات واجملالت العلمية - 2000
2016
أيها اإلخوة الكرام حفظكم هللا وابرك فيكم،،،
هذا احلصاد بقسميه هبذه الصورة اليت بني أيديكم اليوم جاء نتيجة
واستجابة ألحد الفضالء واحملسنني القطريني اجملاورين ملنزيل بدوحة اخلري
والربكة يف دولة قطر .تعرفنا على بعضنا يف مسجد احلي الذي أصلي فيه
الصلوات اخلمس .أسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيعل هذا العمل يف ميزان
حسناته يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم ،وأن يوفقه
ملا حيبه ويرضاه وأن يبارك له يف حياته وماله وصحته وأوالده ،وإنين شاكر
له ومقدر ملبادرته الطيبة واملباركة حقا .وهللا لقد تسبب هذا األخ الفاضل
واحملسن الكرمي أن أقوم ابلبحث والتنقيب جمددا يف مجيع امللفات احملفوظة
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لدي من خمتلف األماكن ،مث القيام ابجلمع والرتتيب والصياغة والتنسيق
وإضافة الفوائد هلذه األعمال جمددا واليت كنت قد خزنتها يف جهازي
اخلاص منذ زمن بعيد ،وتطلب األمر مين جهدا وعنا كبريا ،وعكفت مدة
زمنية طويلة ليل هنار أتصفح ملفايت واحدة تلو األخرى ابحثا عن أعمايل
ومقااليت املنشورة واملرتمجة واحملفوظة .وبعد أن مت مجعها وترتيبها أدركت
احلكمة اإلهلية والقدر اإلهلي من وراء هذا العمل ،وأنه جل وعال عندما
يريد أن خيلق شيئا أو حيدث شيئا هيأ له أسبابه وظروفه! فله احلمد
سبحانه ،وهللا يعلم وحنن ال نعلم.
نعم ،حقا وصدقا ،لقد هيأ هللا يل تلك األسباب والظروف وسخر
هذا احملسن اآلخر يف دولة اخلري والربكة يف قطر الذي يقطر فيه اخلري ليل
هنار ويستفيد من هذا اخلري كافة املسلمني يف أرجاء املعمورة ،بل وغري
املسلمني أيضا ،ليقوم هبذا العمل ويتسبب يف إعادة طباعة هذه األعمال
يف سفر وجملد مستقل .فجزاه هللا خريا يف الدنيا واآلخرة ،لقد قد كان
مسببا لتحقيق هذا اخلري الكبري .وال أابلغ إن قلت إنه لو قدر يل أن أموت
قبل أن أمجع هذه األعمال لصعب جدا جدا على أحد من بعدي أو ورثيت
أن جيمع أعمايل هبذه الصورة – ألهنا كثرية ومنتشرة يف جهازي  ،-واحلمد
هلل أوال وآخرا على اإلجناز واإلمتام.
إنين أتضرع إىل هللا سبحانه وأسأله تبارك وتعاىل أن يتقبل منا ومنه
هذا العمل وأن جيعله خالصا لوجهه الكرمي ،وأن جيزينا عنه بقدر تعبنا
وإخالصنا فيه إنه تعاىل أكرم مسؤول وخري مأمول .وال بد من اإلشارة يف
هذا املقام أبين أثناء الرتتيب وإعادة النظر هلذه األعمال وختفيفا للقارئ
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الكرمي وحجم اجمللد ،فقد قمت حبذف مجيع املصادر واملراجع املثبتة يف
هناية كل حبث ألهنا مثبتة يف احلواشي أصال .كما أين حاولت قصارى
جهدي أن أرتبها حسب التسلسل الزمين اليت مت كتابة ونشر هذه البحوث
واملقاالت يف خمتلف الدول العربية واخلليجية إىل يومنا هذا.
مث إن هللا تبارك وتعاىل بشران ببشرى عاجلة يف الدنيا قبل اآلخرة،
حيث كانت هذه األعمال سببا يف الرتقية األكادميية ،واحلمد هلل متت
الرتقية من درجة األستاذ املساعد إىل درجة األستاذ املشارك يف الدراسات
القرآنية والتفسريية والثقافة اإلسالمية يوم  20مايو  .2014وإننا ماضون
يف طريقنا لكتابة وإعداد أعمال أخرى للوصول إىل درجة األستاذية حبول
هللا تعاىل.
منهجي الفكري والعقدي والثقايف والرتبوي الذي أدين هللا عز وجل به

وأخريا أود أن أسجل هنا هذه احلقيقة العلمية والتارخيية والنفسية
والعقدية واملنهجية اليت اتبعتها وسرت عليها يف خطيب وكتاابيت وحبوثي
ابللغة األلبانية أو اإلنكليزية أو العربية منذ أن بدأت أدرس اإلسالم
 2016 - 1983وهذا البيان أييت ألول مرة هبذه الصورة  -هلل جل وعال
وللتاريخ فأقول وابهلل التوفيق واهلداية:
لقد حاولت قدر اإلمكان أن أكون ملتزما ابملوضوعية والنزاهة العلمية
والفكرية يف مجيع البحوث واألعمال ،كما أين مل أتعصب إىل فريق أو
شخص بعينه دون آخر .مل أكن يوما من األايم منخرطا يف أي حزب
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سياسي؛ ال يف دوليت كوسوفا أو خارجها ،أو منتميا ألي فكر ديين أو
مجاعي بعينه أو شخص بعينه ،وال أزال على هذه احلالة .يف القضااي
الفقهية فأان حنفي املذهب ،وأحياان أقلد بعض املذاهب السنية األخرى يف
بعض املسائل الفقهية نظرا لقوة أو رجحان الدليل الوارد عن رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم .أؤمن بوجود احلكمة الضالة ،فأان أتلقفها أينما
أجدها مث أضعها على امليزان القرآين واهلدي النبوي الصحيح وهدي
الصحابة الكرام والتابعني هلم إبحسان من علماء والسلف واخللف؛
املشهود هلم ابلعلم والتقوى وصالح احلال.
لقد استفدت من العلماء واألئمة الكرام؛ األحياء منهم واألموات ،من
السلف 1واخللف وكنت ملتزما مبنهج الوسطية القرآنية والنبوية وأهل السنة
واجلماعة يف كل املسائل العقدية الفكرية ،ونبذت التطرف والتشدد بكل
أشكاله وألوانه ،متبعا أئمة السلف يف كل املسائل العقدية واألمساء
وبني ومنصوص عليه يف رساليت الدكتوراه يف
والصفات – وهذا واضح ّ
حديثي عن االجتاهات الفكرية والدينية والعقدية يف الدراسات القرآنية لدى
علماء األلبان  ،-وحاولت قدر اإلمكان أن أبين جسور حسن التفاهم
والتقارب وإزالة الغموض وسوء التفاهم وسوء التأويل بني علماء السلف
واخللف من أئمتنا الكرام.
كما أن اجلرح والطعن أو السب والشتيمة مل يكن من منهجي وال من
خلقي ،ال يف كتاابيت وال يف خطيب وال حماضرايت يف اجلامعات حسب مبلغ
1

لقد كتبت دراسة أخرى بعنوان :كتب وشخصيات استوقفتين يف الدراسات القرآنية والفكرية من السلف

واخللف ،وقريبا جدا سريى هذا الكتاب نور الطباعة إن شاء هللا.
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علمي؛ اللهم إال ما كان وبدر مين سهوا دون علمي أو قصد مين؛ فاهلل
غفور رحيم ،إذ هذا ال يليق مبسلم عادي فضال عن األكادميي واألستاذ
الدكتور املريب أو الشيخ الداعية أو اإلمام واخلطيب واحلافظ لكتاب هللا.
لقد ركزت يف كتاابيت وخطيب وحماضرايت الدينية والتفسريية أو الثقافية يف
قاعة احملاضرات مع طاليب وطالبايت يف مخس جامعات عاملية اليت تشرفت
ابلعمل واخلدمة اإلجتماعية والرتبوية والدينية يف دول اخلليخ وجنوب شرق
آسيا ،أقول :لقد ركزت على روح التجديد يف اخلطاب الديين وتبين الفكر
الشمويل الواقعي اإلنساين واإلجتماعي الوسطي الرابين املعاصر ،واضعا
القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة واحلسنة نصب عيين ،مستفيدا من
جهود العلماء السابقني واملعاصرين ،داعيا إىل ربط تعاليم الشريعة
اإلسالمية حبياتنا الواقعية يف كل اجملاالت واملعامالت املالية والرتبوية
واإلجتماعية والسياسية.
لقد التزمت يف حبوثي ودراسايت ابملنهج األكادميي يف مناقشة وعرض
املسائل ،تسهيال للطالب والطالبات والباحثني يف املعاهد الثانوية والكليات
واجلامعات ،التزمت الوضوح والتيسري ملا أكتبه وأقوله ،وجتنبت من
املصطلحات الفلسفية العقيمة والناشفة املعقدة ،وال أزعم الكمال والنضج
الفكري والعلمي ،وإمنا حنن ابحثون وطالبون للحكمة واحلقيقة العلمية ما
دمنا أحياء؛ إذ الكمال املطلق هلل جل وعال .وابجلملة فإن حبوثي وأعمايل
هي أعمال منهجية فكرية مركزة يف كل اجملاالت اليت حيتاجها املسلم
املعاصر.
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وإنين أشهدكم وأشهد هللا عز وجل معكم ،أبين كنت مفتخرا ومراتحا
نفسيا وروحيا وعقداي هبذا املنهج ومبا كتبته أو قلته حلد اآلن وإىل هذه
اللحظة وأان أسطر هذه السطور؛ إذ مل أتتين أية ملحوظة طوال هذا العقد
الزمين الذي صدر هذا احلصاد العلمي والفكري؛ أقول إنه مل أتتين أية
ملحوظة دينية أو ثقافية أو نقد علمي أو منهجي ملا كتبت أو قلته يف
اجلامعات أو املؤمترات العاملية أو أكتبه اآلن! ال مشافهة وال مكتوبة ،وهلل
احلمد واملنة .كل ذلك بفضل هللا تبارك وتعاىل وبركة دعاء الوالدين وبركة
دعوة طاليب وطالبايت يف اجلامعات والكليات ،وال نزكي أنفسنا وهللا
حسيبنا .بل ،كل ما جاءين منهم هو اإلشادة والثناء العطر الوفري والشكر
التقدير واإلعجاب مبا قلته أو ذهبت إليه –فجزاهم هللا خريا وأان مدين هلم
ابلدعاء والشكر والتقدير أيضا  ،-هذا ظاهر أمر الناس والعلماء واملفكرين
واملربني معي يف بالد احلرمني واخلليج وجنوب شرق آسيا وكوسوفا ،وأما
األسرار فنكل أمرها إىل هللا جل وعال .وعليه ،فإنين أعاهد هللا عز وجل
وإايكم أيها القراء الكرام أبين سأستمر على هذا النهج القومي والسليم ما
حييت ،وأسأل هللا تبارك وتعاىل املزيد والتوفيق والسداد إنه جواد كرمي.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
الدكتور خريالدين خوجة الكوسويف  -دوحة اخلري والربكة – قطر
 16ذي احلجة  1437هـ املوافق ليوم السبت 2016/09/17
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حصاد الدراسات الفكرية والرتبوبة
والثقافية واإلجتماعية
2016 -2000
يف املؤمترات العاملية واجملالت العلمية احملكمة

اجلزء الثاين
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ماليزاي
أسوة حسنة يف التعليم املنشود يف العصر احلديث
Malaysian Educational Smart
Schools

بقلم
الدكتور خريالدين خوجة ( الكوسويف )
أستاذ الدراسات القرآنية املساعد
جامعة طيبة – املدينة املنورة
اململكة العربية السعودية
2000
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خريالدين ابفيت خوجه 1430 ،هـ
فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر
خوجه  ،خريالدين ابفيت
ماليزاي :أسوة حسنة يف التعليم املنشود يف العصر احلديث  /خريالدين
ابفيت خوجه
 املدينة املنورة 1430 ،ه 15ص ؛  21×14سم
ردمك 978-603-00-2405-6 :
أ -العنوان
 -1التعليم  -ماليزاي
1430/2578
ديوي 379.595
رقم ¬اإليداع 1430/2578 :
ردمك 978-603-00-2405-6 :
الطبعة األوىل  :رجب 1430ه
حقوق الطبع حمفوظة للمؤلف
مطابع الرشيد 920000789
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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهد هللا فهو املهتد ،ومن يضلل فلن
جتد له أولياء من دونه .وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له و
أشهد أن سيدان حممداً عبده ورسوله .اللهم صل و سلم وابرك عليه و على
آله و أصحابه الطيبني الطاهرين ومن اهتدى هبديه واسنت بسنته إىل يوم
اَّلل اله ِذين آمنوا ِمنك ْم
الدين .قال هللا عز وجل يف حمكم تنزيله ﴿ :ي ْرف ِع ه
واله ِذين أوتوا الْعِْلم درج ٍ
اَّلل ِمبا ت ْعملون خبِريٌ ﴾[ اجملادلة ،] 11:وقال
ات و ه
احلق وال ت عجل ِابلْقر ِ
آن ِمن ق ْب ِل أن ي ْقض ٰى
اَّلل الْملِك ْ
تعاىل﴿ :ف ت عاىل ه
ْ ْ ْ
ب ِزْدِين ِع ْل ًما﴾[ ،طه ،] 114:وقال تعاىل﴿:ف فه ْمناها
إِلْيك و ْحيه وقل هر ِّ
ْما و ِع ْل ًم ﴾[ ،األنبياء ]79:وقال تعاىلِ ﴿:ختامه
سلْيمان وك اال آت ْي نا حك ً
ك وِيف ٰذلِك ف ْلي ت ناف ِ
س الْمت نافِسون﴾[،املطففني.] 26:
ِم ْس ٌ
نسأل هللا عز وجل أن يرزقنا العلم والفهم الصحيح لديننا ودنياان ،وأن
يبصران بعيوبنا وتقصريان يف ديننا ودنياان وأن يرزقنا العمل الصاحل الرشيد
وحسن االستفادة من جتارب اآلخرين يف جمال التعليم ،إنه تعاىل مسيع قريب
جميب.
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طموحات ماليزاي
ماليزاي ،وما أدراك ما ماليزاي ؟ بلد يقع يف جنوب شرق آسيا ،متعدد
األداين والثقافات واحلضارات واألعراق .لقد ق ّدر هللا عز جل لنا التعلم
والتفقه يف أمور ديننا ودنياان يف مرحلة الدراسات العليا(املاجستري
والدكتوراه) يف هذا البلد الطيب املبارك-ماليزاي ،وأن نعيش فرتة من الزمن
غري قصرية ،بني هذا الشعب املسلم املتحضر الذي مجع بني خريي الدنيا
واآلخرة ،بني األصالة واحلداثة ،بني مبادئ الدين اإلسالمي الثابتة
وأحكامها املرنة ،وبني مستجدات احلياة املتطورة ،فكانت بذلك أسوة
حسنة لإلسالم واملسلمني يف كافة جماالهتا ومستوايهتا التعليمية واالقتصادية
والصناعية.
كانت ماليزاي تطمح حنو العال واالزدهار القومي ،والوطين ،والصناعي،
والتكنولوجي ،واالقتصادي والرتبوي أيضاً ،وجاهدت لنيلها حق اجلهاد
حىت أاتها اليقني والتحرر من قبضة املستعمر الربيطاين.
ومبيالد يوم االستقالل القومي الوطين ،عزمت ماليزاي على املضي قدماً
يف جتديد املنهج التعليمي املتوارث من االستعمار الربيطاين ،حيث أن
األغلبية الساحقة يف ماليزاي قبلت فكرة التجديد واإلصالح الرتبوي ،كما
أن كافة األحزاب واألقطاب السياسية أيدت هذا املشروع العظيم على
أساس الوحدة القومية (العرقية) يف مراحل التعليم املختلفة ،وعلى أمل أن
التعليم سيمهد الطريق للتقدم واالزدهار االقتصادي االجتماعي.
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أنيطت هذه املسؤولية على عاتق وزارة الرتبية والتعليم يف ماليزاي
وأصبحت املسئولة الوحيدة عن غرس املبادئ الرتبوية الوطنية يف قلوب
الناشئني ،منطلقني من الفكرة الوطنية عندهم املسماة ب Rukun :
 ،Negaraأي طموحات ماليزاي حنو الوحدة والتقدم و االزدهار والتطور.
و أما مبادئ هذه الفكرة الوطنية التعليمية املاليزية فإهنا بنيت على الدعائم
و األسس اآلتية:
 -1اإلميان ابهلل
 -2الطاعة هلل والوالء للمليك والوطن
 -3التمسك ابلدستور أو القانون
 -4حكم القانون
 -5السلوك و اخللق احلسن
وأما عن أهداف هذه الفكرة الوطنية املسماة ب Rukun Negara :
فيمكن تلخيصها يف هذه اجلوانب:
•

•
•
•

•

إجياد أمة موحدة أو شعب موحد يف جمتمع متعدد األعراق و األداين.
إجياد جمتمع دميوقراطي من خالل الربملان املنتخب قانونياً.
إجياد جمتمع عادل متساو يف احلقوق.

تطوير جمتمع ليربايل حر ،متعدد التقاليد و الثقافات و احلضارات.

إجياد جمتمع متطور متجه حنو العلم والتكنولوجيا.
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وقبل اخلوض يف احلديث عن املدارس الرائدة واملثالية يف ماليزاي ،حيسن بنا
يف هذه العجالة أن نبني للقارئ الكرمي بعضاً من املعلومات واإلحصائيات
الرتبوية األساسية عن ماليزاي.
أوالً :إحصائيات عن املدارس و التالميذ

يبلغ عدد املدارس االبتدائية احمللية يف ماليزاي)10.000( :

.1
مدرسةً.
 .2يبلغ عدد التالميذ يف تلك املدارس ) 2.870.667 ( :تلميذاً.
 .3يبلغ عدد املعلمني يف تلك املدارس ) 150.681 ( :معلماً.
 .4يبلغ عدد الفصول يف تلك املدارس  ) 86.569( :فصالً.
 .5أما عدد املدارس العاملية (االبتدائية و الثانوية) فعددها) 40 (:
مدرسة.
 .6أما املناهج التعليمية العاملية يف تلك املدارس فهي :مناهج إنكليزية،
وأمريكية ،وايابنية ،واتيوانية ،وإندونيسية ،وسعودية وأملانية.
اثنياً :أما التعليم الثانوي العايل:
.1
.2
.3
.4

فعدد املدارس هلذا النوع من التعليم يبلغ )1.538 ( :مدرسة.
عدد التالميذ يف تلك املدارس يبلغ ) 1.794.514( :تلميذاً.
عدد املعلمني فيها يبلغ ) 96.523 (:معلماً.
عدد الفصولؤتبلغ ) 50.661( :فصالً.
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املدارس الرائدة أو املثالية يف ماليزاي Smart Schools
اخللفية التارخيية
يف بداايت عام 1996م شرعت وزارة الرتبية يف ماليزاي يف البحث عن
إمكانية إحداث و إجياد هذا النوع من املدارس يف البالد ( البحث عن
املبدأ و املضمون) .ويف هناية العام ذاته 1996م فإن فكرة املدارس املثالية
أو الرائدة اختذت مفهوماً أكرب وأوسع .ويف شهر يوليو عام 1997م فإن
فكرة املدارس املثالية أو الرائدة خطت خطوة أخرى حنو التقدم ،حيث
قدمت حبوث و آراء وكتاابت من املختصني يف الرتبية و املعنيني هبذا الشأن
حول تطبيق هذه الفكرة ،وإخراجها من حيز النظرية إىل حيز التطبيق .و
يف  28متوز من عام 1999م ،فإن شركة االتصاالت املاليزية الكربى
 Telekomوقعت اتفاقية مع الدولة على إجناز هذا املشروع وتطبيقها
يف(  ) 90مدرسة ماليزية يف خمتلف أحناء البالد ،واملشروع كان من املتوقع
أن ينجز مع هناية عام  2002م.
هذه املدارس التسعون ستكون مبثابة مناذج مثالية على إعداد املقررات
و املناهج الدراسية لبقية املدارس الرائدة اليت ستفتتح فيما بعد .وحبلول عام
 2010فإن كافة املدارس الثانوية واالبتدائية يف ماليزاي البالغ عددها،
 10.000كما أسلفنا ،سرتتفع إىل مستوى املدارس الرائدة.
ويف شهر يوليو من عام  2002فإن املدرسة الرائدة األوىل التابعة
لتلك الشركة الكربى يف ماليزاي وقعت على عقد جتاري مع احلكومة املاليزية

22

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

رمسياً على السماح هلا ابملتاجرة عاملياً أبفكار ومناهج ومبادئ هذه املدرسة
الرائدة.
أهداف هذه املدارس املثالية أو الرائدة

Objectives of the

 Smart Schoolsفيمكن تلخيصها يف هذه اجملاالت:
 –1التشجيع على تطوير كافة اجلوانب الشخصية ،سواء اجلانب الفكري،
أو اجلسمي ،أو العاطفي أو الروحي.
 –2منح فرصة للمواطنني ،ذكوراً وإاناثً على تقوية و تطوير قدراهتم و
مهاراهتم اخلاصة.
 –3إجياد قوة عاملة ،مفكرة وعارفة ابلتكنولوجيا احلديثة.
 –4منح حق التعلم للجميع دون استثناء.
 –5ضرورة مشاركة األسرة واجملتمع يف دفع عجلة عملية التعليم إىل األمام.
أما رؤية هذه املدرسة الرائدة Vision of the Smart
Schools

فيمكن تلخيصها يف:
إن املدرسة الرائدة هتدف إىل إعطاء جتربة حقيقية وفعالة للتلميذ أو
الطالب يف حياته .فبدالً من أن حيمل التالميذ املاليزيون حقائب ثقيلة
ومليئة ابلكتب ،فإهنم سيحملون معهم إىل فصوهلم أجهزة الكومبيوتر (
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الب توب  ) Lap Topوبناء على تصرحيات وزير الرتبية والتعليم
السابق ،و رئيس الوزراء ماليزاي احلايل (داتوك سري جنيب تون رزاق
 )Datuk Seri Najib Tun Razakفإن التلميذ سيكون بوسعه
التوصل إىل املعلومات الالهنائية و غري احملدودة من خالل أجهزة (الب
توب) ،وأن االختبارات ستكون بواسطة تلك األجهزة ،والتالميذ الذين
ميرضون وال يستطيعون احلضور إىل الفصول سيتابعون دروسهم من بيوهتم
خارج جدران املدارس عن طريق تلك األجهزة.
ففكرة املدرسة الرائدة فكرة رحبت هبا اجلميع ،وهو مشروع كبري الذي
سيحدث تغيرياً تعليمياً جذرايً يف املستقبل ،حيث سيتمكن التالميذ من
معرفة اإلعالم التكنولوجي يف كافة جماالت التعليم ،اجملال اإلداري
والفصلي..اخل .
إن فلسفة التعليم يف ماليزاي تنادي وتركز على إجياد وإعداد اجليل
املنشود املتوازن الشامل واملتكامل يف اجملال الفكري والروحي والعاطفي
واجلسمي ،واملتناسق يف عصر ثورة املعلومات التكنولوجية والصناعية .هذه
املدرسة الرائدة تطمح إىل رفع مستوى مشاركة أولياء األمور حىت يقوموا هم
أيضاً بدورهم وواجبهم حنو تطوير املهارات املطلوبة لدى أبنائهم.
ففي الفصول الدراسية مثالً ستكون هناك جبانب الكتب واألدوات
املدرسية الرباجميات املختلفة على أقراص الليزر املصممة بكافة املعدات
اهلندسية..اخل.
أما عن كيفية تنفيذ هذا الربانمج التعليمي احلديث فإنه جيب توفري
حاسبات آلية مركزية فيها شبكة قاعدة البياانت واملعلومات واملستندات
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اخلاصة عن كافة املعلمني والتالميذ .هذا احلاسبات اآللية ستكون مشبوكة
و متصلة مبكتب الشؤون الرتبوية يف وزارة الرتبية ،ومن مث سيكون إبمكان
الطالب أن يتزود ابملقررات الدراسية وابملعلومات املختلفة عن طريق
اإلنرتنت .املعلمون أيضاً سيكون هلم إمكانية الوصول إىل املناهج واملقرات
الدراسية ومستندات و ملفات التالميذ من مكاتبهم .كما أنه سيكون
هناك منسق خاص للقيام إبدارة كافة الوسائل اإلعالمية والتكنولوجية
املخصصة هلذه املدارس املثالية .إىل يومنا هذا فقد مت تدريب)4.800( :
معلم وأستاذ للعمل يف هذه املدارس الرائدة ،كما أن املسؤولني واملنسقني يف
وزارة الرتبية سيقومون مبراقبة و تقومي هذه الرباجميات احلديثة يف التعليم بني
حني وآخر.
فالنتيجة املرتقبة من هذا املشروع التعليمي احلديث ستكون كبرية ،من
حيث إعداد وإجياد جيل متمكن من معرفة طرق استعمال التكنولوجيا
احلديثة.
العقبات و احللول
ونظراً للغالء الفاحش إلعداد وإجياد تلك املدارس املثالية بكافة
معداهتا ووسائلها ،فإن احلكومة املاليزية طلبت وشجعت فكرة مجع تربعات
خاصة وعامة من املدارس األخرى اليت تريد أن تلتحق بركب تلك املدارس
التسعون الرائدة واملختارة .كما أن احلكومة املاليزية شحعت الشركات
الكبرية على التربع ألجل هذا اهلدف .فمثالً مجعية االحتاد الصيين املاليزي
قد خصصت مبالغ هائلة وضخمة لتحقيق هذا املشروع التعاليمي الكبري
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ل  ) 114 ( :مدرسة صينية اليت متتلكها يف كافة أحناء ماليزاي .وأيضاً فإن
شركة االتصاالت املاليزية الكبرية ( ) MIMOSقد سلكت نفس
املسلك ل :
(  ) 50مدرسة ماليزية خمتارة.
نسأل هللا عز جل أن يرزقنا التوفيق واإلخالص يف القول والعمل وأن
يبارك يف جهود والة أمور املسلمني أينما كانوا ،وأن يرزقنا حسن االستفادة
من جتربة ماليزاي ،و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
من اعداد
الدكتور :خريالدين خوجة ( الكوسويف )
كواال ملبور – ماليزاي 2000
drhafezi68@gmail.com
www.drhafezi.net

ومتت مراجعة الدراسة أيضا يوم السبت  16من ذي احلجة  1438هـ
املوافق

 17سبتمرب  2016بدوحة اخلري والربكة  -قطر
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اجلاليات اإلسالمية يف أوراي الغربية و الشرقية
الواقع و األمل
ورقة علمية قدمت يف
املؤمتر العاملي لنصرة النيب 
( البحرين  23-22صفر  1427هـ املوافق  23-22مارس ) 2006

مبناسبة الرسوم الدامناركية املسيئة للرسول صلى هللا عليه وسلم

من اعداد
الدكتور :خري الدين خوجة
أستاذ الدراسات اإلسالمية املساعد – كلية اجملتمع – جامعة طيبة
املدينة املنورة – اململكة العربية السعودية

28

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

بسم هللا الرمحن الرحيم
إن احلم د هلل ،حنم ده ونس تعينه ونس تهديه ونس تغفره ،ونع وذ ابهلل م ن
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يه ده هللا ف ال مض ل ل ه ،وم ن يض لل
فال هادي ،وأشهد أن ال إله إال هللا وح ده ال ش ريك ل ه و أش هد أن س يدان
و نبي ا حمم داً عب ده و رس وله ،أدى األمان ة و بل غ الرس الة ونص ح األم ة و
جاهد يف هللا حق جهاده .اللهم ص ل و س لم و ابرك عل ى ه ذا الن يب األم ي
وعل ى آل ه و أص حابه الك رام الطيب ني الط اهرين و م ن هن ج هنجه م إىل ي وم
الدين ،مث أما بعد:
امحد هلل الذي أرسل رسوله ابهلدى و دين احلق ليظه ره عل ى ال دين كل ه
اَّللِ ،
و ل و ك ره املش ركون .احلم د هلل ال ذي ق ال يف كتاب ه :حم هم ٌد رس ول ه
اَّلل إِ ْذ أ ْخرج ه
[الف تح ،]29:وق ال ع ز م ن قائ ل  :إِالّ ت ْنص روه ف ق ْد نص ره ه
ني إِ ْذ ُها ِيف الْغا ِر إِ ْذ ي قول لِص ِ
اله ِذين كفروا اثِين اثْن ْ ِ
اَّلل معنا
احبِ ِه ال ْحتز ْن إِ هن ه
اَّلل س ِكين ته علي ِه وأيه ده ِجبن ٍ
ود ملْ ت رْوه ا وجع ل كلِم ة اله ِذين كف روا
ف أنْزل ه
ْ
اَّلل ع ِزي ٌز ح ِك ٌيم [ ،التوب ة ،]40:وق ال
اَّللِ ِه ي الْع ْلي ا و ه
الس ْفلى وكلِم ة ه
تعاىل :وما أ ْرس ْلناك إِهال ر ْمحةً لِْلعال ِمني [،األنبياء.]107:
احلم د هلل ال ذي مج ع أل ل األم ة احملمدي ة لنص رة خ ري الربي ة ،احلم د هلل
الذي دفع الصحوة اإلسالمية و العلماء الرابنيني إىل بيان و نش ر س نة س يد
املرس لني .احلم د هلل ال ذي أهل م مس ؤويل احلكوم ات و ال دول اإلس المية
للتك اتف و الت فزر فيم ا بينه ا والوق وف ص فاً واح دة لل دفاع ع ن املقدس ات
اإلس المية .الله م ابرك يف تل ك اجله ود يف ه ذا الي وم العظ يم املش هود ،وال
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حترمنا و إايهم من خريك املوعود إنك اي موالان خري مسؤول وأكرم مأمول.

إطاللة على أوضاع املسلمني يف أوراب الغربية و الشرقية
( رؤية يف الواقع و األمل )
متهيد

يع ود وج ود اإلس الم يف الغ رب إىل ق رون س حيقة ،إىل س نة 711م
عن دما ف تح املس لمون األن دلس و اس تقروا في ه .اس تمر حك م اإلس الم يف
األن دلس قراب ة ناني ة ق رون ،م ن 711م – 1492م .و م ع س قود الدول ة
اإلس المية يف اس بانيا و ط رد املس لمني م ن تل ك اجلزي رة و جم يء الدول ة
العثماني ة يف احلك م ،فإهن ا أخ ذت توس ع و مت دد دائ رة حكمه ا ش يئاً فش يئاً
إىل جزيرة البلقان يف أوراب الشرقية ،و استمر حكم الدولة العثمانية إىل هناي ة
احلرب العاملية األوىل .يف جزيرة البلقان يقطنها أعداد كب رية م ن املس لمني يف
البوس نة و اهلرس ك ،و املس لمني األلب ان يف ماك دونيا و كوس وفا و ألباني ا،
الدولة الوحيدة ابألغلبية املسلمة يف أوراب .2
إن تواج د املس لمني يف أوراب الغربي ة تع د ظ اهرة جدي دة بع د احل رب
العاملي ة الثاني ة ،ال بعض ج اء مه اجراً ،و اآلخ رون ج يء هب م م ن قب ل ال دول
 2للمزيد حول أوضاع املسلمني و معاانهتم يف جزيرة البلقان انظر اجمللة اإلسالمية يف أمريكا الشمالية:
Abiva, Huseyin: Muslim Minorities Face Increasing Hostility in the
Balkans, The International Message – North America's Magazine,
September 1991,pp.21-22
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املس تعمرة إىل أوراب الس تغالهلم وتش غيلهم ،نظ راً حل اجتهم إل يهم و لس رعة
النم و االقتص ادي يف أوراب .ف اإلنكليز م ثالً ج اؤوا ابألي دي العامل ة ذات
أغلبي ة مس لمة م ن ش به الق ارة اهلندي ة ،و الفرنس يون ج اؤوا ابألي دي العامل ة
م ن إفريقي ة الش مالية ذات أغلبي ة مس لمة ،و اهلوالن ديون ج اؤوا ابلعم ال و
املهاجرين املسلمني و غريهم من إندونيسيا .بينم ا األمل ان ال ذين مل يس تعمروا
أح داً فه ؤالء اس تعانوا ابلعم ال م ن تركي ا .و أم ا بقي ة ال دول غ ري املس تعمرة،
فاملس لمون دخل وا إىل بالده م ع ن طري ق اهلج رة .يبل غ ع دد املس لمني يف
الغ رب قراب ة مخس ة عش ر ملي وانً ؟ .و ال ش ك أن ه ؤالء املس لمني اجل دد يف
الغرب مل يكونوا واعني و مدركني الثقافة الغربية متام اإلدراك.
و يف األم ريكيتني ل وحظ تواج د املس لمني ابلكث رة يف الس تينات و
الس بعينات .و أم ا كن دا ،فإهن ا تبن ت الس ماح هبج رة املس لمني ذوي
الكفاءات و املهارات العالية  .بينما سياسية الوالايت املتحدة األمريكي ة ،مل
تكن كسياس ة كن دا .ال والايت املتح دة كان ت ترك ز و تش دد عل ى امله اجرين
ب تعلم و إج ادة اللغ ة اإلنكليزي ة ،و فه م الدس تور األمريك ي و الثقاف ة و
التقاليد و األعراف األمريكية.
بينم ا املس لمني يف جزي رة البلق ان فك انوا يع انون م ن قس وة النظ ام
الش يوعي ،و التم زق العرق ي و الط ائفي .الش يوعيون املتعص بون ك انوا حيي ون
نزع ة الك ره و احلق د عل ى الدول ة اإلس المية العثماني ة ب ني أوس اد الش عوب
اليت كانوا حيكموهنا .النظ ام الش يوعي من ع أتب اع ه ذه األداين م ن التف اهم و
التح اور فيم ا بينه ا للوص ول إىل نقط ة مش رتكة ترض ي اجلمي ع .حماول ة
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البوسنيني على إجياد أرضية مشرتكة ،تتسم ابلتسامح الديين ب ني املس لمني و
الصرب و الكروات كانت فكرة غري مقبولة لدى الصرب و الكروات . 3
إن قض ية التعددي ة الديني ة يف أوراب الغربي ة م ا زال ت ش جرة و فك رة غ ري
انض جة .ألوراب الغربي ة اتري خ دي ين طوي ل مظل م و دام .أق رب مث ال عل ى
ذل ك ح رب البوس نة و اهلرس ك م ع الص رب و ح رب مس لمي كوس وفا م ع
الصرب .ففي نظ ر كث ري م ن املس لمني يف الغ رب تع د تل ك احل رب ح رابً ب ني
اإلس الم والغ رب ،وص ورة ه ذه احل رب يف البوس نة وكوس وفا ه ي ال دابابت و
امل دافع و الرشاش ات ،بينم ا ص ورة احل رب ب ني اإلس الم و الغ رب يف الغ رب
ه ي الق وانني الص ارمة و املش ددة يف ح ق املس لمني ،هتم يش اإلس الم و
املسلمني ،اهلجوم اإلعالمي العنيف ضد القيم و املب ادئ اإلس المية ،االهت ام
ابألص ولية و التط رف و اإلره اب .جت د يف أوراب الغربي ة م ن املتط رفني م ن
ين ادي إبرج اع املس لمني إىل أوط اهنم ،و أن حم اوالت األط راف الديني ة يف
إجي اد احلل ول و الس بل املوص لة للتف اهم و الع يش حت ت س قف واح د ق د
فشلت.
إن ت دفق املس لمني امله اجرين ابلكث رة إىل بريطاني ا ،أدى ذل ك ابلس لطات
الربيطاني ة إىل اخت اذ اإلج راءات و الق وانني الص ارمة يف ح ق ه ؤالء امله اجرين
 3للمزيد عن أوضاع املسلمني يف البلقان عموماً وأوضاع مسلمي البوسنة انظر اجمللتني:
Lopasic , Alexander: Islamization of the Balkans with Special
Reference to Bosnia, ( Journal of Islamic Studies), 5:2, (1994), pp.163182; Abid, Safet: Europe's Endangered Species: Yugoslavia's Forgotten
Muslims ( A Survey of the Indigenous Muslims of Bosnia and
Herzegovina-Past History-Current Situation-Future Prospects,( The
Message International), September 1991, pp.23-26
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م ن املس لمني .لق د ألغ وا ح ق دخ ول املس لمني إال ابلتأش رية الرمسي ة ،ه ذا
التش دد يف اإلج راءات أدى ب بعض السياس يني احمل افظني مث لEnoch :
 ، Powellإىل توق ع ح رب أهلي ة ب ني أص حاب الثقاف ات املتع ددة و
املتنوع ة جت ري بس ببها أهن ار ال بالد ابل دماء ،كم ا أدى ه ذا التخ وف أيض اً
برئيس ة ال وزراء الس ابق  Mrs.Thatcherإىل إب داء قلقه ا إزاء ت دفق
املهاجرين إىل البالد.
إذا كان بعض الباحثني يقسم أحوال املسلمني يف الغرب إىل مرحلة ما
قبل أزمة كتاب سلمان رشدي و املرحل ة م ا بع د ص دور الكت اب ،فإن ه حي ق
لنا أن نقسم أيض اً أح وال املس لمني يف الغ رب و يف الع امل إىل مرحل ة م ا قب ل
أح داث احل ادي عش ر م ن س بتمرب ،و املرحل ة ال يت تل ت تل ك املرحل ة .ب ل،
ميك ن تقس يم أح وال املس لمني أيض اً إىل م ا قب ل أزم ة ال دمنارك و املرحل ة م ا
بعد األزمة الدامناركية.
املبحث األول :نظرة الغربيني إىل اإلسالم
ي رى بع ض احمللل ني أن النظ رة املوض وعية و العاملي ة لعالق ة الغ رب
الما
ابإلس الم تكش ف ع ن أن هن اك يف ب الد الغ رب إس المني ول يس إس ً
واح ًدا .األول :اإلس الم ال ذي يبح ث عن ه املستش رقون يف مراك ز األحب اث
األكادميي ة أو يف اجلامع ات ،و يقض ون أعم ارهم يف البح ث ألغ راض
تعمارية،
ة واس
ة و ديني
ية و اجتماعي
سياس
أما النوع الثاين فريى احملللون هو اإلسالم كما يعرفه الرجل العادي يف أورواب
يطاان مري ًدا وحتمل ه
وأمريك ا ،وه و خاض ع متام ا لوس ائل املي داي ال يت تص وره ش ً
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مسئولية ك ل املوبق ات ال يت ق د تظه ر الي وم أو غ دا يف الع امل ..وال تت ورع ع ن
إلص اق ال تهم ب ه ص غريها وكبريه ا .ولألس ف أن ه ذا الفه م املش وه لإلس الم
ه و ال ذي يظه ر يف الس احة ،و ه و ال ذي يع اين من ه املس لمون يف اخل ارج،
ويدفعون ننا ألخطاء مل يرتكبوها وتكون النتيجة أن جيد هؤالء أنفسهم وراء
القض بان .دون ذن ب أو جرمي ة! وي رى احمللل ون أن حالي اً هن اك ج دل يف
الغ رب ح ول تقس يم اإلس الم إىل قس مني آخ رين أيض اً :األول ه و اإلس الم
يف أورواب ،والثاين هو :إسالم أورواب .4
القس م األول يقص د ب ه م ا أوض حناه آنف اً م ن أن أبن اء اجلالي ات
اإلس المية نزح وا م ن بل داهنم األص لية مه اجرين ليس توطنوا أورواب يف
كانتوانت ،شبه مغلق ة ،وخط ورة ه ذه احل ال أن املس لمني يف أورواب يكون ون
معزولني طوال الوقت عن اجملتمع الذي يعيشون فيه.
والقس م الث اين ه و إس الم أورواب ،أي أن أورواب جغرافي اً وزماني اً هل ا
صفات خمتلفة عن صفات احليز اجلغرايف الع ريب أو اإلس المي ،وم ن مث فم ن
حقه ا أن يص طبغ إس المها بطابعه ا اخل اص يتناس ب م ع واقعه ا و بيئته ا
ة.
ة و العرقي
ا االجتماعي
وظروفه

 4حول هذه املسألة العلمية الدينية كتب عدد من الباحثني املعاصرين ،و أفضل من كتب حول هذه املسائل و
املشاكل األخرى اليت يوجهها األقليات املسلمة يف الغرب ،هو الباحث السويسري األستاذ الدكتور طارق
رمضان ،عريب األصل غريب النشأة .راجع كتابه ابإلنكليزية بعنوانHow to be a European :

 ( ،Muslimكيف تكون مسلماً أوربياً ) و لقد ترمجه إىل اللغة البوسنية األستاذ الدكتور :فكرت كارتشش –
العامل البوسين و مشريف يف الدكتوراه حفظه هللا وشفاه هللا.
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ويب دو للباح ث أن ه ال ض رر وال ض رار م ن ه ذا التقس يم ،ألن الواق ع
الع املي اإلس المي يش هد هب ذه احلقيق ة الواقعي ة ،كم ا ه و احل ال يف إس الم
إندونيس يا و م اليزاي و تركي ا و البوس نة و اهلرس ك و كوس وفا  ،5و إس الم
مص ر ،و إس الم اإلم ارات ،و إس الم الس ودان و س وراي.
تشري بعض البحوث و الدراسات أن املسلمني يف الغرب هم هدف لليمني
املتط رف ،وم ن الثاب ت أن احل رب قائم ة ب ني مي ني أورواب ومس لميها .كم ا
اش تهر يف فرنس ا زع يم ح زب اجلبه ة الوطني ة اليمي ين املتط رف عل ى عدائ ه
ال دائم للع رب ،ورفض ه بن اء مس اجد هل م ،ورفع ه لش عار :فرنس ا للفرنس يني،
ول يس للع رب أو املس لمني .وم ن ه ذا احل زب يف فرنس ا خرج ت مجاع ات
دد.
ازيني اجل
ة الن
ل مجاع
ا مث
ر تطرف
أكث
إن ه ذه الكراهي ة مل يس لم منه ا ح ىت مس لمو بلجيك ا إابن أح داث 11م ن
س بتمرب .فق د كان ت هن اك هتدي دات ابلقت ل واحلري ق ط رد أبن اء  6اجلالي ة
اإلس المية يف اللي ل والنه ار ،ق د وف وجا اجلمي ع بش عارات وكلم ات قاس ية
مكتوب ة عل ى ج دران مس جد بروكس ل حت ث عل ى كراهي ة الع رب ،وط رد
املس لمني ،م ع أن الدس تور البلجيك ي ي نص عل ى الس ماح حبري ة األداين
وحرية التعبري لألفراد.
و ي رى بع ض احمللل ني أن تل ك التص رفات كان ت فردي ة م ن عناص ر
مييني ة متطرف ة ،ال يت تع ادي األجان ب بص فة عام ة ،و أن أح داث س بتمرب
 5حول أوضاع املسلمني يف أوراب الغربية و البوسنة و كوسوفا يف أوراب الشرقية ،راجع موقع الكشاف اإلسالمي
على االنرتنت  ، www.islammemo.ccمقاالً للرئيس البوسين الراحل رمحه هللا علي عزت بيغوتش،
بعنوان :رؤية علي عزت بيغوتش لوضع املسلمني يف أوراب

 6انظر :النحوي ،عدانن علي رضا ،املسلمون بني الواقع و األمل ،د ،2003 ،1دار النحوي للنشر والتوزيع
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س ببت ردود فع ل س لبية عل ى اجلالي ات العربي ة مدفوع ة ابلدعاي ة األمريكي ة
الص هيونية ،أبن املس لمني وراء ك ل األح داث اإلرهابي ة .ه ذا املوق ف جع ل
ال دول األوروبي ة تتش دد يف التعام ل م ع املس لمني وتض ع أنش طة اجلالي ات
حت ت الرقاب ة وحتج ر عل ى أمواهل ا وتص ادرها أو جتم دها ،ويف ه ذا خس ارة
كبرية للمسلمني يف أورواب و يف أمريكا ،خاصة املنظم ات ال يت هل ا توجه ات
خريية يف مساعدة وإنقاذ فقراء املسلمني يف العامل واملنكوبني منهم.
يذكر أن عدد املس اجد يف بلجيك ا ه و  290مس جد ودار عب ادة ،و
أن إمج ايل ع دد املس لمني يف دول االحت اد األورويب كاف ة يبل غ ح وايل عش رين
أو مخسة و عشرين مليون مسلم ،وهذا ويشكل اإلسالم اثين أكرب داين ة يف
بلجيكا متفوقا بذلك على الداينة اليهودية والربوتستانتية .ويتم تدريس مادة
اإلس الم يف امل دارس البلجيكي ة من ذ ع ام 1975م ،وذل ك أتس ياً بت دريس
ال دايانت األخ رى ،كم ا يق وم ح وايل  700م درس ومدرس ة م ن املس لمني
املنتش رين يف أرج اء ال بالد بتع اليم اإلس الم يف امل دارس االبتدائي ة والثانوي ة و
مل دة س اعتني أس بوعياً ،وب دورها تت وىل الدول ة دف ع روات ب مدرس ي ال دين
اإلسالمي الذين يزيد عددهم عن سبعمائة معلّم ومعلمة .7
أم ا ح ال مس لمي آمريك ا ،فق د ذك رت جمل ة ( Us news and
 ) world reportأن احلكوم ة األمريكي ة وض عت برانجم اً واس عا ملراقب ة
حنو  120مسجدا وموقعاً يراتده مسلمون يف الوالايت املتحدة ،وذلك حبث اً
عم ا تعت ربه اإلدارة األمريكي ة قناب ل نووي ة حمتمل ة .وأوض حت اجملل ة عل ى
 7راجع موقع الكشاف اإلسالمي على االنرتنت www.islammemo.cc :مقال بعنوان :املسلمون يف
بلجيكا
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موقعه ا اإللك رتوين أن املواق ع ال يت كان ت ختض ع للمراقب ة تش مل مس اجد
ومن ازل ومت اجر ومس تودعات ومواق ع اثل ة يراتده ا مس لمون أمريكي ون يف
العاص مة واش نطن ومخ س م دن أخ رى ،حبج ة مكافح ة عملي ات إرهابي ة
حمتملة ،مع أن احملللني اإلسالميني يرون أنه ال يوجد دليل أو ح ىت ج زء م ن
دليل جيعل اإلدارة تشك يف مسلمي ال والايت املتح دة ون زاهتهم ،وأهن م ج زء
ال يتج زأ م ن الش عب األمريك ي .واعت رب احمللل ون اإلس الميون أن ه ذا األم ر
س تكون ل ه انعكاس ات س يئة ج ًدا عل ى العالق ة ب ني اجلالي ة املس لمة واإلدارة
األمريكي ة ،مش ريا إىل أن ذل ك سيش كل أزم ة لواش نطن يف كس ب عق ول
وقل وب املس لمني يف الع امل ،بينم ا تس لب حري ة املس لمني داخ ل ال والايت
املتحدة !.
لق د طال ب رؤس اء اجلالي ات اإلس المية الك ونغرس أبن مي نح ض ماانت
ويقل ص ص الحيات احلكوم ة األمريكي ة إذا ك ان هن اك جت اوز للدس تور يف
اإلج راءات ال يت تتخ ذها يف إط ار تنفي ذ ق انون الوطني ة [ابتري وت آك ت]
الذي قال إنه ال يعطي الصالحية ملراقبة ورصد األماكن اخلاصة .8
أم ا ح ال مس لمي فرنس ا فهن اك عن دهم «الفوبي ا» م ن اإلس الم ال يت
سيطرت على اجلميع ،أصبح كل مسلم هو ابلض رورة إرهابي اً جي ب ال تخلص
ر.
ق أو خ
ه بطري
من
وأص بح أنظ ار الن اس تتج ه إىل مس اجد املس لمني هب دف تطهريه ا م ن دع اة
العنف و أن على الدول األوربية أال تقبل الوعاظ واملشايخ واألئمة القادمني
 8راجع موقع الكشاف اإلسالمي على االنرتنت ،www islammemo.cc :مقاالً بعنوان :كل
مسلمي آمريكا حتت املراقبة
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من الدول اإلسالمية  ،و إمنا جيب أن تنشأ هلم معاه د متخصص ة يف خت ريج
األئمة والوعاظ .و العجيب يف األمر أن عدد مسلمي فرنسا يبل غ ح وايل 4
ماليني ورغم ذلك ال صوت مسموعا هلم ..أما يهود فرنس ا ال يزي د ع ددهم
عل ى  600أل ف ش خص ،فه م مي ألون الس احة ض جيجا وأتث رياً ،ب ل
ويقيمون الدنيا وال يقعدوهنا  .9أم ا يف هوالن دا فق د أص درت وزارة الداخلي ة
اهلولندي ة ق راراً جي رب دع اة اإلس الم ووعاظ ه عل ى تعل م اللغ ة اهلولندي ة لك ي
يت اح هل م إلق اء اخلط ب بلغ ة أه ل هولن دا ول يس ابللغ ة العربي ة.
والس بب م ن وراء ه ذا اإلجب ار ه و أن يع رف املس ئولون ع ن األداين م اذا
يقوله أئمة املسلمني يف املساجد بعد أن حذرهم البعض من أن اخلطب اليت
تلقى ابللغة العربية قد تشمل حتريضاً على العنف وكراهية اآلخر.
بينم ا ال جت د ه ذه الف روق و ه ذه الكراهي ة يف دول ة غربي ة أخ رى مث ل
سويس را .املس لمون يف سويس را يس تغلون ظ روف احلري ة املتاح ة ليط البوا
ابالعرتاف ب دينهم رمسي اً وتس هيل إعط ائهم اجلنس ية السويس رية .ويع يش حن و
نص ف ملي ون مس لم يف سويس را م ن جالي ات ألباني ة و تركي ة و بوس نية و
عربي ة و آس يوية من ذ عق دين م ن ال زمن أو أكث ر ،و أن ح اهلم أفض ل م ن
حال املسلمني يف بلدان غربية أخرى.
أم ا األس باب هل ذه املي زة ،فلع ل أوهل ا أن سويس را مل تك ن يوم اً م ا دول ة
استعمارية .يقول احمللل ون اإلس الميون يف سويس را أن ه :ال يس تطيع مس لم يف
سويس را أن يش كو م ن ش يء ،ف نحن نتمت ع هن ا حبق وق وحري ة وعدال ة ،ال
 9للمزيد راجع املصدر السابق ،www islammemo.cc :مقاالً بعنوان :كيف ينظر الغرب إىل
اإلسالم
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أي بلد من بلداننا األصلية .وتتعام ل الس لطات السويس رية م ع
نتمتع هبا يف ّ
اجلالي ة املس لمة بتس امح وتس اهل وبكث ري م ن املس اواة  ،10و خب الف بع ض
احلكوم ات الغربي ة ،ال حتم ل الس لطات السويس رية املس لمني وزر أخط اء
البعض منهم وما يرتكبونه من خمالفات أو جرائم.
أم ا ع ن ارتي احهم و اس تقرارهم النفس ي و الفك ري ملس لمي سويس را
حس نت ص ورة املس لمني
فريى بعض املسلمني أن من العناص ر االجيابي ة ال يت ّ
يف سويسرا ودفعت عملهم التنظيمي إىل األم ام ،ت دفق أع داد غ ري قليل ة م ن
الالجئ ني السياس يني ذوي الثقاف ة العالي ة وال وعي املعم ق ،فبع د أن ك انوا
يفك رون بعقلي ة الس ائح أو اب ن الس بيل املهج ر ابت وا اآلن يفك رون بعقلي ة
امل واطن ،و إن ك ان بش كل ع ام الش عب السويس ري حيم ل فك رة تض ارب
احلض ارات أو ص راع احلض ارات ،و ذل ك بس بب تش ويه ص ورة اإلس الم م ن
قبل الوسائل اإلعالمية العاملية .11
ويف أس بانيا ح دثت سلس لة مواق ف عنص رية ض د الع رب واملس لمني وح رق
فيه ا األس بان حق ول ع دد م ن الع رب وحطم وا س ياراهتم .والس بب ه و
ك راهيتهم لك ل م ا ه و ع ريب ومس لم وإص رارهم عل ى ط رد ه ؤالء الغ زاة كم ا
موهنم.
يس
و ي رى احمللل ون أن هن اك رأايً م ن جان ب دول عدي دة يف الغ رب يص ر عل ى
هتم يش أي دور ملس لمي أورواب والس عي لتم زيقهم ليظل وا مفكك ني.

10

راجع الكشاف اإلسالمي على االنرتنت ، www.islammemo.cc :مقاالً بعنوان :املسلمون يف

سويسرا
 11نفس املوقع السابق و نفس املقال
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املبحث الثالث :املسلمون يف جزيرة البلقان – أوراب الشرقية .12
ح ول أوض اع املس لمني يف البلق ان و أوراب الش رقية كت ب كث ري م ن
الكتاب الغربيني وغريهم ،و لكن مسة و ط ابع تل ك الدراس ات ه ي أهن ا غ ري
موضوعية و أحادية النظ ر ،و كتب ت أله داف تنص ريية و تبش ريية ،ا جيع ل
الباحث املسلم يتوقف أمام كثري من احلقائق اليت ذكروه ا .فأفض ل م ا رأي ت
من حتدث ع نهم ه و ال رئيس البوس ين الراح ل رمح ه هللا عل ي ع زت بيغ وفيتش
 Alija Izet Begovicرئ يس مجهوري ة البوس نة واهلرس ك س ابقاً يف
حماضرة له ،و حنن سنقتبس قبسات من تلك احملاضرة ،حيث قال رمحه هللا:
" أن هن اك مخس ة وعش رون ملي ون مس لم  13يعيش ون يف بل دان ق ارة
أورواب ،وذل ك حبس ب تق ديرات ع ام 1986م ..و أض اف بيغ وفيتش أن
املس لمني يف البوس نة واهلرس ك وألباني ا  - 14أي ب الد البوش ناق واأللب ان -
خيتلفون يف واقعهم ع ن مس لمي البل دان األوروبي ة األخ رى ،فه ااتن ال دولتان
 12حول أحوال املسلمني يف أوراب الشرقية انظر مقال املستشرق اهلنغاري:
Gyorgy Lederer, Islam In Eastern Europe, Journal Institute of Muslim
Minority Affaires, Vol: 13:2, July, 1992, printed in Great Britain
 13ويالحظ أن عدد املسلمني غري مضبود يف بلدان أورواب ،والسبب يف ذلك أنه ال توجد إحصائيات رمسية
دقيقة بني أيدي الن اس ،وهلذا خيمنون يف األعداد ختمينا ،وال بد أن تكون اإلحصاءات الدقيقة موجودة لدى
الدول األوربية ،ولكنها ال تعلنها على حقيقتها .اليوم عدد املسلمني يف أوراب الغربية والشرقية يتجاوز  60مليون
مسلم ..مت إضافة هذه املعلومة بيوم  2016-8- 17الدوحة – قطر أثناء املراجعة للبحث واعدادا له للنشر
قريبا يف كتاب مستقل كافة األعمال اليت قدمت يف املؤمترات العاملية.
 14عن احلركات الدينية اهلدامة و جهود املبشرين و املنصرين يف ألبانيا انظر مقال املستشرق اهلنغاري:
Gyorgy Lederer, Islam In Albania, Central Asian Survey, Vol.13.
No.3, pp,331-359, 1994, printed in Great Britain
40

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

ال ميث ل املس لمون فيهم ا أقلي ات عرقي ة أو ديني ة.
أم ا ابلنس بة للج ذور التارخيي ة لوض عهم ،فأض اف رمح ه هللا :أن ه ميك ن الق ول
إن هن اك ث الث جمموع ات رئيس ية م ن املس لمني يف أورواب ،اجملموع ة األك رب
توج د يف اجل زء األورويب م ن االحت اد الس وفييت الس ابق ،وخاص ة يف االحت اد
الروس ي ،والثاني ة  -وه ي األح دث -يع يش أفراده ا يف دول غ رب أورواب
وه م م ن امله اجرين وأجن اهلم واألوروبي ني املتح ولني إىل اإلس الم ...والثالث ة
وه ي األق دم وه ي ال يت تع يش جمموع ات يف منطق ة البلق ان .15
وأم ا ابلنس بة للحق وق الديني ة واحل رايت واحلي اة الثقافي ة واالقتص ادية
والسياسية واالجتماعية ،فذكر رمحه هللا :فإن اجملموع ة األوىل ه ي يف الوض ع
األص عب ب ال ش ك ،وذل ك نتيج ة ملرحل ة األيديولوجي ة اإلحلادي ة والش وفينية
الروس ية وت دهور االقتص اد ،وبع د تفك ك االحت اد الس وفييت توس ع م دى
حقوقهم الدينية ،ولكن وض عهم الفعل ي مل يتغ ري ...أم ا مس لمو غ رب أورواب
فيمثل ون ع امل الش تات اإلس المي يف أورواب وختتل ف أوض اعهم ابخ تالف
أنظم ة وثقاف ات البل دان ال يت يعيش ون فيه ا ،فاألس باب االقتص ادية ه ي م ن
لمني إىل أورواب.
رة املس
ة يف هج
ل احلامس
العوام
إن وضع مسلمي البلقان كوهنم سكاانً أص ليني يف أورواب حيظ ى أبُهي ة
ك ربى ابلنس بة لوض ع اإلس الم يف أورواب ،وعالق ة املس لمني م ع أورواب،
 15بل ،و تزيد على عشرة ماليني ،كما أشارت إىل ذلك بعض الدراسات ،مثل جملة ( اجملتمع ) الكويتية  ،ألن
آخر تعداد لسكان دولة كوسوفا على سبيل املثال كان يف سنة  1982م ،و أشاروا إىل أن عدد سكان كوسوفا
يف ذلك الوقت كان يبلغ مليوين نسمة % 98 ،منهم مسلمون .و قد مضي عشرون عاماً و نيف على العدد
املذكور ،ال شك أن هذا العدد قد تضاعف وهللا أعلم.
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وخاصة مع حرصهم على احلفاظ على ال رتاث اإلس المي رغ م الض غود ال يت
ك ادت أن تقض ي عل يهم يف بع ض احل االت كم ا ح دث ملس لمي البوس نة
واهلرسك و ملسلمي بلغ اراي  ، 16و هنغ اراي  .17وكوس وفا يف احل رب األخ رية
عام .1999 -1997
ويف ألبانيا  ،18حاول امللحد والدكتاتور الراحل أنور خوج ة ث ين األلب ان
ع ن اإلس الم ط وال نص ف ق رن م ن حكم ه اجل ائر  -وكم ا ح اول ال رئيس
الص ريب اجمل رم ال ذي هل ك قب ل بض عة أايم يف زنزانت ه ال يت ك ان يقب ع فيه ا يف
احملكمة اجلنائية الدولية يف اله اي ،فق د ح اول ه و اآلخ ر بك ل م ا أويت م ن
ق وة عس كرية و إيديولوجي ة أرثودكس ية وحق د ص لييب ض د اإلس الم و
املس لمني أن يطه ر أرض كوس وفا تطه رياً عرقي اً و ديني اً ،ولك ن أىب هللا ع ز
وج ل إال أن يفش ل ه ذا اجمل رم و أعوان ه يف ه ذه اخلط ة بفض ل ج يش حتري ر
 16حول أحوال املسلمني يف بلغاراي و ما عانوا من النظام الشيوعي البلغاري و اهلجرة اجلماعية إىل تركيا بسبب
الضغود و املمارسات القمعية من السلطات البلغارية على املسلمني األتراك..انظر:
Documentation - The Turkish Minority in Bulgaria, by: Thomas F.
Michel, I.C.M.R... Vol.1.No.2.D; Islam in Bulgaria: a Historical
Reappraisal, by: Petya Nitzova, Religion, State, and Society, Vol.22,
No.1,1994
 17حول أوضاع املسلمني يف هنغاراي انظر:
Gyorgy, Lederrer: Islam In Hungary, Central Asian Survey,
Vol.11,No.1,pp:1-23, 1992, Printed in Great Britain
 18حول أوضاع اإلسالم و أوضاع املسلمني االجتماعية و الدينية و السياسية يف األراضي األلبانية يف العصر
احلديث راجع :خوجة ،خريالدين :االجتاهات الفكرية و الدينية يف الدراسات القرآنية لدى علماء األلبان يف

العصر احلديث ( -القرن  19و  ،)20رسالة الدكتوراه ،حتت الطبع ،نوقشت يف اجلامعة اإلسالمية العاملية
مباليزاي ،2003 ،راجع الباب األول،ص100 -30 :
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كوس وفا مث بفض ل ت دخل ق وات حل ف الش مال األطلس ي انت وا ،لقص ف
املن اطق وامل دن و الق وات الص ربية ،واحلم د هلل رب الع املني قط ع داب ر الق وم
اجملرمني.
لق د أص بح الع امل احل ديث أكث ر ترابط اً بس بب العل وم والتقني ة احلديث ة
واالتصاالت والسياسة واالقتصاد والرايض ة والس ياحة ،وأص بح الع امل ي تقلص
جغرافياً ،ولك ن م ع ك ل أس ف مل ي ؤد ذل ك إىل تقل يص الفج وة ب ني األغني اء
والفق راء أو ب ني من اطق الع امل املتط ورة وغ ري املتط ورة ،ب ل عل ى العك س فق د
أص بحت الفج وة أك رب ،فبع د اإلمربايلي ة العس كرية ج اءت اإلمربايلي ة
االقتصادية ،وحنن اآلن نشاهد اإلمربايلية التقنية.
أم ا قض ية وفك رة التع ايش ب ني الثقاف ات،
إن ال بعض ينظ ر إىل ه ذه الظ اهرة بش كل خمتل ف ،ويفس رها عل ى أس اس
صراع بني احلضارات الغربية واإلسالمية ،وأشهر ه ؤالء ص موئيل هنتنجت ون،
ولك ن اعتق د أن الت اريخ يثب ت عك س ذل ك ،فكث ري م ن الثقاف ات عاش ت
جنب اً إىل جن ب ،ومتازج ت وتعاون ت ،واس تمرت يف الع يش ،وم ع ذل ك
فهن اك اعتق اد ق وي أبن اتري خ الع امل يتح رك م ن الش رق إىل الغ رب وف ق
مالحظة بعض احملللني.19..
أما عن األوض اع احلالي ة الديني ة و السياس ية و االجتماعي ة يف البوس نة
و اهلرس ك 20كوس وفا  ،21ف ريى احمللل ون املس لمون أن األوض اع الراهن ة م ا
 19راجع موقع الكشاف اإلسالمي على االنرتنت  ، www.islammemo.ccمقاالً للرئيس البوسين

الراحل رمحه هللا علي عزت بيغوتش ،بعنوان :رؤية علي عزت بيغوتش لوضع املسلمني يف أوراب ،بتصرف
 20حول اتريخ البوسنة القدمي و احلديث انظر الكتاب:
Malcolm, Noel; Basnia - a short history, Macmilan, London, 1994
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زال ت مت دهورة إىل ح د بعي د ج داً .ف ريى اخل رباء املس لمون أن كث رة الوع ود
ال يت قطعه ا اجملتم ع ال دويل جت اه ه اتني ال دولتني ،ف إهنم ق د حقق وا الش يء
اليسري منها .فهل استتب األمن واالستقرار وهل عاد الالجئون إىل دايره م؟
وه ل ردت احلق وق أو بعض ها إىل أص حاهبا؟ أم أن وع ود اجملتم ع ال دويل
إبع ادة البن اء واالس تقرار وبض خ مالي ني ال دوالرات ال يت ص حبتها ض جة
إعالمية كبرية ما هي إال جعجع ة يف فنج ان ومس رحية للض حك عل ى ذق ون
الضعفاء تكررت يف البوسنة وكوسوفا ومقدونيا وصربيا وأفغانستان؟
لق د تورط ت الش رطة الدولي ة و الق وات املتع ددة اجلنس يات حلف ظ
األم ن و الس الم يف البوس نة و كوس وفا يف فض ائح الفس اد والرش وة والرذيل ة،
فكم ا أش ارت ص حيفة ، Washington Postفق د أدين ت تل ك
الش رطة ب تهم كث رية منه ا التالع ب والفس اد والت ورد يف قض ااي جنس ية ا
جعله ا تعي د الكث ري م ن ه ؤالء املت ورطني إىل بالده م دون حتقي ق ،وق د
حظي ت أمريك ا ابلنص يب األك رب م ن ه ؤالء الفاس دين ،وبل غ ع دد ال ذين مت
إرس اهلم إىل بالده م  1832م نهم  161أمريك ي ،وإهن م يف احلقيق ة ليس وا
هن اك إال للتمت ع أبطي ب األوق ات .فكي ف ميك ن لبعث ة ينخ ر فيه ا الفس اد
القيام حبفظ األمن وتدريب شرطة البوسنة واهلرس ك ،وعل ى م اذا س تدرهبا اي
ترى؟
من منا ال يتذكر الفظائع وجرائم احلرب ال يت ارتكبه ا اجل يش وامل دنيون
الص رب ض د املس لمني  ، 22فق د اغتص بوا النس اء وع ذبوا الرج ال ودفن وا
 21حول اتريخ كوسوفا العريق و احلديث انظر:
Malcolm, Noel; Kosovo – a short history, Macmilan, London, 1997
 22للتفاصيل حول احلرب املعلنة على اإلسالم يف البوسنة و اهلرسك انظر:
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عشرات اآلالف م ن مس لمي البوس نة واهلرس ك وألباني ا وكوس وفا أحي اء وال
ت زال ح ىت الي وم ت تم عملي ات كش ف ملق ابر مجاعي ة  ،23وأن جن ود هولن دا
تواط ؤوا ابلتس رت عل ى ق وات الص رب وأفس حوا هل م اجمل ال إلس قاد مدين ة
سريبرينيتش ا املس لمة ، Srebrenicaواعرتف ت احلكوم ة اهلولندي ة جب رائم
أبنائها الذين شاركوا الصرب يف التسرت على مذحبة ضد املسلمني.
ماذا كسب مسلمو البوسنة واهلرسك وكوسوفا من القبض عل ى ال رئيس
اليوغساليف السابق سلوبودان ميلوشوتش Slobodan Mioshevic
؟ و حىت اآلن مل يتعاون اجملتمع الغريب فيما بينه على قبض اجملرمني اآلخ رين
املطل وبني ل دى احملكم ة اجلنائي ة ،راتق و مالدت ش  Ratko Mladicو
رادوف ان ك اراجيتش  ، Radovan Karaxhicف أي ع دل ه ذا و أي
نصرة هلذين الشعبني املظلومني يف القرن العشرين !! .24
نتيج ة هل ذه اإلُه ال الغ ريب املتعم د يف إعط اء احلق وق السياس ية و
االجتماعية و الدينية ملسلمي البوسنة و كوسوفا ،فريى احملللون أن الش عوب
املس لمة يف البوس نة وكوس وفا ومق دونيا راح ت ض حية للظل م وهض م احلق وق
م رتني ،األوىل ع رب ج رائم الص رب ،والثاني ة ع رب كم ر ال دول الك ربى داخ ل
Gyorgy Lederer, War on Islam in Bosnia , Journal Institute of Muslim
Minority Affaires, Vol: 13:2, July, 1992.
 23لقد أعلنت الوسائل االعالمية العاملية ،مثل قناة اجلزيرة ،و قناة  Euro Newsقبل يومني فقط بتاريخ
 15.03.2006عن اكتشاف مقربة مجاعية جديدة يف شرق البوسنة و اهلرسك.
 24حول التاريخ املاضي و احلاضر للبوسنة و اهلرسك انظرMalcolm, Noel: A Short History :
 ،of Bosniaوانظر أيضاً تقرير املشيخة اإلسالمية البوسنية يف سراييفو بعوانIslamic :

&Herzegovina, Center for Islamic
Architecture,Sarejevo, 1995
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منظوم ة اجملتم ع ال دويل ،ال يت هض مت حقوقه ا وعلق ت مص ريها وعطل ت
كفاحه ا املش روع ،وعاقبته ا بسلس لة م ن اإلج راءات البريوقراطي ة واملش اريع
الوُهي ة وأدخلته ا يف متاه ات م ن الوع ود ،ف زادت مع اانة الن اس ا أدى هب م
إىل اليأس واإلحباد ومل يعد أمام ه إال خي ارين :اهلج رة أو خي ار االن زالق يف
عامل اجلرمية اليت انفتحت أبواهبا وهتيأت ظروفها .25..
فهذه نظرة موجزة ع ن أوض اع اجلالي ات اإلس المية يف الغ رب ،و اآلن لننظ ر
ما الذي جيب اختاذه لضمان حقوقهم يف الغرب.

 25راجع موقع الكشاف اإلسالمي على االنرتنت www.islammemo.cc :مقاالً بعنوان :مسلمو
البوسنة إىل أي شيء وصلوا اآلن.
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املبحث الرابع :التوصيات والتشريعات املطلوبة تنفيـذها لضـمان حقـوق
األقليات اإلسالمية
للخ روج م ن ه ذه األزم ة الفكري ة والديني ة واالجتماعي ة ال يت أمل ت الع امل
اإلس المي والغ ريب مع اً ينبغ ي للجالي ات اإلس المية و اجملتم ع الغ ريب اخت اذ

هذه اخلطوات:
-1

-2

-3

بذل مزيد م ن اجله ود م ن قب ل ق ادة األداين عل ى تعزي ز و تقوي ة
العالقات اإلنسانية عن طريق احلوار وحماربة التميز العنص ري ،و
توحيد اجلهود حملاربة الفس اد و الرذيل ة و املخ درات و البطال ة و
االهتمام ابلبيئة و تطبيق القانون يف البلد ال ذي يعيش ون في ه،..
ففي هذه اجملاالت ميكن التعاون فيها مع أهل الكتاب .26
االهتم ام مبش اكل املس لمني االجتماعي ة م ن قب ل املؤسس ات
السياسية الغربي ة ،ومعاجل ة قض اايهم و رف ع ش كاويهم ومط البهم
واقرتاح اهتم إىل اجله ات املعني ة واملس ؤولة ،و االع رتاف حبقيق ة
اترخيية أن الغرب مدين لإلسالم و املسلمني علمياً وحضارايً.
إعط اء ح ق التعل يم املدرس ي واجل امعي ألبن اء و بن ات اجلالي ات
املس لمة ،و إبط ال فك رة األص ولية اإلس المية ال يت يتخوف ون

 26لتقف على مزيد من احللول و اإلرشادات اليت ينبغي اختاذها راجع موقع الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي:
www.qaradawi.net
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-4

-5

-6

-7

منها ،و ذلك بتخصيص م دارس و مراف ق تعليمي ة اخلاص ة هب م،
كم ا فعل ت هوالن دا بتخص يص س ت م دارس حت ت اإلش راف
احلك ومي املش دد ،و كم ا لليه ود و املس يحيني مدارس هم
اخلاصة.
جي ب معامل ة املس لمني ابلتس اوي ،و ع دم تش ريع ق وانني مت س
اإلس الم مقدس ات املس لمني،كما ه و احل ال م ع وزي ر الرتبي ة
والتعليم يف فرنسا الذي أجرب سبعمائة فتاة مسلمة عل ى خل ع و
نزع حجاهبن حتت انر التهديد ابلفصل من املدارس.
عدم التعرض ابألذى للصحوة اإلسالمية املتزايدة ب ني الرج ال و
النس اء و الش باب و الفتي ات ،وال يت م ن مظاهره ا التمس ك
مبب ادئ اإلس الم و ارت داء احلج اب و ال ذهاب إىل املس اجد و
املص ليات ،و إقام ة االجتماع ات الديني ة و الن دوات العلمي ة و
ارس ة النش اطات الدعوي ة ،بش رد أن ي تم ذل ك ض من الق انون
املسموح به يف البلد الذي يعيشون فيه.
الس ماح للمس لمني مبمارس ة احلق وق السياس ية و االنتخ اابت
احل رة ،وح ق العض وية يف الربمل ان ،ح ىت تتس هل م م ن خالهل ا
مناقشة قضاايهم االجتماعية والسياسية ،و حىت خيرج املسلمون
من هذه العزلة السياسية و االجتماعية.
عل ى اجلالي ات اإلس المية يف الغ رب أن يتح دوا فيم ا بي نهم و
يوحدوا صفوفهم على مبدأ الشورى ،و ذلك ابختيار ثلني م ن
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بي نهم .هب ذه الطريق ة و هب ذه الوح دة يك ون هل م ص وت مس موع
لدى اجلهات احلكومية اليت ينتمون إليها.
 -8على العلماء و املش ايخ و ال دعاة أن يفقه وا واقعه م املعيش ي يف
الغرب ،و أهنم ما دام وا يش كلون أقلي ة يف أع ني ه ؤالء الغ ربيني
فإن عل يهم أن يفهم وا أهن م مط البون ابح رتام ق انون ال بالد ال ذي
يعيش ون في ه ،و أن ه ال جي وز يف ح ال م ن األح وال التم رد عل ى
ذل ك ،و ال يك ون األم ر كم ا ح دث ل بعض رج ال ال دين يف
هوالندا عندما أفىت حبرمة املشاركة يف االنتخ اابت احمللي ة لك وهنم
ال حيمل ون جنس يات هوالندي ة و ألن أعض اء األح زاب
السياسية غري مسلمني ؟!
 -9توض يح و بي ان حقيق ة ص ورة اإلس الم و ن يب اإلس الم و حماس ن
اإلسالم و مزاايه للغربيني ،ألنه هناك جهل كبري يف أوساطهم و
بني مثقفيهم.
 -10جبان ب التوض يح و بي ان اإلس الم للغ ربيني ،فإن ه جي ب توض يح
وتوعي ة األقلي ات اإلس المية ابلفلس فة الغربي ة و تنوعه ا العرق ي
والثق ايف و ال ديين ،و أن فك رة الص راع احلتم ي للحض ارات
والثقاف ات لص موئيل هنتنغ نت Samuel Huntington
جي ب أن ال تقب ل ،و جي ب أن ت رفض مجل ة و تفص يال ،و أن
Brian
األم ر كم ا راء بع ض احمللل ني مث ل ب راين ب دهم
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 ،Beedhamأن ه س يكون هن اك ب ني املس لمني و النص ارى
تعاون و تفاهم و تنسيق أكرب بكثري من ذي قبل . 27
 -11عالوة على ما ذكر فإنه جيب على املسلمني عموماً و املس لمني
ال ذين يعيش ون يف الغ رب عل ى وج ه اخلص وص أن يقوم وا ب دور
فع ال أك رب عل ى إجي اد توفي ق ب ني اإلس الم و العل وم االجتماعي ة
احلديثة و تطور الثورة التكنولوجية و الصناعية احلديثة ،حىت يتم
من خالل هذا التوفيق و احلفاظ على اهلوية الدينية و العرقية يف
بيئة غري مستقرة علمياً و ثقافياً وتكنولوجياً و صناعياً.
 -12هذا التوفيق بني اإلسالم و العل وم اإلنس انية احلديث ة ال ي تم دون
ف تح ابب االجته اد اجلدي د و جتدي د اخلط اب ال ديين  ، 28يف
ه ذا العص ر و ابل ذات يف الغ رب ،ملواجه ة التح دايت العص رية
احلديث ة و التط ورات االجتماعي ة و الثقافي ة ،و أن ال نكتف ي
ابالجتهادات القدمية قبل مئات السنني.
 -13املسلمون أدركوا اآلن حقيقة ش روح و تفاس ري العلم اء الق دامى،
حيث أهنم ص اغوا تل ك الش روح و التفاس ري لبيئ ات ذات أغلبي ة
إس المية يف أزم اهنم ،ول يس كاألقلي ة ب ني أظه ر غ ري املس لمني.
هن اك حاج ة ماس ة للش روح و التفاس ري ال يت ترش د املس لمني و
 27كما يرى ذلك أيضاً الرئيس البوسين السابق علي عزت بيغووتش رمحه هللا.
28

حول أُهية و ضرورة جتديد اخلطاب الديين انظر :جتديد اخلطاب الديين ( األوراق اليت قدمت ملؤمتر جتديد

اخلطاب الديين ،الذي انعقد يف جامعة دمشق خال الفرتة 12 -10 :شباد  ،2004فإن فيه فوائد عظيمة،
من اعداد :جلنة البحوث يف مركز الدراسات اإلسالمية بدمشق .و ميكن زايرة املوقع على االنرتنت:
 ، www.altajdeed.orgوانظر مقاالً بعنوان ( :اإلسالم بني التجديد املطلوب و التبديل املرفوض)،
يف موقع على االنرتنت للشيخ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي . www.bouti.com
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-14

-15
-16
-17

-18

تل يب حاج اهتم كاألقلي ة ،و ابلطب ع ه ذا ال ي تم إال ابجته ادات
جديدة من قبل العلماء و املفكرين ،أهل احل ل و العق د يف ه ذا
العصر .29
نطال ب الغ رب ابالعت ذار الفعل ي ،وم ن مظ اهر ه ذا االعت دال:
تغي ري املن اهج الدراس ية ال يت تش وه ص ورة اإلس الم يف أه ان
األطفال املسلمني وغريهم يف الغرب.
إيق اف سلس لة موج ات الكراهي ة ال يت ت دعو إىل االس تعداء
احلضاري و الثقايف.
س ن ق وانني دولي ة و حملي ة جت رم ك ل م ن يتط اول ابإلس اءة و
االزدراء إىل األداين.
لوق ف موج ة الغض ب الع املي و اإلس المي يف ه ذه األزم ة ،فإن ه
يتوجب على الغربيني أن يكف وا أي ديهم و ألس نتهم ع ن الظل م و
التعسف جتاه املسلمني..
عل ى األط راف املعني ة ابلس الم ( املس لمون و الغربي ون ) أن
يصبوا ج ل جه ودهم و ط اقتهم الفكري ة و الديني ة إىل ص ناعة و
تولي د احل ب ب ني الن اس ،ب دالً م ن ص ناعة و تولي د ال بغض
والكراهية .30

 29للتفاصيل حول حقيقة حال املسلمني يف الغرب راجع حبث األستاذ زكي بدوي يف جملة( آفاق اإلسالم ):
Badawi, Zaki, The Reality of the Situation of Muslims in the West,
Afaq al- Islam, 2nd -March, 1995, p:32-43
 30حول إجياد بعض احللول واالقرتاحات األخرى راجع املوقع على االنرتنتwww.amrkhaled.net :
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إنش اء مواق ع عل ى اإلنرتن ت متع ددة اللغ ات ،بغ رض التعري ف
عن حقيقة اإلسالم و شخصية الرسول ..
غ رس احلقيق ة الديني ة يف قل وب الغ ربيني و اجلالي ات اإلس المية،
أن اإلسالم ينظر إىل العامل على أنه أسرة بشرية واحدة ،متع ددة
األعراق و اللغات ،جيب التعايش الس لمي و جي ب قب ول اآلخ ر
و احل وار م ع اآلخ ر ،ف نحن و ه ؤالء إخ وة يف اإلنس انية،كما
قال تعاىل  :اي أي ها النهاس اتهقوا ربهكم اله ِذي خلقك ْم ِم ْن ن ْف ٍ
س
وِ
ث ِمْن هما ِرجاالً كثِرياً ونِساءً واتهق وا
احدةٍ وخلق ِمْن ها زْوجها وب ه
اَّلل ك ان عل ْيك ْم رقِيب اً ،
اَّلل اله ِذي تس اءلون بِ ِه و ْاأل ْرح ام إِ هن ه
ه
[النساء]1:
كما قال هللا ع ز وج ل  :اي أي ه ا النهاس إِ هان خل ْقن اك ْم ِم ْن ذك ٍر
اَّللِ
وأنْث ى وجع ْلن اك ْم ش عوابً وق بائِ ل لِت ع ارفوا إِ هن أ ْك رمك ْم ِعْن د ه
اَّلل علِ ٌيم خبِريٌ[ احلجرات.]13:
أتْ قاك ْم إِ هن ه
غ رس املب دأ اإلس المي يف نف وس الغ ربيني و اجلالي ات اإلس المية
يف الغ رب أن دينن ا دي ن تس امح و عف و و ص فح ع ن اآلخ ر،
قدوتنا يف ذلك القرآن الكرمي و سرية سيد املرسلني .
غرس الفكرة اإلسالمية يف نفوس الغربيني و اجلاليات اإلسالمية
على حرمة سباب اآلخر أو إهانته أو إذالله ،قال تع اىل  :وال
تس بوا اله ِذين ي ْدعون ِم ن د ِ
اَّلل ع ْدواً بِغ ِْري ِع ْل ٍم
اَّللِ ف يس بوا ه
ون ه
ْ
ك ذلِك زيهنه ا لِك ِّل أ هم ٍة عمله ْم مثه إِىل رّهبِِ ْم م ْرِجعه ْم ف ي ن بِّ ئ ه ْم ِمب ا
كانوا ي ْعملون[ ،األنعام.]108:
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ال ب د م ن حماص رة الفتن ة و إمخ اد انره ا و تض ييق إطاره ا ،و ال
سبيل إىل ذلك إال بتعاون الطرفني عن طريق احلوار املتبادل.
اجتماع اجلاليات اإلس المية و اتف اقهم م ع الغ ربيني عل ى ض رورة
نش ر األخ الق الفاض لة م ن ص دق و أمان ة و ش رف و ع زة و
إجيابية و كرامة وحرية ،و حمارب ة األخ الق الذميم ة م ن ك ذب و
غش و سرقة و زان و خمدرات .فهناك أرضية مش رتكة م ع ه ؤالء
القوم يف اجملاالت املذكورة..
أيض اً جيم ع اجلالي ات اإلس المية خاص ة و املس لمني عام ة م ع
الغ ربيني ،االتف اق عل ى التب ادل امل ادي و الثق ايف و املع ريف و
التجاري و احلضاري و العلمي.31..
ال نقب ل أن يك ون انتص اران لنبين ا حمم د  ع ن طري ق العن ف
واحل رق و الت دمري ملمتلك ات اآلخ رين ،و ن دين اهلجم ات
األخ رية عل ى س فارة ال دامنرك و الن رويج يف ب ريوت و دمش ق .و
إمنا السبيل إىل ذلك اإلنكار علناً و اإلدانة جهراً بكافة الس بل
و الوس ائل اإلعالمي ة ،و ال دفاع ع ن املقدس ات اإلس المية
ابلط رق املش روعة  ،مض مونة العواق ب و مثم رة النت ائج و ض من
و الضوابط الشرعية سلمياً.
للتخفي ف ع ن آالم و أح زان و مش اعر املس لمني قاطب ة و
اجلالي ات اإلس المية خاص ة ،ف إن عل ى دول ة ال دامنارك و ال دول

 31راجع موقع األستاذ عمر خالد على االنرتنت  ، www.amrkhaled.netفإن فيه فوائد عظيمة حول
هذه األزمة الراهنة
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الغربي ة األخ رى ال يت هنج ت هنجه ا ،أن تك ون أكث ر إجيابي ة و
أكثر واقعية يف التعامل مع األزم ة الراهن ة ،و أن ال تكتف ي فق ط
ابلش جب و اإلنك ار ،ب ل عليه ا أن تتخ ذ اخلط وات اجل ادة و
الالزمة يف حق ه ؤالء ال ذين أفس دوا أم ن ال بالد و ك دروا ص فاء
اجلو الثقايف واالجتماعي ،وذلك إبجبارهم عل ى تق دمي االعت ذار
الرمسي ،و إال فالعقوابت تكون صارمة وقاسية .32
 -28بي ان للغ ربيني و لألقلي ات اإلس المية يف الغ رب أن الش ريعة
اإلس المية الغ راء بك ل م ا ج اءت م ن أحك ام و ش رائع و ق يم
تنس جم و تتف ق م ع تطلع ات اإلنس ان وحتم ي حقوق ه يف ك ل
مكان ،أايً ك ان دين ه و مذهب ه،و ال يوج د ه ذا يف بقي ة الش رائع
العاملية. 33..
 -29نقول للغ ربيني :اي أيه ا الغربي ون ال ت ؤذوا اإلس الم و املس لمني و
ال خت افوا م ن اإلس الم .. " :إن اإلس الم احلقيق ي ل يس ه و
اخلط ر عل ى الغ رب أو احلض ارة الغربي ة ...إن اإلس الم ه و
الع الج ال ذي حيم ي احلض ارة الغربي ة م ن االهني ار ويش فيها م ن
األمراض..
 -30أيه ا الغربي ون :إن اخلط ر احلقيق ي ال ذي ي رتبص بك م و
حبض ارتكم ه و الفس اد ذات ه ال ذي س رى إىل جس م اإلمرباطوري ة
 32راجع موقع الشيخ الدكتور سلمان العودة على االنرتنت ، www.islamtoday.net :لتقف على
مزيد من احللول و السبل يف كيفية مواجهة هذه األزمة.
 33راجع حوار الشيخ الدكتور وهبة الزحيلي مع جريدة الوطن يف موقعه على االنرتنت:
 ، www.zuhayli.netلتقف عل مزيد من هذه احلقائق و مزااي اإلسالم اآلخرى.
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الروماني ة و قض ى عليه ا .لق د انص رفتم كلي اً يف مع املتكم م ع
الكون إىل اآللة ( املادة ) ،و نسيتم أن اآللة هي ال يت ينبغ ي أن
تك ون يف خدم ة اإلنس ان و ل يس العك س ...العل م يس توجب
ابلدرجة األوىل أن يتناول اإلنسان من حيث ذات ه :م ن ه و؟ م ا
مص دره ؟ و إىل أي ش يء مفل ه ؟ م ا الغ ذاء ال ذي جي ب أن
يق دم لروح ه ووجدان ه؟ م ا ه ي أُهي ة األخ الق يف حيات ه
؟...ه ذه املص يبة ه ي ال يت أورث ت إنس ان احلض ارة الغربي ة فراغ اً
يف فك ره و فراغ اً يف وجدان ه ،و فراغ اً يف إدراك ه لعالق ة م ا بين ه
وب ني الكون...الكب ار م نهم ل ديهم ف را روح ي و ع اطفي،
ولكنهم مستغرقون يف الوظائف و األعمال العلمي ة أو السياس ية
أو االجتماعية أو املعيشية...إن الذي يشعر هبذا الفرا الروح ي
املوحش و املخيف اجلي ل اجلدي د ،ألن ه ال يوج د م ا يش غل وقت ه
بتلك الوظائف املختلفة...أال ترى كيف يفر أح دهم م ن نت ائج
ه ذا الف را الفك ري و الع اطفي إىل أس باب ال ذهول و النس يان
املتمثلة يف أن واع املخ درات و املس كرات و أن واع الش ذوذ كله ا،
ب دءاً م ن ش ذوذ الفك ر ،إىل ش ذوذ الله و اجلن وين ،إىل ش ذوذ
اجل نس ،فش ذوذات اجلرمي ة و القت ل..وأن %40م ن امل دارس
االبتدائي ة يف أمريك ا ي تم إخض اع تالمي ذها جلرع ات ددة م ن
املخ درات حت ت إش راف أطب اء متخصص ني لض رورة ت وفري م ا ال
بد من التوازن الفكري ل ديهم..إذن ه ذا ه و اخلط ر ال ذي يه دد
احلضارة الغربية و ليس اإلسالم .فما العالج ؟
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الع الج أن يوج ه الغ رب اهتمام ه إىل اإلنس ان أكث ر يف تكوين ه
الكلي و التعرف على أش واقه و حاجت ه الروحي ة و ال يت ال جم ال
إلنكاره ا ،و العم ل جب د عل ى إجاب ة األس ئلة الس ابقة ،ض من
مق اييس العل م املنض بط بعي داً ع ن اخلراف ات و األوه ام ،ال يت
يتقبله ا الش باب الغربي ون بس بب الف را الروح ي..إن ال ذي
ينجدكم و يعرفكم على احلقيقة الكلية لإلنسان هو اإلسالم..
ال نق ول لك م أيه ا الغربي ون تع الوا و اعتنق وا اإلس الم ،و لكنن ا
نق ول لك م :تفهم وا اإلس الم بعي داً ع ن اخلراف ات و األفك ار
الدخيل ة ،فلس وف تنس جم حقائق ه م ع تطلع اتكم العلمي ة و
تستأنس ون ب ه ولس وف ت دركون أن اإلس الم ه و امل الذ للناش ئة
من الضياع..
املطل وب :ه و التخل ي ع ن نظ رتكم إىل اإلس الم عل ى أن ه خط ر
داه م ،و النظ ر إلي ه عل ى أن ه ص ديق ص دوق و م الذ عن د
احلاج ة ،وت رك ك ل م ن يرغ ب يف دراس ته مث اعتناق ه دون أي
تضييق..
فاإلسالم هو الع الج لش يخوخة احلض ارة الغربي ة قب ل أن ي دركها
املوت.34 "..
هن اك ...":مس ؤوليات لألقلي ات اإلس المية حن و اجملتم ع ال ذي
يعيش ون في ه .إن مب دأ الوف اء يقتض ي أن يب ادل املس لمون

 34مقتطفات من املقال الطويل بعنوان (:نصيحييت إىل الغربيني الذين يتخوفون اليوم من اإلسالم ) للدكتور
حممد سعيد رمضان البوطي على االنرتنت ، www.bouti.com :راجع املقال فإن فيه فوائد جسام.
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املقيم ون يف الغ رب م ا قدم ه الغ رب إل يهم م ن عل م وتقني ات
وغريه ا فيق دم املس لمون هل م مب ا يت وافر ل ديهم م ن مقوم ات
احلض ارة اإلنس انية ال يت ال تت وافر ل دى الغ رب والغ رب أبش د
احلاجة إليها.
 -36إذا ك ان املس لمون يع انون م ن فق ر يف ه ذا اجلان ب ف إن الغ رب
أيض ا يع اين أبن اؤه م ن أم راض يف أوض اعهم االجتماعي ة
ً
وتصوراهتم الفكرية واإلعتقادي ة ويف جم ال الص حة النفس ية .لق د
آن لإلنس ان املس لم أن ي ؤدي واجب ه يف إنق اذ اجملتم ع اإلنس اين
عام ة والغ ريب خاص ة م ن ه ذه املع اانة ال يت يقاس ي منه ا .وأن
يوم ا بع د
يس عى للتخفي ف م ن األرق ام املخيف ة ال يت تتف اقم ً
يوم. 35 "..
 -37إن عل ى املس لم أن يق دم نفس ه إىل اجملتمع ات ال يت يع يش فيه ا
م ن خ الل هويت ه اإلس المية بص ورة ص حيحة وص ادقة حبي ث
ي رتجم اإلس الم ال ذي أنزل ه هللا تع اىل؛ ليت يح للمجتمع ات ال يت
يعيش فيه ا أن تتع رف عل ى اإلس الم احلقيق ي ،م ن خ الل فك ره
وس لوكه وأخالق ه وعالقات ه .وعندئ ذ ي تم تب ادل الثقاف ات وح وار
احلض ارات بص ورة واقعي ة ال م ن خ الل ال دعوة الكالمي ة أو
على الورق فقط.

 35راجع موقع الكشاف اإلسالمي على االنرتنت  www.islamemo.ccمقاالً بعنوان :اجلاليات
اإلسالمية يف الغرب و مسؤوليتها جتاه اجملتمع الغريب ،.لقد ذكر صاحب املقال أرقاماً خيالية حلاالت الطالق
و االنتحار و مالجا النساء و العنف العائلي و قتل النساء و مرض األييدز يف اجملتمع الغريب و األمريكي..
57

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

-38

-39

-40

-41

إن واج ب اجلالي ة املس لمة يف الغ رب أن تك ون مظه ًرا
لالنسجام م ع البيئ ة ولك ن ل يس م ن خ الل ذوابن الشخص ية
وإنكار األصل الذي احندرت منه واهلوية اليت تنتسب إليه ا ب ل
م ن خ الل األخ الق ال يت جتع ل الف رد م ن أبن اء ه ذه اجلالي ة
موضع تقدير واحرتام ،وجتسد الصورة الصحيحة هلذا الدين.
إن عل ى اجلالي ة املس لمة أن حت رتم ال نظم الس ائدة يف اجملتم ع
ال ذي تع يش في ه مبق دار م ا تك ّون ه ذه الق وانني وال نظم ص ورة
حضارية جتسد كرامة اإلنسان وإنسانيته ،ومبقدار ما تكون سببًا
لألمن واالستقرار يف اجملتمع الذي يعيشون فيه؛ ألن ذلك قاسم
مشرتك بني املبادئ اإلسالمية وتلك النظم.
إن ه ذا يوج ب عل ى اجلالي ة املس لمة أن تك ون س فري ص دق
ل دينها ول ن يتحق ق ذل ك إال إذا ك انوا ص ورة جتس د بص دق
مبادئ هذا الدين وأخالق ه .عندئ ذ س يجدون أث ر ذل ك يف ه ذا
اجملتمع الغريب وغريه يتجلى يف أعظم مظاهر التقدير واالحرتام..
إن أول مس ؤول ع ن تش ويه ص ورة اإلس الم واملس لمني يف نظ ر
اآلخ رين ه م املس لمون أنفس هم عن دما يتن اقض كالمه م م ع
أفع اهلم وحيمل ون اس م اإلس الم ولك نهم يف تص رفاهتم وأخالقه م
على نقيض ذلك . 36
فهل يتم خالص البشرية على أيدي املسلمني من جديد؟

و هل يكون املسلمون سببًا لسعادة البشرية وخالصها مرة أخرى ؟
 36املرجع السابق ،بتصرف
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و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

18.03.2006
املدينة املنورة
-------------------------

ومتت مراجعة الدراسة جمددا قبل النشر يوم السبت  16من ذي احلجة
 1437هـ ،املوافق  17من سبتمرب  2016بدوحة اخلري والربكة  -قطر
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حماضرات منهجية هادفة يف سرية املصطفى
صلى هللا عليه و سلم

 الدروس والعرب املستفادة -ألقيتها على طالب كلية اجملتمع جبامعة طيبة ابملدينة املنورة
يف مقرر ( السرية النبوية )

من اعداد
الدكتور :خري الدين خوجة
أستاذ التفسري وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية املساعد
كلية اجملتمع جامعة طيبة
2007
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بسم هللا الرمحن الرمحن الرحيم
احملاضرة األوىل:

 .1التعريف
 .2املميزات
 .3األهداف
 .4املصادر

مدخل لدراسة السرية النبوية ،و يشتمل على:

 - 1التعريف بصاحب هذه السرية املباركة
إبذن الواح د األح د الف رد الص مد يف ه ذه احملاض رة املبارك ة س نتكلم عل ى
سيد األنبياء والرسل ،و على سيد ولد آدم ،على حممد األمني و على أمحد
اهل ادي ،عل ى ن يب الرمح ة و اهل دى ،املبع وث رمح ة للع املني و إىل الن اس كاف ة
أمجعني ،عليه من هللا عز وجل أزكى الصالة و أمت التسليم..
س نتكلم عل ى أكم ل الن اس ص ورة م ع وف ور عقل ه وذك اء لب ه وق وة حواس ه
وفص احة لس انه واعت دال حركات ه ،وحس ن ألائل ه ،وحلم ه واحتمال ه وعف وه
مع قدرته ،وصربه وجوده وكرمه وسخائه وحيائه ،ومساحته وشجاعته وصفاء
مودته ،وحسن عشرته ،وشفقته ورأفته جبميع اخلالئق ،وحرص ه عل ى إمي اهنم،
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وتواضعه على جليل قدره ،وأمانته و صدقه وعفته ،وزهده يف الدنيا ،وخوفه
م ن رب ه وطاعت ه ل ه وش دة عبادته..فإن ه ص لى هللا علي ه وس لم مج ع مك ارم
األخالق وفضائلها .كان خلقه القرآن ،37يرضى لرضاه ويسخط لسخطه.
 – 2ميزة هذا النيب العظيم عن غريه من األنبياء و الرسل
فضل هللا جل و عال هذا النيب العظيم ع ن غ ريه م ن األنبي اء و الرس ل حلك م
كثرية يعلمه ا هللا ع ز وج ل .و م ن خ الل استعراض نا ل بعض اآلايت القرآني ة
للمقارن ة ،س نرى ذل ك الفض ل العظ يم ال ذي وهب ه هللا ع ز وج ل لنبين ا حمم د
صلى هللا عليه و سلم.
 قال هللا عز وجل يف حق موسى عليه الس الم ،و ه و م ن أويل الع زمِ
م ن الرس لْ :األلْب ِ
ب لِ ْرتض ى﴾ [ط ه :م ن
اب ﴿ وعج ْل ت إِلْي ك ر ِّ
اآلي ة ،]84و بينم ا ج اء يف ح ق نبين ا حمم د ص لى هللا علي ه و س لم
قول ه تع اىل﴿ :ولس ْوف ي ْع ِطي ك رب ك ف ْرتض ى﴾ [الض حى ]5:و
شتان بني املقامني
ب إِِّين
 و جاء يف القرآن الكرمي يف حق موس ى علي ه الس الم﴿ ق ال ر ِّظل ْم ت ن ْف ِس ي ف ا ْغ ِف ْر ِيل ف غف ر ل ه إِنه ه ه و الْغف ور ال هرِحيم﴾
[القصص ]16:بينما جند يف القرآن الكرمي قال يف حق حممد صلى
اَّلل م ا
هللا علي ه و س لم ﴿ :إِ هان ف ت ْحن ا ل ك ف ْتح اً مبِين اً ،لِي ْغ ِف ر ل ك ه

 37أبو خليل ،شوقي :أطلس السرية النبوية ،دار الفكر ،دمشق ،سورية ،د ،2005 ،4ص7-5:
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-

-

-

-

ت ق دهم ِم ْن ذنْبِ ك وم ا أت هخ ر وي تِ هم نِ ْعمت ه علْي ك وي ْه ِديك ِص راطاً
م ْست ِقيماً﴾ [الفتح ،]2-1:و شتان بني املقامني
ب ا ْش ر ْح ِيل
ج اء عل ى لس ان موس ى علي ه الس الم  ﴿ :ق ال ر ِّ
ص ْد ِري﴾ [ط ه ،]25:وج اء يف ح ق املص طفى املخت ار  ﴿ :أملْ
ن ْشر ْح لك ص ْدرك﴾ [الشرح ،] 1:شتان بني املقامني..
و ج اء يف ح ق موس ى علي ه الس الم ﴿ :وي ِّس ْر ِيل أ ْم ِري﴾
[ط ه ]26:و جن د الق رآن الك رمي يف ح ق حمم د علي ه الس الم﴿،
ون ي ِّسرك لِْلي ْسرى﴾ [األعلى ،]8:شتان بني املقامني
من أمساء هللا تعاىل :الرؤوف ،الرحيم ،و قد وردت يف الق رآن الك رمي
عش رات امل رات ،ذك ر ه ذه األمس اء ،و ق د أعط ى هللا نبي ه حمم داً
ول ِم ْن أنْف ِس ك ْم
امس ني م ن أمسائ ه ،فق ال تع اىل ﴿ :لق ْد ج اءك ْم رس ٌ
ِ
ِ
وف رِح ٌيم﴾
يص عل ْيك ْم ِابلْم ْؤِمنِني رؤ ٌ
ع ِزي ٌز علْي ه م ا عن ت ْم ح ِر ٌ
[التوبة]128:
ج اء يف الق رآن الك رمي القس م حبي اة حمم د ص لى هللا علي ه و س لم،
وهذا ي دل عل ى أُهي ة حي اة املقس م ب ه ،فق ال تع اىل ﴿ :لع ْم رك إِ ههن ْم
ل ِفي سكْرِهتِ ْم ي ْعمهون﴾ [احلجر]72:

 جاء يف القرآن نداء النيب صلى هللا عليه و سلم أبحب األمساء إليه،ِ
يب ْاأل ِّم هي اله ِذي ِجيدون ه
فق ال تع اىل﴿ :اله ذين ي تهبِع ون الهرس ول النه ِ ه
األ ِْجني ِل أيْم رهم ِابلْمع ر ِ
مكْت وابً ِعْن دهم ِيف الته وراةِ و ِْ
وف وي ْن ه اه ْم ع ِن
ْ ْ
ْ
ْ
الْمْنك ِر و ِحيل هلم الطهيِب ِ
ات وحي ِرم علي ِهم ْ ِ
صره ْم
اخلبائث ويضع عْن ه ْم إِ ْ
ّ ْ
ّ
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ت عل ْي ِه ْم فاله ِذين آمن وا بِ ِه وع هزروه ونص روه واتهب ع وا
و ْاأل ْغالل الهِيت كان ْ
الن ور اله ِذي أنْ ِزل مع ه أولئِ ك ه م الْم ْفلِح ون﴾ [ألع راف ]157:و
اَّلل وم ِن اتهب ع ك ِم ن الْم ْؤِمنِني﴾
قال تعاىل ( :اي أي ه ا النهِيب ح ْس بك ه
[ألنفال] 64:
 معج زات األنبي اء الس ابقني كان ت آني ة و ألوق ات حم ددة ،بينم امعج زة نبين ا حمم د ص لى هللا علي ه و س لم ( الق رآن الك رمي) ابقي ة
خالدة و دائمة ،توىل هللا عز وج ل حفظه ا ،ق ال تع اىل ﴿ :إِ هان ْحن ن
ن هزلْنا ال ِّذ ْكر وإِ هان له حلافِظون﴾ [احلجر] 9:
 أث هللا ع ز وج ل عل ى خل ق 38ه ذا الن يب العظ يم ق ائالً﴿ :وإِنه كلعلى خل ٍق ع ِظي ٍم﴾ [القلم]4:
 -3األهداف من دراسة السرية النبوية ،ميكن إمجاهلا كاآليت:
 - 1فه م شخص ية الرس ول النبوي ة م ن خ الل حيات ه و ظروف ه ال يت
عاش فيها ،للتأكد من أن حممداً صلى هللا عليه و سلم مل يكن جمرد
عبقري..و لكنه قبل ذلك رسول أيده هللا بوحي من عنده..
 - 2أن جيد اإلنسان بني يديه صورة للمث ل األعل ى يف ك ل ش أن م ن
ش ؤون احلي اة الفاض لة ،ك ي جيع ل منه ا دس توراً يتمس ك ب ه و يس ري
علي ه..و ل ذا جعل ه هللا ع ز وج ل ق دوة لإلنس انية كله ا ،إذ ق ال:
﴿لق ْد ك ان لك م ِيف رس ِ
اَّلل
اَّللِ أ ْس وةٌ حس نةٌ لِم ْن ك ان ي ْرج و ه
ول ه
ْ
 38املرجع السابق ،9-8 ،بتصرف
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اَّلل كثِرياً﴾ [األحزاب]21:
والْي ْوم ْاآل ِخر وذكر ه
3

4
5
6

 أن جي د اإلنس ان يف س ريته علي ه الص الة و الس الم م ا يعين ه عل ىفه م كت اب هللا تع اىل وت ذوق روح ه و مقاص ده ،إذ إن كث رياً م ن
آايت الق رآن إمن ا تفس رها ة جتليه ا األح داث ال يت م رت برس ول هللا
صلى هللا عليه و سلم..
 أن يتجم ع ل دى املس لم م ن خ الل دراس ة س ريته ص لى هللا علي هوسلم أكرب قدر من الثقافة و املعارف اإلسالمية الصحيحة..
 أن يك ون ل دى املعل م و الداعي ة من وذج ح ي ع ن طرائ ق الرتبي ةوالتعليم.
 أن حيات ه علي ه الص الة و الس الم ش املة لك ل الن واحياالجتماعية واإلنسانية اليت توجد يف اإلنسان ..فحياته عليه الصالة
و الس الم تق دم إلين ا من اذج س امية للش اب املس تقيم يف س لوكه،
األم ني م ع قوم ه و أص حابه ،كم ا تق دم النم وذج الرائ ع لإلنس ان
ال داعي إىل هللا ابحلكم ة و املوعظ ة احلس نة..و ل رئيس الدول ة ال ذي
يس وس األم ور حب ذق و حكم ة ابلغ ة ،و لل زوج املث ايل يف حس ن
معاملت ه ،ول ألب يف عاطفت ه ،و للقائ د احل ريب امل اهر و السياس ي
الصادق احملنك.39..

 39البوطي ،حممد سعيد رمضان :فقه السرية النبوية مع موجز لتاريخ اخلالفة الراشدة ،دار الفكر ،دمشق،
سورية ،د  ،2005 ،25ص16-15 :
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 " - 7أن تكون السرية النبوية شيئاً ينمي اإلميان ،و يزك ي اخلل ق ،و
يلهب الكفاح ،و يغري ابعتناق احلق و الوفاء له..
 – 8أن يفهم املسلم أن الرسول صلى هللا عليه و سلم جيب أن يعيش
يف قلب ه و يف ض مريه ،و يف عمل ه و يف تفك ريه ،و أن ال يكتف ى
فقط بتحريك لسانه ابلصالة والسالم عليه. 40 "..
 -4مصادر السرية النبوية:
 .1السرية النبوية  -للعالمة أيب القاسم عبد الرمحن بن عبد هللا بن هشام
 .2الشفاء  -للقاضي أيب الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصيب
 .3زاد املعاد يف هدي خري العباد – البن القيم اجلوزية
 .4السرية النبوية  -للعالمة احلافظ عماد الدين بن كثري
 .5السرية احللبية  -للشيخ علي بن برهان الدين احلليب الشافعي
 .6املغازي  -للعالمة حممد بن عمر الواقدي
 .7الروض األنف  -للحافظ عبد الرمحن عبد هللا بن السهلي املغريب
 .8خامت النبيني  -للعالمة حممد أبو زهرة
 .9عبقرية حممد  -لألستاذ عباس حممد العقاد
.10

السرية النبوية  -للعالمة أبو احلسن علي احلسين الندوي

.11

فقه السرية  -حممد سعيد رمضان البوطي

.12

فقه السرية  -الشيخ العالمة حممد الغزايل

 40الغزايل ،حممد :فقه السرية النبوية ،دار الشروق ،د ،2003 ،2ص7-6:
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احملاضرة الثانية :العصر اجلاهلي – نبذة خمتصرة عن الوضع
الديين يف القرن السادس املسيحي
كم ا ال خيف ى عل ى طال ب العل م و أويل األلب اب أن ال دايانت
السابقة و صحفها العتيقة و شرائعها القدمي ة وقع ت فريس ة للع ابثني
و املتالعبني و احملرفني.
" و لو تقصينا اتريخ البشر على ضوء اإلميان ابهلل تعاىل واالستعداد
للقائ ه ،لوج دان الع امل أش به مبخم ور تزي د ف رتات س كره عل ى ف رتات
صحوه ،أو مبحموم غاب عن ه يف س ورة األمل ،رش ده ،فه و يه ذي و
ال ي دري...و ك م س لخت ال دنيا م ن عمره ا قب ل أن يظه ر حمم د
ص لى هللا علي ه وس لم...فماذا ك ان مص ري احلض ارات يف مص ر
والي وانن و يف اهلن د و الص ني ،و يف ف ارس و روم ا..من انحي ة
العاطفة و العقل..إن الوثنية الوضعية اغتالتها..و أمسى – اإلنسان
– عب داً مس خراً ألدا األش ياء...و م اذا بع د أن تق دس العج ول
واألبق ار ،و تعب د األخش اب و األحج ار ،و تطب ق ش عوب أبس رها
عل ى ه ذه اخلراف ة .إن الوثني ة ه وان أييت م ن داخ ل ال نفس ال م ن
خ ارج احلي اة ،فكم ا يف رض احمل زون كفبت ه عل ى م ا حول ه ،و كم ا
يتخيل املرعوب األجسام القائمة أشباحاً جانة ،كذلك يف رض امل رء
املمسوخ ص غار نفس ه و غب اء عقل ه عل ى البيئ ة ال يت حي ي فيه ا فيؤل ه
م ن مجاده ا و حيواهن ا م ا يش اء...فلما ج اء الق رن الس ادس مل يالد
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عيس ى علي ه الس الم ،كان ت من ارات اهل دى ق د انطف أت يف مش ارق
األرض و مغارهبا...فاجملوسية يف فارس طليعة عنيدة للش رك الفاش ي
يف اهلند و الصني و بالد العرب و سائر اجملاهل...
[ أتيت و الناس فوضى ال متر هبم  -إال على صنم قد هام يف صنم ]

[ فعاهل الروم يطغى يف رعيته  -وعاهل الفرس من كرب أصم أعمى ]41

أوالً :اليهودية:
أصبحت اليهودي ة عب ارة ع ن جمموع ة م ن الطق وس و تقالي د ال روح
هل ا ،ال حتم ل للع امل رس الة و ال لألم ة دع وة ،تس ربت إىل اليهودي ة
كثري من عقائد األمم اليت جاوروه ا أو وقع وا حت ت س يطرهتا .يش هد
ب ذلك القاص ي و ال داين ،و تش هد ب ذلك مؤلف اهتم "..و ق د قبل وا
معتق دات خرافي ة و مش ركة ،إن التلم ود أيض اً يش هد أبن الوثني ة
كانت فيها جاذبية خاصة لليهود.42 "..
و ح ىت تلم ود و ه و كت اب مق دس ل دى اليه ود و ك ان مت داوالً يف
الق رن الس ادس املس يحي ،ق د ك ان زاخ راً ابلنم اذج الغريب ة م ن خف ة
العق ل و س خف الق ول ،و االج رتاء عل ى هللا ،والعب ث ابحلق ائق،

 41انظر :الغزايل ،حممد :فقه السرية ،ص 18 -15 :بتصرف
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والتالع ب ابل دين والعقل ..ا ي دل عل ى االحنط اد العقل ي وفس اد
الذوق الديين .43
اثنياً :املسيحية:
وأم ا الداين ة املس يحية فق د أص يبت ه ي األخ رى مبص يبة حتري ف
الغ الني ،وأتوي ل اجل اهلني ،ووثني ة الروم ان املتنص رين من ذ عص رها
األول .و أما كيفية تغلغ ل عقي دة التثلي ث إىل اجملتم ع املس يحي من ذ
القرن الرابع امليالدي ،فإهنا ج اءت م ن فك رة و عقي دة "..أبن اإلل ه
الواح د مرك ب م ن ثالث ة أق انيم يف أحش اء احلي اة الع امل املس يحي و
فك ره من ذ الرب ع األخ ري م ن الق رن الراب ع ،و دام ت كعقي دة رمسي ة
مسلمة عليها االعتماد يف مجيع أحناء العامل املسيحي.44 "..
إن الوثني ة تغلغل ت إىل الداين ة املس يحية ابس م املس يحية و يف
س تارها ...ح ىت أخ ذوا ش هيداً م ن ش هدائهم و لقب وه أبوص اف
اآلهل ة ،مث ص نعوا ل ه متث االً ،و هب ذه الطريق ة انتق ل الش رك و عب ادة
األواثن..و مل ينت ه ه ذا الق رن ح ىت عم ت ف يهم عب ادة األولي اء
والش هداء .مث مث تكون ت عقي دة جدي دة و ه ي أن األولي اء حيمل ون
ص فات األلوهي ة ،و أن ه ؤالء األولي اء و القديس ني ص اروا وس طاً

 43املرجع السابق ،ص24:
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ب ني هللا و اإلنس ان حيم ل ص فة األلوهي ة عل ى أس اس عقائ د
األريسيني.45..
وج اء الق رن الس ادس املس يحي و احل رب قائم ة ب ني نص ارى الش ام
والعراق و مصر ح ول حقيق ة املس يح وطبيعت ه..يكفر بعض هم بعض ا
ويقتل بعضهم بعضاً.46..
اثلثاً :أما اجملوس
ف إهنم عرف وا م ن ق دمي الزم ان بعب ادة العناص ر الطبيعي ة ،أعظمه ا
الن ار .فق د عكف وا عل ى عبادهت ا و بن وا هل ا هياك ل و معاب د..مع
تعظيمهم و عبادهتم للنار فإهنم قدسوا الشمس ،و أصبحت الداين ة
عن دهم عب ارة ع ن طق وس و تقالي د يؤدوهن ا يف أمكن تهم اخلاص ة..و
أن ه ك ان واجب اً عل يهم أن يعب دوا الش مس أرب ع م رات يف الي وم ،و
يض اف إىل ذل ك عب ادة القم ر و الن ار و امل اء ...و ك ان أه ل إي ران
يستقبلون يف صالهتم النار ،و قد حل ق املل ك يزدج رد -آخ ر املل وك
الساس انيني -حل ف ابلش مس م رة ،و ق ال :أحل ف ابلش مس ال يت
ه ي اإلل ه األك رب  ،مث إهن م دان وا ابلثنوي ة يف يف ك ل عص ر و أص بح
ذلك شعراً هلم ،و آمنوا إبهلني اثن ني ،أح دُها :الن ور أو إل ه اخل ري ،و

45

Rev. James Houston Bzxter: The History of Christianity in the

Light of Modern Knowledge, (Glasgow, 1959),p.407
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يس مونه(آهور م زدا ) ( ،ي زدان ) ،و الث اين ،الظ الم أو إل ه
الشر.47..
رابعاً :البوذية:
فإهن ا الداين ة املنتش رة يف آس يا الوس طى و اهلن د ،حي ث حتم ل معه ا
األص نام حي ث س ارت و تب ين اهلياك ل و املعاب د و تنص ب متاثي ل
(ب وذا ) ،و مل ي زل العلم اء يش كون يف إمي ان ه ذه الداين ة ابإلل ه
اخل الق للس موات و األرض و اإلنس ان و ال جي دون م ا يثب ت
ذلك...أم ا الربُهي ة – داين ة اهلن د األص لية – فق د امت ازت بكث رة
املعب ودات و اآلهل ة و اإلهل ات ،حي ث بل غ ع دد اآلهل ة يف الق رن
الس ادس  330ملي ون  ،و عن دهم ك ل ش يء و ك ل ش يء مجي ل و
ك ل ش يء انف ع إهل اً يعب د .و يف ه ذا العه د ازده رت ص ناعة حن ت
التماثي ل ...و ال ش ك أن الوثني ة كان ت منتش رة يف الع امل املعاص ر
كل ه .لق د كان ت ال دنيا كله ا م ن البح ر األطلس ي إىل احمل يط
اهلادي ،و كأمنا كانت املسيحية و الدايانت السامية والداينة البوذية
تتسابق يف تقديس األواثن.48..

 47املرجع السابق ،نقالً عن :إيران يف عهد الساسانيني ،ل  :آرهتر كرسنت سني ،ص155 :

 48راجع The Discovery of India, Jawahir Lal Nehru, p.2001-2002; :
C.V. Vaidya: History of Mediaeval Hindu India, Vol,I ( Poona),
1921), p.101
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خامسا :العرب
ً
أم ا الع رب ال ذين آمن وا ب دين إب راهيم و ق ام يف أرض هم بي ت هللا
احل رام ،و لبع د عه دم م ن النبوي ة و األنبي اء و االحنص ار يف ش به
جزيرهتم ،ابتلوا يف العصر األخري بوثني ة تش به الوثني ة الربُهي ة اهلندي ة.
حي ث ك انوا مش ركني ابهلل و اخت ذوا م ع هللا آهل ة أخ رى ،اعتق دوا أن
هل م مش اركة يف ت دبري الك ون و النف ع و الض ر و اإلجي اد و اإلفن اء،
حىت أصبت لكل قبيلة و و لكل بيت و لكل انحي ة و لك ل مدين ة
ص نم .و ك ان يف ج وف الكعب ة ال ذي بن اه إب راهيم علي ه الس الم
 360ص نماً ،حي ث ك ان يعب دون احلج ر وكان ت هل م آهل ة م ن
املالئك ة و اجل ن و الكواك ب ،و ك انوا يعتق دون أبن املالئك ة ه م
بنات هللا و أن اجلن شركاء هلل تعاىل.49..
العرب حني البعثة:
أم ا الع رب فس اءت أخالقه م ف أولعوا بش رب اخلم ر و لع ب القم ار
وبلغ ت هب م القس اوة املزعوم ة إىل وأد البن ات ،و ك انوا يغ ارون و
يقطعون الطرق على القوافل ،و سقطت منزلة املرأة ،فك انوا يورثوهن ا
كما تورث املتاع أو الدابة .و أما من املأكوالت فكان منها ما هو
خ اص ابل ذكور و حم رم عل ى األزواج ،وك ان س ائغاً للرج ل ن يت زوج

 49السرية النبوية أليب احلسن الندوي ،ص30 :
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م ا يش اء م ن النس اء دون حتدي د ،و م نهم م ن ك ان يقت ل أوالده
خشية الفقر و خشية اإلنفاق.
العص بية القبلي ة كان ت ش ديدة و دموي ة و أش ربوا يف قل وهبم ح ب
احلرب ،و كانت تدوم هذه احلروب أربعني س نة و يقت ل فيه ا أل وف
50
من الناس
ك ان أه ل مك ة ض عاف التفك ري أق وايء الش هوات ،وال ص لة ب ني
نضج الفكر و نضج الغريزة ،و إن اإلنسان لريى يف القرية التافهة و
يف القبيل ة الس اذجة م ن التن افس عل ى امل ال و الظه ور م ا ي راه يف
أرقى البيئات..و قد جتد الشخص ال حيسن فهم مسألة و م ع ذل ك
فإنك جتده يفهم أن ال يكون فالن أفضل من ه ،و من ذ عه د ن وح و
احلياة جتمع أمثل ة ش ىت هل ذا الغب اء وه ذا العن اد .جت د عن د أه ل مك ة
كف راً ابهلل تع اىل والي وم اآلخ ر و إقب االً عل ى نع يم الدنيا...رغب ة
عميق ة يف الس يادة و العل و و نف اذ الكلمة...عص بيات طائش ة
حت ارب و تس امل م ن أج ل ذلك..ووج د يف ه ذه القري ة م ن يس ابق
فرع ون يف عت وه و طغيان ه...قال عم رو ب ن هش ام –معل الً كف ره
برس الة حمم د ص لى هللا علي ه وس لم زامحن ا بن و عب د من اف يف
الشرف...قالوا منا نيب يوحى إليه ،و هللا ال نؤمن به و ال نتبعه أبداً
إال أن أيتين ا وح ي كم ا أيتي ه ،و زعم وا أن الولي د ب ن املغ رية ق ال
لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لو كانت النبوة حقاً لكن ت أوال هب ا
من ك ،ألين أك رب من ك س ناً و أكث ر من ك م االً ...ووس ط ه ذه
 50املرجع السابق ،ص39 :
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اجله االت املركب ة و الع داوات املقص ودة واملض للة و وس ط ه ذه
النماذج اليت ال حصر هلا من الضالل و الغفلة ،اخذ اإلسالم رويداً
روي ًدا ينش ر أش عته ف أخرج أم ة م ن الظ الم إىل الن ور ،ب ل جعله ا
مص باحاً وهاج اً يض يء و يه دي ،كم ا أن اإلس الم رف ع ش عوابً و
قبائل من السفوح إىل القمم.51..

 51الغزايل ،حممد ،فقه السرية ،ص 23-1 :بتصرف
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احملاضرة الثالثة :سر اختيار اجلزيرة العربية للرسالة
ش اء هللا ع ز وج ل أن خيت ار اجلزي رة العربي ة ليبع ث نبي اً منه ا .و مبقارن ة
اجلزيرة العربية بغريه ا م ن ال دول و الق ارات يف عاداهت ا و تقالي دها و أدايهن ا،
س يظهر لن ا س ر اختي ار اجلزي رة العربي ة حلم ل الرس الة اخلال دة و اخلامت ة إىل
العامل.
أوراب:
األمم األوربية الساكنة يف الشرق و الغرب و الش مال و اجلن وب ،كان ت
تع يش يف ظ الم اجله ل واألمي ة واحل روب الدامي ة و التم زق الع ائلي و
األس ري ،و كان ت بعي دة ك ل البع د ع ن احلض ارة اإلنس انية و العل وم و
اآلداب ،كانت أجسادهم قذرة ووس خة ،و ك انوا يزه دون يف اس تخدام امل اء
و النظاف ة ،و ال س يما الرهب ان م نهم ،ك انوا يغ الون يف تع ذيب األجس ام،
وكانوا يبحثون هل املرأة حيوان أم إنسان ،ه ل هل ا روح خال دة أم ليس ت هل ا
روح خالدة ،و هل هلا حق البيع و الشراء..و قد شبه بع ض الب احثني حال ة
أوراب من ذ الق رن اخل امس إىل الق رن العاش ر جبث ة حض ارية ق د تعفن ت و
انطمس ت معامله ا ،و ك انوا يعيش ون حي اة ُهجي ة و حيكمه ا ق انون
الغ اابت..و قص ارى الق ول إن الق رن الس ادس املس يحي ال ذي كان ت في ه
البعث ة احملمدي ة كان ت م ن أح ط أدوار الت اريخ و م ن أش دها ظالم اً و
أيس اً..هذا العص ر ك ان اعص ر العص بية و ع دم التس امح و كان ت الدول ة
الساس انية و البيزنط ة بينهم ا ح روب ،و للفوض ى السياس ية واالجتماعي ة
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كان ت هلم ا دور كب ري يف القض اء عل ى ه ذه الطبق ة و كان ت م ن أك رب
العوامل على شلل الفكر اإلنساين.52..
اإلمرباطورية الرومانية الشرقية
ه ي املعروف ة ابإلمرباطوري ة الروماني ة البيزنطي ة،و يعرفه ا الع رب ابل روم ،و
كان ت حتك م ع دة دول و ق ارات ،مث ل ي وانن و بلق ان وأس يا الص غرى و
س ورية و فلس طني و مص ر و أفريقي ة الش مالية ،كان ت عاص متها:
القس طنطينية ،اس طنبول ،و ب دأت ه ذه اإلمرباطوري ة س نة 395م ،وانته ت
بغلبة الدولة العثمانية على القسطنطينية عام 1454م.
يف هذه الدولة حدثت اضطراابت و ث ورات كث رية ،و ق د هل ك ع ام 532م
بس بب االض طراابت و الث ورات  ( 30.000ثالث ون أل ف ش خص ) يف
القس طنطينية ..و كان ت هن اك تن اقض يف حي اهتم ،رس خت يف أذه اهنم
النزع ة الديني ة والرهبن ة ،ك انوا حريص ني ج داً عل ى الله و و اللع ب و الط رب
والرتف .و كانت هناك ميادين رايضية كبرية يتفرجون على املصارعات احلرة
ب ني الرج ال و الرج ال أحي اانً ،و ب ني الرج ال و الس باع اترة أخرى..ك انوا
حيبون اجلمال و يعشقون العنف واهلمجية و كانت ألع اهبم دموي ة .و كان ت
عق وابهتم فظيع ة تقش عر منه ا اجلل ود .أم ا ك رباؤهم و س ادهتم كان ت ك انوا
يعيش ون حي اة ماجن ة و مرتف ة مليئ ة ابلقب ائح و الع ادات الس يئة..أما دول ة
مص ر فكان ت إح دى والايت البيزنط ة الغني ة ،ولكنه ا كان ت تتع رض
الض طهاد دي ين فظي ع و اس تبداد سياس ي ،وك ان الب ؤس و الش قاء ا يع اين
 52انظر :السرية النبوبة ،أليب احلسن الندوي 42 -39 ،بتصرف
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من ه مص ر ،و الروم ان اخت ذوا مص ر ش اة حل وابً حيس نون حلبه ا و لك نهم
يس يؤون علفها..أم ا س وري فكان ت ه ي والي ة أخ رى للبيزنط ة ،و ك ان
حيكمها الغرابء و كانوا يعتمدون على القوة و ال يظه ر تعاططف اً م ع ش عب
الس وري احملك وم ،و ك ان الس وريون يبيع ون أبن اءهم لتس ديد ال ديون ال يت
كانت عليهم ،و كثرت املظامل والرقيق.53..
وميك ن أن نض يف أيض ا أن أرض الي وانن أو اإلغري ق من ذ الق دم عرف ت
واش تهرت أبرض الفالس فة والفلس فة مث ل أرس طوطاليس وس قراد وأفالط ون
وغريهم كثري .فلو مت اختيار أرض اليوانن للبعث والرسالة النبوية األخرية م ن
السهل واملنطقي جدا أن يقال عن ذلك الن يب ال ذي س يبعث أن ه ق د اس تقى
نبوته وتعاليم رس الته م ن ه ؤالء األقط اب يف الفلس فة!! ولك ان م ن الص عب
ج دا اقن اع الن اس بوج ود اخل الق ج ل وع ال ون زول املل ك ابلرس الة وال وحي
عليه! فعل م هللا ع ز و ج ل أن تل ك األراض ي ال تص لح لبع ث الن يب فل م خي رت
منه ا ش يئا ،واحلم د هلل أوال وآخ را ،وهللا يعل م حي ث جيع ل رس الته وحن ن ال
نعل م ،وك ان أم ر هللا ق درا مق دورا أن خيت ار آخ ر األنبي اء والرس ل م ن اجلزي رة
العربية اخلالية م ن الفالس فة والعلم اء ،ح ىت يك ون ذل ك أق رب للقب ول ،وهللا
أعلم.
اإلمرباطورية اإليرانية
أتسست على يد ( أردشري ) سنة 224م و كانت حتكم فارس وأذريبيج ان
وطربس تان وس رخس و جرج ان و كرم ان و بل خ زو خراس ان و خ وارزم
والعراق و اليمن من اجلزيزة العربية و بع ض والايت اهلند..الزردش تية خلف ت
 53املرجع السابق32-31 ،
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املزدائية داينة إيران القدمية .الزرادش ت ظه ر يف الق رن الس ابع قب ل امل يالد"..
اعتن ق ه ذه الداين ة ذوو الس لطة احل اكمون ،و ك ان م ن فلس فتها تفض يل
زواج الرج ل أبم خ أو ابنت ه أو أخت ه ،ح ىت إن يزدج رد الث اين ال ذي حك م يف
أواسط القرن اخلامس امليالدي تزوج اببنته.54 "..
ه ذه الدايني ة من ذ أتسيس ها كان ت حت ارب فك رة احل رب القائم ة ب ني الن ور و
الظالم و بني روح اخلري و روح الشر أو بني إله اخلري و بني إله الش ر..جمدد
هذه الداينة ( ماين ) الذي جاء يف القرن الثالث املسيحي ،فقد ك ان ي دعو
إىل حي اة العزوب ة ظن اً م نهم أن ه سيحس م الش ر و الفس اد م ن الع امل ،و يعل ن
أن امت زاج الن ور ابلظلم ة ش ر جي ب اخل الص من ه ،فح رم النك اح اس تعجاالً
للفن اء و انتص اراً للن ور عل ى الظلم ة ،بقط ع النس ل و قض ى أعوام اً يف النف ي
مث عاد إىل إيران.55..
مث ظهر ض ال آخ ر يف أوائ ل اق رن اخل امس املس يحي ،امس ه (م زدك ) ،ك انوا
ي دعو إىل إابح ة األم وال و النس اء ز جع ل الن اس ش ركاء فيه ا و ك ان
ي دخلون عل ى الرج ل يف داره و يغتص بون أموال ه و ينتهك ون عرض ه..و ق د
ج اءت يف وثيق ة إيراني ة اترخيي ة تع رف ب  (:انم ة تنس ر ) ،ج اء فيه ا" :
وانتهك ت األع راض و ع م خل ع الع ذار ،و نش أ جي ل ال كرام ة في ه و ال
عم ل ،مل يك ن ل ه رص يد و ال م اض جمي د ،و ل يس ه م ملص ري الش عب و ال
إش فاق علي ه ،و ال يتص ف بكم ا و مه ارة ،و كان ت تس يطر عل يهم
الالمب االة و البطال ة ،و ك انوا ابرع ني يف النميم ة و اخلب ث و االف رتاء و
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البهت ان ،و اخت ذوا ذل ك وس يلة لكس ب الق وت و الوص ول إىل الث روة
واجلاه"..
ونتيجة لذلك انتشرت ثورات الفالحني ،و كان النهابون يدخلون يف قص ور
األغنياء و ينهبون ما جيدون من أموال و أاثث و يلقون القبض على النساء
ويستولون على األمالك و العقارات..
ويف عهد الساس انيني ( عه د أفض ل مل وك إي ران – وكس رى ك ان م ن أفض ل
مل وكهم ) يف الق رن الس ادس امل يالدي ،كان ت األح وال س يئة ج داً ،ك ان
الش عب حت ت رمح ة املل وك ال ذين ك انوا حيكم ون ابلوراث ة و ي رون ألنفس هم
فضالً على غريهم و أهنم فوق بين آدم ،و كانوا خياطبون بكلم ة ( :اإلل ه )،
و تضاف إليهم اإللوهية بطريقة هينة..و كانت موارد البالد كلها بي د ه ؤالء
امللوك املرتفني و املسرفني..و كان ملل وكهم خ دم و زوج ات و ج وار وغلم ان
و طه اة م ربني للطي ور و السباع..التفاص يل األس طورية ا ي دهش هل ا
اإلنسان..
و وص ل احل ال مبل ك ( يزدج ر ) آخ ر مل وك إي ران ،أن ه مل ا خ رج م ن
عاصمته(املدائن ) هارابً من الفتح اإلسالمي العريب حىت ينجو بنفسه ،أخذ
مع ه أل ف ط اه ،و أل ف مغ ن ،و أل ف ق يم للنم ور ،و أل ف ق يم للب زاة و
حاشية أخرى..
حصل هذا جبانب ما كان يعاني ه الش عب م ن ب ؤس و ش قاء و فق ر و تع ب
وعناء وتذمر وبكاء وجوع و ضرائب ثقيل ة ،يعيش ون كالبه ائم ،ب ني اململك ة
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الساسانية الشرقية و اململكة الغربية البيزطي ة ح روب ،ال مص لحة للش عب و
ال رغبة.56..
اهلند:
أما اهلند فربز أهلها يف العل وم الرايض ية و عل م الفل ك و الط ب و التعم ق يف
الفلس فة ،اتف ق املؤرخ ون عل ى أن أح ط أطواره ا داين ة و خلق اً و اجتماع اً
كان يف مستهل القرن السادس امليالدي .حيث انتشرت اخلالع ة و الفج ور
يف املعابد و ال عي ب فيه ا..و كان ت امل رأة ال قيم ة هل ا و ال عص مة ،و ك ان
الرج ل خيس ر امرأت ه يف القم ار ،وإذا م ات زوجه ا ص ارت كامليت ة ال تت زوج و
ال تس تحق احرتام اً ،و انتش رت ع ادة إح راق اليت امى نفوس هن بع د وف اة
أزواجه ن خاص ة يف الطبق ات األريس توقراطية إظه اراً للوف اء و ف راراً م ن

الش قاء ،و مل ت زْل إال بع د االح تالل اإلنكلي زي ،و امت از اهلن د ب ني جاراهت ا
ابلتف اوت الف احش ب ني طبق ات الش عب واالمتي از ب ني اإلنس ان و
اإلنسان..كان نظاماً قاسياً ال هوادة و ال مرونة ،مدعماً ابلدين والعقي دة،
و قس م املش رعون اهلن ديون يف ق انوهنم امل دين ال ذي كان ت هل م ص فة ديني ة
سكان اهلند إىل أربعة طبقات:
 -1طبقة الكهنة و رجال الدين ،هم ( الربامهة )
 -2و رجال احلرب و اجلندية ،و هم ( شرتى )
 -3و رجال الفالحة و التجارة ،و هم (ويش )
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 -4و رج ال اخلدم ة و ه م ( ش ــودر ) ،و ه م أح ط الطبق ات؟؟ و
ل يس هل ذه الطبق ة إال خدم ة الطبق ات الثالث ة األوىل ،و أن كف ارة
قتل الكلب ة القطة و الضفدع و الوز و الغ راب و البوم ة و رج ل
من الطبقة املنبوذة سواء بسواء..
هذا القانون منح الرباُهة مرك زاً و مك اانً ال يش اركهم فيه ا ( ش ودر) ،الرج ل

الربُهي رجل مغف ور ل ه و ال جي وز ف رض جباي ة علي ه ،و ال يعق ب ابلقت ل يف
حال من األحوال ،أما (شودر) فل يس هل م أن يقتن وا م االً أو ي دخروا كن زاً أو
جيالسوا برُهياً أو ميسوه أبيديهم أو يتعلموا الكتب املقدسة..و كان ت تع يش
يف عزل ة م ن الع امل و يس يطر عليه ا اجلم ود و التزم ت و الع ادات والتقالي د
والتفاوت الطبقي و التعصب الدموي.57..

سر اختيار جزيرة العرب
و قد اختار هللا عز وجل العرب ليتلقوا هذه الدعوة أوالً مث يبلغوها لآلخ رين
لألسباب اآلتية:
 -1أن أل واح قل وهبم كان ت ص افية مل تكت ب عليه ا كت اابت دقيق ة
يصعب حموهها وإزالتها ،شأن الروم و الفرس و اهلند ،الذين كان ت
عندهم عقد نفس ية و فكري ة مل يك ن م ن الس هل حله ا .أم ا الع رب
فل م تك ن يف نفوس هم إال كت اابت بس يطة س ببها اجله ل والب داوة و
من السهل حموها وغسلها و رسم نقوش جديدة فيها.
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 -2ك انوا عل ى الفط رة و أص حاب إرادة قوي ة ،أحب وا احل ق و م اتوا يف
سبيله..
 -3ك انوا ج ادين واقعي ني ،أص حاب ص راحة و ص رامة ،ال خي دعون
غريهم و ال أنفسهم ،اعتادوا القول السديد و العزم األكيد.
 -4كان العرب مبعزل عن الرتف و البذخ اليت يصعب عالجها..
 -5ك انوا أح اب ص دق و أمان ة و ش جاعة ،ل يس النف اق م ن
طبيعتهم..
 -6كانوا مغاوير ح رب و أح الس خي ل و أص حاب ج الدة و تقش ف
يف احلياة ،وكانت تتمرس الفروسية هو اخللق البارز ع عندهم..
 -7كان ت ق واهم العقلي ة و الفكري ة م واهبهم الفطري ة مل تس تهلك يف
فلس فات خيالي ة وج دال عق يم بيزنط ي ،وح روب إقليمي ة
سياس ية..فكانت أم ة بك راً دافق ة ابحلي اة و النش اد و الع زم و
احلماس..
 -8ك انوا أم ة نش أت عل ى احلري ة و املس اواة و ح ب الطبيع ة ،و مل
ختض ع حلكوم ة أجنبي ة ،و مل تتم رس الغطرس ة امللوكي ة اإليراني ة أو
الرومنية و احتقارها لإلنسان..
 -9إذا قورن ذلك مبا اعتاده العرب من احلرية و عزة النفس ة االقتص اد
يف التعظيم واألدب قبل ظه ور اإلس الم ظه ر ف رق هائ ل ب ني طبيع ة
األمتني ووضع العجم ي والع ريب ،..فك ان الع رب خي اطبون ملكه م:
أبي ت اللع ن ،و ع م ص باحاً ،ح ىت أن بعض هم امتن ع ع ن اخلض وع
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ملطال ب األم راء و املل وك ،كم ا يف قص ة الف رس ال ذي طلب ه أح د
امللوك من بين متيم يف اجلاهلية..
أبيت اللعن إن سكاب علق – نفيس ال تعار و ال تباع،

فال تطمع-أبيت اللعن –فيها – و منعكها بشيءيستطاع

كانت هذه اجلزيرة بني قوتني متنافستني ،قوة املسيحية وقوة
-10
اجملوس ية و ق وة و ق وة الش رق ،و ظل ت رغ م ذل ك حمتفظ ة حبريته ا
58
وشخصيتها ومل ختضع لتلك الدولتني إال يف قبائلها..
"..كان ت طب ائعهم أش به م ا تك ون ابمل ادة اخل ام ال يت مل
-11
تنص هر بع د يف أي بوتق ة حمول ة ،فكان ت ت رتاءاى فيه ا الفط رة
اإلنس انية الس ليمة و النزع ة القوي ة إىل االجتاه ات اإلنس انية
احلمي دة ،كالوف اء و النج دة و الك رم و اإلابء و العف ة .إال أهن م
كانت تعوزهم املعرفة اليت تكشف هلم الطريق إىل ذلك..
" مث إن اجلزيرة العربية تقع ابلنسبة لرقعتها اجلغرافية يف نقط ة
-12
الوس ط ب ني ه ذه األم م ال يت كان ت مت وج م ن حوهل ا..بني احلض ارة
الغرب املادية و بني حضارة الشرق الروحية اخليالية"...
"ش اءت حكم ة هللا أن يك ون الرس ول املبع وث أمي اً و أن
-13
يك ون الق وم ال ذي أرس ل إل يهم أمي ني يف غ البيتهم العظم ى ،كم ا
قال تعاىل  :ه و اله ِذي ب ع ث ِيف ْاأل ِّميِّني رس والً ِم ْن ه ْم ي ْت ل و عل ْي ِه ْم
احلِكْم ة وإِ ْن ك انوا ِم ْن ق ْب ل ل ِف ي
آايتِ ِه وي زّكِي ِه ْم وي علِّمه م الْ ِكت اب و ْ
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ض ٍ
الل مبِ ٍ
ني[ ،اجلمعة ، ]2:ال يتل و م ن كت اب و ال خيط ه بيمين ه
ح ىت ال ي راتب الن اس يف نبوت ه ص لى هللا علي ه وس لم و ح ىت ال
تتكاثر لديهم أسباب الشك لدعوته صلى هللا عليه وسلم"..
-14
" أن هللا ع ز وج ل جع ل البي ت احل رام مثاب ة للن اس و أمن اً
وهو أول بيت وضع للناس للعبادة و إقام ة الش عائر الديني ة ،حتقيق اً
و متديداً لدعوة ملة إبراهيم حنيفاً ،و ما كان من املشركني،"..
اقتضت حكمة هللا عز وجل أن تكون اللغة العربية ه ي لغ ة
-15
دعوة اإلسالم وأن تكون هي لغ ة الق رآن ،نظ راً خلصائص ها و يزاهت ا
ع ن اللغ ات األخ رى ،و هللا أعل م ،و هللا أعل م حي ث جيع ل
59
رسالته..
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احملاضرة الرابعة :جزيرة العرب قبل البعثة
أوالً :طبقات العرب:
اتفق الرواة و أهل األخبار على تقسيم العرب من حيث التقدم إىل:
 -1عرب ابئدة،
-2عرب عاربة،
-3و عرب مستعربة أو املتعربة،
و اتفقوا أيضاً على تقسيم العرب من حيث النسب إىل قسمني:
 -1قحطانية ،منازهلم األوىل يف اليمن،
 -2و عداننية ،منازهلم األوىل يف احلجاز،
وي رى ال بعض أن القحطاني ة ه م األص ل ،و العدانني ة ه م الف رع ،ي رى بع ض
احملقق ني يف ه ذا العص ر أن الع داننيني ه م األص ل ،و ك ان ب ني القحطاني ة و
العدانني ة ع داء ش ديد ظ ل ه ذا الع داء ق روانً طويل ة..و إمساعي ل ه و اجل د
األك رب للع رب املس تعربة أو املتعرب ة ،مس وا ب ذلك ألن إمساعي ل ك ان ي تكلم
الس راينية أو العربي ة ،فلم ا نزل ت قبيل ة ج رهم –م ن القحط انيني -إىل مك ة
س كنوا مع ه و م ع أم ه و ت زوج م نهم و تعل م ه و و أبن اؤه العربي ة ،فس موا
(العرب املستعربة ).
ولكن هذا ال يصح ،ألن عص ر إب راهيم علي ه الس الم و ابن ه ه و عص ر ع ريب
ق ائم بذات ه ،ف إبراهيم و ابن ه إمساعي ل ينتمي ان إىل القبائ ل اآلرامي ة العربي ة
القدمي ة ،ليس ت ل ه ص لة بعص ر اليه ود ،و ق د أش ار الق رآن الك رمي إىل ه ذه
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ِ
ِ
صرانِيّاً ول ِك ْن كان حنِيف اً م ْس لِماً وم ا
احلقيقة  :ما كان إِبْراهيم ي هود ّايً وال ن ْ
كان ِمن الْم ْش ِركِني [ ،آل عمران]67:
ألن إب راهيم علي ه الس الم ول د جبن ويب الع راق ،و اس تقر يف مدين ة أور
الكلدانية ،و قرية كوثي هي قرية ابلكوفة و فيها كانت فيها حماول ة اإلح راق
إلب راهيم علي ه الس الم ،مث س ار إىل ح ران أل ال اجلزي رة ،مث إىل فلس طيني و
معه زوجه سارة و ابن أخيه لود عليه السالم ،و من مث انتقل مع اب ن أخي ه
لود إىل مصر..
مث ع اد م ع ل ود إىل جن وب فلس طني ،مث افرتق ا ليج د ك ل منهم ا س قاية و
ك الً ملاش يته ،فس كن ل ود يف جن وب البح ر املي ت يف حب رية ل ود ،و س ار
إب راهيم م ع زوجت ه الثاني ة(هاجر) إىل مك ة املكرم ة و مع ه ابن ه إمساعي ل علي ه
الس الم ،و تركهم ا يف واد غ ري ذي زرع وتفج ر م اء زم زم ،مث ج اءت ج رهم
عن طريق ( كداء )..
م ات إب راهيم علي ه الس الم و دف ن يف مدين ة اخللي ل ( ح ربون ) يف
فلسطني.60..
اثنياً :وحدة اللغة:

امت ازت اجلزي رة العربي ة عل ى س عتها و امت دادها و تش تت قبائله ا بوح دة
اللغ ة ب ني أبن اء اجلزي رة العربي ة ،حض رهم و ب دوهم و القحط اين م نهم و
الع دانين ،عل ى اخ تالف هلجاهت ا و فروقه ا اإلقليمي ة..فاللغات ختتل ف يف
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هلجاهت ا مبس افات طويل ة أو قص رية ،و ه ذه الوح دة يف اللغ ة يس رت ال دعوة
اإلسالمية و سرعة انتشار اإلسالم فيها.61..
اثلثاً :صلة اجلزيرة العربية ابألداين السابقة
واجلزي رة العربي ة مه د نب وات كث رية ،ومبع ث ع دد م ن األنبي اء ،ق ال تتع اىل:
واذْك ر أخ ا ع ٍاد إِ ْذ أنْ ذر ق وم ه ِابْألحق ِ
اف وق ْد خل ِ
ت الن ذر ِم ْن ب ْ ِ
ني يديْ ِه
ْ
ْ
ْ
اَّلل إِِّين أخ اف عل ْيك ْم ع ذاب ي ْوٍم ع ِظ ي ٍم ،
وِم ْن خ ْل ِف ِه أهال ت ْعب دوا إِهال ه
[األحق اف ، ]21:و ع اد م ن الع رب اجلب ارين و الع رب البائ دة عل ى ق ول
املؤرخني ،و ك ان موطنه ا األحق اف ،و احلق ف كثي ب مرتف ع م ن الرم ال ،و
كان ت من ازهلم يف جن وب اجلزي رة ،يف جن وب الرب ع اخل ايل قريب اً م ن
حض رموت ،ف أهلكهم هللا ب ريح صرص ر عاتي ة ،جلب ت عل يهم طوف اانً م ن
الرمال..
و قول ه تع اىل  :وق ْد خل ِ
ت الن ذر ِم ْن ب ْ ِ
ني يديْ ِه وِم ْن خ ْل ِف ِه أهال ت ْعب دوا إِهال
اَّلل  ، ،دليل على أن هوداً عليه السالم سبقه و حلقه أنبياء..
ه
وك ذلك ن يب هللا ص احل علي ه الس الم أرس ل إىل ن ود ،و ن ود كان ت تس كن
جزيرة العرب يف (احلجر ) ( ،مدائن صاحل ) ،الذي بني احلجاز و تب وك ،و
احلِ ْج ِر الْم ْرس لِني.
ص حاب ْ
قد أشار القرآن الكرمي إىل ه ذا  :ولق ْد ك هذب أ ْ
اجلِب ِال ب ي واتً ِآمنِ ني.
وآت ْي ناه ْم آايتِنا فكانوا عْن ها م ْع ِر ِضني وكانوا ي ْن ِحتون ِم ن ْ
صبِ ِحني [احلجر.62 ]83-80:
فأخذ ْهتم ال ه
صْيحة م ْ
 61السرية النبوبة ،أليب احلسن الندوي ،ص67:
 62املرجع السابق71-70 ،
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رابعاً :عالقة دعوة حممد ابلدعوات السماوية السابقة
يق ول س يدان حمم د ص لى هللا علي ه وس لم يف احل ديث الص حيح ال ذي رواه
مس لم [ :مثل ي ومث ل األنبي اء م ن قبل ي كمث ل رج ل ي يني اانً فأحس نه و

أمجل ه إال موض ع لبن ة م ن زاوي ة م ن زواايه ،فجع ل الن اس يطوف ون ب ه و
يعجب ون ل ه و يقول ون ه ال وض عت ه ذه اللبن ة ؟ ف أان اللبن ة و أان خ امت
النبي ني] ،فدعوت ه ق ائم عل ى أس اس التأكي د و التتم يم ،كم ا ي دل احل ديث

املذكور.
وبي ان ذل ك أن دع وة ك ل ن يب تق وم عل ى أساس ني اثن ني -1 :العقي دة-2 ،
التش ريع و األخ الق .أم ا العقي دة فل م ختنل ف مض موهنا من ذ بعث ة آدم علي ه
الس الم إىل خ امت النبي ني..و ك ان ك ل ن يب أييت مص دقاً ل دعوة م ن قبل ه م ن
الرس ل ،هك ذا تالحق ت بعث تهم إىل خمتل ف األق وام لتحقي ق العبودي ة و
الدينونة هلل عز وجل .و قد بني هللا عز وجل هذا يف القرآن الك رمي  :ش رع
ص ْي نا بِ ِه إِبْ ر ِاهيم
صى بِِه نوحاً واله ِذي أ ْوحْي ن ا إِلْي ك وم ا و ه
لك ْم ِمن ال ِّدي ِن ما و ه
وموس ى و ِعيس ى أ ْن أقِيم وا ال ِّدين وال ت ت فهرق وا فِي ِه ك رب عل ى الْم ْش ِركِني م ا
اَّلل ْجيت ِيب إِلْي ِه م ْن يش اء وي ْه ِدي إِلْي ِه م ْن ينِي ب 
ت ْدعوه ْم إِلْي ِه ه
[الشورى ،]13:و م ن غ ري املعق ول أن ختتل ف دع وات األنبي اء يف العقي دة،
ألن أمور العقيدة من نوع اإلخبار ،فال ميك ن أن ختتل ف األخب ار م ن واح د
إىل آخ ر ،و ال ميك ن أن يق ول ن يب إن هللا اثل ث ثالث ة ،س بحانه عم ا
يقولون ،مث يبعث نيب من بعد يقول إن هللا واحد ال شريك له..

89

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

أما التشريع واألحكام فكانت ختتلف يف الكي ف الك م م ن ن يب آلخ ر ،ألن
التش ريع م ن اإلنش اء و ل يس م ن ن وع اإلخب ار ،وم ن املف روض أن يك ون
للتطور الزمين أثر يف تطور التشريع واختالف ه ،ألن فك رة التش ريع قائم ة عل ى
أساس مصاحل العباد ،و أن بعثة كل نيب كانت خاصة أبم ة معين ة و مل تك ن
عام ة جلمي ع الن اس ،فكان ت األحك ام التش ريعية حمص ورة يف إط ار ض يق
حسبما تقتضيه مصاحل تلك األمة..
مث ال عل ى ذل ك ش ريعة موس ى..كانت قائم ة عل ى أس اس الع زائم ال
الرخص ،شريعة شديدة ..و جاء عيس علي ه الس الم بع ده بش ريعة أس هل و
أيسر..قال تعاىل  :ن هزل علْيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِّق مص ِّدقاً لِما ب ْني يديْ ِه وأنْ زل
التهوراة و ِْ
ي
األ ِْجنيل[ ،..آل عمران ]3:و قال تعاىل :ومص ِّدقاً لِما ب ْني ي د ه
ْ
ِم ن الته ْوراةِ وِأل ِح هل لك ْم ب ْع ض اله ِذي ح ِّرم عل ْيك ْم وِجْئ تك ْم ِ ي ٍة ِم ْن ربِّك ْم
اَّلل وأ ِطيع ِ
ون[ ،  ،آل عمران ، ]50:و بناء على هذا فإن بعثة ك ل
فاتهقوا ه
رس ول تتض من عقي دة و تش ريعاً ،فالعقي دة أتكي د للعقي دة ال يت بع ث هب ا
الرسل ،و أم ا التش ريع ،ف إن ش ريعة ك ل رس ول انس خة للش ريعة ال يت قبله ا و
اليت سبقها ،..إال ما أيده التشريع املتأخر ،أو سكت عنه..
و من هذا العرض يتضح أنه ليس هناك أداين مساوي ة متع ددة ،و إمن ا توج د
ش رائع مساوي ة متع ددة ،نس خ الالح ق منه ا الس ابق ،إىل أن اس تقرت
الش ريعة األخ رية ال يت قض ت حكم ة هللا أن يبلغه ا خ امت الرس ل واألنبي اء ،أم
الدين احلق فواحد..
هب ذا ال دين بع ث إب راهيم و إمساعي ل و يعق وب ،ق ال تع اىل  :وم ْن ي ْرغ ب
ِ
ِ
ِِ ِ
اصطفْي ناه ِيف الدنْيا وإِنهه ِيف ْاآل ِخ رةِ
ع ْن ملهة إِبْراهيم إِهال م ْن سفه ن ْفسه ولقد ْ
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صاحلِِني .وو ه ِ ِ ِ ِ
اص طفى لك م
ين إِ هن ه
ل ِمن ال ه
صى هبا إِبْراهيم بنيه وي ْعقوب اي ب ِ ه
اَّلل ْ
ال ِّدين فال متوت هن إِهال وأنْت ْم م ْسلِمون [ البقرة.. ]132-130 :
و به بعث موسى إىل بين إسرائيل ،قال تعاىل  :ق الوا إِ هان إِىل ربِّن ا مْنقلِب ون.
وما ت ْن ِقم ِمنها إِهال أ ْن آمنها ِ ِ
ايت ربِّنا ل هما جاءتْ نا ربهن ا أفْ ِر ْ علْي ن ا ص ْرباً وت وفهن ا
م ْسلِ ِمني[،األعراف.]126-125:
س ِعيس ى ِم ْن هم
وب ه بع ث عيس ى علي ه الس الم ،ق ال تع اىل  :ف ل هم ا أح ه
اَّللِ آمنه ا ِاب هَّللِ
اَّللِ ق ال ْ
احلوا ِري ون ْحن ن أنْص ار ه
الْك ْف ر ق ال م ْن أنْص ا ِري إِىل ه
وا ْشه ْد ِأب هان م ْسلِمون [،آل عمران]52:
فاألنبي اء كله م بعث وا ابإلس الم ال ذي ه و ال دين عن د هللا ،و أه ل الكت ب
يعلم ون وح دة ال دين و يعلم ون أن األنبي اء إمن ا ج اؤوا ليص دق بعض هم
بعضاً ،ولكنهم اختلقوا على أنبيائهم ما مل يقولوه. 63..
خامساً :اجلاهلية و ما كان فيها من بقااي احلنيفية
هذه مقدمة هامة ال بد من دراستها قب ل خل وض يف مباح ث الس رية النبوي ة.
وخال صة القول فيها أن اإلسالم م ا ك ان إال امت داد للحنيفي ة الس محة ال يت
بعث هللا هبا إبراهيم علي ه الس الم ،وق د ص رح هللا ع ز وج ل ب ذلك يف الق رآن
الكرمي قائالً  :وج ِ
اهدوا ِيف هِ
ِ ِِ
اجت ب اك ْم وم ا جع ل عل ْيك ْم
اَّلل ح هق جهاده هو ْ
ِيف ال ِّدي ِن ِم ْن حرٍج ِملهة أبِيك ْم إِبْر ِاهيم هو مسهاكم الْم ْسلِ ِمني ِم ْن ق ْبل وِيف ه ذا
لِيك ون الهرس ول ش ِهيداً عل ْيك ْم وتكون وا ش هداء عل ى النه ِ
ص الة
اس ف أقِيموا ال ه

 63البوطي ،حممد سعيد رمضان ،فقه السرية36 -34 ،
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ص موا ِاب هَّللِ ه و م والكم ف نِعم الْم وىل ونِع م الن ِ
وآت وا الهزك اة و ْاعت ِ
هص ري 
ْ ْ
ْ ْ ْ
[احلج.]78:
فلم ا امت د هب م الزم ان و الق رون أخ ذوا خيلط ون احل ق ابلباط ل ،ف دخل ف يهم
الش رك و اعت ادوا عب ادة األص نام و تس ربت إل يهم الع ادات و التقالي د
الفاحشة فابتعدوا ه م التوحي د وع ن م نهج احلنيفي ة الس محة و عم ت بي نهم
اجلاهلية..و كان أول من أدخل فيهم الشرك و عبادة األصنام عمر ب ن حل ي
ب ن قمع ة ج د خزاع ة..فهو أول م ن غ ري دي ن إمساعي ل عاي ه الس الم فنص ب
األواثن و حبر البحرية و سيب السائبة ووصل الوص يلة ومح ى احل امي ،و ق د
قال الرسول صلى هللا عليه وس لم عن ه يف احل ديث الص حيح [ رأي ت عم رو
ب ن حل ي ب ن قمع ة جي ر قص به يف الن ار ] ،و قص ته معروف ة يف كيفي ة إدخال ه
عب ادة األص نام يف أرض الع رب ،مل ا خ رج يف بع ض أس فاره م ن مك ة إىل
الش ام فف ي الطري ق رأى انس اً يعب دون األص نام فق ال م ا ه ذه األص نام ال يت
تعبدوهنا ،فقالوا قالوا أصنام نعبدها نستمطر فتمطر ،نستنص ر فتنصران..ص ة
فق ال هل م :أف ال تعط ونين ص نماً فأس ري ب ه إىل أرض العرب،ف أعطوه ص نماً
يقال له هبل..فق دم مك ة و أم ر الن اس بعبادت ه و تعظيم ه ،والقص ة يف س رية
ابن هشام،ج..77-76 ،1
غ ري أن ه بقي ت م نهم بقي ة م ن الن اس ظل ت متمس كة بعقي دة التوحي د س ائرة
عل ى هن ج احلنيفي ة الس محة ،تص دق ابلبع ث و النش ور و ت وقن ب ،هللا
يثيب املطيع و يعقب العاصي ،و اشتهر من هؤالء كث ريون ،م نهم :ق س ب ن
ساعدة اإلايدي ،و رائب الشين ،و حبريا الراهب..
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كم ا أن ه بقي ت يف ع اداهتم بق ااي م ن عه د إب راهيم و مب ادئ ال دين احلني ف
وشعائره ،مشوهة فاسدة ،و ذلك كتعظيم البيت و الط واف احل ج و العم رة
و ك الوقوف بعرف ة ،..فأص ل ه ذا م ن عه د إب راهيم علي ه الس الم ،و لك نهم
ك انوا يطبق ون عل ى غ ري وجه ه و يقحم ون في ه الكث ري م ا ل يس من ه..مثل
إهالهل م ابحل ج و فيه ا ألف اظ ش ركية ،مث ل (:لبي ك الله م لبي ك ،لبي ك ال
شريك لبيك إال شريك هو لك ،متلكه و ما ملك. 64..)..

 64البوطي ،حممد سعيد ،فقه السرية ،بتصرف
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احملاضرة اخلامسة :من امليالد إىل البعثة العظيمة
-1

-2

-3

نس به الك رمي ص لى هللا علي ه وس لم :ه و حمم د ب ن عب د هللا ب ن عب د
املطل ب ،و ي دعى ش يبة احلم د ،اب ن هاش م ب ن عب د من اف و امس ه
املغ رية ،اب ن قص ي و يس مى زي داً ،ب ن ك الب ب ن م رة ب ن كع ب ب ن
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ب ن كنان ة ب ن خزمي ة ب ن
مدرك ة ب ن إلي اس ب ن مض ر ب ن ن زار ب ن مع د ب ن ع دانن ،و ينته ي
نسب عدانن إىل سيدان إمساعيل نيب هللا ب ن إب راهيم عليهم ا الص الة
و الس الم..و ك ان لعب د املطل ب س يد ق ريش  10أبن اء ،و عب د هللا
واسطة العقد ،و تزوج منة بنت وه ب س يد ب ين زه رة .روى مس لم
يف ص حيحه أن الن يب ص لى هللا علي ه وس لم ق ال[ :إن هللا اص طفى
كنانة من ولد إمساعيل و اصطفى قريشاً من كنانة واص طفى هاأل اً
من قريش و اصطفاين من بين هاشم ]
والدت ه الكرمي ة :ول د رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم ي وم اإلثن ني يف
الثاين عشر من شهر ربيع األول عام الفيل ،املوافق570 :م ،وقيل:
571/04/20م ،و قي ل يف571/04/22 :م ،فك ان أس عد ي وم
طلعت فيه الشمس.
ولد الرسول صلى هللا عليه وسلم يتيماً فقد م ات أب وه عب د هللا وأم ه
حامل به لشهرين ،فع ين ب ه ج ده عب د املطل ب ،و اسرتض ع ل ه عل ى
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-4

-5

-6

-7

ع ادة الع رب ام رأة م ن ب ين س عد ب ن بك ر يق ال هل ا حليم ة بن ت أيب
ذويب ،و بقي عندها سنتني يرضع مث فصلته...
و أثن اء وج وده ص لى هللا علي ه وس لم عن د حليم ة الس عدية حص لن
حادثة شق الصدر ،فجاءه ملكان و شقا بطن ه و اس تخرجا ن قلب ه
علقة سوداء فطرحاه ،مث غسل قلبه ورداه كما كان..
و مل ا أص بح ل ه م ن العم ر س ت س نوات مات ت أم ه آمن ة يف مك ان
بني مكة و املدينة ،و انتقل الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم إىل كفال ة
جده عبد املطلب..
و مل ا بل غ م ن العم ر ن ان س نوات م ات ج ده عب د املطل ب أيض اً،
ف ذاق ص لى هللا علي ه وس لم م رارة الي تم م رة اثني ة ،فكفل ه عم ه أب و
طالب بعد وفاة جده..
و ملا بلغ الرسول صلى هللا عليه وس لم م ن العم ر تس ع س نني و قي ل
اثنا عشر سنة ،خرج مع عمه أيب طال ب إىل الش ام يف التج ارة .ويف
ط ريقهم إىل الش ام نزل زا مدين ة أو قري ة بص رى ،و م روا عل ى راه ب
هن اك امس ه ( حب ريى ) ( س رجياس ) ،و ك ان عليم اً ابإلجني ل و
النصرانية .و ملا رأى الراهب آاثر النبوة اه تم هب م و ص نع هل م طعام اً
على غري عادته ،نبه أاب طال ب عل ى عل و مكانت ه ،و ق ال ل ه :أرج ع
ابب ن أخي ك إىل بل ده واح ذر علي ه م ن اليه ود ،فإن ه ك ائن الب ن
أخيك هذا شأن عظيم..و قد تكلم يف صحة ه ذه القص ة كث ري م ن
النقاد و احملدثني رواية و دراي ة ،و لك ن عام ة كت ب الس رية ذكروه ا،
فهذا يعين أن هلا وجهاً من الصحة و أهنا متواترة..
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 -8مث أخ ذ رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم يس تقبل ف رتة الش باب م ن
عم ره فب دأ ابلس عي لل رزق و راح يش تغل برع ي الغ نم ،و ق ال ص لى
هللا عليه وسلم عن نفسه فيما بعد[ :كنت أرعى الغ نم عل ى ق راريط
ألهل مكة..]..
 -9و مل ا بل غ الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم أرب ع أو مخ س عش رة س نة
ك ان ح رب الفج ار ب ني ق ريش و ب ني ق يس و ش هد الرس ول ص لى
هللا علي ه وس لم أايم اً و ك ان ينب ل ألعمام ه و في ه ع رف احل رب
وعرف الفروسية و الفتوة..
 -10و مل ا بل غ ص لى هللا علي ه وس لم مخس اً و عش رين س نة ت زوج خدجي ة
ين ت خويل د و ه ي م ن س يدات ق ريش و فض ليات النس اء ،رجاح ة
عقل و كرم و أخ الق و س عة م ال ،وكان ت أرمل ة ،ت ويف زوجه ا أب و
هال ة و ك ان عمره ا إذ ذاك أربع ني س نة..فلما بلغه ا ع ن ص دق
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و أمانته أرسلت إليه ليخرج يف ماهل ا
و مع ه غالمه ا ميس رة ،فقب ل الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم ه ذا
العرض و خرج إىل الشام ،وعاد إىل خدجي ة أبرابح هائل ة ،فعرض ت
علي ه نفس ها و خطبه ا إلي ه عم ه مح زة وخط ب أب و طال ب اخلطب ة
فكان الزواج ،و منها ك ان أوالد رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم إال
إبراهيم فإنه كان من مارية قبطبة..
 -11قص ة بن اء الكعب ة :و مل ا بل غ الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم مخس اً
وثالثني سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة .فلما بل غ البني ان موض ع
الركن اختصموا يف احلجر األسود ،و أعدوا للقتال و قربت بنو عب د
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الدار جفنة لوءة دماً و تعاقدوا مع ب ين ع دي عل ى امل وت وأدخل وا
أي ديهم يف ذل ك ال دم..و مكث ت ق ريش عل ى ذل ك أايم اً مث اتفق وا
على أول داخل من ابب الكعبة ،فكان أول داخل رسول هللا صلى
هللا علي ه وس لم ،فق الوا ه ذا األم ني رض ينا ه ذا حمم د..إىل آخ ر
القصة.
 -12حل ف الفص ول :و ش هد رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم حل ف
الفضول ،و سببه أن رجالً من زبيد قدم مك ة ببض اعة فاش رتاها من ه
الع اص ب ن وائ ل أح د أش راف ق ريش فح بس عن ه حق ه ،فاس تعدى
الزبي دي أش راف ق ريش و لك نهم أب و  ،فهاج ت الغ رية م ن ذوي
امل روءة ،ف اجتمعوا يف دار عب د هللا ب ن ج دعان ،فص نع هل م طعام اً و
تعاق دوا و تعاه دوا ابهلل ليكون وا ي داً واح دة م ع املظل وم عل ى الظ امل،
فس مت ق ريش ذل ك حبل ف الفض ول ،مث مش وا إىل الع اص ب ن وائ ل
فانتزعوا من ه س لعة الزبي دي ،و ك ان رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم
مغتبط اً هب ذا احلل ف متمس كاً ب ه ح ىت بع د البعث ة ،فق ال ص لى هللا
علي ه وس لم :لق د ش هدت يف دار عب د هللا ب ن ج دعان حلف اً ل و
65
دعيت به يف اإلسالم ألجبت..
العرب و العظات من هذه األحداث:
 -1فيم ا يتعل ق بنس به الش ريف ففي ه الدالل ة عل ى أن هللا مي ز الع رب
عل ى س ائر الن اس وفض ل قريش اً عل ى س ائر القبائ ل األخ رى ،و
 65انظر :السرية النبوية أليب احلسن الندوي ،ص ،144-99 :و انظر :فقه السرية للبوطي ،ص59-44:
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-3

-4

يدل على ذلك ما رواه اإلم ام الرتم ذي ،أن ه ص لى هللا علي ه وس لم
ق ام عل ى املن رب فق ال [ :م ن أان ؟ فق الوا :أن ت رس ول هللا علي ك
الس الم ،فق ال :أان حمم د ب ن عب د هللا ب ن عب د املطل ب ،إن هللا
خلق اخللق ،مث جعلهم ف رقتني فجعل ين يف خ ريهم فرق ة ،مث جعله م
يف قبائ ل فجعله م فجعل ين يف خ ريهم قبيل ة ،مث جعله م بيوتن اً
فجعلين يف خريهم بيتاً و خريهم نفساً]..
أن مقتض ى حمب ة رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم تقتض ي حمب ة
الق وم ال ذين ظه ر ف يهم و القبيل ة ال يت ول د فيه ا ،ال م ن حي ث
األفراد و اجلنس بل من حيث احلقيقة اجملردة..
ل يس م ن قبي ل املص ادفة أن يول د الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم
يتيم اً ،مث يفق د ج ده أيض اً ،و فيه ا حك م ابه رة ،م ن أُهه ا أن ال
يك ون للمبطل ني س بيل إىل إدخ ال الريب ة يف القل وب و تش كيك
الن اس أبن حمم داً ص لى هللا علي ه وس لم ق د ش رب من ذ ص باه
إرشادات و توجيهات أبيه و جده..
رض اعته يف حليم ة الس عدية ك ان ل ه ش أن كب ري يف حص ول الربك ة
على مزرعتها وماشيتها و ذلك بسبب علو شأن رس ول هللا ص لى
هللا علي ه وس لم ،و ال عج ب م ن ذل ك فق د علمتن ا ش ريعتنا عن د
احنباس املطر و القحط أن نستس قي بربك ة الص احلني م ن الن اس و
م ن أه ل بي ت حمم د ص لى هللا علي ه وس لم رج اء ان يس تجيب هللا
لدعائنا..
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تع د حادث ة ش ق الص در م ن إرهاص ات النب وة و دالئ ل اختي ار هللا
ل ه ألم ر جلي ل ،ول يس امل راد من ه استئص ال غ دة الش ر يف جس م
رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم ،ألم ك أن يص بح الش رير خ ّرياً
بعملي ة جراحي ة ،و لك ن يب دو أن احلكم ة اإلهلي ة ه و إع الن أم ر
الرسول صلى هللا عليه وسلم و هتيؤه للعصمة و الوحي منذ ص غره
بوس ائل مادي ة ليك ون ذل ك أق رب إىل إمي ان الن اس و تص ديقهم
برسالته .إذن إهنا عملية تطهري معنوي اختذت هذا الشكل املادي
احلس ي..و مي زان قبولن ا هل ذه احلقيق ة و م ا أش بهها ه و ص حة
الرواية و صدقها و ميزان دالالت اللغة العربية وأحكامها..
يف حادثة حبريى مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و هو حديث
رواه عام ة علم اء الس رية ،عل ى أن أه ل الكت اب م ن يه ود و
نص ارى ،ق د ك ان عن دهم عل م ببعث ة الن يب ص لى هللا علي ه وس لم و
كان عندهم معرفة بعالماته ،و ذلك بواسطة ما ج اء يف الت وراة و
اإلجني ل م ن خ رب بعثت ه و عالمات ه..و أن اليه ود ك انوا يس تفتحون
على األوس و اخلزرج بق رب مبع ث الن يب ص لى هللا علي ه وس لم،
وأهن م س يقاتلون مع ه ض دهم ،و ق د أش ار الق رآن الك رمي إىل ه ذه
ِ
اَّللِ مص ِّد ٌق لِم ا معه ْم
اب ِم ْن ِعْن ِد ه
احلقيق ة  :ول هم ا ج اءه ْم كت ٌ
وكانوا ِم ْن ق ْبل ي ْست ْفتِحون على اله ِذين كفروا ف ل هما جاءه ْم ما عرفوا
اَّللِ عل ى الْك افِ ِرين [ ، البق رة . ،]89:و لق د
كف روا بِ ِه ف ل ْعن ة ه
كان سبب إسالم سلمان الفارسي تتبع خ رب الن يب ص لى هللا علي ه
وسلم و صفاته من اإلجنيل و الرهبان وعلماء الكتاب.
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أم ا رعي ه للغ نم فق د أراد الن يب ص لى هللا علي ه وس لم أ ،يرف ع بع ض
التكاليف عن عمه أيب الطالب ،ففيه ذوق رفيع عن الش كر و إن
كان قليالً ،كما أن فيه إشارة إىل ن وع احلي اة ال يت يرتض يها هللا ع ز
وج ل لعب اده الص احلني يف دار ال دنيا ،و ك ان عل ى الق درة اإلهلي ة
أن يهيا له حياة الرفاهي ة ،و لك ن في ه إش ارة أن خ ري م ال الرج ل
هو ما يكسبه بك د ميين ه و لق اء م ا يقدم ه م ن اخلدم ة جملتمع ه ،و
أن شر املال الذي يكسبه اإلنسان و هو مستلق عل ى ظه ره دون
أن يرى أي تعب يف سبيله..كما أن فيه حكمة أخ رى أبن ص اح
أي دع وة ،ل ن تك ون لدعوت ه أي قيم ة إذا ك ان كس به و رزق ه م ن
وراء دعوته ،فحىت يكون اإلنسان حراً فال بد له م ن م ورد ش ريف
خ اص ل ه ح ىت يس تطيع أن يص دع بكلم ة احل ق غ ري خ ائف م ن
أحد..
أما عمله صلى هللا عليه وسلم يف م ال خدجي ة فه و اس تمرار حلي اة
الكدح اليت بدأها برعي األغنام .و أما فضل خدجي ة و منزلته ا يف
حي اة الن يب ص لى هللا علي ه وس لم فق د ظل ت يف مكان ة س امية
عن ده ط ول حيات ه ،و ق د ثب ت يف الص حيحني أهن ا خ ري نس اء
زماهن ا عل ى اإلط الق حل ديث عل ي رض ي هللا عن ه أن ه مس ع رس ول
هللا صلى هللا عليه وسلم يقول [ :خري نسائها مرمي بنت عم ران و
خ ري نس ائها خدجي ة بن ت خويل د ] ،و روى البخ اري و مس لم
أيض اً م ن ح ديث عائش ة رض ي هللا عنه ا أهن ا قال ت [ :م ا غ رت
علىنس اء الت يب ص لى هللا علي ه وس لم إال عل ى خدجي ة ،و إين مل
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أدركه ا ،وقال ت رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم إذا ذب ح الش اة
فيق ول :أرس لوا إىل أص دقاء خدجي ة ،قال ت :فأغض بته يوم اً فقل ت
خدجي ة! فق ال رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم :إين ق د رزق ت
حبه ا] ،و يف ال رواايت األخ رى [ ...ال و هللا م ا أب دلين هللا خ رياً
منه ا  :آمن ت إذ كف رت الن اس ،و ص دقتين إذ ك ذبتين الن اس،
وواس تين إذ ح رمين الن اس ،ورزق ين هللا منه ا الول د دون غريه ا م ن
النساء ].
 -9وأما قصة زواجه منه ا ف إن أول م ا يدرك ه اإلنس ان م ن ه ذا ال زواج
ه و ع دم اهتم ام الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم أبس باب املتع ة
اجلسدية و مكمالهت ا..و يتجل ى لن ا أن ه ص لى هللا علي ه وس لم إمن ا
رغ ب منه ا لش رفها ونبله ا ب ني مجاعته ا و قومه ا..و ظ ل ه ذا
ال زواج إىل أن توفي ت خدجي ة و عمره ا مخ س و س تون ،و عم ر
الن يب ص لى هللا علي ه وس لم مخس ون ،و مل يفك ر خالهل ا ابل زواج
إبم رأة أخ رى..و يف ه ذا دلي ل كب ري لك ي نلج م أف واه املبش رين
واملستش رقني و ال ذين أيك ل احل ق أفئ دهتم عل ى اإلس الم و ق وة
س لطانه..فقد ح اولوا أن يص وروا الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم
ابلرجل الشهواين الغارق يف لذة اجلس د الع ازف يف معيش ته املنزلي ة
و رس الته العامة..واملستش رقون و املبش رون ه م اخلص وم احملرتف ون
لإلسالم ،يتخذون القدح يف الدين صناعة يتكسبون منها..
 -10أم ا قص ة بن اء الكعب ة ،ففيه ا أُهي ة و قداس ة ذل ك البي ت ال ذي
ابش ر أتسيس ها أب و األنبي اء إب راهيم علي ه الس الم أبم ر م ن هللا
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لتكون أول بيت وضع للناس و مثابة و أمناً..و لكن م ا قداس تها
فهي حجارة ال تضر و ال تنفع..و لكن هللا ملا بعث إب راهيم علي ه
الس الم بتكس ري األص نام اقتض ت حكم ة هللا أن يك ون هن اك
ش عار و بن اء لتوحي د عب ادة هللا تع اىل..فهو الش عار ال ذي جيس د
وحدة املس لمني يف أقط ار األرض،و ه ذا مع قول ه تع اىل  :وإِ ْذ
ِ
اس وأمن اً و هِ
اخت ذوا ِم ْن مق ِام إِبْ ر ِاهيم مص لّ ًى
جع ْلن ا الْب ْي ت مثاب ةً للنه ِ ْ
وع ِه ْدان إِىل إِب ر ِاهيم وإِ ْمس ِ
اعي ل أ ْن ط ِّه را ب ْي ِيت لِلطه ائِِفني والْع اكِ ِفني
ْ
والرهك ِع السج ِ
ود [ البقرة]125:
 -11أما اتريخ بناء الكعبة ،فعلى الصحيح من األقوال فإهنا بنيت أرب ع
م رات خ الل ال دهر كل ه..األوىل :عن دما بن اه إب راهيم م ع ابن ه
إمساعي ل عليهم ا الس الم كم ا ق ال تعاىل..اآلية..الثاني ة:فهي تل ك
ال يت بنته ا ق ريش قب ل اإلس الم و اش رتك يف بنائه ا الن يب ص لى هللا
علي ه وس لم ،الثالث ة :عن دما اح رتق البي ت زم ن يزي د ب ن معاوي ة
ح ني غزهت ا جيوش ه م ن الش ام ،و أهن م حاص روا عب د هللا ب ن ال زبري
مبك ة يف س نة  36ه  ،و رم وا البي ت ابملنجني ق فته دم واح رتق،
ف انتظر ب ن ال زبري ح ىت ق دم الن اس يف املوس م فاستش ارهم يف بن اء
الكعبة..فأشاروا بعدم اهل دم و البن اء م ن جدي د ،و إمن ا أن يص لح
م ا وه ي منه ا ،مث ق ال اب ن ال زبري ل و أن أح دكم اح رتق بيت ه م ا
رضي حىت جي ده فكي ف ببي ت ربك م !؟ إين مس تخري ريب ث الاثً مث
ع ازم عل ى أم ري..مث ابش ر نقض ه بع د ثالث ة أايم و رفع وا بن اءه
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وجع ل ل ه ابب ني أح دُها ي دخل من ه و اآلخ ر خي رج منه..الرابع ة:
بعد مقتل بن الزبري كتب احلج اج إىل عب د املل ك ب ن م روان خي ربه
ب ذلك..فكتب إلي ه عب د املل ك ب ن م روان إان لس نا م ن تلط يخ ب ن
ال زبري يف ش يء..أما م ا زاد يف طول ه ف أقره ،وأم ا م ا زاد م ن احلج ر
ف رده إىل بنائ ه و س د الب اب ال ذي فتح ه ،فنقض ه و أع اده إىل
بنائ ه..قالوا و ق د ع زم ه ارون الرش يد أن ينقض ه و يعي دها كم ا
بناها ابن الزبري ،و لكت مالك بن أنس محه هللا قال أنش دك ابهلل
اي أم ري امل ؤمنني ال جتع ل ه ذا الب ني ملعب ة للمل وك بعدك..فت ذهب
هيبت ه م ن قل وب الن اس فص رفه ع ن رأي ه ..و أم ا امل رة اخلامس ة
فهن اك بع ض ال رواايت الض عيفة أن ال ذي بناه ا ه و آدم علي ه
الس الم و ط اف ب ه مث ن وح علي ه الس الم مث إب راهيم علي ه الس الم
الذي رفع القواعد..
 -12حكم ة رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم يف هتدئ ة ق ريش يف
خالفهم حول احلج ر األس ود ،و ال ش ك أن ه ذا التص رف يظه ر
ذك اء و ده اء س يدان حمم د ص لى هللا علي ه وس لم ،و لك ن ه ذا
ال ذكاء و ه ذا ال دهاء أييت بن اء عل ى أس اس كون ه رس والً ونبي اً ،مث
أتيت املزااي األخرى مبنية على الرسالة و النبوة..
 -13م دى مس و منزلت ه ب ني رج ال ق ريش عل ى اخ تالف طبق اهتم و
درجاهتم..فقد كان ملقباً ابألمني..و كان حمبوابً منهم كلهم..
احملاضرة السادسة :اختالؤه يف غار حراء
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ومل ا أخ ذ س نه ص لى هللا علي ه وس لم يق رتب حن و األربع ني نش أ لدي ه ح ب
للعزل ة ب ني الف رتة و األخ رى ،و حب ب إلي ه االخ تالء ،و ح راء جب ل يق ع يف
اجلانب الشمال الغ ريب م ن مك ة ،فك ان خيل و في ه و يتعب د في ه اللي ايل ذوات
العدد ،فتارة عش رة و اترة أكث ر م ن ذل ك إىل ش هر مث يع ود ص لى هللا علي ه
وسلم إىل بيته ،فال يكاد ميكث فيه قليالً حىت يتزود من جديد خللوة أخ رى
و يع ود إىل غ ار ح راء ،و هك ذا إىل أن ج اءه ال وحي و ه و يف إح دى
خلواته تلك..
الدروس و العرب و العظات:
هل ذه اخلل وة ال يت حبب ت إىل قل ب رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم دالالت
عظيمة ،هلا أُهية كربى يف حياة املسلمني و ال داعني إىل هللا بص ورة خاص ة.
و تظهر تلك األُهية يف هذه النقاد:
 -1فه ي توض ح أن املس لم ال يكم ل إميان ه مهم ا ك ان متحلي اً
ابلفض ائل ح ىت جيم ع إىل ذل ك س اعات م ن العزل ة و اخلل وة
حياس ب فيه ا نفس ه و يراق ب هللا و يفك ر يف مظ اهر الك ون.
وهذا يف حق أي مسلم ،فكيف مبن يريد أن يضع نفسه موض ع
الداعي و املرشد إىل هللا..
 -2معاجلة األمراض القلبي ة مث ل الك رب و احلس د و العج ب و ال رايء
و حب الدنيا ،فمحاسبة النفس عل ى ه ذه اآلف ات ت تم يف جن وة
م ن ض جيج ال دنيا .و ل يس هل ذه اآلف ات ع الج إال أن خيتل ي
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ص احبها ب ن ك ل ف رتة و أخ رى و يتأم ل يف حقيقته ا وأس باهبا
وم دى حاج ة العب د إىل التوفي ق م ن هللا ،و يتأم ل يف م دى
عظم ة هللا والي وم اآلخ ر و يف احلس اب و طول ه .فعن د التفك ري
الطوي ل املتك رر يف ه ذه األم ور تتس اقط تل ك اآلف ات و حيي ا
القلب بنور العرفان و الصفاء..
وش يء آخ ر ل ه ابل غ األُهي ة يف حي اة املس لمني عام ة و أرابب
ال دعوة خاص ة ،ه و تربي ة حمب ة هللا يف القل ب ،فمحب ة هللا تع اىل
ال أتيت م ن جم رد اإلمي ان العقل ي ب ه ،ف األمور العقالني ة ال ت ؤثر
وح دها يف القل وب و العواط ف ،و ل و ك ان ك ذلك لك ان
املستش رقون يف مقدم ة امل ؤمنني ابهلل و رس وله..أو ه ل مسع ت
أبح د م ن العلم اء ض حى بروح ه إمي اانً من ه بقاع دة رايض ية أو
مسألة من مسائل اجلرب..
إمن ا الوس يلة إىل حمب ة هللا تع اىل بع د اإلمي ان ب ه س بحانه كث رة
التفكري يف آالئه ونعمه والتأمل يف مدى جالل ه تع اىل وعظمت ه،
مث اإلكث ار م ن ذك ره س بحانه ابلقل ب واللس ان .ك ل ه ذا ي تم
ابالبتع اد ع ن ش واغل ال دنيا و ضوض ائها و العزل ة و اخلل وة ،يف
فرتات متقطعة و متكررة...
ف إذا ق ام املس لم ب ذلك ينب ت يف قلب ه حمب ة إهلي ة عارم ة جتعل ه
يستص غر ك ل عظ يم وحيتق ر ك ل مغري ة م ن املغ رايت ،و يس تهني
بك ل إي ذاء و عذاب..فه ذه ه ي الع دة الك ربى ال يت ينبغ ي أن
يتسلح هبا الدعاة إىل هللا تعاىل ،و هذه هي العدة اليت جهز هللا
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نبي ه حمم داً ص لى هللا علي ه وس لم ليق وم أبعب اء ال دعوة إىل
هللا..ذل ك ألن ال دوافع الوجداني ة يف القل ب م ن خ وف و رج اء
تفعل ما ال يفعله الفهم العقلي اجملرد..
واخت اذ الوس ائل املختلف ة لتحقي ق ه ذه ال دوافع الوجداني ة يف
القل ب ا أمج ع علي ه املس لمون و ه و م ا يس مى عن د ال بعض
بعل م الس لوك ملعاجل ة أم راض القل وب كم ا أش ار إىل ذل ك ش يخ
اإلس الم اإلم ام ب ن تيمي ة رمح ه هللا يف الفت اوى يف اجل زء العاش ر،
و االختالء الذي ك ان ميارس ه الس ول ص لى هللا علي ه وس لم قب ل
البعثة كانت واحدة من هذه الوسائل..
ال ينبغ ي أن يفه م مع اخلل وة كم ا ش ذ ال بعض ففهموه ا
ابالنصراف الكلي عن الناس و اخت اذ الكه وف و اجلب ال موطن اً
هل م و اعت ربوا ذل ك فض يلة .فه ذا خمالف ة هلدي ه ص لى هللا علي ه
وس لم و هل دي ص حابته ،و ه ذا كال دواء ال ينبغ ي أن يؤخ ذ إال
عن د الل زوم،و إال انقل ب إىل داء ينبغ ي الت وقي من ه ،و إذا رأي ن
يف تراجم بعض الص احلني م ن اس تمر عل ى ذل ك فم رد ذل ك إىل
حاجة يف نفسه ،و عمله ليس حجة على الناس..

بدء الوحي:
روى اإلمام البخاري يف صحيحه عن السيدة عائش ة رض ي هللا عنه ا تص ف
كيفية بدء الوحي و تقول :يرجع إىل الكتاب لقراءة احلديث..لطوله..
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العرب و العظات:
 -1حديث بدء الوحي هو األساس الذي يرتتب عليه مجيع حق ائق
ال دين بعقائ ده وتش ريعاته ،و فهم ه و اليق ني ب ه ُه ا امل دخل
ال ذي ال ب د من ه إىل اليق ني بس ائر م ا ج اء ب ه الن يب ص لى هللا
عليه وسلم من أخبار غيبية وأوامر تشريعية..
-2

-3

-4
-5

م ن أج ل ذل ك يه تم حمرتف و التش كيك يف اإلس الم مبعاجل ة
موضوع الوحي يف حياته صلى هللا عليه وسلم ،و يبذلون جه داً
فك رايً ش اقاً م ن أج ل التلب يس ب ني ال وحي و ب ني اإلهل ام و
ح ديث ال نفس ب ل و ح ىت الص رع أحي اانً..من أج ل ه ذه الغاي ة
أخذ حمرتفو الغزو الفكري حياولون أتويل ظ اهرة ال وحي وحتريفه ا
و إبعادها عن حقيقتها الظاهرة..
فمن متص ور أبن حمم داً ص لى هللا علي ه وس لم مل ي زل يفك ر..إىل
أن تكونت يف نفسه بطريقة الكشف التدرجيي عقيدة كان يراها
أهنا كفيلة ابلقضاء على الوثنية ،و هم يزعمون أن الرسول صلى
هللا علي ه وس لم تعل م الق رآن و مب ادئ اإلس الم م ن حب ريا
الراهب..
و م نهم م ن ي زعم أن الن يب ص لى هللا علي ه وس لم ك ان عص بياً
ومصاابً بداء الصرع..
لق د ف وجا ص لى هللا علي ه وس لم و ه و يف غ ار ح راء جبربي ل
أمام ه ي راه بعين ه و ه و يق ول ل ه :اق رأ ،ح ىت نفه م م ن ذل ك أن
ظاهرة الوحي ليس أم راً ذاتي اً داخلي اً م ن ح ديث ال نفس ،و إمن ا
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هو استقبال و تلق حلقيقة خارجية ال عالق ة ل ه ابل نفس وداخ ل
الذات..
 -6و ض م املل ك إايه مث إرس اله ث الث م رات ق ائالً يف ك ل م رة:
اقرأ..ك ل ه ذا يعت رب أتكي داً هل ذا التلق ي اخل ارجي و مبالغ ة يف
نفي ما قد يتصور..
 -7إن ظ اهرة ال وحي مل أتت منس جمة أو متمم ة لش يء م ا ق د
يتص وره أو خيط ر يف ابله..فالرس ول ص لى هللا علي ه وس لم ف وجا
به دون أي توقع سابق..
 -8مث ش يئاً م ن ح االت اإلهل ام أو ح ديث ال نفس أو اإلش راق
الروح ي أو الت أمالت العلوي ة ال يس تدعي اخل وف و الرع ب
وتغيري اللون..
 -9و يتجل ى مزي د م ن ص ورة املفاج أة املخيف ة لدي ه ص لى هللا علي ه
وسلم يف توُهه أبن هذا الذي ضمه و غطه و كلمه يف الغار أن
يك ون أتي اً م ن اجل ن ،عن دما ق ال خلدجي ة بع د أن أخربه ا اخل رب:
لق د خش يت عل ى نفس ي أي م ن اجل ان..و لكنه ا طمأنت ه أبن ه
ص لى هللا علي ه وس لم ل يس ن يط وهلم أذى الش ياطني و اجل ان
ملا فيه من األخالق الفاضلة..
 -10اقتض ت احلكم ة اإلهلي ة إظه ار االنفص ال الت ام ب ني ش خص
الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم قب ل البعث ة و بع دها،و بي ان أن
ش يئاً م ن أرك ان العقي دة اإلس المية مل يط بخ يف ذه ن الرس ول
صلى هللا عليه وسلم و مل يتصور الدعوة إليه سلفاً..
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 -11مث ذهاب خدجية رضي هللا عنها ابلنيب صلى هللا عليه وس لم إىل
ورق ة ب ن نوف ل وع رض األم ر أتكي د م ن جان ب آخ ر أبن ه ذا
ال ذي ف وجا ب ه الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم إمن ا ه و ال وحي
اإلهلي الذي نزل على األنبياء السابقني..
 -12أم ا انقط اع ال وحي ع ن الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم اقتض ت
احلكمة اإلهلية أن حيتجب امللك الذي رآه أول مرة ،مدة طويلة
ح ىت تك ون يف نف س الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم قل ق أبن هللا
ع ز وج ل رمب ا ق اله و ترك ه بع د أن أراد أن يش رفه ابل وحي،
فخشي الرسول صلى هللا عليه وسلم أن سوءً قد صدر منه وأن ه
بس ببه امتن ع ال وحي ،ح ىت أراد أن يلق ي نفس ه م ن أعل ى
جب ل..و يف ه ذا رد ق اطع عل ى حم رتيف الغ زو الفك ري ال ذين
يزعمون أبن الوحي هو حديث نفسي داخلي..
 -13الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم ك ان أمي اً ف ال ميك ن أن يعل م
اإلنس ان بطري ق املكاش فة النفس ية حق ائق اترخيي ة ،كقص ة
يوس ف..و أم موس ى حينم ا ألق ت ولي دها يف ال ّيم..و قص ة
فرعون..كما قال تعاىل  :و ما كنت تتل وا م ن قبل ه م ن كت اب
و ال ختطه بيمينك إذا الراتب املبطلون  ،العنكبوت.48:
احملاضرة السابعة :مراحل الدعوة اإلسالمية يف حياة النيب صلى هللا عليه
وسلم
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م رت ال دعوة اإلس المية يف حيات ه ص لى هللا علي ه وس لم من ذ بعثت ه إىل وفات ه
أبربع مراحل:
 -1الدعوة سراً واستمرت ثالث سنوات
 -2الدعوة جهراً ،و ابللسان فقط واستمرت إىل اهلجرة
 -3ال دعوة جه راً ،م ع قت ال املعت دين و الب ادئني ابلقت ال ،و اس تمرت
هذه املرحلة إىل عام صلح احلديبية..
 -4الدعوة جهراً مع قتال كل م ن وق ف يف س بيل ال دعوة أو امتن ع ع ن
الدخول يف اإلسالم من املش ركني أو املالح دة -بع د ف رتة ال دعوة و
اإلعالم
وه ذه املرحل ة ه ي ال يت اس تقرت عليه ا أم ر الش ريعة اإلس المية و ق ام عليه ا
حكم اجلهاد يف اإلسالم..
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املرحلة األوىل :الدعوة سراً
ب دأ الن يب ص لى هللا علي ه وس لم يس تجيب ألم ر هللا فأخ ذ ي دعو إىل عب ادة
هللا وح ده و ت رك األص نام ،و لكن ه ك ان ي دعو س راً ح ذراً م ن ق ريش ال يت

كانت متعصبة لشركها ،فهو ص لى هللا علي ه وس لم مل يك ن يظه ر ال دعوة يف
اجمل الس العام ة لق ريش خش ية املواجه ة ،و ك ان يرك ز يف دعوت ه عل ى املق ربني
والذين كان يعرفهم سابقاً.
و ك ان م ن األوائ ل ال ذين دخل وا يف اإلسالم:الس يدة خدجي ة رض ي هللا عنه ا
بن ت خويل د ،وعل ي ب ن أيب طال ب ،و زي د ب ن حارث ة م واله ص لى هللا علي ه
وس لم و متبن اه ،و أب و بك ر ب ن أيب قحاف ة و عثم ان ب ن عف ان و ال زبري ب ن
العوام و عبد الرمحن بن عوف و سعد بن أيب وقاص..و غريهم..
فه ؤالء ك انوا يلتق ون ابلن يب ص لى هللا علي ه وس لم س راً ،و إذا أراد أح دهم
ارسة عبادة م ن العب ادات ك ان يس تخفي يف ش عاب مك ة بعي داً ع ن أنظ ار
قريش..
و عن دما بل غ ع دد ال ذين أس لموا قراب ة أربع ني ،اخت ار هل م الرس ول ص لى هللا
عليه وسلم دار األرقم بن أيب األرقم ليلتقي هبم حلاجات اإلرشاد والتعليم ،و
كان عامة الذين دخلوا يف اإلسالم من الفقراء..
العرب و العظات و الدروس من هذه احلادثة:
 -1وجه السرية يف بدء دعوة الرسول صلى هللا عليه وسلم .ال شك
أن كتمان الرسول صلى هللا عليه وسلم يف ه ذه الس نوات األوىل
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من الدعوة ،فإنه مل يكن بسبب اخل وف عل ى نفس ه ،فه و ص لى
هللا علي ه وس لم عن دما ن زل علي ه قول ه تع اىل ( :اي أيه ا امل دثر ق م
فأن ذر ) ،عل م أن ه رس ول هللا إىل الن اس ،و عل م وأيق ن أن هللا
قادر على أن يعينه و يعصمه من الناس..
ولكن هللا عز وجل أهلمه ،و اإلهل ام ن وع م ن ال وحي إلي ه – أن
يب دأ ال دعوة س راً حلكم ة عظيم ة ،و ه ي تعل يم ال دعاة و إرش اداً
هل م أن يتخ ذوا ابألس باب الظ اهرة و م ا يق رره العق ل و التفك ري
السليم،و أن ال يتكلوا على هللا وحده..
و م ن هن ا ت درك أن أس لوب دعوت ه ص لى هللا علي ه وس لم ك ان
م ن قبي ل السياس ة الش رعية بوص ف كون ه إمام اً ،و ل يس م ن
أعماله التبليغية بوصف كونه نبياً..
و بن اء عل ى ذل ك فإن ه جي وز ألص حاب ال دعوة اإلس المية أن
يس تعملوا املرون ة يف كيفي ة ال دعوة ،م ن حي ث التك تم أو اجله ر
أو الل ني أو الق وة حس ب م ا يقتض يه الظ رف أو العص ر ال ذي
يعيش ون في ه ،اعتم اداً عل ى س ريته ص لى هللا علي ه وس لم ض من
األش كال األربع ة ،عل ى أن يك ون النظ ر يف ذل ك مص لحة
املسلمني..
بن اء علي ه فق د أمج ع العلم اء عل ى أن املس لمني إذا ك انوا قل ة
وغل ي عل ى ظ نهم أهن م س يقتلون فينبغ ي هن ا تق دمي مص لحة
حف ظ ال نفس ،ألن مص لحة ال دين هن ا ه ي موهوم ة أو منفي ة
الوقوع..
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و اخلالصة أن ه جي ب املس املة أو اإلس رار ابل دعوة إذا ك ان اجله ر
أو القت ال بض ر هب ا ،و ال اإلس رار ابل دعوة إذا أمك ن اجله ر و
كان ذلك مفيداً ،كما ال جيوز املس املة م ع الظ املني و املرتبص ني
هب ا إذا ت وفرت أس باب الق وة و ال دفاع ،و ال جي وز القع ود
عنجه اد الك افرين يف عق ر داره م إذا م ا ت وفرت وس ائل ذل ك و
أسبابه..
األوائ ل ال ذين دخل وا يف اإلس الم و احلكم ة م ن إس راعهم قب ل
غريهم..عرفن ا أن ال ذين دخل وا يف اإلس الم يف ه ذه املرحل ة ك ان
خليط اً م ن الض عفاء و الفق راء واألرق اء ،وه ذه ه ي الثم رة
الطبيعي ة م ن دع وة األنبي اء ،امل ت ر إىل ق وم ن وح عن دما ق الوا
لس يدان ن وح ،كم ا ق ال تع اىل  :ف ق ال الْم أل اله ِذين كف روا ِم ْن
ق ْوِم ِه م ا ن راك إِهال بش راً ِمثْ لن ا وم ا ن راك اتهب ع ك إِهال اله ِذين ه ْم
ض ٍل ب ْل نظ نك ْم
أر ِاذلن ا اب ِدي ال هرأْ ِي وم ا ن رى لك ْم علْي ن ا ِم ْن ف ْ
ك ِاذبِني [ ،ه ود ، ]27:و إىل ن ود ال ذين أرس ل هللا إل يهم
ِ
اس تكْربوا ِم ْن ق ْوِم ِه
ص احلاً ،ق ال تع اىل  :ق ال الْم أل اله ذين ْ
ضعِفوا لِمن آمن ِم ْن هم أت علم ون أ هن ص ِ
ِِ
احلاً م ْرس ٌل ِم ْن
است ْ
ْ ْ
للهذين ْ
ْ
ربِِّه قالوا إِ هان ِمبا أ ْرِسل بِِه م ْؤِمنون [ ،األعراف]75:
و السر يف ذل ك أن حقيق ة ه ذا ال دين ال ذي بع ث هللا ب ه عام ة
أنبيائه و رسله إمنا هو اخلروج من سلطان الن اس و حكمه م إىل
س لطان هللا ع ز وج ل و حكم ه ،ه ي حقيق ة خت دش أوالً
ألوهي ةاملتأهلني و حاكمي ة املتحكم ني..و تناس ب حال ة
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املستض عفني و املس تذلني ،فيك ون رد الفع ل م ن ال دعوة ه و
العن اد واملك ابرة م ن ه ؤالء املتحكم ني و االس تجابة م ن ه ؤالء
املستض عفني ..و ه ذا يظه ر جلي اً يف قص ة رس تم قائ د الف رس
واجلن دي الس يط يف ج يش س عد ب ن أيب وق اص يف معرك ة
القادس ية..عندما ق ال ل ه رس تم :مال ذي دع اكم إىل حربن ا
والولوع بدايران ؟ فق ال :جئن ا لنخ رج م ن ش اء م ن عب ادة العب اد
إىل عبادة هللا وحده..
من ان نعل م عظ م الفري ة ال يت يفرتيه ا بع ض حم رتيف الغ زو الفك ري
يف ه ذا العص ر ،حي ث يزعم ون أبن ال دعوة ال يت ق ام هب ا حمم د
صلى هللا عليه وسلم إمنا هي من وحي بيئته العربي ة نفس ها وأهن ا
كان ت متث ل حرك ة الفك ر الع ريب !! فل و ك ان ك ذلك مل ا ك ان
رص يد دعوت ه يف بداي ة األم ر  40رج الً و ام رأة معظمه م م ن
الفق راء و امل وايل و األرق اء ..و أن بيئت ه ه ي ال يت أرغمت ه عل ى
اهلجرة من بالده و اخلروج إىل احلبشة.66..

املرحلة الثانية :اجلهر ابلدعوة
قال بن هشام ":مث دخل الناس يف اإلسالم أرساالً من الرجال و النساء
حىت فشا ذكر اإلسالم مبكة و حتدث به ،فأمر هللا رسوله أن يص دع مب ا
ج اءه م ن احل ق و أن يب ادي الن اس أبم ره و أن ي دعو إلي ه..مث ق ال هللا
 66للتفاصيل انظر :البوطي ،حممد سعيد رمضان :فقه السرية72-68 ،
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ِ
ض ع ِن الْم ْش ِركِني﴾[احلجر ]٩٤ :و ق ال
اص د ْع مب ا ت ْؤمر وأ ْع ِر ْ
ل ه﴿ :ف ْ
ل ه ﴿ :وأن ِذر ع ِش ريتك ْاألقْ ربِني و ِ
ض جناح ك لِم ِن اتهب ع ك ِم ن
ْ
اخف ْ
ْ
الْم ْؤِمنِني ﴾ [الشعراء...]٢١٤ :و حينئذ بدأ رسول هللا تنفي ذ أم ر رب ه
أبن ص عد عل ى الص فا فجع ل ين ادي :اي ب ين فه ر و اي ب ين ع دي ح ىت
اجتمعوا...فقال النيب صلى هللا عليه وس لم :أري تم ل و أخ ربتكم أن خ يالً
ابل وادي تري د أن تغ ري عل يكم أمن تم مص دقي ؟ ق الوا م ا جربن ا علي ك
كذابً .قال :فإين نذير لكم بني يدي عذاب شديد :فقال أبو هلب :تباً
ت ي دا أِيب هل ٍ
ب
ل ك س ائراليوم ..أهل ذا مجعتن ا .فن زل قول ه تع اىل﴿ :ت به ْ
ب ﴾ [املسد]١:مث مج ع الرس ول مجي ع ذوي ه و أه ل قرابت ه و عش ريته،
وت ه
فق ال :اي ب ين كع ب ب ن ل ؤي أنق ذوا أنفس كم م ن الن ار ،اي ب ين م رة ب ن
كعب :أنقذوا أنفسكم من النار ،اي بين عبد ألس :أنقذوا أنفسكم من
الن ار ،اب ب ين عب د املطل ب أنق ذوا أنفس كم ك م الن ار ،اي فاطم ة أنق ذي
نفس ك م ن الن ار ف إين ال أمل ك لك م م ن هللا ش يئاً ،غ ري أن لك م رمح اً
سأبلها ببالهلا"..
وم ا ك ان م ن ق ريش إال أن يتنك روا لدعوت ه معت ذرين أبهن م ال يس تطيعون
ترك دين آابئهم ،ونبههم الرسول صلى هللا عليه وسلم على ضرورة حترير
أفك ارهم م ن عبودي ة التقلي د و اس تعمال العق ل و املنط ق ،وأخ ربهم أن
عكوفهم أما تلك اآلهلة ال تفتيدهم و ال تضرهم ش يئاً ،كم ا ق ال تع اىل:
اَّلل وإِىل الهرس ِ
ول ق الوا ح ْس ب نا م ا
﴿وإِذا قِي ل هل ْم ت ع ال ْوا إِ ٰىل م ا أن زل ه
وج ْدان علْي ِه آابءان أول ْو ك ان آابؤه ْم ال ي ْعلم ون ش ْي ئًا وال ي ْهت دون ﴾
[املائدة ،]١٠٤ :فلما عاب آهلتهم ما كان منهم إال أن خيالفوه..
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العرب و الدروس و العظات:
 -1أن الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم ق د فاج أهم حينم ا ص دع
ال دعوة إىل اإلس الم يف ق ريش و عام ة الع رب ،فاج أهم مب ا مل

-2

-3

يكون وا يتوقعونه..جن د ذل ك واض حاً يف ك الم أيب هل ب..و يف
هذه احلقيقة الرد القاطع على الذين يص ورون دع وة حمم د ص لى
هللا علي ه وس لم ن رة م ن ن ار القومي ة ،و أن حمم داً بدعوت ه ك ان
ميث ل آم ال الع رب و مط احمهم يف ذل ك احل ني..و ه ذه ال دعوى
املض حكة ال حنت اج اىل ال رد عليه ا ،فك ل م ن اطل ع عل ى س ريته
صلى هللا عليه وسلم يعلم سخفها..
م ا احلكم ة يف خصوص ية عش ريته األق ربني ابل دعوة ؟ اجل واب:
أن في ه إملاح اً إىل درج ات املس ؤولية ال يت تتعل ق بك ل مس لم
وال دعاة خاص ة .ف أول درج ة املس ؤولية ه و مس ؤولية املس لم ع ن
نفسه ،ومن أجل أعطاء هذه الدرجة حقها استمرت فرتة ابتداء
ال وحي تل ك امل دة الطويل ة إىل أن يطم ئن ص لى هللا علي ه وس لم
إىل أن ه ن يب مرس ل و أن م ا ين زل علي ه إمن ا ه و وح ي م ن عن د
هللا..
الدرج ة الثاني ة فه ي مس ؤولية املس لم ع ن أهل ه و قرابت ه..و ل يس
هناك من اخ تالف م ن دع وة الرس ل يف قوم ه و دع وة املس لم يف
أس رته ب ني أقارب ه..فكما ال جي وز لن يب أو رس ول أن يقع د ع ن
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تبلي غ ال دعوة فك ذلك ال جي وز ل رب األس رة أن يقع د أن تبلي غ
أهل ه و أس رته ،ب ل جي ب أن حيمله م عل ى اتب اع ذل ك و يل زمهم
إلزاماً..
أم ا الدرج ة الثالث ة فه ي مس ؤولية الع امل ع ن حي ه أو بلدت ه
ومس ؤولية احل اكم ع ن دولت ه و قوم ه ،وك ل منهم ا ين وابن ع ن
رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم لقول ه ص لى هللا علي ه وس لم:
العلم اء ورث ة األنبي اء ،و لتس مية اإلم ام و احل اكم خليف ة ،أي
خليفة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..
إذن فق د ك ان الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم يتحم ل املس ؤولية
ع ن نفس ه بوص ف كون ه مكلف اً ،و ك ان يتحم ل املس ؤولية جت اه
أس رته و أهل ه بوص ف كون ه رب أس رة و ذا ق رىب ،و ك ان
يتحم ل املس ؤولية جت اه الن اس كله م ،بوص ف كون ه نبي اً و رس والً
م ن عن د هللا...فبش رتك م ع الن يب يف األوىل ك ل مكل ف ،و يف
الثانية كل صاحب أسرة،و يف الثالثة :العلماء و احلكام..
ع اب الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم عل ى قوم ه للتقالي د املورث ة
ع ن آابئه م و أج دادهم دون تفك ر م نهم..و دع اهم إىل حتري ر
عق وهلم م ن أس ر االتب اع...و يف ه ذا أن مب ه ذا ال دين ه و
العقل و املنطق..و لذلك كان من ش رود اإلمي ان أن يق وم عل ى
أس اس م ن اليق ني و الفك ر احل ر دون أدا أتث ري أبي ع رف أو
تقليد..كما قال ص احب ج وهرة التوحي د يف أرجوزت ه املعروف ة:
(فكل من قلد يف التوحيد – إميانه مل خيل من ترديد) ..
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و م ن هن ا تعل م أن ال دين ج اء ح رابً عل ى التقالي د..فجميع م ا
اعتاده الناس من مظاهر اللهو يف أفراحهم و من أشكال احلداد
يف مفسيهم..كل ذلك يسمى يف اللغة و علم االجتماع (تقاليد
)..
إذا تب ني ه ذا علم ت م دى خط ورة اخلطيئ ة ال يت يطلقه ا بع ض
الن اس كلم ة ( التقالي د اإلس المية ) ،عل ى م ا تض منه اإلس الم
من العبادات و األحكام التشريعية و األخالقية..
إن مجيع ما أتى به اإلسالم من نظم و تشريعات إمنا هو مبادئ
قائم ة عل ى أس اس م ن التفك ري و العق ل ،هب دف الوص ول إىل
مقص د مع ني..و ال ش ذوذ فيه ا ،ألن ال ذي ش رعها ه و خ الق
األفك ار و العق ول..و احلقيق ة أن اإلس الم ال تقالي د فيه..إن ه
ال دين ال ذي ج اء ب ه الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم ل يخلص
العق ل م ن ب راثن التقلي د..و املب ادئ ه و اخل ط ال ذي ينبغ ي أن
ينض بط ب ه تط ور ال زمن..و التقالي د ه ي جمموع ة م ن الطفيلي ات
اليت تنب ت وس ط العق ول الفكري ة ،فه ي احلش ائش الض ارة ال ب د
67
من اجتثاثها..

 67للمزيد انظر :املرجع السابق ،76-72 ،و انظر :السرية النبوية أليب احلسن الندوي ،ص،122 – 119:

و فقه السرية للشيخ العالمة حممد الغزايل ،ص77 -71 :
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احملاضرة الثامنة :اإليذاء للرسول صلى هللا عليه وسلم
القى الرسول صلى هللا عليه وسلم من قريش صنوفاً كثرية من الع ذاب .روى
عب د هللا ب ن عم رو ب ن الع اص أن الن يب ص لى هللا علي ه وس لم ك ان يص لي يف
حجر إمساعيل عليه السالم فجاء عقبة بن أيب معيط فوضع ثوبه يف عنق ه و
خنق ه خنق اً ش ديداً ،ح ىت ج اء أب و بك ر ودفع ه ع ن الن يب ص لى هللا علي ه
وسلم قائالً :أتقتلون رجالً أن يقول ريب هللا..
و روى عبد هللا بن عمر أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يصلي ،ح ىت إذا
سجد و حوله انس من قريش فجاء عقبة ب ن مع يط بس ال ج زور ح ىت قذف ه
عل ى ظه ر الن يب ص لى هللا علي ه وس لم ،ح ىت ج اءت بنت ه فاطم ة رض ي هللا
عنها فأزالت من ظهره و دعت على من صنع ذلك..
و ك ان الن يب ص لى هللا علي ه وس لم يواج ه م ن فن ون اهل زء و الغم ز و اللم ز
كلما مشى بي نهم أو م ر يف طرق اهتم..و بعض هم عم د إىل قبض ة م ن ال رتاب
فنثره ا عل ى رأس الن يب ص لى هللا علي ه وس لم و ه و يس ري يف س كك مك ة،
وعاد إىل بيته و الرتاب على رأسه ،فقامت إحدى بنات ه تغس ل ال رتاب وه ي
تبك ي و رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم يق ول هل ا ال تبك ي ف إن هللا م انع
أابك..
أما أصحابه رض وان هللا عل يهم ف إهنم أيض اً مل يس لموا م ن الع ذاب ،و م ات
منهم من مات و عمي من عمي ،و مل يثنهم ذلك عن دين هللا شيئاً..
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وروى اإلمام البخ اري ع ن خب اب ب ن األرت أن ه ق ال :أتي ت الن يب ص لى هللا
عليه وسلم و هو متوسد بردة يف ظل الكعبة و قد لقينا م ن املش ركني ش دة،
فقلت اي رسول هللا أال تدعو لنا ؟ فقعد و هم حممر الوجه ،فقال :لقد ك ان
م ن ق بلكم ليمش ط مبش اد احلدي د م ا دون عظام ه م ن حل م أو عص ب ،م ا
يصرفه ذل عن دينه ،و لي تمن هللا ه ذا األم ر ح ىت يس ري الراك ب م ن ص نعاء
إىل حضرموت ال خياف إال هللا ،و يف رواية بزايدة :و الذئب على غنمه..
الدروس و العرب الدينية و االجتماعية و الدعوية
 -1إن أول م ا يتب ادر إىل األذه ان م ن ه ذه القص ة م ا لقي ه الرس ول
ص لى هللا علي ه وس لم و أص حابه م ن ص نوف الع ذاب ،أن يتس اءل
اإلنس ان :مل اذا ه ذا الع ذاب ال ذي لقي ه الن يب ص لى هللا علي ه وس لم
وأصحابه و هم على احلق؟ و ملاذا مل يعصمهم هللا عز وجل و ه م
جياهدون يف سبيله ؟
 -2اجل واب :أن اإلنس ان يف ه ذه ال دنيا مكل ف ،أي أن ه مطال ب م ن
قب ل هللا ع ز وج ل حبم ل م ا في ه كلف ة و مش قة ،و أم ر ال دعوة
واجله اد يف س بيل هللا إلع الء كلمت ه م ن أه م متعلق ات التكلي ف،
ألن ه ال مع للعبودي ة إن مل يك ن هن اك تكلي ف ،و ه ذا اس تلزم
حتمل املشاق و جماهدة النفس و األهواء..
 -3و بن اء علي ه ك ان م ن واج ب عب اد هللا يف ه ذه ال دنيا حتقي ق أم رين
اثن ني :أوهلم ا :التمس ك ابإلس الم و إقام ة اجملتم ع اإلس المي
الص حيح ،اثني اً :س لوك الس بل الش اقة و اقتح ام املخ اطر و ب ذل
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امل ال م ن أج ل حتقي ق ذل ك ،أي أن هللا ع ز وج ل كلفن ا ابإلمي ان
ابلغاي ة ،و كلفن ا جبان ب ذل ك س لوك الوس يلة الش اقة الطويل ة
لتحقيق هذه الغاية.
 -4و ل و ش اء هللا جلع ل إقام ة اجملتم ع اإلس المي س هالً يس رياً ،و لك ن
الس ري يف ه ذه الس بيل ال ي دل عل ى أن ه ابع حيات ه و مال ه هلل ع ز
وج ل ي وم أن أعل ن إميان ه..و ألمك ن أن يتس اوى حينئ ذ امل ؤمن
واملنافق و الصادق و الكاذب ،فال فرق بينهم..
إذن ك ل م ا يالقي ه ال دعاة إىل هللا ع ز وج ل و اجملاه دون يف س بيل إقام ة
اجملتمع ،هو سنة إهلية منذ فجر التاريخ ،و هـذه السـنة تقتضـيها حكـم
ثالث:
أوالً :ص فة العبودي ة املالزم ة لإلنس ان هلل ع ز وج ل ،و ص دق هللا إذ
اإلنس إِهال لِي عبد ِ
اجلِ هن و ِْ
ون ﴾ [الذارايت]٥٦ :
يقول﴿ :وما خل ْقت ْ
ْ

اثنياً :صفة التكلي ف املتفرع ة ع ن ص فة العبودي ة .فم ن ك ان ع اقالً ابلغ اً
إال و هو مكلف من قبل هللا بتحقيق ش رعة اإلس الم يف نفس ه و حتقي ق
النظ ام اإلس المي يف جمتمع ه ،عل ى أن يتحم ل يف س بيل ذل ك كث رياً م ن
األذى و املشقة ،حىت يتحقق مع التكليف..
اثلث ـ ـاً :إظه ار ص دق الص ادقني و ك ذب الك اذبني ،فل و ت رك الن اس
لدعوى اإلسالم فقط و حمب ة هللا عل ى ألس نتهم فق ط ،الس توى الص ادق
و الص ادق والك اذب ،و لك ن الفتن ة و االب تالء ُه ا املي زان ال ذي ميي ز
الصادق عن الكاذب ،و صدق هللا إذ يقول ﴿ :أمل .أح ِسب النهاس أن
121

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

ي ْرتك وا أن ي قول وا آمنه ا وه ْم ال ي ْفت ن ون ﴾ [العنكب وت ]٢ :وق ال تع اىل:
اَّلل اله ِذين جاه دوا ِم نك ْم وي ْعل م
﴿أ ْم ح ِسْب ت ْم أن ت ْدخلوا ْ
اجلنهة ول هما ي ْعل ِم ه
صابِ ِرين ﴾ [آلعمران] ١٤٢ :
ال ه
 -5و إذا كانت هذه سنة هللا يف عباده ،فلن جتد لسنة هللا تب ديالً ح ىت
م ع أنبيائ ه وأص فيائه ،فم ن أج ل ذل ك أوذي رس ول هللا ص لى هللا
عليه وسلم و أصحابه و مات منهم من م ات رغ م عظ يم ق درهم و
فضلهم عند هللا..
 -6ف إذا أدرك ت طبيع ة ه ذا الع ذاب ال ذي يلق اه املس لم يف طريق ه إىل
إقام ة اجملتم ع اإلس المي ،علم ت أن ه ل يس هن اك عقب ات يص د
املس لم ع ن بل و غايت ه ،كم ا ق د يت وهم ال بعض ،ب ل ه و س لوك يف
الطري ق الطبيع ي ال ذي خط ه هللا تعاىل..فل ذا ال ينبغ ي للمس لم أن
ييأس إذا ما ع اا ش يئاً م ن املش قة أو احملن ة ،ه ذه املش قة منس جمة
مع طبيعة هذا الدين..
 -7على املسلمني أن يستبش روا ابلنص ر كلم ا ع انوا مزي داً م ن املش قة و
مزي داً م ن الض ر والنكب ات .و أتم ل فإن ك س تجد بره ان ذل ك يف
اجلنه ة ول هم ا أيْتِك ْم مث ل اله ِذين
قول ه تع اىل  :أ ْم ح ِس ْب ت ْم أ ْن ت ْدخلوا ْ
ض هراء وزلْ ِزل وا ح هىت ي ق ول الهرس ول
خل ْوا ِم ْن ق ْبلِك ْم م هسْت هم الْبأْس اء وال ه
ِ
اَّللِ أال إِ هن نص ر هِ
ب،
ص ر ه
ْ
واله ذين آمن وا مع ه م ىت ن ْ
اَّلل ق ِري ٌ
[البق رة ،]214:فق د ك ان ج واب أولئ ك ال ذين مل يفهم وا طبيع ة
العم ل اإلس المي ،و توُه وا أن ه ذا ال ذي يرون ه م ن األذى إمن ا ه و
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صر
عن وان ابتع ادهم ع ن النص ر..كان ج واب ه ؤالء  :أال إِ هن ن ْ
هِ
يب .. 
اَّلل ق ِر ٌ
 -8و هذا املع نفسه هو السر يف أن الن يب ص لى هللا علي ه وس لم بش ر
أص حابه أبن هللا س يفتح هل م ب الد الف رس وال روم ،و م ع ذل ك ف إن
هذه البالد مل تفتتح عليهم إال بعد وفاة الرسولص لى هللا علي ه وس لم
بزمن غري يسري ،و كان من مقتضى حمبة هللا لرس وله ص لى هللا علي ه
وسلم أن تفتتح تلك البالد يف حياته و بقيادت ه و حت ت إش رافه..لو
ال أن النصر م رتبط ابلق انون ال ذي ذك رانه ،و مل يك ن املس لمون يف
حي اة الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم ق د دفع وا أقس اد ال ثمن كل ه
النتصارهم يف بالد الشام ،و ال بد قبل النصر من دف ع ال ثمن كل ه،
و ل و ك ان رس ول هللا موج وداً بي نهم ،و ال ت رتبط مس ألة الفتوح ات
بقي ادة رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم ،و لك ن املس ألة أن ي ربهن
اَّلل ا ْش رتى ِم ن
املس لمون ص دق مب ايعتهم هلل ع ز وج ل  :إِ هن ه
اَّللِ
الْم ْؤِمنِني أنْفس ه ْم وأ ْم واهل ْم ِأب هن هل م ْ
اجلنه ة ي ق اتِلون ِيف س بِ ِيل ه
ف ي ْقت ل ون وي ْقت ل ون و ْع داً علي ِه ح ّق اً ِيف الته وراةِ و ِْ
األ ِْجني ِل،..
ْ
ْ
[التوبة]111:
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احملاضرة التاسعة :سياسة املفاوضات
يرج ع إىل الكت اب فقــه الســرية لل دكتور حمم د س عيد رمض ان الب وطي ص:
 ،82-80لقراءة النص الذي رواها بن هشام ،لطوهلا مل نذكرها هنا...
الدروس و العرب االجتماعية و الدينية املستفادة من هذه احلاثة
يف هذا املشهد الذي عرض م ن س ريته ص لى هللا علي ه وس لم ث الث دالالت
مهمة:
الداللة األوىل:
توض ح لن ا حقيق ة دع وة الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم و تفص لها و توض ح
لنا األهداف اليت قد خيفيها يف نفوسهم أرابب الدعوات اجلدي دة و املن ادون
ابإلص الح..هل الن يب ص لى هللا علي ه وس لم يض مر م ن وراء دعوت ه الوص ول
إىل مل ك ؟ أو لعل ه خيف ي نفس ه الوص ول إىل مس توى رفي ع م ن الزعام ة
والغ ..ك ل ه ذه االحتم االت ه ي بع ض الوس ائل ال يت حي اول م ن خالهل ا
املش ككون و حمرتف و الغ زو الفك ري..و لك ن هللا قط ع ك ل احتم ال و ك ل
وسواس اليت حياول من خالهل ا أن يش كك أع داء ه ذا ال دين يف رس الة الن يب
صلى هللا علي ه وس لم..لقد زع م كرمي ر و ف ان و فل وتن أن دواف ع حمم د ص لى
هللا علي ه وس لم م ن وراء دعوت ه كان ت الس يادة و املل ك ،متناس ني ه ذه
احلقيق ة التارخيي ة أبن حمم داً مل يطم ع يف ش يء م ن ذل ك ..و يظه ر ه ذا
واض حاً يف ك الم الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم هل م :م ا جئ ت مل ا جئ تكم ب ه
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أطل ب أم والكم وال الش رف ف يكم و ال املل ك عل يكم ،و لك ن هللا بعث ين
إل يكم رس والً و أن زل عل ي كت اابً ،وأم رين أن أك ون لك م بش رياً و ن ذيراً...و
يدل على نزاهة غرض الرسول صلى هللا عليه وسلم:
 -1أن معيشته احلياتية كانت مطابقة لكالمه صلى هللا عليه وس لم،
فه و مل يع رض ع ن املل ك بلس انه فق ط .ك ان ص لى هللا علي ه
وس لم بس يطاً يف مأكل ه و مش ربه مث ل الفق راء و املس اكني.
قال ت عائش ة رض ي هللا عنه ا فيم ا يروي ه البخ اري ( :لق د ت ويف
النيب صلى هللا عليه وسلم و ما يف ريف من ش يء أيكل ه ذو كب د
علي)
إال شطر شعري يف رف يل فأكلت منه حىت طال ّ
 -2ك ان بس يطاً يف للغاي ة يف ملبس ه و أاثث بيت ه ،ي ؤثر يف جنب ه
احلصري و ما انم قط على شيء وثري ،ح ىت إن نس اءه ص لى هللا
علي ه وس لم ج ئن إلي ه م رة يش تكني الفاق ة و يطالبن ه مبزي د م ن
النفق ة كمثيالهت ا م ن نس اء الص حابة ،ف أطرق مغض باً و مل جي ب
نت
ح ىت ن زل قول ه تع اىل  :اي أي ه ا النه ِيب ق ْل ِأل ْزو ِاج ك إِ ْن كْن ه
ت ِرْدن ْ
احلي اة ال دنْيا وِزين ت ه ا ف ت ع ال ْني أم تِّ ْعك هن وأس ِّر ْحك هن س راحاً
ِ
اَّلل أع هد
مج يالً .وإِ ْن كْن ه
اَّلل ورس وله وال دهار ْاآل ِخ رة ف ِإ هن ه
نت ت ِرْدن ه
لِْلمح ِسن ِ
ات ِمْنك هن أ ْجراً ع ِظيماً [ األحزاب ]29:فتال الرسول
ْ
ص لى هللا علي ه وس لم ه اتني اآليت ني عل يهن مث خ ريهن الع يش
مع ه عل ى ه ذه احلال ة أو اإلص رار عل ى مط البهن م ن النفق ة
وزايدة الزين ة و امل ال و حينئ ذ يف ارقهن و يس رحهن س راحاً
مجيالً .فاخرتن العيش معه معه على ما هو عليه .فكيف يش ك
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العقل بعد ه ذا كل ه يف ص دق نبويت ه ؟ و كي ف يص ح أن يت وهم
الفكر أبنه قد يكون مدفوعاً برغبة الزعامة أو الطمع يف املال ؟
الداللة الثانية :
 -1إن الش ريعة إلس المية تعب دتنا ابلوس ائل كم ا تعب دتنا ابلغ اايت،

-2

فليس لك أن تس لك إىل الغاي ة ال يت ش رعها هللا ل ك إال الطريق ة
املعين ة ال يت جعله ا هللا وس يلة إليها..فك ان م ن املمك ن يف ابب
احلكم ة و السياس ة أن يرض ى الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم
ابلزعام ة و املل ك كوس يلة إىل حتقي ق دع وة اإلس الم فيم ا يع د،
وال س يما أن للس لطان و املل ك وازع كب ري يف ال نفس ،و ه ذا
الذي حيرص عليه أرابب الدعوات يف هذه األايم ينتهزون فرص ة
الوص ول إىل احلك م لك ي يفرض وا م ذاهبهم و دع وهتم عل ى
الن اس..و لك ن الن يب ص لى هللا علي ه وس لم مل ي رض س لوك ه ذه
السياس ة و الوس يلة إىل دعوت ه..ألن ذل ك ين ايف مب ادئ ال دعوة
نفسها..و لو جاز ه ذا الس توى الص ادق و الك اذب يف دعوت ه
ابسم السياسة و احلكمة.
إن فلس فة ه ذا ال دين تق وم عل ى عم اد الش رف و الص دق يف
ك ل م ن الوس يلة والغاي ة ،فكم ا أن الغاي ة جي ب أن تك ون مبني ة
عل ى الص دق و الش رف و كلم ة احل ق ،فك ذلك الوس يلة جي ب
أن تك ون مبني ة عل ى الص دق و الش رف و كلم ة احل ق..و م ن
هنا حيتاج أرابب الدعوة اإلسالمية يف معظم حاالهتم و ظروفهم
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-3

-4

إىل التض حية و اجله اد ،ألن ه ذا الس بيل ال يس مح هل م ابلتع رج
كثرياً ذات اليمني وذات الشمال..
وم ن اخلط أ أن حتس ب أن مب دأ احلكم ة إمن ا ش رعت م ن أج ل
تس هيل عم ل ال داعي أو م ن تف ادي املفس ي و األتعاب..الس ر
يف مش روعية احلكم ة يف ال دعوة ه و س لوك أق رب الوس ائل إىل
عق ول الن اس..و إذا قام ت العث رات و العقب ات أم ام س بيل
ال دعوة ،فاحلكم ة حينئ ذ اجله اد و التض حية ابل نفس و
املال..احلكمة أن تضع الشيء يف مكانه..و هذا هو الفرق ب ني
احلكم ة و املخادع ة ....و قص ة الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم
م ع بع ض زعم اء ق ريش و عب د هللا ب ن أم مكت وم ش اهدة عل ى
هذه احلقيقة..
واخلالص ة أن ه ل يس ألح د م ن الن اس أن يغ ري ش يئاً م ن أحك ام
اإلسالم و مبادئه ابسم اتباع احلكمة و النصيحة يف الدعوة .إن
احلكم ة ال تعت رب حكم ة إال إذا كان ت مقي دة و منض بطة ض من
حدود الشريعة اإلسالمية.

الداللة الثالثة:
 -1موق ف الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم م ن تل ك املطال ب ال يت
طلبته ا ق ريش ش رطاً التب اع الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم ،و يف
ه ذا املوق ف كم ا ذك ر عام ة املفس رين ن زل قول ه تع اىل  :وق الوا
ل ْن ن ْؤِمن لك ح هىت ت ْفج ر لن ا ِم ن ْاأل ْر ِ
ض ي ْن بوع اً .أ ْو تك ون ل ك
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-2
-3

جنهةٌ ِم ْن َِني ٍل و ِعن ٍ
ب ف ت ف ِّج ر ْاأل ْهن ار ِخالهل ا ت ْف ِج رياً .أ ْو ت ْس ِقط
ال هس ماء كم ا زع ْم ت علْي ن ا كِس فاً أ ْو أتِْيت ِاب هَّللِ والْمالئِك ِة قبِ يالً.
أو يك ون ل ك ب ي ت ِم ن زخ ر ٍ
ف أ ْو ت ْرق ى ِيف ال هس م ِاء ول ْن ن ْؤِمن
ْ ٌ ْ ْ
ْ
لِرقِيِّ ك ح هىت ت ن ِّزل علْي ن ا كِت اابً ن ْق رأه ق ْل س ْبحان رِّيب ه ْل كْن ت
إِهال بش راً رس والً [ ، اإلس راء .]93-90 :و ل يس الس بب يف
عدم استجابة هللا هلم ما قد يظنه بعض الناس أن الرس ول ص لى
هللا عليه وسلم ما أويت معج زة إال معج زة الق رآن .و إمن ا الس بب
ه و أن هللا ع ز وج ل عل م أهن م يط البون ذل ك كف راً و عن اداً و
استهزاء ابلنيب صلى هللا عليه وسلم كما هو واضح يف أسلوهبم.
و ل و عل م ا هلل ف يهم ص دق الطل ب و حس ن الني ة حلق ق هل م
ذلك..
و لكن أمر قريش مطابق ملا وصفه هللا ع ز وج ل يف آي ة أخ رى:
 ول ْو ف ت ْحن ا عل ْي ِه ْم ابابً ِم ن ال هس م ِاء فظل وا فِي ِه ي ْعرج ون .لق الوا
ت أبْصاران ب ْل ْحن ن ق ْوٌم م ْس حورون[ احلج ر-14 :
إِهمنا س ِّكر ْ
]15
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احملاضرة العاشرة :احلصار اإلقتصادي
ورد أبس انيد خمتلف ة ع ن موس ى ب ن عقب ة ،ع ن اب ن إس حاق و ع ن غريُه ا
أمجعوا أمرهم على قتل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم و كلم وا يف ذل ك ب ين
هاشم و ب ين املطل ب ،و لك نهم أب وا تس ليمه ص لى هللا علي ه وس لم إل يهم..و
لتفاص يل اخل رب يرج ع إىل كت اب :فقــه الســرية لل دكتور حمم د س عيد رمض ان
البوطي ص.87 – 86 :
الدروس و العرب و العظات املستفادة من هذه احلادثة:
هذه القطعة الظاملة تص ور قم ة الش دة ال يت لقيه ا الن يب ص لى هللا علي ه وس لم
و أص حابه خ الل ث الث س نوات .و ق د رأين ا أن ب ين هاش م و ب ين املطل ب
ش اركوا املس لمني يف حتمله ا و مل يرض وا أن يتخل وا ع ن رس ول هللا ص لى هللا
عليه وسلم..
 و الس بب ال ذي دف ع بب ين هاش م و ب ين املطل ب لل دفاع ع ن الن يب
ص لى هللا علي ه وس لم ه و محي ة القراب ة و إابء ال ذل بغ ض النظ ر ع ن
العقيدة و الدين .فهؤالء أثروا أن جيمعوا يف قلوهبم بني شيئني اثنني:
األوىل :الثب ات عل ى الش رك و االس تكبار عل ى احل ق ال ذي ج اء ب ه
حمم د ص لى هللا علي ه وس لم..الثانيــة :االنص ياع للحمي ة ال يت ت دعو
إىل محاي ة القري ب م ن بطش ة الغري ب و ظلم ه ،حب ق ك ان أو
بباط ل..و املهــم أن تعلــم ان محايــة أقــارب رســول هللا صــلى هللا
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عليــه وســلم مل يكــن محايــة للرســالة الــيت بعــث هبــا ،و إمنــا كانــت
لشخصه من الغريب..

 أم ا املس لمون و عل ى رأس هم رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم فإمن ا
ص ربهم عل ى ذل ك االنص ياع ألم ر هللا و إيث ار اآلخ رة عل ى
ال دنيا..ويف ه ذا رد عل ى ال ذين يت أولون رس الة حمم د ص لى هللا علي ه
وس لم و أص حابه عل ى أهن ا ث ورة يس ار ض د مي ني ،أي ث ورة الفق راء
املضطهدين ضد األغنياء املرتفني ؟؟
 و ال رد عل ى ه ؤالء يك ون أبن ك ل م ن أتم ل يف سلس لة حلق ات
التعذيب واإليذاء لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم و للمسلمني فه و
يس تطيع أن جيي ب عل ى ض وئها أبهن ا مل تك ن ث ورة اقتص ادية أهلبه ا
اجلوع و قادها احلقد على جتار مكة..
 لقد عرض املشركون على حمم د ص لى هللا علي ه وس لم املل ك و الث راء
و الزعام ة عل ى أن يتخل ى ع ن ال دعوة إىل اإلس الم..فلماذا مل ي رض
صلى هللا عليه وسلم بذلك ؟ و هل يطمع أصحاب الث ورة اليس ارية
بش يء أكث ر م ن احلك م يك ون يف أي ديهم و امل ال يف جي وهبم..ففي
هذه احلقيقة التارخيية فيها رد قاطع على حمرتيف الغزو الفكري..
 و رد آخ ر ،نق ول هل م لق د قوط ع حمم د ص لى هللا علي ه وس لم و مع ه
أصحابه املسلمون عن سبيل كل معايش ة اقتص ادية و اجتماعي ة م ع
بين قومه..فلم ترتك سلعة تتس لل إىل أي ديهم و مل ي رتك طع ام ي دخل
بي وهتم ،ح ىت راح وا أيكل ون أوراق الش جر و ه م عل ى ذل ك
صابرون..أفهكذا يصنع أصحاب الثورة من أجل لقمة العيش ؟!!
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 و رد آخ ر ،نق ول هل م أن ه عن دما ه اجر الن يب ص لى هللا علي ه وس لم
إىل املدينة املنورة هو و أصحابه ،ترك وا امل ال و األرض و املمتلك ات
و جت ردوا م ن ك ل م ا يتعل ق ب ه الط امعون يف امل ال ،ال يبتغ ون ع ن
إمي اهنم ابهلل ب ديالً ،و ال يقيم ون وزانً ل دنيا و ملل ك أدبر..أفه ذا ه و
الدليل على أهنا ثورة يسارية قامت من أجل لقمة طعام ؟؟!!
 إذا ك ان املس لمون ق د متكن وا م ن ف تح ب الد ال روم و الف رس يف حقب ة
يس رية م ن ال زمن بع د أن ص دقوا هللا يف إس المهم ،أفيك ون ذل ك
دل يالً عل ى أهن م م ا أس لموا إال طمع اً بع رش ال روم و الف رس ؟! ل و
أهن م أرادوا م ن وراء إس المهم الوص ول إىل ش هوات ال دنيا مل ا حتق ق
هلم و ال اجلزء اليسري من معجزة ذلك الفتح..
 و ل و ك ان احلل م ال ذي ي راود املس لمني يف معرك ة القادس ية الوص ول
إىل الث روة ،مل ا دخ ل ربع ي ب ن ع امر رض ي هللا عن ه قص ر رس تم و مل ا
ق ال ل ه :إن دخل تم اإلس الم تركن اكم وأرض كم و أموالكم..أهك ذا
يقول من جاء ليستلب امللك و األرض و املال..
 لقد أكرمهم هللا تعاىل بطيبات الدنيا ألهنم مل يكونوا يفك رون هب ا ،و
إمنا كان تفكريهم منصرفاً إىل مرضاة هللا عز وجل..

 و املس ألة مب ا فيه ا ل يس إال حتقيق اً للق انون اإلهل ي ال ذي يق ول:
ِ
ض عِفوا ِيف ْاأل ْر ِ
ض و ْجنعله ْم أئِ هم ةً
است ْ
ون ِري د أ ْن من هن عل ى اله ذين ْ
و ْجنعلهم الْوا ِرثِني [ ، القصص.68 ]5:
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احملاضرة احلادية عشرة :أول هجرة يف اإلسالم
يرج ع إىل كت اب فقــه الســرية النبويــة ل :د .حمم د لق راءة ن ص الس رية ،ص:
92 – 91
العرب و العظات و الدروس املستفادة من هذه احلادثة
أنخذ من هجرة املسلمني إىل احلبشة ثالث دالالت:
الداللة األوىل:

 إن التمس ك ابل دين و إقام ة دعائم ه أس اس و مص در لك ل ق وة،
وه و الس ياج حلف ظ ك ل ح ق م ن م ال و أرض و حري ة و كرام ة،
وم ن أج ل ه ذا ك ان واج ب ال دعاة واملس لمني أن جين دوا ك ل
إمكاانهتم حلماية ه ذا ال دين ،و أن يض حوا ابل وطن واألرض وامل ال
واحلي اة حلف ظ العقي دة ،ألن ه إذا فق د ال دين أو غل ب مل يغ ن م ن
ورائ ه ال وطن وامل ال و األرض ،ب ل س رعان م ا ي ذهب ك ل ذل ك
أيضاً .و أم ا إذا ق وي ش أنه وقام ت يف اجملتم ع دعائم ه ف إن ك ل م ا
ك ان ق د ذه ب يع ود أق وى م ن ذي قب ل حي ث حيرس ه س ياج م ن
الكرامة و القوة..
 وق د ج رت س نة هللا يف الك ون عل ى م ر الت اريخ ا ،تك ون القق وى
املعنوية هي احلافظ ة للمكاس ب و الق وى املادي ة .ف إذا كان ت األم ة
غني ة يف خلقه ا و عقي دهتا الس ليمة ومبادئه ا االجتماعي ة
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الصحيحة ،فإن سلطاهنا املادي يغدو أكثر متاس كاً و أرس خ بق اء.
و إذا كان ت فق رية يف خلقه ا ،مض طربة يف عقي دهتا ،اتئه ة يف
نظمها ،فإن سلطاهنا املادي يغدو أقرب إىل االضمحالل والزوال.
 و قد جتد أمة اتئه ة يف عقي دهتا و ع ن ج ادة الص واب ،منحط ة يف
مس تواها اخللق ي واالجتم اعي –كأمريك ا و أوراب – و ه ي م ع
ذلك هي واقفة على ق دميها م ن حي ث الق وة و الس لطان امل ادي،
و لكنها يف احلقيقة متر بسرعة حنو اهلاوية..
 والسبب يف أنك ال حتس حبركة هذا املرور و سرعته ه و قص ر عم ر
اإلنس ان أم ام ط ول عم ر الت اريخ و األحق اب .و مث ل ه ذه احلرك ة
تبصرها عن التاريخ الساهر  ،ال عني اإلنسان الغافل..
 وقد جتد أمة جمردة من كل املقومات املادية من ثروة و وطن و مال
يف س بيل احلف اظ عل ى العقي دة الص حيحة و يف س بيل بن اء النظ ام
االجتماعي السليم ،ولكن بعد فرتة قصرية جتد أرابب هذه العقي دة
الصحيحة بسبب متس كها ابخلل ق و النظ ام االجتم اعي الس ليم ق د
اسرتجعت وطنها املسلوب و ماهلا املغصوب..
 وأن ت ل ن جت د ص ورة ص حيحة ع ن الك ون و احلي اة إال يف عقي دة
اإلس الم ال ذي ه و دي ن هللا لعب اده ،و ل ن جت د نظام اً اجتماعي اً
أعدل من نظام اإلسالم..
 فلذلك كان من أسس اإلسالم التض حية ابمل ال و ال وطن و احلي اة
يف س بيل حف ظ ذل ك النظ ام ،و م ن أج ل ذل ك ش رع مب دأ اهلج رة
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يف اإلس الم و أش ار الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم ألص حابه
ابخلروج من الوطن..
 واهلج رة نفس ها ض رب آخ ر م ن ض روب الع ذاب و األمل يف س بيل
ال دين ،فه ي ليس ت ه رابً م ن األذى و الراح ة ،و لكنه ا تب ديل
للمحنة إىل أن أييت الفرج..
 و مك ة يف ذل ك الوق ت مل يك ن دار إس الم ،ح ىت ال يق ول قائ ل
كي ف ت رك الص حابة دار اإلس الم و اجته وا إىل دار الكف ر ،فمك ة
واحلبشة و غريُها يف ذلك الوقت كانت سواء..
 أم ا حك م اهلج رة ،فه و ب ني احلرم ة و اجل واز و الوج وب .أم ا
الوج وب فيك ون عن د ع دم متك ن املس لم م ن القي ام ابلش عائر
اإلسالمية كالصالة و الصيام و احلج واألذان..و أما اجلواز فيكون
عندما يصيبه بالء يضيق ب ه ،فيج وز ل ه أن خي رج إىل ب الد إس المية
أخ رى – أو ح ىت غ ري إس المية بش رد ال تمكن م ن أداء الش عائر
الدينية والتعبدية  ،-أما احلرمة فتك ون عن دما تس تلزم هجرت ه إُه ال
69
واجب من الواجبات اإلسالمية..
الداللة الثانية:

 أنخ ذ منه ا حقيق ة العالق ة القائم ة ب ني م ا ج اء ب ه عيس ى علي ه
الس الم و س يدان حمم د ص لى هللا علي ه وس لم  .النجاش ي ك ان عل ى

 69للمزيد عن أحكام اهلجرة انظر تفسري القرطيب ،ج ،5ص ،35 :و أحكام القرآن البن العريب ،ج ،2ص:
887
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دي ن ع يس علي ه الس الم و ك ان خملص اً يف نص رانيته ،و ك ان م ن
مقتض ى ه ذا اإلخ الص أن ال ينتص ر مل ن ختتل ف عقي دهتم .فل و
ص حت تق والت النص ارى الق ائلني أبن عيس ى ه و ب ن هللا و أن ه
اثل ث ثالث ة ،لتمس ك هب ا النجاش ي ،و ه و م ن أخل ص النص ارى،
ولكن ه عل م بط الن ذل ك ،فألج ل ذل ك مل ي رد عل ى املس لمني
كالمهم ،و مل ينتصر ملطالب قريش..
 ولكننا مسعنا النجاشي يق ول عن دما مس ع الق رآن وم ا مسع ه م ن حي اة
عيسى بن مرمي :إن هذا و الذي جاء به عيسى بن مرمي ليخ رج م ن
مشكاة واحدة..يقول ذمل على مسمع من بطارق ة و علم اء الكت اب
الذين من حوله..
 وه ذا يؤك د م ا ه و اثب ت ب ديهياً ،م ن أن األنبي اء ج اؤوا بعقي دة
واح دة مل خيتلف وا حوهل ا قي د ش عرة ،ويؤك د لن ا أن اخ تالف أه ل
الكت اب فيم ا بي نهم ل يس إال م ن بع د م ا ج اءهم العل م بي نهم ،كم ا
قال هللا تعاىل.
الداللة الثالثة:
 أن ه جي وز للمس لمني أن ي دخلوا يف محاي ة غ ري املس لمني إذا دع ت
احلاجة إىل ذلك ،سواء أكان اجملري م ن أه ل الكت اب كالنجاش ي،
أم ك ان مش ركاً كأولئ ك ال ذين ع اد املس لمون إل يهم يف مك ة يف
محايتهم عندما رجعوا من احلبشة ،كأيب طالب عم رسول هللا ص لى
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هللا عليه وس لم و ك املطعم ب ن ع دي ال ذي دخ ل الرس ول ص لى هللا
عليه وسلم يف محايته عندما رجع من الطائف..
 و ه ذا مش رود حبك م البداه ة أبن ال يس تلزم م ن ه ذه احلماي ة
أضراراً ابلدعوة اإلسالمية أو تغيرياً ل بعض أحك ام ال دين أو س كواتً
على اقرتاف بعض احملرم ات .ودلي ل ذل ك عن دما طل ب أب و طال ب
م ن الن يب ص لى هللا علي ه وس لم أن ال يتح دث ع ن آهل ة املش ركني
بس وء ،فق د ق رر الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم أن خي رج م ن محاي ة
عمه أيب طالب – و هللا اي عم ل و وض عوا الش مس - ...و أىب أن
70
ال يسكت عن شيا جيب إيضاحه أو بييانه..

 70انظر :فقه السرية النبوية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ،ص94 -91 :
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احملاضرة الثانية عشرة :أول وفد إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يرج ع إىل كت اب فق ــه الس ــرية النبوي ــة للب وطي ص 96-90:لق راءة ن ص
السرية
العرب و الدالالت و الدروس
جيب أن يسرتعي انتباهنا خرب هذا الوفد أمران اثنان:
 أن ه يف ق دوم ه ذا الوف د إىل مك ة للق اء رس ول هللا ص لى هللا علي ه
وس لم و التع رف عل ى اإلس الم يف الوق ت ال ذي ك ان يع اين من ه
املسلمون من عذاب و إيذاء و تضييق ،داللة ابهرة على أن ما قد
يالقي ه أرابب ال دعوة اإلس المية يف ط ريقهم إىل هللا م ن املص ائب
واآلالم ال يع ين حب ال م ن األح وال اخليب ة و اإلخف اق ،و ال يس تلزم
التخاذل أو اليأس..
 أم ا الع ذاب فه و طري ق ال ب د م ن س لوكها للوص ول إىل النج اح
والنصر..
 لقد جاء هذا الوفد و كان ع ددهم ثالث ني و قي ل أربع ني رج الً م ن
النص ارى م ن تل ك الدول ة البعي دة و ع ربوا البح ر ليعلن وا ال والء
لل دعوة اجلدي دة ،و ليعلن وا بلس ان احل ال أن أع داء ال دعوة
اإلس المية مهم ا ض يقوا عل يهم و مهم ا زادوا يف أل وان الع ذاب،
فهؤالء لن يستطيعوا أن مينعوا هذه الدعوة من أن تعطي نارها ولن
يس تطيعوا أن أن مينع وا م ن انتش ارها يف مش ارق األرض و مغارهب ا.
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و أب و جه ل عل م هب ذه احلقيق ة ،وألج ل ذل ك ظه رت آاثر ذل ك
على لسانه ابلكلمات احلاقدة..
 م ا ه ي نوعي ة اإلمي ان ال ذي آم ن ب ه أف راد ه ذا الوف د؟ و ه ل ه و
إمي ان ال ذي خي رج م ن الظلم ات إىل الن ور ؟ الواق ع أن إمي اهنم ك ان
جمرد استمرار إلمياهنم السابق .فقد ك ان ه ؤالء عل ى ح د تعب ري رواة
السري أهل إجنيل يؤمنون ب ه و يس ريون عل ى هدي ه ،و اإلجني ل ك ان
أيمرهم ابتب اع الرس ول ال ذي أييت بع د عيس ى علي ه الس الم ،و ك ان
اإلجني ل يتح دث ع ن ص فات و ي زات ه ذا الن يب ،فك ان م ن
مقتض يات ذل ك اإلمي ان هب ذا الن يب و ه و حمم د ص لى هللا علي ه
وسلم.
 فإمي اهنم ابلن يب ص لى هللا علي ه وس لم مل يك ن عملي ة انتق ال م ن دي ن
إىل دي ن بس بب تفض يل أح دُها عل ى اآلخ ر ،و إمن ا ك ان اس تمراراً
حلقيق ة اإلمي ان بعيس ى علي ه الس الم و م ا أن زل إلي ه .و ه ذا مع
ق وهلم فيم ا حتكي ه اآلي ة الكرمي ة ﴿ :وإِذا ي ْت ل ٰى عل ْي ِه ْم ق الوا آمنه ا بِ ِه
احلق ِم ن هربِّن ا إِ هان كنها ِم ن ق ْبلِ ِه م ْس لِ ِمني ﴾[القص ص] ٥٣ :أي
إِنهه ْ
كنا مسلمني و مؤمنني هبذا ال ذي ي دعو إلي ه حمم د ص لى هللا علي ه
وسلم من قبل بعثته ،ألنه ا يدعو اإلجنيل إىل اإلميان به.
 و ه ذا ه و ش أن ك ل م ن متس ك متس كاً حقيقي اً مب ا ج ا ب ه موس ى
وعيس ى عليهم ا الس الم ،ألن اإلمي ان ابلت وراة و اإلجني ل يس تدعي
اإلميان ابلقرآن و حممد عليه السالم..
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 ول ذلك أم ر هللا رس وله حمم داً أن يكتف ي ب دعوة أه ل الكت اب إىل
اإلس الم مبج رد مط البتهم بتطبي ق م ا ق ي الت وراة أو اإلجني ل ،ق ال
تعاىل ﴿ :قل اي أ ْهل الْ ِكت ِ
اب ل ْس ت ْم عل ٰى ش ْي ٍء ح ه ٰىت ت ِقيم وا الته ْوراة
ْ
و ِْ
اإل ِجني ل وم ا أن ِزل إِل ْيكم ِّم ن هربِّك ْم ولي ِزي د هن كثِ ًريا ِّم ْن هم هم ا أن ِزل
اان وك ْف ًرا ف ال أتْس عل ى الْق ْوِم الْك افِ ِرين ﴾
إِلْي ك ِم ن هربِّ ك ط ْغي ً
[املائدة ]٦٨ :وهذا يقتضي أتكيد ما بيناه أكثر من مرة أن ال دين
احل ق واح د مل يتع دد من ذ خل ق آدم علي ه الس الم إىل بعث ة حمم د
ص لى هللا علي ه وس لم ،و أن كلم ة ( األداين الس ماوية ال يت
يستعملها بعض الناس ) ،ال مع هلا.

 نعم هناك شرائع مساوية متعددة ،كل شريعة مساوية انسخة للش ريعة
اليت قبلها ،و ينبغي أن ال َنلط بني ( ال دين ) ال ذي ه و العقي دة،
وب ني ( الش ريعة ) ال يت ه ي األحك ام الس لوكية املتعلق ة ابألحك ام
والعبادات.71..

 71راجع للمزيد :فقه السرية النبوية ،د/حممد سعيد رمضان البوطي ،ص96 -95:
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احملاضرة الثالثة عشرة :عام احلزن
وه و الع ام العاش ر م ن بعثت ه ص لى هللا علي ه وس لم فق د توفي ت في ه زوجت ه
خدجي ة بن ت خويل د رض ي هللا عنه ا ،و ت ويف في ه عم ه أب و طال ب ،و يق ول
بن سعد يف طبقاته " :و ك ان ب ني وف اة خدجي ة و أيب طال ب ش هر و مخس ة
أايم ".
و ق د كان ت خدجي ة رض ي هللا عنه ا كم ا ق ال ب ن هش ام وزي ر ص دق عل ى
اإلس الم ،يش كو الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم إليه ا و جي د عن دها أنس ه
وسلواه .أما أبو طالب  ،فقد كان عض داً و ح رزاً يف أم ره ،و ك ان انص راً ل ه
على قومه.
يق ول اب ن هش ام ":فلم ا هل ك أب و طال ب انل ت ق ريش م ن رس ول هللا ص لى
هللا علي ه وس لم م ن األذى م ا مل تك ن تطم ع يف حي اة أيب طال ب ،ح ىت
اعرتض ه س فيه م ن س فهاء ق ريش فنث ر عل ى رأس ه ت راابً ،و دخ ل رس ول هللا
ص لى هللا علي ه وس لم بيت ه و ال رتاب عل ى رأس ه ،فقام ت إح دى بنات ه
فجعلت تغسل عنه الرتاب و هي تبك ي ،و رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم
يقول هلا :ال تبكي اي بنية فإن هللا مانع أابك ".
ولقد أطلق النيب صلى هللا عليه وسلم على هذا العام اسم عام احلزن ،لش دة
ما كابد فيه من الشدائد يف سبيل الدعوة.
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العرب و العظات و الدروس:
ت رى ،م ا احلكم ة يف أن يتعج ل قض اء هللا ع ز وج ل يف اس تالب أيب طال ب
م ن احلي اة قب ل أن يش تد س اعد املس لمني يف مك ة ،ومعل وم أن ه ك ان حيم ي
الرسول صلى هللا عليه وسلم ق د اإلمك ان م ن كث ري م ن املص ائب والش دائد؟
و ك ذلك م ا احلكم ة يف أن يتعج ل قض اء هللا ع ز وج ل يف اس تالب زوجت ه
خدجية رضي هللا عنها و قد كان جيد عندها أنسه و سلواه ؟؟
اجلواب على هذين السؤالني هو و هللا أعلم:
 -1فل و بق ي أب و طال ب عل ى قي د احلي اة حيم ي اب ن أخي ه إىل أن تق وم
الدول ة اإلس المية يف املدين ة املن ورة ،لك ان يف ذل ك م ا يت وهم أن أاب
طالب كان من وراء هذه الدعوة ،ولتوهم أنه هو ال ذي ك ان ي دفعها
إىل اإلم ام و حيميه ا مبكانت ه العالي ة و س لطانه الكب ري ،و إن ك ان مل
يعل ن إميان ه ،و رمب ا ج اء م ن يطي ل و ي تكلم و يب ني احل ظ احلس ن
الذي هتيأ له الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم يف دعوت ه ،بس بب محاي ة
عن ه ل ه ،بينم ا مل يتهي أ ه ذا احل ظ لغ ريه م ن املس لمني ،ألهن م أوذوا
وهو حمفوظ اجلانب و مسرتيح البال .و لقد اقتضت حكمة هللا عز
وجل يف فقد الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم لعم ه أيب طال ب وزوجت ه
خدجية أن تتجلى حقيقتان هامتان:
 -2أن احلماية و النصر إمنا أييت كل ذلك من عند هللا عز وجل .ولق د
تعهد هللا عز وجل أن يعصم رسوله م ن املش ركني و األع داء ،فس واء
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أوجد هناك من حيميه أم مل يوجد فهو صلى هللا عليه وس لم معص وم
من الناس و ستبلغ دعوته من النصر والتوفيق..
و ليس مع العصمة من الن اس أن ال ي رى م نهم إي ذاء أو ع ذاابً أو
اضطهاداً ،و غنما مع العصمة اليت ذكره ا هللا ع ز وج ل يف الق رآن

اَّلل ي ع ِ
ص مك ِم ن النه ِ
اَّلل ال ي ْه ِدي الْق ْوم
اس إِ هن ه
﴿و ه ْ
الْكافِ ِرين﴾[املائ دة ،]٦٧ :ه و العص مة م ن القت ل ،و أي ص د أو

-4

-5

عدوان م ن ش أنه إيق اف ال دعوة اإلس المية .وق د قض ت حكم ة هللا
ع ز وج ل أن ي ذوق األنبي اء م ن ذل ك ق دراً غ ري يس ري ،و ذل ك ال
ين ايف العص مة ال يت ذكره ا هللا ع ز وج ل ،و ق د ق ال هللا ع ز وج ل
ِ
ض ع ِن الْم ْش ِركِني إِ هان كفْي ن اك
اص د ْع مب ا ت ْؤمر وأ ْع ِر ْ
لنبي ه  :ف ْ
اَّللِ إِ ٰهلًا آخ ر فس ْوف ي ْعلم ون ولق ْد
الْم ْست ْه ِزئِني اله ِذين ْجيعلون م ع ه
ن عل م أنه ك ي ِ
ض يق ص ْدرك ِمب ا ي قول ون فس بِّ ْح ِحب ْم ِد ربِّ ك وك ن ِّم ن
ْ
ال هس ِ
اج ِدين و ْاعب ْد ربهك ح ه ٰىت أيْتِيك [ ، احلجر.]98-97 :
و أيض اً اقتض ت حكم ة هللا ع ز وج ل أن يالق ي الرس ول ه ذه
الش دائد و ه ذه احمل ن ،ليك ون أس وة م ن بع ده ألرابب ال دعوة
اإلس المية ابلص رب و حتم ل األذى .فل و اس رتاح الرس ول ص لى هللا
علي ه وس لم و ل ومل يص به ش يء م ن ه ذه الش دائد ،لطم ع أرابب
ال دعوة اإلس المية أن يس رتحيوا كم ا اس رتاح الرس ول ص لى هللا علي ه
وسلم.
و هذا الشعور خيفف طري ق احملن ة ال يت يس ري عليه ا املس لمون ،ألهن م
ي ذوقون م ا ذاق ه الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم يف طري ق ال دعوة ،و

142

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

-6

-7

أوذوا كم ا أوذي رس ول هللا ص لى هللا علي ه وس لم .فمهم ا أص اب
املس لمني م ن أمل الس خرية و اإلهان ة ،فه م ق د رأوا الرس ول ص لى هللا
علي ه وس لم ق د الق ي ال رتاب عل ى رأس ه يف وس ط الس وق و ي ذهب
إىل البي ت و تق وم إح دى بنات ه فتغس ل ال رتاب ع ن رأس ه .كم ا
سيتض ح ذل ك جلي اً يف هج رة الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم إىل
الطائف.
بع ض الن اس حيس بون أن تس مية الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم هل ذا
العام بعام احلزن ،ه و جم رد لفق د الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم لعم ه
و زوجت ه ،فرمب ا وج دوا يف ذل ك ذريع ة إىل إقام ة عالم ات للح زن و
احلداد عل ى م واتهم م دة طويل ة ؟! و الواق ع أن ه ذا خط أ يف الفه م
و التقدير .
اجل واب عل ى ذل ك :إن الرسولص لى هللا علي ه وس لم مل حي زن عل ى
فراق عمه و زوجه ذلك احلزن الشديد ،و مل يطلق عل ى تل ك الس نة
عام جملرد أنه فقدُها .و إمنا سبب ذلك بسبب انغالق معظم أبواب
الدعوة اإلس المية يف وجه ه ،فعم ه ك ان يف تح جم االت كث رية لل دعوة
و اإلرش اد و التعل يم .أم ا بع د وفات ه فق د س دت تل ك األب واب
واجمل االت .فمهم ا ح اول يف نش ر ال دعوة فق د ك ان جي د الص د و
الع دوان ،و مل يك ن أيت ابلنتيج ة م ن الوظيف ة ال يت كلف ه هللا هب ا،
فك ان حي زن ج داً لع دم إمي اهنم ابحل ق ال ذي ج اء ب ه ،و ك ان ي ذهب
نفس ه عل يهم حس رات لع دم اس تجابتهم ،فألج ل مس ي ه ذا الع ام
بع ام احل زن – ..و يب دو يل و هللا أعل م ،أن الرس ول ص لى هللا علي ه
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72

وس لم ك ان حي زن جبان ب ذل ك ج داً ،أيض اً بس بب فق د عم ه و
زوجته ،و ال نستطيع اجلزم أبن حزنه صلى هللا عليه وسلم كان فق د
لعدم استجابتهم للدعوة ،ألنه بشر مثلنا صلى هللا عليه وسلم-
و لع ل ه ذه اآلايت القرآني ة جتل ي لن ا ه ذه احلقيق ة التارخيي ة .ق ال
تع اىل  :ق ْد ن ْعل م إِنه ه لي ْحزن ك اله ِذي ي قول ون ف ِإ ههن ْم ال يك ِّذبونك
ِ
ت هِ
ول ِك هن الظهالِ ِمني ِ اي ِ
ت رس ٌل ِم ْن ق ْبلِ ك
اَّلل ْجيح دون .ولق ْد ك ّذب ْ
فص ربوا عل ى م ا ك ِّذبوا وأوذوا ح هىت أاته م نص ران وال مب ِّدل لِكلِم ِ
ات
ْ ْ
اَّللِ ولق ْد ج اءك ِم ْن ن ب ِأ الْم ْرس لِني .وإِ ْن ك ان ك رب علْي ك إِ ْعراض ه ْم
ه
ِ
اس تط ْعت أ ْن ت ْب تغِ ي ن فق اً ِيف ْاأل ْر ِ
ض أ ْو س لهماً ِيف ال هس م ِاء
ف ِإن ْ
اَّلل جلمعه ْم عل ى ا ْهل دى ف ال تك ون هن ِم ن
ف ت أْتِي ه ْم ِ ي ٍة ول ْو ش اء ه
72
اجل ِ
اهلِني [ األنعام ]35-33:وهللا أعلم
ْ

للمزيد راجع :فقه السرية الينوبة للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ،ص ،99 – 97 :كذلك كتاب:

السرية النبوية أليب احلسن الندوي ،ص ،141- 140 :و أيضاً كتاب :فقه السرية للشيخ حممد الغزايل95 ،
97144
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احملاضرة الرابعة عشرة :هجرة الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل الطائف
يرج ع إىل كت اب فق ــه الس ــرية لل دكتور حمم د س عيد رمض ان الب وطي ص:
107- 100
الدروس و العرب املستفادة من احلادثة
إذا أتملن ا يف ه ذه اهلج رة ال يت ق ام هب ا الن يب ص لى هللا علي ه وس لم و م ا
انط وت علي ه م ن الع ذاب ال ذي رآه الن يب ص لى هللا علي ه وس لم نس تخلص
هذه األمور التالية:
 -1إن ك ل م ا ك ان يالقي ه الن يب ص لى هللا علي ه وس لممن خمتل ف
ألوان احملنة إمنا يعترب ذلك من مجلة أعماله التبليغي ة للن اس..فهو
صلى هللا عليه وسلم كما جاء ليخربان عن العقيدة الص حيحة و
عن الكون و عن خالقه و ع ن أحك ام العب ادات و األخ الق و
املع امالت ،فه و ص لى هللا علي ه وس لم ك ذلك ج اء ليبل غ الن اس
ع ن الص رب و املص ابرة و كيفي ة تطبيقهم ا ،ال ذين أم ر هللا ع ز
ِ
اص ِربوا وص ابِروا ورابِط وا واتهق وا
وجل هبما﴿ :اي أي ها الهذين آمن وا ْ
اَّلل لعلهك ْم ت ْفلِح ون ﴾ [آلعم ران .] ٢٠٠ :وأيض اً الن يب ص لى
ه
هللا علي ه وس لم عن دما ق ال لن ا و ألص حابه ( خ ذوا ع ين
مناسككم ) ،فكأن ه ص لى هللا علي ه وس لم أراد أن يق ول لل دعاة
م ن بع ده ( :اص ربوا كم ا رأيتم وين أص رب) .فالرس ول ص لى هللا

145

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

-2

علي ه وس لم ك ان يعل م أص حابه و أمت ه ف ن الص رب عل ى مجي ع
الشدائد و املكاره يف سبيل هللا عز و جل ،و أنه صلى هللا عليه
وسلم مل ينتقم من هؤالء السفهاء الذين آذوه ،و قد كان بوسعه
أن يفعل ذلك عندما جاءه جربيل عليه الصالة و الس الم مبل ك
اجلب ال لك ي ين تقم م نهم ،و لكن ه ص لى هللا علي ه وس لم رف ض
ذل ك ق ائالً :ب ل أرج و أن خي رج هللا م ن أص الهبم م ن يعب د هللا
وحده بال يشرك به شئياً..
أما شكواه ص لى هللا علي ه وس لم إىل رب ه ع ز وج ل ال ت دل عل ى
امللل و الضجر ،ألن الش كوى إىل هللا ع ز وج ل ن وع م ن التعب د
و التض رع إىل هللا تع اىل ،و للمح ن و املص ائب حك م كث رية،
منه ا أهن ا تس وق ص احبها و تدفع ه إىل ابب هللا تع اىل ة تلبس ه
جلباب العبودية ،فليس بني الص رب عل ى املك اره و الش كوى إىل
هللا تعاىل أي تعارض ،فالرسول صلى هللا عليه وس لم علمن ا ك ال
األم رين .إن ال نفس البش رية مهم ا تس امت فه ي ال تتج اوز
دائ رة بش ريتها ،فه و جمب ول يف أص ل فطرت ه عل ى اإلحس اس
والشعور بلذة النعيم و أمل الع ذاب ،فه و ي ركن إىل األول و يف زع
من الثاين ،أما الرسول صلى هللا عليه وس لم فك ان يفض ل الث اين
أي الع ذاب عل ى النع يم إرض اء لوج ه رب ه و أداء حل ق العبودي ة
عليه ،و ال شك أهنذا هو من اد احلص ول عل ى الث واب و ظه ور
مع التكليف عليه..
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إذا أتملن ا ه ذا املش هد م ن س ريته ص لى هللا علي ه وس لم جن ده أن
هللا عز وجل مل يرد أن يرتك نبيه ص لى هللا علي ه وس لم أن يص يبه
املل ل و الي أس بس بب الت أمل والض جر..فبعد أن لق ي م ن
س فهائهم أل واانً م ن الع ذاب ،فإنن ا جن د ذل ك الرج ل النص راين
(ع داس) نوع اً م ن التس لية و التبش ري اإلهل ي عن دما ج اءه يقب ل
رأس ه ويدي ه و رجلي ه و ج اء بطب ق م ن العن ب ،و ذل ك عن دما
أخربه النيب صلى هللا عليه وسلم أبنه ن يب مث ل ن يب هللا ي ونس ب ن
مىت..و كذلك ابنا ربيع ة ب ن عتب ة ك اان م ن أل د أع داء اإلس الم،
ولكنهم ا وافق ا أخ رياً عل ى تق دمي طب ق م ن العن ب ل ه ص لى هللا
عليه وسلم.
إن ما كان يفعل ه زي د ص لى هللا علي ه وس لم ب ن حارث ة رض ي هللا
عنه من وقاي ة للرس ول ص لى هللا علي ه وس لم من وذج مل ا ينبغ ي أن
يك ون علي ه ح ال املس لم ابلنس بة لقائ د ال دعوة م ن محايت ه ل ه
بنفسه و دفاعه عنه و إن اقتضى ذل ك التض حية حبيات ه .و بن اء
على ذل ك فإن ه ينبغ ي أن يك ون هنال ك ق ادة لل دعوة اإلس المية
يف ك ل عص ر و زم ن ،خيلف ون قي ادة الن يب ص لى هللا علي ه وس لم
يف الدعوة ،فعلى املسلمني كلهم أن يكونوا م ن ح وهلم جن وداً و
حراساً خملصني هلم ،يفدون ه ابألم وال و األنف س كم ا ك ان ش أن
املسلمني مع الرسول صلى هللا عليه وسلم.
إن قصة استماع نف ر م ن اجل ن و ه و يص لي يف ج وف اللي ل أو
صالة الفجر دليل على وجود اجلن و أهنم مكلفون و أن منهم
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م ن آم ن ابهلل و رس وله و مه م م ن كف ر و مل ي ؤمن .وه ذا خ رب
قطع ي ق د حت دثت نص وص الق رآن عنه ا يف ص در س ورة اجل ن و
س ورة األحق اف  .31- 29و عل ى املس لم أن ي ؤمن بوج ود
اجل ن وأبهن م كائن ات حي ة كلفه م هللا تع اىل بعبادت ه كم ا كلفن ا،
ولك ن هللا ع ز وج ل جع ل وج ودهم غ ري خاض ع للطاق ة البش رية
ال يت بثه ا يف أعينن ا ،و معل وم أن أعينن ا تبص ر أنواع اً معين ة م ن
املوجودات بقدر معني و بشرود معينة .و أمجع املس لمون عل ى
أن إنكار اجلن أو الشك يف وجودهم يستلزم ال ردةو اخل روج ع ن
اإلسالم ،ألنه إنكار لشيء علم من الدين ابلضرورة.
و يف عودت ه ص لى هللا علي ه وس لم إىل مك ة و عن دما س أله زي د
متعجب اً كي ف تع ود اي رس ول هللا إىل مك ة و ه م أخرج وك !؟
فقد أجابه النيب صلى هللا عليه وسلم بثق ة و اطمئن ان ( :اي زي د
إن هللا جاعل ملا ترى فرجاً و خمرجاً ،وإن هللا انصر دينه ومظهر
نبيه ) .فكل ما ع اانه الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم م ن القس وة
والش دة مل يك ن ل ه أي أتث ري عل ى ثقت ه ابهلل تع اىل أو عل ى ق وة
العزمية اإلجيابية يف نفسه ،و هذه العزمية ليست عزمية بش ر أويت
طبعه مزيداً من التحمل ،و لكنها يقني النبوة كان اثبتاً يف قل ب
النيب صلى هللا عليه وسلم ..فيجب علينا أن ال تصدان العقبات
و احمل ن يف طري ق ال دعوة اإلس المية ع ن الس ري ،و جي ب أن ال
تبث فينا روح الكسل و الدعة ما دما نس ري عل ى ه دى اإلمي ان
ابهلل تع اىل ،ألن م ن اس تمد ق وة اإلمي ان م ن اهلل ج دير أن ال
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يع رف الي أس و الكس ل ،فم ا دام هللا ع ز وج ل ه و اآلم ر ف ال
ش ك أن ه ه و الناص ر أيض اً .و إمن ا أييت الكس ل والي أس م ن م ن
املب ادئ األخ رى ال يت مل أيم ر هللا ب ه ،ألن الع املني يف مث ل ه ذه
األحوال يعتمدون على قوهتم اخلاصة و جهودهم الشخص ية ،و
ه ذا معل وم أبن للجه ود البش رية ق درة حم دودة معين ة فم ن
الطبيع ي أن ينقل ب ك ل م ن الق وة و التص ميم بس بب املع اانة و
73
احملن إىل أيس و ختاذل نظراً ملقياس القوة البشرية..

 73للمزيد انظر املرجع السابق ،ص ،107 -100 :و انظر فقه السرية للشيخ حممد الغزايل ص،99-97 :

وانظر :السرية النبوية أليب احلسن الندوي ص146- 141 :
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و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العالني
املدينة املنورة 01.05.2006
-----------------------ومت مراجعة هذه الدراسة مرة أخرى ضحوة يوم السبت  3ذي احلجة
 1436هـ واملوافق  – 2014/09/27الدوحة – قطر

وأيضا أضفت إىل هذه احملاضرات بعض الفوائد واحلمد هلل مرة أخرى
يوم  15أغسطس  2016بدوحة اخلري والربكة يف قطر
وأسأل هللا أن يتقبلها مين إنه تعاىل مسيع قريب و آخر دعواان أن احلمد
هلل رب العاملني
خادم القرآن واملسلمني
الدكتور خري الدين خوجة الكوسويف
األستاذ املشارك للتفسري وعلوم القرآن
كلية اجملتمع – الدوحة  -قطر
و كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر سابقا
للتواصل يرجى زايرة موقعي الشخصي
www.drhafezi.net
أو املراسلة على العنوان التايل

email: drhafezi68@gmail.com
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إشراقات فكرية تربوية دينية ثقافية معاصرة
بقلم
الدكتور خري الدين خوجة ( الكوسويف )
أستاذ التفسري وعلوم القرآن املشارك
أستاذ التفسري وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية بكلية اجملتمع  -قطر
(وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة قطر
وجامعة طيبة – ابملدينة املنورة ،وجامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية
بسلطنة برواني ،واجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي (سابقا)
2008
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا و على آل ه وأص حبه و م ن
وااله .الله م أخرجن ا م ن ظلم ات ال وهم وأكرمن ا بن ور الفه م واجعلن ا ن
يستمعون القول فيتبعون أحسنه ،أما بعد؛
فه ذه ابق ة م ن املق االت واملق ابالت الشخص ية واحل وارات الفكري ة
والديني ة والثقافي ة نش رت يف بع ض الص حف واجمل الت العربي ة يف الكوي ت
والبح رين واململك ة العربي ة الس عودية .تناول ت فيه ا بع ض القض ااي الراهن ة
واملهم ة يف عص ران احلاض ر م ن وجه ة النظ ر اإلس المية والتعددي ة الفكري ة
والثقافي ة .ه ذه املق االت و احل وارات انقش ت موض وع احل وار و العومل ة
واإلره اب و والتش دد والوس طية والتعل يم والرتبي ة ودور اإلس الم يف محاي ة
احلضارة الغربية من االهنيار والشيخوخة والزوال ،كما أهنا تطرقت إىل مع اانة
املس لمني األلب ان يف كوس وفا والبوس نيني يف اجلزي رة البلقاني ة يف ظ ل النظ ام
الش يوعي اليوغس اليف واملس لمني عموم ا يف الع امل .ال ش ك أن ه ذه
املوض وعات حتت اج إىل تس ليط مزي د م ن األض واء ،إال أن ه ميك ن الق ول أبهن ا
تعت رب أطروح ات ونظ رات جدي دة م ن وجه ة النظ ر اإلس المية م ن ابح ث
عايش و واجه تلك التحدايت والثقافات عن قرب .أسأل هللا تبارك وتع اىل
أن جيع ل ه ذا الكت اب يف مي زان حس نايت و أن ين ال إعج اب واستحس ان
القراء ،إنه تعاىل مسيع قريب جميب و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
و كتبه .د/خري الدين خوجة
املدينة املنورة  1430/4/3ه املوافق 2009/03/31
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صحيفة الوقت البحرينية  -يومية سياسية مستقلة
العدد  -718اجلمعة غرة صفر  1429هـ  8 -فرباير 2008
»إشراقات«
الباحث اليوغساليف خري الدين خوجة يف حوار مع «الوقت»:
العوملة آخر مناذج استعباد البشريية وجيب رفضها
()3-1
الوقت  -اندر املرتوك:

يتوافق الدكتور خري الدين خوجة ،أستاذ الدراسات اإلسالمية يف
جامعة طيبة يف اململكة العربيّة السعوديّة ،مع القول أبن العوملة هتدف إىل
يتحرك ''ككائن عضوي ،تندفع أعضاؤه ،بطبيعة
إنتاج جمتمع جاهلي ،وهو ّ
وجوده وتكوينه ،للدفاع الذايت عن وجوده وكيانه'' ،وبناءً عليه يذهب
خوجة إىل أنه ''ال ميلك اإلسالم أن يواجههم إال يف صورة جمتمع آخر له
ذات اخلصائص ،ولكن بدرجة أعمق وأمنت وأقوى'' .وإذ حي ّدد مجلة من
املواصفات اليت جتعله يرفض مصطلح العوملة مجلةً وتفصيالً؛ فإن خوجة
154

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

كل الطروحات القائمة ،مؤكداً على أن
يطرح اإلسالم خيارا بديالً عن ّ
يغري حالة األفراد عندما يصدقون يف التعامل معه ،ويغري حالة
''اإلسالم ّ
اجملتمعات عندما تصدق يف تطبيق أحكامه'' ،ويف خصوص هتديدات
العوملة هلويّة املسلمني يرى أبنه كي ''نثبت أمام الثقافات الواردة واهلدامة،
البد من توحيد اجلهود املبذولة من مراكز التوجيه والتأثري يف األمة
ومؤسساهتا كافة ،وال ميكن يف التغيري اإلسالمي حنو األفضل أن يدعو
واحد إىل اخلري ويدعو عشرة إىل الشر''.؟
يواجه العامل اإلسالمي اليوم خماطر حقيقية على مستوى هويته الثقافية
واحلضارية ،حيث تته يدده العوملة يف صميم وعيه الديين وحمتوايت

منوذجه الكوين.

ما هو أوالً تشخيصكم املوجز ألوضاع املسلمني يف العامل اإلسالمي؟
بسم هللا الرمحن الرحيم
إن ا ال شك فيه ،أن العامل اإلسالمي واملسلمني قاطبة ميرون حبقبة
اترخيية سوداء ،صعبة وحمرجة للغاية ،وأهنم حقاً قد أصاهبم وهن شديد،
حبيث يصبح اللبيب حريان على وصف هذه احلقبة وبيان حالتها املأساوية.
التفرق والتشرذم بني
حيث االبتعاد عن تعاليم اإلسالم وقيمه ،و ّ
التمزق و ّ
املسلمني ،وحيث التخلف والرجعية واجلمود يف الصناعة واإلنتاج ،وانتشار
الفقر املدقع والبطالة يف صفوف املسلمني ،وحيث الذل واهلوان املهيمن
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على الدول اإلسالمية عموما ،واملؤسسات الدينية والعلمية خصوصا،
وحيث االستعمار واالستبداد يف األراضي اإلسالمية ،وحيث النهب
والسرقة للثروات و تلكات املسلمني ،وحيث السجن والقتل والقصف
والتشريد ومطاردة ومالحقة للمسلمني أينما حلوا وارحتلوا ،وحيث اهلجوم
الشرس على القرآن ونيب اإلسالم من قبل وسائل اإلعالم الغربية ،املرئية
واملسموعة واملقروءة ،وحيث االستخفاف والسخرية مبقدسات اإلسالم
واملسلمني ..أقول أصبحت هذه الظواهر يف عصر العوملة أو اجلاهلية
الراهنة ،لألسف الشديد ،إحدى أشهر مسات املسلمني والعامل اإلسالمي
ّ
يف العصر احلديث .هل فعالً ميكن النظر إىل العوملة على أهنا حت يٍّد حقيقي

عز وجل يف
يف هذا اإلطار؟ أي جاهلية جديدة كما ي
تعربون؟ .يقول هللا ّ
اَّلل متِم نوِرهِ ول ْو ك ِره
كتابه الكرمي﴿ :ي ِريدون لِيطْ ِفئوا نور ا هَّللِ ِأبفْ و ِاه ِه ْم و ه
الْكافِرون ﴾[الصف ،] ٨ :وقال تعاىل ﴿ :لت ِجد هن أش هد الن ِ
هاس عداوًة
لِّله ِذين آمنوا الْي هود واله ِذين أ ْشركوا ولت ِجد هن أقْ رهبم هموهد ًة لِّله ِذين آمنوا اله ِذين
قالوا إِ هان نصار ٰى ٰذلِك ِأب هن ِمْن هم قِ ِس ِ
اان وأ ههن ْم ال ي ْستكِْربون﴾
يسني ورْهب ً
ْ ّ
[املائدة ]٨٢ :ويقول سبحانه أيضاً﴿ :واله ِذين كفروا ب ْعضه ْم أ ْولِياء ب ْع ٍ
ض
إِهال ت ْفعلوه تكن فِْت نةٌ ِيف ْاأل ْر ِ
اد كبِريٌ ﴾ [األنفال .]٧٣ :وروى
ض وفس ٌ
اإلمام أمحد يف مسنده من حديث ثوابن رضي هللا عنه ،قال :قال رسول
هللا صلى هللا عليه وسلم( :يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق،
كما تداعى األكلة على قصعتها ،قال :قلنا :اي رسول هللا؛ أمن قلة بنا
يومئذ؟ قال( :أنتم يومئذ كثري ،ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل ،تنزع
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املهابة من قلوب عدوكم ،وجيعل يف قلوبكم الوهن) قال :وما الوهن؟ قال:
(حب الدنيا ،وكراهية املوت).
وللعلماء واملفسرين يف تفسري اآلايت السابقة ،والسيما تفسري آية
األنفال اليت سبق ذكرها كالم مجيل ،أرى من األُهية مبكان اقتباس بعض
الفقرات من تفاسريهم حىت نكون على بينة من األمر يف كيفية مواجهة
حتدي العوملة أو اجلاهلية احلديثة املتطورة ،ومن مث بيان السبل الكفيلة
واحملافظة للهوية اإلسالمية .قال العلماء :إن املنهج احلركي هلذا الدين يواجه
الواقع دائماً بوسائل مكافئة ،وهو منهج متحرك مرن ،ولكنه متني واضح،
يل
والذين يلتمسون فيه ما يواجهون به الواقع يف كل حالة لن يضطروا إىل ّ
أعناق النصوص وأتويلها أتويالت أتابها! وإمنا املطلوب هو تقوى هللا،
والتحرج من تطويع دينه لواقع الشر اجلاهلي ،واهلزمية به والوقوف به موقف
الدفاع ..ومن أجل أن اجلاهلية ال تتمثل يف «نظرية» جمردة ،ولكن تتمثل
يف جتمع حركي على هذا النحو؛ فإن حماولة إلغاء هذه اجلاهلية ،ورد الناس
إىل هللا مرة أخرى ،ال جيوز  -وال جيدي شيئاً  -أن تتمثل يف «نظرية»
جمردة .فإهنا حينئذ ال تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعل واملتمثلة يف جتمع
حركي عضوي ،فضالً على أن تكون متفوقة عليها ..بل ال بد هلذه احملاولة
اجلديدة أن تتمثل يف جتمع عضوي حركي أقوى يف قواعده النظرية
والتنظيمية ،ويف روابطه وعالقاته ووشائجه من ذلك التجمع اجلاهلي القائم
فعالً ..ألن وجود اجملتمع املسلم ال يتحقق إال هبذا .ال يتحقق مبجرد قيام
القاعدة النظرية يف قلوب أفراد مهما تبلغ كثرهتم؛ ال يتمثلون يف جتمع
عضوي متناسق متعاون؛ له وجود ذايت مستقل ،يعمل أعضاؤه عمالً
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عضوايً  -كأعضاء الكائن احلي  -على أتصيل وجوده وتعميقه وتوسيعه؛
وعلى الدفاع عن كيانه ضد العوامل اليت هتاجم وجوده وكيانه ..ومل يوجد
قط يف صورة «نظرية» جمردة عن هذا الوجود الفعلي ..وهكذا ميكن أن
يوجد اإلسالم مرة أخرى ..وال سبيل إلعادة نشأته يف ظل اجملتمع اجلاهلي
يف أي زمان ويف أي مكان ،بغري الفقه الضروري لطبيعة نشأته العضوية
احلركية ..وكما أن اجملتمع املسلم جمتمع عضوي حركي متناسق متكافل
متعاون يتجمع يف والء واحد ،فكذلك اجملتمع اجلاهلي :والذين كفروا
بعضهم أولياء بعض.
موافقتكم على هذا التوصيف للعوملة يتطلب توضيحاً فكرايً
أعمق للعوملة .ما هو مفهومها الفلسفي وبنيتها التارخيية يف نظركم؟
ابلفعل ،وحنن أمام هذا التيار الثقايف الديين الفكري اجلارف ،أو
نبني مع ثقافة العوملة واملراد من ذلك
اجلاهلية بثوهبا اجلديد؛ حيسن بنا أن ّ
اجنر وراءه كثري من املفكرين واملثقفني ،داعني
املصطلح الفضفاض ،والذي ّ
إىل قبوله واعتناقه مجلة وتفصيالً ،دون أن يعرفوا حقيقتها وأبعادها .يقول
بعض العلماء واملفكرين :إن كلمة العوملة لفظ ومصطلح جديد يف القاموس
االقتصادي والسياسي ،وهي منسوبة إىل (العامل) وليس إىل (العلم) ،وهذا
الكالم ال يسلم له مجلة وتفصيالً ،كما سنرى بعد قليل .وهلذا توصف
العوملة أبهنا :نظام جديد يراد به توحيد العامل يف إطار جديد واحد ،وهي
تشمل السياسة واالقتصاد والثقافة واالجتماع والرتبية ،بل وحىت الدين،
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وأهنا تتجاوز احلدود اجلغرافية والسياسية بني الدول ،وأهنا ستجعل العامل يف
عصر القرية الكونية املوعودة ،ورمبا أهنا تكون إمرباطورية جديدة ،يف ثوب
واسم جديد .إن أسس وقوائم ثقافة العوملة هي :العقل االلكرتوين والثورة
املعلوماتية القائمة على املعلومات واإلبداع التقين غري احملدود ،دون اعتبار
للقيم واحلضارات والقيم واألنظمة والثقافات واحلدود اجلغرافية والسياسية.
وكما رأينا أن العوملة هي صيغة جديدة من صيغ املواجهة احلضارية خيوضها
الغرب ضد هوايت الشعوب وثقافات األمم وحضارهتم ،وعلى رأس تلك
األمم والشعوب؛ املسلمون ،وأهنم هم املستهدفون ابلدرجة األوىل يف هذه
املواجهة ،حىت يفرض الغرب هيمنة ثقافية واحدة وخيضع العامل هلا .وهذه
الثقافة ،أي ثقافة العوملة هبذا املفهوم تتعارض تعارضا اتما مع اإلسالم،
فضالً عن قواعد القانون الدويل ومع طبيعة العالقات الدولية ومع االقتصاد
الوطين والسيادة الوطنية ،وأيضا مع قانون التعددية الدينية والتنوع الثقايف
والفكري .إن هذه الثقافة الغربية واألمريكية إذا سارت هبذا االجتاه ،هي
إنذار ومؤشر ابهنيار وشيك لالستقرار العاملي عامة ،والعامل اإلسالمي على
وجه اخلصوص.
وإن نظرة فاحصة واثقبة على األوضاع السياسية واألمنية واالقتصادية
والثقافية يف العامل احلاضر ،هلو خري دليل وأقوى شاهد على حتقق ذلك
اإلنذار واملؤشر .كل ذلك بسبب التقليد األعمى واالتباع املطلق هلذا النظام
منه.
حتفظ
أدا
دون
اجلديد
العاملي
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بعض الباحثني حيرص على التفريق بني العاملية وبني العوملة ،فهل
تذهبون إىل ذلك أيضاً؟
صحيح هذه مسألة مهمة ذكرها العلماء ،فإن هناك فرقًا شاسعاً بني

مفهوم العاملية أو الكونية  ،Universalismواليت متثل طموحا حنو

االرتقاء واالزدهار والتقدم والنهضة ابخلصوصية إىل مستوى عاملي ،وقبول
وأخذ كل ما هو طيب وحالل وعاملي وكوين ،وبني العوملة

 ،Globalizationواليت تعين القمع واإلقصاء والسلب لكل ما هو
خصوصي .إذن فالعاملية  Universalismتعين االنفتاح على اآلخر
ورغبة يف األخذ والعطاء ،وهذا هو املطلوب ،ولكن بشرود وضوابط ،بينما
العوملة  Globalizationتعين اخرتاق وسلب وتدمري خلصوصية
اآلخر .وبناء على املفهوم األول  Universalismأي العاملية،
فاإلسالم أمران ابالنفتاح حنو اآلخر واألخذ واالستفادة منه ،ما مل يتعارض
أيضا يتفق من
ذلك مع قرآننا وسنة نبينا حممد (ص) .وهذا املوقف ً
خصائص اإلسالم ،حيث تتصف دعوته ابلعاملية لكل أجناس البشر يف
العامل من دون استثناء ،كما أن مبادئه وقيمه تتصف ابلشمولية للجوانب
احلياتية كافة دون استثناء جانب .وبناء على املفهوم الثاين ،أي العوملة
 ،Globalizationنقول إن هذه الثقافة تتعارض مع املبادئ
اإلسالمية والقواعد الشرعية واآلايت القرآنية ،اليت اعتربت التعددية األلسنية
واللونية والعرقية آية من آايت هللا ،حيث خلقهم هللا عز وجل من ذكر
وأنثى وجعلهم شعوابً وقبائل ليتعارف الناس فيما بينهم وأن جيتمعوا على
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صعيد واحد حتت راية التوحيد ،راية ال إله إال هللا حممد رسول هللا ( صلى
هللا عليه وسلم ) .

السليب؟
ما هي أهداف العوملة ،خصوصاً ابلنظر إىل وجهها الثقايف ي
هناك عدد من األهداف لثقافة العوملة ،وهذه مسألة تزداد ،كما يراها
العلماء واحملللون ،ونذكر منها على سبيل املثال :اهليمنة على اقتصاد العامل
من قبل أمريكا وأورواب ،والتحكم يف القرار السياسي وصناعته خلدمة املصاحل
األمريكية واألوربية ،إلغاء النسيج احلضاري واالجتماعي للشعوب ،وتدمري
اهلوايت الدينية والثقافات القومية والفكرية واحلضارية للشعوب ،وزايدة
الدول الغنية غ وهنضة وتطورا ،بينما تزداد الدول الفقرية فقراً وبؤسا
وختل ًفا .كما أن من أهدافها القيام بتفتيت بعض الدول والكياانت
واحلضارات واملؤسسات الثقافية والدينية ،وفرض السيطرة السياسية
واالقتصادية والثقافية والعسكرية بقصد استغالل الدول وهنب خرياهتا .وإذا
علمنا أن الوالايت املتحدة األمريكية والوالايت املتحدة األوروبية قد أدركت
حقيقة تطلع املسلمني إىل الصحوة والنهضة إلجياد كياين دويل هلم يقوم
على أساس اإلسالم ،حيفظ حقوقهم وكرامتهم وأمواهلم ،فإن تلك الوالايت
قد أعدت العدة للقضاء على اإلسالم واملسلمني بشىت الطرق والوسائل،
وجهزت محلة
ابتداء ابلغزو العسكري وانتهاء ابلغزو الفكري والثقايفّ ،
ضارية ضد اإلسالم ومصاحل املسلمني ،من خالل هذه الركائز :أوالً وزهنا
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الدويل ونفوذها يف العامل اإلسالمي ،واثنياً زعامتها للدول الرأمسالية اليت
حترص على اشرتاكها ابحلملة ضد اإلسالم ،واثلثاً الشرعية الدولية املتمثلة
ابألمم املتحدة وميثاقها واملؤسسات التابعة هلا والواقعة حتت هيمنتها ،ورابعاً
مراكز السلطة والنفوذ يف الدول ومن سخرهتم من املنافقني والنفعيني.
وتتجلى هذه احلملة األمريكية واألوروبية بشعارات أربعة:أ -الدميقراطية،
واليت هي يف حقيقتها حكم الشعب للشعب وليس حكم هللا عز وجل،
ب -والتعددية السياسية وتعدد األحزاب والفرق ،ج -حقوق اإلنسان،
ويراد منها حقوق اإلنسان الغريب واألمريكي فقط ،د -سياسات السوق
فيه.
والتحكم
العاملية
يف مقابل رفضكم للعوملة اليت طرحتم مفهومكم هلا ،ما هو البديل ..ما
هو خياركم البديل؟
ابختصار شديد نقول :البديل هو اإلسالم ،إذ إنه اخليار الوحيد الذي
جيب التسليم بصحته وفاعليته ،والذي حيرم على املسلم استبدال األدا
ابلذي هو خري؛ ألنه عقيدة ونظام حياة ،فيه كل احللول واملعاجلات
الرابنية ،كما قال تعاىل( :ومن يبتغ غري اإلسالم ديناً فلن يقبل منه وهو يف
ِ
ِ ِ
يما
اآلخرة من اخلاسرين) ،وكما قال تعاىل﴿ :وأ هن ٰهذا صراطي م ْستق ً
صاكم بِِه لعلهك ْم
فاتهبِعوه وال ت تهبِعوا السبل ف ت فهرق بِك ْم عن سبِيلِ ِه ٰذلِك ْم و ه
ت تهقون﴾ [األنعام .]١٥٣ :وبناء على ما ذكر ،وهبذا املفهوم الذي ذكرانه،
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فإنه جيب رفض العوملة رفضا اتما ابعتبارها آخر صيغة ومنوذج لالستعمار
احلديث واالستبداد السياسي والطغيان االجتماعي والعودة ابلناس إىل
السبل الكفيلة
العبودية ،وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً ؟ بعد كل ذلك ،ما هي ّ
ظل االخرتاقات غري
يف رأيكم للمحافظة على جوهر اهلوية اإلسالميّة يف ّ

احملدودة للثقافات العومليّة؟ .إذا كانت أمتنا يف هذا العصر تواجه غزواً فكرايً
خطرياً ،على اجلبهات واجملاالت كافة ،وإذا كان األعداء يريدون تغيري
ثوابت وقيم ومبادئ األمة اإلسالمية وتغريبها عن دينها ،وإذا ما أصيب
كثري من أبناء األمة اإلسالمية ابلتلوث الفكري الغريب ،فإنه ال ينقذهم ا
أصاهبم ويزيل ما علق هبم ويبدل حياهتم حنو األفضل واألحسن ..إال
اإلسالم .البد من حماربة اجلهل املطبق ابإلسالم ومبادئه وقيمه وثقافته،
وملء الفرا الروحي والفكري والثقايف الكبري لدى املسلمني عامة والشباب
التخوف من
خاصة .ومن الضروري حماربة ''إسالموفوبيا'' ،وهو النفور و ّ
اإلسالم وكراهية مبادئه وقيمه وأحكامه وتشريعاته ،وحتبيبه إىل الناس كافة،
من خالل إحياء سننه وآدابه وفضائله ،وإحياء ألائل ومناقب نبينا حممد
(ص) .وليس من سبيل العتناق األفكار والفلسفات والثقافات الغربية
املطلقة ،وإمنا َنتار منها ما طاب ووافق ديننا ،ونرفض ما خبث وتعارض
مع إسالمنا ،وال بد من وزن الثقافات الغربية واألمريكية مبيزان احلق
والعدل ،وردها إىل شهادة املركز  Criteria of Centerالقرآن
والسنة ،والتاريخ اإلسالمي وسرية سلفنا الصاحل.
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كيف ترسم العالئق أو حدود التعاطي إذن مع الغرب أو مع الثقافات
القادمة من الغرب؟
البد من احملافظة على اجملتمع املسلم من اإلصابة ابلعقد واألمراض
النفسية والغربية ،كالقلق واإلحباد والشعور ابلعدمية والعبثية واألاننية
والذاتية ،وذلك من خالل املؤمترات والندوات واحملاضرات واملخيمات
والزايرات ..وعدم ارسة احلياة على الطريقة الغربية بشرورها ومفاسدها
واحنرافاهتا ورذائلها ،وحلوها ومرها ،وعدم تقليدهم يف اجلانب السليب ،وإمنا
علينا الرتكيز على اجلانب اإلجيايب فقط .كل ما هو طيب وحالل ومفيد
قبلناه ،إذ احلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس هبا ،وكل ما
هو ضار وخبيث رفضناه .ولذلك البد من نقض األفكار والنظرايت
اجلاهلية الباطلة ،اليت يؤمن هبا الكافرون ،وبيان زيفها وخطئها ،واستخدام
املنطق اجلديل الربهاين العلمي يف ذلك لدحض شبهاهتم وأابطيلهم .وابلتايل
الدعوة لعامة الناس إىل التخلي عن الرذائل والتحلي ابلفضائل ،وتكليف
اخلري من الثقافات والقيم.
كل مسلم بواجب النصح والتذكري ،ونشر النافع ّ
فمن الضروري إذن حتصني أبناء املسلمني أمام الغزو الفكري املعادي
وتثبيتهم أمام حقائق اإلسالم ،ليحسنوا الوقوف أمام الثقافات الوافدة وال
أيخذوا منها أابطيلها.
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ولكي يتحقق ذلك..ما هي املتطلبات على املستوى الذايت ،على
مستوى املسلمني أنفسهم؟
أوالً عدم انسالخنا من ماضينا واترخينا املشرق ،وسري علمائنا
املصلحني ،وعدم فقدان اهلوية الذاتية ،وعدم ضياع األصالة املميزة ،واليت
ميزان هللا عز وجل وفضلنا هبذا اإلسالم عن العاملني .والسعي إىل حتسني
املشوهة ،ونشر مجال اإلسالم وعظمته من خالل
صورة جمتمعات املسلمني ّ
الكتب والرسائل والقنوات واملواقع االلكرتونية .والسعي من قبل املسلمني
التعرف على منهج اإلسالم يف التغيري الثقايف اإلجيايب وليس السليب،
إىل ّ
أي من األسوأ حنو األفضل واألحسن ،وليس العكس ،وذلك من خالل
متت إىل
تقدمي العقيدة الصحيحة ،اخلالية من اخلالفات واملسائل اليت ال ّ
واقعنا بصلة ،وينبغي توضيح مسائلها ومباحثها وخطاب الكيان اإلنساين
كله هبا ،وليس تقدمي العقيدة على أهنا معلومات نظرية ،أو مباحث
فلسفية ،أو تصورات فكرية ،وإمنا تقدميها على أهنا (حقائق) حياتية معاشة
منظمة ،يعيشها املسلم يف حياته عملياً ،فمن وضحت له عقيدته وأثرت يف
كيانه ،فإهنا تغري له كل شيء يف حياته.
*رابط املقال :
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=97857
©  2008صحيفة الوقت ،مجيع احلقوق حمفوظة.
www.alwaqt.com
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الوقت
صحيفة الوقت البحرينية  -يومية سياسية مستقلة
العدد  739اجلمعة  21صفر  1429هـ  29 -فرباير 2008
»إشراقات«
الباحث اإلسالمي خري الدين خوجة يف حوار مع «الوقت»:
الفتاوى ختضع للخصوصييات ..وما يصلح للشرق قد ال يصلح للغرب
3-2
الوقت  -اندر املرتوك:
يذهب الدكتور خري الدين خوجة إىل أن املسلمني يف جزيرة البلقان
التمزق العرقي والطائفي'' ،ذاهباً
كانوا يعانون من قسوة النظام الشيوعي ،و ّ
إىل الشيوعيني ''كانوا ابستمرار حييون نزعة الكره واحلقد ويشعلون فتيلة
البغض على الدولة اإلسالمية العثمانية بني أوساد الشعوب اليت كانوا
حيكموهنا ،والسيما الشعب األلباين والبوسين ،والنظام الشيوعي منع أتباع
للتوصل إىل السالم والوائم
هذه األداين من التفاهم والتحاور فيما بينهم
ّ
وإىل نقاد مشرتكة ترضي اجلميع'' .ويف الوقت الذي حيلّل فيه أوضاع
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املسلمني يف الغرب ،فإن خوجة ينصح املسلمني هناك إىل ضرورة التعايش
املتغري يف اإلسالم ،وحتديد هذه
يف تلك البلدان على قاعدة الثابت و ّ
القاعدة ،كما يقول ،ليس مشكلة يف اإلسالم ''ومل يتم ذلك بثورة ومعركة
وصراع ..وإمنا مت ذلك بتقرير تشريعي رابين يف القرآن الكرمي وعلى لسان
رسوله صلى هللا عليه وسلم'' فالثبات يف اإلسالم ليس مطلقا ،وإمنا هو يف
التغري يف اإلسالم ليس مطلقاً شامالً ،وإمنا
حقائق وقواعد معينة'' ،وكذلك ّ
هو يف فرعيات ال بد من تغيريها''.
يتح يدث البعض عن تق يدم مذهل للوجود اإلسالمي يف الغرب،

ويرى هؤالء ا ين هناك ازدهاراً مقبالً لإلسالم يف بلدان الغرب ،وهو ما

يشعر به املرتبيصون شراً لإلسالم وحي يذرون منه .هل ميكن أن تق يدموا
إطاللة موجزة على أوضاع املسلمني يف أوراب الغربيية والشرقية؟

يعود وجود اإلسالم يف الغرب إىل قرون سحيقة ،وابلتحديد إىل سنة
استمر حكم اإلسالم
711م عندما فتح املسلمون األندلس واستقروا فيه.
ّ
يف األندلس قرابة نانية قرون ،ومع سقود الدولة اإلسالمية يف اسبانيا،
وصل العثمانيون إىل احلكم ،والدولة العثمانية أخذت مت ّدد دائرة حكمها
شيئاً فشيئاً إىل جزيرة البلقان يف أوراب الشرقية وإىل إفريقية الشمالية ،واستمر
حكم الدولة العثمانية مخسة قرون ونيف ،وابلتحديد إىل هناية احلرب
العاملية األوىل .جزيرة البلقان تقع يف أوراب الشرقية حيث يقطنها أعداد كبرية
من املسلمني والسيما يف يوغسالفيا السابقة ،وابلذات يف مجهورية البوسنة
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واهلرسك ،حيث يقدر عدد املسلمني  % 70-65مسلمون بوسنيون،
ومقدونيا  % 40-35مسلمون ألبان وأتراك وبوسنيون ،وكوسوفا %98
مسلمون ألبان ( الغالبية العظمى ) ،وأتراك وبوسنيون ،ويف ألال صربيا يف
وادي بريشيوو  % 90مسلمون ألبان .كما أن هناك مسلمني يف بلغاراي
ورومانيا واليوانن ،ولكنهم أقلية .املسلمون يف ألبانيا هم أغلبية 75-70
 ،%كلهم من األلبان .وأما عن تواجد املسلمني يف أوراب الغربية ،فإهنا تعد
ظاهرة جديدة بعد احلرب العاملية الثانية.
البعض جاء إليها مهاجراً ،واآلخرون جيء هبم من قبل الدول
املستعمرة الستغالهلم وتشغيلهم نظراً حلاجة األوربيني إليهم .ويبلغ عدد
املسلمني يف الغرب حسب بعض اإلحصائيات األخرية قرابة  53مليوانً،
وأما يف األمريكيتني (الشمالية واجلنوبية) فيبلغ عددهم قرابة  9ماليني،
ولوحظ تواجد املسلمني بكثرة يف الستينات والسبعينات.

وأما كندا ،فإهنا تبنّت السماح هبجرة املسلمني ذوي الكفاءات واملهارات
العالية ،بينما سياسية الوالايت املتحدة األمريكية ،مل تكن كذلك ،حيث
كانت تشدد على املهاجرين بتعلم وإجادة اللغة اإلجنليزية ،وفهم الدستور
األمريكي والثقافة والتقاليد واألعراف األمريكية.
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التع يددية الدينية يف الغرب زائفة! وكيف هو واقع التع يددية الدينية يف
الغرب ،وذلك ابلنظر إىل اتريخ األقليات الدينية هناك؟

إن االعرتاف حبقيقة التعددية الدينية يف أوراب الغربية والشرقية مازالت
شجرة غري اينعة وفكرة غري انضجة .ألوراب الغربية والشرقية مع األقليات
اإلسالمية اتريخ ديين طويل أسود ودام ،مليء ابخلرافات واألكاذيب اليت
سطرها املستشرقون األوربيون بغرض تشويه اإلسالم وتشكيك الناس فيه،
خبالف اتريخ أمريكا مع املسلمني ،فلم يثبت اترخيياً حروب صليبية أمريكية
ضد اإلسالم واملسلمني ،ومل جند هذه احلملة العشوائية من قبل املستشرقني
األمريكان ضد اإلسالم واملسلمني ،إال ما حدث من بعد أحداث 11
سبتمرب  ،2001فألجل هذه احلقيقة التارخيية فإن ما يتوقّع من الشعب
األمريكي يف املستقبل القريب لصاحل اإلسالم واملسلمني أكثر وأكرب ا
يتوقع من شعب أورواب الغربية .وأقرب مثال على تلك احلقيقة التارخيية
املذابح واجملازر على أيدي القوات الصربية يف حق مسلمي البوسنة
واهلرسك ،وحق مسلمي كوسوفا .حيث جتد يف أوراب الغربية من املتطرفني
الغربيني من ينادي إبرجاع املسلمني إىل أوطاهنم ،وأن حماوالت بعض
األطراف الدينية يف إجياد احللول املوصلة للتفاهم والعيش حتت سقف واحد
مشرتك وآمن؛ قد ابءت ابلفشل .إن تدفق املسلمني املهاجرين بكثرة إىل
بريطانيا ،أدى ابلسلطات الربيطانية إىل اختاذ اإلجراءات الصارمة يف حق
هؤالء املهاجرين املسلمني ،هذا التشدد أدى ببعض السياسيني احملافظني
مثل  Enoch Powellإىل توقع حرب أهلية بني أصحاب الثقافات
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املتعددة واملتنوعة ،كما أدى هذا التخوف أيضاً برئيسة الوزراء السابق
 Mrs.Margaret Thatcherإىل إبداء قلقها إزاء تدفق املهاجرين
إىل البالد.
إسالم أورواب وإلغاء اخلصوصيية حالياً ،كيف هي أوضاع املسلمني يف

السابق الذي ينبئ مبالمح سلبيية
الغرب ،وخصوصاً مبالحظة كالمكم ي
جداً؟
يقسم أحوال املسلمني يف الغرب إىل مرحلة ما
إذا كان بعض الباحثني ّ
حيق لنا
قبل أزمة كتاب سلمان رشدي ومرحلة ما بعد صدور الكتاب؛ فإنه ّ
نقسم أيضاً أحوال املسلمني هناك ويف العامل أبسره إىل مرحلة ما قبل
أن ّ
أحداث احلادي عشر من سبتمرب ،واملرحلة اليت تلت تلك املرحلة .بل
وجيب تقسيم أحوال املسلمني أيضاً إىل ما قبل أزمة الدمنارك وما بعدها.
من له إملام واهتمام أبوضاع املسلمني يف العامل يالحظ ذلك
فكل ْ
ابلوضوح ،حيث إن أوضاع املسلمني يف الغرب وأمريكا قد استاءت للغاية؛
من حيث ازدايد البغض والكره جتاه املسلمني ،وتشديد القوانني والعقوابت
الصارمة حبقهم ،وهتميش أوضاعهم وحقوقهم الوطنية والدينية واإلنسانية،
حبجة التطرف واإلرهاب .فمثالً تشري بعض املصادر اإلحصائية أن كراهية
األمريكان جتاه املسلمني ازدادت بعد أحداث  9 /11أكثر من ، %900
فقد ذكرت جملة ( ( US news and world reportأن احلكومة
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األمريكية وضعت برانجماً واسعا ملراقبة حنو  120مسجدا وموقعاً يراتده
مسلمون يف الوالايت املتحدة ،وذلك حبثاً عما تعتربه اإلدارة األمريكية قنابل
''نووية'' حمتملة .كما تشري املصادر أن أوضاع املسلمني يف الغرب ازدادت
تدهوراً وسوءاً للغاية ،حيث املعتقالت العشوائية والتهم املصطنعة يف حق
األبرايء من املسلمني ،وتطاول وسائل اإلعالم يف حق مقدسات اإلسالم
واملسلمني ،واالستهزاء ابلقرآن الكرمي ونيب اإلسالم ،كما حدث يف
األسابيع القليلة املاضية وللمرة الثالثة من قبل بعض إلعالميني الدامناركيني
يف إعادة نشر الرسوم املسيئة يف حق نبينا ورسولنا حممد عليه الصالة
والسالم مرة أخرى ،وكما حدث للموسوعة العاملية احلرة يف اإلنرتنت
ويكيبيداي  Wikipediaأن تنشر رسومات للرسول صلى هللا عليه
وسلم ،وكما هو احلال أيضاً مع بعض اإلعالميني اهلوالنديني يف نشر
وعرض بعض األفالم املسيئة للقرآن واإلسالم .فال أدري مىت سيصحو
الغربيون من غفلتهم ويتوقفون عن هذه احلماقات يف حق إخواهنم
املسلمني؟!
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البعض يرى أن الظاهرة اإلسالمية يف الغرب هي ظاهرة خمتلفة متاماً عن

النموذج القائم يف بلدان املسلمني ،ويرى أن هناك '' إسالما أوروبياً ''
جيمع بني القيم العليا لإلسالم والثقافة األوروبية .ما رأيكم يف هذه

اآلراء؟ وكيف تقييمون الوجود اإلسالمي يف الغرب اليوم وغدا؟
يرى بعض احملللني أن النظرة املوضوعية والعاملية لعالقة الغرب ابإلسالم
احدا .األول:
تكشف أن هناك يف بالد الغرب إسالمني وليس
إسالما و ً
ً
اإلسالم الذي يبحث عنه املستشرقون يف مراكز األحباث األكادميية أو يف
اجلامعات ،ويقضون أعمارهم يف البحث ألغراض سياسية واجتماعية ودينية
املشوه الذي يعرفه الرجل العادي يف أورواب
واستعمارية .والثاين؛ هو اإلسالم ّ
تصور اإلسالم شيطاان
وأمريكا ،وهو خاضع متاما لوسائل اإلعالم اليت ّ
كل املشكالت اليت قد تظهر اليوم
مريدا ،وإرهابيا ّ
مدمراًّ ،
وحتمله مسؤولية ّ
تتورع عن إلصاق التهم به صغريها وكبريها .ولألسف
أو غدا يف العامل ،وال ّ
املشوه لإلسالم هو الذي يظهر يف الساحة ،وهو الذي يعاين
أن هذا الفهم ّ
منه املسلمون يف اخلارج ،ويدفعون ننا ألخطاء مل يرتكبوها وتكون النتيجة
أن جيد هؤالء أنفسهم وراء القضبان دون ذنب أو جرمية! ويرى احملللون أن
هناك جدال يف الغرب بشأن تقسيم اإلسالم إىل قسمني آخرين أيضاً:
األول هو اإلسالم يف أورواب ،والثاين هو :إسالم أورواب .القسم األول يقصد
به ما أوضحناه آنفاً من أن أبناء اجلاليات اإلسالمية نزحوا من بلداهنم
األصلية مهاجرين ليستوطنوا أورواب يف كانتوانت وحمافظات شبه مغلقة.
وخطورة هذه احلال أن املسلمني يف أورواب يكونون معزولني طوال الوقت
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عن اجملتمع الذي يعيشون فيه ،حيث تسكنهم احلكومات يف الضواحي
النائية .والقسم الثاين هو إسالم أورواب ،أي أن أورواب جغرافياً وزمانياً هلا
صفات خمتلفة عن صفات احليز اجلغرايف العريب أو اإلسالمي ،ومن مث فمن
حقها أن يصطبغ إسالمها بطابعها اخلاص يتناسب مع واقعها وبيئتها
وظروفها االجتماعية والعرقية .ويبدو يل وهللا أعلم ،أنه ال ضرر وال حرج
من هذا التقسيم ،ألن حاضر العامل اإلسالمي يشهد هبذه احلقيقة الواقعية،
كما هو احلال مع إسالم املسلمني يف إندونيسيا وماليزاي وسنغافورة واتيالند
وفلبني واهلند ..وإسالم مصر ،وإسالم اإلمارات..اخل .فتجد املسلمني يف
تلك البالد الشرقية والغربية متفقني وحمافظني على األصول والقيم العليا
الدينية والفروض اإلسالمية .بينما جتد هؤالء املسلمني خمتلفني يف الفروع
والعادات والتقاليد واألعراف وأمناد احلياة العامة واخلاصة ،وهذا ال حرج
منه ،بل ال جيوز فرض عادات وأعراف أقوام ما على أقوام آخرين ،ألن
لكل خصوصيته ،فال جيوز إلغاء تلك اخلصوصية اليت فطرهم هللا عز وجل
ٍّ
أقر من عادات العرب ما توافقت مع اإلسالم وألغى
عليها ،ألن اإلسالم ّ
تلك اليت خالفت اإلسالم ،وهذا من عظمة تشريع اإلسالم وحسن
نفرق بني الثقافة العامة لشعب ما وبني الدين
سياسته .إذن جيب علينا أن ّ
اإلسالمي الذي هو شرع هللا ومنهاجه ،كما أنه ينبغي علينا أن نعرف ما
هو الثابت وما هو املتغري يف اإلسالم.
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احلركة داخل دائرة الثوابت
مهماً ابلنسبة للمسلمني املهاجرين إىل الغرب،
هذا األمر يبدو ي

فما الذي ميكنكم توجيهه يف خصوص متطلبات التعايش من غري أن
يؤدي ذلك إىل انسحاق الثوابت؟

أوجه دعوة إىل مجيع املسلمني يف أورواب
استغل هذا املنرب املبارك لكي ّ
الغربية وأوراب الشرقية ،أبن أذ ّكرهم ببعض احلقائق ذكرها العلماء واملفكرون،
فأقول :ينبغي عليكم أيها املسلمون أن تعرفوا قانون ضبط املتغري ابلثابت يف
اإلسالم ،وأن ال ختلطوا بني االثنني ،وهذا القانون هو( :احلركة داخل إطار
اثبت وحول حمور اثبت) وأن هناك ثبااتً يف مقومات التصور اإلسالمي
األساسية وقيمه الذاتية ،فهي ال تتغري حينما تتغري ظواهر احلياة الواقعية
وأشكال األوضاع العملية ،فهذا التغري يف ظواهر احلياة وأشكال األوضاع
يظل حمكوماً ابملقومات والقيم الثابتة هلذا التصور ،وال يقتضي هذا جتميد
حركة الفكر واحلياة ،ولكنه يقتضي السماح هلا ابحلركة ولكن داخل هذا
اإلطار الثابت وحول هذا احملور الثابت .مثالً لباس املرأة املسلمة ،ما هو
الثابت واملتغري فيه؟ إن الثابت ابلنسبة للباس املرأة هو -1 :أن يسرت
اللباس عورة املرأة ،ومعلوم أن مجيع بدن املرأة عورة ما عدا الوجه والكفني،
على الراجح من أقوال العلماء -2 ،ومع سرت اللباس للعورة أن ال يكون
شفافاً حبيث يرى جسمها من خالله ،وأن ال يكون جمسماً يصف بدن
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املرأة وحيدده -3 ،أن ال يكون هذا اللباس كلباس الرجال ،فال جيوز للمرأة
أن تتشبه ابلرجل يف لباسه ،وأن تلبس املالبس اخلاصة للرجل -4 ،أن ال
يكون هذا اللباس الفتاً ألنظار الرجال أبلوانه املثرية أو شكله الالفت
للنظر ،أو العطر عليه الذي يشمه الرجال ويلتفتون حوله ..هذه األسس
األربعة الثابتة يف لباس املرأة اليت ال تتغري بتغري الزمان أو املكان ،سواء عاش
الناس يف البادية أو املدينة أو أوراب أو أمريكا أو يف أي مكان آخر .وأما
التغري يف لباس املرأة ،فاإلسالم ترك للمرأة حرية االختيار يف شكل لباسها
ولونه وكيفية تفصيله وخياطته ،بشرد أن ال خترج عن تلك األسس األربعة
السابقة .فالغرب ال حيتاج إىل العادات والتقاليد واألعراف الشرقية أو
العربية..ما دامت ليست من صلب عقيدة اإلسالم وشرعه ،وإمنا هي أمور
فرعية وقضااي جزئية .فالنساء املسلمات املتحجبات يف الغرب ال ينبغي
عليهن أن يلبسن احلجاب ذا اللون األسود ،مثالً ،ألن هذا اللون مثري
والفت ألنظار الغربيني مقارنة ابأللوان األخرى ،فما دام األمر فيه سعة،
فاألوىل يف حقهن أن خيرتن ألوان أخرى اليت تتمشى مع العادات والتقاليد
الغربية .وهبذا الفتوى أفىت كبار العلماء يف السعودية من أمثال الشيخ بن
ابز رمحه هللا ،عندما قال إن شكل ولون حجاب املرأة الشرقية ختتلف عن
لون وشكل حجاب املرأة املغربية ،أو الرتكية...اخل .وأيضاً ينبغي أن ندرك
قضية أخرى مهمة تتعلق أبوضاع املسلمني يف الغرب أو أمريكا ،أبن
الفتاوى جيب أن ال تتحول إىل طيور مهاجرة من بلد آلخر ،وإمنا لكل بلد
تعمم الفتاوى يف حق
ولكل منطقة فتواها اخلاصة هبا ،كما أنه جيب أن ال ّ
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مجيع األشخاص .فما يصلح للشرق قد ال يصلح للغرب ،إذ إن لكل
خصوصيته وحالته اخلاصة.
هل تدعو إذن إىل التعايش التام يف دول الغرب ،خصوصا على
املستويني القانوين واإلجرائي؟
إنين أدعو إىل تكيف املسلمني العائشني يف الغرب أو أمريكا ابألجواء
الثقافية الغربية أو األمريكية ،من غري انصهار وال ذوابن للهوية الدينية
اإلسالمية ،وال ضياع للقيم واملبادئ واألخالق اإلسالمية ،وهذا أضحى
من الواجبات احملتمة واملسلمه هبا ،ألهنم ما داموا حمافظني على أركان
اإلميان الستة ،ومتمسكني أبركان اإلسالم اخلمسة ..وما داموا واعني أبن
القرآن الكرمي والسنة النبوية ُها األساس يف حياة املسلمني والعقل اتبع
هلما..وما داموا متحلني ومتمسكني ابلقواعد الثابتة واألصول الدينية
واملقاصد اإلسالمية واملقررات الشرعية..وما داموا تنعني عن احملرمات
اليقينية واليت ثبتت حرمتها ابألدلة القطعية ..نقول هلؤالء هنيئاً لكم بتلك

الداير ودمتم طيبني ومباركني فيها ،فأنتم سفراء اإلسالم املخلصون إن شاء
هللا يف تلك البالد .إذا اتضحت هذه احلقيقة العلمية فإن شئت بعد ذلك
أن تقول عنهم إن إسالمهم إسالم أوريب ،أو إن شئت أن تقول عنهم إهنم
مسلمو أوراب؛ فقل ما شئت ..وإمنا العربة ابحلقائق وليست ابملسميات
والظواهر.
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الوقت
صحيفة الوقت البحرينية  -يومية سياسية مستقلة
العدد  746اجلمعة  29صفر  1429هـ  7 -مارس 2008
»إشراقات«
الدكتور خري الدين خوجة يف حوار مع «الوقت»
اإلسـ ـ ــالم حيمي احلضـ ـ ــارة الغ ـ ــربية من االهنـ ـ ــيار ()3-3
الوقت  -اندر املرتوك:
يف اجلزء األخري من احلوار مع الدكتور خري الدين خوجة ،أستاذ
الدراسات اإلسالمية يف جامعة طيبة السعودية ،نستطلع معه أوضاع
املسلمني يف الغرب ،يف الضفة الغربية والشرقية منه ،واضعاً صورة إمجالية
للتطورات القائمة للمسلمني هناك ،وما حييط هبم من حتدايت كثرية .ومن
جهة أخرى يضع خوجة تصوراته بشأن األقليات اإلسالمية يف الغرب،
واليت جيب ،حبسبه ،أن تلتزم ابلقوانني القائمة هناك يف الوقت الذي متارس
فيه دينها وعقائدها وأخالقياهتا ،ويعرتض يف املقابل على الثقافات املعادية
والتضليلية اليت تسود يف الغرب جتاه اإلسالم واملسلمني ،خماطباً الغربيني أبن
ال '' تؤذوا اإلسالم واملسلمني وال ختافوا من اإلسالم ..إن اإلسالم احلقيقي
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ليس هو اخلطر على الغرب أو احلضارة الغربية ..إن اإلسالم هو العالج
الذي حيمي احلضارة الغربية من االهنيار ويشفيها من األمراض'' مضيفاً أن
''اخلطر احلقيقي الذي يرتبص بكم وحبضارتكم هو الفساد ذاته الذي سرى
إىل جسم اإلمرباطورية الرومانية وقضى عليها .لقد انصرفتم كلياً يف
معاملتكم مع الكون إىل اآللة (املادة) ،ونسيتم أن اآللة هي اليت ينبغي أن
تكون يف خدمة اإلنسان وليس العكس'' ،والعالج هو ''أن يوجه الغرب
اهتمامه إىل اإلنسان أكثر يف تكوينه الكلي''.
ابعتباركم تنتمون ،جغرافياً ،إىل العامل الغريب ،فإنه من املناسب تقدمي

صورة عن موقف الغربيني من املسلمني هناك .فما هي طبيعة األوضاع
اليت حتيط ابملسلمني اليوم يف أوراب .ولنبدأ اوراب الغربية؟
تشري بعض البحوث والدراسات إىل أن املسلمني يف الغرب هم
هدف لليمني املتطرف ،ومن الثابت أن احلرب قائمة بني ميني أورواب
ٌ
ومسلميها .كما اشتهر يف فرنسا زعيم حزب اجلبهة الوطنية اليميين املتطرف
على عدائه الدائم للعرب ،ورفضه بناء مساجد هلم ،ورفعه لشعار :فرنسا
للفرنسيني ،وليس للعرب أو املسلمني .ومن هذا احلزب يف فرنسا خرجت
مجاعات أكثر تطرفا مثل مجاعة النازيني اجلدد .إن هذه الكراهية مل يسلم
منها حىت مسلمي بلجيكا إابن أحداث 11من سبتمرب .2011
ويرى بعض احملللني أن تلك التصرفات كانت فردية من عناصر ميينية
متطرفة ،اليت تعادي األجانب بصفة عامة ،وأن أحداث سبتمرب سببت
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ردود فعل سلبية على اجلاليات العربية مدفوعة ابلدعاية األمريكية الصهيونية
أبن املسلمني وراء كل احلوادث اإلرهابية .هذا املوقف جعل الدول األوروبية
تتشدد يف التعامل مع املسلمني وتضع أنشطة اجلاليات حتت الرقابة ،ويف
هذا خسارة كبرية للمسلمني يف أورواب ويف أمريكا ،خصوصا املنظمات اليت
هلا توجهات خريية يف مساعدة وإنقاذ فقراء املسلمني يف العامل واملنكوبني
منهم .أما حال مسلمي فرنسا فهناك عندهم ''الفوبيا'' من اإلسالم اليت
سيطرت على اجلميع ،فأصبح كل مسلم هو ابلضرورة إرهابياً جيب
التخلص منه بطريق أو خر! وأصبحت أنظار الناس تتجه إىل مساجد
املسلمني هبدف تطهريها من دعاة العنف وأن على الدول األوربية أال تقبل
الوعاظ واملشايخ واألئمة القادمني من الدول اإلسالمية ،وإمنا جيب أن
تنشا هلم معاهد متخصصة يف ختريج األئمة والوعاظ .أما يف هولندا فقد
أصدرت وزارة الداخلية اهلولندية قراراً جيرب دعاة اإلسالم ووعاظه على تعلم
اللغة اهلولندية لكي يتاح هلم إلقاء اخلطب بلغة أهل هولندا وليس ابللغة
العربية ،والسبب هو أن يعرف املسئولون عن األداين ماذا يقوله أئمة
املسلمني يف املساجد بعد أن حذرهم البعض من أن اخلطب اليت تلقى
ابللغة العربية قد تشمل حتريضاً على العنف وكراهية اآلخر .ويف أسبانيا
حدثت سلسلة مواقف عنصرية ضد العرب واملسلمني وحرق فيها األسبان
حقول عدد من العرب وحطموا سياراهتم .والسبب هو كراهيتهم لكل ما
هو عريب ومسلم وإصرارهم على طرد هؤالء الغزاة كما يسموهنم.

180

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

هل تعاين كل الدول األوربية من هذه الظاهرة السلبية جتاه
سوءا من هذه النماذج؟
املسلمني؟ أال يوجد منوذج أفضل أو أقل ً
نعم..ال تالحظ تلك الفروق والكراهية علناً يف دولة غربية مثل
سويسرا .املسلمون هناك يستغلون ظروف احلرية املتاحة ليطالبوا ابالعرتاف
بدينهم رمسياً وتسهيل إعطائهم اجلنسية السويسرية ،حيث يعيش حنو نصف
مليون مسلم من جاليات ألبانية وتركية وبوسنية وعربية وآسيوية منذ عقدين
من الزمن أو أكثر ،وحاهلم أفضل من حال املسلمني يف بلدان غربية
أخرى .أما عن ارتياحهم واستقرارهم النفسي والفكري ،فريى بعض
املسلمني أن من العناصر اإلجيابية اليت حسنت صورة املسلمني يف سويسرا
ودفعت عملهم التنظيمي إىل األمام؛ هو تدفق أعداد غري قليلة من
الالجئني السياسيني ذوي الثقافة العالية والوعي املعمق ،فبعد أن كانوا
يفكرون بعقلية السائح أو ابن السبيل املهجر ابتوا اآلن يفكرون بعقلية
املواطن ،وإن كان الشعب السويسري عموماً حيمل فكرة تضارب
احلضارات أو صراع احلضارات ،وذلك بسبب تشويه صورة اإلسالم من
العاملية.
اإلعالمية
الوسائل
قبل
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خصوصية املسلمني يف البلقان
حتدثتم بشأن أوضاع املسلمني يف أوراب الغربية ،ومبا أنكم تنتمون
إىل أوراب الشرقية فمن املفيد االطالع بشكل عام على وضعية املسلمني
هناك السيما وأن هذه املنطقة شهدت الكثري من التغريات
اجليوبوليتكية اليت ألقت بظالهلا على واقع املسلمني وثقافتهم الدينية

واحلضارية؟
بش أن أوض اع املس لمني يف البلق ان وأوراب الش رقية كت ب كث ري م ن
الكت اب الغ ربيني وغ ريهم ،ولك ن مس ة تل ك الدراس ات ه ي أهن ا غ ري
موض وعية وأحادي ة النظ ر ،وكتب ت أله داف تبش ريية ،ا جيع ل
الباح ث املس لم ح ائراً أم ام كث ري م ن احلق ائق ال يت ذكروه ا .فق د ذك ر

ال رئيس البوس ين الراح ل عل ي ع زت بيغ وفيتش  Alija Izetأن
املس لمني يف البوس نة واهلرس ك وألباني ا  -أي ب الد البوش ناق واأللب ان
 خيتلف ون يف واقعه م ع ن مس لمي البل دان األوروبي ة األخ رى ،فه ااتنال دولتان ال ميث ل املس لمون فيهم ا أقلي ات عرقي ة أو ديني ة ،ب ل ه م
غالبي ة عظم ى يف تل ك ال بالد .أم ا مس لمو غ رب أورواب فيمثل ون ع امل
الش تات اإلس المي يف أورواب وختتل ف أوض اعهم ابخ تالف أنظم ة
وثقاف ات البل دان ال يت يعيش ون فيه ا .إن وض ع مس لمي البلق ان ك وهنم
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س كاانً أص ليني يف أورواب حيظ ى أبُهي ة ك ربى ابلنس بة لوض ع اإلس الم
يف أورواب ،وعالق ة املس لمني م ع أورواب ،وخصوص ا م ع حرص هم عل ى
احلف اظ عل ى ال رتاث اإلس المي رغ م الض غود ال يت ك ادت أن تقض ي
عل يهم يف بع ض احل االت كم ا ح دث ملس لمي البوس نة واهلرس ك
وملسلمي بلغاراي وهنغاراي.
ويف ألباني ا ح اول النظ ام الش يوعي ث ْين األلب ان ع ن اإلس الم
ط وال نص ف ق رن م ن حكم ه اجل ائر  -وكم ا ح اول ال رئيس الص ريب
 Sllobodanبك ل م ا
س لوبودان ميلوش وتش Miloshevic
أويت م ن ق وة عس كرية وإيديولوجي ة أرثوذكس ية ض د اإلس الم
واملس لمني؛ أن يطه ر أرض كوس وفا تطه رياً عرقي اً وديني اً.
إقامة االجتماعات الدينية ضمن القانون الغريب
ابلنظر إىل األزمة الفكرية والدينية واالجتماعية اليت أملت العامل
اإلسالمي والغريب معاً ،ما الذي ينبغي على اجلاليات اإلسالمية واجملتمع
الغريب

معاً

اختاذه

لضمان

وجودهم

اإلسالمي

السليم؟

البد من بذل مزيد من اجلهود من قبل قادة األداين ألجل تعزيز
وتقوية العالقات اإلنسانية عن طريق احلوار وحماربة التميز العنصري،
والتعاون فيها مع أهل الكتاب .ومن املهم االهتمام مبشكالت املسلمني
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االجتماعية ،من قبل املؤسسات السياسية الغربية ،ومعاجلة قضاايهم ورفع
شكاويهم ومطالبهم واقرتاحاهتم إىل اجلهات املعنية واملسؤولة ،واالعرتاف
حبقيقة اترخيية أن الغرب مدين لإلسالم واملسلمني علمياً وحضارايً .ويف
هذا الصدد ،جيب إعطاء حق التعليم املدرسي واجلامعي ألبناء وبنات
اجلاليات املسلمة ،وإبطال فكرة األصولية اإلسالمية اليت يتخوفون منها،
وذلك بتخصيص مدارس ومرافق تعليمية خاصة هبم .وعليه جيب معاملة
املسلمني ابلتساوي ،وعدم تشريع قوانني متس اإلسالم ومقدسات
املسلمني ،كما هو احلال مع وزير الرتبية والتعليم يف فرنسا الذي أجرب
سبعمائة فتاة مسلمة على خلع حجاهبن حتت انر التهديد ابلفصل من
املدارس.
ال جيوز التعرض ابألذى للصحوة اإلسالمية املتزايدة واليت من
مظاهرها التمسك مببادئ اإلسالم وارتداء احلجاب والذهاب إىل املساجد
واملصليات ،وإقامة االجتماعات الدينية والندوات العلمية و ارسة
النشاطات الدعوية ،بشرد أن يتم ذلك ضمن القانون املسموح به يف البلد
الذي يعيشون فيه.
من الواضح أن اجلاليات اإلسالمية والقوى الدعوية يف متزايد ،فما
هي نصائحكم هلا من أجل تقوية وجودها وحتقيق أهدافها الدينية؟
على اجلاليات اإلسالمية يف الغرب أن يتحدوا فيما بينهم ،ويوحدوا
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صفوفهم على مبدأ الشورى ،وذلك ابختيار ثلني من بينهم لتوصيل
مشكالهتم وتبليغ أصواهتم إىل السلطات واملعنيني ابألمر .هبذه الطريقة
وهبذه الوحدة يكون هلم صوت مسموع لدى اجلهات احلكومية اليت ينتمون
إليها .كما على العلماء واملشايخ والدعاة أن يفقهوا واقعهم املعيشي يف
الغرب ،وأهنم ما داموا يشكلون أقلية يف أعني هؤالء الغربيني فإن عليهم أن
يفهموا أهنم مطالبون ابحرتام قانون البالد الذي يعيشون فيه ،وأنه ال جيوز
يف حال من األحوال التمرد على ذلك ،وال يكون األمر كما حدث لبعض
رجال الدين يف هولندا عندما أفىت حبرمة املشاركة يف االنتخاابت احمللية
لكوهنم ال حيملون جنسيات هولندية وألن أعضاء األحزاب السياسية غري
مسلمني؟! وجبانب التوضيح وبيان اإلسالم للغربيني ،فإنه جيب توضيح
وتوعية األقليات اإلسالمية ابلفلسفة الغربية وتنوعها العرقي والثقايف
والديين ،وإن فكرة الصراع احلتمي للحضارات والثقافات لصموئيل هنتنغنت
 Huntington Samuelجيب أال تقبل ،بل جيب رفضها مجلة
وتفصيالً ،وأن األمر كما رأى بعض احملللني مثل براين بدهم Brian
 Beedhamوغريه ،أنه سيكون هناك بني املسلمني والنصارى تعاون
وتفاهم وتنسيق أكرب بكثري من ذي قبل.
هناك مشكلة يف تقدمي اإلسالم يف الغرب ابلنظر إىل التقدم املعريف
الغريب ،ففي حني يستمر اخلطاب الديين التقليدي ،فإننا جند هوة

معرفية يعاين منها املسلمون هناك عندما ينفتحون على املعرفة الغربية يف
املؤسسات اإلعالمية والرتبوية واألكادميية .ما تعليقكم على ذلك؟
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عالوة على ما ذكر؛ فإنه جيب على املسلمني عموماً واملسلمني
الذين يعيشون يف الغرب على وجه اخلصوص أن يقوموا بدور فعال أكرب
على إجياد توفيق بني اإلسالم والعلوم االجتماعية احلديثة وتطور الثورة
التكنولوجية والصناعية احلديثة ،بعملية إسالمية العلوم واملعارف اإلنسانية
 Islamization of Knowledgeحىت يتم من خالل هذا
التوفيق؛ احلفاظ على اهلوية الدينية والعرقية يف بيئة غري مستقرة علمياً
وثقافياً وتكنولوجياً وصناعياً .هذا التوفيق بني اإلسالم والعلوم اإلنسانية
احلديثة ال يتم دون فتح ابب االجتهاد اجلديد وجتديد اخلطاب الديين يف
هذا العصر وابلذات يف الغرب ،ملواجهة التحدايت العصرية احلديثة
والتطورات االجتماعية والثقافية ،وأال نكتفي ابالجتهادات القدمية قبل
مئات السنني .لقد أدرك املسلمون اآلن حقيقة شروح وتفاسري العلماء
القدامى ،حيث إهنم صاغوا تلك الشروح والتفاسري لبيئات ذات أغلبية
إسالمية يف أزماهنم ،وليس كاألقلية بني أظهر غري املسلمني .هناك حاجة
ماسة للشروح والتفاسري اليت ترشد املسلمني وتليب حاجاهتم كاألقلية،
وابلطبع هذا ال يتم إال ابجتهادات جديدة من قبل العلماء واملفكرين ،أهل
احلل والعقد يف هذا العصر.
البعض يتحدث عن ثقافة عارمة يف الغرب يُطلق عليها ثقافة
الكراهية ،وهي ثقافة متبادلة بني املسلمني يف الغرب واآلخرين .فكيف
ميكن مواجهة هذه الثقافة؟
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على األطراف املعنية ابلسالم (املسلمون والغربيون) أن يصبوا جل
جهودهم وطاقتهم الفكرية والدينية إىل صناعة وتوليد احلب بني الناس،
بدالً من صناعة وتوليد البغض والكراهية .ولكن ذلك ال مينع من العمل
على غرس احلقيقة الدينية يف قلوب الغربيني واجلاليات اإلسالمية ،فاإلسالم
ينظر إىل العامل على أنه أسرة بشرية واحدة ،متعددة األعراق واللغات ،جيب
التعايش السلمي وجيب قبول اآلخر واحلوار مع اآلخر ،فنحن وهؤالء إخوة
يف اإلنسانية ،نفرح كما يفرحون وحنزن كما حيزنون ،كما قال تعاىل﴿ :اي
أيها الناس اتقوا ربكم ِ
س وِ
الذي خلقك ْم ِم ْن ن ْف ٍ
احدةٍ وخلق ِمْن ها زْوجها
وبث ِمْن هما ِرجاالً كثِرياً ونِساءً﴾  ،وكما قال هللا عز وجل﴿ :اي أيها الناس
إِان خل ْقناك ْم ِم ْن ذك ٍر وأنْ ثى وجع ْلناك ْم شعوابً وق بائِل لِت عارفوا إِن أ ْكرمك ْم
ِعْند هللاِ أتْ قاك ْم إِن هللا علِ ٌيم خبِريٌ﴾ .من هنا علينا العمل على غرس املبدأ
اإلسالمي يف نفوس الغربيني واجلاليات اإلسالمية يف الغرب وأن ديننا دين
تسامح وعفو وصفح عن اآلخر ،وحرمة سباب اآلخر أو إهانته أو إذالله،
قال تعاىل﴿ :وال تسبوا ِ
الذين ي ْدعون ِمن د ِ
ون هللاِ ف يسبوا هللا ع ْدواً بِغ ِْري ِع ْل ٍم
ْ
كذلِك زينا لِكل أ ٍ
مة عمله ْم مث إِىل رهبِ ْم م ْرِجعه ْم ف ي نبئ ه ْم ِمبا كانوا
ي ْعملون﴾.
من هنا ميكن اجتماع اجلاليات اإلسالمية واتفاقهم مع الغربيني على
ضرورة نشر األخالق الفاضلة وحماربة األخالق الذميمة .فهناك أرضية
مشرتكة مع هؤالء القوم يف اجملاالت املذكورة.
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مسؤوليات األقليات املسلمة يف الغرب
يف اخلتام ،ما هي أهم املسؤوليات اليت تروهنا على عاتق األقليات
اإلسالمية حنو اجملتمع الغريب الذي يعيشون فيه؟
هناك مسؤوليات كثرية .إن مبدأ الوفاء يقتضي أن يبادل املسلمون
املقيمون يف الغرب ما قدمه الغرب إليهم من علم وتقنيات وغريها ،فيقدم
املسلمون هلم مبا يتوافر لديهم من مقومات احلضارة اإلنسانية اليت ال تتوافر
لدى الغرب ،والغرب أبشد احلاجة إليها .وإذا كان املسلمون يعانون من
فقر يف هذا اجلانب ،فإن الغرب أيضا يعاين أبناؤه من أمراض يف أوضاعهم
االجتماعية وتصوراهتم الفكرية والعقدية ،ويف جمال الصحة النفسية .لقد آن
لإلنسان املسلم أن يؤدي واجبه يف إنقاذ اجملتمع اإلنساين عموما والغريب
خصوصا من هذه املعاانة اليت يقاسي منها .وأن يسعى للتخفيف من
يوما بعد يوم .إن على املسلم أن يقدم نفسه إىل
األرقام املخيفة اليت تتفاقم ً
اجملتمعات اليت يعيش فيها من خالل هويته اإلسالمية بصورة صحيحة
وصادقة ،حبيث يرتجم اإلسالم الذي أنزله هللا تعاىل؛ ليتيح للمجتمعات
اليت يعيش فيها أن تتعرف على اإلسالم احلقيقي ،من خالل فكره وسلوكه
وأخالقه وعالقاته .وعندئذ يتم تبادل الثقافات وحوار احلضارات بصورة
واقعية ال من خالل الدعوة الكالمية أو على الورق فقط .إن واجب اجلالية
املسلمة يف الغرب أن تكون مظهرا لالنسجام مع البيئة ،ولكن ليس من
خالل ذوابن الشخصية ،وإنكار األصل الذي احندرت منه واهلوية اليت
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تنتسب إليها ،بل من خالل األخالق اليت جتعل الفرد من أبناء هذه اجلالية
موضع تقدير واحرتام ،وجتسد الصورة الصحيحة هلذا الدين .إن على اجلالية
املسلمة أن حترتم النظم السائدة يف اجملتمع الذي تعيش فيه ،مبقدار ما تكون
هذه القوانني والنظم صورة حضارية جتسد كرامة اإلنسان وإنسانيته ،ومبقدار
ما تكون سببا لألمن واالستقرار يف اجملتمع الذي يعيشون فيه؛ ألن ذلك
قاسم مشرتك بني املبادئ اإلسالمية وتلك النظم.
*رابط املقال :
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=102237
©  2008 - 2006صحيفة الوقت ،مجيع احلقوق حمفوظة.
www.alwaqt.com
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الوقت
صحيفة الوقت البحرينية  -يومية سياسية مستقلة
العدد  760اجلمعة  13ربيع األول  1429هـ  21 -مارس 2008

» إشراقات «
سيد قطب منوذجاً
حنو منهج حركي تطبيقي يف تفسري القرآن الكرمي
الدكتور خري الدين خوجة:
مر التفسري منذ عصر الصحابة رضي هللا عنهم إىل يومنا هذا
لقد ّ
حتول مسار التفسري وظهور اجتاهات
بعدة مراحل ،ا أدى ذلك إىل ّ
ومناهج عدة وقراءات معاصرة يف تفسري القرآن الكرمي توافق أرابب
املذاهب والعلوم املختلفة لدى بعض املعاصرين من أبناء جلدتنا .وتعين
هذه القراءات اجلديدة واملعاصرة استخدام النظرايت اجلديدة يف أتويل
وتفسري القرآن الكرمي ،واليت تؤدي إىل حتريف املعاين القرآنية وتناقضها مع
احلقائق الشرعية وتعارضها مع املقاصد اإلسالمية العليا .والسبب يف ظهور
هذه األفكار واملذاهب اهل ّدامة؛ هو تلوث أصحاهبا ابملناهج الفكرية الغربية
وعدم احرتامهم لقدسية القرآن الكرمي وخصوصياته البالغية والبيانية
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واللغوية ،واعتباره كسائر النصوص البشرية .أصحاب هذه القراءة املعاصرة
دعوا إىل ''أنْسن ِة وع ْقلن ِة و ْأرخنة'' النص القرآين ،ليصلوا يف النهاية إىل ربط
نص اترخيي بشري!
آايت القرآن الكرمي ابلظروف الزمنية ،وعلى أنه ّ
واستخدموا مصطلحات جديدة خالف املصطلحات الشرعية ،مثل:
األبستمولوجية ،األمربيقية ،اإلسالموية ،السلفوية ،املاضوية ،األنطولوجية،
البلشفية ،الدايلكتيكية ،الزمكانية امليكانزماتية ،اهلرمونوطيقية،
والدمياغوجية ..اخل ،وأطلقوا على القرآن الكرمي عبارة (املدونة الكربى)،
وعلى اآلية كلمة (العبارة) ،وعلى نزول القرآن وصفوه ب (الواقعة القرآنية)..
للسقود .وال شك أن
ظلمات بعضها فوق بعض! القراءات املعاصرة آيلة ّ
هذه املدرسة ما هي إال امتداد ملدارس أساتذهتم من املستشرقني الذين قالوا
أبن نبوة حممد صلى هللا عليه وسلم ما هي إال امتداد لليهودية والنصرانية.
ومنهج هذه املدرسة هو التح ّكم يف النص القرآين وأتويله وفق أدوات
منهجية وألسنية غربية مغايرة للقواعد واألساليب العربية .ومن الذين محلوا
راية هذه القراءة املعاصرة للقرآن الكرمي يف هذا العصر من يين جنسنا وأبناء
جلدتنا نذكرهم لغرض العربة والتحذير؛ حممد أركون العلماين اجلزائري،
حممد شحرور املاركسي السوري ،حممد عابد اجلابري االشرتاكي ،أستاذ
الفلسفة على الفكر االعتزايل حسن حنفي املصري ،عبداجمليد الشريف
التونسي ،وجالل صادق العظم معاصر شيوعي سوري من أصل تركي.
أمس احلاجة إىل تفسري يعيد صياغتها الفكرية من
إن األمة اليوم يف ّ
جديد ،وخيرجها من التفكك الذايت ،وحيّرر ويفجر طاقتها الكامنة من أسر
اجلمود والتخلف ،وجي ّدد فيها روح رسالة االستخالف وعمارة الكون.
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فالتفسري املطلوب هو ذلك التفسري الذي خيرج األمة عن واقع
التخلف ويلحقها بركب التنمية احلضارية والصناعية واإلبداعية .ا ال شك
فيه أن هذه القراءات املعاصرة آيلة إىل الفشل والسقود بسبب جهلها
للقرآن الكرمي وخصائصه اللغوية وأساليبه البيانية ومدلوالته البالغية
ومناهجه التفسريية الصحيحة .إن املنهج احلركي التطبيقي الذي ندعو إليه،
جلدير يف هذا العصر أبن ي ْن عم النظر فيه وأن يتب يف تفسري القرآن الكرمي
وفهمه وتدبره وقراءته ،حىت خترج األمة اإلسالمية من أزماهتا الفكرية
والنفسية والرتبوية واألخالقية واالقتصادية والدينية ،والذي مسّاه سيد قطب:
ابملنهج احلركي أو الديناميكي .أما طبيعة ومفهوم هذا املنهج التطبيقي
احلركي ،فقد بيّنه رمحه هللا يف مواطن عدة من تفسريه ومؤلفاته قائالً:
'' ..إن  -املسألة يف إدراك مدلوالت هذا القرآن وإحياءاته ..إمنا هي
استعداد النفس برصيد من املشاعر واملدركات والتجارب ،تشابه املشاعر
واملدركات والتجارب اليت صاحبت نزوله وصاحبت حياة اجلماعة املسلمة
وهي تتلقاه يف خضم املعرتك ..معرتك اجلهاد ،جهاد النفس وجهاد الناس..
جهاد الشهوات وجهاد األعداء ..جو مكة والدعوة الناشئة ،والقلة
الشعب واحلصار ،واجلوع واخلوف
والضعف ،والغربة بني الناس ..جو ِّ
واالضطهاد واملطاردة ،واالنقطاع إال عن هللا ..مث جو املدينة :جو النشأة
األوىل للمجتمع املسلم بني الكيد والنفاق ..يف هذا اجلو الذي تنزلت فيه
آايت القرآن حية انبضة واقعية ..كان للكلمات وللعبارات دالالهتا
وإحياءاهتا ..إن طبيعة هذا الدين ترفض اختزال املعارف الباردة يف ثالّجات
لتوها إىل ''حركة''،
األذهان اجلامدة! ..إن ''املعرفة'' يف هذا الدين تتحول ّ
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وإال ليست من جنس هذا الدين! ..ومن ذلك تنزلت األحكام التشريعية
كلها يف املدينة كحركة يف اجملتمع املسلم الذي قام هناك ،ومل ينزل حكم
واحد منها يف مكة ليختزن  -كمعرفة جمردة  -حىت جيا وقت التنفيذ يف
املدينة! إن املعرفة للمعرفة ليست منهجاً إسالمياً .يف اإلسالم املعرفة
للحركة ،والعلم للعمل ،والعقيدة للحياة ..وطبيعة املنهج احلركي اإلسالمي
أن يقابل هذا الواقع البشري حبركة مكافئة له ومتفوقة عليه ،يف مراحل
متعددة ذات وسائل متجددة ..ومن أجل أن اجلاهلية ال تتمثل يف ''نظرية''
جمردة ،ولكن تتمثل يف جتمع حركي على هذا النحو؛ فإن حماولة إلغاء هذه
اجلاهلية ،ورد الناس إىل هللا مرة أخرى ،ال جيوز  -وال جيدي شيئاً  -أن
تتمثل يف ''نظرية'' جمردة .فإهنا حينئذ ال تكون مكافئة للجاهلية القائمة
فعالً واملتمثلة يف جتمع حركي عضوي ..إن منهج التلقي للتنفيذ والعمل هو
خرج
الذي صنع اجليل األول .ومنهج التلقي للدراسة واملتاع هو الذي ّ
األجيال اليت تليه .''..فرحم هللا أستاذان رمحة واسعة ،وهللا أعلم ،وصلى هللا
على سيدان حممد وعلى آله وصحابته أمجعني.
السابقة
* ابحث إسالمي من يوغسالفيا ي
رابط املقال :
http://www.alwaqt.com/art.php?aid=104648
©  2008 - 2006صحيفة الوقت ،مجيع احلقوق حمفوظة.
www.alwaqt.com
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جملة اجملتمع الكويتية  :اجملتمع الثقايف
اتريخ2008/03/22 :
د.خري الدين خوجة
أستاذ جبامعة طيبة املدينة املنورة
"ثقافة العوملة" وكيفية مواجهتها؟

واجه العامل اإلسالمي اليوم أخطاراً حقيقية على مستوى هويته
الثقافية واحلضارية ،حيث تته ّدده العوملة يف صميم وعيه الديين وحمتوايت
منوذجه الكوين .فمما ال شك فيه ،أن املسلمني ميرون حبقبة اترخيية
سوداء؛ فقد أصاهبم وهن شديد ،حيث تسبب ابتعادهم عن تعاليم
اإلسالم يف حالة من التمزق والتفرق ،والتخلف واجلمود ،والذل واهلوان.
كما أسهم االستعمار ابلتعاون مع االستبداد يف هنب وسرقة ثروات
و تلكات املسلمني ،وأسرف يف السجن والقتل والتشريد واملطاردة
إلخضاع املسلمني  .أضف إىل ذلك اهلجوم الشرس على القرآن ونيب
اإلسالم من قبل وسائل اإلعالم الغربية ،واالستخفاف والسخرية
مبقدسات اإلسالم واملسلمني..اخل ،أقول :أصبحت هذه الظواهر يف عصر
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العوملة أو اجلاهلية الراهنة ،لألسف الشديد ،إحدى أشهر مسات املسلمني
والعامل اإلسالمي يف العصر احلديث .ما سبل احملافظة على جوهر اهلوية
ظل االخرتاقات غري احملدودة للثقافات العومليّة
اإلسالميّة يف ّ
العالج الرابين:
يقول هللا عز وجل يف كتابه الكرمي ﴿ :واله ِذين كفروا ب ْعضه ْم أ ْولِياء
ض إِهال ت ْفعلوه تكن فِْت نةٌ ِيف ْاأل ْر ِ
ب ْع ٍ
اد كبِريٌ﴾[ األنفال،] ٧٣ :
ض وفس ٌ
وروى اإلمام أمحد يف مسنده من حديث ثوابن } ،قال :قال رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم " :يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق ،كما
تداعى األكلة على قصعتها" قال :قلنا :اي رسول هللا؛ أمن قلة بنا يومئذ؟
قال" :أنتم يومئذ كثري ،ولكنكم تكونون غثاء كغثاء السيل ،تنزع املهابة
من قلوب عدوكم ،وجيعل يف قلوبكم الوهن" قالوا :وما الوهن؟ قال:
"حب الدنيا ،وكراهية املوت"( .رواه اإلمام أمحد يف مسنده :ج ،5ص:
.)278
وللعلماء واملفسرين يف تفسري اآلية السابقة ،كالم مجيل ،نقتبس منه
بعض الفقرات:
" ...إن املنهج احلركي هلذا الدين يواجه الواقع دائماً بوسائل
مكافئة ..ومن أجل أن اجلاهلية ال تتمثل يف "نظرية" جمردة ،ولكن تتمثل
يف جتمع حركي على هذا النحو؛ فإن حماولة رد الناس إىل هللا مرة أخرى،
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ال جيوز وال جيدي شيئاً أن تتمثل يف " نظرية " جمردة .فإهنا حينئذ ال
تكون مكافئة للجاهلية القائمة فعالً واملتمثلة يف جتمع حركي عضوي،
فضالً على أن تكون متفوقة عليها ...وكما أن اجملتمع املسلم جمتمع
عضوي حركي متناسق متكافل متعاون يتجمع يف والء واحد ،فكذلك
اجملتمع اجلاهلي ﴿ :واله ِذين كفروا ب ْعضه ْم أ ْولِياء ب ْع ٍ
ض ﴾ ،...إن األمور
بطبيعتها كذلك ..إن اجملتمع اجلاهلي ال يتحرك كأفراد؛ إمنا يتحرك ككائن
عضوي ،بعضهم أولياء بعض طبعاً وحكماً؛ ومن مث ال ميلك اإلسالم أن
يواجههم إال يف صورة جمتمع آخر له ذات اخلصائص .فأما إذا مل يواجههم
مبجتمع والؤه بعضه لبعض فستقع الفتنة ألفراده من اجملتمع اجلاهلي .وهو
أفسد الفساد﴿إِهال ت ْفعلوه تكن فِْت نةٌ ِيف ْاأل ْر ِ
اد كبِريٌ﴾( ،ا.ه)
ض وفس ٌ

حقيقة اجلاهلية احلديثة وكيفية مواجهتها
إن كلمة العوملة مصطلح جديد .فهي نظام يراد به تكوين
إمرباطورية هتيمن على ابقي الشعوب ،دون اعتبار للقيم واحلضارات
والثقافات واحلدود اجلغرافية والسياسية .فالعوملة صيغة جديدة من صيغ
املواجهة احلضارية خيوضها الغرب ضد هوايت الشعوب وثقافات األمم
وحضارهتم ،وعلى رأس تلك األمم والشعوب :املسلمون ،فهم املستهدفون
ابلدرجة األوىل يف هذه املواجهة ،وهذه الثقافة هبذا املفهوم تتعارض
تعارضاً اتماً مع اإلسالم ،فضالً عن قواعد القانون الدويل ومع طبيعة
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العالقات الدولية ومع االقتصاد الوطين والسيادة الوطنية ،وأيضاً مع قانون
التعددية الدينية والتنوع الثقايف والفكري .إن هذه الثقافة الغربية واألمريكية
إذا سارت هبذا االجتاه ،فهي إنذار ومؤشر ابهنيار وشيك لالستقرار العاملي
عامة ،والعامل اإلسالمي على وجه اخلصوص.
العوملة والعاملية
هناك فرق شاسع بني مفهوم العاملية والكونيةUniversalism
 ،واليت تعين طموحاً حنو االرتقاء واالزدهار والتقدم والنهضة ابخلصوصية
إىل مستوى عاملي ،وقبول وأخذ كل ما هو طيب وحالل وعاملي وكوين،
وبني العوملة  ، Globalizationواليت تعين القمع واإلقصاء والسلب
لكل ما هو خصوصي .إذن فالعاملية  Universalismتعين االنفتاح
على اآلخر ورغبة يف األخذ والعطاء ،وهذا هو املطلوب ،ولكن بشرود
وضوابط ،بينما العوملة Globalizationتعين اخرتاق وسلب وتدمري
خلصوصية اآلخر .واإلسالم الذي أمران ابالنفتاح واالستفادة من اآلخر،
ما مل يتعارض ذلك مع القرآن والسنة ،يتفق مع العاملية مبقدار ما خيتلف
مع العوملة اليت تسعى إىل فرض منوذجها احلضاري الذي ال خيفي تطلعه
إىل اهليمنة على اقتصاد العامل ،والتحكم يف القرار السياسي وصناعته خلدمة
املصاحل األمريكية واألوروبية ،وإلغاء النسيج احلضاري واالجتماعي ،وتدمري
اهلوايت الدينية والثقافات القومية والفكرية واحلضارية للشعوب ،وزايدة
الدول الغنية غ وهنضة وتطوراً ،بينما تزداد الدول الفقرية فقراً وبؤساً
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وختلفاً .كما أن من أهدافها القيام بتفتيت بعض الدول والكياانت
واحلضارات واملؤسسات الثقافية والدينية ،وفرض السيطرة السياسية
واالقتصادية والثقافية والعسكرية بقصد استغالل الدول وهنب خرياهتا .وإذا
علمنا أن الوالايت املتحدة األمريكية وأورواب قد أدركت حقيقة تطلع
املسلمني إىل الصحوة والنهضة إلجياد كيان دويل حيفظ حقوقهم وكرامتهم
وأمواهلم ،فإهنا قد أعدت العدة للقضاء على اإلسالم واملسلمني بشىت
الطرق والوسائل ،ابتداء ابلغزو العسكري وانتهاء ابلغزو الفكري والغزو
الثقايف ،وجهزت محلة ضارية ضد اإلسالم ومصاحل املسلمني ،حتت
عناوين مضللة وشعارات زائفة منها:
أ الدميقراطية.
ب والتعددية السياسية.
ج حقوق اإلنسان ( ويراد منها حقوق اإلنسان الغريب فقط).
د سياسات السوق العاملية والتحكم فيه.
اخليارالبديل

لالعتبارات السابقة واعتبارات أخرى غريها نود أن نطرح اخليار البديل،
ابختصار شديد نقول :البديل هو اإلسالم ،الذي آمنا بصحته وفاعليته،
والذي حيرم على املسلم استبدال األدا ابلذي هو خري ،كما قال تعاىل
ِ
ِ ِ
يما فاتهبِعوه وال ت تهبِعوا السبل ف ت فهرق بِك ْم عن
﴿وأ هن ٰهذا صراطي م ْستق ً
صاكم بِِه لعلهك ْم ت تهقون ﴾ [األنعام ،]١٥٣ :لذلك يتحتم
سبِيلِ ِه ٰذلِك ْم و ه
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علينا اعتبار العوملة آخر صيغة لالستعمار احلديث ،والعودة ابلناس إىل
العبودية ،وقد ولدهتم أمهاهتم أحراراً .وفيما يلي بعض اخلطوات والسبل
للحفاظ على اهلوية اإلسالمية ومنعها من الذوابن واالنصهار يف أحضان
ثقافة العوملة املدمرة.
 -1حماربة اجلهل املطبق ابإلسالم.
 -2ملء الفرا الروحي والفكري والثقايف لدى املسلمني.
 -3حماربة اإلسالموفوبيا وهو النفور والتخوف من اإلسالم وكراهية
مبادئه.
 -4عدم االستسالم للفلسفات والثقافات الغربية؛ بل َنتار منها ما
وافق ديننا ،وبقدر حاجتنا.
 -5احملافظة على اجملتمع من اإلصابة ابلعقد واألمراض النفسية الغربية،
كالقلق واإلحباد والشعور ابلعدمية والعبثية واألاننية والذاتية.
 -6عدم ارسة احلياة على الطريقة الغربية بشرورها ومفاسدها
واحنرافاهتا ورذائلها ،وحلوها ومرها ،وعدم تقليدهم يف اجلانب
السليب؛ وإمنا علينا الرتكيز على اجلانب اإلجيايب فقط .كل ما
هو طيب وحالل ومفيد قبلناه؛ إذ احلكمة ضالة املؤمن أينما
وجدها فهو أحق الناس هبا ،وكل ما هو ضار وخبيث
رفضناه.
 -7االعتزاز بتارخينا املشرق ،وسري علمائنا املصلحني ،وعدم فقدان
اهلوية الذاتية.
 -8السعي إىل حتسني صورة جمتمعات املسلمني املشوهة ،ونشر مجال
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اإلسالم وعظمته.
 -9معرفة منهج اإلسالم يف التغيري الثقايف اإلجيايب ،من األسوأ إىل
األفضل.
 -10توثيق الصلة ابهلل وحتقيق العبودية .وصدق اإلخالص له.
 -11االنطالق من القرآن والسنة يف الفهم والعلم والتدبر والتفكري.
 -12نقض األفكار واملبادئ والنظرايت اجلاهلية الباطلة ،وبيان
زيفها وخطئها ،واستخدام املنطق العلمي لدحض شبهاهتم
وأابطيلهم.
 -13دعوة الناس إىل التخلي عن الرذائل والتحلي ابلفضائل.
 -14تكوين اجملتمع اإلسالمي الذي ينشأ املسلمون يف رحابه،
ويعيشون قيمه وسلوكياته.
 -15إصالح مناهج التعليم ووسائل اإلعالم والتوجيه ،وحتريرها من
املسلسالت واألفالم اهلابطة اليت هتدم وال تبين.
 -16حتصني أبناء املسلمني أمام الغزو الفكري املعادي ،ومتكينهم
من الوقوف أمام الثقافات اهلدامة.
 -17ال بد لكل فرد يف األمة أن يقوم بدور إجيايب يف احلفاظ على
اهلوية اإلسالمية ،فال يكفي جهد احلاكم وحده ،وال جهد
األب واملدرس فقط ،وإمنا يقوم به كل مسلم على حدة ،مهما
كان موقعه ويتحمل هو أيضاً جزءاً من املسؤولية.
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ونبوي يف التعامل مع اآلخر
حنو منهج ٍّ
قرآيني ٍّي
ورقة علمية قدمت لـ:
دورة تدريبية إقليمية لألئمة و اخلطباء
من منطقة البلقان يف جمال نشر قيم احلوار و االعتدال والوسطية
ترياان  -ألبانيا :من  5حىت  8نوفمرب  2009م.

بقلم

د/خريالدين خوجة ( الكوسويف )
أستاذ التفسري والدراسات القرآنية املساعد  -جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية
كلية أصول الدين – سلطنة برواني دار السالم
وأستاذ التفسري والدراسات اإلسالمية جبامعة طيبة ابملدينة املنورة سابقاً

2010
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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
سيدان ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني ومن اهتدى هبديه واسنت
بسنته إىل يوم الدين..أما بعد:
اَّللِ
يقول هللا عز وجل يف القرآن الكرمي ﴿ :لهق ْد كان لكم ِيف رس ِ
ول ه
ْ
اَّلل كثِ ًريا ﴾ [األحزاب:
اَّلل والْي ْوم ْاآل ِخر وذكر ه
أ ْسوةٌ حسنةٌ لِّمن كان ي ْرجو ه
اَّلل وي ْغ ِف ْر
اَّلل فاتهبِع ِوين ْحيبِْبكم ه
 ، ]٢١وقال تعاىل ﴿ :ق ْل إِن كنت ْم ِحتبون ه
ور هرِح ٌيم ﴾[ آل عمران] ٣١ :
لك ْم ذنوبك ْم و ه
اَّلل غف ٌ

إن رسولنا صلى هللا عليه و سلم إمام و قدوة ،جعله هللا عز وجل إماماً
وقدوة ونرباساً هلداية اخللق أمجعني .أرسله هللا عز وجل رمحة للعاملني .وحنن
يف هذه األايم أحوج ما نكون إىل هديه وإىل النموذج العملي حلل قضاايان
و مشاكلنا االجتماعية و الدينية.
وابدئ ذي بدء فإنه ميكن تقريره يف خضم هذه األمواج العاتية
االجتماعية املتدهورة ،أبن مستقبل البشرية و مصريها مرتبطان أبمرين

مهمني ُها :عالقة اإلنسان ابخلالق سبحانه وتعاىل ،وعالقة اإلنسان
اخيه اإلنسان.
وقد قدم الرسول صلى هللا عليه و سلم النموذج العملي الرائع يف
األمرين معاً .ففي جنب هللا كان صلى هللا عليه و سلم على درجة عالية
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من التعبد واإلميان واإلخالص والتقوى واخلشية واإلانبة والوقوف عند
حدوده.
وأما يف جانب عالقة اإلنسان أبخيه اإلنسان فقد ضرب لنا أروع
منوذج وأحسن املثل .فسريته العطرة مليئة ابلشواهد وانطقة هبذه احلقائق.
فقد كان صلى هللا عليه و سلم مضرب مثل يف تعامله مع اآلخر ،ويف
رمحته ابلضعيف وإحسانه إىل البعيد والقريب ولطفه مع الشريف والفقري،
سواء أكانوا مسلمني أو غري مسلمني .وبناء على هذه األخالق النبوية
السامية فإن على املسلم أيضاً أن يقف موقفاً يتالءم مع عقيدته و مع
أخالق اإلسالم وآدابه.
وحيسن بنا يف هذا املقام أن نطرق إىل استجالء بعض احلقائق من
خالل رجوعنا إىل بعض األحاديث النبوية و سريته العطرة صلى هللا عليه و
سلم لنفهم موقف اإلسالم جتاه هذه القضية الراهنة واليت أشغلت ابل كثري
من الدعاة و املفكرين.
أوالً :من اآلخر ؟
كثرياً ما نسمع يف هذه األايم كلمة ( اآلخر ) ،وكثرياً ما يستخدمه
الكتاب واملفكرون ،وما هي أسباب شيوع هذه اللفظة ؟
نقول يف اجلواب:
كما يقول بعض العلماء إن كل واحد منا ابلنسبة إىل غريه هو آخر:
فالزوجة آخر ،واألب آخر ،واالبن آخر ،والصديق آخر ،والعدو احملارب
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هو آخر ،واملنافس يف اللعبة آخر ،واملسلم آخر ،واليهودي آخ والنصراين
آخر..اخل
ولكن غلب استعمال هذه الكلمة ( اآلخر ) لدى مثقفي اليوم
وغريهم ،على ( الغرب ) أو على( غري املسلمني ) من اليهود والنصارى،
نظراً لتدهور العالقات السياسية والدبلوماسية والدينية ،وأيضاً نظراً للتاريخ
املاضي الدامي بني املسلمني والصليبيني.
اثنياً :ما موقف نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم جتاه اآلخرين الذين
ذكران بعضاً منهم؟
ميكن أن نصنف مواقف النيب صلى هللا عليه وسلم من خالل تعرفنا
على هذه اجلوانب اإلنسانية من حياته:
 -1احرتام النفس البشرية:
علمنا النيب صلى هللا عليه و سلم أن الناس مهما اختلفوا يف لغاهتم
وألواهنم وأجناسهم وأدايهنم ،وحىت خيففوا التوتر الذي بينهم ،فإنه ميكن هلم
أن جيتمعوا على أرضية مشرتكة ومظلة واحدة وعلى صعيد واحد ،وذلك
من خالل االحرتام واإلكرام املتبادل فيما بينهم ،كما قال تعاىل ﴿ :اي أي ها
ِ
ِ
واب وق بائِل لِت عارفوا إِ هن
النهاس إ هان خل ْقناكم ّمن ذك ٍر وأنث ٰى وجع ْلناك ْم شع ً
اَّلل علِ ٌيم خبِريٌ ﴾ [ احلجرات.]١٣ :
اَّللِ أتْ قاك ْم إِ هن ه
أ ْكرمك ْم ِعند ه

فاهلل عز وجل أكرم بين آدم على حد سواء ابلعقل واإلدراك والتمييز
وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وسخر له ما يف الكون .ويف هذا
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التكرمي العام يشرتك فيه كل بين آدم على اختالف مللهم .ويف سلوك النيب
صلى هللا عليه وسلم أتكيد هلذا املع الذي نرمي إليه .فقد أخرج اإلمام
البخاري أن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم قال ( :إذا رأيتم اجلنازة
فقوموا حىت ختلفكم .فمرت به يوماً جنازة فقام ،فقيل له:إهنا جنازة
يهودي ،فقال :أليست نفساً ؟ ) .ففي هذا احلديث فيه مع جليل وكبري

كيف أن أعظم الناس قدراً يقف مدة من الزمن حىت تتجاوز جنازة شخص
من غري ملته و دينه.

 -2مد جسور الثقة والتعاون:

ٍ
ت لِلن ِ
هاس
قال هللا عز وجل يف كتابه الكرمي ﴿ :كنت ْم خ ْري أ همة أ ْخ ِرج ْ
أتْمرون ِابلْمعر ِ
وف وت ْن هون ع ِن الْمنك ِر وت ْؤِمنون ِاب هَّللِ ولو آمن أ ْهل الْ ِكت ِ
اب
ْ
ْ
ْ
لكان خريا ههلم ِمْن هم الْم ْؤِمنون وأ ْكث رهم الْف ِ
اسقون﴾ [آل عمران، ١١٠ :
ًْ ّ
احلرِام أن
وقال تعاىل ﴿ :وال ْجي ِرمنهك ْم شنفن ق ْوٍم أن صدوك ْم ع ِن الْم ْس ِج ِد ْ
ت ْعتدوا وت عاونوا على الِْ ِّرب والته ْقو ٰى وال ت عاونوا على ِْ
اَّلل
اإل ِْمث والْع ْدو ِان واتهقوا ه
اَّلل ش ِديد الْعِق ِ
اب﴾ [املائدة]٢ :
إِ هن ه
كان النيب صلى هللا عليه وسلم حريصاً على بناء وتقوية العالقة
والتواصل مع اآلخر وتوليد املشاعر اإلجيابية فيما بينهم .ومن خالل سريته
العطرة نستخلص هذه احلقيقة .فحني أراد النيب صلى هللا عليه وسلم اهلجرة
إىل املدينة فقد استعان برجل مشرك وهو عبد هللا بن أريقط الليثي ليدله
على الطريق اخلفي للهجرة حىت يسلم من أذى قريش .والعملية كانت يف
منتهى اخلطورة بسبب أن قريشاً خصصت مكافأة ضخمة قدرها مائة انقة
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ملن يعيد حممداً إليهم ومائة انقة مبن يعيد الص ّديق إليهم ؟ ولكن منهجية
النيب صلى هللا عليه وسلم يف االنفتاح على اآلخر وأتسيس نوع من الثقة
املتبادلة دفعته إىل حتمل تلك املخاطرة.
والقصة األخرى أشد عجباً وغرابة من األوىل ،أن قريشاً قبل اهلجرة
كانت تؤذي النيب صلى هللا عليه و سلم و أصحابه ،لكنها كانت تثق به
وتودع ما لديها من األماانت واألموال ،والرسول صلى هللا عليه وسلم كان
يقبل ذلك .فهذا التصرف من إمام الدعوة انطلق من حسه وشعوره بضرورة
بناء الثقة من أجل كسر املفاصلة ومن أجل كسب قلوب األفراد اجلدد
للدعوة.
و ا يدل على هذا البعد الذي كان يتمتع به النيب صلى هللا عليه وسلم
احلديث الذي أخرجه اإلمام البخاري عن أنس بن مالك رضي هللا عنه
قال ( :كان غالم يهودي خيدم رسول هللا صلى هللا فمرض ،فأاته النيب
فقعد عند رأسه ،فقال له :أسلم .فنظر الغالم إىل أبيه و هو عنده ،فقال له
أبوه :أطع أاب القاسم .فخرج النيب صلى هللا عليه و سلم وهو يقول :احلمد
هلل الذي أنقذه يب من النار).
فقد يتعجب اليوم كثري من املسلمني يف هذا الزمان من هذه احلادثة،
ولكن األمر يف ذلك الوقت كانت على هذه الصورة ،فقد شكل انفتاح
اجملتمع املسلم على اجملموعات واألقليات والدايانت األخرى يشكل دوراً
كبرياً يف التعريف ابإلسالم و رسالته و أخالقياته.
إن ما نراه اليوم يف كثري من بالد املسلمني من جفاء وتباعد بني
املسلمني وغريهم من امللل فهذا ليس انبعاً من التوجيهات واآلداب
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الشرعية ،بقدر ما هو انبع من بعض املشاعر النفسية واألعراف االجتماعية
املبنية على اخلوف والشك .اإلسالم أجاز لنا عيادة الذمي و نصحه
واإلحسان إليه ودفع الظلم عنه .وهناك فرق شاسع بني كافر يقيم يف
أوساد املسلمني مساملاً ،يساهم يف تنمية اجملتمع و بنائه ،وبني كافر حيارهبم
و يظاهر أعداءهم عليهم.
 و ا يدل على عالقة النيب صلى هللا عليه و سلم والصالت التجاريةواملالية والتجارية مع غري املسلمني ،ما ذكره اإلمام البخاري يف قصة يهود
اخليرب ،فقد أعطى هلم النيب صلى هللا عليه وسلم األراضي واملزارع أن يعملوا
فيها و يزرعوها وهلم شطر ما خيرج منها.
 وكذلك ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم رهن درعه عند يهوديعلى ثالثني صاعاً من شعري .وقد أهدى النيب صلى هللا عليه و سلم إىل
عمر بن اخلطاب حلة ،فأرسل هبا عمر رضي هللا عنه إىل أخ له مبكة قبل
أن يسلم.
إن هذا التهادي كان حيمل يف طياته بعضاً من معاين املواطنة أو
العيش على أرض مشرتكة ووطن واحد .ويف هذه التصرفات النبوية تتفق
اَّلل ع ِن اله ِذين مل ي قاتِلوكم ِيف ِّ
مع قول هللا عز وجل ﴿ :هال ي ْن هاكم ه
الدي ِن وملْ
ْ
ْ
اَّلل ِحيب الْم ْق ِس ِطني﴾ [
خيْ ِرجوكم ِّمن ِداي ِرك ْم أن تربوه ْم وت ْق ِسطوا إِلْي ِه ْم إِ هن ه
املمتحنة] ٨ :
وهذا الرب هلم يكون كما قال بعض العلماء الرفق بضعيفهم وسد حاجة
فقريهم وإطعام جائعهم وكساء عاريهم و لني القول هلم على سبيل التلطف
هلم و الرمحة ال على سبيل اخلوف و الذلة.
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 - 3استيعاب اآلخر:

وقد حتدث اخلالفات واخلصومات بسبب التباين واالختالف بني
الطرفني ،فالنيب صلى هللا عليه وسلم قد علمنا كيف نستوعب التباينات
املوجودة بيننا ،وذلك ابهتمامه جبوهر القضااي واالبتعاد عن الشكليات.
ِ
اَّللِ إِنهه هو ال هس ِميع
اجن ْح هلا وت وهك ْل على ه
قال تعاىل :ﭽ وإِن جنحوا لل هس ْل ِم ف ْ
الْعلِيم﴾ [األنفال.] ٦١ :
واملتأمل يف أسلوبه صلى هللا عليه و سلم مع املخالفني من الكفار
واملنافقني جيد هذه املعاين جلية أمامه .ويدل على ذلك قصة صلح
احلديبية ،عندما اعرتض له سهيل بن عمرو على بعض األلفاظ يف الوثيقة.

فعندما كتب علي بن أيب طالب :بسم هللا الرمحن الرحيم ،قال له سهيل:
أما الرمحن فو هللا ال ندري ما هو؟ ولكن اكتب ابمسك اللهم .فأمر النيب
صلى هللا عليه و سلم علياً أن يكتب ذلك .مث أملى عليه :هذا ما صلح

عليه حممد رسول هللا .فقال سهيل :لو نعلم أنك رسول هللا ما صددانك
عن البيت وال قاتلناك ،ولكن اكتب حممد بن عبد هللا .فقال عليه الصالة
والسالم :إين و هللا رسول هللا وإن كذبتموين ،وأمر علياً أن يكتب حممد بن

عبد هللا وأن ميحو لفظ رسول هللا ،فأىب علي أن ميحو هذا اللفظ ،فمحاه
صلى هللا عليه وسلم بيده الشريفة.
ففي هذه احلادثة فيها دروس وإشارات إىل املسلمني والدعاة خاصة
أبن ميتلكوا من القدرة على املرونة والتفهم إلمكانية التواصل مبن َنتلف
معه ،وأن ال نقف عند الشكليات والظواهر ،وإمنا علينا الرتكيز على حقائق
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األشياء وجواهرها ،فالنيب صلى هللا عليه و سلم كان واثقاً بنصر هللا ووعده
سبحانه إايه بدخول مكة ،فألجل ذلك مل يبال مع املشركني يف التنازل عن
بعض الشكليات ،واليت تبدو يف ابدئ األمر كبرية ،ولكنها عند التحقيق
وإمعان النظر ليست كذلك ،و هللا أعلم.

 -4الرتيث و عدم العجلة يف إصدار األحكام:

والعجلة شيء أصيل يف نفوس البشر ،فقد جرت العادة أن حنكم
ابلضالل واخلطأ والفسق والتبديع ،بل ورمبا الكفر والعياذ ابهلل ،كما هو
احلال لألسف الشديد يف بعض املدن يف كوسوفا ومقدونيا وألبالنيا وغريها
من بلدان العامل ،وكما بلغين ن أثق به من أن هذه الظاهرة بدأت
تستشري يف بالد البلقان .وإذا ال يتداركنا هللا عز ودل بلطفه ومنّه وكرمه،
وإذا ال نقوم بواجب األمر ابملعروف والتشاور والتناصح ودعوة الناس
واألئمة والدعاة وطلبة العلم املتحمسني إىل جادة الوسطية القرآنية اليت
دعاان إليها القرآن الكرمي والسنة النبوية املطهرة ،وإذا ال جنتمع مع هؤالء
الفتية والشباب واألئمة على طاولة احلوار وعلى مثل هذه الدورات العلمية
املباركة لتوعيتهم وإرشادهم و تثقيفهم ابلثقافة اإلسالمية األصيلة املبنية على
القصد والوسطية ،واليت نسأل هللا عز وجل أن جيزي مجيع القائمني عليها
خري اجلزاء..أقول إذا ال نستدرك األمر قبل تفاقمهَ ،نشى من أن يصيبنا
هللا عز وجل بعذاب من عنده ،نسأل هللا العافية.
والنيب صلى هللا عليه و سلم يرشد أمته بعدم املسارعة يف تكوين
التصورات واالنطباعات النهائية عن اآلخرين ،وال سيما أهل الكتاب من
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اليهود و النصارى ،فيقول ألمته ( :إذا حدثكم أهل الكتاب ،فال
تصدقوهم و ال تكذبوهم و قولوا آمنا ابهلل و كتبه و رسله  ،)...ألن
عندهم إراثً من األنبياء.

– 5اإلستفادة من اآلخر:

قد يكون لدى هذا اآلخر حالً لبعض املشكالت اليت لدينا ،وقد
يكون عنده شيء من الصواب وشيء من اخلربة فنحتاجه إليها ،.و كما
جاء يف األ من أن احلكمة ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس هبا.
و كما أشار إىل هذه احلقيقة العلمية أحد كبار املفسرين يف العصر احلديث
رمحه هللا ،الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي يف تفسريه ( أضواء البيان
) ،من أن موقف املسلم من الثقافات األخرى له أربعة مواقف ال خامسة
هلا -1 :إما أن يرتك احلضارة الغربية انفعها وضارها -2 ،إما أخذها
ضارها وانفعها -3 ،وإما أخذ ضارها و ترك انفعها -4 ،وإما أخذ انفعها
ترك ضارها..مث يواصل الشيخ رمحه هللا كالمه قائالً " :املوقف الطبيعي
لإلسالم و املسلمني من احلضارة الغربية ،هو أن جيتهدوا يف حتصيل ما
أنتجته من النواحي املادية ،وحيذروا ا جنته من التمرد على خالق الكون
جل وعال فتصلح هلم الدان واآلخرة ،ومن املؤسف أن أغلبهم يعكسون
القضية فياخذون منها االحنطاد األخالقي واالنسالخ من الدين والتباعد
من طاعة خالق الكون ،وال حيصلون على نتيجة ا فيها من النفع املادي
فخسروا الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبني " .74
انظر :تفسري أضواء البيان ،ص 82674
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و كما ذكر شيخ اإلسالم اإلمام ابن تيمية رمحه هللا يف الفتاوى " ..فإن
ذكر ما ال يتعلق ابلدين مثل مسائل الطب واحلساب احملض اليت يذكرون
فيها ذلك االنتفاع اثر الكفار واملنافقني يف أمور الدنيا فهذا
جائز...فاخذ علم الطب من كتبهم مثل االستدالل ابلكافر على الطريق
واستطبابه بل هذا أحسن؛ ألن كتبهم مل يكتبوها ملعني من املسلمني حىت
تدخل فيها اخليانة و ليس هناك حاجة إىل أحد منهم اخليانة ،بل هو جمرد
75
انتفاع اثرهم ،كاملالبس و املساكن و املزارع و السالح و حنو ذلك"..
ويدل على ذلك احلديث الذي رواه اإلمام مسلم قوله صلى هللا عليه
وسلم ( :لقد ُهمت أن أهنى عن الفيلة حىت ذكرت أن فارس و الروم
يصنعون ذلك ،وال يضر أوالدهم ) – والفيلة أن جيامع الرجل زوجته وهي
ترضع أو حتمل زوجته وهي مرضع – .فالعداء مهما يكن ال يكون مسوغاً
من عدم االستفادة من خربة اآلخرين .فالنيب صلى هللا عليه و سلم استفاد
من جتارب الفرس والروم يف هذه املسألة .وكذلك من أتمل سرية اخللفاء
الراشدين ،يف عهد عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه واختاذه نظام الدواوين
والسجالت اإلدارية و املالية لبيت مال املسلمني ،وأن هذا النظام مل يكن
من عادات وأعراف العرب ،وإمنا كان من عادات و أعراف األعاجم.

75

جمموع الفتاوى( ،ج ،4ص ) 115-114
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 -6الوفاء ابلعهود:

وهذا من أعظم أخالق النبوة يف عالقته صلى هللا عليه وسلم وتعامله
مع اآلخرين املعاندين واحملاربني .قال هللا تبارك و تعاىل ﴿ :اي أي ها اله ِذين
آمنوا أوفوا ِابلْعق ِ
ود[املائدة ،]١ :وقال تعاىل ﴿ :إِهال اله ِذين عاهدمت ِّمن
ْ
ِ
الْم ْش ِركِني مثه مل ينقصوكم شي ئا ومل يظ ِ
اهروا علْيك ْم أح ًدا فأمتوا إِلْي ِه ْم ع ْهده ْم
ْ ًْ ْ
ْ
اَّلل ِحيب الْمت ِهقني﴾ [التوبة ، ]٤ :وقال تعاىل ﴿ كْيف
إِ ٰىل مدههتِِ ْم إِ هن ه
ِ
ِ
يكون لِْلم ْش ِركِني عه ٌد ِعند هِ
دمت ِعند الْم ْس ِج ِد
اَّلل و ِعند رسول ِه إِهال الهذين عاه ْ
ْ
اَّلل ِحيب الْمت ِهقني﴾ [ التوبة٧ :
ْ
است ِقيموا هل ْم إِ هن ه
است قاموا لك ْم ف ْ
احلرِام فما ْ
]
ذكر اإلمام مسلم قصة حذيفة بن اليمان أنه قال :ما منعين أن أشهد
بدراً إال أين خرجت أان وأيب سحيل ،قال :فأخذان كفار قريش ،قالوا إنكم
تريدون حممداً ؟ قلنا :ما نريده ،ما نريد إال املدينة ،فأخذوا منا عهد هللا و
ميثاقه لننصرفن إىل املدينة ،وال نقاتل معه ،فأتينا رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم و أخربانه اخلرب ،فقال( :انصرفا ،نفي هلم بعهدهم و نستعني هللا
عليهم )..
والقصة األخرى يف صلح احلديبية ،أن أحدى بنوده كانت أن من جاء
النيب صلى هللا عليه و سلم من قريش رده عليهم ،ومن جاء قريشاً من
املسلمني مل يردوه عليهم.
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 – 7السماحة و العفو:
يقول هللا عز وجل يف كتابه الكرمي ﴿ :خ ِذ الْع ْفو وأْمر ِابلْعر ِ
ف
ْ ْ
اجل ِ
اهلِني ﴾ [األعراف ، ]١٩٩ :وقال تعاىل ﴿ :إِن ت ع ِّذ ْهب ْم
ض ع ِن ْ
وأ ْع ِر ْ
احل ِكيم ﴾ [املائدة﴿ ]١١٨ :
فِإ ههن ْم ِعبادك وإِن ت ْغ ِف ْر هل ْم فِإنهك أنت الْع ِزيز ْ
فبِما ر ْمح ٍة ِمن هِ
اَّلل لِنت هل ْم ول ْو كنت فظاا غلِيظ الْق ْل ِ
ب النفضوا ِم ْن
ّ
ِ
است ْغ ِف ْر هل ْم وشا ِوْره ْم ِيف ْاأل ْم ِر فِإذا عزْمت ف ت وهك ْل
ح ْولك ف ْ
اعف عْن ه ْم و ْ
اَّلل ِحيب الْمت وّكِلِني﴾ [آل عمران] ١٥٩ :
اَّللِ إِ هن ه
على ه

ويدل على ذلك قصة ذهاب الرسول صلى هللا عليه و سلم إىل
الطائف وما تعرض له من ألوان العذاب على أيدي غلماهنم وسفهائهم،
وعندما نزل عليه جربيل عليه السالم ومعه ملك اجلبال ،الذي اندى النيب
صلى هللا عليه و سلم و سلم عليه ،مث قال :اي حممد إن شئت أن أطبق
عليهم األخشبني ،فقال الرسول صلى هللا عليه و سلم :بل أرجو أن خيرج
هللا من أصالهبم من يعبد هللا وحده وال يشرك به شيئاً ..و كذلك قصة فتح
مكة أكرب شاهد على هذا اخللق الرابين الذي حتلى به النيب صلى هللا عليه
و سلم .و كذلك حديث أنس رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه و
سلم ما ضرب شيئاً قط بيده و ال امرأة وال خادماً إال أن جياهد يف سبيل
هللا ،و ما نيل منه شيء قط فيتنتقم من صاحبه إال أن ينتهك شيء من
حمارم هللا ،فيتنتقم هلل عز وجل.
هذا ما حيتاجه إليه العامل إليه اليوم يف كل مكان ،و هذا ما حتتاجه أمة
اإلسالم.

214

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

 -8موقفنا من اليهود و النصارى:
إن القرآن الكرمي قد بني لنا أن موقف أهل الكتاب من املسلمني لن
يكون كموقف املسلمني جتاه أهل الكتاب ،قال تعاىل ﴿ :لت ِجد هن أش هد
الن ِ
هاس عداوًة لِّله ِذين آمنوا الْي هود واله ِذين أ ْشركوا ولت ِجد هن أقْ رهبم هموهد ًة لِّله ِذين
آمنوا اله ِذين قالوا إِ هان نصار ٰى ٰذلِك ِأب هن ِمْن هم قِ ِس ِ
اان وأ ههن ْم ال
يسني ورْهب ً
ْ ّ
ي ْستكِْربون ﴾ [ املائدة] ٨٢ :
فالتباين أو االختالف الذي يقع بيننا وبينهم ليس بسبب األحكام
الشرعية اليت عندان ،ولكن بسبب سياسات االعتداء والظلم واالستغالل
الذي يواجهها املسلمون من خصومهم .فعداوة اليهود للمسلمني ليست
بسبب املستوى العقدي ،ولكن بسبب ما لديهم من األحقاد والضغائن.
فنحن على الرغم ما يفعله اليهود والنصارى ومن هنج هنجهم يف فلسطني
والعراق وابكستان وأفغانستان وغريها من البالد اإلسالمية فإننا مل حندث
أي تغيري يف موقفنا الفقهي جتاههم ،كما أننا ليست عندان أحكام متيز
النصارى منهم .و لكن إذا ما حتول النصراين أو اليهودي أو البوذي إىل (
حمارب ) ،فإن موقفنا يتغري منهم بدون أي تفريق بينهم ،و ذلك قياماً
بواجب الدفاع عن النفس واملقدسات الدينية اإلسالمية.
فالتوتر احلاصل بيننا وبينهم ليس قائماً على االختالف العقدي وإمنا
على التعامل واملواقف .وحنن أنمل أن يتفهم الغرب ( أمريكا و أورواب )
هذا املع وأن يسعى إىل حتسني عالقاته مع املسلمني ،وحنن يف هذا
الصدد و يف هذه الدورة املباركة نشيد جبهود الرئيس األمريكي ابرك أوابما
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يف حتسن العالقات مع املسملني يف العامل وفتح صفحة جديدة لإلدارة
األمريكية يف عالقاهتم اخلارجية مع املسلمني و العامل ،وخطاب الرئيس
أوابما يف القاهرة وغريها من املناسبات ما هي إال بداايت جديدة وكالم
على الورق ،األمة اإلسالمية تنتظر حتقيق تلك النداءات والدعوات
واملبادرات على حيز الواقع ،و االايم القادمة ستصدق تلك النداءات
والدعوات أو ستكذهبا ،و نرجو أن تكون تلك التغيريات عن طريق تغيري
عقائدهم وتشويه صورة اإلسالم ونيب اإلسالم حممد صلى هللا عليه و سلم،
كما فعل بعض احلاقدين واملتطرفني من دولة الدامنارك وهوالندا والوالايت
املتحدة األمريكية يف حق أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها ،وإمنا الواجب
عليهم تغيري سياساهتم ال العدوانية جتاه املسلمني وكف أذاهم عنهم.
كما أننا جيب أن نفرق بني موقف حكومات العامل وشعوبه ،حيث أن
أغلب مشكالتنا مع الغرب تنبع يف األساس من سوء السياسات اليت
تنتهجها حكوماهتم وقادهتم ،وشعوهبم بريئة منها ،كما أن للشعوب أيضاً
دور ال خيفى يف أتجيج األزمة و توتر العالقات.
اقرتاح :

كما ال تفوتين يف هذه املناسبة املباركة أن أتوجه ابالقرتاح على
املشيخات اإلسالمية يف مقدونيا وكوسوفا وألبانيا وكافة الدول البلقانية،
وذلك مراعاة للنصوص القرآنية والنبوية والقواعد الدينية من ابب فقه الواقع
املعيش وحسن التعامل مع الظروف املستجدة والبئية احمليطة ابلدعاة وطلبة
العلم القادمني من البالد العربية ،أبن ال يسمح لطلبة العلم اخلرجني
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مبمارسة مهنة اإلمامة واخلطابة والنشاد الدعوي رمسياً إال بعد حضورهم يف
مثل هذه الدورات العلمية والدينية املكثفة ملدة شهرين أو ثالثة أشهر ،حىت
ينسجموا مع البيئة اليت هم فيها ،ألن غياهبم عن الوطن بسبب الدراسة
شكل فجوة كبرية ،فال غرابة أن تقع املشاكل واملواجهات فيما بني هؤالء
الطلبة اجلدد القادمني واملتحمسني وبني الوزارات الدينية والدوائر احلكومية
واملشيخات اإلسالمية وتنتشر ثقافة التكفري والتفسيق والتبديع والتضليل
فيم بينهم ،و هللا أعلم.
وأخرياً مبا أن النيب صلى هللا عليه و سلم ،أرسل رمحة للعاملني ،فإن أهم
ما ينبغي أن يتجلى يف حياتنا هو معاين الرمحة والشفقة والتسامح والرفق
وإشاعة اخلري وحماولة تفهم اآلخرين والتفاعل معهم على حنو يساعدهم
لالهتداء إىل النور املبني الذي نعيش فيه ،كما قال تعاىل ﴿ :اي أ ْهل
اب ق ْد جاءكم رسولنا ي بِّني لكم كثِريا ِّها كنتم ختْفون ِمن الْ ِكت ِ
الْ ِكت ِ
اب
ْ
ْ
ْ ً
اَّللِ ن ِ
ِ
ِ
اَّلل م ِن اتهبع
ني ي ْه ِدي بِِه ه
اب مبِ ٌ
ور وكت ٌ
وي ْعفو عن كث ٍري ق ْد جاءكم ّمن ه ٌ
ضوانه سبل ال هسالِم وخيْ ِرجهم ِمن الظلم ِ
ات إِىل النوِر إبِِ ْذنِِه وي ْه ِدي ِه ْم إِ ٰىل
ِر ْ
ّ
ِصر ٍ
اد م ْست ِقي ٍم﴾[املائدة] ١٦ –١٥ :
و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
2.11.2009
وكتبه حمبكم

د/خريالدين خوجة ( الكوسويف )
www.drhafezi.net

E-mail:drhafezi68@gmail.com
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أسلمة العلوم اإلنسانية واالجتماعية
ضبط املفهوم واهلدف يف ضوء الوحي والعقل

بقلم
ورقة علمية قدمت يف الندوة العاملية بعوان:
" أسلمة العلوم اإلنسانية واالجتماعية من منظور متعدد"
واليت يعقدها مركز الدراسات اإلسالمية والعربية
ابلتنسيق
مع جامعة الشافعية للعلوم اإلسالمية
جباكرات – إندونيسيا
بتاريخ  16-14يوليو 2012
الدكتور خريالدين خوجة ( الكوسويف)
دكتوراه يف التفسري والدراسات القرآنية
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
جامعة قطر
2012
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ملخص البحث
إنه ا ال يتنازع عليه اثنان أن األمة اإلسالمية تعيش يف حالة من
التمزق واالختالف ا يندى له اجلبني ،ووا أسفاه! حيث التخلف
االقتصادي والسياسي واالجتماعي والفكري رغم امتالك هذه األمة
اإلسالمية أكرب وأضخم مقومات التقدم واالزدهار من موارد بشرية وطبيعية
ودينية .وما ذلك إال بسبب هجر املسلمني لتعاليم القرآن الكرمي وتعاليم
السنة النبوية املطهرة ،وهذا جزاء من جنس العمل ،وصدق هللا العظيم﴿ :
وم ْن أ ْعرض عن ِذ ْك ِري فِإ هن له معِيشةً ضن ًكا و ْحنشره ي ْوم الْ ِقيام ِة أ ْعم ٰى ﴾
[طه ]١٢٤ :فهل إىل اخلروج من هذه األزمة من سبيل؟ إن مفكري األمة
اإلسالمية وعلماءها ذهبوا مذاهب شىت يف البحث عن السبل والوسائل
واحللول للخروج من هذه األزمة .فمنهم من رأى أن سبب ختلف ومتزق
األمة تكمن يف ضعف عقيدهتا وضعف متسكها بكتاب رهبا وسنة نبيها.
ومنهم من رأى أن سبب ختلفها تكمن يف منظومتها الفكرية واملنهجية يف
وتناقضا بني العلوم اإلسالمية املنبثقة من الوحي
تعارضا
ريتها أبن هنالك
ً
ً

اإلهلي – القرآن والسنة الصحيحة  -والعلوم اإلنسانية أو االجتماعية –
ذات األسس والقيم والصبغة الغربية ،ألنه ال ميكن االنسجام معها وال
التوافق بينها ،فنظرية إسالمية املعارف أو أسلمة العلوم من منظور هؤالء ال
تعدو أن تكون إال ضرابً من اخليال وحمال املنال .والذي يبدوا لنا أن
العالج الصحيح حلال األمة اإلسالمية يبدأ من اجلانب العقدي لتقوية
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الوازع الديين الدافع إىل االلتزام ابألحكام الدينية ،كما أنه ينبغي الرتكيز
على معاجلة اجلانب الفكري واملنهجي وبيان احلكمة واألبعاد لألحكام
الدينية اإلسالمية الصاحلة لكل زمان ومكان .فحىت تعود األمة اإلسالمية
إىل رشدها وعزها ،أرى لز ًاما علينا ،معاشر املفكرين والدعاة أن نشرع يف
معاجلة هذه األمراض اليت أملت أبمتنا اإلسالمية ،ابتداء إبصالح مسارها
العقدي أوال ،مث الفكري اثنياً ،وذلك من خالل االستفادة من جتارب
اآلخرين وعلومهم املختلفة .لقد اصطلح العلماء على هذه العملية
اإلصالحية العقدية والفكرية ب  :عملية إسالمية أو أسلمة العلوم اإلنسانية
واالجتماعية ،واليت تعين القيام ابلنشاد املعريف كشفاً وجتميعاً وحتريراً
وتوصيالً ونشراً من زاوية التصور اإلسالمي للكون واحلياة واإلنسان هلضم
مجيع ما أجنزه الفكر الغريب يف بعديه احلضاري املادي والثقايف املعنوي
ضمن مفاهيم فلسفية ،ومادية وإحلادية ،وذلك إبعادة تفسريها وربطها
إبطار قيمي إسالمي ،ألنه إذا صلحت العقيدة يف القلب انعكست آاثرها
إىل صالح الفكر واملنهج ،وبذلك تصلح حال حاضر األمة اإلسالمية
ومستقبلها ،وإذا فسد مسار العقيدة فسد مسار الفكر واملنهج ،وبذلك
تفسد حال األمة اإلسالمية ،حاضراً و مستقبالً .هذه الورقة ستلقي الضوء
على هذه القضااي الفكرية واملنهجية من خالل مفهوم الوحي اإلهلي و
وظيفته وهللا املوفق.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،جاعل الدنيا دار غرور ال دار سرور ،ومطية
عمل ال مطية كسل ،ومنزل عبور ال متنزه حبور ،وحمل جتارة ال مسكن
عمارة ،ومتجر بضاعتها الطاعة ،ورحبها الفوز يوم تقوم الساعة ،والصالة
وأزكى والسالم على البشري النذير بني يدي الساعة حممد بن عبد هللا
صاحب الشفاعة ،وعلى األطهار أويل اإلحسان والطاعة ومن سار على
هديهم واقتفى أثرهم إىل أن تقوم الساعة ،أما بعد:
فهذا حبث أعددته لتقدميه إن شاء هللا يف الندوة العاملية حول ( أسلمة
العلوم اإلنسانية واالجتماعية من منظور متعدد) ،والذي يعقده مركز
الدراسات العربية واإلسالمية جبامعة الشافعية يف جاكرات  -إندونيسيا.
أرجو من هللا عز وجل أن يعينين على إجنازه يف ظل ظروف وضغود
أكادميية مكثفة جبامعة قطر ،حيث االختبارات النهائية على األبواب
متزامنة مع أزمة اعداد امللف األكادميي لعضو هيئة التدريس ،إنه تعاىل
مسيع قريب جميب.
إن هذا املشروع؛ "مشروع أسلمة أو إسالمية العلوم واملعارف اإلنسانية
واالجتماعية" أو " مشروع التوجيه القرآين والنبوي للعلوم اإلنسانية
واالجتماعية " ،يهدف إىل مواكبة قدرة العقل والفكر واملنهج السليم
وحاجة األمة والتحدايت اليت تواجهها ،وأن تقدم هلا الطاقة والزاد الفكري
والرؤية واملناهج الفكرية واحلضارية الالزمة - ،و ال يعين هذا املشروع حبال
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من األحوال تناقضاً أو إلغاء جلهود كافة املخلصني من أبناء األمة
اإلسالمية يف اجملاالت احلياتية املختلفة ،بل يعين التكامل والتكاتف معها.
إن حقيقة مشروع إسالمية العلوم اإلنسانية عبارة عن عمل أو اجتهاد
مؤسسي مجاعي منهجي موضوعي يف ظل التصور اإلسالمي للكون
واإلنسان واحلياة ،يتم فيه غربلة وتنقيح وهتذيب وحتليل ومراجعة وتنقية
وتصفية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وتطهريها من األفكار واالجتاهات
الكفرية أو الشركية أو اإلحلادية أو العلمانية أو الشيوعية أو املاركسية
واللنينية أو الدميوقراطية أو الغربية احلديثة ،واليت تتعارض مع مبادئ ديننا
احلنيف مجلة أو تفصيالً ،وبعد هذه املراجعة والتحليل يتم إضفاء الصبغة
والبدائل اإلسالمية عليها وإخراجها حبلة جديدة تسر الناظرين واملؤمنني
وترضي هللا رب العاملني.
سبب اختيار البحث
هذا ،ويعود سبب اختياري هلذا البحث إىل رؤييت لفئة من املثقفني
واملفكرين املعاصرين املشككني ملسألة أو مشروع " األسلمة للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية" من حيث نشأة هذا الفكر اجلديد واهلدف الذي

يصبو إليه لتحقيقه .بينما تبني يل من خالل الدراسة واملطالعة خالف ما
زعم هؤالء ،فعزمت البيان والتوضيح من خالل هذه الصفحات أبنه ال
تعارض وال تناقض بني دالالت الوحي اإلهلي املتمثل يف الكتاب والسنة
الصحيحة ودالالت وقرارات العقل السليم املتمثل يف االكتشافات –
احلقائق  -العلمية واملعارف اإلنسانية.
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أمهية البحث
أقول إنه جيب أن يكون واضحاً يف أذهاننا ،حنن رجال الفكر والدعوة،
أن قضية إسالمية العلوم أو التأصيل اإلسالمي للعلوم ،هي قضية ذات
شأن عظيم ومسؤولية كبرية ،وهو واجب ديين كبري أنيط على أعناقنا إلنقاذ
هذه األمة احملمدية من هذا التخلف العلمي واالقتصادي واالجتماعي
والسياسي ،فأُهية املشروع يظهر يف اآليت:
أنه يهتم بتحقيق جانب أساسي وأويل يف بناء األمة اإلسالمية
أ-
خيتص ابلفكر والتصور واحملتوى اإلنساين القيمي والفلسفي.
ب -أنه يعين منهجية إسالمية قومية شاملة تلتزم توجيه الوحي وال
تعطل دور العقل ،وأن الوحي هو مرشد العقل والفرد واجملتمع
اإلنساين.
ت -أنه يركز على معرفة تصدر عن قيم الوحي وغاايت الرسالة
وتتصل بكل صحيح ونفيس من تراث األمة وفكر علمائها
ومفكريها على مر العصور و القرون.
ث -أنه أييت على رأس سلم أولوايت األمة ،اليت تستهدف تطوير
منهجية الفكر اإلسالمي وتطهريه ا اعرتاه على مر العصور
إىل يومنا هذا.
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نسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيعلنا من الذين يدافعون عن دينه احلنيف
ابلقول والفكر احلق ،وأن جيعلنا خملصني إنه تعاىل خري مأمول وأكرم
مسؤول.
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املبحث األول :مصطلح " أسلمة العلوم " أو " إسالمية املعرفة "
العرض واملناقشة
املطلب األول :عرض املصطلحات  -التعريفات
ذكر عدد كبري من الباحثني والعلماء املعاصرين يف هذا احلقل عدة
تعاريف ملفهوم أسلمة العلوم ،واتفقوا يف بعض اجلوانب واختلفوا يف أخرى،
ويعود سبب ذلك االختالف إىل تنوع اخللفية الفكرية والدينية هلؤالء
العلماء .وقد تطرق املفكر اإلسالمي الرتكي ،سعادة األستاذ الدكتور
مقداد ايجلن يف دراسة مفصلة له حول هذه املسألة مشرياً إىل أنه قد
وردت عدة مصطلحات ومسميات أخرى هلا عالقة مباشرة ووطيدة
مبشروع أسلمة العلوم ،ويبدو يل بعد النظر والتحليل يف هذه املسميات أن
بعضها قريبة ومتداخلة مع البعض إىل هدف املشروع ،والبعض اآلخر بعيدة
نوعاً ما من هدف املشروع .وفيما يلي ذكر املسميات أو املصطلحات اليت
أشار إليها الدكتور مقداد ايجلن:
 -1أسلمة العلوم أو أسلمة املعرفة،
 -2التوجيه اإلسالمي للعلوم،

 -3توجيه العلوم اإلنسانية وجهة إسالمية،
 -4صياغة العلوم صياغة إسالمية،
 -5أتصيل العلوم أتصيالً إسالمياً،
 -6إبراز األسس اإلسالمية اليت تقوم عليها العلوم االجتماعية،
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 -7أتسيس العلوم االجتماعية على األصول اإلسالمية،
 -8العودة ابلعلوم إىل أصول الشريعة اإلسالمية،
 -9بناء العلوم االجتماعية على هنج اإلسالم .76
 -10تنقية وتصفية العلوم اإلنسانية واالجتماعية من املبادئ
املخالفة لإلسالم.
وهذه التسمية األخرية من اجتهادي الشخصي وأعتقد أهنا تنطيق جداً
على مشروع األسلمة من حيث اإلجراء العملي للتعامل معه وحتقيق اهلدف
النبيل من ورائه ،وحنن يف حبثنا سنختار مصطلح :أسلمة العلوم أو
إسالمية العلوم – أي مبع التنقية والتصفية والغربلة والتهذيب والتنقيح -

 ،وأما فيما خيص التعريفات الواردة يف هذه املسألة فسأختار للمناقشة
بعضاً من أشهر هذه التعريفات لبعض أشهر املفكرين وفرسان هذا املشروع
مث أبني الراجح منها إبذن هللا.

التعريف األول:
 لألستاذ الدكتور عماد الدين خليل ،املؤرخ العراقي حيث عرف
إسالمية املعرفة قائالً إهنا:
"تعين إسالمية املعرفة أو أسلمة املعرفة ارسة النشاد املعريف كشفاً
وجتميعاً وتوصيالً ونشراً من رواية التصور اإلسالمي للكون واحلياة
واإلنسان" .77
 76ايجلن ،مقداد ،أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم واملعارف والفنون ،دار عامل الكتب،
الرايض ،د ،2004 ،2ص36 -31
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التعريف الثاين:
 لألستاذ الدكتور إبراهيم أمحد عمر:
" تريد دعوة إسالمية املعرفة أن تنسب املعرفة إىل الدين وإن الدين
عند هللا اإلسالم" .78
التعريف الثالث:

 للدكتور حممد عمارة ،املفكر اإلسالمي املصري ،حيث عرف
إسالمية املعرفة أو أسلمة العلوم ب " :املذهب القائل بوجود عالقة
بني اإلسالم وبني املعارف اإلنسانية ،والرافض جلعل الواقع والوجود
وحدة املصدر الوحيد للعلم اإلنساين واملعرفة اإلنسانية – كما أنه
 هو املصدر الذي يقيم املعرفة اإلنسانية على ساقني اثنني(الوحي) وعلومه ( ،الكون) وعلومه ،وليس على ساق واحدة وهي
الوجود" .79

التعريف الرابع:
 مستخرج من ضمن املواضع املطروحة يف املبادئ العامة إلسالمية
املعرفة وهو:
"إسالمية املعرفة تعين منهجية إسالمية قومية شاملة تلتزم توجيه
الوحي وال تعطل دور العقل بل تتمثل مقاصد الوحي وإرشاده وهو
الفرد واجملتمع اإلنساين والبناء واإلعمار احلضاري.80 "...
77

خليل ،عماد الدين ،مدخل إىل إسالمية املعرفة ،ص 15

78

عمر ،إبراهيم أمحد ،حماضرات يف املنهجية اإلسالمية ،ص 1

79

عمارة ،حممد ،إسالمية املعرفة ،ص 15

80

إسالمية املعرفة  -املبادئ العامة :ص 167
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التعريف اخلامس:
 لألستاذ الدكتور عرفان عبد احلميد فتاح – رمحه هللا – املفكر
اإلسالمي العراقي ،أستاذي يف مادة (مقارنة األداين) يف مرحلة
الدكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ،عرفه قائالً:
" عنوان ملنهج فكري يف التثاقف احلضاري ذي بعدين ،أو معنيني
متضايفني :األول منهما :يراد به جهد الفكر اإلسالمي املعاصر،
وسعيه احلثيث من أجل هضم مجيع ما أجنزه الفكر الغريب و متثله
يف بعديه :احلضاري املادي ،والثقايف املعنوي ،الثاين منهما :ففيه
التنبيه على وجوب أتمني حترير تلك املنجزات اليت نشأت ضمن
مفاهيم فلسفية ،ال دينية ،ومادية وإحلادية ،وذلك إبعادة تفسريها
و ربطها إبطار قيمي إسالمي موصول و متصل ابهلدى اإلهلي
81
الذي بلغ كما له و ختامه ابإلسالم "
التعريف السادس:
 للمفكر اإلسالمي الفلسطيين املرحوم الدكتور إمساعيل الفاروقي:
" إن إعادة صياغة العلوم يف ضوء اإلسالم هو ما نعنيه بكلمة (
أسلمة) ونعين هبا إعادة صياغة املعلومات وتنسيقها ،وإعادة
التفكري يف املقدمات والنتائج احملصلة منها ،وتقدمي االستنتاجات
اليت انتهى إليها ،وإعادة حتديد األهداف ،على أن يكون ذلك

81

جملة ( إسالمية املعرفة ) ،:العدد اخلامس ،ص 9
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بطريقة جتعل فروع املعرفة املختلفة وتثري التصور اإلسالمي ،وختدم
أهداف اإلسالم" .82
التعريف السابع:
 ألستاذي الفاضل – أستاذ مادة ( إسالمية املعرفة ) أ.د .إبراهيم
رجب من مصر:
"التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية عبارة عن عملية إعادة بناء
العلوم االجتماعية يف ضوء التصور اإلسالمي لإلنسان واجملتمع
والوجود ،وذلك ابستخدام منهج يتكامل فيه الوحي الصحيح مع
الواقع املشاهد بوصفها مصدراً للمعرفة ،حبيث يستخدم ذلك
التصور اإلسالمي إطاراً نظرايً لتفسري املشاهدات اجلزئية احملققة
والتعميمات الواقعية ( األمبرييقية  -التجريبية) ويف بناء النظرات يف
تلك العلوم بصفة عامة" .83
التعريف الثامن:
 للمفكر اإلسالمي واألستاذ الدكتور مقداد ايجلن ،من تركيا
واحلائز على جائزة امللك فيصل العاملية للدراسات اإلسالمية
والرتبوية يف الرايض ،حيث عرفه مشروع األسلمة للعلوم بتعريف
خمتصر قائالً " :بناء العلوم االجتماعية على هنج اإلسالم " . 84
82
83

الفاروقي ،إمساعيل ،أسلمة املعرفة  ،دار البحوث العلمية – الكويت 1404 ،ه  ،ص 25

جملة ( إسالمية املعرفة) ،العدد الثالث :ص  – 48حبث د /إبراهيم رجب ،و انظر كذلك جملة

التجديد ،العدد  3ص  97حبث للدكتور نزار العاين من العراق وأستاذ مادة علم النفس ابجلامعة اإلسالمية
العاملية مباليزاي.
84

ايجلن ،مقداد ،أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم واملعارف والفنون ،ص 36
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املطلب الثاين :مناقشة املصطلحات  -التعريفات مع الرتجيح
وبعد عرض هذه التعريفات السبعة نقول إن بني هذه التعريفات عموم
وخصوص وتقارب شديد ،بعضها شاملة كاملة جامعة مانعة ،والبعض
اآلخر مل تتوفر فيها هذه الشرود وامليزات .كما أن كثرياً من هذه التعريفات
اتفقت فيما بينها يف حتديد املنهجية واهلدف.

 مناقشة التعريف األول:
يقول الدكتور عماد الدين خليل " :تعين إسالمية املعرفة أو أسلمة
املعرفة ارسة النشاد املعريف كشفاً وجتميعاً و توصيالً و نشراً من رواية
التصور اإلسالمي للكون واحلياة و اإلنسان" .85
إن إشارة الدكتور إىل ارسة النشاد املعريف...اخل ،مشرود من وجهة
النظر اإلسالمية  -قرآن وسنة ،ولكن تعبري " ارسة النشاد املعريف...اخل "
يبدو يل أهنا توحي أبن التصور اإلسالمي للعلوم ميكن أن حتدث بعد
الشروع يف العلوم! وهذا ا ال ينبغي أن يكون .إن التصور اإلسالمي
لألعمال والنشاطات واملعارف املختلفة يسبق املمارسة ويوجب علينا
االستعداد القليب واملنهجي قبل املمارسة والشروع يف أي عمل نقوم به أو
علم نتعلمه أو نعلمه ،ألنه إذا صلحت املقدمات صلحت النتائج ،وإذا
فسدت املقدمات فسدت النتائج .إذن ،حنن نتفق مع هذا التعريف يف
الشق الثاين ونراعي االعتبار الذي ذكرته يف الشق األول ،وهللا أعلم.
85
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 مناقشة التعريف الثاين:
إن قول الدكتور إبراهيم أمحد عمر " :تريد دعوة إسالمية املعرفة أن
86
تنسب املعرفة إىل الدين وإن الدين عند هللا اإلسالم".
نقول إن هذا التعريف غري شامل وغري جامع وغري مانع .وال نوافق
فيما ذهب إليه من أن إسالمية املعرفة تعين نسبة املعرفة أو العلم إىل الدين!
كال! فهناك معارف وعلوم غري دينية بل وغري إسالمية ،وال جيوز نسبة هذه
العلوم إىل الدين اإلسالمي ألن اإلسالم أصال مل أيت هبا ،فكيف ينسب
شيء ما إىل الدين والدين منه براء! وهناك من العلوم واملعارف مت
اكتشافها على أيدي غري املسلمني ،فهل يعقل تعطيل املصاحل العامة
والقول بعدم االستفادة منها لكوهنا غري إسالمية! كال .وأود التأكيد هنا
من أن العلوم واملعارف ال توصف أبهنا دينية أو غري دينية! بل ال دين هلا
أصال .إن العربة يف هذه العلوم واملعارف هو النظر فيما تؤول إليه هذه
شرا فشر .إن هذه
العلوم والغرض من استخدامها ،فإن ً
خريا فخري وإن ً
العلوم واملعارف اإلنسانية واالجتماعية جيب أن يستفاد منها ضمن اإلطار
الديين ويف ضوء املبادئ الدينية اإلسالمية السمحة ،حبيث يكون الدين
اإلسالمي هو املوجه واملرشد األساسي لتحديد اهلدف من استخدام هذه
العلوم ،وال فرق يف هذه املسألة يف كون هذه العلوم إسالمية أو غري
إسالمية .املهم أن ال يساء استخدامها يف إهالك احلرث والنسل ،إذن،
هناك فرق بني نسبة العلوم إىل الدين وبني االستفادة من هذه العلوم وفق
املبادئ الدينية اإلسالمية ،وهللا أعلم.
86

عمر ،إبراهيم أمحد ،حماضرات يف املنهجية اإلسالمية ،ص1
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 مناقشة التعريف الثالث:
للدكتور حممد عمارة" :املذهب القائل بوجود عالقة بني اإلسالم و
بني املعارف اإلنسانية ،والرافض جلعل الواقع و الوجود وحدة املصدر
الوحيد للعلم اإلنساين واملعرفة اإلنسانية – كما أهنا  -هي املصدر الذي
يقيم املعرفة اإلنسانية على ساقني اثنني ( الوحي) وعلومه ( ،الكون)
87

وعلومه ،وليس على ساق واحدة وهي الوجود".
هذا التعريف رائع للغاية ،فقد اشتمل على عناصر وضوابط كثرية واليت هي
من صلب هذه املسألة .غري أن قوله " :املذهب القائل بوجود عالقة بني
اإلسالم وبني املعارف...إخل" ،فكلمة :املذهب ،يفضل استبداهلا بغريها،
ذلك ،ألننا عندما حناول ربط االستفادة من املعارف اإلنسانية والعلوم
االجتماعية من وجهة النظر اإلسالمية وفق الضوابط الشرعية املبنية على
الكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل ،فهذه العملية أو هذه احملاولة أحرى
وأجدر أبن تسمى ب  :منهجية إسالمية ،أو عملية عقدية ودينية يف تنقية
وهتذيب العلوم واملعارف من كل ما يشوب اإلسالم...اخل ،فاعرتاضنا على
هذا التعريف ينصب على هذه اجلزئية فقط ،أي أننا ال نرى استخدام
مصطلح " املذهب " ،حىت ال يتوهم ذلك أبن هذا العمل مثل بقية
املذاهب املعاصرة الصاحلة منها وغري الصاحلة ،فنحن نعتقد اعتقادا جازما
بوجود عالقة بني اإلسالم وبني املعارف اإلنسانية من حيث املصدرية و
حتديد اهلدف من وراء استخدام هذه العلوم  ،وهناك فرق بني العقيدة
واإلميان اجلازم ،وبني املذهب ،أاي كان هذا املذهب .كما أن إشارة الدكتور
87

عمارة ،حممد ،إسالمية املعرفة ،ص 15
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حممد عمارة يف تعريفه أن املعرفة اإلنسانية جيب أن تقوم وأن تثبت على
ساقني أو ركنني :األول منهما :الوحي بعلومه -الكتاب والسنة الصحيحة
 ،والثاين علوم الكون املختلفة ،قي ٌد من أروع ما رأيت يف هذه املسألة،وابلطبع يراد ب  :العلوم واملعارف اإلنسانية احلقائق العلمية وليس النظرايت
أو الفرضيات ،وهللا أعلم.
 مناقشة التعريف الرابع:
عموما ليس لنا استدراك أو مالحظات على هذا التعريف ،وال أرى يف
الوقت احلايل إضافة أي شيء جديد ،غري أن هذا التعريف يتميز بربط
الوحي مع العلوم واملعارف دون تعطيل دور العقل ،وأن العقل يكون موجها
بنور الوحي وهدايته وإرشاده يف اإلعمار احلضاري والبناء اإلنساين .وهذه
القيود املدرجة يف هذا التعريف مجيلة وهامة للغاية ،ألن كل عمل أو نشاد
أو حركة أو علم يقصي الوحي – الكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل –
وال يستنري هبديه فال خري فيه وال بركة ،كما أن الشرع احلنيف أاند تكليف
اإلنسان على كونه عاقالً ،فإذا انتفى العقل سقط التكليف ،وإذا وجد
العقل وجب عليه االستنارة بنور الوحي املتمثل يف الكتاب والسنة ،وهللا
أعلم.
 مناقشة التعريف اخلامس:
أما تعريف أستاذي املرحوم الدكتور عرفان عبد احلميد فتاح ،فقد
أصاب احلق عندما أطلق على عملية "األسلمة" مصطلح :املنهج ،وقيدها
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ب  :الفكري والثقايف واحلضاري ،مبينا املراد من حقيقة هذا القيد ،أبنه عبارة
عن جهود علماء املسلمني عرب التاريخ هلضم وقبول ما أجنزه الفكر الغريب
يف اجلانب احلضاري واملادي والثقايف ،...إذن هو رمحه هللا ركز على
حماوالت وجهود العلماء املسلمني عرب التاريخ إىل يومنا هذا يف هضم
ومتحيص ومن مثه قبول ما أجنزه اآلخر ،مث إرجاع تلك املنجزات إىل شهادة
املركز ( القرآن والسنة ) –كما كان هو يعرب رمحه هللا يف حماضراته العلمية
معنا  ،-أو مبع آخر نقول إن هذا املنهج يعين تنقيح وغربلة تلك اجلهود
العلمية الغربية من وجهة النظر اإلسالمية وجعلها صاحلة وقابلة للعمل
والتطبيق ،وكان رمحه هللا يركز علينا يف حماضراته أن هناك فرق بني الدين -
وهو القرآن الكرمي والسنة النبوية الصحيحة -والفكر الديين ،وهو عبارة عن
اجتهادات وآراء علماء املسلمني يف فهم وتفسري هذه النصوص الدينية.
والشيء املميز يف هذا التعريف هو أن األستاذ املرحوم دعا إىل حترير
وتنقيح تلك املنجزات الغربية اليت نشأت يف ظل مفاهيم فلسفية ال دينية،
مادية وإحلادية...اخل ،وربطها إبطار قيمي إسالمي موصول ابهلدى اإلهلي
الذي بلغ كماله وختامه ابإلسالم ،وهللا أعلم.
 مناقشة التعريف السادس:
للمفكر املرحوم إمساعيل الفاروقي ،فهو رمحه هللا .لقد اتفق اآلخرون
معه يف ضرورة إعادة صياغة العلوم اإلنسانية واالجتماعية يف ضوء
أيضا
النصوص الشرعية – القرآن والسنة الصحيحة  ،-وزاد يف هذا الشرد ً
إعادة التفكري والنظر يف مقدمات ونتائج تلك العلوم اإلنسانية
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واالجتماعية ،وضرورة إعادة حتديد األهداف اإلسالمية من وراء استخدام
هذه العلوم .هذا ما تعين عملية" األسلمة " أو " اإلسالمية " من منظور
املفكر إمساعيل الفاروقي رمحه هللا .إن مراعة هذه القيود املهمة يف هذ
التعريف أمر ضروري للغاية ،ألنه إذا صلحت املقدمات صلحت النتائج و
إذا فسدت املقدمات فسدت النتائج ،وهللا أعلم.
 مناقشة التعريف السابع:
ألستاذي الفاضل إبراهيم رجب حفظه هللا و رعاه ،حيث هو اآلخر
ذهب إىل ما ذهب إليه هؤالء السابقون من إخوانه املفكرين ،ولكنه قيد
تعريفه بقيدين ،األول :التأصيل اإلسالمي للعلوم ،أي أنه اشرتد ابتداء
مسألة إرجاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية إىل أصل اإلسالم ،واملقصود
النظر يف مدى موافقة هذه العلوم واملعارف للكتاب والسنة الصحيحة
وهدي السلف الصاحل .والقيد الثاين :جيب أن تكون يف ضوء التصور
اإلسالمي لإلنسان واجملتمع والوجود ،أي وفق هذه املعايري اإلسالمية،
وذلك إلخراج التصور الغريب أو العلماين أو اإلحلادي أو املسيحي أو
هامان للغاية،
اليهودي أو البوذي أو اهلندوسي...اخل .وهذان القيدان ّ
وحىت تعطي هذه العملية أكلها ال بد أن تتم عرب منهج علمي يتكامل فيه
الوحي الصحيح مع الواقع املشاهد بوصفها مصدرا للمعرفة – يف ضوء
االعتبارات السابقة – وهللا أعلم.
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 مناقشة التعريف الثامن واألخري:
إن تعريف األستاذ الدكتور مقداد ايجلن حيث عرف مسألة " أسلمة
العلوم " ب  " :بناء العلوم االجتماعية على هنج اإلسالم " ،88و يف تصوران
املتواضع هذا التعريف ال يسلم من بعض االعرتاض .إننا أكدان ا سبق أبن
العلوم االجتماعية ليست كلها خمالفة لإلسالم مجلة وتفصيال .لقد جرت
العادة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية قدمياً وحديثاً أن تشتمل على احلق
وعلى الباطل ،وتبني ا سبق أن اإلسالم يقبل احلق ويرفض الباطل ،و هذا
هو عني اإلنصاف بغض النظر عن املصدر أو القائل .وأما مصطلح "
البناء " املشار إليه يف تعريف الدكتور مقداد ايجلن ،فكأمنا يقصد منه إجياد
وابتكار تلك العلوم ابتداء من األساس ،وهذا أمر متعذر وليس مقصوداً يف
مشروع األسلمة ،إذ ال ميكن ابتكار أو أتسيس مجيع العلوم اإلنسانية
واالجتماعية على هنج اإلسالم ابتداء ،وإمنا املقصود هو تنقية تلك العلوم
واملعارف من كل ما خيالف اإلسالم ،فالفرق واضح بني البناء والتنقية أو
التصفية ،وهللا أعلم.
 اخلالصة مما سبق
َنلص إىل القول أبن مجهور العلماء واملفكرين يف هذه املسألة اشرتطوا
إعادة وإرجاع العلوم اإلنسانية واالجتماعية إىل أصل اإلسالم ،القرآن
الكرمي والسنة النبوية الصحيحة .وأيضاً لوحظ ا سبق أن مجيع املفكرين
88

انظر :ايجلن ،مقداد ،أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم واملعارف والفنون ،ص 36
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اشرتطوا إعادة النظر يف هذه العلوم وفق التصور اإلسالمي واملعايري
اإلسالمية لإلنسان واجملتمع والوجود – وهذا تصور هام للغاية فهو يضع
النقاد على احلروف ويعيد األمور إىل نصاهبا ،كما أن اجلميع يف هذه
املسألة قد اتفق أبن هذه العملية يف البحث والتحليل والتنقيح والتمحيص
والغربلة جيب أن تتم وفق منهج علمي دقيق ،تراعى املقدمات العلمية
واملنهجية بدقة حىت أتيت النتائج دقيقة وسليمة من الشوائب.
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 الرتجيح مع التوضيح
والذي نرجحه من هذه التعريفات  -والعلم عند هللا  -هو تعريف
الدكتور إمساعيل الفاروقي والدكتور عرفان عبد احلميد فتاح رمحهما هللا
لكوهنما جامعني ومانعني وأكثر ألوالً وأوسع داللة ،وهللا أعلم.
وأعتقد بقوة أن إجياد تعريف خمتصر جامع مانع هلذا الغرض صعب
املنال ،وإمنا يفضل التوضيح والبيان من هذا املشروع ،وإن كان لنا حق يف
بيان توضيح لعملية " :أسلمة أو إسالمية العلوم واملعارف اإلنسانية
واالجتماعية " ،نقول وابهلل التوفيق واهلداية:
إن املسلم مأمور ابلتوفيق ال ابلتلفيق ،والتسديد والتقريب بني ما هو
صاحل ومفيد وبني ما هو غري صاحل وغري مفيد .فهو يوفق بني مبادئ
الثقافة اجلديدة أو العلوم اإلنسانية واالجتماعية املستوردة أو املكتسبة وبني
مبادئ الدين اإلسالمي ،فما طاب من تلك العلوم واملعارف والثقافات ومل
يتعارض مع مبادئ ديننا احلنيف قبِل ،وما خبث منها وتعارض مع مبادئ
ديننا احلنيف رفِض .ويتم هذا التوفيق بعدة طرق و وسائل ،أبرزها :عرض
تلك الثقافات أو العلوم املستوردة على شهادة امليزان واملركز اإلسالمي -
القرآن والسنة وعلى أقوال العلماء املعتمدين واملعتربين واملشهود هلم ابلعلم
والصالح والتقوى  ،-مث القيام بعملية الغربلة والتحليل والتمحيص بطريقة
منهجية يتم من خالهلا إخراج كل العناصر الكفرية أو الشركية املعادية
واملخالفة لإلسالم واليت ال تتمشى مع الذوق العام أو تصطدم مع األعراف

239

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

السائدة غري خمالفة للشرع ،ومن مثّ يتم إضفاء الصبغة الشرعية أو
اإلسالمية على تلك العلوم والثقافات واملعارف ،ويتم تقدميها إىل املسلمني
بطريقة وحلة جديدة .وهنا يظهر عظمة اإلسالم وإعجازه يف قبول ما لدى
اآلخر دون االنصهار والذوابن مع احملافظة على اهلوية الدينية األصيلة،
وهبذه املنهجية املركزة نكون قد وفقنا بني ما هو صاحل وطيب من تلك
العلوم أو املعارف والثقافات وما هو غري صاحل ،و نكون قد ابتعدان عن
التلفيق والغش واخلداع ،وهللا أعلم.
وال ننسى أبن هذه العملية العلمية واملنهجية لن تكون مباركة وال
انجحة إال إذا متت عرب مؤسسات علمية مثل معاهد وكليات وجامعات
وهيئات أو مجعيات معتمدة ،وعرب جلان علمية متخصصة تسوده روح
العمل اجلماعي واإلشراف العلمي الدقيق .إن اجلهود الفردية يف مشروع "
األسلمة " للعلوم واملعارف اإلنسانية واالجتماعية ال تلبث إال أن تكون
جهوداً على الورق و يف عامل النظرايت ،دون أن تكون هلا وجود حقيقي يف
عامل احلقائق واملشاهدات ما مل تتوفر فيه االعتبارات السابقة ،وهللا أعلم.
وحىت يكون التأصيل انجحاً وموفقاً أرى من الفائدة العلمية الكربى
يف هذا الصدد ذكر كالم أحد أعالم التأصيل اإلسالمي املعاصر للعلوم من
تركيا ،فضيلة األستاذ الدكتور مقداد ايجلن ،حيث حتدث عن األركان
األساسية لنجاح التأصيل أذكر ذلك ابالختصار:
 " .1وجود روح التأصيل لدى القائمني ابلتأصيل من املسؤولني
والباحثني واملعلمني،...
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 .2وجود منهج للتأصيل يستخدمه القائم على التأصيل يتسم ابلعلمية
ومتفق عليه بني املعنيني ابلتأصيل،...
 .3الوقوف على حمتوى العلوم اليت تكون حباجة إىل أتصيل،...
 .4قناعة املؤصل مبا يقوم به من التأصيل.89 "،...
أما أهم العلوم االجتماعية واإلنسانية اليت حتتاج إىل التأصيل اإلسالمي أو
األسلمة فهي كاآليت:
 .1علم الرتبية  ( Educationذات املنطلقات واألسس الغربية
املعادية للمبادئ اإلسالمية).
 .2علم النفس الغريب  ( Psychologyاملؤصل على املنطلقات
واألسس الغربية املخالفة لإلسالم).
 .3علم اإلنسان Anthropology
 .4علم األخالق Ethics/Morals
 .5علم االجتماع  ( Sociologyاملؤسس على األسس والقواعد
الوضعية)
 .6علم التاريخ  ( Historyاحملايد والال موضوعي أاي كان هذا
التاريخ)

 89انظر :ايجلن ،مقداد ،أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم واملعارف والفنون ،دار عامل الكتب،
الرايض ،د ،2004 ،2ص 13-11
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 .7احلضارة الغربية  Western Civilizationبكل ما فيها،
ألنه ال ميكن قبلها مطلقا وال رفضها مطلقاً)
 .8احلقوق االجتماعية  ( Social Rightsأي تلك احلقوق اليت
ال تراعى فيها العدالة واملساواة للجميع ،يف بعض اجملتمعات اليت
تتميز ابلطبقية أو اجلهوية أو السلطوية أو القبلية).
 .9الدراسات املتعلقة حبقوق اإلنسان Human Right
 ،Studiesوعدم تفريق بني اإلنسان أو املواطن ،أاي كان هذا
اإلنسان بغض النظر إىل اخللفية الدينية أو العرقية أو
اجليوغرافية...اخل.
اخلدمة االجتماعية  ( Social Servicesاليت تدفع
.10
ننها أو ضريبتها الطبقة الدنيا من الناس خلدمة الطبقة العليا)
علوم االقتصاد والتجارة الغربية & Economics
.11
 ( Business studiesاملليء أبنواع من املعامالت احملرمة يف
البيع والشراء والصفقات املشبوهة يف املصارف واملعامالت
التجارية)
الثقافة الغربية  ( Western Cultureالثقافات
.12
السلوكية يف امللبس واملشرب واملأكل والزواج والعالقات األسرية
واالجتماعية واليت ال تراعى فيها اآلداب واملبادئ الدينية وال املروءة
اإلنسانية )
علوم السياسة  ( Political Sciencesسواء كانت
.13
سياسة غربية أم شرقية ،عربية أم تركية ،كردية أم ألبانية…إخل)
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علم القانون الغريب Western/Roman Law
.14
علوم الصناعة  ( Industrial Sciencesحتديد مفل
.15
ومقصد الصناعة واهلدف الذي من أجلها تستخدم ).
الطب  -العلوم الطبية Medicine/Medical
.16
 ( Sciencesالدراسات واالكتشافات والتجارب الطبية من
املنظور الغريب)
علم الفلسفة  ( Philosophyاملذاهب الفلسفية
.17
اهلدامة )
الدراسات األدبية والفنية واإلعالمية Media,
.18
Literary and Art studies90
هذه العلوم اإلنسانية واالجتماعية هي اليت حتتاج من أويل النهى وأهل
احلل والعقد النظر يف حمتوايهتا لتنقيتها وتصفيتها وتقدميها إىل األمة
اإلسالمية من جديد ،فهل حنن فاعلون؟ إن يف ذلك لذكرى ملن كان له
قلب أو القى السمع وهو شهيد ،وما يعقلوها إال العالِمون .هذا وقد يسأل
السائل :ماذا تقصدون بتأصيل العلوم أو أسلمتها أو ما املراد إبسالميتها؟
ؤسلِمها أو نقوم أبسلمتها أو إسالميتها ! هذا ما
هل هي كافرة حىت ن ْ
سنبينه إن شاء هللا يف هذا املبحث اآليت.

See for more detailes: http://www.theoryofknowledge.net/areas-of-90
knowledge/the-human-sciences/human-sciences-starting-points.php,
04.07.2012 – Time browsed 17:35 PM
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املبحث الثاين :ما املقصود من مشروع " إسالمية املعرفة " أو " أسلمة
املعارف والعلوم "
جيب أن يكون واضحاً يف أذهاننا ،حنن الشيوخ والدعاة واملفكرين أن
قضية إسالمية العلوم أو املعرفة ،أو التأصيل اإلسالمي للعلوم ،هي قضية
عظيمة ومسؤولية كبرية أنيطت على أعناقنا لتصحيح املسار الفكري
واملنهجي هلذه األمة احملمدية وإنقاذها من التخلف العلمي واالقتصادي
واالجتماعي والسياسي .فعندما ننادي " ابلتأصيل اإلسالمي للعلوم" أو
إىل "مشروع إسالمية املعرفة" أو " أسلمة العلوم" فإننا نقصد هبا:
 .1جانباً أساسياً وأولياً يف بناء اإلنسان خيتص ابلفكر والتصور
اإلنساين القيمي وكيفية بنائه وعالقته يف العقل والنفس والضمري.
 .2منهجية إسالمية قومية شاملة تلتزم توجيه الوحي وال تعطل دور
العقل ،وأن الوحي هو مرشد العقل والفرد واجملتمع اإلنساين.
 .3التأصيل اإلسالمي للعلوم املتمثل يف القدرات واالجنازات العلمية
واحلضارية الصحيحة كافة ،تلك اليت توارثتها البشرية وأنتجتها بعد
أن تزهنا مبيزان اإلسالم وألولية قيمه وتوجيهيه.
 .4معرفة انقدة بصرية تتمثل وتتمكن من كل معرفة صحيحة كانت أو
غري صحيحة.
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.5

.6
.7

.8
.9

91

معرفة تصدر عن قيم الوحي وغاايت الرسالة وتتصل بكل صحيح
ونفيس من تراث األمة وفكر علمائها ومفكريها على مر العصور
والقرون إىل قيام الساعة.
عملية ومنهجية مستمرة متجددة بتجدد الزمان واملكان واملعارف
والعلوم إىل قيام الساعة.
التأكيد أن إسالمية العلوم واملعارف ليست قيماً وغاايت فقط
وليست أتمالت فردية ،وليست اترخياً وترااثً فحسب ،ولكنها
سبيل ومنهج ألمور عقلية وعلمية يف كل من العلم واملعرفة
االجتماعية واإلنسانية والطبيعية والتطبيقية.
التأكيد على أن التأصيل اإلسالمي للعلوم هي معرفة رابنية القيم
ورابنية الغاايت.91
أهنا ينبغي اليوم أن تكون على رأس سلم أولوايت األمة ،اليت
تستهدف تطوير منهجية الفكر اإلسالمي وتطهريه ا اعرتاه على
مر العصور إىل يومنا هذا .92

انظر للمزيد من التفاصيل  :إسالمية املعرفة :املبادئ :ص 170 ،168 ،167 ،77

 92وللمفكر والفيلسوف اإلندونيسي املاليزي صاحب و رائد فكرة إسالمية املعرفة عام  1978سيد نقيب
العطاس جهود م شكورة يف هذا اجملال ،وله مؤلفات عديدة ابللغة املاليزية واإلنكليزية و بعضها مرتمجة إىل اللغة
األملانية .وقد نشرت موقع ويكيبيداي ترمجة عن حياته ومؤلفاته مفصالً للفائدة العلمية .مث كان للمفكر اإلسالمي
الفلسطيين الدكتور إمساعيل الفاروقي عام  1982جهود مشكورة يف إحياء هذه الفكرة إىل يومنا هذا...للمزيد
انظر ،http://en.wikipedia.org/wiki/Islamization_of_knowledge :مت
تصفح املوقع يف يوم األربعاء ، 05.07.2012
وانظر أيضاً ،http://wikiislam.net/wiki/Islamization_of_Knowledge :مت
تصفح املوقع يف
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مواكب قدرة العقل والفكر واملنهج السليم وحاجة األمة
.10
والتحدايت اليت تواجهها ،وأن تقدم هلا الطاقة والزاد الفكري
والرؤية و املناهج الفكرية و احلضارية الالزمة.
أن إسالمية املعرفة ال تعين حبال من األحوال تناقضاً أو
.11
إلغاء جلهود كافة املخلصني من أبناء األمة اإلسالمية يف اجملاالت
احلياتية املختلفة بل تعين التكامل معها.93
أن يكون هذا املشروع مبفهومه الشامل إطاراً للحياة
.12
اإلنسانية واحلضارة واإلعمار البشري ،وغاية كل نشاد وجهاد
وعمل وتنظيم اجتماعي إسالمي .غاية واحدة ومسرية واحدة وال
يصلح إُهال أي جانب منها أو التقليل من شأنه.
التأكيد على أن كل حتليل علمي لو كان إسالمياً جيب أن
.13
يعمل على كشف ذلك النمط اإلهلي يف الشؤون اإلنسانية وأن
يؤكد ذلك اجلزء الواقعي منه ،...وأن يكشف عن العوامل اليت
تؤدي إىل حتقيق أو إعاقة إمتام عملية التجسد ،وأن يركز على فهم
عالقة تلك العملية مع مجيع العمليات األخرى اخلاصة ابحلياة يف
األمة .94
إجياد عالقة بينها وبني السنن اإلهلية اليت جاء هبا الوحي،
.14
يف الكون واإلنسان واالجتماع ،...وكذلك توظيف هذه العلوم
واملعارف – عن طريق أسلمة فلسفتها – لتحقيق املقاصد
93
94

انظر :الوجيز يف إسالمية املعرفة :ص 83 - 82 – 81

انظر رسالة للدكتور الفاروقي :صياغة العلوم االجتماعية صياغة إسالمية ،ص 30 - 29
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والغاايت الشرعية اليت حددها الوحي خللق هللا سبحانه وتعاىل،
الكون واإلنسان .95
وبعد هذه اجلولة يف مفهوم إسالمية املعرفة ،نستطيع القول أبن هذا
املشروع العظيم الذي أسسه الشهيد إمساعيل الفاروقي رمحه هللا وأتسيسه
هذا أييت إمتاماً وتكميال ملا قام به رواد احلركة احلديثة اإلصالحية أمثال
الشيخ مجال الدين األفغاين واألستاذ اإلمام حممد عبده وغريهم ،وكان
هدف هؤالء السابقني والالحقني هو إجياد الربط بني العلوم الشرعية
والعلوم احلديثة ،وسد هذه الثغرة املوجودة بني النوعني من العلوم – والقيام
بنقد بنّاء للعلوم االجتماعية من الناحية املنهجية
،Epistemology
املعرفية
Methodologyوالنظرية
والوجودية  ،Ontologyوقيمية  ،Axiologyوكان هدفهم أيضاً
القيام بغربلة هذه العلوم وتنقيتها وتصفيتها على ضوء القرآن الكرمي والسنة
النبوية الصحيحة ،حبيث ال يبقى شيء أدا من تلك العلوم يتعارض مع
مبادئ اإلسالم.
هذا ،وتتميماً للفائدة واألمانة العلمية أرى من الضروري ذكر
األهداف اإلسالمية ملفهوم التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية اليت أشار
إليها يف دراسته :أساسيات التأصيل ،...إضافة إىل األهداف األخرى واليت
حددهتا اللجنة الدائمة يف التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية يف عمادة
 95حممد عمارة ،إسالمية املعرفة ،ص  ،16وانظر للتوسع :حول تشكيل العقل املسلم ،للدكتور عماد
الدين خليل :ص 70 - 55
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البحث العلمي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية – وقد كان
الدكتور مقداد أحد األعضاء املميزين يف هذه اللجنة لعدة سنوات –
فجزاهم هللا مجيعاً على هذا اجلهد املؤسسي املبارك.
أوالً :أهداف التأصيل اليت ذكرها املفكر اإلسالمي الرتكي سعادة
األستاذ الدكتور الرتكي مقداد ايجلن:
 .1إشعار الناشئني ابالعتزاز مبا يف ديننا وإبسهامات علماء املسلمني
يف أتسيس العلوم والنهوض هبا قدمياً وحديثاً.
 .2استبعاد كثري من املفاهيم واألفكار الوافدة واملتناقضة وإزالة تلك
املفاهيم على ضوء معايري التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية
والسلوكية.
 .3إطالع املثقفني املهتمني ابلعلوم السلوكية يف مجيع أحناء العامل على
ما لدى املسلمني من ثروة عظيمة يف جمال العلوم اإلنسانية
وأتثريهم على مسار هذه العلوم وتوجيهها.
 .4استخدام هذه العلوم املؤصلة يف بناء الشخصيات العلمية املندفعة
إىل السلوكيات اإلسالمية العاملة هبذه العلوم.
 .5اإلضافة إىل هذه الدراسات املنظور اإلسالمي ،إذ إن ذلك سوف
يؤثر يف بناء هندسة تلك العلوم.
 .6تقومي هذه الدراسات القدمية واحلديثة منها يف ضوء املعايري
اإلسالمية ،ومعاجلة اجلوانب السلبية وتدعيم اإلجيابية.
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 .7إبراز أهداف تلك العلوم العامة واخلاصة من منظور اإلسالم و إبراز
أساليب حتقيقها.
 .8إجياد منهج واضح للتأصيل لتلك العلوم عموماً و لكل علم من
تلك العلوم بوجه خاص.
 .9استخدام تلك العلوم يف تدعيم القيم اإلسالمية والدعوة اإلسالمية
كما يستخدمها الغربيون يف تدعيم أيديولوجياهتم .
إبراز االصول واألهداف اليت يقوم على ضوئها بناء العلوم
.10
االجتماعية.
متكني الدارسني من القدرات التنظريية للنظرايت واألفكار
.11
الوافدة على ضوء قواعد ومنهج تفكري واضح ومتناسق مع نفسها.
بناء عقلية إسالمية اليت تفكر وختطط ِّ
وتقوم وحتل
.12
املشكالت على هنج اإلسالم.
انقاذ األجيال من التبعية الفكرية والثقافية والعقلية
.13
والشخصية الغربية .96
اثنياً :ملخص أهداف اللجنة الدائمة للتأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية
يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ،فيما يلي:
 .1بيان ما يف الشريعة اإلسالمية بعامة وما يف القرآن الكرمي واحلديث
الشريف خباصة من مبادئ السلوك ،حمركات الدوافع ،طبيعة الفطرة،
وسنن االجتماع ،قواعد العمران ،ومنهج الرتبية ،وأسس العالقات
96

ايجلن ،مقداد ،أساسيات التأصيل والتوجيه اإلسالمي للعلوم واملعارف والفنون ،ص 39 - 38
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االجتماعية اليت تنظم أحوال البشر وحتدد طبيعة جمتمعاهتم
وجتمعاهتم،...
 .2إحياء تراث املفكرين االجتماعيني املسلمني والرواد لبيان مدى أصالتهم
العلمية نظرايً ومنهجياً ،وميدانياً يف جمال العلوم االجتماعية ليكون
للتأصل خلفيته الواضحة ولتتأكد الرؤية احلقيقة لإلسالم الذي هو دين
العلم والعمل ،العقيدة ،العبادة....النظر والتطبيق،...
 .3غرس الوعي االجتماعي اإلسالمي لدى الباحثني يف العلوم االجتماعية
بعامة ،ولدى طالب اجلامعات خباصة على أساس أهنم الطالئع اليت
حتمل مشاعل العلم النافع حاضراً ومستقبالً،...
 .4تصحيح رؤية اإلنسان املسلم إىل واقعه االجتماعي  ،ومستواه احلضاري
حبيث يؤدي فكره املستقيم هذا إىل وضوح رؤية إسالمية هادية تتأصل
يف وجدانه وحتدد فكره وسلوكه يف عالقته ابهلل  ،ابلناس وابجملتمع،...
 .5مناقشة مبادئ الشريعة اإلسالمية ابعتبارها أداة لإلرشاد الفردي
والتوجيه الرتبوي ،والضبط االجتماعي ،وذلك من خالل إرسائها قواعد
بني اإلنسان نفسه ،وبني اإلنسان واإلنسان ،وبني اإلنسان وغريه من
الكائنات مث بني اإلنسان وخالقه جل وعال،...
 .6اإلفادة -يف إطار عملية التأصيل اإلسالمي – من مناهج املفكرين
احملدثني واملعاصرين يف دراسة واقع اإلنسان على أال يكون املنهج مبنياً
على فكرة إحلادية مهينة لكرامة اإلنسان مسقطة لقدره ،كنظرية التطور
وأصل األنواع ،على أن تقوم دراسة النظم واألنساق االجتماعية يف
اجملتمع اإلسالمي من خالل منهج إسالمي،...
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 .7إذا كان املنهج اإلسالمي هو أداة أو الطريقة لدراسة النظم واألنساق
االجتماعية يف اجملتمع اإلسالمي يف ضوء رؤية انقدة ملا أفرزه الفكر
الغريب من نظرايت وتعميمات اجتماعية فإن اهلداف يتجاوز املنهج
واملوضوع إىل إبداع الباحث املسلم لقضااي وتعميمات تعرب عن اجملتمع
اإلسالمي وواقعه ،هلا صفة اجلدة واالبتكار  ،بعيدة عن التقليد
،احملاكاة والتبعية.
 .8اإلفادة من عملية التأصيل يف جمال الدعوة اإلسالمية وذلك يف إطار
نظرة إسالمية ال شرقية وال غربية ،...نظرة قوامها احلكمة واملوعظة
احلسنة ،نظرة تكون اجملادلة فيه ابليت هي أحسن ،وهبذا يكون لألعالم
اإلسالمي طبيعته املميزة ،ونظرته القيمة الثابتة ادع إىل سبيل ربك
ابحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم ابليت هي أحسن  [ النحل 125
]
 .9أتسيس ( املدرسة اإلسالمية يف العلوم االجتماعية ) وهي مدرسة يف
جمال العلوم االجتماعية تستند يف أهدافها ومناهجها وأساليبها النظرية
والتطبيقية على مبادئ اإلسالم وإحكامه.
 .10االنطالق يف الدراسات الرتبوية والنفسية واالجتماعية من مبادئ
وأصول إسالمية مستمدة من الكتاب والسنة والرتاث الفكري لألمة
اإلسالمية.
 .11تنقية العلوم االجتماعية ا شاهبا من تصورات ،مفاهيم واجتاهات
منحرفة تنبثق من أصول وثنية أو يهودية أو نصرانية أو من مذاهب
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هدامة كالشيوعية والوجودية واإلابحية ،ويتم ذلك ابلتقومي العلمي املبين
على التصور اإلسالمي الصحيح لتلك العلوم.
 .12تنقية مجيع ما يقدم لطالب العلوم االجتماعية يف العامل اإلسالمي
ا يتعارض مع اإلسالم الن ذلك يؤدي إىل حتقيق الرتبية اإلسالمية
احلقة ويبعد املناهج عن التناقضات الفكرية واالحنرافات الناجتة عن
غياب الفكر االجتماعي اإلسالمي واملدرسة اإلسالمية يف العلوم
االجتماعية.
 .13تقدمي الفكر اإلسالمي النقي يف جماالت العلوم االجتماعية للعامل
أمجع ابألسلوب املناسب حىت يعرف أصحاب املذاهب االجتماعية
والنفسية والرتبوية األخرى ما تتميز به املدرسة اإلسالمية من مسات
وخصائص عظيمة منبثقة من عظمة الدين اإلسالمي ومسوه وقدرته على
إجياد احللول لكل املشكالت اليت تواجه اإلنسان يف كل عصر ومصر.
 .14مواجهة النظرايت واألفكار الغربية والشرقية اليت التتفق مع اإلسالم
بفكر إسالمي أصيل وواضح ا يؤدي ابلضرورة إىل محاية اجملتمعات
اإلسالمية من تلك األفكار والنظرايت املنحرفة ،ولن يتم هذا ابلرفض
املطلق للفكر الغريب أو الشرقي ،وإمنا يتم بتقدمي البديل اإلسالمي
،وإبراز مواطن اإلبداع والتفوق فيه.
 .15فتح أفاق اإلبداع والتفوق أمام الباحثني االجتماعيني املسلمني،
وذلك إبنقاذهم من التبعية الفكرية ،وإمدادهم ابألصول اإلسالمية
للعلوم االجتماعية ا جيعل ألحباثهم متيزاً يف املنهج وأسلوب املعاجلة،
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ويعطيها صفة اجلدة واالبتكار ال جمرد التقليد والتبعية ملدراس العلوم
االجتماعية يف الشرق أو الغرب.
 .16إجراء الدراسات الواقعية عن العامل اإلسالمي يف جماالت االجتماع
والرتبية وعلم النفس للوقوف على واقع هذا العامل ومشكالته  ،وتقدمي
احللول اإلسالمية لتلك املشكالت ،ا يؤدي إىل التأصيل اإلسالمي
لتلك العلوم هبدف تقدمي احللول املناسبة املنسجمة مع العقيدة
اإلسالمية املستمدة من أصوهلا.
 .17تكوين الشخصية اإلسالمية القوية املستقرة اليت ربيت على مبادئ
اإلسالم يف الرتبية واكتسبت االستقرار النفسي من مبادئ اإلسالم
النفسية واليت تتعامل مع اآلخرين وفق التوجيهات االجتماعية
اإلسالمية ،وبذا تتحول تلك العلوم إىل سلوك وتعامل.
 .18إعداد املعلم والباحث واملفكر املسلم وبناء شخصية كل منهم ،
وتكوين فكره وفقا للتصور اإلسالمي للكون واإلنسان واحلياة حبيث
تتحقق قدراهتم يف تربية النشء تربية صحيحة ،وتوجيه اجملتمع توجها
سلميا ينسجم مع مبادئ اإلسالم ومثله العليا وقيمه احلضارية.
 .19اإلفادة من معطيات العلوم االجتماعية – بعد تنقيتها – يف
جماالت الدعوة اإلسالمية وحماربة الغزو الفكري للعامل اإلسالمي .97
97

التأصيل اإلسالمي للعلوم االجتماعية ،اعداد عمادة البحث العلمي ،جامعة اإلمام حممد بن سعود

اإلسالمية( ،د.ت) ،ص  ،30وانظر :مفهوم التوجيه اإلسالمي للعلوم وأهدافه وأسسه العامة ،للشيخ مناع
القطان – جمموعة حبوث مؤمتر التوجيه اإلسالمي للعلوم ،القاهرة  ،1413ج ،1ص  ،73 ،68وانظر أيضاً:

منهج التوجيه اإلسالمي للعلوم االجتماعية ،لألستاذ الدكتور إبراهيم رجب ،حبث غري مطبوع  ،1413ص

 ،1وانظر أيضاً :التوجيه اإلسالمي للعلوم واملعارف – مفهومه و أهدافه ،لألستاذ الدكتور عدانن زرزور،
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وبعد هذا البيان عن أُهية إسالمية املعرفة أود أن أنطلق إىل قضية
أخرى أال وهي قضية الوحي والعقل ملعرفة ما إذا كان بينهما تعارض
وتناقض ،أم بينهما توافق وانسجام ،وهل يستغين عن الوحي كمصدر
للمعرفة أم ال؟ وهل هنالك ضرورة للوحي اإلهلي؟ هذا ما سأحاول تسليط
الضوء عليه يف هذا املبحث إبذنه تعاىل.

مؤسسة الرسالة  ،بريوت  ،1992ص  ،39وانظر أيضاً :اجلامعات اإلسالمية والتأصيل اإلسالمي للعلوم،
لألستاذ الدكتور زكي إمساعيل ،دار املطبوعات اجلديدة ،القاهرة ،1992 ،ص 10 - 9
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املبحث الثالث :الوحي :ضرورته ،أمهيته ،حقيقته ،خصائصه ،وظيفته.
املطلب األول :ضرورة الوحي و أمهيته
وأما عن أُهية وضرورة الوحي لعلنا جند اإلجابة على هذا السؤال فيما
يلي من كالم اإلمام بديع الزمان سعيد النورسي حيث قال رمحه هللا يف هذا
إظهارا أللوهيته
الصدد " :إن هللا  -تعاىل  -الذي خلق هذا الكون؛
ً
ومعبوديته على هيئة كتاب صمداين جم هسم ،حبيث تعرب كل صحيفة من
صحائفه عن معاين الكتاب ،...وخلقه على شكل قرآن سبحاين جم هسم؛
حبيث إن كل آية من آايته التكوينية ،وكل كلمة من كلماته ،بل حىت كل
حرف منه ،وكل نقطة  -مبثابة معجزة تق ِّدسه وتسبحه ،...وخلقه على
صورة مسجد رمحاين مهيب ،وزيهنه مبا ال حيد من اآلايت ،والنقوش
احلكيمة ،حبيث إن يف كل زاوية طائفةً منهمكة بنوع من العبادة الفطرية
خلالقهم الرمحن؛ فهل ميكن أاله يرسل هذا اخلالق املعبود احلق (أساتذة)
ليدرسوا معاين ما يف ذلك الكتاب الكبري ،ويعلموا الناس ما فيه؟ أم هل
ميكن أاله يعني أئمة لذلك املسجد األكرب ،ليؤموا الناس الذين يعبدونه
ٍ
أبمناد وأشكال خمتلفة من العبادات؟ أم هل ميكن أاله ِّ
يزود أولئك األساتذة
ِ
املفسرين واألئمة ابألوامر السلطانية؟ حاش هلل وكاله ،...وألف مرة كاله! مث
و ّ
إظهارا جلماله ورمحته على
إن اخلالق الرحيم الكرمي ،الذي خلق هذا الكونً ،
ذوي الشعور ،وحسن رأفته هبم ،وكمال ربوبيته هلم ،وليحثهم على الشكر
واحلمد ،...قد خلقه على هيئة دار ضيافة فخمة ،ومعرض رائع واسع،
ومتنزه مجيل بديع ،وأع هد فيه ما ال حيد من النِّعم اللهذيذة ِّ
املتنوعة املختلفة،
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صنعة وبدائعها الرائعة ،فهل ميكن أاله
ونظهم فيه ما ال ي عد من خوارق ال ه
يتكلم هذا اخلالق الرحيم الكرمي بواسطة رسله مع ذوي الشعور من خملوقاته
يف دار ضيافته الفاخرة هذه؟! أم هل يعقل أاله يعلمهم وظائف شكرهم،
وكيفية امتناهنم اجتاه تلك النعم اجلسمية ،ومهام عبوديتهم اجتاه رمحته
السابغة وتودده الظاهر؟! كال ،...مث ألف ألف مهرة كاله! فبنو آدم قافلةٌ
متسلسلة ،راحلة من أودية املاضي وبالده ،مسافرة يف صحراء الوجود
واحلياة ،ذاهبة إىل شواهق االستقبال ،...فكان ال ب هد أن يربز من ظلمات
العدم إىل ضياء الوجود بقدرة سلطان األزل (الرسل الكرام) الذين
اصطفاهم هللا من بني البشر ،وكلهفهم حبمل األمانة؛ ليوقظوا الناس من
سباهتم :اي بين آدم من أين؟ إىل أين؟ ما تصنعون؟ من سلطانكم؟ من
خطيبكم؟ ما دام الكون قد خلق ألجل احلياة ،وأن احلياة هي أعظم جتلِّي،
للحي القيوم  -جل جالله ،...فإن حياة ذي
وأكمل نقش ،وأمجل صنعة ِّ
اجلالل السرمدية اخلالدة تظهر وتكشف عن نفسها إبرسال الرسل وإنزال
الكتب ،إذ لو مل تكن هناك رسل وال كتب ملا عرفت تلك احلياة األزليهة،
فكما أن املتكلِّم يبني حيويته ،وحياته عند حديثه كذلك األنبياء والكتب
املنزلة تبني وتدل على ذلك املتكلم احلي" ،النبوة وضرورهتا لإلنسانية" .98

98

خدجية النرباوي ،بديع الزمان سعيد النورسي ،سوزلر للنشر ،تركيا ،د ،2000 ،1ص .9 -8
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املطلب الثاين :حقيقة الوحي لغة واصطالحاً
أوال :الوحي يف اللغة :قال بن منظور " :الوحي يف اللغة :إعالم يف
خفاء ولذلك صار اإلهلام يسمى وحياً ،وفيه أن الوحي مبع اإلشارة
والكتابة والرسالة واإلهلام والكالم اخلفي وكل ما ألقيته إىل غريك ،يقال:
وحيت الكالم إلية وأوحيت ،و أوحى أيضاً كتب.99 "..
وقال الراغب األصفهاين " :أصل الوحي اإلشارة السريعة " .100
وقال الزخمشري" :وحى أوحى إليه ،ووحيت إليه ،إذا كلمته ع هما ختفيه عن

غريه ،ووحى وحيًا :كتب " .101

فالوحي كلمة تدل على ٍ
معان؛ منها :اإلشارة ،واإلمياء ،والكتابة،

إهلاما وبسرعة وبشدهة ،ليبقى أثره يف
والسرعة ،والصوت ،واإللقاء يف الروع ً
102
صور ِعدهة ،وهي كلها تتم يف
النفس  ،وأصلهٌ :
إعالم يف خفاء ،وله ٌ
أمر وحي للكالم على
خفاء ،فهو اإلشارة السريعة ،ولتضمنه السرعة قيلٌ :
سبيل الرمز.103

99
100

لسان العرب – حممد بن منظور اإلفريقي املصري ،مادة ( وحي)ج  ،4ص 125
املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين ،ص 530

101

الزخمشري ،أساس البالغة ،ص 101

102

عادل زاير ،معجم ألفاظ العلم واملعرفة ،ص21

103

املفردات يف غريب القرآن ،للراغب االصفهاين ،ص 530
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اثنياً :الوحي يف الشرع :عرفه الدكتور حسن ضياء الدين عرت – رمحه
هللا ..." -وزبدة القول أن الوحي شرعاً :إلقاء هللا الكالم أو املع يف نفس
الرسول خبفاء وسرعة ،مبلك أو بدون ملك" .104
وقال الدكتور حممد عبد العظيم الزرقاين إن الوحي " :أن يعلِم هللا -
كل ما أراد اطالعه عليه من ألوان اهلداية
تعاىل  -من اصطفاه من عباده ه
والعلم ،ولكن بطريقة ِّ
سريهة خفيهة غري معتادة للبشر ،ويكون على أنو ٍاع
تكليما،
شىت ،فمنه ما يكون مكاملة بني العبد وربه؛ كما كلهم هللا موسى
ً
ومنه ما يكون إهلاما يقذفه هللا يف قلب مصطفاه على ٍ
وجه من العلم
ً
مناما صادقًا
الضروري ال يستطيع له ً
دفعا وال جيد فيه ش اكا ،ومنه ما يكون ً
جييء يف حتققه ِ
ووقوعه كما جييء ف لق الصبح يف تبلجه وسطوعه ،ومنه ما
يكون بواسطة أمني الوحي جربيل  -عليه السالم  -وهو من أشهر أنواع
الوحي وأكثرها ،ووحي القرآن كله من هذا القبيل ،وهو املصطلح عليه
ابلوحي اجللي .105
أما املع الشرعي القرآين للوحي فقد جاء لفظ الوحي وما تصرف
موضعا ،ابالستقراء جند استعمال لفظ
منه يف القرآن يف نانية وسبعني
ً
الوحي داللة على اإلعالم اخلفي السريع .وقد ذكر علماء التفسري وعلوم
القرآن سبعة أوجه للوحي يف القرآن الكرمي:

104

انظر :وحي هللا ص 90

 105الزرقاين ،حممد عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ، ،دار الفكر العريب ،القاهرة ،د،1
 ،1995ص.46
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-1

-2

-3

-4

وح والنهبِيِني ِمن ب ع ِدهِ
اإلرسال :إِ هان أ ْوحْي نا إِلْيك كما أ ْوحْي نا إِىل ن ٍ ّ ْ ْ
اعيل[ النساء{ ،]163 :وأ ِ
وأوحي نا إِىل إِب ر ِاهيم وإِ ْمس ِ
يل هذا
وحي إِ ه
ْ
ْ ْ
الْق ْرآن[ األنعام.]19 :
اإلشارة :فأ ْوحى إِلْي ِه ْم أ ْن سبِّحوا بكْرًة وع ِشياا[ مرمي،]11 :
والبيان :قال آي تك أاله تكلِّم النهاس ثالثة أ هايٍم إِاله رْمًزا[ آل
وعرب عن
صوت اخلفي ،ه
عمران ،]41 :والرمز اإلشارة ابلشفة وال ه
كل كالم كإشارة ابلرمز ،106فكان الكالم املستث من احلكم هو
(الوحي والرمز) مبع اإلشارة.
هحل[ النحل ،]68 :وأ ْوحْي نا إِىل
اإلهلام :وأ ْوحى ربك إِىل الن ْ
أِّم موسى[ القصص ،]7 :فهو "إيقاع شيء يف القلب يطمئن له
خاص ابلبشر ،أما
الصدر ،وخيص به بعض أصفيائه" ،107وهذا ٌّ
البهائم فهو غريزة جتعلها حتس ما ينفعها وما يضرها .قال الرازي:
هحل يقال :وحى وأوحى ،وهو اإلهلام،
"قوله وأ ْوحى ربك إِىل الن ْ
واملراد من اإلهلام أنه  -تعاىل  -قهرر يف أنفسها هذه األعمال
العجيبة اليت تعجز عنها العقالء من البشر.108
األمر :ي ْومئِ ٍذ حت ِّدث أ ْخبارها ِأب هن ربهك أ ْوحى هلا[ الزلزلة-4 :
 ،]5وقوله تعاىل  :إِ ْذ ي ِ
وحي ربك إِىل الْمالئِك ِة أِّين معك ْم ف ثبِّتوا
اله ِذين آمنوا  [ ،األنفال]12 :

106

مفردات ألفاظ القرآن للراغب االصفهاين ،دار القلم ،دمشق ،2002 ،د ،3ص 209

107

الزبيدي ،اتج العروس ،دار املعرفة ،بريوت ،د 2001 ،3ج ،9ص 67

التفسري الكبري للفخر الرازي ،مفاتيح الغيب ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،د 2001 ،2ج  ،10ص 73
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-5
-6
-7

القول والكالم املباشر :فأ ْوحى إِىل عْب ِدهِ ما أ ْوحى[ النجم:
.]10
اإلعالم :ابإللقاء يف الروع وهو خاص ابألنبياء :وما كان لِبش ٍر
اَّلل إِاله و ْحيًا[ الشورى.]51 :
أ ْن يكلِّمه ه
الوسوسة :ي ِ
وحي ب ْعضه ْم إِىل ب ْع ٍ
ض ز ْخرف الْق ْوِل غر ًورا
[األنعام.]112 :

"فالوحي من معانيه العامة أنه اإلعالم اخلفي السريع ،اخلاص مبن
يو هجه إليه ،حبيث خيفى عن غريه ،ومنه اإلهلام الغريزي كالوحي إىل النحل،
وإهلام اخلواطر مبا يلقيه هللا يف روع اإلنسان السليم الفطرة كالوحي إىل أم
موسى ،ومنه وحي الناس لبعضهم البعض ،ووحي الشياطني ويسمى
ابلوسوسة".109
اثلثاً :حقيقة الوحي القرآين:
قد يظن البعض أن الوحي شيء خيايل ،وليس له حقيقة حمددة أو
معنية ،فألجل ذلك كل ما يقال عن الوحي هو عبارة عن الوهم واخليال
وليس له عالقة ابحلقيقة! ولكن األمر خالف هذا ،فإن التاريخ اإلسالمي
منذ بدايته مليء ابلشواهد واألدلة القاطعة اليت تنقض هذا الزعم الباطل،
وهذا االفرتاء املبني.

حممد رشيد رضا ،الوحي احملمدي" ،دار الكتاب ،اجلزائر ،د  ،1989 ،1ص44
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من هذه األدلة والرباهني الساطعة على أن الوحي كان حقيقة اثبتة
ومشاهدة من قبل الصحابة ،وأهنم رأوا الرسول صلى هللا عليه و سلم وهو
يوحى إليه  ،وكان هلذا الوحي اإلهلي هيمنة و سيطرة على النيب صلى هللا
عليه و سلم ،وكان الناظر يشهد آاثرها عليه أثناء نزوله .قال تعاىل :
وإِنهك لت لقهى الْق ْرآن ِمن لهد ْن ح ِكي ٍم علِي ٍم [ النمل] 6 :
ومن هذه احلوادث ملشاهدة الوحي ،ما روى البخاري يف أول
صحيحه عن عائشة رضي هللا عنها أهنا قالت [ :أول ما بدئ به رسول هللا
صلى هللا عليه و سلم من الوحي الرؤاي الصاحلة يف النوم ،فكان ال يرى رؤاي
إال جاءت مثل فلق الصبح ،مث حبب إليه اخلالء فكان خيلو بغار حراء
فيتحنث فيه ،...حىت جاءه احلق ،فجاءه امللك فقال اقرأ فقال ما أان
بقارئ .]...وروى اإلمام البخاري عن عائشة أم املؤمنني رضي هللا عنها أن
احلارث بن هشام رضي هللا عنه سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم
فقال :اي رسول هللا كيف أيتيك الوحي؟ فقال رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم [ :أحياانً أيتيين مثل صلصلة اجلرس وهو أشد علي ،فيفصم عين و
قد وعيت عنه ما قال ،و أحياانً يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي ما
يقول .قالت عائشة :ولقد رأيته ينزل عليه الوحي يف اليوم الشديد الربد
فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً ] .110
وروى اإلمام البخاري عن سعيد بن جبري عن ابن عباس رضي هللا
عنهما يف قوله تعاىل  :ال حتِّرْك بِِه لِسانك لِت ْعجل بِِه [ القيامة،]16:
 110صحيح البخاري بشرح بن حجر العسقالين ،يف ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا صلى هللا عليه
و سلم و مسلم ،دار القلم ،بريوت ،2007 ،ج ،1ص .5و انظر للتوسع :وحي هللا ،ص  ، 1فما بعد
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قال :كان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم يعاجل من التنزيل شدة ،وكان
حيرك شفتيه ،فقال ابن عباس فأان أحركهما لكم كما كان رسول هللا
حيركهما.
وروى مسلم عن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال[ :بينما حنن
جلوس عند رسول هللا صلى هللا عليه و سلم ذات يوم ،إذا طلع علينا رجل
شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال يرى عليه أثر السفر ،وال يعرفه
منا أحد ،حىت جلس إىل النيب صلى هللا عليه و سلم فأسند ركبتيه إىل
ركبتيه ووضع كفيه إىل فخذيه وقال :اي حممد أخربين عن اإلسالم؟ فقال
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم :اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال هللا و أن
حممداً رسول هللا و تقيم الصالة و تؤيت الزكاة ]...احلديث املشهور.
وهنالك رواايت أخرى صحيحة تثبت أبن ظواهر الوحي كما حتدث عنها
رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وكما عاينها أصحابه ألدلة قاطعة تنفي
التوهم أبن الوحي شيء متكلف مصنوع أو أنه أمر حتضريي يستجمع له
الفكر و الرواية .هذه الرواايت السابقة تثبت يقيناً أن الوحي إىل حممد
صلى هللا عليه وسلم أمر سوي ال اعتالل معه ،إلزامي ال اختيار فيه ،وأنه
تلقني من هللا العزيز احلكيم بقوة وقدرة وهيمنة وسيطرة وحكمة ورمحة.
املطلب الثالث :من خصائص الوحي القرآين:
هذا الوحي اإلهلي أو الرابين الذي حنن بصدد احلديث عنه له
خصائص معينة ،خيتلف جذرايً عن بقية العلوم وشرائع األداين األخرى،
فمن هذه اخلصائص نوجز ما يلي حىت يناسب املقام:
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أن الوحي كله؛ قرآانً وحديثاً إهلي املصدر ،وال مدخل لذات النيب
صلى هللا عليه وسلم فيه بوجه سوى التحمل والتبليغ للناس .أما
القرآن فهو إهلي املصدر لفظاً ومع  ،وأما احلديث فهو إهلي
املصدر يف معناه دون لفظه .قال تعاىل  :وما ي ِ
نطق ع ِن ا ْهلو ٰى إِ ْن
هو إِهال و ْح ٌي يوح ٰى [ النجم]4 – 3 :
الوحي قرآانً وحديثاً منه ما هم قطعي الورود ،أي تثبت له صفة
الوحي على وجه القطع ،ولكن داللته قد تكون قطعية وقد تكون
ظنية.
عض ما جاء يف الوحي منسوخ ببعض آخر ،فالقرآن قد ينسخ
القرآن واحلديث ،واحلديث قد ينسخ احلديث ،وهذا النسخ قد
يكون يف اللفظ واحلكم وقد يكون يف اللفظ دون احلكم و العكس
كذلك.
الوحي حقائقه مطلقة غري خاضعة للتعقيب اإلنساين يف ذاهتا ودور
اإلنسان إزاءها دور االستجالء واالستنباد فقط ،ألهنا انبعة من
علم إهلي مطلق مبا هو كائن يف عامل الغيب و مبا ينبغي أن يكون
يف حياة اإلنسان ،قال تعاىل  :وما كان لِم ْؤِم ٍن وال م ْؤِمن ٍة إِذا
اخلِرية ِم ْن أ ْم ِرِه ْم ومن ي ْع ِ
اَّلل
اَّلل ورسوله أ ْمًرا أن يكون هلم ْ
ص ه
قضى ه
ورسوله ف ق ْد ض هل ضالًال مبِينًا  [األحزاب] 36 :
ما جاء يف الوحي ال خيالف قضااي العقل ومبادئه ،بل هو جار
على مقتضاها ،وما يظن أنه مناقض للعقل ليس إال متعالياً عن
فهمه دون أن يكون مناقضا له.
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خطاب الوحي خطاب كلي للناس كافة ،سواء كان يف صيغته
اللفظية كلياً أو جزئياً إال ما جاء دليل على ختصيصه ،ألن اإلسالم
جاء خياطب كل البشر :وما أ ْرس ْلناك إِهال كافهةً لِّلن ِ
هاس ب ِش ًريا ون ِذ ًيرا
وٰل ِك هن أ ْكث ر الن ِ
هاس ال ي ْعلمون [ السبأ ،]28:هو ما يقتضي أن
تكون عمومية اخلطاب مطلقة من قيود الزمان واملكان والبعض.
الوحي منضبط يف نص جيري على أساليب العرب يف القول واللغة،
فاستكشاف معانيه وفهم نصوصه تكون على أساس تلك
األساليب.
إن الوحي حدث تلقائي فجائي طرأ على احلياة من اصطفاه هللا
للرسالة والنبوة دون سابق توقع أو تطلع ،وأن الرسول صلى هللا
عليه و سلم مل يستشرف الوحي ،ومل يتأهب له ،وأن الوحي طرق
حياة الرسول صلى هللا عليه و سلم ليالً وهناراً ،يف سفره حضر،
راكباً وجالساً.
حصل الوحي وفق االصطفاء اإلهلي بعد أن اشرأبت و طمعت
أعناق املشركني إىل مقام النبوة بعد أن مسعوا آايت هللا الباهرات
ورأوا ما أجراه هللا على يد حممد صلى هللا عليه و سلم من
معجزات قاهرات ،متلك احلسد قلوهبم كيف تكون النبوة خاصة
مبحمد وفيهم من الزعماء من تعظمهم قبائل العرب؟! قال تعاىل:
اَّللِ
 وإِذا جاء ْهت ْم آيةٌ قالوا لن ن ْؤِمن ح ه ٰىت ن ْؤت ٰى ِمثْل ما أ ِويت رسل ه
اَّلل أ ْعلم حْيث ْجيعل ِرسالته [ األنعام ،] 124 :وقال تعاىل:
ه

264

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

وقالوا ل ْوال نِّزل ٰهذا الْقرآن عل ٰى رج ٍل ِّمن الْقري ت ْ ِ
ني ع ِظي ٍم 
ْ
ْ
[الزخرف]31 :
ِٰ
ِ
وحا ِّم ْن
 -10الوحي نور على نور ،قال تعاىل  :وكذلك أ ْوحْي نا إلْيك ر ً
أ ْم ِران ما كنت ت ْد ِري ما الْ ِكتاب وال ِْ
اإلميان وٰل ِكن جع ْلناه ن ًورا ههنْ ِدي
بِِه من نهشاء ِمن ِعب ِادان وإِنهك لت ه ِدي إِ ٰىل ِصر ٍ
اد م ْست ِقي ٍم
ْ
ْ
[الشورى ،] 52 :وقال تعاىل :اي أ ْهل الْ ِكت ِ
اب ق ْد جاءك ْم رسولنا
ي بِّني لكم كثِريا ِّها كنتم ختْفون ِمن الْ ِكت ِ
اب وي ْعفو عن كثِ ٍري ق ْد
ْ
ْ ً
اَّللِ ن ِ
ِ
ني[ :املائدة.]15 :
اب مبِ ٌ
ور وكت ٌ
جاءكم ّمن ه ٌ
 -11الوحي حق ،قال تعاىل :وِاب ْحل ِّق أنزلْناه وِاب ْحل ِّق ن زل وما أ ْرس ْلناك
احلق ِمن
إِهال مب ِّشًرا ون ِذ ًيرا[ اإلسراء ،]105 :وقال تعاىلْ  :
هربِّك فال تكن ِّمن الْم ْم ِرتين [ آل عمران ،]60 :وقال تعاىل :
وي ْستنبِئونك أح ٌّق هو ق ْل إِي ورِّيب إِنهه حل ٌّق وما أنتم
ِمب ْع ِج ِزين[يونس]53 :
هدى ورمحة وشفاء ،قال تعاىل:اي أي ها النهاس ق ْد جاءتْكم
 -12الوحي ً
هم ْو ِعظةٌ ِّمن هربِّك ْم و ِشفاءٌ لِّما ِيف الصدوِر وه ًدى ور ْمحةٌ لِّْلم ْؤِمنِني
[يونس ،]57 :وقال تعاىل :ون ن ِزل ِمن الْقر ِ
آن ما هو ِشفاءٌ ور ْمحةٌ
ّ
ْ
لِّْلم ْؤِمنِني وال ي ِزيد الظهالِ ِمني إِهال خس ًارا [اإلسراء]82 :
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وماذا بعد النور واحلق و اهلدى والرمحة والشفاء؟! ليس بعد النور إال
الظالم ،وليس بعد اهلدى إال الضالل وليس بعد احلق إال ا لباطل ،وليس
111
بعد الرمحة إال الشقاء.
املطلب اخلامس :وظيفة الوحي

وبعد عرض هذه القضااي املوجزة واملتعلقة ابلوحي ،ال بد لنا ن معرفة
وظيفة هذا الوحي و دوره يف حياتنا .ولألستاذ اإلمام حممد عبده يف:
رسالة التوحيد ،كالم نفيس حول هذه املسألة يتناسب مع املقام سأوجز
أهم األفكار اليت أشار إليها .فهو رمحه هللا عندما تكلم عن وظيفة الرسل
عليهم الصالة والسالم ،رتب وظائفهم مع الرتكيز على أُهية اتباعهم:
أن الرسل يف األمم مبنزلة العقول من األشخاص.
أرسلهم هللا تعاىل حلاجة العقول البشرية و أرواحهم لتطهري ابطنهم
وظاهرهم.


يتحقق اخلري يف احلياتني يف اتباعهم إبخالص.



التفصيل يف طرق املعيشة والشطارة يف كسب العيش ليس
للرساالت دخل فيه إال العظة العامة
واإلرشاد إىل االعتدال فيه.



يرشدون العقل يف معرفة هللا وصفاته و يبينون احلد الذي جيب أن
يقف عنده يف طلب ذلك العرفان.

111

انظر :منهج التفكري اإلسالمي 22 – 17 :؛ خالفة اإلنسان بني العقل و الوحي ،ص 70فما بعد؛

وحي هللا ،ص 122 – 113؛ وخصائص التصور اإلسالمي لألستاذ سيد قطب 71 :فما بعد.
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جيمعون كلمة اخللق على إله واحد ،وحياربون العقيدة الوثنية،
ودحضوا حتريف أهل الكتاب بنسبهم الولد إىل هللا ،تعاىل هللا عن
ذلك علواً كبرياً.





يذكرون بعظمة هللا وذلك بضرب ضروب من العبادات يف خمتلف
األوقات تذكرة ملن ينسى ،وتزكية مستمرة ملن حيشى تقوي الضعيف
منهم وتزيد املستيقن يقيناً.
يبينون للناس ما اختلف يف ذلك عقوهلم وشهواهتم وتنازعته
مصاحلهم ولذاهتم فيصلون الناس أبمر هللا تعاىل.



يعلمون الناس حسن األخالق والصرب واأللفة واحملبة واألخوة يبشر
فيهم ابخلري وينذروهنم من الشر.



يضعون هلم أبمر هللا حدوداً هامة ،كاحرتام الدماء البشرية ،إال
حبق ،واحرتامهم األعراض ،والصدق واألمانة والوفاء ابلعقود
واحملافظة على احلدود ،والرمحة ابلضعفاء ،واألقدام على نصيحة
األقوايء ،واالعرتاف لكل خملوق حبقه بال استثناء.



ليس من وظائف الرسل ما هم من عمل املدرسني ومعلمي
الصناعات ،فليس ا جاءوا به له تعليم التاريخ وتفصيل عن عامل
الكواكب وطبقات األرض وال مقادير الطول فيها والعرض وال ما
حتتاج إليه النبااتت يف منوها ،وال ما افتقر إليه احليواانت يف بقاء
أنواعها.
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أما ما ورد يف كالم األنبياء من اإلشارة إىل شيء ا ذكران يف

أحوال األفالك أو هيئة األرض ،فإن القصد من ذلك توجيه الفكر
إىل الغوص إلدراك أسراره .112
ويضيف الدكتور حسن ضياء الدين عرت – رمحه هللا – يف هذا الصدد:
" فالوحي يلقي إىل النيب عقيدة يزة ليناهض هبا العقيدة الشعبية
السائدة الراسخة ،ويغري القيم واملفاهيم ويقلب األوضاع ،وهذا أمر ال
تستحسنه الذات اإلنسانية وال تسعى إليه إن تعلقت بزعامة أو حرصت
على جاه. 113 "...
ويذهب األستاذ اإلمام حممد عبده إىل أبعد ا ذكر آنفاً ،حيث
قال:
 " إن العقل وحده ال ينتقل إىل ما فيه سعادة األمم بدون رشد
إهلي ،كما ال يستقل احليوان يف درك مجيع احملسوسات حباسة
البصر وحدها بل البد معها السمع إلدراك املسموعات مثالً،
وكذلك الدين هو حاسة عامة لكشف ما يشتبه على العقل من
وسائل السعادات.114 "...
ويف حديث األستاذ سيد قطب  -رمحه هللا – عن خصائص
ومقومات التصور اإلسالمي والتفسري الشامل للوجود واإلنسان قال إن:
" حتديد خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته مسألة ضرورية
ألسباب كثرية منها :ضرورية ألنه البد للمسلم من تفسري شامل
 112رسالة التوحيد :حممد عبده ،100-93 ،بتصرف ،وانظر :وحي هللا :ص 125 - 124
113
114

وحي هللا ،ص 124

رسالة التوحيد ص 101
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للوجود يتعامل على أساسه مع هذا الوجود،...ال بد من تفسري
يقرب إلدراكه طبيعة احلقائق الكربى اليت يتعامل معها،...
وضرورية ألنه البد للمسلم من معرفة حقيقة مركز اإلنسان يف هذا
الوجود الكوين ،وغاية وجوده اإلنساين ،...فنوع النظام الذي
حيكم احلياة اإلنسانية رهني بذلك التفسري الشامل وال بد أن ينبثق
منه انبثاقاً ذاتياً ،...ضرورية ألن هذا الدين جاء لينشا أمة ذات
طابع خاص متميز متفرد ،...وهي يف الوقت ذاته أمة جاءت
لقيادة البشرية وحتقيق منهج هللا يف األرض ،و إنقاذ البشرية ا
كانت تعانيه من القيادات الضالة والتصورات الضالة. 115 "...
وذكر مؤلف كتاب ( اإلسالم والعقل ) حممد جواد مغنية ،مقاالً
بعنوان :الرسالة والرسول ،ويف بداية املقال حتدث عن الدكتور نظمي لوقا
من األقباد املصريني وهو أديب وعامل وله مؤلفات كثرية ،منها( :حممد
الرسول و الرسالة) ،ذكر فيه وظيفة الوحي قائالً:

 ..." [ حتسني حال اجلماعة حتسيناً ينعكس على كل فرد ،وتربط
حسن األخالق ابملصلحة االجتماعية ،فاخلري أن تبتغي الرزق
ابلعمل وتتعاون مع الناس على الرب والتقوى ،والشر أن تعيش على
حساهبم ،وتتخذ من الرايء والنفاق أداة للكسب ،وهذه هي
شريعة احلياة بعينها وتتفق مع الفطرة ،وتساير التطور الطبيعي،

115

سيد قطب ،خصائص التصور اإلسالمي ،دار الشروق ،القاهرة ،2000 ،د ،4ص 7-5
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وتسمح لإلنسانية ابلتسامي إىل أقصى ما ميكن أن تصل
إليه.116 ]"...
 ويزيد املسألة توضيحا أكثر املفكر اإلسالمي السعودي الدكتور
عبد احلميد سليمان مبينا وظيفة الوحي" :فدور الوحي الرابين هو
يف إمداد العقل املسلم حباجته من علم عامل الغيب وتوضيح غايته
اخلرية من خلق اإلنسان يف عامل الشهادة ودوره يف خالفة
األرض.117"...
ولقد تقرر لدى علماء االصول أن حقائق الوحي ال تتعارض مع
حقائق العقل ،ونقصد حبقائق الوحي ما كان منه قطعياً ،فالقطعي من
الوحي ال يتعارض مع ما وصل إليه العقل من حقائق ،هذا هو األصل؛
فإن حدث التعارض نتبع اآليت:
 -1فإن قطعي الوحي يتقدم قطعي العقل ،وذلك لآلية يف القرآن
اَّللِ ورسولِِه واتهقوا
الكرمي  :اي أي ها اله ِذين آمنوا ال ت ق ِّدموا ب ْني يد ِي ه
اَّلل إِ هن ه ِ
يع علِ ٌيم [ احلجرات ،]1 :وابلنظر والتدقيق سوف
ه
اَّلل مس ٌ
يظهر أن هذه احلقائق العقلية اليت تعارضت مع حقائق الوحي مل
تكن حقائق ،وإمنا كانت نظرايت أو فرضيات.

116

نقالً عن كتاب :اإلسالم و العقل ،دار العلم للماليني ،بريوت ،1998 ،د97 ،2

 117انظر :عبد احلميد أبو سليمان ،أزمة العقل املسلم ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،اجلامعة اإلسالمية
العاملية ،كواال المبور ،د ،1997 ،1ص  120فما بعد
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-2

-3

118

إن قطعي الوحي يتقدم ظين العقل ،وذلك من ابب أوىل ،فال ميكن
بنظرية أو فرض ال يزاالن يف مرتبة الظن أن تتقدما الوحي ما دام
قطعياً.
وظين الوحي يتقدم ظين العقل ،ألنه إذا تساووا يف الظن فالوحي
أوىل ابلتقدم .118

انظر :منهج التفكري اإلسالمي  ،41 – 39و انظر أيضاً :التعارض و الرتجيح و أثرمها يف االختالف،

ص  ،100 – 10وانظر :إسالمية املعرفة  -املبادئ ص 116 - 115
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املبحث الثالث :مصادر املعرفة عند الغربيني وتكامل الوحي
والعقل يف اإلسالم
املطلب األول :مصادر املعرفة عند الغربيني
وقد هبط فالسفة الغرب ومن هنج هنجهم إىل هاوية الشكوك واألوهام
عندما أخرجوا مصدر الوحي اإلهلي احلق من قائمة املصادر العلمية
واملعرفية ،وكان هلذا العمل املشني واألمحق نتائجه السيئة فيما بعد على
مستوى الفكر والثقافة والعلوم الغربية .ومن بني الرسائل العلمية اجلامعية يف
مسألة مصادر املعرفة الغربية لفت نظري رسالة الدكتور رايض صاحل جنزريل
 دكتوراه دولة يف الرتبية اإلسالمية من جامعة أم القرى يف مكة املكرمة،يف رسالته املوسومة ب  :الرؤية اإلسالمية ملصادر املعرفة ،ويف حديثه عن:
أنواع املعرفة لدى املدارس واملذاهب الفكرية يف الفصل الثاين من رسالته
أذكر ما ملخصه:
" النوع األول :املعرفة الفلسفية أو التأملية :وميثل هذا النوع من
املعرفة الفيلسوف اليوانين ( أفالطون) حيث يضع التأمل العقلي يف املعاين
الكلية أساساً للمعرفة احلقة اليت ينبغي لإلنسان أن يسعى إليها ،...وتقوم
هذه املدرسة على التفكري أو التأمل فيما وراء الطبيعة كاحلياة واملوت،
واخلالق ،واخللود ،وأصل الكائنات،...
النوع الثاين :املعرفة احلسية :تعتمد هذه املدرسة على إن احلواس هي
املصدر األساسي للمعرفة البشرية ،إذ إن اإلنسان أول ما يعتمد على
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حواسه اخلمس يف معرفة ما حوله ،فبتعطل حاسة من هذه احلواس يتعطل
لدى اإلنسان مصدر من مصادر املعرفة ،فهو كما قال أرسطو ( :إن من
فقد حساً ما فقد علماً ما )،...
النوع الثالث :املعرفة التجريبية أو العملية (الربمجاتية ) .تنطلق

هذه املدرسة من احلواس وتنتهي ابلتجربة ،فهي ال تفصلهما عن بعض بل
تربط بينهما ربطاً وثيقاً وتعترب احلواس طريقاً أساسياً للتجربة العلمية،...هذه
املدرسة تعترب التجربة هي األساس الوحيد للحكم الصحيح واملقياس
األساسي لكل جمال من جماالت املعرفة والفكر واحلياة،...

النوع الرابع :املعرفة العقلية :تعترب هذه املدرسة العقل هو املصدر
األساسي للمعرفة البشرية ألن اإلنسان قادر منذ والدته على التفكري
بعقله ،وأن العقل قادر على إدراك املعرفة ملا فيه من ميزات الشك و الفهم
و اإلثبات،..
أما املعرفة عن طريق الوحي فإنه مل يكتب هلا النجاح يف الفكر
الغريب منذ دخوله يف املسيحية إال يف فرتة حمدودة يف العصور الوسطى ،مث
بعد ذلك تصادمت مع املنطق اليوانين الذي يقر ابملعرفة البشرية فقط،
حسية كانت أو عقلية ،أو فلسفية أتملية .أما املعرفة يف اإلسالم تشمل كل
ما ميكن أن يزود اإلنسان مبعرفة ما ،تزيد من خربته يف احلياة أو تنري عقله،
ليدرك ما حوله ،مستخدماً لكل نوع من املعرفة الوسيلة املالئمة له .لذلك
ال وجود للتفاضل بني أنواع املعرفة ألن كل نوع مهم ومطلوب وكل ضمن
ختصصه ،ليتحقق لإلنسان اإلميان بوجود إله عظيم ينظم هذا الكون
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بقدرته ،...فاملعرفة كما عرفها الشيخ عبد الرمحن حبنكة امليداين الدمشقي
السوري  " :119عملية تتعاون فيها وسائل احلس الظاهرة والباطنة ،واآلالت
 119أعددت هذا البحث يف وقت حمرج للغاية ،حيث األزمة احلربية الشرسة ال هوادة فيها إلخواننا وأخواتنا
السوريني والسورايت ،وقد دخلت هذه األزمة الوحشية والقمعية شهرها السادس عشر منذ أن انطلقت شرارة
الثورة السورية يف مارس  2011إىل هذا اليوم املوافق  ،05.07.2012حيث القتل والقصف والضرب والذبح
والسجن والتشريد واحلرق والت دمري والتنكيل واالغتصاب وانتهاك لألعراض وحمارم هللا ،والدفن للشباب وهم
أحياء...وهللا...تفضلوا شاهدوا مقاطع الفدبو املختلفة على يوتيوب لرتوا هذه احلقائق املسجلة ابلصوت
والصورة من قبل الشبِّيحة واملرتزقة الكفرة الفجرة ،قوات النظام السوري العلوي النصريي حتت رائسة بشار
األسد ،واملدعوم من إيران وحزب هللا لبنان و روسيا والصني ،قبح هللا رؤساء تلك احلكومات اجلائرة واملتعاونة
على القتل ،حيث متارس هذه الوحشية علنا وجهارا يوميا ،والعامل ( الغرب والشرق) املتحضر واملثقف!! يتفرج
على أشالء ودماء الشيوخ والنساء واألطفال والشباب على شاشات القنوات الفضائية ،وهم ال يزالون ينتظرون
قرارات جملس األمن يف مؤمتر جنييف قبل يومني والقاهرة واسطنبول !!! وينظرون مدى تطبيق النظام السوري
خلطة الوسيط الدويل ذات البنود الست – خطة كويف عنان؟؟ وكأهنا خطة مساوية منزلة حلل األزمة!! وال يرى
احل لف االطلسي للدخل العسكري خشية التصعيد يف املنطقة!! و ماذا بقي بعد هذا التصعيد احلايل؟ و قد
وصل عدد القتلى والشهداء إىل عشرين ألفا قتيل! وهللا لو ذحبت ألف دجاجة أو ألف فأرة وأريقت دماؤها يف
الشوارع الغربية كما يف املشهد السوري لتحرك الغرب عن بكرة أبيهم حبجة الدفاع واحملافظة على حقوق
احليوان!! بينما دم املسلم ال أحد يبايل به – ال يف الشرق وال يف الغرب – إهنا جمرد هتافات وشعارات ال تسمن
وال تغين من جوع ،ال يف فلسطني ،وال يف أفغانستان ،وال يف سوراي وال يف اليمن !...إىل مىت هذه احلال؟ العلم
عند هللا ال جيليها لوقتها إال هو سبحانه .و حنن متفائلون واألمل يف هللا كبري يف نصرة احلكومة املصرية احلالية،
حكومة اإلخوان املسلمني يف مصر حتت رائسة د/حممد مرسي يف نصرة واسرتجاع كرامة املسلمني يف مصر أوال مث
يف العامل اإلسالمي والعريب اثنيا إن ذلك على هللا يسري وما ذلك على هللا بعزبز ،وهللا غالب على أمره ولكن
أكثر الناس ال يعلمون.
*وعلى عاديت فقد قمت مبراجعة هذه الدراسة مرة أخرى قبل النشر يف كتاب مستقل مع بقية أعمايل إن
شاء هللا؛ واحلرب السورية دخلت عامها السادس ،حسيب هللا ونعم الوكيل...ال أملك تعبريا عما حدث وحيدث!!
أما وقد انقلب األعداء املصريون على حكومة الرئيس املصري الشرعي الدكتور حممد مرسي – عجل هللا فرجه و
وإخوانه اآلخرين – أملنا يف هللا كبري لنصرة الشعب السوري يف الرجل البطل والقائد املسلم الفاتح اجلديد رجب
طيب أردوغان رئيس دولة تركيا – حفظه هللا وإايان من كيد الكائدين – وفعال قد حفظه هللا من األعداء األتراك
الذين انقلبوا عليه يف  15من متوز  2016يف الشهر املاضي يف اإلنقالب الفاشل الذي حدث يف تركيا من
قبل املؤيدين للكيان املوازي واملتبعني للشيخ فتح هللا غولن املقيم يف بنسلوانيا  -أمريكا ،حيث خرج الشعب
الرتكي أبكمله إىل الشوارع استجابة ألمر الرئيس رجب طيب أردوغان ،حيث راح ضحيتها أكثر من 250
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واألدوات اليت تستخدمها احلواس وموازين العقل الفطرية واملكتسبة ومعارفه
السابقة اليت اكتسبها بنفسه ،واليت تلقاها عن غريه ا اكتسبه اآلخرون من
معارف ،يضاف إىل ذلك ما يوحي به هللا ألنبيائه من معارف تكون لديهم
علوماً يقينية أو شبيهة ابلعلوم اليقينية اليت يكتسبها الناس العاديون .120
إذن أعود وأؤكد القول أبن الرتبية اإلسالمية أو إسالمية املعرفة يف نظرهتا
جملاالت املعرفة املتعددة يتضح يف التأصيل والتأكيد على ضرورة تكامل
هذه اجملاالت وتعاضدها وتدرجها لريقى الفكر اإلنساين ويصل إىل حقائق
الكون الثابتة األزلية أو احلقيقة الكربى .ويرى هذا األمر يف اإلسالم عند
تقسمه للوجود إىل عامل شهادة وعامل غيب ،لكل عامل من العالم ِ
ني وسائل
معرفة خاصة به ،ومن اخلطأ استعمال وسيلة خاصة بعامل الشهادة يف
جماالت تتعلق ابلغيب وابلعكس ،وأن املسلمني أدركوا أن عامل الشهادة من
وسائله احلواس والعقل والتجربة ،وأما عامل الغيب فوسائله الوحي والتفكري
واإلهلام .ويقول بن تيمية رمحه هللا( :طرق العلم ثالثة :احلس و العقل،
واملركب منهما ،كاخلرب ،فمن األمور ما ال ميكن إال اخلرب ،كما يعلمه كل
شخص أبخبار الصادقني ،كاخلرب املتواتر وما يعلم خبرب األنبياء صلوات هللا
عليهم أمجعني) .121ويقول اإلمام الغزايل ( :إن وسائل املعرفة يف عامل

شهيدا من املواطنني والعسكر والشرطة املوالني للرئيس أردوغان ،و أكثر من  2100جرحيا ،ونصر هللا الرئيس
الرتكي وبيض هللا وجهه و وجه الشعب الرتكي ،وكفى هللا املؤمنني شر القتال واإلنقالب ،وجعل هللا املنقلبني عربة
للمعتربين ،حيث مت زج املنقلبني اخلونة من العسكر والقادة والضباد واجلنراالت واملوظفني إىل السجون الرتكية –
وال تزال العمليات مستمرة – لينالوا جزاء أعماهلم وخيانتهم الشنيعة حبق الرئيس والدولة واملواطنني.
120
121

عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين ،ضوابط املعرفة ،وأصول االستدالل واملناظرة :ص 127 - 126

الرؤية اإلسالمية نقالً عن درء العقل والنقل البن تيمية
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الشهادة هي :العقل ،و التجربة ،و االستقراء والقياس ) .أما عامل الغيب
فإن وسائله هي( :الوحي واالهلام والكشف).
واخلالصة :أن أكرب خطأ وقع فيه الفكر الغريب هو إفراد كل نوع من
أنواع املعرفة عن غريه من املعارف وجعله هو الطرق األوحد للمعرفة
احلقيقية ،وأن املعرفة الغربية ومن سار يف هنجها تعترب معرفة انقصة ألهنا
أُهلت بل رفضت نوعاً هاماً وأساسياً من أنواع املعرفة وهي املعرفة عن
طريق الوحي ،أما املعرفة اإلسالمية فإهنا تؤكد على أُهية املعرفة عن طريق
الوحي وتعتربها من أهم أنواع املعرفة .إن الفكر اإلسالمي هو الفكر الوحيد
الذي استطاع أن يضع نظرية املعرفة ضمن إطارها املتكامل إذ مجع بني
املعرفة البشرية واملعرفة السماوية.122 "...

املطلب الثاين :تكامل الوحي والعقل يف الشريعة اإلسالمية
إن تكامل الوحي والعقل عند املسلم الصحيح العقيدة قضية بديهية
أساسية تنبع يف العقيدة اإلسالمية .إن العقل والوحي ضروراين ومتكامالن
لتحقيق احلياة اإلنسانية الصحيحة يف هذه األرض .العقل وجد بوجود
اإلنسان ،وكذلك الوحي وجد بنفس الوقت بوجود هذا العقل اإلنساين،
حىت يرشد هذا العقل ويعلمه من علم هللا عز وجل له ،اقرأ اآلايت يف سورة
البقرة يف قصة آدم بتأمل و متعن فستجد هذا الكالم موجود هنالك
املرجع السابق بتصرف

شديد122
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ابلضبط ،قال تعاىل :وإِ ْذ قال ربك لِْلمالئِك ِة إِِين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاأل ْر ِ
ض خلِيف ًة
ّ
قالوا أجتعل فِيها من ي ْف ِسد فِيها ويس ِفك ِّ
الدماء و ْحنن نسبِّح ِحب ْم ِدك
ْ
ْ
ون ق ِّدس لك قال إِِّين أ ْعلم ما ال ت ْعلمون وعلهم آدم ْاأل ْمساء كلهها مثه عرضه ْم
على الْمالئِك ِة ف قال أنبِئ ِوين ِأب ْمس ِاء ٰهؤال ِء إِن كنت ْم ص ِادقِني قالوا سْبحانك
احل ِكيم [ البقرة] 33-30:
ال ِع ْلم لنا إِهال ما عله ْمت نا إِنهك أنت الْعلِيم ْ
فالركن األول للتكامل بني الوحي والعقل لدى املسلم هو أن الوحي
جيب أن يكون عنده مرجع كليات الوجود ،وأن العقل جيب أن يصول
ويدور ويبحث يف إطار هذا الوحي .والركن الثاين للتكامل الصحيح بني
الوحي والعقل هو فهم األسلوب يف التعامل مع الوحي والعقل والتفاعل
بينهم .وهكذا يظل الوحي والعقل يف احلقيقة عند املسلم على كل األحوال
متكاملني متعاونني كمصدرين للفكر والعمل والتنظيم والسعي اإلنساين،
وكل تعارض فهو تعارض وُهي حيل مبزيد من الفكر والتدبر والتمحيص
والشمول ويزول وهم التعارض وتتضح مقتضيات املصلحة اإلنسانية اليت
123
تستهدفها مقاصد الشريعة الغراء.
ولإلمام الراغب األصفهاين رمحه هللا كالم نفيس عن العقل أرى من
الفائدة نقله حيث قال:
" هلل عز وجل يف خلقه رسوالن :أحدُها :من الباطن ،وهو العقل ،والثاين:
من الظاهر ،وهو الرسول .وال سبيل ألحد إيل االنتفاع ابلرسول الظاهر ما
مل يتقدمه االنتفاع ابلباطن ،فالباطن يعرف صحة دعوي الظاهر ،ولواله ملا
123

انظر :إسالمية املعرفة -املبادئ :ص  ،116 -115منهج التفكري اإلسالمي :ص  -39فما بعد،

وانظر :ضوابط املعرفة و أصول االستدالل واملناظرة عبد الرمحن حنبكة امليداين ،دار القلم ،دمشق،1998 ،
د ،2ص 132-130
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كانت تلتزم احلجة بقوله :وهلذا أحال هللا من يشكك يف وحدانيته وصحة
نبوة أنبيائه على العقل ،فأمره أبن يفزع إليه يف معرفة صحتها .فالعقل قائد،
والدين مدد ،ولو مل يكن العقل مل يكن الدين ابقيا ،ولو مل يكن الدين
حائرا ،واجتماعهما كما قال هللا تعايل :نور علي نور
ألصبح العقل ً
[النور.124]35 :
ويؤّكِد ذلك معاصر الراغب :اإلمام أبو حامد الغزايل يف عدد من
كتبه .ففي مقدمة (املستصفى) يعترب العقل :القاضي الذي ال يعزل وال
يبدهل ،والشرع :الشاهد املزهكى املعدهل ،وجيعل العقل مركب الداينة ،وحامل
األمانة .125
ويقول حجة اإلسالم أيضاً " :وأا يستتب الرشاد ملن يقنع بتقليد
األثر واخلرب ،وينكر مناهج البحث والنظر ،أو ال يعلم انه ال مستند للشرع
إال قول سيد البشر صلى هللا عليه وسلم ،وبرهان العقل هو الذي عرف به
صدقه فيما أخرب ،وكيف يهتدي للصواب من اقتفى حمض العقل واقتصر،
وما استضاء بنور الشرع وال استبصر ؟ فليت شعري كيف يفزع إىل العقل
من حيث يعرتيه العي واحلصر ؟ أو ال يعلم ان العقل قاصر وأن جماله ضيق
منحصر ؟ هيهات قد خاب على القطع والبتات وتعثر أبذايل الضالالت
من مل جيمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات إن مثال العقل :البصر
السليم عن اآلفات واآلذاء .ومثال القرآن :الشمس املنتشرة الضياء .فأخلق
124

انظر :الذريعة إىل مكارم الشريعة ،للراغب االصفهاين ،ص  207بتحقيق د .أبو اليزيد العجمي ،طبع

دار الصحوة ابلقاهرة.

 125انظر :حجة اإلسالم أبو حامد الغزايل ،املستصفى ،دار الكتب العلمية –بريوت 1413 ،ه  ،حتقيق حممد
عبد السالم عبد الشايف ،ج ،1ص 3
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أبن يكون طالب االهتداء ،املستغين أبحدُها عن اآلخر ،يف غمار
األغبياء .فاملعرض عن العقل ،مكتفيا بنور القرآن ،مثاله :املتعرض لنور
مغمضا لألجفان ،فال فرق بينه وبني العميان .فالعقل مع الشرع
الشمس
ً
نور علي نور .وأا يستتب الرشاد ملن يقنع بتقليد األثر واخلرب ،وينكر
البحث والنظر؟! أو ال يعلم أنه ال يستند للشرع إال قول سيد البشر ،صلي
هللا عليه وسلم؛ وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيما أخرب،...
مبصرا
وعند إشراق نور احلكمة يصري اإلنسان مبصرا ابلفعل بعد أن كان ً
ابلقوة .وأعظم احلكمة كالم هللا تعاىل ،فيكون منزلة آايت القرآن عند عني
العقل منزلة نور الشمس عند العني الظاهرة ،إذ به يتم اإلبصار ،فباحلري أن
نورا ،كما يسمي نور الشمس نورا ،فمثال القرآن :نور
يسمي القرآن ً
الشمس ،ومثال العقل :نور العني ،وهبذا يفهم مع قوله تعايل :ف ِفمنوا
اَّلل ِمبا ت ْعملون خبِريٌ[ ..التغابن، ]8 :
ِاب هَّللِ ورسولِِه والنوِر اله ِذي أنزلْنا و ه
وال يبعد أيها املعتكف يف عامل العقل أن يكون وراء العقل طور آخر
طورا وراء التمييز
يظهر فيه ما ال يظهر يف العقل ،كما ال يبعد كون العقل ً
واإلحساس ينكشف فيه غرائب ،وعجائب يقصر عنها اإلحساس
والتمييز ،فال جتعل أقصي الكمال وق ًفا علي نفسك ،...واألصل يف ذلك
أمورا ورد الشرع هبا ،وال يعلم حقائقها إال هللا
أن وراء ما يتصوره العقالء ً
تعايل واألنبياء الذين هم وسائط بني هللا تعايل وبني عباده ،...والوحي
اإلهلي والشرع احلق ال يرد مبا ينبو عنه العقل ،...وليس كل ما ال يدركه
العقل حماالً يف نفسه ،...وفرق بني البعيد واحملال ،فإن البعيد هو ما ليس
مبألوف ،واحملال ما ال يتصور كونه ،...وهلذا كان رأس مال كل السعادات
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العقل ،...ولقد حتقق أهل السنة أنه ال معاندة بني الشرع املنقول واحلق
املعقول ،وعرفوا أن من ظن من احلشوية الظاهرية وجوب اجلمود علي
التقليد واتباع الظواهر ،ما أتوا به إال من ضعف العقول وقلة البصائر ،وأن
من تغلغل من الفالسفة وغالة املعتزلة يف تصرف العقل حيت صاموا به
قواطع الشرع ،ما أتوا به إال من خبث الضمائر ،فميل أولئك إيل التفريط،
وميل هؤالء إيل اإلفراد ،وكالُها بعيد عن احلزم واالحتياد.126 "...
ولإلمام شيخ اإلسالم بن تيمية رمحه هللا كالم نفيس يف كتابه :درء
تعارض العقل والنقل أو موافقة صريح املعقول لصحيح املنقول ،يف اجلزء
األول ،أنصح القارئ الكرمي ابلرجوع إليها ،فلو ال ضيق املقام لعشنا
وإايكم مع فقرات كثرية من ذلك الكتاب العظيم ،ولكن ما ال يدرك جله
ال يرتك كله ،فأذكر ولو شيئاً يسرياً من كالمه لنرى العالقة القوية بني العقل
والنقل حيث أنه ال يقوى انفراد أحدُها دون اآلخر ،وال جدوى من وجود
أحدُها دون اآلخر .قال رمحه هللا:
" إن ما عرف بصريح العقل ال يتصور أن يعارضه منقول صحيح
قط .وقد أتملت ذلك يف عامة ما تنازع الناس فيه فوجدت ما خالف
النصوص الصحيحة شبهات فاسدة يعلم ابلعقل بطالهنا ،بل يعلم ابلعقل
ثبوت نقيضها املوافق للشرع .وهذا أتملته يف مسائل األصول الكبار،
كمسائل التوحيد والصفات ومسائل القدر والنبوات واملعاد وغري ذلك.
ووجدت ما يعلم بصريح العقل مل خيالفه مسع قط ،بل السمع الذي يقال
 126انظر :اإلقتصاد يف االعتقاد ،أبو حامد الغزايل ،مصدر الكتاب  :موقع الوراق
 ،http://www.alwarraq.comالكتاب مرقم آليا غري موافق للمطبوع
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إنه خيالفه إما حديث موضوع أو داللة ضعيفة فال يصلح أن يكون دليالً
لو جترد عن معارضة العقل الصريح ،فكيف إذا خالفه صريح املعقول؟ وحنن
نعلم أن الرسل ال خيربون مبحاالت العقول ،بل خيربون مبجازات العقول،
فال خيربون مبا يعلم العقل انتفاءه ،بل خيربون مبا يعجز العقل عن معرفته..
والقول كلما كان أفسد يف الشرع كان أفسد يف العقل ،فاحلق ال
يتناقض ،والرسل إمنا أخربت حبق .وهللا فطر عباده علي معرفة احلق،
والرسل بعثت بتكميل الفطرة ال بتغيري الفطرة .قال هللا تعايل  :سن ِري ِه ْم
آايتِنا ِيف ْاآلف ِ
اق وِيف أنف ِس ِهم ح ه ٰىت ي ت ب هني هلم أنهه ا ْحلق أومل يك ِ
ْف بِربِّك أنهه
ْ
ْ
ْ
عل ٰى ك ِّل ش ْي ٍء ش ِهي ٌد [ فصلت ] 53فأخرب أنه سرييهم اآلايت األفقية
والنفسية املبينة ألن القرآن الذي أخرب به عباده حق ،فتتطابق الداللة
الربهانية القرآنية والربهانية العيانية ،ويتصادق موجب الشرع املنقول والنظر
املعقول.127"...

 127أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس ،درء تعارض العقل والنقل ،دار الكنوز األدبية -
الرايض  ،1391 ،حتقيق أمحد رشاد سامل ،ج ،1ص 80
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اخلامتة
احلمد هلل الواحد األحد والفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد .واحلمد
هلل الذي بنعمته وفضله تتم الصاحلات وتتحقق القرابت وتنجز األعمال
الصاحلات املباركات مثل كتابة البحوث والورقات لتقدميها يف املؤمترات
والندوات لنشر املعارف والعلوم والثقافات ،وبذلك يعم اخلري أرجاء البالد
وننال من ورائها إن شاء هللا الدعوات الصاحلات من املسلمني واملسلمات
واملؤمنني واملؤمنات والطالب والطالبات واملفكرين واملفكرات والعاملني
والعاملات .هذا ،ونظرا لضيق الوقت – حيث الليلة آخر موعد لتسليم
البحث  ،-و ضيق مساحة الدراسة – حيث بلغت صفحات هذا البحث
فوق الثالثني – أقول إنين أجدين مضطرا لعدم كتابة وتسجيل أهم النتائج
اليت توصلت إليها من خالل هذه الدراسة ،عسى ولعل هللا يعفو عين وعن
مجيع املسلمني ،إنه تعاىل مسيع قريب جميب ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب
العاملني.
وكتبه خادم القرآن والسنة
الدكتور خريالدين خوجة الكوسويف
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة قطر
الدوحة – قطر

يف َس َحر يوم اجلمعة السابع عشر من شعبان  1433هـ املوافق  6يوليو  2012م
ومت مراجعة هذه الدراسة أيضا يوم اخلميس املوافق  26أغسطس 2016
ابلدوحة – قطر.
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ثقافة املسلم املعاصر

128

(جتربة شخصية يف ضوء اآلايت القرآنية )
بقلم
د/خريالدين خوجة ( الكوسويف )
أستاذ التفسري وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية املساعد
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر

2013

 128هذه الدراسة قدمت يف مؤمتر عاملي عن الثقافة اإلسالمية املاليوية بني االنفتاح واإلنغالق يف سلطنة برواني
عام  ،2010مث مت حتديث املوضوع والعنوان وإضافة بعض الفقرات العلمية األخرى يف ضوء اآلايت القرآنية
لنشرها يف جملة علمية حمكمة للرتقية األكادميية يف تركيا عام  ،2013واحلمد هلل رب العاملني متت الرتقية 2014
األكادميية يف الدراسات القرآنية ،وهذه الدراسة كانت إحدى الدراسات املقدمة للتحكيم العلمي العاملي خارج
جامعة قطر يف ثالث دول.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،
سيدان ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبديه واسنت بسنته إىل
يوم الدين .وبعد:
لقد كان من فضل هللا تبارك وتعاىل وتكرميه علي أن أتلقى التعليم
من علي مرة
اجلامعي يف مدينة املصطفى صلى هللا عليه وسلم ،مث إنه تعاىل ّ
أخرى أبن وفقين للتدريس والعمل فيها إىل أجل مسمى .ومن بني املواد
الدينية اليت قمت بتدريسها كانت مادة" :الثقافة اإلسالمية " ،مبستوايهتا
املختلفة لطالب وطالبات جامعة طيبة ابملدينة املنورة لفرتة من الزمن غري
قصرية وأيضاً لطالب وطالبات جامعة قطر يف الوقت احلايل ،فلله احلمد
واملنة .فأحببت أن أسجل يف هذا البحث هذه التجربة العلمية الشخصية
يف بيان ثقافة املسلم املعاصر اليت عايشتها وال أزال عليها ،عسى ولعل
تكون نرباساً فكرايً وعلمياً ملن أييت بعدي من طلبة العلم الشرعي أو
املثقفني املسلمني عامة .أرجو أن تكون هذه التجربة انفعة ومفيدة لغريي،
فإن أصبت فذلك من فضل هللا علي ،وإن جانيب الصواب فذلك مين ومن
الشيطان ،وهللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم بريئان ،وحسيب أين
اجتهدت ،وهللا املوفق واهلادي واملعني.
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لقد أرسل هللا تبارك وتعاىل نبيه حممداً صلى هللا عليه و سلم ابهلدى
ودين احلق ليظهره على الدين كله وليخرج الناس من الظلمات إىل النور
إبذن ربه ،قال تعاىل ﴿ :الر كِتاب أنْزلْناه إِليك لِتخرِج النهاس ِمن الظلم ِ
ات
ْ
ْ
ٌ
اد الْع ِزي ِز ا ْحل ِم ِ
إِىل النوِر إبِِ ْذ ِن رّهبِِم إِ ٰىل ِصر ِ
يد ﴾ [إبراهيم  ،]١ :فهدى هللا
ْ
به قلوابً غلفاً وفتح آذاانً صماً وعيوانً عمياً.
ال خيفي على أويل األلباب أن الناس يف اجلزيرة العربية قبل مبعث
سيدان ونبينا حممد كانوا يعبدون األصنام واألحجار واألشجار ويسجدون
ِ ِِ
همس والْقمر ال
للشمس والقمر ،قال تعاىل﴿ :وم ْن آايته اللهْيل والنههار والش ْ
ِ
ِ
هم ِ
اسجدوا ِهَّللِ اله ِذي خلقه هن إِ ْن كْن ت ْم إِ هايه
س وال ل ْلقم ِر و ْ
ت ْسجدوا للش ْ
ت ْعبدون ﴾ [ فصلت .]37 :شاء الباري عز وجل أن تعم العقيدة والثقافة
اإلسالمية أرجاء املعمورة شرقاً وغرابً ،ألاالً وجنوابً ،وذلك بربكة فتوحات
وجهود الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني وبربكة جهود التابعني والفاحتني
والصاحلني من التجار والدعاة ،ودخل الناس يف دين هللا أفواجاً بعد أن
اَّللِ والْفْتح ورأيْت
صر ه
كانوا يف ضالل مبني ،قال هللا عز وجل﴿ :إِذا جاء ن ْ
ِ ِ
النهاس ي ْدخلون ِيف ِدي ِن هِ
است ْغ ِف ْره إِنهه كان
اجا فسبِّ ْح حب ْمد ربِّك و ْ
اَّلل أفْ و ً
ت هو ًااب﴾ [النصر.]3-1 :
أمهية البحث
إن أُهية هذا البحث يف خضم هذا العصر الربكاين لألحداث
والتطورات الدينية والسياسية ،والعوملة االجتماعية والثقافية واالقتصادية
تكمن يف كونه انجتة عن جتربة شخصية -نظرية وعملية  -عايشها كاتب
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هذه السطور .أما اجلانب النظري فذكرت يف املقدمة ( الناحية التدريسية)،
وأما اجلانب العملي هو أن كاتب هذه السطور استقي علمه وثقافته من
عدة مؤسسات علمية عاملية معروفة ،وبين شخصيته الفكرية والثقافية
والدينية على عدة أسس علمية وفكرية ومنهجية .فهو تلقى تعليمه
االبتدائي واملتوسط ابللغة األلبانية يف بلده األم دولة كوسوفا ( يوغسالفيا
السابقة ) ،مث تلقى تعليميه االعدادي والثانوي يف دمشق – سوراي ،مث
تلقى تعليمه اجلامعي يف املدينة املنورة ابململكة العربية السعودية ،مث تعليمه
العايل (املاجستري والدكتوراه) يف كواال ملبور مباليزاي .فقد رأيت من خالل
هذه التجربة العلمية والعملية أن ثقافة املسلم املعاصر أينما حيل ويرحتل
جيب أن تكون منضبطة هبذه الضوابط اليت سأذكرها الحقاً.
إشكالية البحث
وأما إشكالية هذه الدراسة فتكمن يف حديث املفكرين واملثقفني
املسلمني عن االنفتاح املطلق على العامل أو االنغالق املغلق على الذات،
ألن العوملة العاملية والغزو الفكري الثقايف العاملي هتدف إىل إزالة احلواجز
وتقريب املسافات وتذويب الفوارق االقتصادية والثقافية والفكرية والدينية.
وهذا – حسب هؤالء  -يعين االنفتاح دون حدود وضوابط! وال ختفى
املخاطر الدينية واألخالقية على أويل األلباب من هذا االنفتاح املنفلت،
وابلتايل خيشى املفكرون والعلماء من خطورة هذا االنفتاح املطلق من
الذوابن الكلي أو اجلزئي يف أحضان تلك الثقافات الواردة .وبناء عليه،
فقد اندى بعض املفكرين من املسلمني إىل إغالق األبواب غلقاً حمكماً
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أمام هذا السيل العرم من األفكار والثقافات وعدم مواجهة ومقاومة هذا
الغزو الفكري والثقايف ،وفضلوا الفرار أو االنعزال لعدم قدرهتم على
املقاومة .والسؤال هنا :أي من الفئتني أقوم قيالً وأهدى سبيالً؟ دعاة
االنفتاح املطلق؟ أم دعاة االنغالق املطلق؟ .129
هذه الدراسة ستسلط األضواء على بعض األسئلة املتعلقة بثقافة
املسلم املعاصر من حيث اخلصائص واملصادر واملعامل واألُهية والعالقة
ابلثقافات األخرى ودالئل االنفتاح املنضبط واالنفتاح احملذور ،مستندة إىل
بعض اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية وكالم أهل العلم .والشك أن ملثل
هذه املوضوعات الفكرية املعاصرة ال تكفي صفحات هذه الورقة ،ولكن
ما ال يدرك جله ال يرتك كله.
الدراسات السابقة
من خالل جتربيت ومعايشيت التدريسية والتعامل املباشر مع تلك
املصادر واملراجع يف التحضري واإلعداد للمحاضرات اجلامعية ،فقد بدت يل
مجلة من املالحظات العلمية ،حبيث ال يستطيع املسلم أن يتقبل كل ما
ذكر يف تلك املراجع مجلة وتفصيالً ،كما أنه يستغين عنها مجلة وتفصيالً.

كل هذا انتج بسبب اختالف املنظور واختالف الزاوية ملسألة الثقافة
اإلسالمية .لقد وجد من املؤلفني من نظر إىل ثقافة املسلم من زاوية عربية
حبتة دون أن يراعي عاملية الثقافة وألوليتها .ووجد من املؤلفني من مل يراع
129

انظر :القرضاوي ،يوسف ،ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق( ،دار الشروق ،القاهرة ،د،) 2005 ،2

ص ،11 :و انظر أيضاً :اخلالدي وزمالؤه :الوجيز يف الثقافة اإلسالمية( ،دار الفكر ،عمان ،األردن ،د،1
 ،)2002ص211-178 :
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االعتبارات والعادات والثقافات االقليمية والعاملية متناسياً خصائص كل بلد
أو قوم ،ومتناسيا أنه ما يصلح ألهل مكة املكرمة واملدينة املنورة قد ال
يصلح ألهل لندن  Londonوابريس Parisونيويورك New
 !Yorkوالعكس أيضاً .فألجل ذلك جاءت هذه الدراسة إلعادة هذا
االعتبار املنهجي العلمي الديين املفقود .إن القدامى من علمائنا األجالء
رمحهم هللا مل يفردوا مصنفات علمية خاصة هبذا الشأن الذي حنن بصدده،
ولكنهم رمحهم هللا شرعوا لنا قواعد أصولية وضوابط علمية تفهم من خالهلا
وعلى ضوئها املقاصد اإلسالمية النبيلة الصاحلة لكل زمان ومكان ،ويف
ضوئها تفهم األحكام والنصوص الشرعية ،مع مراعة الثوابت العقدية
واألخالقية واألحكام التشريعية والنظم املعامالت املالية ،واملتغريات العرفية
والثقافية وبعض القضااي واألحكام الفرعية اليت ميكن أن تتغري بتغري الزمان
واملكان كما هو معلوم.
فألجل ما تقدم فإننا ال نستطيع قبول كل شيء من هذه الدراسات
املعاصرة ،كما أنه ال ميكننا رفض كل شيء منها ،وإمنا سنعيد النظر
والتحليل يف كثري من القضااي ،ألنين مل أصادم ومل أنقد من أحد من العلماء
أو املفكرين أو األساتذة يف اجلامعات إىل حلظة كتابة هذه السطور ،يف
كوين أين تبنيت هذه املنهجية والتزمت هبذه الضوابط ِ
وسرت عليها وال
أزال متمسكا هبا ،وهلل احلمد واملنة.
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املبحث األول :مقدمات عن الثقافة اإلسالمية
املطلب األول :الثقافة لغة واصطالحاً ،عالقتها ابلعلم واحلضارة ،الفرق بينها وبني
غريها من الثقافات

أوال :معىن الثقافة لغة
اختلف الباحثون واملفكرون حول مع مصطلح ( الثقافة ) واستعماالهتا و
بيان املراد من هذه التسمية ،فقالوا( :الثقافة) عند العرب وردت على عدة معان
وعدة استعماالت :فهي من األصل الثالثي مشتقة من مادة [ ث قف  -ي ثْ قف –
ف ) أي حاذق وفطن وسريع
ث ْقفاً – وثقافةً ] أي؛ حذقه وه ّذبه ،ورجل (ث ْق ٌ
ِ
ِ
جتوز به واستعمل يف
الفهم .فهي من احل ْذق والفطْنة يف إدراك األمور والقضااي .مث ّ
مع اإلدراك والظفر ابلشيء ،فيقولون :ثقفه يف موضع كذا ،أي أدركه وظفر به،
ومنه قوله تعاىل... ﴿:واقْ ت لوه ْم حْيث ث ِق ْفتموهم[ ،﴾...البقرة ،]191 :وقوله
احلر ِ
ِ
ب فشِّرْد هبِِ ْم م ْن خ ْلفه ْم لعلهه ْم ي هذ هكرون ﴾،
تعاىل ﴿ :فإ هما ت ثْ قفنه ه ْم ِيف ْ ْ
[األنفال.130]57:
كما أن معاجم اللغة تدلنا أن هلذه الكلمة نوعني من االستعمال ،األول:
االستعمال املادي احملسوس ،أصله من (الثِّقاف) وهي حديدة يق هوم هبا الشيء

املعوج ،ومنه قوهلم :تثقيف الرماح :أي تسويتها وتقومي اعوجاجها .الثاين :هو
ّ
 130األشقر ،عمر سليمان؛ حنو ثقافة إسالمية أصيلة( ،دار النفائس ،د ،2عمان  -األردن  ،)2003ص 4
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االستعمال الثانوي غري احملسوس ،فهو متصل مبا سبق من املعاين من احلذق
والتعلم والفهم ،كقوهلم :تثقيف العقول واألفكار املعوجة :أي مبع أتديبها
وهتذيبها ،ويقال:ث ّقف األستاذ التلميذ :أي أدبه وه ّذبه وعلّمه.131
اثنياً :وأما معىن الثقافة اصطالحاً
فقد تضاربت اآلراء حوهلا ،فقال بعض املعاصرين إن الثقافة إذا أطلقت يراد
هبا " :األخذ من كل علم بطرف ،وال يراد منها التعمق والتبحر والتخصص يف
دراسة علم من العلوم أو فن من الفنون ،ومنه قوهلم :تعلم شيئاً عن كل شيء

كل شيء عن شيء لتكون عاملاً .فاإلنسان ال يكون مثقفاً
لتكون مثقفاً ،وتعلم َّ
ومتبحراً يف مجلة من العلوم والفنون ما مل يكن حاذقاً وسريعاً يف إدراكها وحسن
الفهم هلا" .وبعد النظر والتحليل ملا سبق من األقوال منيل إىل اختيار هذا التعريف
للثقافة اإلسالمية  " :مجلة من العقائد والتصورات ،واألحكام والتشريعات والقيم
واملبادئ ،والعوائد واألعراف ،والفنون واآلداب ،والعلوم واملخرتعات اليت تشكل
شخصية الفرد وهوية األمة وفق أسس وضوابط اإلسالم ".132
املطلب الثاين :عالقة الثقافة اإلسالمية بـ" الدين" و"العلم" و"احلضارة"
و"املدنية" ،والثمرة املرتتبة على ذلك

إن الثقافة اإلسالمية تتطابق مع الدين ابلكمال والتمام وما يرفضه اإلسالم
ترفضه الثقافة اإلسالمية وما يقبله اإلسالم تقبله الثقافة اإلسالمية .وإذا كان

131

املرجع السابق.

 132انظر :ابدحدح ،علي عمر وزمالؤه ،الثقافة اإلسالمية( ،دار حافظ ،جدة ،د ،1اململكة العربية
السعودية1425 ،ه ) ،ص 15
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شيء يف الثقافة اإلسالمية من وضع البشر كالعادات واألعراف واألنظمة فال بد
أن تكون موافقة ملبادئ الدين اإلسالمي وأحكامه ،وعليه فالثقافة اإلسالمية هي
صورة الدين على األرض وتطبيقه يف ميادين احلياة .إذن؛ فثمرة هذه املسألة أن
الدين اإلسالمي هو مرجع الثقافة اإلسالمية وضابطها ،وما أيابه الدين ويرفضه؛
أتابه الثقافة اإلسالمية وترفضها ،ومجيع املسائل املتعلقة ابلثقافة اإلسالمية من
القيم  133والعادات ختضع إللزام الدين وإرشاده ،وابلتايل فإن تطبيق وتنفيذ
منظومة هذه املسائل الثقافية أتخذ صفة العبادة هلل رب العاملني شريطة حسن
النية .إذا اتضحت هذه املسألة ،فيجدر بنا االنتقال إىل معرفة الفرق بني الثقافة
والعلم.
فالفرق بني " الثقافة" و" العلم " هو أن الثقافة أخص من العلم؛ ألن
الثقافة خصوصية يزة ألمة معينة ،بينما العلم هو مشرتك عام بني األمم .والعلم
أيضاً إرث إنساين مشرتك وال جنسية له ،وهو قائم على التجربة ونتائجها واحدة،
وال تتأثر ابلفكر والعاطفة  .134وأما مصطلح "احلضارة "؛ فالعرب

135

يعنون

مبصطلح "احلضارة " ما يقابل "البداوة" ،واحلاضر خالف البادي ،واحلاضر
املقيم يف املدن ،والبادي املقيم يف البادية.
وأما يف االصطالح فهناك اجتاهان يف تعريف احلضارة ،االجتاه األول :يرى

أن احلضارة مرادفة للثقافة ،وهي الروح العميقة للمجتمع ،وتقوم على أتكيد
133

سعيدُ ،هام وزمالؤه ،الوجيز يف الثقافة اإلسالمية،دار الفكر ،د ،1عمان،األردن،)2002 ،

ص 29-28

134

ابدحدح ،علي عمر ،الثقافة اإلسالمية  ،ص  ،17و انظر أيضاً :صالح عبد الفتاح اخلالدي وزمالؤه،

135

انظر :بن منظور ،مجال الدين بن مكرم؛ لسان العرب( ،دار صادر ،بريوت ،لبنان ،د.د ،ت.د) ،مادة:

الوجيز يف الثقافة اإلسالمية  ،ص 24-20
(حضر)
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األصالة الروحية واحلقيقة الفلسفية والعاطفية لإلنسان .وهبذا املفهوم تنحصر
احلضارة يف اجلانب املعنوي والفكري ويستبعد اجلانب الصناعي واملادي .وعلى
هذا تكون احلضارة مطابقة ملفهوم الثقافة .واالجتاه الثاين ،هو اجتاه املدرسة
الفرنسية اليت ترى الفصل بني عناصر اجملتمع بني ما هو فكري و ما هو
تكنولوجي ،ويطلقون عليها مجيعاً مصطلح :املدنية ،وحسب هذا االجتاه فليس
هناك فرق بني احلضارة و املدنية .وقد ذهب إىل هذا االجتاه الثاين كثري من الذين
كتبوا يف اتريخ احلضارة من الغربيني واملسلمني ،مثل (غوستاف لوبون
William James
 ،Gustave Le Bonوليام جيمس ديورانت
 Durantوحسن إبراهيم حسن ،ومصطفى السباعي )..فهؤالء أرخوا للحضارة
جبانبيها الفكري واملادي .وبعد النظر والتحليل والنظر فيما سبق منيل إىل اختيار
كب من العقائد والنظم ومظاهر السلوك
هذا التعريف للحضارة " :هي كلٌّ مر ٌ
والعادات والتقدم العلمي والتكنولوجي والوسائل واألدوات يف جمتمع ما
" .136فعندما نقول :احلضارة اإلسالمية فنعين هبا :عقيدة اإلسالم وأحكامه
وسلوكه ونظمه السياسية واالقتصادية واالجتماعية وطرائق املسلمني يف توظيف
البيئة ،مبا يف ذلك الوسائل واألدوات واملكتشفات الصناعية.137
وأما مصطلح "املدنية" ،فيقول العلماء إن أصل معناها اللغوي ،نسبة إىل
املدينة ،ويف االصطالح ،هنالك اجتاهان يف تعريف املدنية -:األول :أهنا تقتصر
على اجلانب املادي من احلياة مشتملة على مظاهر الرقي العمراين والتكنولوجيا.
 136انظر :ابدحدح ،علي عمر ،الثقافة اإلسالمية  ،ص  ،17وانظر أيضاً :صالح عبد الفتاح اخلالدي
وزمالؤه ،الوجيز يف الثقافة اإلسالمية  ،ص 24-20
اخللدي ،صالح عبد الفتاح وزمالؤه ،الوجيز يف الثقافة اإلسالمية ،ص 30137-29
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واالجتاه الثاين :أن املدنية عنوان للجانبني الفكري واملادي .وعلى هذا تكون
املدنية" :ذلك الكل املركب من العقائد واألخالق والعادات ومظاهر السلوك
والتقدم التكنولوجي واملادي والوسائل واألدوات يف جمتمع ما".138
ومثرة اخلالف بني املصطلحات السابقة-:
 أن الثقافة تقتصر على اجلانب القيمي والسلوكي واالجتماعي للمجتمع.
 واملدنية تقتصر على اجلانب املادي الصناعي مبا فيه من أدوات ووسائل
مفيدة.
 واحلضارة هي اجلامع بني العنصرين؛ ( الثقافة واملدنية ) كاجلمع بني
اجلسد والروح.
ويرتتب على هذا التوفيق أن لكل أمة حضارهتا اليت متيزها عن غريها .فحضارة
املاليو غري حضارة الصني ،وحضارة األتراك غري حضارة اهلنود وحضارة األلبان
غري حضارة البوشناق...اخل 139،وهللا أعلم.

 138املرجع السابق

اخللدي ،صالح عبد الفتاح وزمالؤه ،الوجيز يف الثقافة اإلسالمية ،ص 31139-30
294

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

املطلب الثالث :أمهية الثقافة اإلسالمية
يقول اإلمام فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي حفظه هللا " ..واألمم بال ريب
ختتلف يف ثقافاهتا اختالفاً كبرياً ،فمنها ما تتجه ثقافتها حنو الروح ،ومنها حنو
العقل ،ومنها حنو احلس أو املادة ،ومنها ما يتصل ابألرض ،ومنها ما يتصل
ابلسماء ،ومنها ما يعرتف ابهلل رابً خالقاً وال يعرتف به إهلاً معبوداً ،ومنها ما
يعرتف به معبوداً وال يعرتف به حاكماً أعلى الذي من حقه أن أبمر وأن ينهى
وأن يشرع لعباده ،وحيل وحيرم .ومن الثقافات ما جيمع بني هذه األمور كلها ،فال
يبغي غري هللا رابً ،وال يتخذ غري هللا إهلاً وال يبتغي غري هللا حكماً .140 "..وبناء
على ما تقدم ميكن فهم أُهية الثقافة اإلسالمية من خالل النقاد التالية:
أوالً :التميز يف اهلوية واملقومات :إن املسلم املثقف يتميز عن غريه من
املثقفني يف كل جماالت احلياة ،وإن كان مشرتكاً مع غريه يف اإلنسانية أو البشرية.
فهو ٌيز يف أخالقه وسلوكه وتعامله وطريقة أكله وشربه .فهو ال يستطيع أن
يذوب يف اجملتمعات األخرى وإن عاش يف أوساطها .ثقافته اإلسالمية هي اليت
حتفظه وترعاه وهتديه وتعصمه من الزلل ،وقد أشار القرآن إىل طرف من هذه
مح ِن اله ِذين ميْشون على ْاأل ْر ِ
الصفات احلميدة ،قال تعاىل ﴿ :و ِعباد الهر ْ ٰ
ض ه ْو ًان
اجل ِ
اهلون قالوا سال ًما﴾ [ ،الفرقان ،]63:وقال تعاىل ﴿:وال
وإِذا خاطب هم ْ
ت ْست ِوي ْ
احلسنة وال ال هسيِّئة ْادف ْع ِابلهِيت ِهي أ ْحسن فِإذا اله ِذي ب ْي نك وب ْي نه عداوةٌ
140
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كأنهه وِيلٌّ ِ
مح ٌيم ﴾ [فصلت]٣٤ :
اثنياً :العمق واالرتباط التارخيي :والثقافة اإلسالمية تتسم ابلعمق ،أصلها
اثبت وفرعها يف السماء ،هلا ارتباد ابلتاريخ اإلسالمي املشرق ،وهلا صلة وثيقة
مباضيها .فهي ثقافة مولدة ومكتسبة يف آن واحد .مولدة؛ أي ولد عليها
صاحبها يف ظل ثقافة الوالدين والبيئة ،ومكتسبة :ابلتعلم والثقف .قال تعال:
﴿شرع لكم ِمن ال ِّدي ِن ما و ه ِِ
صْي نا بِِه إِبْر ِاهيم
وحا واله ِذي أ ْوحْي نا إِلْيك وما و ه
ص ٰى به ن ً
ْ
وموس ٰى و ِعيس ٰى أ ْن أقِيموا ال ِّدين وال ت ت فهرقوا فِ ِيه ﴾[ ،الشورى ،]13:وقال تعاىل:
ِ
﴿...ملهة أبِيك ْم إِبْر ِاهيم هو مسهاكم الْم ْسلِ ِمني ِمن ق ْبل وِيف ٰهذا لِيكون الهرسول
ّ
يدا علْيك ْم وتكونوا شهداء على الن ِ
هاس[﴾...احلج]٧٨ :
ش ِه ً
اثلثاً :االعتزاز واالنتماء احلضاري :املسلم املثقف حيس يف كيانه ويف
سويداء قلبه ابلعز والكرامة واالفتخار ،وهذا ال يعين التعايل على اآلخرين
والبخس حلقهم أو ظلمهم .فرتاه متحضراً ومؤدابً وحمرتماً لآلخرين .انتماؤه
احلضاري اإلسالمي يدفعه إىل هذا النوع من األخالق والسلوك ،قال تعاىل﴿:
وِهَّللِ الْعِهزة ولِرسولِِه ولِْلم ْؤِمنِني وٰل ِك هن الْمنافِ ِقني ال ي ْعلمون ﴾[ ،املنافقون ،]8:وقال
تعاىل ﴿ :من كان ي ِريد الْعِهزة فلِله ِه الْعِهزة ِ
مج ًيعا﴾ [ ،فاطر ،]10:وقال تعاىل﴿ :وإِ ْذ
ْ
اان وِذي الْق ْر ٰىب والْي تام ٰى
أخ ْذان ِميثاق ب ِين إِ ْسرائِيل ال ت ْعبدون إِهال ه
اَّلل وِابلْوالِديْ ِن إِ ْحس ً
والْمساكِ ِ
ني وقولوا لِلن ِ
صالة وآتوا الهزكاة[ ﴾...البقرة]٨٣ :
هاس ح ْسنًا وأقِيموا ال ه

رابعاً :القدرة على التفاعل الواقعي :والثقافة اإلسالمية هلا قدرة إجيابية
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فاعلة .فهذا اإلسالم أيمر أتباعه ابلسعي يف األرض وإعمارها ،ويف جمال احلياة
اَّلل أيْمر ِابلْع ْد ِل
االجتماعية سلوكه يتمثل يف تطبيق 141قوله تعاىل ﴿ :إِ هن ه
اإلحس ِ
ان وإِيت ِاء ِذي الْق ْر ٰىب وي ْن ه ٰى ع ِن الْف ْحش ِاء والْمْنك ِر والْب ْغ ِي يعِظك ْم لعلهك ْم
و ِْ ْ
تذ هكرون﴾[ ،النحل ،]90:وقال تعاىل...﴿ :وت عاونوا على الِْ ِّرب والته ْقو ٰى وال
ت عاونوا على ِْ
اإل ِْمث والْع ْدو ِان[﴾...املائدة]٢ :
املطلب الرابع :الفرق بني الثقافة اإلسالمية وغريها من الثقافات وأسباب
التغري الثقايف
فاألمة اإلسالمية هلا ثقافتها اليت تشكل شخصية الفرد واألمة؛ ومتيزها عن
غريها .ومىت ابتعدت األمة اإلسالمية عن ثقافتها وتشريعاهتا الرابنية وآداهبا
السامية؛ ال شك أن مصريها سيكون إىل الزوال واهلالك .أما ثقافات األمم
األخرى ،ففيها احلق والباطل واخلري والشر ألهنا من وضع البشر ،وقد تكون
متعارضة ومتصارعة ومتناقضة فيما بينها وخمتلطة ابلنظرايت الوضعية البشرية ،وهنا
يكمن اخللل والضعف يف ثقافات األمم األخرى .142وقد نعى هللا عز وجل الذين
اجل ِ
اهلِيه ِة
يبتغون اهلدي واحلكم يف غري ما أنزل هللا عليهم ،قال تعاىل ﴿ :أفحكْم ْ
ي ب غون ومن أحسن ِمن هِ
ْما لِق ْوٍم يوقِنون﴾ [ ،املائدة ،]50:وقال تعاىل:
ْ ْ
ْ
اَّلل حك ً
141
142

اب دحدح ،علي عمر وزمالؤه؛ الثقافة اإلسالمية ،ص 77-73

انظر :فراج ،أمحد؛ وزمالؤه؛ خصائص الثقافة العربية واإلسالمية( ،دار السالم ،د ،1القاهرة،)2006 ،

ص  ، 17-5وانظر أيضاً :القرضاوي ،يوسف؛ ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،ص 22-19؛ وانظر أيضاً:
القرضاوي ،يوسف؛ ثقافة الداعية ،دار الرسالة العاملية ،طبعة خاصة ،دمشق 2009،بتمويل اهليئة القطرية
لألوقاف ،ص145-141:
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ِ
ِ ِ
يما فاتهبِعوه وال ت تهبِعوا السبل ف ت فهرق بِك ْم عن سبِيلِ ِه ٰذلِك ْم
﴿وأ هن ٰهذا صراطي م ْستق ً
صاكم بِِه لعلهك ْم ت تهقون﴾[ ،األنعام .]153:وقال تعاىل ﴿:إِ هن ٰهذا الْق ْرآن
وه
صِ
احل ِ
ات أ هن هل ْم أ ْجًرا
ي ْه ِدي لِلهِيت ِهي أقْ وم وي ب ِّشر الْم ْؤِمنِني اله ِذين ي ْعملون ال ه
احل هق ِابلْب ِ
كبِريا﴾ [ ،اإلسراء ،]9:وقال تعاىل﴿ :اي أ ْهل الْ ِكت ِ
اط ِل
اب ِمل ت ْلبِسون ْ
ً
احل هق وأنت ْم ت ْعلمون﴾ [آلعمران ،]٧١ :فوجه الداللة ا سبق من
وتكْتمون ْ
اآلايت أن املسلم مأمور ابتباع املنهج اإلهلي املتمثل يف القرآن الكرمي ويف السنة
النبوية الصحيحة يف كافة شؤونه اخلاصة والعامة ،كما أن اآلايت السابقة بينت
فضل القرآن يف هداية الناس إىل اليت هي أقوم ،كما أن هللا بني حقيقة املنهج
الفكري والعقيدي ألهل الكتاب.
ويرى كثري من املفكرين والعلماء أن ثقافات األمم قابلة للتغيري والتبديل.
هذه احلقية التارخيية وجدت قدمياً وحديثاً ،وقد حدث هذا يف أرخبيل املاليو
(جنوب شرق آسيا مثل :اندونيسيا وماليزاي وسنغافورة وبرواني )أايم االستعمار
الربتغايل واإلسباين قدمياً .وقد رأينا هذه احلقيقة وشاهدانها أيضاً يف القرن
العشرين لدى الدول اليت مزقتها احلروب الداخلية واالستعمار 143أيضاً يف بالد
البلقان عندان؛ يف البوسنة واهلرسك ويف دوليت كوسوفا عام  .1997لقد مت هذا
التغيري الثقايف يف البوسنة ويف كوسوفا بطريقة منهجية ابسم نشر ثقافة الدميوقراطية
اترة ،وابسم تقدمي املساعدات اإلنسانية من قبل األمم املتحدة ومجعيات املنصرين
واملبشرين ،وجميء قوات حفظ السالم متعددة اجلنسيات والعرقيات واألداين
والثقافات؛ اترة أخرى يف ظل قوات الشمال األطلنطي ( انتوا ) .لقد أصبحنا
 143انظر :جريشة ،علي وزميله  ،أساليب الغزو الفكري للعامل اإلسالمي( ،دار الوفاء ،املدينة املنورة ،د،3
 ،)1979ص 74-70
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نشاهد بعد ما وضعت احلرب أوزارها ظواهر أخالقية وقيم اجتماعية منحطة لدى
بعض أبنائنا وإخواننا وأخواتنا املسلمني واملسلمات فب البوسنة وكوسوفا ،فإىل هللا
املشتكى واملفزع ،وعليه التكالن ،والحول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم .هذه
الظاهرة وجدت أيضاً يف املشرق العريب قدمياً أايم االستعمار الربيطاين والفرنسي
للدول العربية .كما أهنا وجدت يف بداايت القرن العشرين إابن سقود اخلالفة
اإلسالمية للدولة العثمانية يف تركيا ،ويف العصر الراهن يف حرب العراق
وأفغانستان وأيضاً اآلن يف بعض الدول اليت سقطت فيها بعض األنظمة العربية
املستبدة يف عهد ثورات الربيع العريب املعاصر .حول هذه املسألة املهمة أرى من
الضروري أن أنقل إبجياز كالم الشيخ الدكتور عمر سليمان األشقر ،حيث قال
رمحه هللا " :ثقافات األمم قابلة للتغيري والتبدل ،فاإلسالم غري ثقافات العرب يف
جاهليتها ،والنصارى غريوا ثقافة املسلمني...والتغيري الثقايف له أسبابه...منها:
اقتناع أمة أو مجاعة بدين أمة أخرى أو ثقافتها ،كما اقتنع العرب وكثري من األمم
الكافرة ابإلسالم ،...ومنها :إعمال أهل الرأي والسادة املتبوعني رأيهم وجهدهم
يف إحداث تغريات جوهرية يف أ هم ،وأقرب مثال على ذلك ما يقوم به علماء
الغرب ورجال احلكم فيهم من تغريات...فقد أحلوا هلم اإلجهاض والزان
واللواد 144والسحاق والطالق.145 "...
وقد أشار القرآن الكرمي إىل مثل هذا النوع من املستعمرين .قال تعاىل﴿:
 144كما رأينا وشاهدان مؤخراً يف الوسائل اإلعالمية أن زواج الشاذين جنسياً ( الرجال ابلرجال والنساء ابلنساء
) أصبح أمراً مألوفاً ومسموحاً يف ظل الدس تور والقانون لدى بعض الدول مثل هوالندا وإسبانيا وبرتغال ويف
بعض الوالايت املتحدة يف أمريكا مثل كاليفورنيا أكرب والية أمريكية ،حبجة احرتام حقوق اإلنسان!! وتسمي
هذه األسر الشاذة من قبل بعض العلماء ب  :أسرة اباب اباب – وأسرة ماما ماما !! ( dad dad family
!! ) – mum mum familyفاعتربوا اي أويل األبصار!
145

األشقر ،سليمان ،حنو ثقافة إسالمية أصيلة ،ص 34-33
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ت إِ هن الْملوك إِذا دخلوا ق ْريةً أفْسدوها وجعلوا أ ِعهزة أ ْهلِها أ ِذلهةً وك ٰذلِك
قال ْ
ي ْفعلون﴾[ ،النمل ،]34:وقال تعاىل ﴿ :إِ هن فِْرع ْون عال ِيف ْاأل ْر ِ
ض وجعل أ ْهلها
ضعِف طائِفةً ِّمْن ه ْم يذبِّح أبْناءه ْم وي ْست ْحيِي نِساءه ْم إِنهه كان ِمن
ِشي ًعا ي ْست ْ
الْم ْف ِس ِدين ﴾[ ،القصص ،]4:وقال تعاىل ﴿ :قالوا اي ذا الْقرن ْ ِ
ني إِ هن أيْجوج
ْ
ومأْجوج م ْف ِسدون ِيف ْاأل ْر ِ
ض ف ه ْل ْجنعل لك خ ْر ًجا عل ٰى أن ْجتعل ب ْي ن نا وب ْي ن ه ْم
سداا﴾ [ ،الكهف.]94:فوجه الداللة من اآلايت إثبات الفساد هلؤالء املفسدين
واملتعالني واملستعمرين؛ قدمياً وحديثاً.
وأما املدى الذي غري إليه اإلسالم ثقافات األمم ،فبدخول الناس إىل
اإلسالم ،غري اإلسالم ثقافاهتم وعاداهتم وتشريعاهتم البشرية املخالفة اإلسالم،
والذي تبقى من هذه الثقافات أمران :األول :ما يوافق اإلسالم من قيم وفضائل
وأخالق وتشريعات ،...والثاين :ما بقي يف دائرة املباح ،فدائرة املباح يف اللباس
واألطعمة واملساكن متنوعة متعددة ،ولذا ترى اختالفاً يف عادات األمم،...كما
أن اإلسالم قد غري كثرياً من القضااي العقيدية والفكرية واألخالقية من عبادة
األصنام ووأد البنات وتربج النساء ،...فإنه أقر بعض العقائد والفصائل والشعائر
الصحيحة اليت كانت عند العرب كتوحيد الربوبية ،والطواف ابلبيت ،والسعي بني
الصفا واملروة وإكرام الضيف ،...والسر يف ذلك كما يقول العلماء إن األمم ال
ميكن أن يكون فكرها وعملها متجهاً للشر الكلي أو الشر املطلق! ولكن اخلري
خيتلط ابلشر واحلق ابلباطل كما رأينا منهج أهل الكتاب ،وهنا يتدخل الوحي
اإلهلي من السماء لتقومي االعوجاج وإقرار اخلري املتبقي لدى تلك األمم .فاإلسالم
مل جيردهم ومل يسلخهم عن مألوفهم ابلكامل ،ألن الفضائل تتعدد ودائرة املباح
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واسعة  ،146ويف هذه النقطة تظهر قوة اإلسالم ومساحته وعدالته وإنصافه يف
تعامله مع الثقافات األخرى .لقد حافظ اإلسالم على اهلوية القومية من الضياع
واالنصهار ،كما أنه حافظ على اخلصائص  147العرقية لكل الشعوب الذين
دخلوا يف دين هللا ،ومل ينهج اإلسالم منهج التطهري العرقي أو القتل اجلماعي أو
التجريد الكلي أو التغيري الطوبوغرايف ألمساء األشخاص واألماكن واآلاثر
التارخيية ،ومل يسلخهم من اخلصائص والسمات املوروثة لكل األمم والشعوب،
كما فعلت النصرانية يف األندلس مع املسلمني والصرب األرثوذكس مع البوسنيني
واأللبان يف احلرب األخرية يف البلقان :البوسنة والكوسوفا ومقدونيا ،ولكنه حافظ
عليها شريطة أن ال تتعارض تلك السمات واخلصائص مع صريح الكتاب
وصحيح السنة النبوية.148

146

حول دائرة املباح و القضااي األخرى اإلسالمية املتعلقة هبذه املسألة...انظر :الشاطيب ،أبو إسحاق إبراهيم

بن موسى اللخمي الغرانطي ،املوافقات يف أصول الشريعة ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،د ،2004 ،1
ج ،1ص 86-63

147

انظر :القرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،د ،1997 ،10ص 54-9

148

انظر :األشقر ،سليمان ،حنو ثقافة إسالمية أصيلة ،ص  ،40 -36القرضاوي ،يوسف ،ثقافتنا بني

االنفتاح واالنغالق ،ص31-19 :
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املبحث الثاين :مصادر املثقف املسلم املعاصر
وأما عن املصادر العلمية اليت جيب على املسلم أن يستقي ثقافته منها؛ ميكن
حصر مصادر املثقف املسلم املعاصر يف النقاد اآلتية إبجياز ،149وعلى رأس هذه
املصادر أييت :القرآن الكرمي .وفيما يلي بعض احلقائق عن القرآن والواجبات
جتاهه.
املطلب األول :القرآن الكرمي
فالقرآن الكرمي هو كالم هللا عز وجل املنزل على رسوله حممد صلى هللا عليه
وسلم ،املتعبد بتالوته ،املنقول إلينا ابلتواتر ،املعجز ية أو سورة منه ،املوجود بني
دفيت املصحف.
والقرآن الكرمي هو وحده جدير ابالتباع دون غريه من الكتب ،وبنزوله
نسخت الشرائع السابقة ومل تعد صاحلة لالتباع والسري وراءها ،قال تعاىل ﴿ :إِ هن
اَّللِ ِْ
اإل ْسالم ﴾ [ ،آل عمران ، ] 19 :وكما قال تعاىل﴿ :وم ْن ي ْب ت ِغ
ال ِّدين ِعْند ه
اإلسالِم ِدينًا ف لن ي ْقبل ِمْنه وهو ِيف ْاآل ِخرةِ ِمن ا ْخل ِ
اس ِرين﴾[ ،آل عمران85 :
غ ْري ِْ ْ
ْ

 149من املراجع املهمة لتطوير القدرات واملهارات العلمية و االخالقية لألجيال اإلسالمية وطالب املدارس
واجلامعات ينصح ابلرجوع إىل مؤلفات العالمة والباحث الرتبوي االجتماعي واحلاصل على جائز امللك فيصل

العاملية ،أ.د .مقداد ايجلن من تركبا ،من بني تلك املؤلفات -1 :سبل النهوض ابلطالب خلقياً وعلمياً إىل
مستوى أهداف األمة( ،دار عامل الكتب للطباعة ،اململكة العربية السعودية د -2 ، )1999 ،1تريبة

األجيال على أخالقيات وآداب املناقشة واحملاورة واملناظرة العلمية( ،دار الكتب العاملية ،اململكة العربية
السعودية ،د)2004 ،1
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] ،فهو وحده الذي ميلك اهلداية االهلية الرابنية الصافية ومن ابتغى 150اهلدي
اإلهلي يف غريه أضله هللا ،قال تعاىل ﴿ :فِإ ْن آمنوا مبِِثْ ِل ما آمْن ت ْم بِِه ف ق ِد ْاهتد ْوا
وإِ ْن ت ولهوا فِإهمنا هم ِيف ِشق ٍ
اق[ ،﴾...البقرة] 137 :
ْ
ْ
وكان من حكمة هللا عز وجل أن يتم نزول القرآن منجماً ،وليس مجلة
واحدة .والقرآن هدى ورمحة وشفاء ،تشريع وتكليف ،نزل على الرسول صلى هللا
عليه وسلم ليقود على هديه البشر ،ويداوي به أمراضهم االجتماعية ،وميدهم
بطاقة مادية وروحية ،وهو ليس ابلقصري الذي ميكن قراءته يف جلسة ،أو حفظه
يف يوم ،وهلذا كان من حكمة هللا أن ينزل على الرسول صلى هللا عليه وسلم
مفرقاً .وهلذا النوع من التنزيل ِحكم تربوية عظيمة جنملها يف هذه النقاد-1:
معاجلة بناء األمة اإلسالمية وفق التدرج اليت ختضع له سنة احلياة بشكل عام.
-2تسهيل احلفظ والتدبر للقرآن الكرمي وذلك إباتحة الفرصة لتلقي القرآن فرتة
بعد فرتة ،حىت حيفظوه و يتدبروه -3 .تثبيت فؤاد النيب صلى هللا عليه وسلم يف
مواجهة األحداث الثقال والتحدايت الكبرية اليت كان يواجهها يف حياته ،ألنه
صلى هللا عليه وسلم بشر مثلنا يصيبه ما يصيبنا -4 .مراعاة مناسبات األحداث
واألسئلة واالستفتاءات وما تتحدث به نفوس املؤمنني واملنافقني أو غريهم إلنزال
اآلايت لبيان تلك األسرار -5 .التنجيم فيه التنبيه على أن القرآن الكرمي من عند
هللا عز وجل ،ففايت عتاب الرسول صلى هللا عليه و سلم ،فيها أعظم دليل على

150

ح ول عظمة معجزات القرآن وإعجازه العلمي و التشريعي و اخللقي و أثره يف اللغة واآلداب ،...انظر:

املعجزة اخلالدة  ،لألستاذ الدكتور حسن ضياء الدين عرت ،رمحه هللا (دار نور املكتبات ،جدة ،د ،)4ص
،161- 125
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أن القرآن الكرمي من عند هللا عز وجل  .151وقد أشار القرآن الكرمي إىل بعض
152
آان ف رقْ ناه لِت ْقرأه على الن ِ
هاس
هذه احلِكم من نزوله مفرقاً  .قال تعاىل﴿ :وق ْر ً
على مك ٍ
ْث ون هزلْناه ت ْن ِز ًيال ﴾[ ،اإلسراء ،]106:وقال تعاىل﴿ :وقال اله ِذين كفروا
ٰ
لوال ن ِزل علي ِه الْقرآن مجْلةً و ِ
احد ًة ك ٰذلِك لِن ث بِّت بِِه ف ؤادك ورته ْلناه ت ْرتِ ًيال ﴾،
ْ ّ ْ ْ
[الفرقان ،]32:فوجه الداللة إثبات نزول القرآن مفرقاً لتثبيت قلب الرسول
صلى هللا عليه وسلم.
وأما عن املوضوعات اليت اشتمل عليها القرآن الكرمي ،153فنقرر وجنزم ابتداء
أبن القرآن الكرمي هو كتاب هداية وعقيدة قبل كل شيء .أنزله هللا عز وجل على
رسوله صلى هللا عليه وسلم هلداية الناس وليخرجهم من الظلمات إىل النور
وليكون للعاملني بشرياً ونذيراً .فيه سعادة اإلنسان العاجلة واآلجلة ،والقرآن الكرمي
ليس كتاب علم رايضيات أو جغرافيا أو كيمياء أو الطب أو الفيزايء...وإمنا فيه
إشارات ومفاتيح إىل تلك العلوم البشرية النافعة .واإلنسان املسلم مطالب
ابلبحث الدراسة والتدبر ألسرار تلك العلوم ألن املفاتيح بيده  ،154قال تعاىل:
﴿ اي أي ها النهاس ق ْد جاءتْكم هم ْو ِعظةٌ ِّمن هربِّك ْم و ِشفاءٌ لِّما ِيف الصدوِر وه ًدى
151

للتفصيل حول هذه املسألة انظر :الزرقاين ،عبد العظيم ،مناهل العرفان يف علوم القرآن( ،دار املاليني،

152

ولكاتب هذه السطور دراسة بعنوان :حنو منهج قرآين يف تعليم العلوم الشرعية – نزول القرآن الكرمي

153

للتوسع...انظر ،األشقر ،سليمان ،حنو ثقافة إسالمية أصيلة ،ص 40 -36

بريوت ،د ،)4ج ،1ص  ،75-60و انظر ايضاً :القطان ،مناع ،مباحث يف علوم القرآن( ،دار املعارف،
الرايض ،د  ،)3ص 118- 105

منجماً أمنوذجاً( ،أعمال املؤمتر االقليمي ،من منشورات كلية أصول الدين – جامعة السلطان الشريف علي
اإلسالمية – برواني )2011 -
154

للتوسع انظر :الالحم ،خالد بن عبد الكرمي ،مفاتح تدبر القرآن و النجاح يف احلياة( ،الرايض ،د،1

 ،)2004ص  67-19وانظر أيضاً :السنيدي ،سلمان بن عمر ،تدبر القرآن( ،كتاب املنتدى اإلسالمي –
جملة البيان ،د ،)2001 ،1ص 84-29
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ور ْمحةٌ لِّْلم ْؤِمنِني ﴾ [ ،يونس ، ]57:وقال تعاىلٰ ﴿ :ذلِك الْ ِكتاب ال ريْب فِ ِيه
ه ًدى لِّْلمت ِهقني﴾[ ،البقرة ،]2:وقال تعاىلٰ ﴿ :هذا ب يا ٌن لِّلن ِ
هاس وه ًدى وم ْو ِعظةٌ
لِّْلمت ِهقني﴾ [ ،آل عمران .]138:وقال تعاىل... ﴿ :الهر ْ ٰ
اسأ ْل بِِه خبِ ًريا
محن ف ْ
اخلبِري﴾
﴾[الفرقان ،]٥٩ :وقال تعاىل ﴿ :أال ي ْعلم م ْن خلق وهو الله ِطيف ْ

[امللك.]١٤ :

والقرآن الكرمي معجز يف بنائه التعبريي وتنسيقه الفين ،وهو معجز يف بنائه
وتناسق أجزائه وتكاملها فال تعارض وال تناقض وال صدام بني أجزائها وآايهتا
وسورها وموضوعاهتا .وهو معجز يف مداخله إىل النفوس والقلوب والتأثري عليها.
وهو معجز يف أخباره عن عامل الغيب واملغيبات املاضية واآلتية .هو معجز يف
أحكامه و تشريعاته وصالحيتها وألوهلا .قال تعاىل ﴿ :قل لهئِ ِن اجتمع ِ
ت ِْ
اإلنس
ْ
اجلِن عل ٰى أن أيْتوا مبِِثْ ِل ٰهذا الْقر ِ
آن ال أيْتون مبِِثْلِ ِه ول ْو كان ب ْعضه ْم لِب ْع ٍ
ض
وْ
ْ
ظ ِه ًريا﴾ [ ،اإلسراء.]88:
أما واجباتنا حنو القرآن الكرمي فهي كثرية ،ولكن املقام ال يسمح بسردها،
ولكنين سأوجزها يف ست نقاد .ذكر بعض أهل العلم أن واجبات املسلمني حنو
القرآن الكرمي ميكن إجيازها يف :أوالً :واجب التالوة والتجويد ،اثنياً :واجب
احلفظ والتمكني ،اثلثاً :واجب التدبر والتعلم ،رابعاً :واجب العمل والتخلق،
خامساً :واجب الدعوة والعمل و واجب احلب واإلجالل والتعظيم هلذا الكتاب
العزيز .155..
155

انظر :الغزايل ،حممد ،كيف نتعامل مع القرآن ( ،دار املعرفة ،القاهرة ،د ،)1996 ،2ص ، 56-30

القرضاوي ،يوسف؛ كيف نتعامل مع القرآن( ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،د ،95-50 ،)2001 ،2وانظر:

الغزايل ،حممد؛ السنة النبوية بني أهل الفقه واحلديث( ،دار املعرفة ،بريوت ،د ،)1995 ،1ص 35-5
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املطلب الثاين :السنة النبوية
سن ) .يقول ابن
ذكر العلماء أن مصطلح ( السنة ) أصلها من مادة ( َّ
فارس يف معجم مقايس اللغة " :السني والنون أصل واحد مطرد ،وهو جراين
الشيء واطراده ابلسهولة .واألصل :سننت املاء على وجهي أسنه سنّاً إذا أرسلته
السن مصدر س ّن احلديد سنّاً ،وس ّن للقوم سنة
إرساالً " .وقال ابن األعرايبّ " :
وسنناً ،وس ّن اإلبل يسنّها سنّاً إذا أحسن رعيتها ،حىت كأنه صقلها .وسنّن املنطق
حسنه ،فكأنه صقله".156
وسنة النيب صلى هللا عليه وسلم حتمل هذه املعاين اللغوية ،ملا فيها من
جراين األحكام واطرادها ،وصقل احلياة اإلنسانية هبا،...ويستفاد من هذه املعاين
اللغوية أن السنة فيها مع التكرار واالعتياد وفيها مع التقومي وإمرار الشيء على
الشيء من أجل إحداده و صقله ،...وس هن هللا سنة أي بني طريقاً قومياً ،وسنّة

هللا :أحكامه وأمره وهنيه ،وقد ورد ذكر السنة والسنن يف القرآن الكرمي سبع عشرة
مرة ،واملع يف مجيع املواضع أحكام هللا اجلارية املطردة  .157ويدل على هذا
اَّللِ
املع األخري قوله تعاىل﴿ :ف هل ينظرون إِهال سنهت ْاأل هولِني ف لن ِجتد لِسن ِ
هت ه
ْ
ِ
ت ب ِد ًيال ولن ِجتد لِسن ِ
اَّلل الهِيت
اَّللِ ْحت ِو ًيال﴾ [فاطر ،] ٤٣ :وقال تعاىل﴿ :سنهة ه
هت ه
ْ
اَّللِ ت ْب ِد ًيال﴾ [الفتح ،]٢٣ :وقال عز من قائل:
ت ِمن ق ْبل ولن ِجتد لِسن ِهة ه
ق ْد خل ْ
﴿ف لم يك ينفعهم إِمياهنم ل هما رأوا أبْسنا سنهت هِ
ت ِيف ِعب ِادهِ﴾...
اَّلل الهِيت ق ْد خل ْ
ْ
ْ
ْ
ْ

[غافر]٨٥ :
وأما السنة يف اصطالح علماء احلديث وأصول الفقه يف إمجاهلا هي أقوال
 156بن زكراي ،أبو احلسن أمحد مب فارس؛ معجم مقاييس اللغة ،دار اجليل ،د.د ،1999 ،.ج ،3ص 61
157

اخلالدي ،صالح عبد الفتاح وزمالؤه ،الوجيز يف الثقافة اإلسالمية ،ص 54-53
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الرسول صلى هللا عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته اخللقية واخل ْل ِقية ،والسبب يف
اختالفهم يف التعاريف كان بسبب اختالف االختصاص لكل علم .فأهل
احلديث نظروا إىل السنة من ابب االقتداء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،وأهل
األصول نظروا بصفته املشرع و املبني عن هللا تعاىل ،فأخذوا عنه ما يصلح أن
حل وحرمة...اخل.158
يكون دليالً حلكم شرعي من ٍّ
أما منزلة السنة من القرآن أو دورها جتاه القرآن الكرمي فهي على وجوه:
 .1موافقتها ملا يف كتاب هللا تعاىل ،كاألمر ابلصالة والزكاة والصوم واحلج
واجلهاد.
 .2مشرعة أبحكام هلا أصل يف الكتاب ،كنهي الرسول صلى هللا عليه و
سلم عن أكل اللحوم األهلية وأكل كل ذي انب من السباع .وأصل هذا
التحرمي قوله تعاىل﴿ :و ِحيل هلم الطهيِب ِ
اخلبائِث ويضع
ات وحيِّرم علْي ِهم ْ
ّ
ت علْي ِه ْم ﴾[ ،األعراف] 157 :
صره ْم و ْاأل ْغالل الهِيت كان ْ
عْن ه ْم إِ ْ
 .3مشرعة ألحكام مستقلة مل ترد يف كتاب هللا عز وجل ،مثل حترمي الرسول
صلى هللا عليه و سلم اجلمع بني املرأة وعمتها واملرأة وخالتها يف
النكاح،...
 .4مبينة ملا جاء يف كتاب هللا جممالً ،أو موضحة للمبهم ،أو خمصصة للعام،
أو مقيدة للمطلق ،قال تعاىل ﴿ :وأنْزلْنا إِلْيك ال ِّذ ْكر لِت بِّني لِلن ِ
هاس ما ن ِّزل
158

ينظر للمزيد ملباحث السنة ىف :اإلحكام ىف أصول األحكام لآلمدى ،ج ،1ص155؛ املستصفى

للغزاىل،ج ،1ص129؛ اإلحكام ىف أصول األحكام البن حزم ج ،1ص93؛ حاشية نسمات األسحار البن
عابدين ص  ،176املوافقات للشاطىب  ،ج ،4ص.3
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إِلْي ِه ْم ولعلهه ْم ي ت ف هكرون﴾[ ،النحل .] 44:وقد األمر ابلصالة مطلقا
عاماً ،وكذلك األمر يف الزكاة ،وكذلك بني الرسول مكان القطع يف
اليد.159
وقد أمجع العلماء على حجية  160السنة النبوية ومصدريتها
لألحكام واالحتجاج هبا مستدلني بقوله تعاىل ﴿ :وما آاتكم الهرسول
اَّلل ش ِديد الْعِق ِ
اب﴾،
اَّلل إِ هن ه
فخذوه وما هناك ْم عْنه فانْت هوا واتهقوا ه
اَّلل
[احلشر ،]7:وقوله تعاىل﴿ :وما كان لِم ْؤِم ٍن وال م ْؤِمن ٍة إِذا قضى ه
اخلِرية ِم ْن أ ْم ِرِه ْم وم ْن ي ْع ِ
اَّلل ورسوله ف ق ْد
ورسوله أ ْمًرا أ ْن يكون هلم ْ
ص ه
ض هل ضالًال مبِينًا ﴾ [األحزاب]36:
فاملسلمون يستمدون القيم واالجتاهات والعادات والقضااي القانونية
والسمات الشخصية من السنة النبوية الصحيحة ،ومحلت إىل البشرية منوذجاً
بشرايً قرآنياً فريداً .وقد تركت السنة أاثرها العميقة يف العامل اإلسالمي وغري
اإلسالمي واعرتف بذلك الغربيون أبن شخصية نبينا حممد صلى هللا عليه وسلم
يف الرتبة األوىل يف قائمة العظماء ،161قال تعاىل ﴿:وإِنهك لعل ٰى خل ٍق ع ِظي ٍم ﴾،
[ القلم ،]4:وقال تعاىل﴿ :لق ْد كان لكم ِيف رس ِ
اَّللِ أ ْسوةٌ حسنةٌ لِّمن كان
ول ه
ْ
 159الثقافة اإلسالمية – املستوى الثاين ،اعداد :د.فايز حابس وزمالؤه(،مركز النشر العلمي ،جامعة امللك
عبد العزيز ،جدة ،د ،)2006 ،1ص 141-135
 160حول هذه املسائل املتعلقة ابلسنة النبوية من حيث تقسيمها إىل تشريعية وغري تشريعية وحجيتها ،...انظر:
تقسيم السنة إىل تشريعية وغري تشريعية لألستاذ الزميل واألخ الدكتور الداعية ،حمي الدين بن قدرت بن
شريين السمرقندي فرج هللا عنه ويسر هللا أمره( ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،)2008 ،ص  ،35-18وللتوسع

و املزيد راجع املوسوعة األصولية لإلمام الشاطيب :املوافقات يف أصول الشريعة ،ج ،1ص770-726
161

انظر كتاب :املائة األوائل ،للمؤلف مايكل هارت ،دار العلم للماليني ،بريوت ،د1989 ،1
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اَّلل كثِ ًريا ﴾ [ ،األحزاب .]21:وجه االستدالل من
اَّلل والْي ْوم ْاآل ِخر وذكر ه
ي ْرجو ه
هذه اآلايت املباركة هو ثناء هللا عز وجل على نبيه حممد صلى هللا عليه وسلم
وتزكيته سبحانه لعبده ورسوله ،كفى ذلك شرفاً وفخراً لألمة اإلسالمية أبهنا على
هدي أفضل خلق هللا و أكرمهم على اإلطالق إىل قيام الساعة.
وأما عن آاثر السنة على املثقف املسلم فيمكن أمجاهلا يف النقاد اآلتية:
 السنة النبوية تنشا جمموعة ضخمة من القيم واملعايري النبيلة .والسنة
تشكل قواعد ملزمة وضوابط حاكمة ،واألمثلة على ذلك كثرية يف ميدان
الشخصية الفردية وميدان اجملتمع وميدان الدولة ،162وبعضها يف السلم
وبعضها يف احلرب ،...قال صلى هللا عليه وسلم " :الدين النصيحة
 ، " 163وقال صلى هللا عليه و سلم ":من رأى منكم منكراً فليغريه
بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،"..وقال صلى هللا عليه وسلم " :من
أحدث يف أمران ما ليس منه فهو رد " .164
 السنة النبوية تبني طرق املعرفة الصحيحة ،وجتفف منابع األوهام
واألساطري ،وتطالب ابملنطق والدليل السليم ،قال صلى هللا عليه و سلم":
ال عدوى وال طرية وال غول  ،" 165أي أن العدوى ليست حتمية ،وال
تكون إال أبمر هللا ،ومع ال ِطرية :التطري :هو التشاؤم ،وهو أسلوب
162

اخلالدي ،صالح عبد الفتاح وزمالؤه :الوجيز يف الثقافة اإلسالمية ،وانظر :علوان ،عبد هللا انصح؛

الشباب املسلم يف مواجهة التحدايت( ،دار القلم ،دمشق ،د ،)4ص 275 -221

 163أخرجه أمحد يف مسنده (،رقم احلديث  ،) 2297والرتمذي ( رقم احلديث ) 1926
 164أخرجه البخاري يف صحيحه ( ،رقم احلديث  ،)2697و مسلم يف صحيحه ( رقم احلديث .)1718
 165أخرجه أمحد يف مسنده ،ج  ،1ص  ،269وابن ماجة ( رقم احلديث .)3539
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عند العرب يف اجلاهلية كانوا يطلقون طرياً ،فإن طار مييناً تفاءلوا ،وإن
طار ألاالً تشاءموا ،ومع ال غول :نفي وجود الغول وهو الكائن اخلرايف
الذي يكثر يف القصص لتخويف األطفال.
 والسنة النبوية تنشا منظومة واسعة من األخالق العملية والسلوكية ،مثل
قوله صلى هللا عليه وسلم " :ليس منا من مل يرحم صغريان ويعرف شرف
كبريان " ،وقوله ":ال يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من
الكرب.166 "..
وال بد لنا يف هذه العجالة من توجيه دعوة وصرخة للحذر من مجاعة "
القرآنيني " املوجودون يف بعض البالد والعواصم اإلسالمية ،مثل اهلند وابكستان
وماليزاي ومصر ويف بعض املدن السعودية وغريها من البالد ،حيث يزعمون أبهنم
يلتزمون ابلسنة العملية دون القولية! وقد استمعت إىل احملاضرات الكثرية لزعيمهم
الدكتور أمحد صبحي منصور ومجاعته يف الشبكة العنكبوتية االنرتنت على
يوتيوب ،فألفيته أجهل خلق هللا أبمور الشريعة! بل وحىت تالوة القرآن والنطق
الصحيح لآلايت القرآنية! فحذار من هؤالء األدعياء واحملسوبني على اإلسالم،
وعار على أمثال هؤالء العرب أن ينكروا وأن يتجاهلوا أُهية السنة وحجية السنة
ومكانتها يف الشريعة اإلسالمية ،ولو ال ضيق املقام لناقشنا مزاعم هؤالء
167
املنتكسني.
 166أخرجه مسلم يف صحيحه ( ،رقم احلديث  ،)91و أمحد يف مسنده ،ج ،312 ،1و أبو داود ( رقم
احلديث .)4091
 167استمع إىل هذه احللقات لرتى ختبط وجهل هؤالء القوم:
،http://www.youtube.com/watch?v=JrzykDfptig
http://www.youtube.com/watch?v=oK2bnZl2V0c&feature=relmfu
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املطلب الثالث :الفكر والرتاث اإلسالمي
الفكر اإلسالمي من أخص خصائص اإلنسان املسلم ،ولقد أصاب من
قال :أان أفكر فأان موجود .واحلياة اإلنسانية تفاعل بني العقل والوجود ،وخلف
كل عمل أو حركة فكرة .وللثقافة اإلسالمية فكر ومفكرون ،والفكر والتفكر يف
ثقافتنا اإلسالمية ينطلق من خصائص هذه الثقافة الرابنية .وقد ندبنا القرآن
الكرمي إىل التفكري والتأمل والنظر والتعقل والتفقه يف آايت كثرية ،وما ذلك إال
لألُهية القصوى لتشكيل ثقافة املسلم يف كل زمان ومكان ،وأتسيسها على
احلجة والربهان ،ومن خصائص الفكر والتفكري:
 أن الفكر والتفكري فريضة إسالمية ،وإبحياء هذه الفريضة حتي األمة وتصحو
اَّلل لكم ْاآلاي ِ
ت لعلهك ْم
من سباهتا الفكري .قال تعاىل...﴿:ك ٰذلِك ي بِّني ه
ت ت ف هكرون﴾[ ،البقرة ،]219 :وقال تعاىل ﴿:ق ْل ِسريوا ِيف ْاأل ْر ِ
ض فانظروا
كْيف كان عاقِبة الْم ْج ِرِمني ﴾ [ ،النمل .]69:وقال تعاىل﴿:وس هخر لكم هما
مجيعا ِمْنه إِ هن ِيف ٰذلِك آلاي ٍ
ِيف ال هسماو ِ
ات وما ِيف ْاألر ِ ِ
ت لِّق ْوٍم ي ت ف هكرون﴾
ض ً ّ
ْ
[اجلاثية ،]١٣ :وقال تعاىل ﴿ :ولقد تهرْكنا ِمْن ها آيةً بيِّنةً لِّق ْوٍم ي ْع ِقلون﴾
ص ْلنا ْاآلاي ِ
ت لِق ْوٍم ي ْفقهون
[العنكبوت،]٣٥ :وقال عز وجل ...﴿:ق ْد ف ه
﴾[األنعام.]٩٨ :
 الفكر والتفكري من وسائل فهم الشريعة واستنباد األحكام إن مل يرد نص من
الكتاب أو السنة .قال تعاىل ﴿ :ولو ردوه إِىل الهرس ِ
ول وإِ ٰىل أ ِويل ْاأل ْم ِر ِمْن ه ْم
ْ
لعلِمه اله ِذين ي ْست ْنبِطونه ِمْن ه ْم ﴾ [،النساء ،]83:وهذا هو االجتهاد املطلوب
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الذي أحالت الشريعة الكثري من األحكام الشرعية الذي فيه احلل
للمستجدات واحلوادث .168
 وال بد للمثقف املسلم املعاصر أن يتمتع بقدر كاف من االطالع على
التاريخ اإلسالمي وسرية اخللفاء الراشدين ومن بعدهم من املصلحني من
السلف الصاحل ومن األئمة والعلماء والناجحني واملوفقني واملتفوقني يف كل فن
من الفنون قدمياً وحديثا ،حىت يكون على بصرية مبن يقتدي ،فرمبا يصبح يوماً
ما موفقاً وانجحاً إن صدق مع هللا عز وجل واختذ ابألسباب .كما أننا حنب
التنبيه أن املثقف املسلم املعاصر حيي حياته مبتابعة ومطالعة ما يستجد يف
هذه اجملاالت أيضاً :واقع العامل اإلسالمي ،واقع القوى العاملية املعادية
لإلسالم ،واقع األداين املعاصرة ،واقع املذاهب السياسية املعاصرة ،واقع
احلركات اإلسالمية املعاصرة ،واقع التيارات الفكرية املعارضة لإلسالم ،واقع
الفرق املنشقة عن اإلسالم ،واقع البيئة احمللية .169

168

انظر :املرصفي؛ سعيد؛ الثقافة اإلسالمية و أثرها يف تكوين الشخصية اإلسالمية( ،دار اليقني،

املنصورة ،د ،)2004 ،1ص  ،84-78وانظر أيضاً :مسلم ،مصطفى و زميله؛ الثقافة اإلسالمية :تعريفها-

مصادرها -جماالهتا -حتدايهتا( ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،د ،)2004 ،1ص ،وانظر؛ اخلالدي ،صالح عبد
الفتاح وزمالؤه :الوجيز يف الثقافة اإلسالمية ،وانظر أيضاً :علوان ،عبد هللا انصح؛ الشباب املسلم يف
مواجهة التحدايت ،ص  ،275 -221وانظر أيضاً :القرضاوي ،يوسف :ثقافة الداعية ،ص ،108 -102
وثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،ص 53-35

169

انظر للتفاصيل حول أُهية هذه املسائل كتاب الدكتور يوسف القرضاوي ،ثقافة الداعية ،ص - 141

 ،145و أيضاً كتاب :اإلسالم بني الشرق والغرب ،للرئيس البوسين السابق علي عزت بيغووتش رمحه هللا،
ترمجة :حممد يوسف عدس ،مؤسسة العلم احلديث ،بريوت ،د ،1994 ،1ص -219 ،110 – 105
 ،235وانظر أيضا :اخلالدي ،صالح عبد الفتاح؛ آمريكا من الداخل مبنظار سيد قطب ،دار القلم ،دمشق،
د ،2002 ،8ص123- 97:
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هذه هي ابختصار أهم املصادر الثقافية اليت جيب أن تتوفر لدى املسلم
املعاصر واملثقف الفطن ،وسيأيت مزيد من البيان يف الصفحات القادمة من هذا
البحث يف كيفية قراءة الرتاث اإلسالمي واالستفادة منها.
املبحث الثالث :مقومات ثقافة املسلم املعاصر ومعاملها

إن املسلم والداعية يف هذا العصر يفتقر إىل ستة أنواع من الثقافات لبيان
دعوته وإيضاح فكرته ،و هي :الثقافة الدينية ،والثقافة اللغوية واألدبية ،والثقافة
التارخيية ،والثقافة اإلنسانية ما يتصل ابلعلوم االجتماعية ،والثقافة العلمية ،والثقافة
الواقعية .170
يقول د .القرضاوي حفظه هللا:
" واألمم بال ريب ختتلف يف ثقافاهتا اختالفاً كبرياً ،فمنها ما تتجه ثقافتها

حنو الروح ،ومنها حنو العقل ،ومنها حنو احلس أو املادة ،ومنها ما يتصل ابألرض،
ومنها ما يتصل ابلسماء ،ومنها ما يعرتف ابهلل رابً خالقاً وال يعرتف به إهلاً
معبوداً ،ومنها ما يعرتف به معبوداً وال يعرتف به حاكماً أعلى الذي من حقه أن
أبمر و أن ينهى ،و أن يشرع لعباده ،و حيل و حيرم .ومن الثقافات ما جيمع بني
هذه األمور كلها ،فال يبغي غري هللا رابً ،وال يتخذ غري هللا إهلاً و ال يبتغي غري هللا
حكماً.171 "..
وحنن يف هذا الصدد نريد أن نؤكد أن ثقافتنا – حنن العرب واملسلمني عامة
– ثقافة متميزة ،ولكن كثرياً من الناس يسأل عن هوية هذه الثقافة :أهي عربية –

170

القرضاوي ،يوسف ،ثقافة الداعية( ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،د  ،) 2004 ،13ص 113-93

171

القرضاوي ،يوسف ،ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،ص  ، 19وانظر :املرصفي؛ الثقافة اإلسالمية و

أثرها يف تكوين الشخصية اإلسالمية ،ص45-30 :
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وأضيف وأتساءل أان أيضاً  -:أهي ألبانية أم ماليوية أم تركية...اخل  -؟ وكأن
إثبات أحدُها ينفي اآلخر ابلضرورة ،وهذا غري صحيح ،ألن العروبة هي لسان
اإلسالم ،ولسان قرآنه وسنة نبيه ولسان عبادته ،ولسان التفاهم املشرتك بني
علمائه .واإلسالم هو الذي أخرج العرب – وأقول غري العرب أيضاً  -من
الظلمات إىل النور ،وحوهلم من رعاة غنم إىل رعاة أمم،...مث يضيف الشيخ
القرضاوي قائالً.." :ومن هنا نرى أنه ال تناقض بني العروبة واإلسالم ،وال جند
غضاضة يف وصف ثقافتنا اليت نعتز هبا واالنتماء إليها :أهنا ثقافة عربية إسالمية
معاً -ال نقول هذا جماملة لإلسالم ،و ال متلقاً للعروبة بل هي احلقيقة الناصعة
اليت دلت عليها الدالئل والرباهني .172 "..وحنن نقول أيضاً :إنه ال تناقض بني
الثقافة املاليوية أو الثقافة األلبانية أو الرتكية أو اهلندية أو البوسنية واإلسالم ،وال
جند غضاضة يف وصف ثقافتنا اليت نعتز هبا وننتمي إليها أبهنا ثقافة عربية من
جانب وإسالمية من جانب آخر ،أو أبهنا ثقافة إسالمية من جانب وألبانية أو
ماليوية أو تركية من جانب آخر ،وهللا أعلم .والذي نقصده ابملقومات تلك
األمور والقضااي اليت يب عليها غريها .وبدون هذه املقومات ال يتصور قيام شيء
بدوهنا .وفيما يلي هذه املقومات بشيء من اإلجياز:
املطلب األول :املقومات
الدين :ال شك أن الدين عموماً أايً كان؛ هو العنصر األساسي يف تكوين
الثقافات ،ولكن الدين اإلسالمي عند املسلمني هو صانع ثقافتهم واحملافظ عليها
172

املراجع السابقة بتصرف يسري
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واجملدد هلا .واإلسالم قد ربط عناصر الثقافة اإلسالمية كلها برابد عقيدة التوحيد
واجلزاء واملصري ،فقيمها إسالمية وإنسانية؛ كاحلق والعدل والصدق واإلخالص
واإلميان واألخالق والتعاون واإليثار وإكرام اجلار وصلة األرحام ،قال تعاىل﴿ :
ِِ
ِ
ب الْعال ِمني﴾ [،األنعام ،]162:وقال
ق ْل إِ هن صالِيت ونسكي و ْحمياي و ِايت هَّلل ر ِّ
ِ
صا لهه ِد ِيين﴾ [الزمر ،]١٤ :وقال تعاىل...﴿ :وإِذا
تعاىل ﴿ :ق ِل ه
اَّلل أ ْعبد خمْل ً
صاكم بِِه لعلهك ْم تذ هكرون﴾
اع ِدلوا ول ْو كان ذا ق ْر ٰىب وبِع ْه ِد ه
اَّللِ أ ْوفوا ٰذلِك ْم و ه
ق ْلت ْم ف ْ
[األنعام ،]١٥٢ :وقال تعاىل...﴿ :وي ْؤثِرون عل ٰى أنف ِس ِه ْم ول ْو كان هبِِ ْم
خصاصةٌ[ ﴾...احلشر]٩ :
التاريخ اإلسالمي :والتاريخ مهم جداً للمثقف املسلم ،واهلدف من دراسة التاريخ
هو االعتبار واالتعاظ بتلك األحوال والتنصح هبا ،والوقوف على جتارب تلك
األمم السابقة ،والتأمل يف عوامل النهوض والرقي وأسباب االهنيار والسقود ،قال
ِ
ص ِهم ِع ْربةٌ ِأل ِويل ْاأللْب ِ
اب ما كان ح ِديثًا ي ْفرت ٰى وٰلكِ ْن
تعاىل﴿:لق ْد كان ِيف قص ْ
تص ِديق اله ِذي بني يدي ِه وت ْف ِ
صيل ك ِّل ش ْي ٍء وه ًدى ور ْمحةً لِق ْوٍم ي ْؤِمنون ﴾،
ْ
ْ ْ
[يوسف ،]111:فهو يعترب ابلنسبة للمثقف املسلم سجالً هاماً لألمة اإلسالمية،
ويف ضوء ذلك نروي اتريخ اخللفاء الراشدين والعلماء األبرار واألخيار ،املصلحني
منهم واجملاهدين .فللتاريخ صفحات بيضاء مشرقة كما أن له صفحات سوداء
قامتة؛ ألنه نتاج تصرفات البشر ،وهكذا ينبغي أن يقرأ التاريخ اإلسالمي
بشقيه 173املشرق واملظلم .كما أين أود اإلشارة هنا إىل أننا ينبغي أن ال نفتخر
 173انظر املراجع السابقة ابلتوسع ،وانظر أيضاً :اجلنيدي ،عبد هللا شاكر :حماضرات يف الثقافة اإلسالمية،
(دار األندلس ،حائل ،د 32-11 ،)2004 ،3
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كثرياً بتارخينا وجمدان املاضي ونتخذه ذريعة لسرت وتربير عيوبنا وتقصريان يف الوقت
الراهن..." .إن التاريخ هو ملِك الزمن الذي ولد فيه ،ال يورث أجماداً وال
احنطاطاً .إمنا يورث شيئاً واحداً فقط هو :العربة".174
اللغة العربية :اللغات عامة ،واللغة العربية خاصة ،هلا أُهية خاصة يف حياة

اإلنسان عموماً املسلم املثقف خاصة .واللغة العربية هي الوعاء الذي حفظ به
كتاب هللا عز وجل وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،إال أن للقرآن الكرمي
والسنة النبوية فضالً على اللغة العربية ،ولوال القرآن الكرمي والسنة النبوية
الضمحلت اللغة العربية يف غريها من اللغات عرب العصور إىل يومنا هذا ،فهي
بلغت أقصى درجات الكمال و هي من مث  -وخاصة مفرداهتا اإلسالمية
األساسية  -غري خاضعة للتغيري والتطوير السليب للمعاين ،ألن هللا تبارك و تعاىل
آان عربِياا غ ْري ِذي ِعو ٍج لعلهه ْم ي تهقون [ ،﴾..الزمر .] 28 :ومبا أن
يقول ﴿ :ق ْر ً
القرآن الكرمي نزل بلغة العرب اليت ال ليس فيها اعوجاج وال التالعب ،يفهم من
طريق مفهوم املخالفة أن بقية اللغات ميكن أن يكون فيها االعوجاج ،بدليل أن
القرآن الكرمي مل ينزل بغري العربية ،وسر تفضيل العربية على غريها هو دليل واضح
على استقامتها وعدم اعوجاجها .وهذه حقيقة مشاهدة وملموسة لدى بعض
اللغات املعاصرة مثل اللغة اإلنكليزية ،حيث جتد احلرف الواحد يف الكلمة
الواحدة ينطق بعدة أوجه وال ثبات هلا!! مثل حرف ،i :وحرف  .eفإهنما يف
حاالت كثرية هلما نطق خاص يف بداية الكلمة ،ونطق خاص يف وسط الكلمة
 174البوطي ،حممد سعيد رمضان :كربى اليقينيات الكونية ،دار القلم ،دار الفكر ،دمشق ،د،1997 ،9
ص65 :
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ويف هناية الكلمة!! والذي ليس له قدم راسخة يف اللغة اإلنكليزية سيواجه
صعوابت من هذا القبيل أثناء التعبري والتحدث ،بينما حروف اللغة العربية بريئة
من هذه العيوب .وقال األستاذ طالب عبد الرمحن عبد اجلبار:
" يالحظ أن الصوت الواحد يف اللغة اإلجنليزية قد يكتب أبكثر من طريقة.
وختتلف األصوات يف عدد الطرق اليت ميكن أن تكتب هبا ،ففي حني جند
صوت الثاء يف اإلجنليزية ال يكتب إال بطريقة واحدة ،وهي ( ، )thجند
صوات آخر وهو الشوا ( )schwaيكتب بثمان وعشرين طريقة .وجند
ً
أصو ًاات أخرى بني هذا وذاك يف عدد األشكال اليت تكتب هبا .وبغية التزام
املوضوعية ،فضلنا أال نعرض ألسوأ صوت يف اللغة اإلجنليزية من حيث عدد
األشكال الكتابية اليت يتخذها ،ولذا سننظر يف صوت وسط يكتب خبمس
عشرة " "15طري ق ة ،وهو ص وت الش ني (ك ال ذي جنده يف كلم ة (شجرة)
العربية) .فاالحتماالت املستخدمة لكتابة الشني يف اإلجنليزية هي:
-1

sh, c, ch, s, ti, ss, sc, chs, sci, ssi, si, ci, sch,
.se, x
وال توجد قاعدة يف اللغة اإلجنليزية لرتشد الكاتب إىل ضرورة اختيار أحد
االحتماالت دون غريه ،فمدار األمر كله هو الكلمة نفسها؛ فهذه تعرب عن
صوت الشني ابالحتمال الرابع مثالً ،وتلك تعرب عن الصوت نفسه
ابالحتمال العاشر.
تعقيدا أن كل احتمال من االحتماالت املذكورة يعاد
ويزيد األمر
ً
استخدامه مرة أو مرات أخرى للتعبري عن أصوات ال عالقة هلا ابلشني.
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فاالحتمال اخلامس عشر مثالً ،هو ( ) xيعرب عن صوت الشني يف كلمة (

أيضا للتعبري عن
 ، )luxuryولكن احلرف ( ) xنفسه يستخدم ً
األصوات اآلتية -1 :الكاف والسني ،يف كلمة (  ) boxمثالً-2 .
الكاف الفارسية والزاي يف مثل كلمة ( ) exaggerate 3-ال زاي يف
أيضا حرفًا غري مقروء -صامتًا -يف
مثل ( .)xylophone 4-وأييت ً
175
مثل ( "...)faux pas
ومتتاز اللغة العربية عن غريها من اللغات مبزااي عديدة ،منها :مرونتها
وسعة اشتقاقها ،استجابتها لنواحي التجديد ،صالحيتها ملواكبة العصر
وقدرهتا على بيان والتفاعل مع املصطلحات العلمية احلديثة .176
وأُهية تعلم اللغة العربية للمسلم املثقف قضية ال حتتاج إىل نقاش ،وقد أدرك
هذه احلقيقة بعض املتأخرين من املفكرين املعاصرين الذين اسلموا من أمثال
املفكر الفرنسي روجيه غارودي  ،Rozhe Garodiوليوبولد ويس حممد أسد
 ، Leopold Weiss Muhammad Asadوالذي وفقه هللا إىل ترمجة
القرآن الكرمي ،غريُها كثريون ،ألن هذه الشريعة اإلسالمية نزلت بلغة العرب
وعلى معهود العرب ،وكما يروى عن اإلمام الشافعي أن هللا تبارك وتعاىل خاطب
العرب بلساهنا على ما تعرف من معانيها ..." ،وال مدخل لأللسن األعجمية
 175حبث بعنوان :نواقص يف الكتابتني الفرنسية واإلنكليزية ،من منشورات وزارة األوقاف القطرية ،بتقدمي
االنرتنت:
يف
حسنه،
عبيد
عمر
الشيخ
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId
=7&ChapterId=7&BookId=269&CatId=201&startno
 176انظر :علوان ،عبد هللا انصح؛ الشباب املسلم يف مواجهة التحدايت( ،دار القلم ،دمشق ،د،4
 ،)2002ص 160-125
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فيها ،ومن أراد تفهمه – أي القرآن  -من جهة لسان العرب يفهم و ال سبيل
إىل تفهمه من غري هذه اللغة .177" ...وفضل القرآن الكرمي على اللغة العربية
يظهر أيضاً يف أنه حافظ عليها منذ نزوله إىل يومنا وسيحفظها إىل قيام الساعة،
فلو ال القرآن لكانت اللغة العربية جمرد هلجة حملية يتعرف عليها جمموعة من البشر
مث متحى ،كما حصل للهجة القبطية يف مصر ،واللهجة النبطية يف العراق،
آان عربِياا غ ْري ِذي ِعو ٍج
واللهجة اآلرامية يف الشام .ويف تفسري قوله تعاىل﴿ :ق ْر ً
لهعلهه ْم ي تهقون﴾ [الزمر ،]٢٨ :يقول العالمة الشيخ الشنقيطي:
" قد قدمنا اآلايت املوضحة له يف أول سورة الكهف ،يف الكالم على قوله
تعاىل﴿ :ومل جيعل له عوجا قيما ﴾ [ الكهف  ،...]2 - 1وقوله تعاىل يف هذه
اآلية الكرمية  ﴿ :عربيا ﴾ ،أي  :ألنه بلسان عريب كما قال تعاىل  ﴿ :لسان
الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عريب مبني ﴾ [ النحل . ] 103 :وقال
تعاىل يف أول سورة يوسف  ﴿ :إان أنزلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون﴾ [. ] 3
وقال يف أول الزخرف  ﴿ :إان جعلناه قرآان عربيا لعلكم تعقلون ﴾ [ . ] 3وقال
يف طه ﴿وكذلك أنزلناه قرآان عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حيدث
هلم ذكرا﴾ ] 113[ ،وقال تعاىل يف فصلت ﴿ :ولو جعلناه قرآان أعجميا لقالوا
لوال فصلت آايته أأعجمي وعريب﴾ ] 44[ ،وقال تعاىل يف الشعراء ﴿ :وإنه
لتنزيل رب العاملني نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من املنذرين بلسان
عريب مبني﴾ [ ] 195 - 192وقال تعاىل يف سورة الشورى  ﴿ :وكذلك
أوحينا إليك قرآان عربيا لتنذر أم القرى ومن حوهلا اآلية﴾ .] 7[ ،وقال تعاىل يف
الرعد  ﴿ :وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من
177

الشاطيب ،املوافقات يف الشريعة اإلسالمية ،ج ،1ص 105 -102
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العلم ما لك من هللا من ويل وال واق﴾ [ ] 37إىل غري ذلك من اآلايت .وهذه
اآلايت القرآنية تدل على شرف اللغة العربية وعظمها  ،داللة ال ينكرها إال
178
مكابر"...
كما أن القرآن الكرمي قد رقّى اللغة العربية إبدخال معان وألفاظ جديدة
وتراكيب بالغية وبعض األلفاظ اليت مل تكن مألوفة .والقرآن الكرمي أيضاً ساعد
على انتشارها مع انتشار اإلسالم ،ألن التعبد بتالوة القرآن ال يكون إىل ابللغة
العربية ،كما أن ارتباد القرآن والسنة ابللغة اضفى عليها طابع القداسة ،وقد أثر
عن السلف الصاحل مثل اإلمام عمر بن اخلطاب واإلمام الشافعي أنه من استطاع
أن يتكلم ابلعربية فال يتكلم بغريها .وقد حاول األعداء قدمياً وحديثاً أن يقضوا
على اللغة العربية ينشر ودعم اللهجات العامية احمللية لتحل حمل الفصحى ،وإبعاد
العرب املسلمني عن لغتهم األم أبساليب عديدة و مزامحة اللغات األجنبية حىت
تضعف ويقل أتثريها .179

 178الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد بن املختار اجلنكي؛ أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن ،دار
الفكر ،د.د ،1995 .ج ،6ص 361
179

85

انظر :صاحل هندي وزمالؤه ،الثقافة اإلسالمية( ،دار الفكر ،عمان -األردن ،د ،)2000 ،2ص -83
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املطلب الثاين :معامل ثقافة املسلم املعاصر
من معامل الثقافة الغربية؛ طلب املتعة الدنيوية بكل أنواعها .ومن معامل الثقافة
العربية اجلاهلية سلطان اجلن والعرافني على احلياة .ومن معامل احلضارة اليواننية
والرومانية االهتمام ابجلسد ومتعته .أما الثقافة اإلسالمية فمعاملها كثرية ،فمن هذه
املعامل:
-1

بناء العقل والوعي السليم.

-2

بناء الروح واجلسد السليم.

-3

غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة املبنية على نور التوحيد.

-4

متيز األمة املسلمة يف أخالقها وسلوكها وحركتها.

-5

عمارة األرض وإصالحها.

-6

التفاعل مع الواقع املعاش والثبات أمام ضخامة الباطل واملغرايت
املتنوعة.

-7

واستحضار حال الصحابة يف تعاملهم مع القرآن الكرمي واتباعهم
للرسول صلى هللا عليه وسلم .ولعل هذه اآلايت القرآنية تشري إىل
بعض هذه املعامل .قال تعاىل ﴿:اله ِذين إِن هم هكنهاه ْم ِيف ْاأل ْر ِ
ض أقاموا
صالة وآت وا الهزكاة وأمروا ِابلْمعباملعروف وهن ْوا ع ِن الْمنك ِر وِهَّللِ عاقِبة
ال ه
ْاألاألموِر﴾ [ ،احلج ،]41:وقال تعاىل ﴿ :ولق ْد كت ْب نا ِيف الهزبوِر ِمن
صِ
ب ع ِد ِّ
احلون﴾[ ،األنبياء،]105:
الذ ْك ِر أ هن ْاأل ْرض يرثها ِعب ِادي ال ه
ْ
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ِ
وقال تعاىل ﴿ :هو أنشأكم ِّمن ْاأل ْر ِ
است ْغ ِفروه
است ْعمرك ْم فيها ف ْ
ضوْ
مثه توبوا إِلي ِه إِ هن رِيب ق ِر ِ
يب﴾ [هود ،]٦ :وقال تعاىل﴿:كنت ْم
ّ
ْ
يب جم ٌ
ٌ
هاس أتْمرون ِابلْمعر ِ
ٍ
ت لِلن ِ
وف وت ْن ه ْون ع ِن الْمنك ِر
خ ْري أ همة أ ْخ ِرج ْ
ْ
وت ْؤِمنون ِاب هَّللِ﴾ [آل عمران ،]١١٠ :وقال تعاىل﴿:كانوا قلِ ًيال ِّمن
اللهْي ِل ما ي ْهجعون وِابْأل ْسحا ِر ه ْم ي ْست ْغ ِفرون﴾ [ ،الذارايت-17 :
اَّلل
اَّلل لِي ع ِّذهب ْم وأنت فِي ِه ْم وما كان ه
 ،]18وقال تعاىل ﴿ :وما كان ه
مع ِّذهب ْم وه ْم ي ْست ْغ ِفرون ﴾[األنفال.]٣٣ :
املبحث الرابع :خصائص ثقافة املسلم املعاصر
والذي هندف إليه يف هذا املبحث هو بيان تلك املزااي اليت ختتص ابلثقافة
اإلسالمية دون غريها من الثقافات .وعند إطالقنا ملصطلح " الثقافة " وتقييدان
ب  " :اإلسالمية"  ،أي "الثقافة اإلسالمية" تندرج حتتها ثقافات كافة الشعوب
اإلسالمية فقط؛ على اختالف ألواهنا ولغاهتا وأعرافها ،فاملعيار يف ضبط هذه
الثقافة هو :أن تكون إسالمية ،أو مستمدة من شريعة اإلسالم قرأانً وسنة وهدي
السلف الصاحل .وفيما يلي نذكر أهم خصائص الثقافة اإلسالمية ( العربية –
املاليوية – األلبانية – الرتكية –البوسنية  -الباكستانية ،) ،...واليت أشار إليها
بعض العلماء املعاصرين ،فنحن نوردها إبجياز ،كما أننا قمنا بتدعيم هذه النقاد
ابآلايت القرآنية املناسبة لكل خاصية والتعليق والتحليل املناسب .فنقول إن أهم
ما تتميز به ثقافتنا اإلسالمية ( وديننا اإلسالمي بشكل عام ) كوهنا:
-1

رابنية :فثقافتنا اإلسالمية ثقافة إهلية منزلة من عند هللا تبارك وتعاىل.
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والرابنية نسبة إىل الرب تبارك وتعاىل ،ألن التصور اإلسالمي تصور رابين.
واإلسالم دين كامل ال حيتاج إىل تكميل .وهو هدى ونور ورمحة
وسعادة ،فهي ثقافة مباركة طيبة ،يلتزم هبا املسلم بثقة واطمئنان بتفاعل
وحيوية .فهي رابنية املصدر ورابنية الوجهة وورابنية االنطالق ،رابنية
احلقائق والتصورات ورابنية النتائج والثمرات .مبادئها سامية ،ساملة من
النقص واجلهل واخلطأ ،تتوافق مع العلم وال تتعارض ،ليس فيها التناقض
وال التعارض وال التمزق وال اضطراب ،يسرية وواضحة ،منسجمة مع
الفطرة اإلنسانية السليمة .ولعل ما يلي من هذه اآلايت املبارك تؤكد هذا
ضوانه سبل ال هسالِم وخيْ ِرجهم
املع  .قال تعاىل ﴿:ي ْه ِدي بِِه ه
اَّلل م ِن اتهبع ِر ْ
ِمن الظلم ِ
ات إِىل النوِر إبِِ ْذنِِه وي ه ِدي ِهم إِ ٰىل ِصر ٍ
اد م ْست ِقي ٍم﴾[ ،
ّ
ْ ْ
احل ِّق إِهال
احلق فماذا ب ْعد ْ
اَّلل ربكم ْ
املائدة ،]16:وقال تعاىل ﴿ :ف ٰذلِكم ه
اجل ِ
اهلِيه ِة
صرفون﴾ [يونس ،]٣٢ :وقال تعاىل﴿ :أفحكْم ْ
الضهالل فأ هٰ
اتْ
ي ب غون ومن أحسن ِمن هِ
ْما لِّق ْوٍم يوقِنون﴾ [املائدة ،]٥٠ :وقال
ْ ْ
ْ
اَّلل حك ً
عز ومن قائل ﴿:إِ هن ٰهذا الْق ْرآن ي ْه ِدي لِلهِيت ِهي أقْ وم وي ب ِّشر الْم ْؤِمنِني
صِ
احل ِ
ات أ هن هل ْم أ ْجًرا كبِ ًريا﴾ [اإلسراء ،]٩ :وقال
اله ِذين ي ْعملون ال ه
ض يِ
سبحانه ﴿:وإِن ت ِط ْع أ ْكث ر من ِيف ْاأل ْر ِ
اَّللِ إِن
ضلوك عن سبِ ِيل ه
ي تهبِعون إِهال الظه هن وإِ ْن ه ْم إِهال خيْرصون ﴾[ األنعام.180]١١٦ :
-2
180

مشولية :ومع " الشمول" ،أهنا تستوعب كل جوانب احلياة وتدخل يف
انظر :القرضاوي ،يوسف ،ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،ص  19بتصرف ،وانظر :املرصفي؛ الثقافة

اإلسالمية و أثرها يف تكوين الشخصية اإلسالمية ،ص ،45-30 :وانظر :بيغووتش ،علي عزت؛ اإلسالم

بني الشرق والغرب ،ص 207 - 93
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كل جماالهتا ،فاإلسالم دين شامل ونظام كامل ،فهو دين ودولة ،وعقيدة
وعبادة ،وهو حكم وقضاء ،وشريعة وقانون ،ومصحف وسيف ،وجهاد
ودعوة ،وسياسة واقتصاد ،وعلم وخلق ،وتوجيه وعلم .ومن مظاهر
الشمول :توحيد األلوهية أي إفراد هللا ابلعبادة واإلميان ،وعبودية كل
خملوق هلل تعاىل ،وألول النظرة إىل حقيقة تركيب وخلق اإلنسان .فهو
ثالثي الرتكيب متوازن متكامل؛ من عقل وروح وجسد .والشمول يف
النظرة إىل الدنيا واآلخرة ،وُها ليسا متنافرتني وال متضادتني ،وإمنا ُها
داران متكاملتان ،فالدنيا متهد لآلخرة وهي مزرعة اآلخرة ،فمن زرع يف
الدنيا حصد يف اآلخرة .ولعل اآلايت اآلتية تؤكد هذا املع  .قال تعاىل:
صِ
احل ِ
ات ِمن ذك ٍر أ ْو أنث ٰى وهو م ْؤِم ٌن فأوٰلئِك
﴿ ومن ي ْعم ْل ِمن ال ه
اجلنهة وال يظْلمون ن ِق ًريا ﴾ [ ،النساء ،]124:وقال تعاىل ﴿:اي
ي ْدخلون ْ
هِ
الس ْل ِم كافهةً وال ت تهبِعوا خطو ِ
ِ ِ
ات الشهيط ِ
ان إِنهه
ْ
أي ها الذين آمنوا ْادخلوا يف ّ
ِ
احكم ب ْي ن هم
لك ْم عد ٌّو مبِ ٌ
ني ﴾[ البقرة ،]٢٠٨ :وقال سبحانه ﴿ :وأن ْ
احذ ْره ْم أن ي ْفتِنوك عن ب ْع ِ
اَّلل
ض ما أنزل ه
ِمبا أنزل ه
اَّلل وال ت تهبِ ْع أ ْهواءه ْم و ْ
إِلْيك[ ﴾...املائدة ،]٤٩ :وقال جل شأنه ﴿:فال وربِّك ال ي ْؤِمنون ح ه ٰىت
حي ِّكموك فِيما شجر ب ْي ن ه ْم مثه ال ِجيدوا ِيف أنف ِس ِه ْم حر ًجا ِّها قضْيت
ِ
ِ
يما﴾[ النساء ،]٦٥ :وقال تعاىل ...﴿ :ومن هملْ ْحيكم ِمبا
ويسلّموا ت ْسل ً
اَّلل فأوٰلئِك هم الْكافِرون﴾ [املائدة ،]٤٤ :وقال تعاىل...﴿ :ومن
أنزل ه
اَّلل فأوٰلئِك هم الظهالِمون﴾ [املائدة ،]٤٥ :وقال ارحم
هملْ ْحيكم ِمبا أنزل ه
ِ
صالة وأ ْمره ْم شور ٰى ب ْي ن ه ْم
استجابوا لِرِّهبِ ْم وأقاموا ال ه
الرامحني ﴿:والهذين ْ
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وِ ها رزقْ ناه ْم ي ِنفقون﴾ [الشورى.181]٣٨ :
-3

181

133
182

متوازنة معتدلة وغري متطرفة :وهذه اخلصيصة متصلة اتصاالً وثيقاً
ابلشمول ،فالثقافة اإلسالمية ثقافة شاملة وكاملة ،وألوهلا وكماهلا متوازن
معتدل وسطي ،ال جور فيه وال تطرف وال مغاالة .فمع التوازن :هو
التناسق واالنسجام والرتابط ،حبيث يعطي حقه ﴿ ِ
ابلق ْس ِط﴾ أو ﴿
ِ
ابلق ْس ِ
املستقيم﴾ بال وكس وال شطط وال غلو وال تقصري وال
طاس ْ
طغيان وال إخسار ،..كما أشار إىل ذلك القرآن الكرمي ﴿ :وال هسماء
رف عها ووضع الْ ِميزان أهال تطْغ ْوا ِيف الْ ِميز ِان ﴾[،الرمحن ،] 8 -7:فظاهرة
التعادل أو التوازن موجودة يف الكون ويف خلق اإلنسان ويف كل
شيء .182..ومن مزااي الوسطية والتعادل :أن الوسطية أليق ابلرسالة
اخلالدة؛ إهنا تعين العدل ،وتعين االستقامة .والوسطية تعين اخلريية أيضاً،
وأهنا متثل األمان والقوة ،وأهنا مركز الوحدة .قال تعاىل ﴿:وك ٰذلِك
جع ْلناك ْم أ همةً وسطًا لِّتكونوا شهداء على الن ِ
هاس ويكون الهرسول علْيك ْم
ٍ
ت لِلن ِ
هاس
ش ِه ً
يدا ﴾ [البقرة ،] 143:وقال تعاىل ﴿ :كنت ْم خ ْري أ همة أ ْخ ِرج ْ
أتْمرون ِابلْمعر ِ
وف وت ْن ه ْون ع ِن الْمنك ِر وت ْؤِمنون ِاب هَّللِ[﴾ ...آل
ْ
عمران .]110:وأما مظاهر الوسطية يف اإلسالم وجماالهتا يف العقيدة
والعبادة والشعائر واألخالق،...اخل  .183قال تعاىل حاكياً منهج األنبياء
وانظر املراجع السابقة ،وانظر :اجلنيدي ،عبد هللا شاكر؛ حماضرات يف الثقافة اإلسالمية ،ص - 93

انظر :القرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لإلسالم ،ص  ،131-129وانظر :اخلالدي وزمالؤه،

الوجيز يف الثقافة اإلسالمية ،ص 94-89
183

القرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لإلسالم ،ص 141-130
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اخلري ِ
ات وي ْدعون نا رغبًا ورهبًا
عليهم السالم ﴿ :إِ ههن ْم كانوا يسا ِرعون ِيف ْ ْ
وكانوا لنا خ ِ
اشعِني[ ﴾...األنبياء .]٩٠ :وميكن مالحظة الوسطية أو
التوازن يف عدة جماالت :فاإلنسان مأمور بعبادة ربه ،قال تعاىل ﴿ :ق ِل
ِ
صا لهه ِد ِيين﴾ [الزمر .]١٤ :ولكن جبانب ذلك فهو مأمور
ه
اَّلل أ ْعبد خمْل ً
أيضاً ابهتمام أوالده ونفسه وجمتمعه ،وهذا أيضاً نوع من التعبد ،قال
تعاىل ﴿:اي أي ها اله ِذين آمنوا قوا أنْفسك ْم وأ ْهلِيك ْم ان ًرا ﴾[ ،التحرمي،]6:
اَّلل الدهار ْاآل ِخرة وال ت ْنس ن ِ
صيبك ِمن
وقال تعاىل﴿ :وابْت ِغ فِيما آاتك ه
الدنْيا ﴾ [ ،القصص ،] 77:واإلنسان مأمور ابإلنفاق يف سبيل هللا
ولكن دومنا تقتري أو إسراف ،قال تعاىل﴿:وال ْجتع ْل يدك م ْغلولةً إِ ٰىل
ِ
ِ
وما هْحمس ًورا ﴾[اإلسراء.] 29:
عنقك وال ت ْبسطْها ك هل الْب ْسط ف ت ْقعد مل ً
وقال تعاىل ﴿ :وكلوا وا ْشربوا وال ت ْس ِرفوا إِنهه ال ِحيب الْم ْس ِرفِني[﴾...
األعراف .]٣١ :فمن خالل أتملنا يف هذه اآلايت املباركة تتضح لنا جلياً
تلك املظاهر للوسطية.184
-4

184

واقعية :فالشريعة اإلسالمية ال تكلف البشر فوق طاقتهم الفكرية
واجلسدية ،كما أهنا تراعي حاهلم يف الصحة واملرض والقوة والضعف
والفقر والغ والعلم واجلهل والشدة والرخاء والعسر واليسر والسفر
واحلضر .ومن خالل تدبران وأتملنا يف هذه اآلايت املباركة تتضح لنا مجلة
اَّلل ن ْف ًسا إِهال
من تلك احلقائق اليت أشران إليها .قال تعاىل﴿ :ال يكلِّف ه
ِ
يضا أ ْو
و ْسعها ﴾[ ،البقرة ،]286 :وقال تعاىل﴿ :فمن كان منكم هم ِر ً
عل ٰى سف ٍر فعِ هدةٌ ِّم ْن أ هايٍم أخر وعلى اله ِذين ي ِطيقونه فِ ْديةٌ طعام ِمس ِك ٍ
ني
ْ
انظر :املراجع السابقة بتصرف ،وانظر :صاحل هندي & زمالؤه؛ الثقافة اإلسالمية ،ص 107 - 97
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فمن تط هوع خ ْ ًريا ف هو خ ْريٌ لهه ﴾ [ البقرة ،] 184:وقال تعاىل﴿:واله ِذين
ِِ
وم لِّل هسائِ ِل والْم ْحروِم﴾ [املعارج ،]25-24:وقال
ِيف أ ْمواهل ْم ح ٌّق هم ْعل ٌ
اَّللِ
تعاىل ﴿ :واله ِذين يكْنِزون ال هذهب والْ ِفضهة وال ي ِنفقوهنا ِيف سبِ ِيل ه
ف ب ِّشرهم بِعذ ٍ
اب ألِي ٍم﴾ [التوبة ،]٣٤ :وقال عز من قائل ﴿ :لِْلفقر ِاء
ْ
اله ِذين أح ِ
اَّللِ ال ي ْست ِطيعون ض ْرًاب ِيف ْاأل ْر ِ
ض ْحيسب هم
صروا ِيف سبِ ِيل ه
ْ
اجل ِ
اهل أ ْغنِياء ِمن التهعف ِ
ف ت ْع ِرف هم بِ ِسيماه ْم ال ي ْسألون النهاس إِ ْحلافًا﴾...
ْ
[البقرة ،] ٢٧٣ :وقال سبحانه ﴿ :هال يست ِوي الْق ِ
اعدون ِمن الْم ْؤِمنِني
ْ
غري أ ِويل الضهرِر والْمج ِ
اَّلل
اَّللِ ِأب ْمواهلِِ ْم وأنف ِس ِه ْم فضهل ه
اهدون ِيف سبِ ِيل ه
ْ
الْمج ِ
اه ِدين ِأبمواهلِِم وأنف ِس ِهم على الْق ِ
اَّلل ْ
اع ِدين درجةً وك اال وعد ه
احل ْس ٰ
ْ
ْ ْ
اَّلل الْمج ِ
اه ِدين على الْق ِ
اع ِدين أ ْجًرا ع ِظي ًما﴾ [النساء.]٩٥ :
وفضهل ه
فالتشريعات اإلسالمية موضوعة لإلنسان من حيث هو إنسان ،فيه القوة
والضعف ،فيه احلزن والفرح ،واألمثلة يف هذا الباب كثرية ،فهي أابحت
للمضطر أكل احلرام من الطعام ،وأوجب التيمم حني فقد املاء ،ورخصت
ابجلمع و القصر يف السفر ،والزكاة واجبة على األغنياء وليس
الفقراء...اخل ،فاحلمد هلل أوالً وآخراً .185
-5

أخالقية :إن لألخالق احلميدة أثر عظيم يف نفوس املسلمني .واإلسالم
وسع يف هذا اجملال وربط األخالق أبهداف راقية ،وأوصلها بفكرة اإللزام
واجلزاء ،جزاء يف الدنيا وجزاء يف اآلخرة ،وحررها من غلو اجلاهلية ،ورفع

األخالق مكاانً علياً عندما جعلها غاية أمسى للرسالة احملمدية " ،إمنا
 185انظر :املراجع السابقة بتصرف .وانظر :أمحد فراج & زمالؤه؛ خصائص الثقافة العربية واإلسالمية ،ص
34- 19
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بعثت ألمتم مكارم األخالق " .186
وفصل آداابً للعامل واملتعلم والقارئ والسامع والباحث واملناظر ،آداابً يف كل شيء
يف احلياة ،من أدب املائدة إىل بناء الدولة .واعترب اإلسالم األخالق نرة اإلميان
ِ
اجتنِبوا كثِ ًريا ِمن الظه ِّن
الصادق والتعبد اخلالص ،قال تعاىل﴿ :اي أي ها الهذين آمنوا ْ
ِ
ِ
ضا أ ِحيب أحدك ْم أ ْن أيْكل
ب ب ْعضك ْم ب ْع ً
إ هن ب ْعض الظه ِّن إ ْمثٌ وال جت هسسوا وال ي ْغت ْ
اب رِح ٌيم ﴾[ ،احلجرات .]12:وال
اَّلل إِ هن ه
حلْم أ ِخ ِيه مْي تًا فك ِرْهتموه واتهقوا ه
اَّلل ت هو ٌ
تعرتف ثقافتنا اإلسالمية بتجزئة األخالق :أخالق ملعاملة املسلمني وأخرى لغري
املسلمني ،فاخلري خري للجميع ،والشر شر للجميع ،واحلالل حالل للكل واحلرام
حرام على الكل ،ال كما جاء يف توراة اليهود احملرفة أن الراب إذا كان بني
اإلسرائيليني فحرام عليهم ،وال أبس ابلراب وال حرج فيه إذا كان مع غري اإلسرائيلي
 ! 187ومن مث ال انفصال يف ثقافتنا اإلسالمية بني األخالق والعمل ،وبني
األخالق والعلم ،وبني األخالق واالقتصاد ،وال بني األخالق والسياسة وال بني
األخالق واحلرب .188
-6

186

إنسانية :فمراعة جانب اإلنسانية – أي إنسانية اإلنسان  -من أهم
خصائص ثقافتنا اإلسالمية .فروح اإلسالم هي احرتام اإلنسان ،ورعاية
فطرة اإلنسان وكرامة اإلنسان وحقوق اإلنسان ،ألن اإلنسان خملوق
رواه اإلمام البخاري يف األدب املفرد( ،بريوت ،د ،)1980 ،1ص 50

 187انظر :دولة ،حممد علي ،اليهود املعتدون ودولتهم إسرائيل يف مؤلفات حممد الغزايل( ،الدار الشامية،
بريوت ،د ،)2002 ،2ص 103-99 ،57-47
188

القرضاوي ،يوسف؛ ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،ص  ،24-23بتصرف ،والغزايل ،حممد؛ دستور

الوحدة الثقافية بني املسلمني( ،دار القلم ،دمشق ،د ،)2003 ،4ص  ،27-19وانظر :اجلنيدي ،عبد هللا

شاكر؛ حماضرات يف الثقافة اإلسالمية ،ص 106- 99
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مكرم ،قال تعاىل ﴿ :ولق ْد كهرْمنا ب ِين آدم ومح ْلناه ْم ِيف الْ ِّرب والْب ْح ِر
ِ ِ
ِ
ض ْلناهم عل ٰى كثِ ٍري ِ هن خل ْقنا ت ْف ِ
ض ًيال ﴾[
ْ
ورزقْ ناه ْم من الطهيّبات وف ه ْ
اإلسراء ،]70 :وأن هللا تبارك وتعاىل جعله خليفة له ،وسخر له ما يف
السماوات وما يف األرض مجيعاً منه .فاإلنسان مكرم إبنسانيته قبل
ٍ
ودا[ ،﴾...هود ،]50:وقال
داينته ،قال تعاىل﴿:وإِ ٰىل عاد أخاه ْم ه ً
تعاىل﴿:وإِ ٰىل نود أخاهم ص ِ
احلًا[،﴾...هود ،]61:وقال تعاىل ﴿:وإِ ٰىل
ْ
م ْدين أخاه ْم شعْي بًا[ ،﴾...األعراف .]85:فاألنبياء عليهم السالم ،كما
قال العلماء ،كانوا إخوة يف اإلنسانية بني بين جنسهم ،مع اختالف
والعقائد والشرائع فيما بينهم .وكما ورد يف صحيح البخاري أن النيب
صلى هللا عليه وسلم قام واقفاً عندما مرت جنازة ميت ،فقيل له إهنا
جنازة يهودي؟ فقال :أليست نفساً ؟ بلى اي سيدي اي رسول هللا ،فإن
لكل نفس يف اإلسالم حرمة ومكان.189

-7

عاملية :إن ثقافتنا اإلسالمية ثقافة إنسانية للعامل أمجع ،ورسالتها عاملية
للناس أمجعني دون استثناء ،وهذه الثقافة جاءت وعملت على تذويب
الفوارق بني الناس ومساواهتم يف احلقوق والواجبات .فال فرق وال تفاضل
إال ابلتقوى والعمل الصاحل .ولعل التأمل املتأين يف أبعاد هذه اآلية
يوضح لنا هذا املفهوم ،قال تعاىل ﴿ :اي أي ها النهاس إِ هان خل ْقناكم ِّمن ذك ٍر
اَّلل
اَّللِ أتْ قاك ْم إِ هن ه
واب وق بائِل لِت عارفوا إِ هن أ ْكرمك ْم ِعند ه
وأنث ٰى وجع ْلناك ْم شع ً
علِ ٌيم خبِريٌ﴾[ احلجرات ،]١٣ :وقال عز ومن قائل ﴿:اي أي ها النهاس أنتم
احل ِميد﴾[فاطر ،]١٥ :وقال أصدق القائلني
اَّلل هو الْغ ِين ْ
اَّللِ و ه
الْفقراء إِىل ه

 189انظر :القرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لإلسالم ،ص 99- 57
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اَّللِ كمث ِل آدم خلقه ِمن ت ر ٍ
اب مثه قال له
سبحانه ﴿ :إِ هن مثل ِعيس ٰى ِعند ه
كن ف يكون﴾ [آلعمران ،]٥٩ :وقال عز من قائل﴿ :وما حم هم ٌد إِهال
ت ِمن ق ْبلِ ِه الرسل أفِإن همات أ ْو قتِل انقلْب ت ْم عل ٰى أ ْعقابِك ْم
رس ٌ
ول ق ْد خل ْ
ِ
اَّلل الشهاكِ ِرين﴾
اَّلل شْي ئًا وسي ْج ِزي ه
ب عل ٰى ع ِقب ْي ِه ف لن يضهر ه
ومن ينقل ْ
[آلعمران .]١٤٤ :فألجل ذلك ترى بني املسلمني بيضاً وسوداً،
وأغنياء وفقراء ،وملوكاً وعبيداً ،ومن كان قبل إسالمه يهودايً أو نصرانياً
أو جموسياًن ولكنهم أصبحوا بعد إسالمهم إخوة متحابني .وقد أكدان من
قبل ونؤكد هنا مرة أخرى ال تنايف وال تناقض من كون مصادر ثقافتنا –
عربية أو ماليوية أو ألبانية أو تركية أو بوسنية أو ابكستانية...اخل  -من
جهة ،وإسالمية وعاملية من جهة أخرى ،ألهنا عاملية ومفتوحة لكل
اجلماعات البشرية وليس منغلقة على نفسها وال متعصبة ضد غريها ،مثل
الثقافة اليهودية املنغلقة على نفسها ،اليت تقوم على متجيد جنس خاص
أو عرق أو شعب معني!190؟ .وأما ثقافتنا وإن كتبت ابألحرف العربية
إال أهنا انطلقت من اإلسالم ،واإلسالم نفسه عاملي الرسالة .ولعل ما يلي
من اآلايت تبني هذه املعاين اليت أشران إليها آنفاً .قال تعاىل ﴿ :اي أي ها
النهاس ْاعبدوا ربهكم اله ِذي خلقك ْم واله ِذين ِم ْن ق ْبلِك ْم لعلهك ْم ت تهقون ﴾،
[البقرة ،]21 :وقال تعاىلِ ِ ْ ﴿:
ب الْعال ِمني ﴾ [ ،الفاحتة،]1:
احل ْمد هَّلل ر ِّ
وقال تعاىل ﴿:وما أ ْرس ْلناك إِهال ر ْمحةً لِْلعال ِمني﴾[ ،األنبياء ،]107:وقال
اَّللِ إِليكم ِ
ِ
مج ًيعا اله ِذي له م ْلك
تعاىل ﴿:ق ْل اي أي ها النهاس إِّين رسول ه ْ ْ
190

املرجع السابق بتصرف ،وانظر :الغزايل ،حممد ،علل وأدوية( ،دار القلم ،دمشق ،د ،)2003 ،4ص

 ،40-31وانظر :القرضاوي ،يوسف ،ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،ص .25-23
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ال هسماو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
ض ﴾ [،األعراف.]158:
-8

191

متساحمة :إن ثقافتنا اإلسالمية متتاز عن بقية الثقافات أيضاً بكوهنا
متساحمة مع غريها من الثقافات واألداين على أساسني اثنني :األول :أن
اختالف البشر يف األداين والثقافات إمنا هو مبشيئة هللا تعاىل وحكمته،
وليس ألحد التدخل يف تغيري سنن هللا وحكمته ،قال تعاىل ﴿ :ول ْو شاء
ربك جلعل النهاس أ همةً و ِ
احد ًة وال ي زالون خمْتلِ ِفني إِهال م ْن رِحم ربك ولِ ٰذلِك
خلقه ْم ﴾[ ،هود ،]119-118 :الثاين :إن حساب ضالهلم واحنرافهم
على هللا تعاىل يوم القيامة ،وليس ألحد من الناس اليوم ،قال تعاىل:
ِِٰ
است ِق ْم كما أ ِم ْرت وال ت تهبِ ْع أ ْهواءه ْم وق ْل آمْنت ِمبا أنْزل
﴿فلذلك ف ْادع و ْ
اَّلل ِمن كِت ٍ
اَّلل رب نا وربك ْم لنا أ ْعمالنا ولك ْم
اب وأ ِم ْرت ِأل ْع ِدل ب ْي نكم ه
ه ْ
اَّلل جيمع ب ي ن نا وإِلي ِه الْم ِ
صري﴾،
أ ْعمالك ْم ال ح هجة ب ْي ن نا وب ْي نكم ه ْ
ْ
ْ
[الشورى ،]15 :وقال تعاىل ﴿ :مثه إِ هن علْي نا ِحساهبم﴾ [الغاشية،]٢٦ :
وقال تعاىل ﴿ :إِ ْن ِحساهب ْم إِهال عل ٰى رِّيب ل ْو ت ْشعرون﴾ [الشعراء١١٣ :
] .وهذا هو السر يف كون الثقافة اإلسالمية ميداانً واسعاً وفسيحاً
لألداين املختلفة ،واألجناس املختلفة ،واأللوان املختلفة ،واللغات
املختلفة ،ومل تضق يف يوم من األايم بدين أو عرق أو لون أو
لسان،...فلهم مجيعاً ذمة هللا وذمة رسوله صلى هللا عليه وسلم.192

 191انظر املراجع السابقة بشيء من التصرف .وانظر :التعامل مع غري املسلمني يف السنة النبوية – حبث:
عبد احلق بن حقي الرتكماين & فتحي بن عبد هللا املوصلي؛ جائزة انيف بن عبد العزيز آل سعود العاملية للسنة
النبوية والدراسات اإلسالمية ،الدورة اخلامسة ،د 1432 /2010 ،1ه  ،ص 89 - 29
192

انظر :فيصل سعيد ابلعمش & زمالؤه؛ الثقافة اإلسالمية – املستوى الثالث؛ د ،1مركز النشر العلمي،

جامعة امللك عبد العزيز ،جدة ،2007 ،ص ،220 – 194 :وانظر :القرضاوي ،يوسف؛ مبادئ يف احلوار
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متنوعة الرتكيب :ففيها الدين بفروعه وأجزائه املتعددة ،واللغة واألدب
والفلسفة ،والعلوم الطبيعية والرايضية ،والعلوم اإلنسانية ،والفنون
املختلفة ،...ففيها فقه أيب حنيفة ومدرسة الرأي ،وفقه مالك ومدرسة
األثر ،وكالم األشعري وتفسري الطربي ورواية البخاري ،وأدب اجلاحظ
ومعجم اخلليل وحنو سيبويه،...وبصرايت ابن اهليثم ورايضيات البريوين،
وتصوف الغزايل ،...وفلسفة ابن رشد ،...ففيها بن حنبل من العراق
وابن تيمية من الشام ،...وابن العريب من املغرب ،وابن حجر من
مصر ....والشريازي من إيران ،...والدهلوي من اهلند ،وجالل الدين
الرومي من تركيا ،...ففيها سلفية ابن تيمية وصوفية ابن عريب ،...وفيها
ظاهرية ابن حزم ومقاصدية الشاطيب ،...وفيها عقالنية الفالسفة والتزام
الفقهاء ،وفيها اجتهاد اجملتهدين وتزمت املقلدين ،...وفيها الكتب
املكتوبة املقروءة والصور املشاهدة ،...املسجد األموي يف دمشق ،احلمراء
يف األندلس واألزهر يف مصر والسلطان أمحد يف إسطنبول ،...إنه التنوع
الشامل أو الشمول يف التنوع ،...و ا ينبغي التنبيه عليه هنا أن تراثنا
الثقايف لشموله وسعته وتنوعه و واقعيته ،...حتتوي على املفردات الثقافية
ما ال يصح أن تكون مصدراً لتوجيه عموم األمة وتثقيف انشئيها بنني
وبنات – ولألسف الشديد فإن أعداء اإلسالم من املستشرقني

واملستغربني اعتمدوا عليها يف فهم اإلسالم وبث السموم الفكرية والدينية
والثقافية ضد القرآن والسنة من خالهلا...-ففي هذا الرتاث اإلسالمي

والتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،مكتبة وهبة ،د ،1القاهرة ،2005 ،ص  ( 103-13املبائ العشرة )،
وانظر :اإلمامان الربوجردي وشلتوت رائدا التقريب – جمموعة مقاالت امللتقى الدويل لتكرمي اإلمامني،
إعداد :املعاونية الثقافية للمجمع العاملي للتقريب بني املذاهب اإلسالمية ،طهران2004 ،
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الضخم فيها صالح أهل السلوك وخالعة أهل البطالة ،وفيها زهدايت
أيب العتاهية ومخرايت أيب نواس ،ومرثيات اخلنساء وجمون ابن أيب
ربيعة ،...ونرى صوفية اجلنيد امللتزمة وشطط احلالج ،وفيها استقامة أهل
االتباع واحنراف أهل االبتداع ،وفيها مقوالت الفرق املختلفة من أهل امللة
والفرق املنشقة عن امللة...هذه احلقائق من تراثنا ال نستطيع إنكارها ،وال
أن حنذفها ،هي جمال ومنطقة للبحث على املتخصصني والراسخني ألهل
العلم وهي جماالت لقراءات خاصة الذين ال خيشى عليهم من التأثر
بشططها وتطرفاهتا يف عقيدهتم .والواجب على علماء األمة االعتماد يف
الرتبية والتعليم والتثقيف على الثقافة املعتدلة واملعربة عن رسالة األمة،
وعن هويتها ومقوماهتا وخصائصها ،...والواجب عليهم أيضاً االنتقاء
واألخذ من كل شيء أحسنه ،193قال تعاىل﴿:اله ِذين ي ْست ِمعون الْق ْول
اَّلل وأوٰلئِك هم أولو ْاأللْب ِ
اب ﴾[ ،
ف ي تهبِعون أ ْحسنه أوٰلئِك اله ِذين هداهم ه
ْ
الزمر.] 18 :

 -10مكملة ومصححة ملا قبلها من الثقافات .فثقافتنا تكمل بعضها بعضاً.
 193القرضاوي ،يوسف ،ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،ص  ..30-25بتصرف يسري ،...وانظر أيضاً:
القرضاوي ،يوسف ،اخلصائص العامة لإلسالم ،ص  99- 57وانظر :الغزايل ،حممد ،سر أتخر العرب
واملسلمني( ،دار القلم ،دمشق ،د ،)2005 ،2ص 139-71
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فالثقافة اللغوية تكمل الثقافة الدينية ،كما أهنا تغذي الثقافة اإلنسانية.
ولقد أعلنت نصوص الثقافة اإلسالمية أهنا متممة ملا كان قبلها من
الثقافات ،ومكملة للبناء الذي بدأه رسل هللا من قبل ومصححة للمسرية
اليت دخلها بعض التحريف أو االحنراف ،قال تعاىل ﴿ :واله ِذي أ ْوحْي نا
احلق مص ِّدقًا لِما بني يدي ِه إِ هن ه ِ ِ ِ ِ
إِلْيك ِمن الْ ِكت ِ
اب هو ْ
ْ ْ
اَّلل بعباده خلبِريٌ
بِ
صريٌ﴾[ ،فاطر ،]31:وقال تعاىل ﴿ :وأنزلْنا إِلْيك الْ ِكتاب ِاب ْحل ِّق
ِ
ِ
مص ِّدقًا لِّما ب ْني يديْ ِه ِمن الْ ِكت ِ
اَّلل
احكم ب ْي ن هم ِمبا أنزل ه
اب ومهْيمنًا علْيه ف ْ
وال ت تهبِ ْع أ ْهواءه ْم ع هما جاءك ِمن ْ
احل ِّق لِك ٍّل جع ْلنا ِمنك ْم ِش ْرعةً
ِ
اجا[ ﴾...املائدة .]٤٨ :فهو صلى هللا عليه وسلم متمم ومكمل
ومْن ه ً
ملكارم األخالق" :إمنا بعثت ألمتم مكارم األخالق " ،194ومكارم
األخالق مل تقطع جذورها من الدنيا .كانت موجودة وستبقى.195
هذا الذي وفقنا هللا إليه يف ذكر خصائص الثقافة اإلسالمية ،وأك ِرْم
خصائص ،ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء من األمم واألفراد وهللا ذو
العظيم.

بِِه من
الفضل

املبحث اخلامس :عالقة ثقافة املسلم املعاصر ابلثقافات األخرى

 194رواه الرتمذي يف أبواب العلم من حديث أيب هريرة ( رقم احلديث ،)2688وقال حديث غريب ،ورواه ابن
ماجة يف الزهد ( رقم احلديث )4169

195

األشقر ،عمر؛ حنو ثقافة إسالمية أصيلة ،ص  ،269 – 249وانظر :اجمللة العلمية احملكمة بعنوان:

أداين ( ،الصالة – العبادة – الدعاء ) ،تصدرها مركز الدوحة الدويل حلوار األداين ،اإلصدار الثاين ،2011
ص 127 - 115
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وبعد أن عرفنا خصائص ثقافة املسلم املعاصر ،فإن سؤاالً يطرح نفسه يف
هذه العجالة حول عالقة هذه الثقافة ذات اخلصائص املميزة مع الثقافات
األخرى .أقول إن موقف املثقف املسلم من الثقافات األخرى له أربعة مواقف ال
خامسة هلا ،أشار إىل ذلك العالمة الشيخ حممد األمني الشنقيطي يف تفسريه
أضواء البيان ،و بني هذه املسألة املعاصرة بياانً شافياً وكافياً ،فأرى من الضروري
ذكرها للفائدة العلمية الكربى حيث قال رمحه هللا ما نصه:
" ...وذلك أن االستقراء التام القطعي دل على أن احلضارة الغربية املذكورة
تشتمل على انفع وضار .أما النافع منها فهو من الناحية املادية وتقدمها يف مجيع
امليادين أوضح من أن أبينه وما تضمنته من املنافع لإلنسان أعظم ا كان يدخل
حتت التصور فقد خدمت اإلنسان خدمات هائلة من حيث أنه جسد حيواين
.وأما الضار منها فهو إُهاهلا ابلكلية للناحية اليت هي رأس كل خري وال خري البتة
يف الدنيا بدوهنا وهي الرتبية الروحية لإلنسان وهتذيب أخالقه وذلك ال يكون إال
بنور الوحي السماوي الذي يوضح لإلنسان طريق السعادة ويرسم له اخلطط
احلكيمة يف كل ميادين احلياة الدنيا واآلخرة وجيعله على صلة بربه يف كل أوقاته.
فاحلضارة الغربية غنية أبنواع املنافع من الناحية األوىل مفلسة إفالساً كلياً من
الناحية الثانية ،ومعلوم أ ّن طغيان املادة على الروح يهدد العامل أمجع خبطر داهم
وهالك مستأصل كما هو مشاهد اآلن  ،وحل ِ
مشكلته ال ميكن البتة إال
ابالستضاءة بنور الوحي السماوي الذي هو تشريع خالق السماوات واألرض أل ّن
من أطغته املادة حىت مترد على خالقه ورازقه ال يفلح أبداً ،والتقسيم الصحيح
حيصر أوصاف احملل الذي هو املوقف من احلضارة الغربية يف أربعة أقسام ال
خامس هلا حصراً عقلياً الشك فيه :
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وضارهاComplete .
األول :ترك احلضارة املذكورة انفعها ّ
rejection
ضارها وانفعهاComplete .
الثاين :أخذها كلها ّ

assimilation

ضارها وترك انفعها Bad selection- Negative
الثالث :أخذ ّ

integration

ضارهاCareful selection-
الرابع :أخذ انفعها وترك ّ

Islamization
فنرجع ابلسرب الصحيح إىل هذه األقسام األربعة .فنجد ثالثةً منها ابطلة بال
شك وواحداً صحيحاً بال شك .أما الثالثة الباطلة  :فاألول منها تركها كلها
ووجه بطالنه واضح ألن عدم االشتغال ابلتقدم املادي يؤدي إىل الضعف الدائم
والتواكل والتكاسل وخيالف األمر السماوي يف قوله جل وعال ﴿وأ ِعدوا هل ْم ما
استط ْعت ْم ِم ْن ق هوةٍ[ ﴾...األنفال،...]٦٠ :
ْ
القسم الثاين من األقسام الباطلة أخذها ألن ما فيها من االحنطاد اخللقي
وضياع القيم الروحية واملثل العليا لإلنسانية أوضح من أبينه ويكفي يف ذلك
مافيها من التمرد على نظام السماء وعدم طاعة خالق هذا الكون جل وعال
اَّللِ ت ْفرتون[ ﴾...يونس﴿ ،]٥٩ :أ ْم هل ْم شركاء شرعوا
﴿آَّلل أ ِذن لك ْم أ ْم على ه
ه
اَّلل[ ﴾...الشورى. ] ٢١ :
هل ْم ِمن ال ِّدي ِن ما ملْ أيْذ ْن بِِه ه
والقسم الثالث من األقسام الباطلة :هو أخذ الضار وترك النافع والشك أن
هذا اليفعله من له أقل متييز  ،فتعينت صحة القسم الرابع ابلتقسيم والسرب
الصحيح .وهو أخذ النافع وترك الضار ،وهكذا كان صلى هللا عليه وسلم يفعل
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فقد انتفع حبفر اخلندق يف غزوة األحزاب مع أن ذلك خطة عسكرية كانت
هم
للفرس ،أخربه هبا سلمان فأخذ هبا ومل مينعه من ذلك أن أصلها للكفار  ،وقد ّ
صلى هللا عليه وسلم أبن مينع ودء النساء املراضع خوفاً على أوالدهن ألن العرب
كانوا يظنون أن الغيلة  " :وهي ودء املرضع" تضعف ولدها وتضره ،...وقد
انتفع صلى هللا عليه وسلم بداللة ابن األريقط الدؤيل له يف سفر اهلجرة على
الطريق مع أنه كافر فاتضح من هذا الدليل أن املوقف الطبيعي لإلسالم واملسلمني
من احلضارة الغربية هو أن جيتهد يف حتصيل ما أنتجته من النواحي املادية وحيذر
ا جنته من التمرد على خالق الكون جل وعال فتصلح هلم الدنيا واآلخرة.
واملؤسف أن أغلبهم يعكسون القضية فيأخذون منها االحنطاد اخللقي واالنسالخ
من الدين والتباعد من طاعة خالق الكون و ال حيصلون على نتيجة ا فيها من
اخل ْسران الْمبِني ﴾[ احلج:
النفع املادي فخسروا الدنيا واآلخرةٰ ...﴿ :ذلِك هو ْ
[ ،]١١ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا  .::.وأقبح الكفر واإلفالس يف
الرجل ] انتهى" . 196رحم هللا الشيخ رمحة واسعة.
وبناء على ما سبق نقول إن عالقتنا مع اآلخرين تنبين على هذه األسس:
 التميز واالستفادة :إن على املسلم أن يتميز عن غريه من العاملني يف كافة
شؤونه ،عبادة وعقيدة و تعامالً .دل على ذلك قوله تعاىل﴿ :كْن ت ْم خ ْري أ هم ٍة
هاس أتْمرون ِابلْمعر ِ
ت لِلن ِ
وف وت ْن ه ْون ع ِن الْمْنك ِر وت ْؤِمنون ِاب هَّللِ ﴾ [آل
أ ْخ ِرج ْ
ْ
عمران ،]110:وقال تعاىل ﴿ :وال جت ِادلوا أ ْهل الْ ِكت ِ
اب إِهال ِابلهِيت ِهي أ ْحسن
 196انظر :تفسري أضواء البيان ،للشيخ حممد خمتار األمني الشنقيطي ،مؤسسة الرسالة ،د ،2بريوت2007 ،
ج ،4ص 381
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إِهال اله ِذين ظلموا ِمْن ه ْم وقولوا آمنها ِابله ِذي أن ِزل إِلْي نا وأن ِزل إِلْيك ْم وإِ ٰهلنا وإِ ٰهلك ْم
وِ
اح ٌد و ْحنن له م ْسلِمون ﴾ [ العنكبوت ،] 46:وقال تعاىل ﴿ :وإِ ْذ أخ ْذان
اان وِذي الْق ْر ٰىب والْي تام ٰى
ِميثاق ب ِين إِ ْسرائِيل ال ت ْعبدون إِهال ه
اَّلل وِابلْوالِديْ ِن إِ ْحس ً
والْمساكِ ِ
ني وقولوا لِلن ِ
صالة وآتوا الهزكاة ﴾ [،البقرة.] 83:
هاس ح ْسنًا وأقِيموا ال ه
 التوفيق ،ال التلفيق :مث إن املسلم مأمور ابلتوفيق بني مبادئ الثقافة اجلديدة
املستوردة أو املكتسبة ،وبني الثقافة اإلسالمية .وهذا التوفيق ،هو ما يسمى

اليوم بعملية :إسالمية املعارف،

Islamization of

 Knowledgeأو عملية أسلمة العلوم ،أو ابألحرى أسلمة النفس (
أي اإلنسان) كما أشار إىل ذلك بعض أهل العلم ،وكما عليه العمل يف
بعض اجلامعات اإلسالمية العاملية يف ماليزاي وبعض الدول العربية .وعملية
األسلمة ،إمنا تتم بعدة طرق ووسائل ،أبرزها :عرض تلك الثقافة
التوفيق ،أوْ :
املستوردة على امليزان اإلسالمي؛ شهادة املركز (القرآن والسنة) وعلى أقوال
العلماء املعتمدين واملعتربين واملشهود هلم ابلعلم والصالح والتقوى ،مث القيام
بعملية الغربلة أو التحليل ،وإخراج كل العناصر الكفرية أو الشركية املعادية
لإلسالم ،وهبذه العملية العلمية املنهجية املركزة نكون قد وفقنا بني تلك العلوم
أو املعارف والثقافات ،ونطون قد ابتعدان عن التلفيق والغش .ولعل هذه اآلية
ِ
ِ
واب وق بائِل
الكرمية ﴿:اي أي ها النهاس إ هان خل ْقناكم ّمن ذك ٍر وأنث ٰى وجع ْلناك ْم شع ً
اَّلل علِ ٌيم خبِريٌ ﴾ [احلجرات.]13:
اَّللِ أتْ قاك ْم إِ هن ه
لِت عارفوا إِ هن أ ْكرمك ْم ِعند ه
فيها إشارة إىل هذا املع اليت أشران إليها.
 القبول ،ال الذوابن :وبناء على ما تقدم ،فإن املسلم يسلك يف ذلك منهج
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األنبياء والرسل ،املنهج الوسط ،منهج الرغبة والرهبة ،واخلشية والرجاء ،ولعل
اخلري ِ
ات وي ْدعون نا رغبًا ورهبًا
هذا البيان اإلهلي ﴿:إِ ههن ْم كانوا يسا ِرعون ِيف ْ ْ
وكانوا لنا خ ِ
اشعِني ﴾[ ،األنبياء ،]90 :فيه إشارة إىل هذا املع  .واملسلم
املثقف البصري أبمور دينه ودنياه ال يسمح لنفسه ابلذوابن يف اجملتمعات أو
الثقافات األخرى مهما كان األمر .فاإلسالم هو الدين الوحيد يف العامل الذي
حفظ وحيفظ للناس انتماءهم العرقي والقومي وجعل اختالف األلسن
واللغات واأللوان آية من آايت هللا العظام الدالة على وجوده وقدرته سبحانه.
قال تعاىل" ﴿ وِمن آايتِِه خ ْلق ال هسماو ِ
ات و ْاأل ْر ِ
اختِالف ألْ ِسنتِك ْم
ض وْ
ْ
وألْوانِكم إِ هن ِيف ٰذلِك آلاي ٍ
ت لِّْلعالِ ِمني﴾ [الروم ،]22:كما يدل على ذلك
ْ
اتريخ اإلمرباطورايت اإلسالمية يف اترخينا اإلسالمي القدمي واحلديث.
 الرفض ،ال املقاطعة :فإسالمنا أيمران بقبول الطيب من الطعام والشراب
والكالم واحلكمة واملعرفة والسلوك .وال سيما عندما نعلم أن إسالمنا قد أقر
ببعض العادات والتقاليد املوجودة لدى العرب يف اجلاهلية ،كإطعام الطعام
وإكرام الضيف ،والشجاعة .ويف العبادات مثل الطواف حول البيت والسعي
بني الصفا واملروة ،...اخل ،ولكن ليس عرايأنً وال مكاء وال تصدية ،كما أخرب
ِ
ِ ِ
تعاىل ذلك يف القرآن الكرمي ﴿ ،وما كان صالهت ْم عْند الْب ْيت إهال مكاءً
ص ِديةً فذوقوا الْعذاب ِمبا كْن ت ْم تكْفرون ﴾[ ،األنفال .] ٣٥ :وكذلك
وت ْ
ابلنسبة ملوقف املسلم املعاصر مع الغربيني ،فليس كل ما لدى الغربيني مذموماً
ومنبوذاً ،ففيهم اخلري كما فيهم الشر! ومنهم الصاحلون ومنهم دون ذلك،
طرائق قدداً! فنقبل منهم ما هو طيب شريطة أن ال يتعارض مع ديننا وسنة
نبينا ،ونرتك ما خبث منها وما مل يطب .ويف هذا العصر احلديث والراهن
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ميكن اللجوء إىل سالح املقاطعة والرفض للبضائع واملنتجات الغربية إذا رأينا
منهم إساءة وطعناً إىل مقدساتنا اإلسالمية – وما أكثرها ليالً وهناراً وما
ابشعها قصفاً ودماراً  ،197وما أكثر احلاالت واملواقف املشينة والالإنسانية
جتاه اإلسالم واملسلمني ،وآخر احلاالت إساءة كان يوم حرق املصحف
الشريف يف الوالايت املتحدة األمريكية ،واإلساءات املتكررة للرسول صلى هللا
عليه وسلم واحلرب اإلسرائيلية على أهل غزة يف فلسطني ،ومع ذلك فإن كثرياً
من املسلمني حريصون على إمضاء العقود واالتفاقيات وإبرام الصفقات
التجارية وكأن شيئاً مل حيدث!؟ حسيب هللا عليهم! وبناء على ما تقدم؛ إننا
نعتقد أن هذا هو امليزان السليم والضابط الشرعي املنصف يف تعامل املسلمني
مع اآلخرين ،وهللا أعلم.

املبحث السادس :دالئل االنفتاح يف ثقافة املسلم املعاصر
 197كما حيدث اآلن غزة فلسطني احملتلة حلظة كتابة هذه السطور بتاريخ  20.11.2012اليوم اخلامس
للقصف واالغتياالت اإلسرائيلية لألطفال والنساء والشيوخ وقيادات مقاومة احلركة اإلسالمية ( محاس ) ،وقد
أغتيل ق بل مخسة أايم القائد املناضل أمحدي اجلعربي رمحه هللا رمحة واسعة ،والعامل اإلسالمي والعريب يكتفي
ابلشجب واإلدانة.
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يف هذا املبحث نود أن نقرر ابتداء يف هذا املقام أبن ثقافتنا اإلسالمية فوق
كل ما مت ذكره سلفاً ترفض أن تذوب يف ثقافات اآلخرين .إهنا تقاوم تيار "
العوملة" املتطرفة ،و" التغريب" املتطرف ،وهذا ال يعين أهنا منغلقة على نفسها،
ولكنها منفتحة على اآلخر بضوابط وأصول .ولتأصيل هذه املسألة من الناحية
القرآنية أشار العلماء إىل أن القرآن الكرمي من خصائصه:
 -1مصدق ومهيمن :يدل على ذلك قوله تعاىل﴿ :وأنزلْنا إِلْيك الْ ِكتاب
ِ
ِ
ِاب ْحل ِّق مص ِّدقًا لِّما ب ْني يديْ ِه ِمن الْ ِكت ِ
اَّلل
احكم ب ْي ن هم ِمبا أنزل ه
اب ومهْيمنًا علْيه ف ْ
وال ت تهبِع أهواءهم ع هما جاءك ِمن ْ ِ
ِ
ِ ِ
اجا ول ْو شاء
احل ِّق لك ٍّل جع ْلنا منك ْم ش ْرعةً ومْن ه ً
ْ ْ ْ
اَّلل جلعلكم أ همةً و ِ
احدةً وٰل ِكن لِّي ْب لوك ْم ِيف ما آاتك ْم﴾ [ ،املائدة .]48 :والقرآن
ه
ْ
الكرمي جاء مؤكداً ومهيمناً وحاكماً على تلك الكتب السابقة ،ملا ورد فيها من
العقائد واحلقائق األصيلة ،ومصححاً ملا وقع فيها من التحريفات العقدية.
 -2اإلسالم أبقى الصاحل واملفيد من أخالق اجلاهلية :والرسول صلى

هللا عليه وسلم مل يلغ كل ما كان عند العرب يف اجلاهلية .األعراف واملعامالت
الصاحلة أبقاها ،مثل عبادة احلج اليت توارثها العرب من ملة أبينا إبراهيم عليه
السالم ،والطواف والسعي بني الصفا واملروة .كما أن اإلسالم أبطل الطواف
حول البيت يف حالة العري ،ألن العرب كانوا يقولون ال نطوف ابلبيت بثياب
عصينا هللا فيها ! ويف الزواج كان عند العرب أربعة أنواع من األنكحة كما ذكر
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ذلك اإلمام البخاري ،واإلسالم أبطلها وأبقى واحداً منها ،هو الذي عليه عمل
املسلمني اليوم...اخل ،ولعل قوله صلى هللا عليه وسلم [ :إمنا بعثت ألمتم مكارم

األخالق] فيه داللة واضحة هلذا املع اليت أشران إليها.
مشروعية اقتباس ما عند الغري :فقد أجاز العلماء اقتباس ما عند
-3
اآلخرين من أعراف وعادات وأعمال وأنظمة ومشروعات انفعة للمسلمني ،ما
دامت ال تتعارض مع عقيدة اإلسالم أو شريعته أو أخالقه .فقد اختذ الرسول
صلى هللا عليه وسلم خامتاً خلتم رسائله وكتبه ،كما يفعل امللوك واألعاجم ،وذلك
عندما أراد أن يكتب إىل األعاجم الرسائل فقال الصحابة أبهنم ال يقبلون كتاابً
إال وعليه خامت .كما أن سلمان رضي هللا عنه اقرتح على الرسول والصحابة حفر
اخلندق يف غزوة األحزاب ،فأخذ الرسول صلى هللا عليه وسلم مبشورته .وعمر بن
اخلطاب اقرتح تدوين الدواوين أتسياً حبضارة األمم األخرى ،كما أنه رضي هللا
استجاب لعمل أتريخ املسلمني ،فاختار أن تكون بدابته اهلجرة النبوية ،ولعل
واب وق بائِل لِت عارفوا[ ﴾ ...احلجرات ،]13:فيه
البيان اإلهلي... ﴿:وجع ْلناك ْم شع ً
إشارة واضحة إىل هذا املع  ،ألن من مقتضيات التعارف :االستفادة املتبادلة من
الدول واحلضارات يف كافة اجملاالت؛ ما عدا العقيدة والعبادة واألخالق
اإلسالمية .فاملسلمون استفادوا من غريهم قدمياً وحديثاً ،كما أن غري املسلمني
أيضاً استفادوا من املسلمني قدمياً أكثر ،ويف الوقت الراهن األمر على العكس
متاماً؛ أصبح املسلمون متأثرين أبخالقيات وتصرفات وعادات غري املسلمني
بشكل جنوين! ح ّدث وال حرج ،وال حول وال قوة إال ابهلل.198

198

انظر املراجع السابقة بشيء من التصرف
342

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

شرع من قبلنا :لقد قرر األصوليون أنه دليل معترب ما مل أيت يف شرعنا
-4
ما ينسخه ،وإال ملاذا جاء ذكره يف القرآن؟ ومن هنا استدلوا على ضرورة اتصاف
املرشحني لألعمال والوظائف ابلقوة واألمانة معاً ،استدالالً مبا ذكره القرآن من
ت ِ
ِ
استأْج ْرت
قول ابنة الشيخ الكبري ﴿:قال ْ
استأْج ْره إِ هن خ ْري م ِن ْ
ت إِ ْحداُها اي أب ْ
الْق ِوي ْاأل ِمني﴾[ ،القصص.]26:
وحكى هللا عزوجل لنا قصة امللك طالوت يف بين إسرائيل .قال تعاىل:
-5
ا يكون له الْم ْلك
﴿وقال هل ْم نبِي ه ْم إِ هن ه
اَّلل ق ْد ب عث لك ْم طالوت ملِ ًكا قالوا أ هٰ
علي نا و ْحنن أحق ِابلْم ْل ِ
اصطفاه علْيك ْم
ك ِمْنه وملْ ي ْؤت سعةً ِمن الْم ِال قال إِ هن ه
اَّلل ْ
ْ
اَّلل و ِاس ٌع علِ ٌيم﴾ [البقرة:
وزاده ب ْسطةً ِيف الْعِْل ِم و ْ
اَّلل ي ْؤِيت م ْلكه م ْن يشاء و ه
اجلِ ْس ِم و ه
 ،]٢٤٧فاستدل بعض أهل العلم على أن امللك أو القائد جيب أن يكون قوايً
وعاملاً حىت يقوى على إدراة أمر العباد والبالد بصورة جيدة وموفقة .ويف سورة
يوسف أحكام كثرية استنبط منها العلماء كثرياً من املصاحل الشرعية املرسلة حلفظ
األداين والنفوس والعقول واألنساب واألموال من قوله تعاىل﴿ :قال ت ْزرعون سْبع
دمت فذروه ِيف سنبلِ ِه إِهال قلِ ًيال ِّها أتْكلون ﴾ [ ،يوسف:
ِسنِني دأ ًاب فما حص ْ
ِ ِ
يما﴾ [النساء:
 ،]47وقوله تعاىل...﴿ :وال ت ْقت لوا أنْفسك ْم إِ هن ه
اَّلل كان بك ْم رح ً
 ،]٢٩كما استنبط العلماء قواعد دينية سامية  199من مثل قول سيدان يوسف
اجع ْل ِين عل ٰى خزائِ ِن ْاأل ْر ِ
ظ علِ ٌيم﴾ [ ،يوسف،]55:
ض إِِّين ح ِفي ٌ
للملك ﴿ :قال ْ
مشروعية طلب اإلنسان للوالية إذا علم أنه هلا أهل ،وليس من يقوم مقامه يف

 199للتوسع...انظر :عزام ،عبد العزيز حممد؛ القواعد الفقهية( ،دار احلديث ،القاهرة ،د،)2005 ،1
ص78-25:
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العدل واإلصالح وتوصيل احلقوق إىل الفقراء. 200..
 -6املسلم يلتمس احلكمة من أي وعاء خرجت :املسلم احلق يعلم علم
اليقني أن هللا عز وجل ورسوله صلى هللا عليه وسلم أمراه أن يلتمس احلق يف آفاق
الكون ويف أعماق النفس اإلنسانية أو يف التاريخ البشري ،قال تعاىل﴿ :وِيف
ت لِّْلموقِنِني وِيف أنف ِسكم أفال ت ب ِ
ْاأل ْر ِ
صرون﴾[ ،الذارايت،]21-20 :
ض آاي ٌ
ْ
ْ
وقال تعاىل﴿ :سن ِري ِهم آايتِنا ِيف ْاآلف ِ
اق وِيف أنف ِس ِه ْم ح ه ٰىت ي ت ب هني هل ْم أنهه ْ
احلق أوملْ
ْ
يك ِ
ْف بِربِّك أنهه عل ٰى ك ِّل ش ْي ٍء ش ِهي ٌد﴾ [ ،فصلت .]53 :والقرآن الكرمي يقرر
لنا أن احلق قد ينطقه غري املؤمنني ،و يؤخذ عنهم بغض النظر عمن قاله ،فالعربة
ت إِ هن الْملوك إِذا دخلوا ق ْريةً أفْسدوها
مبا قيل وليس مبن قال ،قال تعاىل﴿ :قال ْ
وجعلوا أ ِعهزة أ ْهلِها أ ِذلهةً وك ٰذلِك ي ْفعلون ﴾ [ ،النمل ،]34:ونقل لنا القرآن
الكرمي قول امرأة العزيز حني قالت ﴿:وما أب ِرئ ن ْف ِسي إِ هن النه ْفس أل همارةٌ ِابلس ِ
وء
ّ
ِ
ور هرِح ٌيم ﴾[،يوسف ،]53 :وبعض املفسرين مالوا إىل
إِهال ما رحم رِّيب إِ هن رِّيب غف ٌ
أنه من كالم يوسف ،ولكن السياق القرآين يقطع أبنه من كالم امرأة العزيز.
 -7املنافق قد يقول كلمة احلق ،كما جاء ذلك يف سنن أيب داود من
حديث معاذ بن جبل ،قال صلى هللا عليه وسلم " :إايكم وما ابتدع ،فإن ما
ابتدع ضاللة ،وأحذركم من زيغ احلكيم ،فالشيطان قد يقول كلمة الضاللة على
لسان احلكيم ،وقد يقول املنافق كلمة احلق" .201
 -8ثقافة ترحب ابحلوار :والقرآن الكرمي حافل ابحلوار بني األنبياء
 200القرضاوي ،يوسف ،ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،ص  ..43-38بتصرف يسري ،وثقافة الداعية،
للقرضاوي ،ص 72 - 52
 201املرجع السابق ،ص 43-38
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وأقوامهم ،مثل إبراهيم عليه السالم مع قومه يف سورة األنعام وسورة األنبياء
والشعراء وحواره مع أبيه يف سورة مرمي ،وحوار شعيب مع قومه يف سورة هود،
وحوار موسى عليه السالم مع فرعون ،وحوار هللا عز جل مع املالئكة واملشركني..
قال تعاىل ﴿ :وإِ ْذ قال ربك لِْلمالئِك ِة إِِين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاأل ْر ِ
ض خلِيفةً قالوا أ ْجتعل
ّ
فِيها من ي ْف ِسد فِيها ويس ِفك ِّ
الدماء و ْحنن نسبِّح ِحب ْم ِدك ون ق ِّدس لك قال إِِّين
ْ
ت ملِ
أ ْعلم ما ال ت علمون ﴾ [،البقرة ،]30 :وقال تعاىل ﴿ :إِ ْذ قال ِألبِ ِيه اي أب ِ
ْ
ت عبد ما ال يسمع وال ي ب ِ
صر وال ي ْغ ِين عنك شْي ئًا﴾ [مرمي ،] 42:وقال تعاىل:
ْ
ْ
ْ
اَّلل أيْمركم أن ت ْذحبوا ب قرًة قالوا أت ت ِ
هخذان هزًوا قال أعوذ
﴿وإِ ْذ قال موس ٰى لِق ْوِم ِه إِ هن ه
ْ
اجل ِ
اهلِني ﴾ [ ،البقرة،]67:و غريها من اآلايت القرآنية
ِاب هَّللِ أ ْن أكون ِمن ْ
املتعلقة هبذا الشأن ،ال يسمح املقام لسردها.
 -9ثقافة تؤمن ابلتجديد :وقد جاء يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قوله  ":إن هللا يبعث هلذه األمة على رأس كل مائة سنة من جيدد هلا
دينها "  ،202والتجديد يكون :بتجديد الفهم له ،وجتديد اإلميان به ،والفقه فيه،
وجتديد العمل وااللتزام أبحكامه ،وجتديد الدعوة إليه .وعرف التاريخ اإلسالمي
اجملددين من علمائها وخلفائها مثل عمر بن عبد العزيز ،واإلمام الشافعي الواضع
لعلم أصول الفقه ،والغزايل الذي أحيا هللا به علوم الدين ،وابن تيمية وابن
القيم...إخل ،وجتديد الدين ال بد أن يكون من داخله وأبدواته ،وعن طريق

 202أخرجه أبوداود يف السنن رقم ، 4291وقال يف الصحيحة رقم ( 599والسند صحيح رجاله ثقات
رجال مسلم(
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علمائه ،واالجتهاد احلق من أهله .203
وأهل االجتهاد يف الدين معروفون ،ال أبلقاهبم ،وال أبزايئهم ،وال بشهاداهتم،
ولكنهم من توفرت فيهم الشرود العلمية واألخالقية املعروفة يف أصول الفقه،
بغض النظر عن عرقه أو جنسيته .ويف وقتنا الراهن جدد هللا عز وجل دين
اإلسالم بعلماء أجالء املشهود ابلعلم والصالح والفضل واإلمامة يف الدين،
فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديالً؛ مثل العالمة الشيخ عبد
العزيز بن ابز ،والشيخ العالمة حممد بن عثيمني ،واإلمام أبو احلسن الندوي،
واألستاذ املودودي ،واألستاذ سيد قطب ،واإلمام رشيد رضا ،والشيخ احملدث
انصر الدين األلباين ،والشيخ احملدث عبد القادر األرنؤود ،والشيخ العالمة
واملفكر حممد الغزايل ،وغريهم كثريون.
ومن األحياء الشيخ الداعية اإلمام الدكتور يوسف القرضاوي ،والشيخ
احملقق واحملدث شعيب األرنوؤد ،والشيخ الداعية الدكتور سلمان العودة والشيخ
الداعية الدكتور عائض القرين ،والشيخ األستاذ الدكتور صالح عبد الفتاح
اخلالدي ،والشيخ األستاذ الدكتور فهد بن عبد الرمحن الرومي ،والشيخ العالمة
حممد خمتار الشنقيطي ،والشيخ العالمة حممد علي الصابوين ،والشيخ الدكتور
عبدالرمحن السديس ،والشيخ الدكتور حممد العريفي ،والشيخ األستاذ الدكتور
حممد عدانن زرزور ،والشيخ األستاذ الدكتور حممد سعيد رمضان البوطي وغريهم
كثريون .رحم هللا األموات منهم وحفظ األحياء .فلهؤالء األقطاب دور كبري
وابرز يف صحوة األمة اإلسالمية وإحياء العلوم الشرعية والدفاع عن املقدسات
 203أاب حسني ،فهد بن سعد؛ كيف نفهم التيسري -وقفات مع كتاب( افعل وال حرج ) (،دار احملدث
للنشر الرايض ،،د 1428 ،1ه ) ،ص 111-109
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اإلسالمية ،وهللا أعلم.
املبحث السابع :االنفتاح احملذور
يف هذا املبحث نود أن نقف على بعض املعامل اهلامة فيما يتعلق بضوابط
يتوُهن متوهم أبننا من دعاة الليربالية املنفلتة
وأصول االنفتاح على اآلخر ،كي ال
ّ
عياذا ابهلل .فنقول إن املسلم احلقيقي منفتح على اآلخر ،ولكن بشرود وضوابط
حىت يكون انفتاحه انفعاً ومأموانً على عقله ونفسه ودينه وعقيدته .وفيما يلي
بعض شرود االنفتاح على اآلخر أو االنفتاح احملذور .فالعلماء حيذرون من:
 .1االنفتاح قبل النضج :فمن كان ضعيفاً ،قليل اخلربة ،ضعيف العلم،
سطحي الشخصية ،ال جيوز له أن ينفتح على اآلخر يف ثقافته أو علمه أو
قبول ما لديه ،وإال سقط يف أول الطريق ويكون هو الضحية للغزو الفكري
أو التبشريي والتنصريي أو العلماين املعاصر ،كما ورد يف بعض اآلاثر من أن
النيب صلى هللا عليه وسلم منع عمر بن اخلطاب من النظر يف صحائف
التوراة ،خشية تسرب الشكوك إىل إميانه ،ألنه كان يف بداايت عهده من
اإلسالم .ومن هنا نصح العلماء يف عدم ابتعاث أوالدهم إىل اخلارج قبل
النضج أو التخرج من اجلامعات يف بالدهم ،حفاظاً على عقيدهتم ،ألنه
خيشى عليهم أن تغزو عقوهلم الشبهات ،وتغزو قلوهبم الشهوات .وكذلك
ننصح يف هذ األايم بعدم االنفتاح املطلق ملشاهدة بعض الربامج اهلدامة يف
القنوات الفضائية ،ومواقع اإلنرتنت ،لكثرة ما يعرض فيها من غث ومسني.
لقد شاهدان أبم أعيننا يف مقابالت شخصية وحوارات علمية لبعض الدعاة
اجلدد يف الفضائيات مع املخالفني ،كان اخلصم فيها أشد أتثرياً وأقوى برهاانً
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من الداعية املسلم!! فأمثال هؤالء ال جيوز هلم أن يعتلوا هذه املنابر اإلعالمية
العاملية .فحذا ِر حذا ِر من هذه املغرايت اإلعالمية ،ألهنم يف حاالت كثرية
يتعمدون من اختيار الشخصية اإلسالمية غري كفء ملثل هذه احلوارات!!
ولعل قوله تعاىل ﴿ :اي أي ها اله ِذين آمنوا خذوا ِح ْذرك ْم [ ﴾...النساء،]٧١ :
ِ
اخلْي ِل ت ْرِهبون بِِه
استط ْعت ْم ِم ْن ق هوةٍ وِم ْن ِراب ِد ْ
وقوله تعاىل ﴿ :وأعدوا هل ْم ما ْ
اَّلل ي ْعلمه ْم[ ﴾...األنفال:
اَّللِ وعد هوك ْم وآخ ِرين ِم ْن دوهنِِ ْم ال ت ْعلموهنم ه
عد هو ه
 ،]٦٠فيه إشارة إىل هذا املع عندما نراعي األبعاد والدالالت الفكرية
والعلمية لآليتني ،وهللا أعلم.
 .2االنفتاح املتساهل يف األخذ واالقتباس :واملقصود هبذا النوع؛ هو االنفتاح
املتساهل الذي ال حدود له وال ضوابط ودون البحث عما يصح وما ال
يصح ،وما ينفع وما يضر ،وما حيتاج إليه وما ال حيتاج إليه ،وما يتفق مع
كتاب ربنا وسنة نبينا وما ال يتفق .وقد أتى على األمة اإلسالمية حني من
الدهر وهم مل حيسنوا فهم هذا النوع من االنفتاح ،وهذا ما عرف ب :
االسرائيليات ،اليت راجت كثرياً يف كتاابت العلماء ،من املفسرين وغريهم،
ومل أيخذوا منها الصحيح من املنقول أو الصريح من املعقول .وهذا النوع من
س يف كتاابت املسلمني،
الغزو الفكري أو الثقايف اليهودي منذ قدمي الزمن د ّ
والقرآن الكرمي قد سجل عليهم حتريفهم لكتبهم ،قال تعاىل ﴿ :أف تطْمعون
أ ْن ي ؤِمنوا لكم وق ْد كان ف ِريق ِمْن هم يسمعون كالم هِ
اَّلل مثه حيِّرفونه ِم ْن ب ْع ِد ما
ْ
ْ
ٌ ْ ْ
عقلوه وه ْم ي ْعلمون ﴾ [ البقرة ،]75 :وقال تعاىل ﴿ :وهد كثِريٌ ِّم ْن أ ْه ِل
اب لو ي ردونكم ِمن ب ع ِد إِميانِكم كفهارا حس ًدا ِمن ِع ِ
ِ ِ
ند أنف ِس ِهم ِّمن ب ْع ِد
ّ ْ
ّْ
الْكت ْ
ْ ً
اَّلل عل ٰى ك ِّل ش ْي ٍء
ما ت ب هني هلم ْ
اَّلل ِأب ْم ِرهِ إِ هن ه
اصفحوا ح ه ٰىت أيِْيت ه
احلق ف ْ
اعفوا و ْ
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ق ِد ٌير ﴾ [ ،البقرة ،] 109:وجه الداللة هو إثبات نسبة التحريف إليهم،
كما أن قوله تعاىل﴿ ي ردونكم﴾ ،فيه داللة واضحة على استمرارية
احملاوالت التضليلية والتشكيكية لإلسالم واملسلمني يف كل عصر ومصر.
ولقد أحسن أستاذي وشيخي رمحه هللا يف مرحلة واملاجستري
204
والدكتوراه  ،عندما دعا إىل إسقاد هذا النوع من املصادر التفسريية مبيناً
علة ذلك قلة املتخصصني يف التاريخ اإلسالمي املعاصر ،وجهل الباحثني يف
الدراسات القرآنية ابألخبار اإلسرائيلية ،فإذا كان يعز وجود العلماء بتاريخ
بين إسرائيل يف عصر شيخ اإلسالم بن تيمية ،فعصران من ابب أوىل حدث
وال حرج! فاألسلم لديننا وكتاب ربنا يف هذا العصر عدم االلتفاف إىل أخبار
ومصادر إسرائيلية ،إال من كان متمكناً من ذلك من أمثال العالمة الدكتور
عبد الوهاب املسريي رمحه هللا ،وإال ما وافق ذلك يف شرعنا ،وإال فال .205

 .3االنفتاح املبهور بثقافة الغري :وهذا االنفتاح أيضاً ال جيوز أبن تضخم ما
عند اآلخر وتشعر أنت ابلدونية جتاهه ،حىت تعتقد أن كل ما قاله اآلخر هو
الصواب وكل ما فعله هو مجيل ،وكل ما قاله هو صدق ،...وهذه النظرة
نوع من ( التأليه) ابلفعل أو رمبا ( أتليه ) ابلقول .ولألسف حدث هذا يف
اتريخ املسلمني مرتني؛ مرة عندما متت ترمجة الفلسفة اليواننية من قبل
املسلمني فانبهر املسلمون هبا واعجبوا هبا يف العلوم الطبيعية والرايضية،
 204هو األستاذ الدكتور عبد القهار العاين من حمافظة األنبار من العراق .رمحه هللا رمحة واسعة وغفر لنا له
ومجعنا هللا يف جنات النعيم.
 205حول هذه املسائل وما شاهبها...انظر :أسباب اخلطأ يف التفسري – دراسة أتصيلية ،للدكتور طاهر
حممود حممد يعقوب ،دار بن اجلوزي ،د 1425 ،1ه الدمام ،املمكلة العربية السعودية ،ج351 - 80 ،1
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حيث كانت هذه الفلسفة خملوطة ابلقضااي امليتافيزيقية واملتعلقة
ابأللوهية ،...واملرة الثانية انبهر املسلمون ابلثقافة الغربية احلديثة اليت غزت
أمتنا يف عقر دارها ابسم االستعمار بوسائل متنوعة ومتعددة.
وقد ساعد على هذا الغزو ختلف املسلمني يف االجتهاد والصناعة
واالبتكار ،وشاعت أفكار مقلوبة لدى املسلمني،
 وفهموا ( القدر ) على أنه ( اجلرب)! وفهموا (التوكل ) على أهنا (التواكل )! وفهموا (القناعة ) على أنه ( الرضا ابلدون )! وفهموا ( الصرب ) على أهنا ( اخلنوع للطغيان )! و(التقوى) على أنه (الدروشة )! و(الزهد ) على أنه ( إمهال احلياة )! وفهموا ( الشورى) على أهنا ( ُم ْعلمة ال ُملزمة )! وفهموا (قوامة الرجل ) على أهنا ( قهر للمرأة )!وأتثري الثقافة الغربية يف العصر احلديث على الناس هو أتثري واضح
وكاسح يف اجلماهري ويف الطبقات املختلفة من الناس لألسف الشديد .وعلى
الدعاة وحراس العقيدة أن يقفوا هلا ابملرصاد ،ملواجهة هذا اخلطر وفق
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األسس والضوابط اليت ذكرانها يف هذه الدراسة .206
وما نشاهده يف هذه األايم من الغزو الثقايف واألخالقي والعري املباشر
يف بعض القنوات العربية املعروفة وأكثر مشاهدة ( قناة س  ،1وقناة س ،2
وقناة س  ،3وقناة س  ،4وقناة س أكشن!!...؟؟) ومتابعة من اجلماهري
العربية واإلسالمية يف العامل والشرق األوسط للمسلسالت املكسيكية والرتكية
دون مراقبة شرعية ما يعرض ويشاهد .فأين الغيورون لإلسالم!؟ أين محاة
اإلسالم وحراس العقيدة؟! حسيب هللا عليهم ،وال حول والقوة إال ابهلل العلي
العظيم .ولعل هذه اآلايت فيها إشارات إىل هذا املع  .قال تعاىل ﴿ :وال
حيزنْك ق وهلم إِ هن الْعِهزة ِهَّللِ ِ
مج ًيعا هو ال هس ِميع الْعلِيم﴾[ يونس ،]٦٥ :وقوله
ْ
ْ ْ
ِ
ِ ِِ ِ ِ
صعد الْكلِم الطهيِّب والْعمل
تعاىل﴿ :م ْن كان ي ِريد الْعهزة فللهه الْعهزة مج ًيعا إِلْيه ي ْ
ِ
ال ه ِ
ِ
اب ش ِدي ٌد ومكْر أوٰلئِك هو
صالح ي ْرف عه والهذين ميْكرون ال هسيِّئات هل ْم عذ ٌ
ي بور﴾[ فاطر ،]١٠ :وقال تعاىل ﴿ :اي أي ها اله ِذين آمنوا ال ت ت ِ
هخذوا الْي هود
والنهصار ٰى أ ْولِياء ب ْعضه ْم أ ْولِياء ب ْع ٍ
اَّلل ال
ض وم ْن ي ت وههل ْم ِمْنك ْم فِإنهه ِمْن ه ْم إِ هن ه
ي ْه ِدي الْق ْوم الظهالِ ِمني﴾[ املائدة ،]٥١ :وقوله عز جل﴿ :وال ت ْركنوا إِىل
اله ِذين ظلموا ف تم هسكم النهار وما لكم ِمن د ِ
اَّللِ ِم ْن أ ْولِياء مثه ال
ون ه
ْ ْ
ت ْنصرون﴾[ ،هود ،]١١٣ :وغريها من اآلايت القرآنية؛ فيها إشارات
واضحة حملاربة تلك املعاين امليؤوسة واملثبطة للمسلمني ،وهللا أعلم.

206

 :القرضاوي ،يوسف؛ ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،ص  ،79-71ونظر :اب دحدح علي عمر

وزمالؤه ،الثقافة اإلسالمية ،ص ،103-85
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اخلامتة ونتائج البحث
ويف ختام هذه الدراسة أمحد هللا عز وجل على توفيقه وامتنانه إلعداد هذه
الدراسة وإعداد النظر فيها مرة بعد أخرى حىت خرجت هبذه الصورة اليت هي
عليها ،وابلطبع ال نزعم الكمال والنضج ،إذ اجملال مفتوح لإلضافة والتعقيب
املزيد .وال يسعين يف هذه العجالة إال أن أتقدم ابلشكر اجلزيل والثناء الوفري
والعطر لكل من أصحاب الفضيلة؛ الزميلني العزيزين واألستاذين اجلليلني من
تركيا ،فضيلة الشيخ واملريب اجلليل واألستاذ الدكتور علي إحسان ابال حفظه هللا،
أستاذ الفقه واألصول املشارك ،وفضيلة األستاذ الدكتور حممد آيدين أستاذ
التفسري وعلوم القرآن؛ كالُها بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر،
فأان لفضيلتهما شاكر ومقدر ما دمت حياً ،فلوال مالحظتهما العلمية القيمة
وتقييمهما العلمي واملنهجي هلذه الدراسة ملا خرجت هبهذه الصورة ،فجزاُها هللا
خري اجلزاء يف الدنيا واآلخرة .هذا ،ومن النتائج العلمية اليت توصلت إليها يف هذه
الدراسة أذكر ما يلي:
 -1بينت الدراسة كثافة جهود العلماء واملفكرين املسلمني يف أتصيل مسألة
الثقافة اإلسالمية لغة واصطالحاً وعالقتها ابلعلم واملدنية واحلضارة
اإلسالمية ،ومصادرها وعالقتها ابلثقافات األخرى وموقفها منها.

 -2متخضت من الدراسة القيم العليا اإلسالمية واملعاين الدينية السامية
واخلصائص الرابنية للثقافة اإلسالمية.
 -3أظهرت الدراسة قدرة الثقافة اإلسالمية على التفاعل احلضاري ومواكبة
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األحداث املعاصرة.
 -4أثبتت الدراسة عظمة الشريعة اإلسالمية متمثلة يف وحيها املنزل ( القرآنن
والسنة ) وهدي السلف الصاحل على توجيه وضبط سلوك وثقافة
املسلم املعاصر.
 -5كما توصلت الدراسة إىل بيان مقومات ومعامل ثقافة املسلم املعاصر.
 -6إن ثقافتنا اإلسالمية هبذه املفاهيم ،ويف ضوء هذه الضوابط جيب أن
تكون ثقافة املسلمني يف كل عصر ومصر ،جعلنا هللا من املثقفني
الرابنيني إنه تعاىل مسيع قريب جميب.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
وكتبه الفقري إىل عفو مواله يف كل أحواله
خادم القرآن والسنة :الدكتور خريالدين خوجة ( الكوسويف )
Email:drhafezi68@gmail.com
www.drhafezi.net
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة قطر
2012/11/21
الدوحة – قطر
ومتت مراجعة الدراسة قبل النشر جمدد ضحوة يوم اجلمعة 2016-08- 2
بدوحة اخلري والربكة قي قطر

353

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

354

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

بعض املعاين املنسية للوسطية اإلسالمية يف املدارس
واجلامعات العربية
( مقارنة ابلتجربة التعليمية الياابنية )
ورقة علمية قدمت يف املؤمتر العاملي بعنوان:
الوحي والعلوم يف القرن الواحد والعشرين
والذي عقده قسم دراسات القرآن والسنة -كلية معارف الوحي
والعلوم اإلنسانية
اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي
بتاريخ  15-13مارس  2015م
بقلم
الدكتور خريالدين خوجة ( الكوسويف )
أستاذ التفسري وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية املشارك
كلية اجملتمع – قطر

2014
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ملخص البحث

املعاين املنسية للوسطية اإلسالمية يف املدارس واجلامعات العربية

( مقارنة ابلتجربة التعليمية الياابنية )
األصالة ضرورية لكل أمة ،وهي ألمتنا املسلمة أكثر أُهية وضرورة.
هي قائمة على الكتاب والسنة وسرية السلف الصاحل ،وهي تعين عودة
األمة إىل جذورها الثابتة والراسخة ،ألهنا أمة متميزة برسالتها ودورها
وشخصيتها .فاألصالة تعريف ألبناء األمة إبسالمهم وحتصني هلم من
هجوم األعداء .ولقد ميز هللا عز وجل هذه األمة إبسالمها ومنهاجها،
وأبحكامها وتشريعاهتا وقرآهنا وقبلتها ،وجعلها األمة الوسط والشاهدة على
األمم واألفكار واملناهج واملبادئ .لقد أمجع العلماء أ ّن األصالة ال تعين
كل ما عند اآلخرين؛ بل ذكروا أن موقف املسلم جتاه الثقافات
رفض ه
كل ما عند
والتجارب األخرى له أربعة مواقف ال خامس هلا :إما أن يقبل ه
كل ما عند
اآلخر انفعه وضاره ( موقف القبول والذوابن) ،وإما أن يرفض ه

اآلخر انفعه وضاره (موقف الرفض واملقاطعة) ،وإما أن يقبل ضاره
ويرفض انفعه (موقف التجرد واالنسالخ واهلبوط إىل اهلاوية) ،وإما أن
يقبل انفعه ويرفض ضاره (موقف التميز واالستفادة ) .وما من شك أن
املوقف السليم والصحيح واملقبول هو آخر هذه املواقف .ووسطية هذه
األمة جعلتها أمة الدعوة والقيادة ،وأمة التوجيه والسيادة ،وأمة التقومي
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والشهادة وقد ذكر أهل العلم أ ّن من أبرز معاين الوسطية :التوازن
والتعادل ،واستقامة املنهج ،دليل اخلريية ومظهر الفضل والتمييز،
األمان والبعد عن اخلطر ،دليل القوة ومركز القوة ،مركز الوحدة ونقطة
التالقي لألطراف...إخل .وال ضري يف هذا املقام أن نضيف إىل املعاين
السابقة معان أخرى قريبة منها واليت هلا عالقة وطيدة هبا مثل :اإلتقان

واإلبداع واإلخرتاع ،فحىت تكون قوايً ومتميزاً ودليالً خريايً لغريك ،آمناً
وساملاً من األضرار واالنتقادات ،ال بد أن تكون متقناً يف عملك ،مبدعاً
يف فكرتك .وإذا كان للوسطية كل هذه املعاين واملزااي ،فاملتوقع أن تتجلى
هذه املزااي وأن ترى نتائجها وبركاهتا على كافة املستوايت واجلوانب ألمتنا
العربية واإلسالمية؛ اجلانب العملي والرتبوي والتعليمي واألخالقي
واالقتصادي والسياسي والثقايف والصناعي والتكنولوجي .غري أن أمتنا
العربية واإلسالمية ومؤسساهتا التعليمية والرتبوية فشلت يف حتقيق تلك
املعاين واألهداف بسبب مرورها هبزات واضطراابت فكرية وتصورات علمية
واجتماعية وثقافية وسلوكية وحضارية وتربوية وتعليمية مفاجئة ،بني فينة
وأخرى ألسباب وعوامل داخلية وخارجية معروفة وجمهولة .فهي حباجة إىل
املراجعة ونقد الذات واالستفادة من جتارب اجلامعات واملدارس العاملية
األخرى والتعاون معها ،حىت حتمي نفسها وطالهبا من العواقب الوخيمة
لتلك اهلزات الفكرية والثقافية والتعليمية والرتبوية.
هذه الورقة هتدف إىل تسليط األضواء على التجربة التعليمية الرتبوية يف
الياابن وسر تفوق وجناح طالهبا وأساتذهتا يف املدارس واجلامعات وعالقة
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هذه التجربة بتلك املعاين املغيبة للوسطية لكي تتضح لنا تلك املعاين
املنسية وحقيقة حالة املدراس واجلامعات العربية.

الكلمات املفتاحية :الوسطية – الرتبية – القرآن – التعليم – االتقان –

الياابن  -اإلسالم
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بسم هللا الرمحن الرحيم
متهيد
احلمد هلل الذي علم ابلقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم .احلمد هلل القائل﴿
قل هل يست ِوي اله ِذين ي ْعلمون واله ِذين ال ي ْعلمون إِهمنا ي تذ هكر أولو ْاأللْب ِ
اب﴾
ْ ْ ْ
[ الزمر ،] 9:والصالة والسالم على معلم الناس اخلري سيد األنبياء
واملعلمني واملربني سيدان ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه األطهار وامليامني،
ومن اهتدى هبديه واسنت بسنته إىل يوم الدين ،أما بعد؛
فلقد زرع هللا عز وجل يف صدري جبانب ختصصي يف التفسري
والدراسات القرآنية حب االهتمام ابجلانب الرتبوي والتعليمي يف املدارس
واجلامعات .وأايم وجودي يف جنوب شرق آسيا يف ماليزاي  207وفقين هللا
عز وجل قبل بضع سنوات أن أكتب رسالة عن املدارس الذكية النموذجية
يف ماليزاي وأثر أنظمتها الفعالة يف ختريج األجيال املنشودة Smart
 ،Schools in Malaysiaوطبعت هذه الرسالة يف املدينة املنورة
عام 2009م ،وانلت إعجاب بعض القراء.
مث حطت يب الرحال إىل جامعة طيبة ابملدينة املنورة لفرتة زمنية غري
قصرية وتشرفت بتعليم وتربية إخواين الطلبة و أخوايت الطالبات يف العديد
من الكليات و ألفت رسالة عن آداب متعلم القرآن و معلمه .كما أين يف
درست عدداً من املواد اإلسالمية يف التخصص
هذه اجلامعة املباركة ّ
 207مرحلة التعلم والتعليم يف الدراسات العليا -املاجستري والدكتوراه يف قسم دراسات القرآن والسنة  -كلية
معارف الوحي والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية العاملية بكواال ملبور 2004 – 1997
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وخارجه .ومن املواد خارج التخصص كانت مادة  :الثقافة اإلسالمية
وكانت موضوعات املقرر واقعية عصرية دينية وفكرية .ومن املوضوعات
الفكرية والدينية كان موضوع :الوسطية :حقيقتها ،ضرورهتا ،فضلها،
أثرها...اخل .ومن املوضوعات األخرى كان أيضاً موضوع :التطرف
واإلرهاب :خطره وأثره السيء يف الشباب واألمة ،ومعاجلته من وجهة

النظر القرآنية والسنة النبوية واجلهود الدبلوماسية.
مث إن هللا عز وجل وفقين إلعداد دراسة حول خطر التطرف واإلرهاب
ومعاجلته من منظور القرآن الكرمي والسنة النبوية ونشرت هذه الدراسة يف
جملة علمية حم ّكمة  ،208تناولت فيها نصوص القرآن والسنة حول موضوع
الوسطية.
وخالل فرتة العمل ابجلامعة رأيت أنظمة التعليم يف الوطن العريب قد
شهدت وما تزال تشهد جهوداً مضنية ومستمرة يف املراجعة هبدف التطوير
والرفع من مستواها حىت تتحقق األهداف الرتبوية املنشودة لكل وطن وحىت
يتم ختريج جيل منتج ومبدع من الطالب يستطيع التعامل والتأقلم مع
تطورات العصر احلديث واإلفادة من معطياته ومواجهة حتدايته يف إطار
املبادئ والقيم اإلسالمية ،مستنرياً ابلقرآن الكرمي وسنة نبيه الكرمي وهدي
السلف الصاحل.
ولقد أتملت كثرياً يف هذه األنظمة الرتبوية يف العامل و اآلليات العلمية
والثقافية والرتبوية اليت ترفع من مستوى الطالب العريب يف املدارس
208

نشرته جملة ( احلكمة ) الصادرة يف مانشسرت -بريطانيا واملدينة املنورة يف عددها السابع والثالثون(،

ظاهرة اإلرهاب بني التشخيص والعالج) ،رجب  1429ه  ،ص 463 – 399
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واجلامعات العربية ،فشرعت يف البحث عن األنظمة التعليمية األوربية،
وبصفيت ابحثاً أوربياً أقول؛ إن عيين مل تقع على أية دولة أوربية تستحق
الرجوع إليها مبع الكلمة لتناول أنظمتها التعليمية ابلدراسة إال دولة واحدة
شدت نظري وانتباهي أال وهي أملانيا ،وأدركت فيما بعد أن الياابن
استفادت منها ومن فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية.
مث إن األقدار اإلهلية محلتين من الشرق األوسط إىل الشرق األقصى
للعمل يف رحاب جامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بسلطنة برواني
ومكثت يف هذا البلد عامني كاملني .مث محلتين األقدار اإلهلية إىل اخلليج
العريب مرة أخرى – إىل دولة قطر؛ دولة العلم والفكر واحلضارة والعمران.
وأثناء عملي واحتكاكي ابلناس يف هذا البلد املتعدد جنسياً وعرقياً ودينياً
بسبب كثرة الوافدين والعاملني ،حبثت األنظمة التعليمية يف بعض الدول
اآلسيوية املتطورة مثل سنغافورة وكوراي اجلنوبية والياابن ،وانصرف اهتمامي
يف هناية املطاف إىل النظام التعليمي الياابين .مث كتب هللا يل املشاركة بورقة
علمية يف مؤمتر عاملي عن الفلسفة والدين واألخالق يف مدينة أوساكا –
الياابن ،عام  2013ا زادين ذلك حبا وشغفا على معرفة أسرار تفوق
التعليم الياابين و رأيت تلك احلقائق اليت قرأت و مسعت عنها سابقا رأيتها
يف الياابن رأي العني.
استخرت هللا تعاىل على دراسة هذا النظام الفعال واملنتج رغم مشاغلي
اجلامعية وظرويف الصحية ،فرأيت انشراحاً يف صدري حنو القيام مبزيد من
البحث و التنقيب عن األسرار العلمية والرتبوية الياابنية .أسأل هللا تبارك
وتعاىل أن جيزيين بقدر جهدي وإخالصي يف هذا العمل وأن يدخر أجره
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ليوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم ،إنه تعاىل نعم
اجمليب وهو ويل الصاحلني ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
خادم القرآن واملسلمني
الدكتور خريالدين خوجة ( الكوسويف )
كلية اجملتمع – قطر
2014/11/28
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الفصل األول :املدارس واجلامعات العربية خلقياً وعلمياً ،واجبنا حنو
الطالب ،سر تفوق املدارس واجلامعات الياابنية

املبحث األول :تشخيص احلالة و إطاللة على الظواهر السلوكية
واخللقية يف بعض املدارس واجلامعات العربية
يقرر خرباء الرتبية اإلسالمية وعلماؤه ا و أان معه م أيض ا أن هن اك ت دنياً
واحنراف اً  209ملحوظ اً يف األخ الق والتحص يل الدراس ي ل دى املتعلم ني م ن

أبنائن ا الط الب  .210وخ الل ف رتة تدريس ي وعمل ي يف بع ض ال بالد العربي ة
اإلس المية واحتك اكي املباش ر ابلط الب واألس اتذة يف اجلامع ة ،الحظ ت
بعض الظواهر السلوكية والتصرفات األخالقية والفكرية بعي دة ك ل البع د ع ن
م نهج الق رآن والس نة وه دي الس لف الص احل ووس طية اإلس الم ،ميك ن جتلي ة
هذه الظواهر يف النقاد اآلتية؛
-1من حيث عدم اجلدية والقيام بواجب التعلم والتعليم.

209

جملة األمن  ،وزارة الداخلية يف اململكة العربية السعودية ،العدد  16مجادى األوىل سنة  1419ه  ،ص

 ،30- 29حيث ذكرت هذه اجمللة أن احنراف الطالب تكلف الدولة أمواالً طائلة إىل دانب أهنا تسبب
مشكالت اجتماعية وسياسية
 210ايجلن ،مقداد :سبل النهوض ابلطالب خلقياً وعلمياً إىل مستوى أهداف األمة ،د ،1999 ،1دار
عامل الكتب ،الرايض ،ص13-12 :
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 -2وم ن حي ث ع دم وج ود أنظم ة ص ارمة ل ردع تل ك الس لوكيات
السلبية .
 -3ظاهرة إطالة الشعر.
 -4ظاهرة التدخني وتعاطي الشيش.
 -5ظاهرة التفحيط وختريب السيارات.
 -6حاالت الدهس لبعض املشاهدين األبرايء من الطالب.
-7ظاهرة التأخر يف احلضور إىل املدارس واحملاضرات.
 -8ظاهرة انتشار مقاهي االنرتنت و السهر يف االسرتاحات الليلية.
-9ظاهرة اهلروب من املدارس واجلامعات.
 -10ح االت التس مم ل بعض التالمي ذ والط الب لغي اب النظاف ة يف
بع ض املط اعم أو احمل ال التجاري ة القريب ة م ن امل دارس أو
اجلامعات ،و بيع املواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصالحية.
 -11ظ اهرة االس تكبار م ن العم ل الي دوي اعتق اداً م نهم أبن ه ذا
العمل اليدوي هو من اختصاص اخلدم والعمالة الوافدة.
 -12ظ اهرة الغ ش واخليان ة يف االختب ارات ،وغي اب الص دق وانتش ار
الكذب وغياب الشعور ابملسؤولية والرقابة اإلهلية.
 -13ظ اهرة الع دوان وإت الف املمتلك ات احلكومي ة يف امل دارس
واجلامعات .211
 -14ظاهرة احملاابة واجملاملة يف جناح الطالب.
 211ايجلن ،مقداد :سبل النهوض ابلطالب خلقياً وعلمياً إىل مستوى أهداف األمة ،د ،1999 ،1دار
عامل الكتب ،الرايض ،ص13 :
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-15
-16

-17
-18
-19

-20

ظ اهرة الش جار واخلص ومات واملض ارابت يف س احات امل دارس
واجلامعات.
ظ اهرة الروات ب املتدني ة للمعلم ني األجان ب يف امل دارس
واألس اتذة يف اجلامع ات؛ ا دف ع هب م إىل ع دم التف ر الت ام
للت دريس والرتبي ة التعل يم واض طرارهم للقي ام أبعم ال أخ رى أو
س اعات عم ل إض افية يف اللي ل أو النه ار س داً حلاج ات أس رهم
ومواجه ة الظ روف االقتص ادية الص عبة والغ الء الف احش ال ذي
عم أرجاء املعمورة.
ظ اهرة التش دد والتط رف م ن قب ل بع ض الش باب املتل وثني
ابلفكر املتشدد.
ظ اهرة الت أخر يف احلض ور ال دوام املدرس ي واجل امعي ،و م ن مث
النوم يف القاعات والفصول بسبب السهر.
ظاهرة النظر إىل املدرسة أو التعلم اجل امعي نظ رة دوني ة ال جي ين
املرء م ن ورائه ا فائ دة ،أو ال تعلم م ن أج ل الش هادة والوظيف ة أو
الشهرة وحتسني الوضع االجتماعي فقط.
ظ اهرة متابع ة ب رامج العب ث والله و ،و مش اهدة املسلس الت
ذات الطابع املفسد لألسرة والشباب مث ل :مسلس الت الط الق
واخليان ة الزوجي ة وتع اطي املخ درات واحل ب والرومانس ية الرتكي ة
واملكس يكية والكوري ة واهلندي ة ،س واء املسلس الت العربي ة أو
املدبلجة واملرتمجة من اللغات األخرى.
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 -21ظ اهرة مش اهدة األف الم اإلابحي ة يف الفض ائيات ووس ائل
التواصل االجتماعي املعاصرة.
 -22ظاهرة غياب األه داف واملقاص د العلي ا م ن التعل يم ،وعل ى رأس
تلك املقاصد خدمة الدين واألمة والوطن...212اخل.
إذا كانت هذه حالة طالبنا يف املدارس واجلامعات يف أغلب البالد
العربية واإلسالمية ،وإذا كانت املرحلة اجلامعية تعكس مرحلة التعلم
االبتدائي واملتوسط والثانوي من حيث اجلد واالجتهاد والسلوك واألخالق
والفكر والوالء والتفاين والنظام واالنضباد واإلخالص واملثابرة والعمل
واالنتاج والتعاون والتكافل واالحرتام واألخوة...اخل ،أعتقد وهللا أعلم؛ أن
تعزيز معاين الوسطية الغائبة واملهمشة يف املناهج الدراسية واخلطط اجلامعية
وفاعليتها والتأكيد على نشرها ،ومعرفة األسباب الدافعة لبعد الشباب عن
الوسطية اإلسالمية وتبين الغلو واالحنالل والتطرف واإلرهاب...،اخل؛ أقول
إمنا يتم ذلك من خالل مراجعة تلك املناهج الدراسية والنهوض ابلطالب
خلقياً وعلمياً ودينياً ،ألن أخالقيات املتعلم واالستقامة احلقيقية من العوامل
املساعدة على النهوض العلمي والثقايف والفكري ،ألن الثقافة اإلسالمية
السليمة هي اليت حتول العملية التعليمية من ..." :التلقني إىل التفكري ،ومن
عقلية التكديس والنقل والتقليد إىل ذهنية اإلبداع واالجتهاد والتجديد
واالتباع إبحسان ،ومن مرحلة اإلحساس إىل مرحلة اإلدراك؛ ومن اإلبصار
للمقدمات إىل البصرية للمفالت والعواقب ،ومن تقديس الرتاث واالفتخار
212

انظر :املرجع السابق بشيء من التفصيل ،ص ،36- 27 :وانظر أيضاً :النحالوي ،عبد الرمحن :أصول

الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة و اجملتمع ،د ،1دار الفكر – دمشق ،ص68- 45 :
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به إىل استنطاقه ليجيب عن أسئلة احلاضر ويبصر ابملستقبل ،من الغيبوبة
يف املاضي وعدم الرجوع إىل احلاضر..من اهتام العقل وحماصرته وتعطيل
فاعليته وحماولة إللغاء وظيفته ابسم الدين والتدين واالنتصار ملعرفة الوحي،
إىل إنعاش العقل وفك حصاره وإدراك وظيفته وإطالقه يف ميادين االجتهاد
والفهم الصحيح وتنزيل قيم الوحي على واقع الناس..ومن ذهنية العنف
والشدة والتعنت إىل ذهنية احلكمة والتعقل واملعرفة واملرونة.213 "...
أقول :إن اخللل والعقبة أمام إمكانية حتقيق هذه املعاين املنسية
واملهمشة للوسطية اإلسالمية بني أبنائنا الطالب يف املدارس واجلامعات
تكمن يف فقدان جتربة منوذجية حية وواقعية متمثلة يف مدرسة أو مؤسسة أو
جامعة هلا نظام تعليم بناء وفاعل ،ألن الفاعلية املثمرة كما أشار إليها
اخلرباء  " :تعين العمل على بلو أعلى درجات اإلجناز وحتقيق أفضل
النتائج "  .214فدرجات اإلجناز وحتقيق أفضل النتائج العلمية يف اجلامعات
العربية أمر فيه نظر؟ والدليل على ذلك أن ترتيب كل اجلامعات العربية
حسب التصنيف العاملي األكادميي للشنغهاي لعام  2014ال تزال يف
املراحل املتأخرة و خارج قائمة أفضل  500جامعة يف العامل .اللهم إال
أربع جامعات يف اململكة العربية السعودية جاءت يف القائمة ومن ضمن
أفضل اجلامعات واحلمد هلل ،و هذه نعمة كبرية و أمر مشرف للعرب

 213حسنه ،عمر عبيد؛ الثقافة املطلوبة حىت نكون يف مستوى إسالمنا ،املكتب اإلسالمي ،د،2006 ،1
بريوت ،ص 64- 60
214

Robert, Albanese; Managing: Toward Accountability for

Performance, 3rd ed, Homewood, Illions, 1981, pg:16
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واملسلمني.

215

والعلماء يصفون الفاعلية عندما تكون املخرجات

 Outputsأو النتائج اليت حيصلون عليها أكثر و أحسن من املدخالت
 Inputsأي اجلهود والتكاليف البشرية واملادية اليت استثمروها .والذي
حيصل يف املدارس واجلامعات العربية تقريباً عكس ذلك ،حيث ترصد هلا
ميزانيات ضخمة ،ولكن لألسف نرى املخرجات  Outputال تبشر

ابخلري.
ويف القرآن الكرمي ترد اإلشارة إىل املدخالت أبمساء متعددة،

مثل(الوسع) ،و( القوة ) ،و(الرابط) ،قال تعاىل ﴿ :وال نكلِّف ن ْف ًسا
ِ
استط ْعتم
إِهال و ْسعها ﴾[ ،املؤمنون ،]62:وقال تعاىل﴿ :وأعدوا هلم هما ْ
اخلْي ِل ﴾[األنفال .]٦٠ :وهنالك آايت كثرية هبذا
ِّمن ق هوةٍ وِمن ِّراب ِد ْ
املع .

وأما املخرجات فيسميها القرآن الكرمي (العاقبة ) ،وغالباً ما أتيت مقرونة

اصِ ْرب إِ هن الْعاقِبة لِْلمت ِهقني ﴾[ ،
ب ( املتقني ) ،كما قال تعاىل ﴿:ف ْ
هود ،]49:أي إن العاقبة املباركة واملوفقة ستكون للذين يتقون االصطدام
أبوامر هللا وسننه وقوانينه يف احلياة والكون ومسرية التاريخ .وحني تبلغ
الفاعلية أقصى درجاهتا يطلق القرآن على أصحاهبا الذين يتصفون هبذه
الصفة اسم ( املفلحني ) ،واملفلح الذي يظفر ابملطلوب.216
 215انظر للتفصيل واملزيد قائمة اجلامعات:
 ( http://www.shanghairanking.com/ar/ARWU2014.htmlمت تصفح املوقع
بتاريخ 2014/12/5
 216الكيالين ،ماجد عرسان :الرتبية والتجديد وتنمية الفاعلية عند املسلم املعاصر،د ،1997 ،1مؤسسة
الراين ،بريوت ،ص 11
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فأين جوانب ومظاهر الفالح يف املدارس واجلامعات وخمرجاهتا؟ أين
النتائج املرجوة من امليزانيات املالية الضخمة املرصودة لتطوير العملية الرتبوية
يف اجلامعات العربية؟ هل حنن مفلحون هبذا املع القرآين؟ هل حنن يف
أنظمتنا التعليمية اتقينا االصطدام بسنن احلياة وقوانني الكون 217؟ هل
جهودان التعليمية املبذولة كافية لتحقيق نتائج عالية ؟ هل قمنا إبعادة النظر
يف املدخالت  Inputsحىت ننتظر املخرجات  Outputsأفضل
ا عليه حالنا اليوم ؟
املبحث الثاين :واجب النهوض ابلطالب خلقياً وعلمياً
لقد رأينا يف املبحث األول حالة امل دارس واجلامع ات و اآلن نق ول :إن
النهوض ابلطالب خلقياً وعلمياً ودينياً هي الوظيفة األس اس لك ل مؤسس ة
تعليمي ة وعل ى رأس ها وزارة الرتبي ة والتعل يم ،وأي تقص ري م ن ق بلهم يف جم ال
النه وض عل ى مس توى األه داف املرس ومة واحمل ددة م ن قب ل الدول ة يعت رب
تقص رياً يف الوظيف ة .وأود يف ه ذه املناس بة أن أع رج عل ى ذك ر بع ض
املنطلقات والدعوات فأقول:
 -1انطالق اً م ن دع وات وزراء الرتبي ة والتعل يم يف ك ل ال بالد العربي ة عل ى
العمل بكل جد واجتهاد لالرتقاء مبستوى التعليم حنو األفضل.
 -2وانطالقاً من كالم أحد املربني عندما سئل عن مستقبل أمة م ا ،ق ال:
أعطوين مناهج تعليمها ألتكلم عن مستقبلها.
217

الغزايل ،حممد؛ سر أتخر العرب واملسلمني ،دار القلم ،دمشق ،د ،2005 ،2ص 21 - 11
369

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

 -3وانطالق اً م ن حقيق ة أن ظ اهرة ت دين األخالقي ات ل دى املتعلم ني
تكلف الدولة أمواالً طائلة ،إىل جانب أهنا تسبب مشكالت دينية و
اجتماعية وسياسية .218
 -4وانطالق اً م ن مقاص د الش ريعة اإلس المية وأه دافها العام ة ابلنه وض
والرقي والتعلم والبحث عن أسباب اخلل ل و حماس بة ال نفس و مراجع ة
الفك ر و إص الح م ا فس د من ه ،وج دان أن املس توى األخالق ي
والس لوكي الفك ري ليس ت عل ى م ا ي رام و ال بش ر ابخل ري .إذن؛ أي ن
اخللل والداء ؟ هل يعود إىل الطالب أنفسهم أم إىل املن اهج التعليمي ة
أم إىل ضعف األساتذة يف األداء والرتبية والتعليم وع دم إخالص هم يف
أعماهلم؟
جواابً على هذا السؤال نقول :إن خرباء الرتبي ة والتعل يم ي رون أنن ا إذا
استطعنا إيقاف مض اعفة احلال ة فه ذا كس ب عظ يم ،219ألن ه م ا ال ي درك
جله ال يرتك كله .إن القيام ابلتحسني األخالقي سيضمن لنا إبذن هللا:
 تقلي ل نس بة االحنراف ات واجل رائم  220ال يت ب دأت تنتش ر بش كل
ملح وظ يف األوس اد الطالبي ة ويف اجملتم ع نتيج ة إُه ال األخ الق
218

انظر:بكار ،عبد الكرمي؛ عصران والعيش يف زمانه الصعب ،دار القلم ،د ،2دمشق ،2004 ،ص -21

219

ايجلن ،مقداد؛ سبل النهوض ابلطالب خلقياً وعلمياً إىل مستوى أهداف األمة ،ص 25 - 10

38
220

هناك دراسة علمية يف جامعة أم القرى من الباحث حممد علي عايض املعبّدي ( رسالة ماجستري )

بعنوان :اخللفية الرتبوية واالجتماعية ملرتكيب اجلرمية يف املنطقة الغربية من اململكة العربية السعودية – قسم
الرتبية اإلسالمية املقارنة 1416 ،ه  ،حتت إشراف الدكتور حممود حممد كسناوي ،فارجع إليها إن شئت ،انظر
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والرتبية األخالقية ،ونتيج ة هل ذا اإلُه ال فق د حص ل يف بع ض ال بالد
العربي ة االعت داء عل ى األع راض يف امل دارس وق ام الط الب حب رق
الفص ول وض رب األس اتذة واإلداري ني  .221وهل ذا ك ان م ن حكم ة
تعل يم الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم وتربيت ه تزكي ة النف وس وتطهريه ا
أوالً م ن ك ل الش رور والني ات والغ اايت الس يئة ،مث تعليمه ا العل وم
واحلكمة.
 إن التقص ري يف اجلان ب األخالق ي يف أنظمتن ا التعليمي ة س يجعلهم
يتخل ون ع ن التض حيات م ن أج ل رف ع مكان ة األس رة واجملتم ع
والدول ة وينغمس ون يف األه واء واملل ذات ،ال هتمه م س وى املص احل
الشخصية ،فال بد من تزكية نفوسهم من الرذائل الظ اهرة والباطن ة و
كل ما خيل ابملروءة.
 إن غي اب ه ذه األه داف التعليمي ة العلي ا ع ن أذه ان الط الب وكث ري
م ن املعلم ني جيعله م يتعلم ون غالب اً ألغ راض دنيوي ة حبت ة ،احلص ول
عل ى ال درجات مث الش هادات مث الوظيف ة ،ف رتاهم يت أملون لف وت
ال درجات وال يت أملون لف وت الص لوات ،222أو ارس ة الس رقات
واخلياانت و نشر الرذائل و املوبقات.

موقع املركز الوطين لرصد األحباث العلمية للشباب يف هذا العنوان:
http://www.ksu.edu.sa/sites/ksuarabic/research/ncys/pages/c.aspx
 221انظر :علوان ،عبد هللا انصح :الشباب السلم يف مواجهة التحدابت،د ،2002 ،4دار القلم ،دمشق،
ص 35
 222انظر :ايجلن ،مقداد :الرتبية اإلسالمية و الطبيعة اإلنسانية،د ،2002 ،2دار عامل الكتب ،الرايض ،ص
 -20فما بعد
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 ونتيج ة لإلُه ال األخالق ي فإنن ا أص بحنا ن رى أن ه ق د انتش رت ب ني
الطالب بعض املظاهر والس لوكيات الس يئة واملض رة ،مث ل تقلي د غ ري
املسلمني وتبين األعراف والتقاليد األجنبية الوافدة يف امللبس واملأكل
واملشرب والشكل واهليئة ،اتباعاً للموضة الغربي ة واألمريكي ة ،وارت داء
الربنيط ة أو القبع ة أو ل بس بنطل وانت اجلين ز أو الت دخني
والشيش ة..223اخل .ه ذه الص ور و م ا أش بهها واملخالف ة للش رع
واملروءة حتتاج منا إىل إعادة النظر يف تربية األبناء .
 كما يتوجب علين ا مجيع اً تص حيح أخطائن ا وجتدي د  224العه د م ع
هللا سبحانه وتعاىل على األمر ابملعروف والنهي عن املنكر يف الق ول
والعمل والتواصي ابحلق والتواصي ابلصرب.
 وال ننس ى أن الرس ول ص لى هللا علي ه وس لم بع ث لي تمم مك ارم
األخ الق ،وق د ع رف املرب ون األخ الق أبن ه عل م الواجب ات ،إذ إن ه
يب ني واج ب ك ل إنس ان إزاء اآلخ ر وحقوق ه ،وإتق ان الواجب ات م ن
األخ الق وإُهاهل ا خم الف لألخ الق و خمالف ة ملع م ن مع اين
الوسطية أال و هو االتقان يف العمل .225

223

حول احنرافات ومشكالت الشباب وأسباهبا وعالجها..انظر :ابلعمش ،فيصل سعيد وزمالؤه؛ الثقافة

اإلسالمية – املستوى الثالث ،جامعة امللك عبد العزيز – مركز النشر العلمي ،جدة ،د ،2007 ،1ص
220- 193
 224انظر :الكيالين ،ماجد عرسان :الرتبية و التجديد وتنمية الفاعلية عند املسلم املعاصر ،ص 66-17
 225انظر أيضاً حبوث اخلبري الرتبوي الرتكي الكبري واحلاصل على جائزة امللك فيصل العاملية :ابجلن ،مقداد؛
تربية األجيال على أخالقيات وآداب املناقشة واحملاورة واملناظرة العلمية ،دار عامل الكتب ،د،2004 ،1
ص 45 - 33
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 وال ينبغ ي أن يغي ب ع ن الب ال أن ال رايدة التكنولوجي ة ل بعض ال دول
املتطورة إمنا جاء نتيجة لنظام تعليمي تربوي صارم ال يعرف احملاابة،
واملهتم بنشء األجيال وتربيتهم وتعليمهم منذ الصغر ،وكل من س ار
على الدرب وصل .حيث إن هذه املعاين الغائبة واملهمشة للوس طية
عن دان رأيناه ا عن دهم وق د أحس نوا فهمه ا وم ن مثه اس تخدامها،

فكان ت النت ائج املرج وة م ن امل دارس واجلامع ات ل دى ه ؤالء الق وم
عل ى النح و ال ذي خط ط هل ا مس بقاً .فه ال اس تفاد املس لمون م ن
حسن طريقتهم يف كيفية توظيف هذه املعاين الغائبة واملهمشة عندان
.226
إذن؛ ال مناص وال انفكاك من مراجعة أنظمتنا التعليمية والرتبوية يف
املدارس االبتدائية واملتوسطة واجلامعية ،حىت نلحق بركب الدول املتطورة و
لكي َنرج أجياالً تدرك تلك املعاين املغيبة للوسطية يف أبعادها املتعددة يف
اجملال العلمي والفكري والثقايف  227والصناعي واالبداعي ،إذ من معاين
الوسطية يف القرآن الكرمي كما أشار إىل ذلك بعض أهل العلم حفظهم
هللا

228

226

أيضاً :القوة ،والتميز ،واألمان والبعد عن اخلطر ،التوازن

الشميمري ،أمحد بن عبد الرمحن؛ كيف تكون مدرساً انجحاً –  300نصيحة للمدرسني واملدرسات،

دار اجملد ،د 1415 ،1ه الرايض -اململكة العربية السعودية ،ص 40- 20

 227مصطفى ،مسلم وزميله؛ الثقافة اإلسالمية – تعريفها – مصادرها – جماالهتا – حتدايهتا  ،دار البشري –
اإلمارات العربية املتحدة -الشارقة ،د ،2004 ،1ص 277 - 261
 228القرضاوي ،يوسف؛ اخلصائص العامة اإلسالم ،مؤسسة الرسالة ،د  ،1997 ،10ص ،157 – 127

وانظر أعمال الندوة العلمية بعوان :الشباب اجلامعي والتصدي لإلرهاب ،واليت عقدهتا جامعة طيبة حتت
رعاية كرمية لصاحب السمو امللكي األمري مقرن بن عبد العزيز أمري منطقة املدينة املنورة بتاريخ 1426/1/4
ه  ،حيث كان من أهدافها :إبراز منهج الوسطية واالعتدال يف اإلسالم وموقفه من الغلو والتطرف ،وتعزيز

روح االنتماء الوطين لدى الشباب اجلامعي ،وتفعيل دور املؤسسات الرتبوية واجملتمعية يف حتصني
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واملركزية  ،229االتقان ،استقامة املنهج ،واالعتدال

230

أايً كان هذا

املنهج الديين أو التعليمي أو الرتبوي.
وذكر فضيلة الشيخ الدكتور و املؤرخ الباحث اللييب املشهور حممد
الصاليب معان مجيلة للوسطية يف رسالته العلمية املاجستري قول أحد
الباحثني – و أان أنقل منه ألنين مل أجد املصدر األصلي الذي نقل منه –
[ " وقال فريد عبد القادر :استقر عند العرب أهنم إذا أطلقوا كلمة (وسط)
أرادوا معاين اخلري ،والعدل ،واجلودة ،والرفع ،واملكانة العلية .والعرب
تصف فاضل النسب أبنه وسط يف قومه ،وفالن من واسطة قومه ،أي :من
231
أعياهنم ،وهو من أوسط قومه ،أي :من خيارهم وأشرافهم]"..
وحول املعاين املذكورة آنفا أرى من الفائدة العلمية ذكر كالم األستاذ
املفسر سيد قطب رمحه هللا يف تفسريه لقوله تعاىل ( :و كذلك جعلناكم
أمة وسطا ،)...حيث قال:
"  ....وإهنا لألمة الوسط بكل معاين الوسط سواء من الوساطة مبع
الوسط
احلسن والفضل ،أو من الوسط مبع االعتدال والقصد ،أو من ْ

مبعناه املادي احلسي(..أ َُّمةً َو َسطاً ) ...يف التصور واالعتقاد...ال تغلو يف
التجرد الروحي وال يف االرتكاس املادي .إمنا تتبع الفطرة املمثلة يف روح
الشباب...اخل .راجع :حبوث الندوة على قرص  CDموزعة على أعضاء هيئة التدريس يف جامعة طيبة عام
2004م.

 229هندي ،صاحل وزمالؤه؛ الثقافة اإلسالمية ،دار الفكر ،عمان ،د ،2000 ،2ص 1007 - 97
انظر للمزيد230 :
 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar /الوسطية
 231انظر للتفاصيل رسالته العلمية املهمة عن الوسطية يف موقع جامعة أم القرى – مكتبة الدكتور خليل
والضخمة واملليئة ابملؤلفات العلمية املختلفة واجملانية جزاه هللا خريا :
احلدري القيمة
http://uqu.edu.sa/page/ar/116740#_ftn23
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متلبس جبسد ،أو جسد تتلبس به روح( ...أ َُّمةً َو َسطاً)  ...يف التنظيم
والتنسيق ..ال تدع احلياة كلها للمشاعر ،والضمائر ،وال تدعها كذلك
للتشريع والتأديب .إمنا ترفع ضمائر البشر ابلتوجيه والتهذيب ،وتكفل نظام
اجملتمع ابلتشريع والتأديب وتزاوج بني هذه وتلك ،فال تكل الناس إىل سود
السلطان ،وال تكلهم كذلك إىل وحي الوجدان...ولكن مزاج من هذا
وذاك( ...أ َُّمةً َو َسطاً)  ...يف االرتباطات والعالقات...ال تلغي شخصية
الفرد ومقوماته ،وال تالشي شخصيته يف شخصية اجلماعة أو الدولة وال
تطلقه كذلك فرداً أثراً جشعاً ال هم له إال ذاته ..إمنا تطلق من الدوافع
والطاقات ما يؤدي إىل احلركة والنماء وتطلق من النوازع واخلصائص ما
حيقق شخصية الفرد وكيانه(...أ َُّمةً َو َسطاً) ...يف املكان ..يف سرة األرض،
ويف أوسط بقاعها .وما تزال هذه األمة اليت غمر أرضها اإلسالم إىل هذه
اللحظة هي األمة اليت تتوسط أقطار األرض بني شرق وغرب ،وجنوب
وألال ،وما تزال مبوقعها هذا تشهد الناس مجيعاً ،وتشهد على الناس مجيعاً
وتعطي ما عندها ألهل األرض قاطبة وعن طريقها تعرب نار الطبيعة ونار
الروح والفكر من هنا إىل هناك وتتحكم يف هذه احلركة ماديها ومعنويها
على السواء (...أ َُّمةً َو َسطاً)  ...يف الزمان ...تنهي عهد طفولة البشرية
من قبلها وحترس عهد الرشد العقلي من بعدها .وتقف يف الوسط تنفض
عن البشرية ما علق هبا من أوهام وخرافات من عهد طفولتها وتصدها عن
الفتنة ابلعقل واهلوى وتزاوج بني تراثها الروحي من عهود الرساالت،
232
ورصيدها العقلي املستمر يف النماء وتسري"..
232

قطب ،سيد؛ يف ظالل القرآن،

http://shamela.ws/browse.php/book375
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إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو :ما مدى وجود :اإلتقان والقوة
واخلريية والتميز والتوازن بني الروحية واملادية والفردية واجلماعية
واستقامة املنهج والبعد عن امليل واالحنراف...اخل ،يف أعمالنا تعلمنا
وأفكاران وأنظمتنا الرتبوية والتعليمية يف املدارس واجلامعات العربية ؟
أقول :إن اجلواب سيتضح إن شاء هللا عند وقوفنا ابلدراسة واملقارنة
لنظام تعليمي تربوي لدولة أمجع العامل على رايدهتا وإمامتها يف الصناعة
والتكنولوجيا واجلد واالجتهاد واإلبداع والعمل ،لعلها تكون قدوة صاحلة
نقتدي هبا ونستفيد منها ،ا ال يتعارض مع عقيدتنا السمحة ومبادئ ديننا
احلنيف؛ الكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل ،فما طاب من تلك
الثقافات  233واحلضارات فهي لنا أيضاً ،وما خبث منها فهي ليست لنا
.234
وأود أن ألفت انتباه السادة القراء إىل أنين أثناء عرض املقارنة وبيان
تلك األنظمة التعليمية لتلك الدولة لن أتطرق إىل بيان احلالة يف املدارس
واجلامعات يف الوطن العريب ،إذ أن تلك األنظمة العربية ابتت معلومة
ألغلب املربني واملدرسني من األساتذة العرب وغري العرب العاملني
ابجلامعات العربية ،وقد أشران إىل شيء منها إمجاال يف املبحث األول ،وإمنا
سأكتفي ابملقارنة بني النظام الياابين والعريب لكي يتضح من خالهلما حالة
النظام التعليمي العريب ،وبضدها تتميز األشياء ،ألنه كما يقول علماء
االجتماع والرتبية؛ " إن حلقات السلوك اإلنساين تبدأ يف النفوس :أي
23625/page-119#page-120
233

القرضاوي ،يوسف؛ ثقافتنا بني االنفتاح واالنغالق ،د ،2005 ،2در الشروق ،ص 78 - 53

 234ابدحدح ،علي وزمالؤه؛ الثقافة اإلسالمية ،دار حافظ ،1425 ،د ،1ص ،106 – 89
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حبلقة الفكرة ،مث حلقة اإلرادة ،مث تربز منها احللقة الثالثة حلقة املمارسة
واإلجناز احملسوس .فإذا أصاب اخللل احللقة األوىل امتدت آاثر اخللل إىل
احللقتني التاليتني وأفرزت مضاعفتها يف البطالة والعطالة والعجز
والتخلف.235 "..
ولعل هذا املع هو الذي أشار إليه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل ﴿:إ َّن
ٍّ
َّ
ىت يُـغَ يريُوا َما اَن ُفسه ْم﴾ [ الرعد .] ١١ :فاألمم
اَّللَ َال يُـغَ يريُ َما ب َق ْوم َح َّ ٰ
الواعية إذا أحست ابخلطر وعدم الفاعلية واإلجناز فعلماؤها وخرباؤها
يقومون بتشخيص القيم الثقافية والنظم الرتبوية وتقدمي احلل السليم
للخروج 236من األزمة.
وهذا ما فعلته بريطانيا حني رأت تفوق األملاين يف احلرب العاملية الثانية،
والوالايت املتحدة األمريكية حني رأت تفوق االحتاد السوفيايت سبقتها يف
النزول على سطح القمر ،وهي تنظر أيضاً إىل التفوق الياابين يف امليادين
الصناعية .237
وابلنسبة للمسلمني العرب وغري العرب أيضا فإن جتربة الياابن مهمة
جداً ،و ميكن أن نتساءل :ملاذا تعنينا الياابن؟ وميكن القول إن لدى
املسلمني العرب دوافع خاصة لدراسة جتربة الياابن ألن الياابنيني قوم
شرقيون مثلهم بدأوا مسريهتم حنو التقدم من واقع العزلة والتخلف الصناعي
235

الكيالين ،ماجد عرسان :الرتبية و التجديد وتنمية الفاعلية عند املسلم املعاصر،د ،1997 ،1مؤسسة

الراين ،بريوت ،ص 4
236
237

انظر :علوان ،عبد هللا انصح؛ الشباب املسلم يف مواجهة التحدايت ،ص 32 - 26
J. Shileds; Japanese Schooling: Patterns of

James

Socialization, Equality and Political Control, 3rd ed. The
Pennsylvania State University Press, 1993, pg; 10- 15
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والتكنولوجي ،ولكن املسلمني خيتلفون عنهم يف بعض القضااي التارخيية.
فحال املسلمني مل يكن صفراً يف اترخيهم كما كان حال الياابنيني.
ولقد أتى على املسلمني حني من الدهر أهنم كانوا رو ًادا يف العلم
واملعرفة واحلضارة قبل أن يتحولوا إىل ما هم عليه اآلن .ويبدو يل أن
اسرتجاع عجلة التقدم والرايدة مرة أخرى أسهل بكثري ن يريد أن ينطلق
من الصفر .نسأل هللا عز وجل أن يعيد إىل اإلسالم واملسلمني عزهم
وجمدهم .238
املبحث الثالث :سر تفوق املدارس الياابنية والعوامل املساعدة لنهوضها
املطلب األول :العوامل التارخيية والرتبوبة لتفوق املدارس الياابنية

لقد تساءل كثري من اخلرباء واملراقبني واحملللني العرب واألجانب كثرياً:
ما سر تفوق املدارس الياابنية االبتدائية والثانوية واجلامعية عن مثيالهتا لدينا
؟أجاب هؤالء :إهنا كلمة واحدة وهي «القيادة» .239وعندما سئل
إمرباطور الياابن عن أهم أسباب تقدم دولته يف هذا الوقت القصري قال:
" بدأان من حيث ما انتهى منه اآلخرون وتعلمنا من أخطائهم
وأعطينا املعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير .وعندما سئل وزير التعليم

238

الغزايل ،حممد؛ سر أتخر العرب واملسلمني ،ص  ،91 – 7وانظر :املرصفي ،سعد؛ الثقافة اإلسالمية

وأثرها يف تكوين الشخصية اإلسالمية ،دار اليقني ،املنصورة ،د ،2004 ،1ص 163 - 151
 239انظر الدراسة املنشورة حول هذه املسألة يف:
http://www.alshref.com/vb/t115785.html
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الياابين السابق يف لقاء صحفي :ما سر تقدم الياابن قال ":سر تقدمنا
تربيتنا األخالقية.240 "..
إن بداية اتريخ االزدهار الياابين يعود إىل عام 1868م ،عهد
اإلمرباطور (موتسو هيتو) الذي بدأ حكمه يف 1852/11/3م وكان شااب
ذكياً متفتحاً ومسي عهده ب  :العهد(:امليجي) أي عهد التنوير أو املستنري.

وبواسطة هذا العهد مت إرساء قواعد هنضة الياابن احلديثة  .241وأهم فقرة يف
دستور هذا العهد هي الفقرة اخلامسة اليت تنص على أن التعليم  " :سوف
جيري العمل على مجع املعارف من شىت أحناء العامل أمجع ،وعلى هذا النحو

سوف ترسخ اإلمرباطورية على أسس متينة " .242
ومع مرور الزمن ،استقرت هذه املفاهيم يف نظام تعليمي مركب،
وأصبحت مناهج الرتبية والتعليم الياابنية اليوم من املناهج العاملية اليت تنظر
إليها وحتاول تقليدها األمم األخرى  .ويتقاضى املعلم الياابين أفضل الرواتب
بعد لوكسمبور و كوراي  243وأملانيا وسويسرا  ،كما أن احلكومة الياابنية
 240انظر :إدوارد ،بوشامب؛ الرتبية يف الياابن املعاصرة  ،ترمجة الدكتور حممد عبد احلليم مرسي ،مكتب الرتبية
العريب للدول اخلليج ،الرايض 1406 ،ه  ،ص 33 - 32
241

& See: Peak, Lois; Learning to go to School in Japan Berkely

242

وبتطبيق الياابنيني هلذا املبدأ ،فإهنم طبقوا احلديث النبوي الشريف( الكلمة احلكمة ضالة املؤمن حيثما

Los Angeles, University of California Press, 1991

وجدها فهو أحق هبا ) .بطريقة غري مباشرة رغم كوهنم غري مسلمني .وهذا احلديث رغم كونه ضعيفاً جداً كما
أشار إىل ذلك العالمة الشيخ حممد انصر الدين األلباين رمحه هللا يف كتابه :ضعيف سنن ابن ماجه ،املكتب
اإلسالمي يف بريوت ،د 1408 ،1ه  ،رقم احلديث  ،4159إال أنه قد استفاد الياابنيون منه كثرياً وخسر
املسلمون يف هذا العصر بعدم تطبيقها ،وهللا املستعان وعليه التكالن.
 243انظر للتفاصيل، http://www.educationworld.net/salaries_jp.html :
مت تصفح املوقع بتاريخ 2014/12/5
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صنفت رواتب املعلمني حسب املؤهالت العلمية وسنوات اخلربة التجريبية
.244
إن حالة [ اإلدمان على العمل ] لدى الياابنيني اليت الحظها اخلرباء
واحملللون تعود يف جزء كبري منها إىل أتثري الرتبية اليت ركز عليها نظام التعليم
منذ الصغر .فقد وفرت هذه اجلرعة املؤثرة شحنة مستدمية عند الياابنيني إىل
درجة جتعلهم خيشون عدم العمل ،ومن مث فالبد لألمة من خطة حضارية
واضحة املعامل والغاايت تتفق عليها الصفوة املثقفة والعقول الواعية مع
األجهزة الرمسية يف الدولة.
ولألسف الشديد فإن حال األغلبية الساحقة يف أقطار العامل الثالث
ومنها األقطار العربية واإلسالمية املعاصرة و ال سيما يف اخلليج العريب و
نظرا لطفرة املوارد الطبيعية من النفط والغاز كان هلا التأثري السليب على
عدم تبين ثقافة العمل و ارسة املواطن لكل صنوف األعمال اليدوية
والفنية؛ حيث إن ثقافة العمل لدى هؤالء ال تتجاوز حدود اإلدارة
والتجارة .أما ارسة األعمال اليدوية واملهنية والفنية األخرى مثل ميكانيكا
السيارات و إصالح الشبكات اهلاتفية واالنرتنت والعمارة والنجارة وبناء
الطرق واجلسور..اخل..تكاد تكون معدومة يف وقتنا احلاضر لدى الشباب
اخلليجي...اللهم إال حاالت اندرة و بنسب قليلة ومتفاوتة .والدليل على
هذا النسبة العالية للعمالة اآلسيوية الوافدة ذات مهارات حمدودة وضعيفة.

 244انظر للتفصيل رواتب األساتذة يف بعض بلدان العامل يف اجلدول
http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=396&SubMo
 del=138&ID=1502مت تصفح املوقع :بتاريخ 2014/12/5
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هذا الوضع احلايل هو خالف ما كان عليه آابؤهم و أجدادهم ،و
هذا أيضا خالف ملع مهم من املعاين املنسية للوسطية القرآنية؛ أال و هو
العمل املتقن والتميز .و هذه الثقافة احلالية تفرض على اإلنسان أن ينصت
من غري مناقشة وينفذ ما يؤمر من دون مساءلة عن الصواب واخلطأ
والفضيلة والرذيلة طبقاً ملقياس :ماذا سيقول الناس؟ وهذا يدخل يف ابب
(العجز عن رؤية الذات) ،ويرى خرباء الرتبية أن أصحاب هذه العادة ال
يرون أنفسهم إال من خالل رؤية اآلخرين هلم (املرآة االجتماعية) .إذن،
فمشكلة املسلمني العرب عموما واملدارس واجلامعات العربية هي أهنم يف
الوقت الراهن يفتقرون إىل ضوابط ومعايري شخصية مستقلة .فرتى لديهم
نوعاً من االضطراب وعدم الثقة ابلنفس والقيم اليت ميتلكوهنا! ال إىل هؤالء
وال إىل هؤالء ،فهم يف الوقت الراهن ضحااي لتقييم اآلخرين هلم .بينما لو
فطن هؤالء وأهنم لو عادوا إىل القيم اإلسالمية لتحقيق معايري الوسطية
القرآنية احلقة ،تلك املعاين املنسية أو املغيبة؛ ابجلد واالجتهاد واالتقان
والعدل والتميز لكانوا أسوة حسنة لآلخرين يف كل اجملاالت ،بل وحىت
لالعتماد األكادميي العاملي ،ومل يكونوا حيتاجون إىل املنظمات العاملية
لتقييمهم مثل منظمة ساكس (SACS) Sothern Association
) ،of Schools and Collegesأو التصنيف الصيين يف شانغهاي
و غريهم .245

 245للتفاصيل انظرhttp://www.shanghairanking.com ، http://www.sacs.org :
( مت تصفح املوقع بتاريخ )2014/12/5
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املطلب الثاين :العوامل الطبيعية والنفسية اليت سامهت يف هنوض الياابن
يرى احملللون واخلرباء أنه قد تضافرت جمموعة من الظروف التارخيية
واجلغرافية اليت دفعت ابلتجربة الياابنية إىل النجاح ،حيث أعطت اجلغرافيا
للياابن خصائص فريدة .فخمس مساحتها ال يصلح لالستغالل ،كما
يصعب أن يعطيهم اإلنتاج الزراعي الكايف حلاجتهم ،فلجؤوا إىل زراعة كل
أرض فضاء يف املدن املهدمة كي حيصلوا على لقمة العيش .و يرى هؤالء
أن هذه الطبيعة أعطت الياابن القدرة على العمل الشاق قران بعد قرن
وحقبة بعد أخرى ،حىت أصبح لدى الياابين [ أخالقيات عمل] يصفها
بعض اخلرباء أبهنا ( أكثر أخالقيات العمل عم ًقا وأصالة يف العامل كله
).كما أن هذه اجلزر املمتدة مبوقعها اجلغرايف املعروف الذي يعرضها إىل
أكثر األعاصري واهلزات األرضية عن ًفا ،جعلت لسكاهنا مسة هي قدرهتم
على ( التكيف السريع) .كما أن الذات اجلماعية لدى الياابنيني ملحوظة،
والعمل كفريق مسة من مسات شخصيتهم الوطنية .246
والياابن تقع يف شرق القارة األسيوية ،وتتكون من سلسلة من اجلزر
(حوايل أربعة آالف جزيرة) متتد بني الشمال واجلنوب على شكل أرخبيل
طوله 3000كم ،أربع منها رئيسية (هونشو  -Honshoشيكوكو
 -Shikokuكيوشو -Kyushuهوكايدو  ،)Hokkaidoويبلغ
 246راجع هذه الكتاب عن الياابن و الثقافة والشخصية الياابنية http://japan-
saito.blogspot.com/2008/03/blog-post_1867.html
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إمجايل تعداد سكان الياابن حوايل  127مليون نسمة ،وهي بذلك تعترب
تعدادا ابلسكان ،عاصمتها طوكيو .ويشكل الياابنيون
سابع دولة أكثر
ً
حوايل  ٪99 4من السكان ،والكوريون  ،٪0 5وما تبقى وقدره ٪0 1
من اجلنسيات املختلفة .يعيش أكثر من  ٪79من السكان يف املدن
الكربى ،والباقي يف القرى واألرايف .ويعمل  ٪35من السكان يف
الصناعة ،بينما يعمل  ٪27منهم يف الزراعة ،وهناك ما يقرب من 700
ألف صياد يعملون يف مهنة صيد األمساك ،وميكن تلخيص عوامل النهضة
يف الياابن من خالل النقاد التالية:
أوالً :الشخصية الياابنية
فالشخصية الياابنية منضبطة ،تقدس الوقت ،وحترتم النظام ،وتبدع من
ضمن الفريق الواحد ،وتلتزم وبشدة داب التعامل ،وأخالقيات املتاجرة
رفيعة وموصوفة ابلصدق واألمانة  .247وهناك إحساس عام ابألمن واألمان
يف الياابن لتوافر الوظيفة املنتجة والتأمني ملعظم اخلدمات االجتماعية .وهذه
األخالقيات انبعة من االهتمام ابلربامج التعليمية املتعلقة ابألخالقيات
والسلوك للمواطن منذ الصغر يف البيت واجملتمع واملدرسة .كما أن حماسبة
القانون صارمة للمخالفني .وال يرحم القانون الياابين الغين أو الفقري ،الوزير

 247و قد الحظت هذه اآلداب واألمانة يف التجارة والعمل املهين بنفسي عندما زرت الياابن وشاركت يف مؤمتر
عاملي بورقة علمية يف مدينة أوساكا و كيوتو عام  2013والذي نظمه املنتدى األكادميي العاملي .لقد رأيت
أبم عيين تلك املعاين املنسية عن الوسطية القرآنية جمسدة يف سلوكيات وأخالقيات الشعب الياابين.
383

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

أو الغفري ،فحينما تكتشف املخالفات ،تدرس أسباب حدوثها ،وحياسب
مرتكبوها ومتنع تكررها .248
اثنياً :احرتام كالم احلكماء والفالسفة يف االلتزام ابلقيم األخالقية
فالقيم اجملتمعية الياابنية تفرض على الشخص االعتذار .لذلك يعتذرون
ويعرتفون أبخطائهم يف معظم األحيان .ويف عام 1989م جنح الياابنيون يف
مراجعة الربامج التعليمية وتطهريها من القيم الفردية املستوردة ،وأضيفت
برامج السلوك واألخالقيات بصيغة متكاملة على أن تراجع كليا كل عشر
سنوات.
وقد أدخلت مادة السلوك واألخالقيات بتناغم يف مجيع املواد املدرسية
ونشاطاهتا .وهذه األفكار هي نتاج الكونفوشيوسية .فالفلسفة
الكونفوشيوسية تنادي ابلوالء املتناهي للحكام ،وكذلك الوالء بني الرئيس
واملرؤوس ،والسيد واخلادم ،واألب واالبن ،والكبري والصغري ،وهكذا .كما
تدعو إىل طلب العلم واملعرفة واحلكمة .
الياابنيون حتركهم إرادة عنيدة حنو التقدم ويتملكهم حب كل ما هو جديد،
ويتمتعون بقدرة على العمل الذي ال يعرف الكلل يف سبيل النجاح وبنظام
وارتباد مدهشني ،...أمل حين الوقت لالستفادة من تلك التجربة ؟ أمل حين

 248انظر للمزيد املقال املهم بعنوان :سر جناح جتربة اإلدارة الياابنية من منظور الفكر
اإلسالمىhttp://www.707077.com/show_articles.php?no_articles=49:
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كثريا. ..
كثريا ً
الوقت لكي نصحو من غفوتنا ..تلك الغفوة اليت طالت ً
249
فهال استفاد املسلمون من هذه التجربة احلية والواقعية ؟!

249

انظر للمزيد املراجع السابقة على صفحات االنرتنت عن خصائص التعليم الياابين .
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الفصل الثاين :األهداف واخلصائص الرتبوية يف التعليم الياابين ،خصائص
التعليم ،صور من املدارس االبتدائية والثانوية

املبحث األول :األهداف واخلصائص الرتبوية يف التعليم الياابين

لقد وضع اخلرباء الياابنيون مجلة من األهداف التعليمية للطالب الياابين
جيب حتقيقها أثناء كافة املراحل الدراسية ،منها؛ النمو الكامل لشخصية
الفرد من أجل رفعة األفراد وتقدمهم ،تنمية حب احلقيقة والعدالة ،تقدير
قيمة اآلخرين ،احرتام العمل وتعميق شعور حتمل املسؤولية ،االعتماد على
النفس واالستقالل ،تنمية الثقافة من خالل االحرتام املتبادل والتعاون
إلنشاء جمتمع آمن ومسامل .250
ولتحقيق هذه األهداف ،فقد نسقت وزارة الرتبية والتعليم مع
السلطات التنفيذية احلكومية لتبين قانون يرغم أولياء أمور األطفال على
إرسال أبنائهم إىل املدارس إلكمال تسع ( )9سنوات من التعليم األساس.
250

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/archive/Countries/
WDE/2006/ASIAand the_PACIFIC/Japan/Japan.pdf

وانظر :الرتبية يف الياابن املعاصرة ،ص  ،33 – 32وانظر :التعليم الياابين والتعليم األمريكي ،ص،54 – 43 :

وانظر حبوث الندوة العاملية حول أهداف تعليم البنات يف الياابن يف:
http://home.hiroshima-u.ac.jp/cice/JEF2report1e.pdf
وانظر أيضاً:
http://www.studyinjapan.org.my/04_study/04_study2_qna.html
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وأكد القانون على أن األهداف الدينية ومكانة الدين يف احلياة االجتماعية
سوف حترتم يف األنشطة الرتبوية ،غري أن املدارس حبكم القانون حتجم أية
تربية دينية لدين معني.
أوالً :املركزية والالمركزية يف التعليم

نشرت سفارة خادم احلرمني الشريفني بطوكيو دراسة مهمة عن التعليم
الياابين وحنن نقتطف منها فقرات لألُهية:
"تتميز الياابن بشكل عام مبركزية التعليم ،أو نستطيع القول إن نظام
تعليمها يغلب عليه طابع املركزية .ومن إجيابيات هذا املبدأ يف التعليم توفري
املساواة يف التعليم ونوعيته ملختلف فئات الشعب على مستوى الدولة
بغض النظر عن املقاطعة أو احملافظة اليت ولد فيها التلميذ أو الطالب،

وبذلك يتم تزويد كل طفل أبساس معريف واحد سواء كان يف ألال الياابن
أو جنوهبا أو وسطها وبغض النظر عن احلالة االقتصادية هلذه املنطقة،
حيث تقرر وزارة التعليم الياابنية اإلطار العام للمقررات الدراسية يف املواد
صل حمتوى ومنهج كل مادة وعدد ساعات تدريسها ،وبذلك
كافة بل ويف ه
يتم ضمان تدريس منهج واحد لكل فرد يف الشعب يف أي مدرسة ويف
الوقت احملدد له .والوزارة مسئولة عن التخطيط لتطوير العملية التعليمية
على مستوى الياابن ،كما تقوم إبدارة العديد من املؤسسات الرتبوية مبا فيها
251
اجلامعات والكليات املتوسطة والفنية"...

251

http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm
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اثنياً :روح اجلماعة والعمل اجلماعي والنظام واملسؤولية
" ....يركز النظام الياابين للتعليم على تنمية الشعور ابجلماعة
ابدائ ابلبيئة املدرسية احمليطة
واملسؤولية لدى التالميذ والطالب جتاه اجملتمع ً
هبم ،مثل احملافظة على املباين الدراسية واألدوات التعليمية واألاثث املدرسي
وغري ذلك .فمن املعروف عن املدارس الياابنية احملافظة على نظافة املدرسة،
فأول شيء يدهش زائر املدرسة الياابنية ،وجود أحذية رايضية خفيفة عند
مدخل املب املدرسي مرتبة يف خزانة أو رفوف خشبية حيمل كل حذاء اسم
صاحبه ،حيث جيب أن خيلع التالميذ أحذيتهم العادية وارتداء هذه
األحذية اخلفيفة النظيفة داخل مب املدرسة .وهذه العادة موجودة يف
أيضا  .ومن
معظم املدارس االبتدائية واملتوسطة وكثري من املدارس الثانوية ً
أيضا ،أن يقوم التلميذ عند هناية اليوم الدراسي
الشائع يف املدارس الياابنية ً
بكنس وتنظيف القاعات الدراسية بل وكنس ومسح املمرات بقطع قماش
مبللة .بل وأكثر من ذلك غسل دورات املياه ومجع أوراق الشجر املتساقط
كثريا ما ينضم إليهم املدرسون يف
يف فناء املدرسة والقمامة إذا وجدت! .و ً
أيضا
أوقات معينة إلجراء نظافة عامة سواء للمدرسة أو لألماكن العامة ً
مثل احلدائق العامة والشواطا يف العطلة الصيفية ،وذلك بدون الشعور
ِ
ابلضعة سواء من التالميذ أو املعلمني .ابإلضافة إىل ذلك يقوم األطفال
بتقدمي الطعام للحيواانت أو الطيور اليت تقوم املدرسة برتبيتها حيث إنه ال
الفراش» يف املدارس الياابنية وال يوجد
توجد شخصية «احلارس» أو « ّ
عمال نظافة ،ولذا أيخذ التالميذ والطالب واملعلمون على عاتقهم تنظيف

388

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

اليعود التالميذ
املدرسة وجتميل مظهرها الداخلي واخلارجي...وهذا النظام ّ
أيضا يف تعيني شخصية
الروح اجلماعية فحسب ،بل القيادة اليت تتجلى ً
مراقب الفصل أو رائده والذي يقوم يف وقت غياب املدرس بتهيئة الفصل
أخريا يف
وتنظيمه وحل مشكالته مبا فيها مشاكل التالميذ فيما بينهم .مث ً
هناية اليوم الدراسي يقوم التالميذ بعقد جلسة مجاعية حيث جيتمعون
ويسألون أنفسهم فيما إذا كانوا قد أمتوا عملهم اليوم على أكمل وجه أم ال
قصورا فيما قاموا به من أعمال ؟ أو هل كانت هناك
؟ أم أن هناك
ً
مشاكل ما ؟ وبال شك ،إن هذه الطريقة يف التعليم تستهدف روح اجلماعة
أيضا قوة نفسية رادعة لكبح
وحتمل املسؤولية وااللتزام والقيادة ،كما تشكل ً
252
مجاح السلوكيات االجتماعية غري الالئقة جتاه اجملتمع والغري"...
اثلثاً :اجلد واالجتهاد أهم من املوهبة والذكاء

" ....يركز الياابنيون على مبدأ « اجلد واالجتهاد أهم من املوهبة

والذكاء الفطري للطفل » وهو على عكس ما هو معروف يف كثري من
كثريا للكلمات اليت تدل
الدول ،ويتضح ذلك ً
أيضا من كثرة استخدامهم ً
على االجتهاد واملثابرة ابللغة الياابنية مثل كلمة" :سأبذل قصارى جهدي

" " ،" ganbarimasuسأعمل بكل جدية " isshookenmei
 ."yarimasuفالطالب الياابنيون يؤمنون بنصح مدرسيهم وآابئهم أبن
252

لعمري إن هذه املعاين املنسية و املغيبة للوسطية اإلسالمية ( العمل اجلماعي والفردي – االتقان – القوة

– النظام – النظافة ) الواردة يف الكتاب والسنة جلديرة أن تكون حاضرة و حية يف املدارس العربية واإلسالمية
ولدى أبناء املسلمني للخروج من هذه األوضاع املؤملة أكادمييا و تربواي وعلميا...انظر للتوسع املرجع السابق
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النجاح بل والتفوق ميكن أن يتحقق ابالجتهاد وبذل اجلهد وليس ابلذكاء
فقط ،فاجلميع سواسية وخلقوا بقدر من الذكاء يكفيهم.
فكل شخص يستطيع استيعاب ودراسة أي شيء ويف أي جمال وحتقيق
قدر كبري من النجاح فيه من خالل بذل اجلهد .ولذلك يستطيع الطالب
أن يدرس أي مقرر دراسي حىت ولو كان ال يتناسب مع ميوله طاملا توفرت
العزمية على بذل اجلهد واملثابرة .فالنجاح والتفوق ال يتحددان ابختالف
املوهبة والذكاء ولكن ابالختالف يف بذل اجلهد...ويعترب الطالب
الياابنيون من أكثر الطالب يف العامل إقباالً على الدراسة ،ألهنم تعلموا أن
السبيل للوصول إىل وظيفة مرموقة هو االجتهاد وبذل اجلهد واملثابرة للقبول
أيضا .وهذا يؤكد مدى
مبدرسة اثنوية مرموقة و يزة ومن مث جامعة مرموقة ً
أيضا املقولة الياابنية
املثابرة واجلد يف حتقيق ما يصبو إليه الطالب .ويؤكد ً

الشهرية « yontoo goraku :أربع ساعات جناح ،مخس ساعات
رسوب» أي «أربع ساعات نوم تعين النجاح ،بينما مخس ساعات نوم
تعين الرسوب» أي لتحقيق النجاح ال ينبغي النوم أكثر من أربع ساعات
253
يف اليوم"...
رابعاً :الكم املعريف وثقل العبء الدراسي
" ...ومن املعروف أن نظام السنة الدراسية الياابنية خيتلف عن معظم
دول العامل حيث تبدأ الدراسة يف األول من شهر أبريل امليالدي وتنتهي يف
253
http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm
بتصرف شديد
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واحد وثالثني مارس من العام التايل .ويعترب عدد األايم الدراسية وعدد
عددا مقارنة أبي دولة أخرى ،حيث يبدأ اليوم
الساعات يف السنة أطول ً
صباحا حىت الساعة الرابعة
الدراسي عادة للطالب من الساعة الثامنة
ً
تقريبًا ،أما املعلمون فعملهم حىت الساعة اخلامسة ولكنهم يظلون يف عملهم
حىت السادسة والسابعة مساء .ابإلضافة إىل ذلك تقل عدد العطالت اليت
تنقسم إىل عطلة الربيع واليت ال تزيد على عشرة أايم ،وكذلك نفس املدة
يوما
لعطلة بداية السنة امليالدية ،مث العطلة الصيفية اليت ترتاوح من أربعني ً
حىت الشهر والنصف...وعالوة على ذلك يقوم طالب املدارس ابلذهاب
تبعا لربانمج حمدد مسب ًقا،
إىل املدرسة أثناء العطلة الصيفية لبعض األايم ً
جهدا
ابإلضافة إىل تكليفهم ابلقيام بواجبات ومشروعات تتطلب منهم ً
ليس ابلقليل أثناء العطلة .كما ميارسون طوال العطلة نشاطات رايضية مثل
السباحة وغريها ابملدرسة بشكل منتظم حسب برانمج العطلة احملدد مسب ًقا
من قبل املدرسة. "....
خامساً :احلماس الشديد من الطالب وأولياء األمور للتعليم وارتفاع
املكانة املرموقة للمعلم
" فقد ركز الصينيون منذ القدم على أُهية التعليم ،حيث كانت قوة
احلكام قدميًا تقاس مبا يتمتعون به من علم ومعرفة ،وكان اختيار كبار
أيضا على أساس ما يتمتعون به من معارف .وهذه األفكار
موظفي الدولة ً
هي نتاج الكونفوشيوسية للفيلسوف الصي «كونفوشيوس» ،وهي فلسفة
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أكثر منها داينة ولكنها أتخذ طابع الطقوس الدينية قليالً .وقد أتثرت هبا
أيضا .وتركز هذه الفلسفة على نظام اجتماعي على
الصني وكوراي والياابن ً
أساس قواعد أخالقية حيكمه حكام ذوو علم ومعرفة وخلق كرمي ،ويكون
الوالء هلؤالء احلكام واآلابء ومن يف حكمهم هو دعامة هذا النظام .كما
تؤكد هذه الفلسفة النظام العقالين للطبيعة وأُهية العلم واملعرفة واجلد يف
طلبهما والعمل الشاق .وقد تكون هذه املفاهيم هي اليت تقف وراء محاس
254
أيضا"..
الياابين الشديد جتاه العلم واملبادئ األخالقية ً
لقد اتضح لنا ا سبق عن خصائص النظام التعليم الياابين مجلة من
تلك املعاين الغائبة واملهمشة للوسطية يف مدارسنا وجامعاتنا العربية من
حيث :القوة واملركزية واالتقان واألمان والتميز .وعالوة على ما ذكر ،

فقد ذكر اخلرباء واحملللون أن النظام الرتبوي الياابين أيضاً:
 .1يستمد أهم مقوماته من طبيعة جمتمعه وروح أمته.
 .2يستمد هنضته احلديثة من جذوره ومؤسساته وتقاليده
املتأصلة والقائمة.
 .3يعد التعليم يف الياابن خدمة وطنية عامة وواجبًا قوميًا
يتجاوز أي جهد فردي أو فئوي خاص ،وأنه يف مناهجه ومقرراته
وتوجيهاته ميثل عامل التوحيد األهم لعقل األمة وضمريها منذ

 254انظر للتفصيل و املزيد الدراسة املفصلة املنشورة يف:
http://www.saudiembassy.or.jp/Ar/Education/Ed_n_jp_Car.htm
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مراحل التعليم اإللزامية األوىل ،إذ ال يسمح فيه بتعددية املناهج
والفلسفات الرتبوية.
 .4مل أتخذ الياابن ابلنزعات الليربالية والسيكولوجية الغربية بل
ظلت متمسكة بقيم االنضباد املوحد يف الفكر والسلوك رغم
الضغط املعاكس من االحتالل األمريكي ورغم النقد الغريب هلا.
 .5نقطة القوة األساس يف النظام الرتبوي الياابين ليست
جامعاته ،بل معاهده التقنية املتوسطة اليت متثل عموده الفقري،
واملمارسة العملية التدريبية ،هي أهم وأبرز واجبات الياابين منذ
طفولته عندما يقوم بتنظيف صفه ومدرسته إىل ما بعد خترجه
عندما يبدأ من جديد التدريب الوظيفي يف برامج إجبارية قبل أي
منصب اثبت.
 .6استطاعت الياابن أن متنح فرصة التعليم للجميع لتزويد
األمة ابأليدي العاملة املتعلمة لكنه اقتصر يف مستوى القمة على
القلة املمتازة عقليًا واملتفوقة يف مواهبها لتخريج النخبة القيادية
والقادرة على مواجهة التحدايت.
 .7مل تتأثر الياابن ومل تنبهر ابللغات األجنبية  ،255وحسمت
معركة اللغة تعليميًا وحياتيًا منذ البداية .فمن املعروف أنه ال ميكن
ألمة أن تبدع علميًا إال بلغتها األم ،وال يستمع العامل ألمة تتحدث
 255وهذا خبالف ما شاهدانه و نشاهده يف الوطن العريب و دول اخلليج لألسف الشديد حيث ترى لدى
أغلب شرائح الناس يف اجملتمع و يف املؤسسات التعليمية لدى اإلداريني والطالب والطالبات أهنم يفضلون اللغة
اإلنكليزية على اللغة العربية يف احملادثة ،بل جتدهم يفتخرون بذلك و حيظى املتحدث ابللغة اإلنكليزية احرتاما و
أتييدا عظيما!؟ انقالب يف املعايري و جترد من اهلوية الدينية وانسالخ من الثقافة العربية واإلسالمية.
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بلغة غريها .إن انفتاح الياابن على احلضارات والثقافات األخرى
كانت منضبطة ،فهي استفادت من احلضارات األوربية أو
األمريكية ومل تتخلى عن عاداهتا وتقاليدها.
اقتصاداي ،فمن بني مخسة
 .8تعد مهنة التدريس من املهن املرحبة
ً
ايابنيني يتقدمون ملهنة التدريس يفوز واحد منهم فقط بشرف املهنة
وامتيازاهتا املعيشية .وقد أدى ذلك إىل احلفاظ على مستوى نوعي
متفوق للتعليم الياابين أدى بدوره إىل تنمية نوعية العملية الرتبوية
أبسرها.
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البحث الثالث :إجيابيات وسلبيات النظام التعليم الياابين
املطلب األول :من األخالقيات اإلجيابية للتالميذ واملعلمني يف الياابن
ال توجد مقاصف يف املدارس الياابنية ولكن يوجد مطبخ فيه أستاذة
تغذية وعدد من الطاهيات حيث يتناول التالميذ وجبات طازجة تطهى
يوميا يف املدرسة ويقوم التالميذ بتقسيم أنفسهم إىل جمموعات إحداها
تقوم بتهيئة القاعة الدراسية لتناول الطعام والثانية تقوم إبحضار الطعام من
املطبخ والثالثة تقوم بتوزيع الطعام على التالميذ بعد ارتداء قبعات ومالبس
خاصة بذلك.
منذ السنوات األوىل للدراسة يتوىل األطفال املسؤوليات املختلفة،
فيتبادل األطفال فيما بينهم وبشكل دوري وظيفة مراقب الفصل املنود به
حتقيق النظام ىف الفصل ومجع الطلبة ومناقشة أي مشاكل مدرسية ختصهم
وذلك ليتعلموا فن القيادة  .لكل طالب أدواته اخلاصة ،حيث يقوم
الطالب بتنظيف أسناهنم بعد كل فسحة  .كما أن الفصول مليئة بوسائل
اإليضاح والشعارات املبهجة مثل  " :سنبذل وسعنا يف كل شيء"" ،كن
وودودا ومعينًا لآلخرين " .
نشيطاً ومرحاً
ً
ولعلنا من خالل اجلدول التايل نوضح املقارنة بني نظامي التعليم
خمتلفني لتظهر لنا حقيقة نظام اجلامعات العربية .يف الوقت احلايل عندما
يدخل املدرس إىل الفصل يقف مجيع الطالب وينحنون احرتاماً كبرياً مث
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يقول الطالب عبارة  " :اي معلمنا نرجو أن تتفضل علينا وتعلمنا " ،
وهو رجاء يفوق االحرتام العادي له مع أدق وأعمق يف املبالغة يف
االحرتام ،وهلذا يعترب فخرايً يطلق على األطباء وأعضاء الربملان .

وذكر املراقبون واخلرباء أن لدى التالميذ البااينيني جلسة تسمى ب  :جلسة

االعرتاف ،أو احملاسبة النفسية أو اجلماعية ،حيث يراجع التالميذ يومهم
بشكل دقيق ،ويطرح قائد مجاعة التالميذ هذه األسئلة:

.1

هل قمنا بعملنا على ما يرام اليوم؟ فيجيب اآلخرون :بـ :نعم ،أو :ال

.2

فريد القائد :وهل أحسنا استخدام وقتنا متاماً؟ فيجيب التالميذ بـ:نعم،

أو :ال
.3
.4

وخيتتم رائد الفصل قائالً:وهل أعدان كل األدوات إىل أماكنها ؟

جييء الرد ابإلجياب أو السلب ،و يف الغالب يكون الرد من التالميذ

إجيابياً .

وهذا؛ إي و ريب هو عني االتقان وعني اجلودة يف العمل واألداء ،و
عني اإلسالم وروحه وتشريعه؛ حماسبة النفس و مراجعة العمل و نقد
الذات أمر مطلوب يف الشريعة اإلسالمية...و هذه من معاين التوبة
الصادقة والتوبة النصوح ،وهي من األبعاد الفكرية والنفسية واالقتصادية
للتوبة .وهذا املع املهم للوسطية يكاد يكون منسيا و مغيبا يف املدارس
واجلامعات العربية.أدرك حقيقتها وقيمتها والتزموا هبا الياابنيون وغفل عنها
املسلمون .إن هذا لشيء عجاب؟!
ويعتمد النظام املدرسي الياابين على التقليل من الشعور بسلطة املعلم مع
اإلبقاء على احرتام الطالب له بشكل هائل ،فاألصوات والضحكات
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داخل اجملموعات عالية دون أن يضايق ذلك املعلم .ويذكر اخلرباء واحملللون
أن دور املعلم يف الياابن يف خمتلف املراحل الدراسية ينال من اهتمام
الياابنيني وإعجاهبم ومحاسهم له ،ومدى تقديرهم له .فاملعلمون حيظون
ابحرتام وتقدير ومكانة اجتماعية مرموقة .ومن الشائع واملعتاد ابلنسبة
للمعلمني الياابنيني زايرة الطلبة يف منازهلم ،ويتواصل املعلمون وأولياء األمور
أو الوالدان من خالل إبداء مالحظاهتم عن االختبارات والواجب املنزيل،
والسلوك الذي يبديه الطلبة .256

املطلب الثاين :من سلبيات النظام التعليمي يف الياابن
بعد إلقاء هذه النظرة على أهم مالمح نظام التعليم يف الياابن جند أن
هذه املميزات اليت شكلت هذا النظام التعليمي والذي يعجب به اجلميع،
أيضا لدى بعض الباحثني واألساتذة األمريكيني العاملني يف
يشكل عيبًا ً
املؤسسات التعليمية الياابنية .و هذا أمر واضح وال حرج يف ذلك ،وحنن
تعلم أن البشر مهما تقدموا و أبدعوا فإهنم يسبحون يف فلك القدرات
البشرية اليت تعرتيها النقص ،وإمنا الكمال املطلق هلل رب العاملني وحده ال
شريك له .ويروى عن اإلمام الشافعي رمحه هللا أنه قال " :رضا الناس غاية
ال تدرك " ،وهكذا شأن النظام التعليمي الياابين ال ميكن أن يسلم من
 256انظر للمزيد بعض املقاالت اإلنكليزية من الباحثني واألساتذة األمريكيني الذين يعارضون و ينتقدون التعليم
http://www.ascd.org/publications/educationalالياابين:
leadership/apr93/vol50/num07/Japanese-Education@-No-Recipe ( for-Authentic-Learning.aspxمت تصفح املوقع بتاريخ ) 2014/12/5
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بعض العيوب واملفخذ ،ألنه يف هناية املطاف نظام من صنع البشر وليس
من صنع رب العاملني ،و ميكن ذكر هذه العيوب يف النقاد اآلتية:
 -1مثل شدة املركزية والرتكيز على املعرفة واحلفظ.
 -2ثقل األعباء الدراسية وجحيم االختبارات لاللتحاق ابملدارس
الثانوية املرموقة ومن مث إىل اجلامعات الكربى املرموقة اليت توفر
فرصا مرموقة للعمل.
ً
 -3إن معدل الرسوب يتزايد (من  % 2،5يف عام  1995إىل %3
يف عام  1996يف أوساكا).
 -4حاالت االنتحار يف ازدايد بسبب الفشل الدراسي من بعض
الطالب وتنافسهم الشديد لاللتحاق ابجلامعات املرموقة . 257
إذن ،ميكن أن نقرر أن هذا النظام التعليمي البشري الياابين مهما
ارتقى وتفوق إال أنه يظل يف حدود وإطار القدرة اإلنسانية القاصرة عن
بلو الكمال املطلق ،فعلى املسلمني الرتكيز على اجلوانب اإلجيابة واملشرقة
من هذا النظام والتجنب من جوانبه املظلمة ،مثل حاالت االنتحار بسبب
الفشل أو الرسوب ،وهذا ال يعين أن اإلنسان إذا فشل يف جانب معني أن
يكون فاشالً يف جانب آخر ! و أن املسلمني يدركون و يعتقدون أبنه إذا
ما س هد ابب للرزق فقد يفتح هللا ابابً أو أبوااب أخرى للرزق ،فتنبّ ْه إىل هذه
احلقيقة حفظك هللا ،وهللا أعلم.

 257انظر بشيء من التفصيل املراجع السابقة ،وانظر أيضا:
http://osakaglobal.jp/en/education/study_japanese.shtml
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الفصل الثالث :املعاين املغيبة للوسطية يف املدارس واجلامعات العربية –

جدول مقارنة بني التعليم الياابين والعريب

املبحث األول :جماالت اختالف التعليم يف الياابن

أثناء عرضنا هذه املقارنة نقصد إظهار احلالة التعليمية والنظم الرتبوية يف
املدارس واجلامعات العربية دون التعرض لبيان تفاصيلها كما ذكران سلفاً،
ألن األنظمة التعليمية العربية ابتت معلومة للقاصي والداين ،إذن فال داعي
لعرضها هنا ،وهللا أعلم.
ويف هذه الدراسة املقارنة سأحاول ذكر أهم األوجه عموماً لكي أقف

على حقيقة التعليم الياابين والعريب ،وابلنظر إىل هذين النظامني يتضح
النظام التعليمي يف الوطن العريب واإلسالمي ،ولعلي أكون قد وفقت لبيان
النموذج الصاحل التباعه ولو شيئاً يسرياً منه أو االستفادة اجلزئية منه لوطننا
العريب وجامعتنا العربية ،ألنه ثبت ابلتجربة ا ال يدع جماالً للشك أن لدى
الكثري من الدول الغربية تطبق مبادئ ديننا احلنيف ولكن بقالب آخر ،مثل
العدالة االجتماعية ،واحلقوق اإلنسانية العامة ،واحلرية الشخصية ،وآداب
احلوار ،وإتقان العمل ،وااللتزام ابملواعيد...اخل ،فاملسلمون يف الوقت الراهن
تنقصهم هذه النماذج احلية وامللموسة لكي يصحوا من غفلتهم .إن الفئة
املستهدفة من هذه املقارنة هي اجلامعات العربية واإلسالمية ،ابلتايل فنحن
لن نتعرض إىل تفاصيل ذكر األنظمة التعليمية يف الوطن العريب ،ألن أغلب
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احلاضرين أو املشاركني يف هذا املؤمتر املبارك على علم هبا .فنقول وابهلل
التوفيق واهلداية:
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1

أفكاره وقيمه تقوم على احرتام كبري
للكونفوشية

 1أفكاره و قيمه تقوم على احرتام نسيب و ليس
الكلي ملبادئ اإلسالم

2

تبجيل أولئك الذين وهبوا حياهتم
للعلم

 2أمر نسيب متفاوت بني مؤسسة و أخرى...رغم
التشديد والرتكيز على ذلك

3

املواطنون خيضعون للسلطة

 3أي التميز واالبداع يف هذا اجلانب نسيب؛ قد

ويسهمون يف نظام اجتماعي بعيداً
عن األهواء الشخصية
4

االهتمام ابجلماعة وإعطاء األولوية
هلا ،حىت ولو على حساب الفرد يف
بعض األحيان

5

جمتمع عايل التجانس ،أي ذوو
جنس وعرق واحد ،له بنية ثقافية
أحادية املصدر ،و هم مييلون إىل
التساهل يف نظرهتم الدينية ،وهم

خيضع املواطن للسلطة ولكنه ال يتجرد عن
األهواء الشخصية..
4

روح اجلماعة و روح الفريق مهمش يف النظام
التعليمي يف الوطن العريب

 5خبالف املدارس واجلامعات العربية ليس هلا بنية
ثقافية أحادية املصدر

يكرهون األقليات األخرى
6

يتمتع بنظام تعليمي عايل املركزية،
حيث جرى تصميمه على منط
النظام الفرنسي واألملاين وهناك ثقة
مطلقة يف املناهج الدراسية اليت
تضعها الوزارة واحلكومة املركزية.

 6شبه مهمش يف املدارس واجلامعات العربية والثقة
ابلوزارة نسبية و ليست قوية..و بعض الوزارات
يف اخلليج تقرر إىل هذه اللحظة كتبا
جتربيبة..نسخة جتريبية..؟! أين التميز واالبداع
؟! أين حقيقة الوسطية؟!

فسواء كان الطفل أو التلميذ يعيش
يف أوساكا أو طوكيو أو سابورو
Osaka, Tokyo,
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 ،Saporoفإنه سيحظى وبصفة
أساسيىة ابملستوى نفسه من
املساندة والدعم ونوعية التدريس
7

فرض الرقابة السياسية وال سيما
كتب التاريخ والعلوم االجتماعية
حىت اليستغل اليسار السياسي
الكتاب املدرسي لرتويج أفكارهم

 7هناك انفتاح كبري على الثقافات واملناهج الدراسية
األخرى مع املراقبة السياسية

السياسية
8

يفرض القانون إجبارايً بقاء
الطالب يف املدرسة حىت سن ( 15
اخلامس عشر ) أو إكمال املستوى
التاسع على األقل ،ويواصل 94
 %من الياابنيني املرحلة الثانوية

 8هذا املع اآلخر للوسطية أي استقامة املنهج يف
التعليم والتميز ومركز القوة..أمر نسيب يف املدراس
واجلامعات العربية

 9هذا املع اآلخر للوسطية أي القوة والتميز شبه
مغيب يف الوطن العريب،

9

املدرسة متنع طالهبا من العمل
اجلزئي بعد هناية اليوم الدراسي
Part Time Jobs

1
0

تشرتد املدارس ارتداء طالهباها زايً  10هذا املع  :أي االستقامة على املنهج و األمان
و البعد عن اخلطر شبه منسي و شبه مغيب و
موحداً ،ومينع الطالبات من
مهمش يف املدارس واجلامعات العربية
استعمال أي نوع من مستحضرات
التجميل حىت إن شعرهن تفصل
تفصيالً دقيقاً كما لألوالد ،كما أن
املدارس الثانوية كافة حترم على
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طالهبا دخول املقاهي وصاالت
التسلية اليت فيها أنشطة القمار،
وتكون املدرسة اجلهة األوىل يف
اإلبال من قبل الشرطة إذا كان
أحد طالهبا يف مأزق أو مشكلة.
1
1

ال حيق للمرء يف الياابن أن ميتلك
سيارة قبل بلو سن ( 18الثامنة

 11هذا املع للوسطية أي االستقامة واألمان والبعد
عن اخلطر غائب

عشر ) ،وال يسمح للطالب أن
يقود سيارة إىل املدرسة مث إىل
البيت ،ورغم مساح السلطات

يف الوطن العريب متاماً ،حيث ترى التالميذ

ابمتالك الدراجة النارية عند بلو
سن ( 16السادس عشر ) إال أن
كثرياً من املدارس متنع طالهبا من
اإلقدام على ذلك
1
2

الطالب الياابنيون يرون التعليم
(مهنة ) ،واملنهاج الياابين حتركه
ثالث قوى أساسية:غرس أمناد
السلوك والقيم واألفكار املتفق
عليها اجتماعية يف اجليل القادم،
وإعداد الطالب خلوض امتحاانت

جييدون قيادة السيارات
منذ نعومة أظفارهم.

 12هذا املع للوسطية ،أي دليل اخلريية ومظهر
الفضل والتميز
وهذه الرؤية للتعليم يف مدارسنا وجامعاتنا العربية
يكاد يكون منسيا متاماً

صعبة تؤهلهم لالنتقال إىل املستوى
التايل ،االستمرار من الروضة إىل
الثانوية
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1
3

الطالب الياابنيون يطمحون يف
الدخول إىل املدارس واجلامعات
اجليدة رغم كثرة التنافس والضغط
الكبري ،فهم حىت عطلة األسبوع
يقضون أوقاهتم يف املدارس األخرى
للتقوية ابملعلومات...فالتلميذ أو
الطالب ملتصق شديد االلتصاق
ابملدرسة ال يعرف امللل منها

1
4

 13هذا املع املنسي للوسطية ،أي التميز و حب
العلم و التعلم يف املدارس واجلامعات العربية
يالحظ هذا املع نسبيا ،حيث الغياب الكثري و
امللل واالنتظار بفار الصرب
للخروج من املدرسة والذهاب إىل البيت..أمر ال
يناقش؟!
وأما حرصهم على الدخول يف اجلامعات فهناك
إقبال كبري يف اآلونة األخرية

العطلة الصيفية الياابنية ليست جمرد  14هذا املع للوسطية ،أي التميز واإلبداع
عطلة .الطالب الياابنيون يكلفون
أبعمال وواجبات صيفية يتطلب
إكماهلا جهداًكبرياً ،وأحياانً
يكلفون مبشاريع تتطلب تعاون
األسرة و أيخذ الياابنيون مأخذ
اجلد هذه الواجبات ،والطالب
الياابين يتلقى الدروس ما يعادل

واستغالل ألوقات الفرا ،
مغيب ومهمش يف النظام التعليمي العريب ،و متر
العطل الصيفية
دون اجناز أي شيء من قبل التالميذ أو الطالب
إال ما ندر...االجازات الصيفية مقدسة

نظريه األمريكي ثالث إىل أربع
سنوات أكثر،
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املبحث الثاين :املالحق والصور
داخل املدارس الياابنية ال يوجد معلمون بدالء  ،فعندما يتغيب املعلم
يتوىل الفصل مسؤولية نفسه ويقوم الطالب مبراجعة الدروس املدرسية والواجبات .

جولة سريعة يف املدرسة االبتدائبة " :هغاشي" يف مدينة :هاما ماتسو

Hamamatsu City - Higashi Elementary School
التالميذ عادة ميشون مجاعة إىل املدارس ،وقد ارتدوا القلنسوة محاية هلم من الكوارث واألخطار
ومعهم أولياء األمور أو املعلمون

يف مدخل كل مدرسة خيلع التالميذ أحذيتهم قبل الدخول إىل الفصول
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ويضعوهنا يف الرفوف املخصصة هلم ابألمساء واألرقام اخلاصة بكل تلميذ

مدينة :هاما ماتسو – مدرسة :اننيو  ،املتوسطة
Hamamatsu City Nanyo Junior High SchooL

ال جيوز للطالب قيادة السيارة مطلقاً إىل أن ينتهوا من املرحلة الثانوية ،فهم حيضرون إىل املدرسة بدراجات انرية أو هوائية،
و كما هو مالحظ رفوف احلذاء للتالميذ ،كما أن للتالميذ هلم خفوف اخلاصة للدخول إىل دورات املياه
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يتناول التالميذ وجبة الفطور والغداء يف الفصول الدراسية ،وأثناء تقدمي الطعام من قبل األستاذات الطاهيات

اخلاصة وكما هو مالحظ أن الطهاة يرتدون الواقيات الطبية ملنع تلوث الطعام أو نشر اجلراثيم.
و يستمر وقت الغداء ساعة كاملة

بعد اإلنتهاء من تناول وجبة الغداء يقوم التالميذ بتنظيف الفصل ومكان األكل و غسله
غسالً جيداً يدوايً ،و هذا العمل هو عمل يومي .و كذلك االهتمام بتنظيف األسنان أمر ال يستهان هبا
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وبعد تناول التالميذ لوجبة الغداء يقومون بتنظيف األسنان ابلفرشاة واالهتمام ابملنظر اخلارجي الالئق مث العودة إىل الفصول
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الطالب يف املرحلة الثانوية هلم اهتمام خاص بعلوم احلاسب اآليل يف املختربات املخصصة

تدريب التالميذ لالهتمام ابلبيئة واحلدائق العامة ،وهذا املنظر هو اجلانب العملي يعقب اجلانب النظري الذي درسوه يف املدر

هذه املرحلة الدراسية يدرسون القضااي املتعلقة ابلبيئة ،ويف املرحلة الثانوية الدنيا أو السفلى يدرسون القضااي املتعلقة ابلصحة

يف املرحلة الثانوية العليا يدرسون القاضااي العاملية الكبرية
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ممارسة الرايضة والنشاط بعد الدوام املدرسي

اثنوية :شيزوكا ،يف مدينة هاما ماتسو

Shizouka Prefectural Hamamatsu Kita High School

يهتم الطالب والطالبان يف هذه املرحلة أيضاً بشكل خاص بتعلم اخلط الياابين الرتاثي
410
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ولكل طالب أو طالبة فرشاة وحرب خاص به

يقوم الطالب الكبار بتنظيف الفصول والقاعات كما هو احلال مع الطالب الصغار

احلال يف املدراس الثانوية مثل احلال يف املدارس االبتدائية ،فبعد االنتهاء من تناول وجبة الغداء

يقومون بتنظيف الفصول و تغسيلها يومياً ،وال يسمح هلم اخلروج إىل املطاعم اخلارجية،

واملدرسة ليس هبا مقصف أو مطعم،
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بعد الدوام الدراسي ،يبقى الطالب والطالبات يف املدراس ملمارسة النشاطات
العلمية والرايضية املختلفة ،فهؤالء جيدون متعة كبرية يف البقاء يف املدراس،

حيث فيها كل املطلبات العلمية
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وتتحقق األهداف
النبيالت ،والصالة والسالم على خري الربايت وأشرف املخلوقات
سيدان ونبينا حممد عليه أفضل الصالة وأزكى التسليمات وعلى
أزواجه أمهات املؤمنني واملؤمنات وآله املقربني واملقرابت وصحابته
الطيبني والطيبات ما دامت األرضني والسماوات.
لقد توصلت حبمد هللا وتوفيقه إىل هناية هذه الدراسة ،أرجو
من هللا أين قد وفقت لتقدمي لبنة فكرية وتربوية على جهود املفكرين
والرتبويني السابقني ،وال أزعم أن قمت بتغطية كافة جوانب هذا
املوضوع ،و إمنا هي حماولة لعرض فكرة مدروسة رأيتها صاحلة
التباعها لتحسني أوضاعنا التعليمية يف مدارسنا وجامعاتنا العربية،
ولتعزيز بعض املعاين املغيبة واملهمشة للوسطية اإلسالمية بناء على
شهادة املركز – الكتاب والسنة وهدي السلف الصاحل  -وما
طاب من الثقافات األخرى وال يتعارض مع الكتاب والسنة ،فإن
أصبت فذلك بفضل هللا وتوفيقه علي ،وإن جانبين الصواب فذلك
مين ومن الشيطان ،وحسيب أين اجتهدت والعلم عند هللا عز وجل.
ويف هناية هذه اجلولة العلمية والفكرية والرتبوية التعليمية الياابنية أود
أن ألفت انتباه السادة القراء أن هذه الدراسة النظرية رمبا يصعب
تطبيقها دون رؤية حقيقية هلا إما يف عرض واثئقي مسجل أو زايرة
لدولة الياابن ورؤيتها رأي العني ،ولكن هللا عز وجل قد قيض عبداً
413
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من عباده الصاحلني يف هذا العصر واملهتمني بتطوير أوضاع
املسلمني خلقياً وعلمياً وتربوايً وثقافياً ودينياً .هذه الشخصية هو
األستاذ الشاب واإلعالمي اإلسالمي السعودي املشهور األستاذ
أمحد الشقريي حفظه هلل ووفقه خلدمة دينه واإلسالم واملسلمني.
فقد عرض يف برانجمه الشهري :خواطر ،رقم  ،5كل هذه اجلوانب

السلوكية والعلمية والثقافية لدى اجملتمع الياابين بشكل واثئقي
مصور ابلصوت والصورة ،فريجع إليه للمزيد فجزاه هللا خري اجلزاء،
ولقد سررت كثرياً عندما رأيت برانجمه وأان يف ختام هذه الدراسة،
والربانمج كان مسجالً عام 2009م وهذه الدراسة شرعت يف
إعدادها منذ عام  2010واستمرت معي إىل . 2014
أدعو مجيع املهتمني ابلتجربة الياابنية ملشاهدة هذه احللقات
الثالثني عن الياابن كلها على يو تيوب على االنرتنت على هذا
العنوان  .258وال أرى لزاماً يف ختام هذا البحث أن أعيد أهم
النتئج تفادايً للتكرار اململ ،حيث ذكرت تلك النتائج يف جدول
املقارن ،وهللا أعلم.
أسأل هللا تبارك وتعاىل أن جيعل هذه الدراسة يف ميزان حسنايت
يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم ،و أن
جيزيين على قدر إخالصي وجهدي فيه ،إنه تعاىل أكرم مسؤول
258

http://www.youtube.com/watch?v=AQkQNhaU5mE&feature=recLGOUT-real_rn-1r-6-HM
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وخري مأمول ،وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد و على آله سلم
تسليماً كثرياً ،وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

قال ذلك وكتبه ومجعه الفقري إىل هللا يف كل أحواله
د/خريالدين خوجة ( الكوسويف )

أستاذ التفسري وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية املشارك بكلية اجملتمع – قطر

وأستاذ التفسري والثقافة اإلسالمية جبامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بسلطنة

برواني ،واجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي و جامعة قطر و جامعة طيبة ابملدينة املنورة (
سابقا )

يوم اجلمعة املبارك

 2014/10/ 11م
الدوحة – قط

ومتت مراجعة الدراسة مرة أخرى قبل النشر ضحوة يوم اجلمعة املوافق
 2016/08/26بدوحة اخلري والربكة بقطر

وأود أن أؤكد للسادة القراء إىل أين أرحب ابملالحظات واالنتقادات
املنهجية والبناءة على هذا العنوان وأان هلم شاكر ومقدر سلفاً على العنوان
التايل:

email:drhafezi68@gmail.com
أو
زايرة موقعي:
www.drhafezi.net
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التعصب وفقدان احلوار بني أتباع األداين من كربى
العوامل لسقوط واهنيار الدول
( قراءة نقدية يف جذور التعصب الصريب ضد املسلمني يف يوغسالفيا
السابقة – كوسوفا والبوسنة واهلرسك )

ورقة علمية معدة للمؤمتر العاملي بعنوان:
حوار األداين

والذي سيعقد يف الدوحة – قطر
بتاريخ 24.10.2011
بقلم
الدكتور:خريالدين ابفيت خوجة

أستاذ الدراسات القرآنية املساعد
كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية – جامعة قطر
2011
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ملخص البحث
هت دف ه ذه الورق ة العلمي ة إىل دراس ة و إب راز اجل ذور التارخيي ة والفكري ة
والدينية والسياسية املغذية لإلرهاب الساليف األرثوذكس ي الص ريب والروس ي،
م ع الرتكي ز عل ى اإلره اب الص ريب يف ح ق املس لمني األلب ان والبوس نيني يف
259

العص ر احل ديث يف اجلزي رة البلقاني ة .لق د تع ددت من ابع اإلره اب والتط رف
يف ه ذا العص ر و تنوع ت ج ذوره الفكري ة الديني ة و أهداف ه السياس ية
واالقتص ادية .فم ن الن اس م ن يلج أ إىل اإلره اب بش ىت ص وره و أس اليبه
بدافع التوصل إىل املال ،ومنهم من يلجأ إلي ه ب دافع االس تيالء عل ى الس لطة
واإلطاحة ابخلصم و فرض نظام سياس ي مع ني ،وم نهم م ن يلج أ إلي ه ب دافع
احلق د و ال بغض والكراهي ة الديني ة والتعص ب ال ديين  .كم ا وج د م ن الن اس
م ن يلج أ إلي ه ب دافع االنتق ام م ن رج ال األم ن أو كب ار املس ئولني يف جه از
الدولة بسبب خطأ أو ظلم وقعوا في ه س هواً يف ح ق أح د م ن الن اس .وأيض اً
وجد من الناس من سلك مس لك اإلره اب ب دافع االعتق اد و ال زعم والتك رب
والتجرب على اآلخرين وبدافع على أنه ه و املفض ل عل ى غ ريه جلنس ه و عرق ه
259

هذا الدراسة يف األصل قدمت يف مؤمتر عاملي عام  2007يف الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة عن

احلوار وأُهيته يف الفكر اإلسالمي نظمته كلية الشريعة ابلشارقة ،ونظرا ألُهيتها وعالقتها الشديدة مبوضوع
اإلرهاب وجذور اإلرهاب الصريب رأيت من احلكمة تقدميها جمددا يف املدينة املنورة ابجلامعة اإلسالمية مع
بعض اإلضافات العلمية والفكرية اجلديدة عام  2009ولكن ألسباب جمهولة غري مصرحة من جلنة املؤمتر رمسيا
مل تقبل فكرة البحث – و يف رأيي نظرا للحقائق املؤملة واملرة املذكورة يف الدراسة عن جرائم الصرب وأمثاهلا من
الدول الغربية املعاصرة – كان هو سبب الرفض للبحث ،وهللا أعلم .مث إنين عزمت تقدميها يف مؤمتر الدوحة
حلوار األداين عام  2011مث تراجعت عن فكرة تقدميها يف املؤمتر ألنين كنت قد توظفت للتو بكلية الشريعة
جبامعة قطر ،فحسبت هلا حساهبا ! ألنين مل أكن فاُها لألوضاع الفكرية والسياسية يف البالد ،وهللا املستعان
وعليه التكالن 2016-08-15...الدوحة  -قطر
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و دين ه .تش ري املص ادر التارخيي ة احلديث ة إىل أن ج ذور اإلره اب الص ريب
والروسي الساليف تنتمي إىل هذا النوع األخري .هذه املزاعم و هذه اجل ذور
اإلرهابي ة الص ربية ق د غ ذيت ابألس اطري واخلراف ات التارخيي ة ع رب الق رون م ن
خالل صياغة املناهج واملقررات الدراسية والدينية والتارخيية احملرفة و املش وهة
للحقائق التارخيية من قبل رجال الكنيسة وأس اتذة اجلامع ات يف ص ربيا .فم ا
ك ان م ن رج ال السياس ة الص ربيني إال الس مع و الطاع ة والتطبي ق والتنفي ذ
احل ريف م ا مت ص ياغته و طلب ه م ن قب ل رج ال الفك ر واملعرف ة ورج االت
الكنيسة .ما من شك أن مثل هذه املزاعم اخلرافية أدت ابلصرب إىل س فك
ال دماء واحل روب الطاحن ة م ع املس لمني البلق ان أايم الدول ة العثماني ة وبع دها
إىل يومنا هذا .فكان ت النتيج ة وفق اً للمق دمات .لق د مت زق الكي ان الس اليف
الصريب متمثلة يف الدولة اليوغسالفية شر زق إىل ال دويالت املس تقلة ،كم ا
أن هذه الدولة الظاملة (دول ة ص ربيا ) ق د وجه ت إىل مص احلها العس كرية و
االقتص ادية ض رابت موجع ة م ن قب ل ق وات احلل ف األطلس ي الغ ريب ( انت و
 )NATOعلى مدار  78نان وس بعني يوم اً ) أايم ح رب كوس وفا .لق د
أدرك اجملتم ع ال دول الغ ريب خط أ الص رب وص واب املس لمني األلب ان
واملس لمني البوس نيني .فم ا ك ان م نهم إال أن ي ردوا إىل املس لمني األلب ان
حقه م املس لوب قب ل مائ ة ع ام و مت اس تقالل أرض كوس وفا يف  17فرباي ر
 2008من قبض ة ه ؤالء الص رب الظ املني ،وف رح املؤمن ون بنص ر هللا ،ينص ر
من يشاء وهو العزيز احلكيم.
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بسم هللا الرمحن الرحيم
متهيد :

اَّلل ع ِن
احلم د هلل رب الع املني ،القائ ل يف حمك م تنزيل ه ﴿:ال ي ْن ه اكم ه
اله ِذين ملْ ي ق اتِلوك ْم ِيف ال ِّدي ِن وملْ خيْ ِرج وك ْم ِم ْن ِداي ِرك ْم أ ْن ت ربوه ْم وت ْق ِس طوا
اَّلل ع ِن اله ِذين ق ات لوك ْم ِيف ال ِّدي ِن
اَّلل ِحيب الْم ْق ِس ِطني .إِهمن ا ي ْن ه اكم ه
إِلْي ِه ْم إِ هن ه
وأ ْخرج وك ْم ِم ْن ِداي ِرك ْم وظ اهروا عل ى إِ ْخ ر ِاجك ْم أ ْن ت وله ْوه ْم وم ْن ي ت وههل ْم
فأولئِك هم الظهالِمون﴾ [املمتحنة ، ]9-8:والصالة والس الم عل ى أش رف
األنبياء واملرسلني سيدان ونبين ا حمم د  وعل ى آل ه وأص حابه الك رام الطيب ني
الطاهرين ما تعاقب الليل والنهار وسار هبديهم األخيار..أما بعد:
فاعلم أن األص ل يف العالق ة ب ني ب ين البش ر ه و التع ارف والتع ايش ،عل ى
أس اس م ن ال رب والقس ط ،والتع اون املش رتك عل ى عم ارة أرض هللا ،وإقام ة
الع دل ب ني عب اده ،كم ا ق ال تع اىل :وجع ْلن اك ْم ش عوابً وق بائِل لِت ع ارفوا إِ هن
اَّللِ أتْ ق اك ْم [ ،احلج رات آي ة ،]13 :وأن احل وار واجملادل ة
أ ْك رمك ْم ِعن د ه
ابحلس ه و آلي ة التواص ل بي نهم ،وأن لك ل إنس ان حق ه يف حري ة ض مريه
ال ديين ،وأن ه يتحم ل وح ده مس ئولية ه ذا االختي ار ،كم ا ق ال تع اىل :ال
إِ ْك راه ِيف ال ِّدي ِن ق د تهب هني الر ْش د ِم ن الغ ِّي[ ،البق رة آي ة ،]256 :وأن عل ى
البش رية أن تتك اتف حلماي ة ه ذه احل ق ودف ع الص ائل علي ه ،أاي ك ان ه ذا
الصائل فردا أو مجاعة أو حكومة.
إن احل ديث والكتاب ة ع ن اإلره اب الص ريب ض د املس لمني األلب ان يف
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كوس وفا ،والوق وف عل ى عوام ل وأس باب اهني ار ذل ك التع ايش الس لمي،
وأسباب ارتكاب املذابح و اجملازر م ن قب ل الص رب يف ح ق الش عب األلب اين
و البوس ين املس لم ،ل ه أُهي ة ك ربى يف اتري خ احل وار ب ني احلض ارات واتري خ
التعايش السلمي بني الشعوب واألداين يف العصر احلديث.
لق د وق ف رج ال الفك ر واملعرف ة م ن املستش رقني الص رب ق دمياً وح ديثاً،
ورج ال الكنيس ة؛ موقف اً س لبياً م ن اإلره اب الص ريب ال ذي م ورس يف ح ق
املسلمني األلبان يف كوس وفا والبوس نة ،واعت رب ذل ك املوق ف الت ارخيي املخ زي
إحدى ك ربى العوام ل الرئيس ة و املباش رة يف إفش ال واهني ار التع ايش الس لمي
وإفس اد العالق ة اإلنس انية ب ني ه ذا الش عبني املتج اورين .يظه ر ذل ك م ن
خ الل كت اابهتم ودراس اهتم االستش راقية املس اندة واملؤي دة لعملي ة التطه ري
العرق ي للمس لمني .ه ذه الدراس ات مه دت الطري ق أم ام االح تالل والغ زو
الثقايف و الديين و العسكري الصريب للبوسنة ولكوس وفا .عل ى ص عيد آخ ر
فقد لعب رجال الدين يف الكنيسة األرثوذكسية الص ربية أيض اً دوراً س لبياً يف
إاثرة ه ذه احل روب واجمل ازر .اترة ابس م احل رب املقدس ة ب ني ( الصـ ــليب

واهلالل ) ،و اترة بني ( اإلجنيل القرآن ) ،واترة ابس م إحي اء (فكـرة إنقـاذ
الشــعوب األرثودكســية الســالفية) يف جزي رة البلق ان م ن قبض ة االح تالل

العثم اين .وق د مه د الع امالن الس ابقان ،أع ين رج ال الفك ر واملعرف ة ورج ال
الدين والكنيسة ،الطري ق أم ام ه ؤالء الق ادة السياس يني ،وهون وا عل يهم األم ر
يف اختاذ القرارات القتالية وإصدار األوام ر العس كرية ابحل رق والقت ل والتش ريد
والت دمري والتمثي ل والط رد لألب رايء م ن الرج ال والنس اء والش يوخ واألطف ال،
لتحقيق أهدافهم التارخيية السياسية املبنية على األساطري واخلرافات.
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إن الص رب مل يرقب وا يف م ؤمن إالً وال ذم ة ،وم ا نق م ه ؤالء الص رب م ن
املس لمني األلب ان والبوس نيني إال أن يؤمن وا ابهلل العزي ز احلمي د .إن الش عب
الص ريب مل يك ن لينقل ب عل ى ج رياهنم األلب ان املس لمني يف كوس وفا وعل ى
جرياهنم املسلمني يف البوسنة ،لو ال ط اعتهم العمي اء ووالؤه م اآلمث و املطل ق
ل والة أم ورهم الديني ة والسياس ية والفكري ة .فه ؤالء األقط اب الثالث ة وذل ك
املثلث املركب م ن تل ك العناص ر الثالث ة؛ رج ال الكنيس ة والسياس ة والفك ر،
ه م ال ذين وقف وا وراء ه ذه العملي ات واإلابدة اجلماعي ة والتطه ري العرق ي يف
البلقان عموماً والبوسنة و كوس وفا و مق دونيا عل ى وج ه خ اص .و لع ل م ن
خ الل رجوعن ا إىل مص ادر الت اريخ األلب اين واألوريب احل ديث والق دمي،
س نتمكن م ن الوق وف عل ى مع امل تل ك اجل ذور و العوام ل املنش ئة و املغذي ة
لإلره اب الص ريب ال ذي ح ال دون حتقي ق التع ايش الس لمي ب ني الش عب
األلب اين املس لم و الش عب الص ريب األرثوذكس ي ،لعله ا تك ون ع ربة وعظ ة
للناس أمجعني .واألسئلة اليت سيحاول الباحث اإلجابة عليها يف هذه الورق ة
العلمية هي:
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 إىل أي مدى كانت جزيرة البلقان يف أوراب الشرقية مضرب املثـل
للتســامح الــديين اإلســالمي بــني احلضــارات والثقافــات املختلفــة
أايم الدولة العثمانية ؟
 مـ ــا دور الـ ــدول النص ـ ـرانية األرثوذكسـ ــية والكاثوليكيـ ــة يف أوراب
الش ــرقية يف أتج ــيج احل ــروب الطائفي ــة والديني ــة وتغذي ــة جـــذور
اإلرهاب الصريب ضد املسلمني األلبان يف كوسوفا ؟

 مــا دور رجــال السياســة والفكــر والــدين الصــرب األرثــوذكس يف
غرس فكر اإلرهاب ضد املسلمني األلبان يف كوسوفا ؟

أس أل هللا س بحانه و تع اىل أن مي ن عل ي بفض له و ج وده وكرم ه أن أمت م
ه ذه الورق ة العلمي ة املبارك ة رغ م ظ رويف الص حية املت دهورة بربك ة اجل وار لنبي ه
املختار يف طيبة الطيبة ،على صاحبها أفضل الصالة وأمت الس الم ،إن ه تع اىل
مسيع قريب جميب واحلمد هلل رب العاملني.
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املبحث التمهيدي :اإلرهاب جرمية العصر  -اخللفية التارخيية إبجياز

تولدت يف اآلونة األخرية ظاهرة مستحدثة يف لوهن ا وش كلها ،بينم ا ه ي
قدمي ة وعريق ة يف أص لها ووجوده ا .تش ري بع ض الدراس ات أن":م ن أق دم
األمثل ة املعروف ة ع ن حرك ة إرهابي ة ه ي حرك ة(:الســيكاريون)و ه ي طائف ة
ديني ة – يهودي ة قدمي ة عرف ت بتعص بها وتطرفه ا  -عل ى درج ة عالي ة م ن
التنظ يم  ...يف فلس طني ع ام (  73-66م ) ،واتبع وا تكتيك ات خارج ة
ع ن الع رف والتقالي د ،ملهامج ة أع دائهم يف وض ح النه ار ،وك انوا يفض لون أن
يتم ذل ك أايم األعي اد ،حينم ا تك ون اجلم اهري حمتش دة يف مدين ة الق دس .و
ك ان س الحهم املفض ل س يفاً قص رياً (  – )Sicaأي اخلنج ر الص غري-
خيبون ه حت ت س رتاهتم .وكان ت األعم ال اإلرهابي ة أيض اً موض ع تس امح ،ب ل
وحىت مباركة – لدى – الطبقة العليا من رجال الكهنوت املسيحيني" .260
وي رى بع ض امل ؤرخني أن ج ذور اإلره اب احلس ي والفك ري تع ود إىل
الفك ر الص هيوين اليه ودي .ولش دة تعل ق الص هيونية ابإلره اب جي در بن ا أن
نعرج إليه قليالً .يقول املؤرخون إن حقيقة الصهيونية هي:
" حرك ة عنص رية سياس ية اس تعمارية أس بغت عل ى اليهودي ة ص فة القومي ة
والدالل ة اجلنس ية ،وزعم ت أن الش عب اليه ودي يك ون عرق اً نقي اً ،واندت
حب ل م ا أمست ه( :املش ــكلة اليهودي ــة ) ،وال يت عارض ت ان دماج اليه ود يف

 260د .أمل ايزجي & د .حممد عزيز شكري :اإلرهاب الدويل و النظام العاملي الراهن ،دار الفكر،
دمشق -سوراي ،د ،2002 ،1ص87-86 :
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أوط اهنم األص لية ودفع تهم للهج رة إىل فلس طني ،زاعم ة أن هل م فيه ا حقوق اً
اترخيية ودينية ،وتالقت مطامع الصهيونية أبهداف االستعمار يف إقامة دولة
فلسطني عن طريق إرهاب وطرد شعبها العريب األصيل.261 "..
و ا يؤك د وج ود ج ذور اإلره اب احلس ي والفك ري يف الفك ر الص هيوين
اليه ودي ي رى احمللل ون أن الفلس فة الص هيونية تق وم عل ى ه ذه األس س
واملرتكزات:
.." .1أن اليه ود ه م ش عب هللا املخت ار وأن أرواح ب ين إس رائيل تتمي ز
ع ن ابق ي األرواح ،حي ث أن األرواح األخ رى ه ي أرواح ش يطانية
ش بيهة أبرواح احلي واانت ،وأن اإلس رائيلي معت رب عن د هللا أكث ر م ن
املالئكة .ه ذه الفك رة جعل تهم فئ ة منعزل ة ومنغلق ة عل ى نفس ها من ذ
أن نزل وا أرض كنع ان ( فلس طني ) و عن دما دخل وا مص ر مه اجرين
عام  1656ق.م.إىل يومنا هذا..
 .2أن الدنيا أبسرها ملك إلسرائيل ومن حقه أن يتسلط بوصفه مس ا ٍو
للعزة اإلهلية..
 .3أن فلس طني ه ي اهل دف األس اس لليه ود ،وه ي نقط ة االرتك از ال يت
يب دؤون منه ا س يطرهتم عل ى الع امل ،ألهن ا حس ب زعمه م أرض
مقدسة وأرض امليعاد وحق لليهود وحدهم..

 261ايغي ،إمساعيل أمحد :اإلرهاب و العنف يف الفكر الصهيوين ،مكتبة العبيكان ،الرايض ،د2003 ،1
ص20-19:
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 .4أن اليه ود يف ش ىت أحن اء الع امل ميثل ون ش عباً واح داً ينتم ي إىل أص ل
واحد ،وأن هذا األصل مرجعه أرض فلسطني ،وم ن مث جي ب اعتب ار
يهود العامل مجيعاً أعضاء يف اجلنسية اإلسرائيلية.262 "...
وأم ا يف اتري خ اإلس الم ،فت ذكر املص ادر أن ه ق د وج دت أيض اً ح االت
اإلرهاب منذ أن أش رق فج ر ال دعوة اإلس المية عل ى ي د س يدان ونبين ا حمم د
 .لق د تع رض ه و  وأص حابه الك رام عل ى اإلره اب الرهي ب ا اض طر
إىل اهلج رة إىل احلبش ة م رتني ،مث كان ت هن اك مقاطع ة اقتص ادية واجتماعي ة
عل ى ب ين هاش م مث امل ؤامرة الك ربى عل ى الن يب  قبي ل هجرت ه ،مث اإلره اب
العسكري بعد هجرة النيب إىل املدين ة املن ورة .مث تل ت ح االت اإلره اب بع د
وفات ه  فق اومهم أب و بك ر الص ديق بك ل م ا أويت م ن ق وة وح زم وأمخ د انر
تل ك الفتن ة م ع املرت دين .مث كان ت اجلرمي ة اإلرهابي ة اجملوس ية الك ربى بقت ل
اخلليف ة عم ر ب ن اخلط اب وه و ق ائم يص لي يف احمل راب يف مس جد الن يب .
مث تل ت ه ذه احلادث ة حادث ة أخ رى إرهابي ة عل ى ي د اإلره ايب اليه ودي عب د
هللا بن سبأ ،وانتهت املؤامرة بقت ل اخلليف ة يف بيت ه بع د أن حوص ر في ه أايم اً.
مث كانت خالفة علي رضي هللا عنه ونشب النزاع بينه وبني معاوية رضي هللا
ع نهم فك ان م ا ك ان يف وقع يت الص فني واجلم ل ،وظه ر التش يع ،مث انفص ل
 262انظر املرجع السابق ،ص 63-23:بتصرف شديد..و طالع أيضاً هذه الصفحات لكي ترى نصوص التوراة
احملرفة الداعية إىل القتل واإلابدة والتخريب و األدبيات اليهودية اليت حتث على اإلرهاب.ص-71-70 ،64:

أيضا :فتاح ،عرفان عبد احلميد:
 ،96و انظر أيضاً :اإلرهاب الدويل والعاملي الراهن ،ص ،93-86:و انظر ً

اليهودية :عرض اترخيي واحلركات احلديثة يف اليهودية د  ،2002 ،1دار عمار للنشر و التوزيع ،عمان-
األردن ،ص41-5 :
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ع ن ش يعة عل ي مجاع ة خرج وا علي ه بع د أن رض ي ابلتحك يم ،وأطل ق عل يهم
اس م اخل وارج أو احلروري ة نس بة للمك ان ال ذي احن ازوا إلي ه ،فكان ت أول فرق ة
ش ذت ع ن اجلماع ة بفكره ا الق ائم عل ى أن مرتك ب الكب رية ك افر ،وك ّف روا
بعض الصحابة حتت شعار ( :ال حكم إال هلل ) .263
و يب دو للباح ث أن ج ذور ه ذه الظ اهرة متت د إىل عص ور و ق رون
س حيقة أكث ر و أعم ق م ن ال يت ذك رت .إن ج ذورها متت د إىل اب ين آدم،
هابيل و قابيل .قال تعاىل  :واتْ ل عل ْي ِه ْم ن ب أ ابْ ْين آدم ِاب ْحل ِّق إِ ْذ ق هراب ق ْرابانً
اَّلل ِم ن
ف ت قبِّل ِم ْن أح ِد ُِها وملْ ي ت قبه ْل ِمن ْاآلخ ِر قال ألقْ ت لنهك قال إِهمنا ي ت قبهل ه
الْمت ِهق ني  ،املائ دة ،27:مث إن ه ذه الظ اهرة توارثه ا ق وم ب ين إس رائيل م ن
اليهود والنصارى ،مصاصو الدماء و قتلة األنبياء إىل يومنا هذا ،يظهر ذلك
يف اإلره اب اإلس رائيلي ض د املس لمني يف فلس طني عل ى م دى س تني عام اً،
وأخ رياً ح رهبم الش رس و قص فهم الوحش ي عل ى مس لمي غ زة قب ل ش هر م ن
كتابة هذه السطور.
ولق د س جل قرآنن ا للع امل أمج ع تل ك األعم ال اإلرهابي ة الش نيعة و البش عة
 ،264واليت كان ت تق وم هب ا اليه ود م ن ب ين إس رائيل 265حينم ا ك انوا يقتل ون
اَّللِ ِم ْن ق ْب ل إِ ْن
أنبي اء هللا و رس له بغ ري ح ق ق ائالً :ق ْل فلِ م ت ْقت ل ون أنْبِي اء ه
263

انظر :النهاية يف الفنت و املالحم ،لإلمام ابن كثري ،ج ،1ص ،2 :على االنرتنت:

www.alwarraq.com
 264للمزيد عن جرائم اليهود كما صورها القرآن الكرمي و السنة النبوية الصحيحة اليهود عرب التاريخ إىل يومنا
هذا..انظر :فضيلة اإلمام األكرب و شيخ األزهر :طنطاوي ،سيد؛ بنو إسرائيل يف القرآن الكرمي ،د،2
2000م ،دار الشروق ،القاهرة
 265املوجان ،أمحد بن حسني بن عبد هللا :اإلرهاب..روافده..أسبابه الفكرية...عالجه..أقوال العلماء فيه،
د ،2004 ،1سنا الفاروق للنشر ،جدة ،اململكة العربية السعودية ،ص30:
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كْن ت ْم م ْؤِمنِني[ ،البق رة ،]91:و ق ال تع اىل  :ذل ك ِأب ههن ْم ك انوا يكْف رون
ِ اي ِ
اَّللِ وي ْقت لون ْاألنْبِياء بِغ ِْري ح ٍّق ذلِك ِمبا عص ْوا وك انوا ي ْعت دون [ ،آل
ت ه
عمران... " ،]112 :والقرآن الكرمي يف حديثه عن ب ين إس رائيل ي ربط ربط اً
حمكم اً ب ني طب اع و أخ الق املعاص رين م نهم للن يب  وطب اع و أخ الق
آابئه م األول ني ال ذين عاص روا موس ى و عيس ى و غريُه ا م ن األنبي اء –
عل يهم الس الم – و ذل ك ليب ني أن م ا علي ه األبن اء م ن فس وق و عص يان
وحمارب ة ل دعوة اإلس الم ،إمن ا ه و م رياث م ن اخلل ق الس يا توارث ه اخلل ف ع ن
266
السلف و أخذه األبناء عن اآلابء"...
هذه اجلرمية املّرة منذ ذلك الوقت ما زالت تعاد و تكرر من جديد عل ى
268
267
يد االحتالل الصهيوين اإلس رائيلي  ،وق د مورس ت ه ذه اجلرمي ة ق دمياً
ومت ارس أيض اً يف أايمن ا ه ذه بكاف ة أس اليبها وألواهن ا وأش كاهلا أم ام الع امل
269
املتحضر واملتطور يف حرب وقتل وحرق املسلمني يف غزة احملتلة ،أطفاالً
 266طنطاوي ،سيد؛ بنو إسرائيل يف القرآن الكرمي و السنة النبوية ،ص5:

 267عن اإلرهاب الصهيوين اليهودي فكراً و ارسة ،طبقاً ملا ينص العهد القدمي من التوراة.. "..و اآلن
فاقتلوا كل ذكر من األطفال .و اقتلوا كل امرأة عرفت مضاجعة رجل .وأما إانث األطفال اللوايت مل يعرفن
مضاجعة الرجال فاستبقوهن لكم "..انظر :السحمراين ،أسعد :ال لإلرهاب نعم للجهاد ،دار النفائس ،د،1

 ،2003بريوت-لبنان ،ص ،72-65:وانظر أيضاً :خليل ،إبراهيم :تشريح اإلسرائلي -رؤية توراتية جلسد
إسرائيلي ،مكتبة الرتاث اإلسالمي ،القاهرة1997-
268

عن اجملازر و املذابح الصهيونية يف حق الفلسطنيني ..انظر :ايغي ،أمساعيل أمحد :اإلرهاب و العنف يف

الفكر الصهيوين ،مكتبة العبيكان ،د ،2003 ،1الرايض -اململكة العربية السعودية ،ص179-141 :
 269لقد استمر اهلجوم و القصف الوحشي اإلسرائيلي على أهل غزة اثنني وعشرين يوماً دون التوقف ،ليل
هنار  ،وقبل أسبوعني فقط من كتابة هذه السطور بلغ عدد الشهداء أكثر من  1400شهيدا ،نصفهم من
األطفال ،و  5500جريح ،من النساء و الشيوخ واألبرايء من املدنيني .لقد مت تدمري املساجد و اجلامعات
املستشفيات واملدارس واملرافق احلكومية ابلكامل .لقد أهلك اليهود احلرث و النسل قاتلهم هللا ،و العامل
اإلسالمي و العريب ينظر نظر املغشي عليه من املوت! ال حول له و ال قوة ،إال قوة الشجب و التنديد واإلنكار
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ونس اءً و ش يوخاً وم دنيني ع زل و أب رايء ابل دابابت وامل درعات واجلراف ات
والقناص ات والط ائرات أف  16و  ،52عل ى م رأى ومس مع م ن الع امل
اإلس المي وغ ري اإلس المي ،واملنبه ر والس اكت مث ل الش يطان األخ رس،
والناظر كنظر املغشي عليه من املوت عما حيدث يف غزة ،مكتفي اً ابلش جب
واإلنكار و اإلدانة واملظاهرات والتندي دات والش عارات و الالفت ات الفارغ ة،
ومل يس لم احلج ر و ال الش جر ،وال األخض ر و ال الي ابس ،وال املس جد
واملدرس ة وال اجلامع ة ،وال احل دائق وال البس اتني ..إال و ذاق س وء اإلره اب
الصهيوين اإلسرائيلي .270حيدث كل ذلك حبجة الدفاع عن النفس و حماربة
خ الاي اإلره اب م ن املس لمني املتط رفني املت زمتني !! تع اىل هللا عم ا يق ول
الظاملون علواً كبرياً .هذا اإلنكار وهذا الشجب من كاتب هذه السطور يف
ه ذه املناس بة املبارك ة و ب ني ي دي ه ذا امل ؤمتر املب ارك ال يت س تعقده اجلامع ة
اإلس المية ابملدين ة املن ورة بقي ادة خ ادم احل رمني الش ريفني؛ ه و أق ل م ا ميك ن
أن يع هرب عن ه يف ح ق ذل ك الش عب املظل وم و يف ح ق ه ؤالء املس لمني
واملظاهرة .أما قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية واالقتصادية مع إسرائيل ،فلم يكن لدولة إسالمية أو عربية
أن تنال هذا الشرف وهذا املوقف التارخيي النبيل ،إال ما كان لدولتني عربيتني إسالميتني أن جتمدا عالقتهما مع
إسرائيل ،وُها دولة قطر وموريتانيا .و النصيب األكرب من الشرف كان لدولة بوليفيا و فنزوال يف أمريكا الالتينية.
فقد كان موقفهما أكثر صرامة و شجاعة من الدول العربية واإلسالمية .لقد أعلنتا قطع العالقات الدبلوماسية
وسحب سفراءُها من دولة إسرائيل الظاملة واحملتلة ؟؟ فهنيئاً هلم هذا الشرف و هذا املوقف التارخيي اإلنساين ،و
أسأل هللا تعاىل أن يشرح قلوب هؤالء األقوام للدخول إىل اإلسالم؛ جزاء ملا قدموا .فأان أيضاً ابسم الشعب
الكوسويف األلباين املسلم هلم شاكر ومقدر.
 270عن اإلرهاب الصهيوين اليهودي فكراً و ارسة ،طبقاً ملا ينص العهد القدمي من التوراة.. "..و اآلن فاقتلوا

كل ذكر من األطفال .واقتلوا كل امرأة عرفت مض اجعة رجل .و أما إانث األطفال اللوايت مل يعرفن مضاجعة
الرجال فاستبقوهن لكم "..انظر :السحمراين ،أسعد :ال لإلرهاب نعم للجهاد ،دار النفائس ،د،2003 ،1

بريوت-لبنان ،ص ،72-65:وانظر أيضاً :خليل ،إبراهيم :تشريح اإلسرائيلي -رؤية توراتية جلسد إسرائيلي،
مكتبة الرتاث اإلسالمي ،القاهرة1997-
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املضطهدين العهزل ،كان هللا يف عوهنم ووفقنا هللا لنج دهتم و تق دمي ي د الع ون
إليهم.

الفصل األول :اجلزيرة البلقانية اترخيياً ودينياً وسياسياً إبجياز
املبح ــث األول :اجلزي ــرة البلقاني ــة – أس ــوة حس ــنة يف التس ــامح و التواص ــل ب ــني
احلضارات والثقافات
املطلب األول :االهتمام العريب ابجلزيرة البلقانية

إن األحداث واحلروب الدامية اليت شهدهتا اجلزيرة البلقانية عموماً واألراض ي
البوسنية واأللبانية يف كوسوفا ومقدونيا يف العقد األخ ري م ن الق رن العش رين،
جلب ت أنظ ار واهتم ام الب احثني الغ ربيني والش رقيني ،املس لمني م نهم وغ ري
املسلمني .يقول املؤرخ األستاذ الدكتور حممد موفق األرنئود:
" يب دو للوهل ة األوىل أن االهتم ام الع ريب بش به جزي رة البلق ان ق د ازداد
بش كل واض ح يف العق د األخ ري م ن الق رن العش رين ،وابلتحدي د م ن خ الل
احل روب واملفس ي ال يت حلق ت جبمه ورايت وش عوب يوغس الفيا  271الس ابقة
خ الل  .1999 -1991وهك ذا م ن خ الل املفس ي ال يت نقلته ا بك ل
بش اعتها وس ائل اإلع الم ،وخاص ة املرئي ة والفض ائية بش كل خ اص ،أخ ذ
 271امسايتش ،عبد هللا .1992 .الصراع يف يوغسالفيا ومستقبل املسلمني ،معهد الدراسات السياسية،
ترمجة :صائب عالوي -إسالم آابد :د ،-1ص60-10 :
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االهتم ام الع ريب يتزاي د بتل ك املنطق ة ليكتش ف عل ى حن و مغ اير ش عوب
وثقاف ات املنطق ة ال يت مل تك ن معروف ة مب ا في ه الكفاي ة ،ويكف ي عل ى س بيل
املث ال أن نس تعرض االهتم ام الع ريب ابلبوس نة ،ابلت اريخ وال رتاث والتواص ل
الثق ايف هل ا م ع الع رب واملس لمني ،حي ث ص در يف اللغ ة العربي ة خ الل
التس عينات ح وايل ثالث ني كت اابً ع ن البوس نة بينم ا مل يص در أي كت اب ع ن
البوسنة خالل ثالثني سنة سابقة.272 "..
وأم ا ع ن كيفي ة ب دء العالق ات للش عوب الس الفية البلقاني ة م ع الع رب قب ل
الدول ة العثماني ة وأثناءه ا ،فيض يف األس تاذ حمم د األرن ؤود ..." :وهك ذا
بدأت العالقات السالفية البلقاني ة -العربي ة يف اإلط ار البيزنط ي -اإلس المي
أوالً ،يف س احات احل روب واملع ارك ،مث يف إط ار العالق ات ب ني الكي اانت
اجلديدة يف البلقان (بلغاراي وصـربيا ) والكي اانت اجلدي دة يف املنطق ة العربي ة

(الدولة الفاطميـة والدولـة اململوكيـة) ،لتتس ع أكث ر ح ني دخ ل الطرف ان يف
إط ار دول ة مش رتكة -الدول ة العثماني ة .وال ش ك يف أن ه ذا اإلط ار املش رتك
والتع ايش الطوي ل ال ذي اس تمر ح وايل  400س نة ميث ل االمت داد األط ول
واألح دث واألغ يف العالق ات ب ني الط رفني .ويع ود ه ذا دون ش ك إىل
تط ور مه م يتمثّ ل يف انتش ار اإلس الم يف ش به اجلزي رة البلقاني ة خ الل ع دة
ق رون ،وال ذي انته ى إىل أن يص بح اإلس الم دي ن األغلبي ة ل بعض الش عوب

(األلبــان والبشــانقة) ودي ن األقلي ة ل دى بع ض الش عوب األخ رى (البلغــار
والصرب والكروات واليوانن) .ويف مثل هذا الوض ع ،حي ث أص بح ح وايل
 272األرنؤود ،حممد م .2000 .مداخالت عربية – بلقانية يف التاريخ الوسيط واحلديث ،احتاد الكتاب
العرب ،دمشق ،د ،1ص5:
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نصف سكان البلقان من املسلمني .وحيث نشأت حوايل مئ ة مدين ة بط ابع
ش رقي مس لم ،أن متت د ح دود "الشـرق" ح ىت أل ال البلق ان حي ث أص بحت
بلغ راد تس مى "بوابــة الشــرق" ح ىت مطل ع الق رن التاس ع عش ر ألن الق ادمني
م ن أورواب الوس طى والغربي ة ك انوا يش عرون م ع دخ ول بلغ راد بعب ور احل اجز
بني الغرب والشرق.273 "..
املطل ــب الث ــاين :التس ــامح ال ــديين و التع ــايش الس ــلمي يف اجلزي ــرة البلقاني ــة أايم
الدولة العثمانية

وأم ا ع ن تس امح  274الدول ة العثماني ة م ع أتب اع األداين والثقاف ات
األخ رى يف اجلزي رة البلقاني ة ،فق د أمج ع املؤرخ ون ،املس لمون وغ ريهم عل ى
ه ذه احلقيق ة التارخيي ة العثماني ة اإلس المية ،ومل يش ذ عنه ا إال م ن ال ع ربة
بشذوذه .فقد عاش يف ظل هذه الدولة املبارك ة األلب ان والص رب والبوس نيون
 273املرجع السابق ،ص6 :

 274كما منح السلطان سليمان القانوين من ابب التسامح لقب و وسام" حامي الكاثوليكية يف الداير

اإلسالمية " ،مللك فرنسا :فرنسوا األول ...انظر :صحوة الرجل املريض أو السلطان عبد احلميد الثاين

واخلالفة اإلسالمية ،أتليف:د.موفق بين املرجة ،1999 ،مؤسسة الراين – دار البيارق ،،د ،9بريوت،

ص ،176:للتوسع يف هذا املوضوع املهم انظر أيضاً :الصاليب ،علي حممد ،الدولة العثمانية – عوامل النهوض
و أسباب السقوط ،2001 ،دار التوزيع والنشر اإلسالمية ،د ،1القاهرة ،ص ،83-58 :وانظر أيضاً :بك

حليم ،إبراهيم ،اتريخ الدولة العثمانية العلية – املعروف بكتاب :التحفة احلليمية يف اتريخ الدولة العلية،

ت.د ،د ،1مؤسسة الكتب الثقافية ،بريوت-لبنان ،ص،30-6 :و انظر أيضاً :حرب ،حممد ،العثمانيون يف

التاريخ و احلضارة ،1999 ،دار القلم ،د ،2دمشق ،ص .147-128:والغريب يف األمر أن مؤلف هذا
الكتاب ع ّد مبدأ التسامح الذي أسست عليه الدولة العثمانية..من أهم األسباب اليت أدت ابلدولة إىل الزوال
والسقود ،وذلك بسبب خيانة النصارى ومؤامراهتم يف حق الدولة اإلسالمية..للتفاصيل راجع املصدر املذكور..
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واألك راد واألت راك والع رب واألرم ن والربب ر والشراكس ة والس الف
واليه ود..اخل ،وأتب اع كاف ة الف رق والطوائ ف الديني ة اليهودي ة واملس يحية
واإلس المية ،الس نية وغ ري الس نية ،والق اداينيون والبه ائيون واملن دائيون
والبه رة...اخل ،أبم ن وأم ان؛ "..ومل تس جل اتري خ الدول ة اإلس المية عل ى
اختالف عهودها حادثة اضطهاد ديين واحدة ،275 "..وأن الدولة العثمانية
كانت تتب " نظام امللة  " 276العثم اين ،وال ذي ك ان يس تمد أحكام ه م ن
الفق ه اإلس المي ،وأن الدول ة العثماني ة كان ت دول ة معارض ة للفك رة القومي ة
متام اً ،ومل تك ن ترك ز عل ى الع رق الرتك ي الط وراين ،277كم ا ه و مش اع يف
كت اابت بع ض الب احثني .ولع ل ه ذا الش اهد الت ارخيي ك اف عل ى ه ذه
احلقيق ة املش رقة .ونظ راً مل ا هل ذا التواص ل احلض اري والثق ايف و ال ديين م ن
األُهي ة مبك ان يف حياتن ا العام ة واخلاص ة ،فق د أدرك ت الدول ة العثماني ة أن
نش ر روح األم ن والس الم والتف اهم ب ني الن اس ،ال ب د م ن احل وار والتف اهم
والتع ارف والتع اون والتواص ل اإلنس اين عل ى اخ تالف أجناس ه وثقافات ه
ابألس اليب املختلف ة ،م ن دع وة ومن اظرة ومناقش ة ومراجع ة وجمادل ة .و ق د
تب ني أن ه ال س بيل إىل حتقي ق التع ايش الس لمي ب ني أتب اع األداين إال ابحل وار
ابليت هي أحسن يف حياتنا االجتماعية والدينية والسياسية .ويف ه ذا الص دد
يق رر احمللل ون أبن احل وار "...أبش كاله ومس مياته ومص طلحاته املتع ددة
 275انظر :املصدر السابق ، ،ص186- 174 :
 276وحول اإلرساليات التبشريية واإلستشراقية يف تدمري" نظام امللة " العثماين..انظر:املصدر السابق :ص:
176- 165
 277حرب ،حممد ،السلطان عبد احلميد الثاين – آخر السالطني العثمانيني الكبار 1918-1842
م ،1996،دار القلم  ،د ،2دمشق  ،ص111-110 :
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يص بح م ن ل وازم احلي اة وض مان اس تمرارها....، 278 "..إذا أحس نوا الع رض
ض ح املش كالت
واحل وار واالس تدالل والبي ان ،فب ذلك تص قل امللك ات وتو ه

ونتق دم خط وة إىل األم ام .279 "...ه ذا التق ارب ب ني الط رفني ،يف نظ ر
البعض اآلخر يكفي " :اتفاقهم على قاسم مشرتك أعظ م يلتق ون علي ه،"...
"..واالنط الق م ن نق اد االتف اق ال نق اد االخ تالف ،واالنط الق م ن
املقاصد ال من الوسائل ،280 "...مع العل م ب  ...":أن االتف اق الكام ل غ ري
كن ،"...وأن...":حالة التأزم ،وفكر التأزم والتعصب والتمذهب والتقلي د
واالنغالق واحلجر على العقل وازدايد الطائفي ات ،يس تدعي املراجع ة وإع ادة
النظ ر ووض ع اخلط ط وال ربامج لكيفي ة ع ودة األم ة إىل ذاهت ا ،وحواره ا م ع
ذاهتا ،وإعادة مد اجلسور بني أوصاهلا ورؤاها املبعثرة .281
وهنا قضية نعتقد أهن ا يف غاي ة م ن األُهي ة ،وه ي أن ننطل ق يف احل وار
278

انظر « :احلوار ..الذات واآلخر» للدكتور عبد الستار إبراهيم اهلييت ،يف سلسلة «كتاب األمة» اليت

يصدرها مركز البحوث والدراسات يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر على االنرتنت:
http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter .
 279املرجع السابقhttp://www.islamweb.net/ver2/Archive/readArt:
 280املرجع السابق ،وانظر أيضاً :حوار احلضارات ..مصاحلة أم مصاحل د .إيكيهارد شولتس ،حوار

احلضـارات ..نظرات وخطرات ،األمري احلسن بن طالل رئيس منتدى الفكر العريب ،ورئيس منتدى روما يف :
http://www.islamonline.net/Arabic/contemporary/2002/02/article1.shtml

281

هذا الذي دعا إليه رؤساء الدول الست التابعة جلنوب شرق أوراب ( البوسنة و اهلرسك و ألبانيا وكرواتيا

ومقدونيا و اجلبل األسود  -صربيا وبلغاراي ) يف الندوة العاملية اليت عقدت يف عاصمة ألبانيا – ترياان بتاريخ

 2006/12/9م حتت إشراف املنظمة العاملية  Uneskoوحبضور أكثر من  100دبلوماسي وحملل
سياسي عاملي .لقد أكد اجلميع و تعاهدوا عليه يف هذه الندوة على ضرورة احلوار بني املواطنني لكونه املفتاح
الوحيد للمصاحلة بني الشعوب البلقانية والسالم الدائم ،ونبذ كافة أساليب العنف والكراهية العرقية أو الدينية اليت
مر هبا منطقة البلقان يف التسعينات..
للمزيد انظر املوقع األلباين على االنرتنتhttp://www.albnet.gr/alba/11dhjetor.htm :
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من معرفتنا (ابآلخر) بكل مكوانته والتعامل معه من خالل ذلك وليس م ن
خ الل م ا نري د ونتم  ،وال ميك ن أن يك ون احل وار م ع ع دم االع رتاف
(ابآلخ ر)؛ وذل ك أن االع رتاف ب ه وخبي اره ووج وده كواق ع؛ ش يء ،وإق راره
على ما هو عليه؛ شيء آخر ، 282 ...ألنه من يتصفح صفحات الس رية
النبوية العط رة س يجدها مليئ ة ابلش واهد والنم اذج عل ى ح وارات الرس ول 
م ع غ ريه ،ب ل و ح ىت م ع أعدائ ه ..." :ب ل لق د توص ل بنتيج ة التف اوض
واحل وار إىل معاه دات وواثئ ق وبن اء نق اد مش رتكة .وم ا وثيق ة املدين ة املن ورة
م ع يه ود بط وائفهم مجيع اً ،وم ا ص لح احلديبي ة م ع املش ركني  ،283وم ا
املعاهدات األخرى ،إالّ اعرتاف هبذا الواق ع وع دم إلغائ ه ونفي ه وإقص ائه ،ومل
يقتصر األمر على االعرتاف وإمن ا جت اوز إىل م د جس ور احل وار أيض اً،284...
 282هذا الذي فعله الصرب مع املسلمني األلبان يف القرن العشرين ،وهذا املوقف احملايد الذي وقفته الدول
األوربية مع املسلمني عموماً يف اجلزيرة البلقانية ومع املسلمني األلبان خاصة ،كما سنثبت ذلك يف املباحث
القادمة من هذه الورقة...انظر « :احلوار ..الذات ،واآلخر» للدكتور عبد الستار إبراهيم اهلييت ،يف سلسلة

«كتاب األمة» اليت يصدرها مركز البحوث والدراسات يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر على
االنرتنت:

http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter

– Dr. Mustafa As – Sibaa’ie, The Life of prophet Muhammad
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Highlights and Lessons, International Islamic Publishing House,
2004,1st Edition, Riyadh, Saudi Arabia, 68-70

 284انظر املرجع السابق بتصرف ،و حول أُهية مد و بناء اجلسور بني الثقافة الغربية واإلسالمية ،وكربى
األداين العاملية انظر:

A Building Bridges between Islam and the West, The Wilton
Park Seminar, Wilton Park, West Sussex, December 13,
1996..http://www.bbcworld.com

وانظر أيضاً هذا املقال املهم بعنوان :
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ولكن ال يكون مد هذه اجلس ور عل ى الطريق ة كم ا اختارهت ا بع ض املس لمني
يف ب الد املغ رب الع ريب عل ى أن املوس يقى ه ي لغ ة احل وار جلمي ع الف رق
والطوائف الدينية دون استثناء! 285..؟ وهذا الذي مل جيد األلب ان املس لمون
من الصرب .فبالنسبة للصرب وج ود املس لمني األلب ان كع دمهم .ال ح وار و
ال كرام ة و ال اح رتام .دم األلب اين املس لم ومال ه وعرض ه ابلنس بة للص رب
األرثوذكس حالل و هدر .وليس بعد هذا اإلرهاب إرهاابً آخر.
وق د ص دق يف ح ق الص رب األرث وذكس ق ول القائ ل .." :فأص حاب الرؤي ة
األحادي ة ،ال ذين ال ميتل ك ت راثهم وق يمهم ح ق التن وع واالخ تالف غ ري
م ؤهلني ثقافي اً وحض ارايً لتقني ة احل وار ،ول و ادع وا ذل ك؛ ألهن م يعتق دون أن
الصراع ه و الس بيل الوحي د للقض اء عل ى (اآلخ ر) ،وترويض ه وتعبي ده للس يد
امله يمن ،286 "..وأهن م ق د أغ رهتم املواجه ة م ع املس لمني البوس نيني واأللب ان
يف كوسوفا ظانني أهنا ستحقق نتائج قريبة ،دون أن يعلموا أن هذه املواجهة
ختف ي وراءه ا العواق ب الوخيم ة؛ والع ربة دائم اً ابلعواق ب والنت ائج.

Building Bridges Between Christianity and Other
Religions..http://www.intervarsity.org/ism/article/105

 285انظر تقرير املراسل لقناة سي يب أن  -نيوس  CBN Newsبعنوان :

George Thoma ;Building a Bridge between Faiths in Highly

Muslim Nation; CBN News Sr. Reporter
http://www.cbn.com/CBNNews/News/-

 286انظر « :احلوار ..الذات ،واآلخر» للدكتور عبد الستار إبراهيم اهلييت ،يف سلسلة «كتاب األمة» اليت
يصدرها مركز البحوث والدراسات يف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة قطر على االنرتنت:
http://www.islamweb.net/ver2/Library/ummah_ShowChapter
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املبحــث الثــاين :مالمــح اجلــذور التارخييــة لإلرهــاب الســاليف الصــريب ضــد
املسلمني األلبان يف كوسوفا
ولعلن ا م ن خ الل ه ذه اإلطالل ة واملقدم ة التارخيي ة امل وجزة عل ى بع ض
التط ورات السياس ية واالجتماعي ة والديني ة يف جزي رة البلق ان وأوراب اجلنوبي ة
الش رقية ابل ذات ،س نتمكن م ن تس ليط الض وء عل ى مجل ة م ن العوام ل
الداخلي ة واخلارجي ة ،وال يت س اُهت بش كل مباش ر غ رس فك رة اإلره اب يف
عق ول و دم اء الص ربيني ،ألنن ا دون اس رتجاعنا وفتحن ا للمل ف الت ارخيي
املاض ي ل ن ن تمكن حب ال م ن األح وال م ن تش خيص ال داء ،فح ىت ال تتك رر
أخطاء املاضي يف هذا العصر أحببنا أن نشري إليها ابختصار شديد.
املطلـ ــب األول :األزمـ ــة السياسـ ــية يف أوراب الشـ ــرقية و حركـ ــة التمـ ــرد
الصريب وآتمر الدول النصرانية ضد الدولة العثمانية
تش ري املص ادر التارخيي ة األلباني ة واألوربي ة احلديث ة إىل مس ألة سياس ية
اترخيية مهمة ،واليت عربوا عنها قدمياً ب :أزمة أوراب الشرقية( Eastern ( :
 (1875-1878 (Europe Crisisوه ذه املس ألة ي رى املؤرخ ون أن
فحواه ا هي..":جم رايت األح داث البلقاني ة ،وأه داف االح تالل م ن قب ل
الدول األوربية الكربى ،وخططهم ومؤامراهتم لتقسيم األراضي البلقانية احملتل ة
فيم ا بي نهم ،واملفاوض ات الدبلوماس ية العاملي ة ع ن األت راك و الدول ة
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العثمانية ،287 "...و ميكن أيض اً إدراج حم اوالهتم اجلب ارة يف إس قاد اخلالف ة
اإلسالمية العثمانية.
ومن خالل دراستنا وتتبعنا لألح داث والتط ورات يف الق رن التاس ع عش ر
استطعنا أن نالحظ مجلة م ن العوام ل ،و عل ى رأس ها عام ل التح ريض عل ى
القت ال واحل رب والتم رد ض د الدول ة العثماني ة ،وال ذي ك ان ل ه دوره الفع ال
واملباش ر يف أتج يج النزاع ات وإش عال احل روب ب ني الش عوب اإلس المية
والش عوب الس الفية األرثودكس ية .وم ن خ الل ه ذا االس تعراض الت ارخيي
املوجز يظهر لنا جبالء خطط ومؤامرات الشعوب السالفية بتعاون مع الدول
النص رانية الكاثوليكي ة اجمل اورة ض د الدول ة العثماني ة .تش ري املراج ع التارخيي ة
أبن " ..س كان اجلب ل األس ود والص رب  -ق اموا  -بتح ريض ب الد اهلرس ك
للخ روج عل ى الدول ة العثماني ة ،وك ان ذل ك ع ام  1876م ،واس تطاع
العثم انيون إمخاده ا ،ورغ ب الس لطان عب د احلمي د الث اين يف من ع ال دول
األوربي ة م ن الت دخل ،فأص در ق راراً بفص ل القض اء ع ن الس لطة التنفيذي ة،
وتعي ني القض اة ابالنتخ اب ع ن طري ق األه ايل ،واملس اواة يف الض رائب ب ني
املس لمني والنص ارى...و مل ي رض ب ذلك الس كان ،فع ادوا إىل الث ورة ال يت
قمعت...ولكن النمسا اليت كانت تق ف وراء الث ورة وترغ ب يف ض م البوس نة
واهلرسك إليها ،استمرت يف حتريض السكان ض د الدول ة العثماني ة ،فعمل ت
النمس ا م ع روس يا وأملاني ا وفرنس ا واجنل رتا عل ى الطل ب م ن الس لطان ابلقي ام
إبص الحات فواف ق عليه ا الس لطان ،ولك ن نص ارى البوس نة مل يتقبل وا
ب ذلك...كما قام ت ث ورة البلغ ار يف نف س الوق ت ال ذي ق ام في ه نص ارى
Bedrush, Ceshtje shqiptare ne vitet e 30 te shek. XIX, 15.
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البوس نة واهلرس ك بث ورهتم ب دعم م ن النمس ا وال دول األوربي ة وخاص ة روس يا،
فق د أتسس ت مجعي ات يف ب الد البلغ ار لنش ر النف وذ الروس ي ب ني النص ارى
األرثوذكس...وكان ت ت دعمها روس يا ومت دها ابلس الح ،وتب ذل ه ذه
اجلمعي ات ب دورها جه دها إلاثرة س كان الص رب والبوس نة
واهلرس ك...فأخذت ال دول األوربي ة تث ري الش ائعات ع ن اجمل ازر ال يت ارتكبه ا
العثمانيون ضد النصارى والعكس هو الصحيح.288 "...
إن ه ذا املش هد الت ارخيي املظل م ق د ص ور لن ا م دى الظل م واجل ور لتل ك
الدول األوربية ،كنمسا وأملانيا وروسيا وانكلرتا يف حق الدول ة العثماني ة عام ة
ويف حق مسلمي البلقان خاصة.
هذا التحريض للقتال والتمرد و اإلرهاب كان يتم بواس طة رج ال ال دين
األرثوذكس من الروس يف حتريض الشعوب السالفية األرثوذكسية ض د ثقاف ة
اإلس الم واملس لمني وتق ويض عملي ة التع ايش الس لمي .فه ذه قض ية ابت ت
مس لمة ل دى امل ؤرخني املنص فني و الع ارفني حبقيق ة النزع ة الس الفية و الع رق
الساليف اليت ترى فضالً و أولوية عل ى غريه ا م ن الش عوب و األع راق ،متام اً
كاليهود .يذكر لنا الدكتور حممد الصاليب قائالً:
" ..و كان ت روس يا ترغ ب يف الوص ول إىل املي اه الدافئ ة بس بب عوام ل
ديني ة واقتص ادية وجغرافي ة ،وق د ن ص لبط رس األك رب ( 1725-1627م)
يف وص يته لل روس عل ى ض رورة الص راع احلض اري ض د العثم انيني إىل أن
تنته ي الدول ة العثماني ة م ن الوج ود ،حي ث يق ول يف الفق رة التاس عة م ن
وص يته :نقــرتب م ــن القســطنطينية و اهلن ــد بقــدر اإلمك ــان ،فمــن ميل ــك
288

الصاليب ،علي حممد ،الدولة العثمانية – عوامل النهوض و أسباب السقوط ،ص410-408 :
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القسطنطينية فقد ملك العـامل .بنـاء علـى ذلـك ينبغـي مالزمـة احلـرب مـع
العثمانيني...نش ــارك النمس ــا فيم ــا قص ــدانه م ــن إخـ ـراج العثم ــانيني م ــن
أوراب...وبع ــد التس ــلط عل ــى املمال ــك العثماني ــة جنم ــع جيوش ــنا وت ــدخل
أســاطيلنا ــر البلطيــق والبحــر األســود ونشــرع يف التفــاوض مــع فرنســا
ودولة النمسا يف قسمة العامل بيننا.289 "...
وق د ه تم الق ادة ال روس هب ذه الوص ااي يف عص ر الس لطان عب د احلمي د
الث اين ،حي ث كث رت الث ورات ب دعم م ن روس يا وال دول األوربي ة يف البلق ان،
وس عت روس يا عل ى قي ام ال دول النص رانية مث ل روماني ا وبلغ اراي وص ربيا
والي وانن ،وي دل عل ى ذل ك املعاه دة اجل ائرة ل ِ:قديس س ان س تفانو San
 Stefanoيف  15فرباي ر 1878م م ع العثم انيني ،حي ث ج اء يف بن ود
هذه املعاهدة:
 -1تعي ني ح دود للجب ل األس ود إلهن اء الن زاع وحتص ل ه ذه األم ارة عل ى
االستقالل،
 -2تستقل إمارة الصرب و تصاف إليها أراض جديدة،
 -3تستقل بلغاراي استقالالً ذاتياً وإدارايً ،ويك ون موظف و الدول ة واجلن د م ن
النصارى،
 -4حتصل دولة رومانيا على استقالل اتم،
 -5يتعهد الباب العايل حبماية األرمن والنصارى من األكراد والشركس،

 289املرجع السابق بتصرف ،ص ،410 :و عن دور الكنيسة يف هدم الدولة العثمانية ...انظر أيضاً :حرب،
حممد ،العثمانيون يف التاريخ واحلضارة147-128 ،
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 -6ت دفع الدول ة العثماني ة غرام ة حربي ة ق درها (مائت ان و مخس ون ملي وانً
) 250مليون لرية ذهبية.290..
هذا املشهد التارخيي املؤسف واملخزي كاف إلبراز تلك اجل ذور اإلرهابي ة
و املواقف املنحازة م ن قب ل ال دول األوربي ة الك ربى جت اه الش عوب اإلس المية
عام ة و املس لمني األلب ان والبوس نيني خاص ة .وم ا م ن ش ك م ن أن ه ذه
املواقف املخجلة إذا ما تكررت ،بل أقول إهنا تتكرر أيض اً يف ح ق الش عوب
اإلس المية عام ة ،و م ع فلس طني خاص ة يف ه ذه األايم كم ا رأين ا اجمل ازر و
امل ذابح م ن اإلره اب الص ريب عل ى أه ل غ زة .أق ول إن ه ذه املواق ف احملاي دة
و املزدوجة تعترب من أهم العقبات اليت حتول بيننا وبني حتقيق األمن والس الم
والتع ايش الس لمي ،كم ا أهن ا تعت رب م ن ك ربى العوام ل املغذي ة جل ذور
اإلرهاب.291

 290املصدر السابق413-412 ،
 291للمزيد عن اتريخ النمساوية اهلنغارية يف البوسنة و اهلرسك يراجع:

Karcic, Fikret, The Bosniaks and the challenges of modernity,

late Ottoman and Hapsburg times, 20-125; Journal Of Islamic
Studies, Vol. 5, No.2, July 1994, Oxford University Press; Islam in
the Balkans, Lopasic, Alexander, Islamization of the Balkans with
special reference to Bosnia, 163-186.
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املطلــب الثــاين -اهنيــار الدولــة العثمانيــة وأثــر ذلــك علــى املســلمني
األلبان يف جزيرة البلقان
إن قضية املسلمني األلب ان مرتبط ة ش ديدة االرتب اد بت اريخ الدول ة العثماني ة.
ول ن يفه م الت اريخ األلب اين الق دمي واحل ديث إال ب ربط قض يتهم ابلت اريخ
العثم اين .لق د ثب ت اترخيي اً ا ال ي دع جم االً للش ك أن ع دداً كب رياً م ن
الشخصيات األلبانية مارسوا وظ ائف راقي ة وش غلوا مناص ب عالي ة يف جه از
إدارة الدولة العثمانية .292
فك ان م نهم ال وزير ورئ يس ال وزراء ،وعلم اء ال دين – املراج ع الديني ة -
وق د أطل ق عل ى ه ؤالء الشخص يات السياس ية والديني ة رفيع ي املس توى أايم
الدولة العثمانية ب  ( :الصدر األعظم )  ،293و( شيخ اإلسالم ) يف الدولة

العثماني ة ..اخل .وحس ب دراس ات وإحص ائيات بع ض الب احثني ثب ت أن
خ الل العه د العثم اين ق د ش غل ه ذه املناص ب والوظ ائف العالي ة يف الدول ة
العثمانية ما يق ارب أربع ني شخص ية ألباني ة ديني ة و سياس ية .بن اء م ا تق دم،
ف إن أي تط ور أو تغي ري حي دث يف الدول ة العثماني ة س لباً أو إجي اابً ،كان ت
تعك س نتائجه ا عل ى األلب ان ،س واء يف اجمل ال السياس ي أو االقتص ادي أو
االجتماعي أو الديين.
Alpan, P. Nexhip-Kaci, Nesim, Shqiptaret ne perandorine

292

Osmane, 22-23

293
و " ..الصدر األعظم هو الشخص الذي حاز على منصب رئيس وزراء يف الدولة العثمانية وكان وكيالً
مطلقاً للسلطان ،وللتفريق بينه و بني غريه من الوزراء أطلق عليه الوزير األعظم ،كما لقب ابلصدر العايل و

صاحب الدولة "..انظر :صاابن ،سهيل :املعجم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية ،2000 ،مكتبة
امللك فهد الوطنية ،الرايض  ،د ،)،1ص 144-143
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اجلان ب اآلخ ر واأله م ال ذي يكم ن يف ه ذا املطل ب ه و أن حرك ة التم رد
والعصيان الصريب الس اليف بلغ ت ذروهت ا و ض ربت جب ذورها يف األرض فرح اً
و سروراً يف هذه املرحلة ،أي مرحل ة ظه ور مالم ح الض عف واالهني ار للدول ة
العثماني ة .ال دويالت اجمل اورة األرثوذكس ية الس الفية مث ل الي وانن واململك ة
الص ربية واجلب ل األس ود و بلغ اراي  ،294كان ت تس عى عل ى اس تقالهلا
وانفصاهلا من الدولة العثماني ة مبس اعدة م ن ال دول اجمل اورة الكاثوليكي ة ،وأن
تل ك ال دول كان ت تس عى عل ى توس يع نط اق ح دود أراض يها عل ى حس اب
األراضي األلبانية من الش مال واجلن وب والش رق ،ألن ه مل يع د هن اك رقي ب و
ال رادع يردعهم من احتالل و استعمار لألراضي األلبانية.
لقد كان موقف الدول األوربية موقف حمايداً وجائراً بكل ما حتمل ه ه ذه
الكلمات من املعاين ،وأن سعيهم كان حثيثاً إلس قاد الدول ة العثماني ة بك ل
الوس ائل املتاح ة ،وق د جنح وا يف حتقي ق أه دافهم وأطم اعهم ،و إان هلل و إان
إلي ه راجع ون ،و أس أل هللا ع ز وج ل أن يعي د لإلس الم و األم ة اإلس المية
جمدها و عزها و كرامتها املسلوبة والضائعة.
إذا عرفنا هذه احلقيقة حيسن يف هذا الصدد أن نبح ث ع ن ج ذور ه ذه
اإلشكالية أيضاً ،وهو البحث عن العوامل اليت أدت هب ذا الكي ان اإلس المي
 294للتفاصيل حول ظلم و أخطاء الدول األوربية يف حق املسلمني األلبان انظر هذا البحث املهم:
Erik Siesby, Kosova, part of the former Yugoslavia, Source:

Turkish Daily
News,http://www.witnesspioneer.org/vil/Articles/politics/kosova_form
er_yogoslavia
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الشامخ ( الدولة العثمانية ) أن ينهار وينسف نسفا  ،295بعد أن عاش مدة

من العمر غري قصرية ،ستمائة سنة إال ستني عاماً ،وكيف ك ان موق ف املس لمني
األلبان أمام هذا التحدي الكبري – حتدي زوال الدولة العثمانية .296

وم ن خ الل حيثن ا ح ول عوام ل ه ذا املوض وع يف خمتل ف املص ادر و
املراج ع نس تطيع أن جنم ل ه ذه العوام ل ال يت س اُهت يف س قود الدول ة
العثمانية يف النقاد اآلتية:
يرى البعض أن التخلف العلمي والصناعي للدولة العثمانية ك ان م ن أه م
العوام ل .297وذه ب ال بعض اآلخ ر إىل أن التوس ع والتم دد العس كري
السياس ي وال ديين الروس ي ،أو احلرك ة الروس ية الديني ة األرثودكس ية:
) ،)Russian Orthodox Pan Slavismق د لعب ت دوراً كب رياً
يف إس قاد الدول ة العثماني ة ،وذل ك هب دف إنق اذ و حتري ر نص ارى البلق ان،
 295فيما خيص مسألة سقود و هنوض احلضارات نرى من الفائدة أن نذكر كالم األستاذ املؤرخ العراقي
األستاذ الدكتور عماد الدين خليل يف هذا الصدد إذ يقول.. ":إن التدهور ال يعين  -ابلضرورة  -السقود
النهائي ،واالنسحاب من امليدان..و أن التدهور ال حيدث فجأة أو عرب فرتات زمنية قصرية ،وإمنا تتجمع روافده
من هنا وهناك خالل أزمان متطاولة قد تستغرق يف أغلب األحيان القرون الطوال .هذا إىل أن التدهور ال ينفرد
به عامل واحد ،و إمنا هو وليد مجلة من العوامل اليت يتداخل بعضها مع البعض اآلخر حبيث يصعب – أحياانً
– فك االرتباد بينها من أجل تبني احلجم احلقيقي لكل منها .إن ظاهرة التدهور احلضاري تتشكل ببطء وعلى
مكث ،وتسهم يف صنعها عوامل ومؤثرات شىت :عقدية وسياسية وإدارية واقتصادية واجتماعية وجغرافية

وأخالقية ،"..للمزيد حول هذه املسألة انظر :خليل ،عماد الدين :حول عوامل تدهور احلضارة اإلسالمية ،يف

 ( :التجديد  :جملة فكرية نصف سنوية حمكمة تصدرها اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ،ع  ،8س ،)2000
ص 49-9

 -38انظر :خليل ،عماد الدين :حول عوامل تدهور احلضارة اإلسالمية ،يف  ( :التجديد :جملة فكرية
نصف سنوية حمكمة تصدرها اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ،ع  ،8س  ،)2000ص 49-9
5-6; Poullton, Hough

Justin, Death and Exile

297McCarthy,

Muslim Identity and the Ballkan state, 15.
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298
وابألخ ص النص ارى ال ذين ك انوا حت ت حك م الدول ة العثماني ة  .و أيض اً
ف إن ت ورد بع ض ال والة واألم راء العثم انيني يف احملرم ات و املعاص ي مث ل
تعاطي الرشوة وغريها  ،299وفق دان اخلل ق واجله اد اإلس المي وإُه ال تطبي ق
احلدود الشرعية ،من السالطني املتأخرين ع ّد ذلك يف نظر البعض م ن أك رب

العوامل لسقود الدولة العثمانية. 300..

إن فق دان الس يطرة التام ة عل ى أم ن الش عوب يف الدول ة العثماني ة بس بب
فتوحاهت ا وحروهب ا املتتالي ة ،والتوس ع السياس ي والعس كري للدول ة يف الق ارات
العاملي ة الثالث ة ،آس يا وأوراب وإفريقي ا ،ك ان ذل ك أيض اً م ن العوام ل املباش رة،
حيث كلفهم ذلك كثرياً يف العدة والعتاد .واتريخ الدولة العثمانية كله جه اد
وفتوح ات ،م ا ع دا ن ان وعش رين عام اً فق ط م ن جمم وع الق رون اخلمس ة
كانت بال حروب. 301..
إن تقلي د بع ض الس الطني ل نمط احلي اة الغربي ة يف حي اهتم الشخص ية
اخلاص ة ،وال رتف واإلس راف الزائ د ،ك ان أيض اً م ن مجل ة العوام ل ،ا أغ رق
ذلك الرتف ،الدولة العثمانية يف الديون الثقيلة ،وأدى هب ا إىل إف الس الدول ة
العثمانية يف عهد السلطان عبد اجمليد.302..

298
أيضا ،ص 18-13
املرجعان السابقان ً

Swire, John, Albania the rise of a Kingdom, 17; Biberaj, Elez,

299

Albania a socialist Maverick, 13
Mehmet, Ottoman history based mainly on
Ottoman sources,340-346
301Feraj, Hysamedin, Skice e mendimit politik shqiptar, 68-77
300Maksudoglu,

 302املرجع السابق.
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كم ا أن التطف ل اإلداري واالنش غال ع ن الواجب ات الديني ة واإلداري ة
والتقاعس عن النصح واإلرشاد واألمر ابملع روف والنه ي ع ن املنك ر م ن قب ل
العلماء واملشايخ  303..كان ذلك أيض اً م ن مجل ة األس باب والعوام ل اخلفي ة
اليت أدت ابلدولة العثمانية إىل اهلاوية .وعلى رأي بعض الب احثني ف إن بداي ة
مرحلة التدهور واحنطاد الدولة العثمانية ..كانت مع موت السلطان اجملاهد
سليمان القانوين 304املعظم سنة 1566م .ويرى بعض العلماء أن الق وميني
يف الدولة العثمانية يف مرحلتها األخرية تبنوا الفكرة القومية الطورانية وسياسة
الترتي ك ،وال يت كان ت م ن ورائه ا يه ود البلق ان املوج ودون يف داخ ل الدول ة
العثماني ة وال ذين تس موا أبمس اء إس المية .ه ذه الفك رة كان ت مبثاب ة قنبل ة مت
تفجريه ا يف جس م الدول ة العثماني ة ف أدت إىل تفكيكه ا و تقطيعه ا إىل
أوصال و أش الء ،ال ي زال املس لمون يف عص ران احلاض ر يع انون م ن آاثره ا..
 .305ويب دو للباح ث أن اإلع الن والتب ين الرمس ي إلدخ ال اإلص الحات
اإلدارية والتنظيمات الدستورية يف دستور الدولة العثمانية ،وال يت تول دت م ن
فكرة بعض العثمانيني املثقفني واملتعلمني يف الدول الغربية .306
Castellan, Georges, Histori e Ballkanit, shek XIV-XX, 217-

303

218; Alpan, P. Nexhip-Kaci, Nesim, Shqiptaret ne perandorine

Osmane, 22-23

 304املرجع السابق ،ص 176
 305كان هذا رأي األستاذ الدكتور حممد هباء الدين حسني ،األستاذ املشارك يف قسم الدراسات القرآنية
واحلديثية يف اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي ،يف مقابلة شخصية مع سعادته يف يوم 11.03.2003
Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 51; Castellan,

306Rizaj,

Georges, Histori e Ballkanit, 219; Maksudoglu, Mehmet, Ottoman

history based mainly on Ottoman sources, 328-329.
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وق د مج ع بع ض الب احثني و امل ؤرخني أس باب س قود الدول ة العثماني ة يف
هذه النقاد نشري إليها ابختصار :عدم حتقيق مع ال والء وال رباء الص حيح،

احنص ار مفه وم العب ادة ،انتش ار مظ اهر الش رك والب دع و اخلراف ات ،الص وفية
املنحرف ة ،نش اد الف رق املنحرف ة ،غي اب القي ادة الرابني ة ،رف ض ف تح ابب
االجته اد ،انتش ار الظل م يف الدول ة ،ال رتف و االنغم اس يف الش هوات،
االختالف والفرقة.307..
فكم ا رأين ا أن م ع س قود الدول ة العثماني ة ك ان س قود وض ياع حق وق
املس لمني عام ة يف الع امل اإلس المي وغ ري اإلس المي ،وأيض اً حق وق مس لمي
جزي رة البلق ان عل ى وج ه اخلص وص ،وال س يما حق وق مس لمي األلب ان
والبوش ناق .فبس قود الدول ة العثماني ة و ب زوال ه ذه الدول ة احلامي ة لإلس الم
واملس لمني كش ر الص رب ع ن أني اهبم اإلرهابي ة و مت تقوي ة وتغذي ة ج ذور
اإلره اب الص ريب عل ى املس لمني األيت ام .نس أل هللا ع ز وج ل أن يعي د إىل
اإلسالم جمده وعزه من جديد يف هذا العصر الذي قل النص ري و فق د املع ني
على أيدي قادة منصفني وخملصني ،وما ذلك على هللا بعزيز.

 307الصاليب ،علي حممد ،الدولة العثمانية – عوامل النهوض و أسباب السقوط ،ص،534-494 :
بتصرف
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الفصــل الثــاين :آتمــر رجــال السياســة والــدين األرثــوذكس والكاثوليــك علــى إابدة
مسلمي البلقان
املبحث األول :أهداف احلركة الدينية الروسية والصربية األرثوذكسية

أما ابلنسبة للحركة الدينية الروسية السالفية األرثوذكسيةRussian(:
 ،) Orthodox Pan Slavismف إن ه ذه احلرك ة الديني ة السياس ية
كان ت هت دف إىل حتري ر و إنق اذ النص ارى األرث ودكس م ن احلك م العثم اين
اإلس المي وم ن احلك م النمس اوي الك اثوليكي ،وكان ت تعتق د أن س كان
 ،Polandوتشكوس لوفاكيا
روس يا  ،Russiaوبوالن دا
 ،Czechoslovakiaوص ربيا  ، Serbiaوكرواتي ا ،Croatia
وبلغاراي  ،Bulgariaوسلوفينيا  ،Sloveniaيعتربون كلهم قومية واحدة
وينحدرون من نسل وعرق مشرتك واحد . 308
كم ا اعتق د ه ؤالء أن أوراب ق د أص يبت ب داء عض ال وأن ه ق د ح ان وق ت
هالكها وزواهلا ،وكان يف ذلك إيذاانً و إشارة مبيالد إمرباطوري ة ك ربى مركزه ا
يف اسطنبول .وعندما اندلعت احلرب الروس ية  -العثماني ة س نة 1853م-
1856م  ،ظ ن ال روس األرث وذكس أن ه ق د ح ان موع د تش كيل وأتس يس
تلك اإلمرباطورية الكربى املنتظرة .309
 308انظر:

Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 40; Frasheri, Mehdi,

Historia e lashte e Shqiperise dhe shqipetareve, 34-35
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وتشري املصادر التارخيية احلديث ة أن ه عن دما مت احت اد أملاني ا الش رقية والغربي ة
س نة 1871م ،ح رك ذل ك االحت اد مش اعر ال روس حن و حتقي ق مط امعهم
وأحالمهم الدينية .هذا يب دو واض حاً وجلي اً م ن ك الم أح د أب رز املستش رقني
ال روس ،وال ذي ي دعى نيك والي ايكول وتش دانيلس كي Nikolaj (:
 ، )Jakovlevic Danilevskijحي ث ذك ر يف كتاب ه املش هور:
(روسيا و أوراب ) ):)Russia and Europe
" ..إن املس ألة والقض ية الش رقية يف الق رن التاس ع عش ر م ا ه ي إال حلق ة
ح رب طويل ة ب ني روم ا والي وانن – ابعتب ار الي وانن نص ارى أرث وذكس،
وابعتب ار روم ا نص ارى كاثولي ك ،وأن األمل ان اآلن يعت ربون أه ل روم ا ،وأن
الروس يعتربون أهل بيزنطة ،أي أرثوذكس.310..
يظه ر واض حاً م ن ك الم ه ذا املستش رق الروس ي أن التعص ب واحلق د
ال ديين الروس ي الس اليف جت اه غ ريهم واملس لمني خاص ة ،ظ اهرة أص يلة يف
قل وهبم إىل أن تق وم الس اعة .و ه ذه احلقيق ة و ه ذه اجل ذور اإلرهابي ة
السالفية تظهر واضحة جلية يف خطاب البااب أرابن الثاين عام 1088م .و
يق رر احمللل ون أيض اً أن االهتم ام الغ ريب يف العص ر احل ديث و ... " :دراس ة
الش رق الع ريب املس لم ،ج اءت بق رار كنس ي ،ونتيج ة م ن نت ائج احل روب
الصليبية ،اليت كان ت أيض اً بق رار ديين...ف إن ه ذه ال دوافع انبثق ت م ن رح م
احل روب الص ليبية ...فبع د أن تفش ى الفس اد يف الكنيس ة واجملتم ع ،رأى
الب ااب أرابن الث اين (1099 1088م) ،أن م ن الض روري القي ام مبغ امرة
مثرية تضع الع امل املس يحي أبمجع ه أم ام عم ل وه دف مش رتك ،وك ان خطاب ه
Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit.. 43
449
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يف اجملم ع الكنس ي يف كل ري مون ت وال ذي دع اه جللس ة اس تثنائية يف تش رين
الث اين (1095م) ،تعب رياً ص رحياً ع ن الواق ع املتص دع ال ذي يعيش ه الغ رب
املس يحي ،والرغب ة الواض حة يف وض ع ه ذا الغ رب أم ام ه دف ع ام واح د،
فق د ق ال يف خطاب ه أم ام اجملم ع امل ذكور (...اهنض وا وأدي روا أس لحتكم ال يت
كن تم تس تعملوهنا ض د إخ وانكم ووجهوه ا ض د أع دائكم؛ أع داء املس يحية.
إنك م تظلم ون اليت امى واألرام ل ،وأن تم تتورط ون يف القت ل واالغتص اب،
وتنهب ون الش عب يف الط رق العام ة ،وتقبل ون الرش اوى لقت ل إخ وانكم
املسيحيني ،وتريقون دماءهم دومنا خوف أو وجل أو خج ل ،ف أنتم ك الطيور
اجل وارح آكل ة اجلي ف ،ال يت تنج ذب لرائح ة اجلي ف اإلنس انية النتن ة ،ض حااي
جش عكم .اهنض وا إذن ! وال تق اتلوا إخ وانكم املس يحيني ب ل ق اتلوا أع داءكم
الذين استولوا على مدينة القدس ،حاربوا حتت راية املسيح ،قائدكم الوحيد،
افت دوا أنفس كم ،أن تم امل ذنبون املقرتف ون أح ط أن واع اآلاثم وه ذه ((مش يئة
311
هللا))"..
وبس بب وج ود ه ذه اجل ذور اإلرهابي ة يف قل وب النص ارى الس الف
األرث وذكس ،فق د قام ت ص ربيا واجلب ل األس ود من دفعني م ن احلرك ة الديني ة
الس الفية األرثوذكس ية الروس ية إبع الن احل رب عل ى الدول ة العثماني ة يف س نة
1876/7/1م .ه ذه احلرك ة الروس ية الديني ة الس الفية يوم اً بع د ي وم ب دأت
تظه ر مالحمه ا وض خامة ش أهنا و خط ورة أمره ا ،فتحول ت القض ية إىل أم ر
حاسم :اإلسالم أم النصرانية ،أو املسلمون أم النصارى ،أوراب أم آسيا ؟
 311عبد الفتاح ،فاطمة ،إضاءات على االستشراق الروسي ،2000 ،من منشورات احتاد الكتّاب العرب،
د ،1دمشق ،ص18 :
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ويف الوق ت ذات ه إنكل رتا ه ي األخ رى أعلن ت احل رب عل ى الدول ة العثماني ة،
فتفاقمت األمور للغاية .312
و مب ا أن ال روس ك انوا ع رب الت اريخ و ال يزال ون إىل يومن ا ه ذا م ن أك رب
احللف اء و أش د الن اس والء للص رب ،فق د تس ربت عل ى قل وب و عق ول
الص رب ه ذه النزع ة الس الفية األرثوذكس ية املس تعلية ،وظه رت إىل الوج ود
حقيقة هذه اجلذور اإلرهابية والتعصب الديين والق ومي األرثوذكس ي الص ريب
وه ذا الك ره لإلس الم واملس لمني األلب ان يف م ؤمتر ب رلني أيض اً ع ام
 ،1877/01/20-1876/12/23حي ث أع دت ال دول النص رانية و
الكاثوليكي ة املنظم ة للم ؤمتر وثيق ة وم ذكرة مش تملة عل ى مطال ب قاس ية م ن
الدول ة العثماني ة ،متعم دين إخ راج القض ية األلباني ة املس لمة م ن ج دول
أعم ال امل ؤمتر .وإن نظ رة س ريعة عل ى توص يات وبن ود ه ذه امل ذكرة اجل ائرة
لكافي ة عل ى فه م وإدراك خط أ وظل م وع دم ونزاه ة تل ك ال دول الك ربى
للقضية األلبانية املسلمة ،فنذكر من تلك البنود ما يلي:
 .1نزع سالح املقاومة من مسلمي بلغاراي و البوسنة واهلرسك،
 .2إقصاء املوظفني املسلمني من هذه املناطق،
 .3تشكيل الشرطة من األفراد و العناصر النصرانية فقط،
 .4اجلنود العثمانيون يسمح هلم ابلبقاء يف القالع املرتفعة فقط،
 .5إلغ اء الع ْش رِ م ن امل واطنني ال ذميني ،و ه ي الض ريبة ال يت ك انوا
يدفعون للدولة العثمانية،
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 .6ف رض اس تخدام اللغ ة الس الفية األرثوذكس ية يف احمل اكم وال دوائر
احلكومية،
 .7تعيني الوالة يف الدول اإلسالمية من النصارى فقط ،كما كان احلال
مع وايل لبنان،
 .8تع ذيب املس لمني ال ذين اش رتكوا يف األعم ال اإلجرامي ة ض د
النصارى ،وإجبارهم على دفع تعويض مايل. 313...
فكم ا رأين ا أن يف ه ذه الوثيق ة اجل ائرة ،أن قض ية األلب ان املس لمني كان ت
منس ية متام اً ومل ي رد ذك ر األلب ان عل ى لس ان الدبلوماس يني الغ ربيني  ، 314و
بس بب ع دم خض وع الدول ة العثماني ة هل ذه املطال ب اجل ائرة ،فم ا ك ان م ن
روسيا إال أن تعلن حرابً على الدولة العثمانية سنة 1878/6/26م .و يف
ه ذه الظ روف الص عبة ،أعلن ت ص ربيا واجلب ل األس ود أيض اً احل رب عل ى
الدول ة العثماني ة ،ألهن م اس تغلوا انش غاهلا بروس يا ،وظن وا أهن ا ل ن ت تمكن م ن
السيطرة على الوضع .315
ولكن نظراً لضعف الدولة العثمانية يف العدد والع ّدة ،مل تر من مص لحتها
خ وض ح رب م ع روس يا .ويف اتري خ 1878/3/3م ص احل العثم انيون
ال روس م وقعني عل ى اتفاقي ة ذات البن ود التس ع والعش رين ،ك ان جله ا ض د
Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 48-49; Alpan P.

313Rizaj,

;Nexhip-Kaci Nesim, Shqiptaret ne perandorine Osmane, 34

Historia e Popullit Shqiptar, vol.2, 106-173.

 314والغريب أيضاً من األستاذ الدكتور الرتكي  ،Mehmet Maksudogluكيف مل يذكر يف كتابه سطراً
وال فقرة وال مبحثاً واحداً عن األلبان يف الدولة العثمانية و دورهم..وهو يتحدث عن اتريخ الدولة العثمانية!!
315

املرجع السابق ،67 ،وانظر للتوسع :أوغلي ،عثمان :مذكرات األمرية عائشة ،والدي السلطان عبد

احلميد الثاين56-11 ،
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مص احل األلب ان املس لمني ومس تقبلهم السياس ي و اجلغ رايف والعرق ي والثق ايف
. 316
املبح ــث الث ــاين :م ــن مظ ــاهر ج ــذور اإلره ــاب الص ــريب التطه ــري العرق ــي
وهتجري املسلمني األلبان
إن األراض ي األلباني ة يف العص ر احل ديث ق د ش هدت أنواع اً خمتلف ة م ن
التط ورات والتغي ريات واحل روب ،وم ن مجل ة ه ذه التط ورات االجتماعي ة
والديني ة والسياس ية كان ت قض ية اهلج رة وهتج ري املس لمني األلب ان ،أو بعب ارة
أخرى التطهري العرق ي للمس لمني األلب ان .لق د أكره وا إىل اهلج رة إىل أم اكن
جمهول ة ،ف ارين ب دينهم وأنفس هم وأم واهلم .إن الق وات الروس ية والص ربية
والبلغاري ة بتع اون وتنس يق م ع ق ادة ال دول األوربي ة اجمل اورة ،حبث وا فيم ا بي نهم
على كيفية حتقيق هذا املشروع ،وفعالً حتقق ه ذا املش روع وفق اً عل ى الطريق ة
اليت خططوا له .لقد هاجر عدد كبري من املسلمني ،اتركني أوط اهنم وأم واهلم
ليحل حملهم املستوطنون الصرب والروس والبلغار وأهل جبل األسود.
ويف م ؤمتر ب رلني  Berlin Conference 1878/04/13مت ت
الص فقة التجاري ة الك ربى ،حي ث مت إعط اء األراض ي األلباني ة للص رب م ن
قب ل ال دول الك ربى األوربي ة ،واتف ق منظم و امل ؤمتر إىل ع دم اع رتاف ابلوف د
الرمس ي املرس ل م ن كوس وفا حلض ور امل ؤمتر و املش اركة في ه ،ب ل مل يس مح هل م
ح ىت ابل دخول إىل قاع ة امل ؤمتر !..وهك ذا علن اً أنك روا وجح دوا حق وق
Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 69-70
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األلبان ،بل مل يعرتفوا بوجودهم أصالً ،واعترب املسلمون األلب ان م ن امل واطنني
األت راك م ن قب ل ه ؤالء ! و ه ذا جه ل ف ادح بت اريخ األلب ان .و ق د ح اول
املؤرخون امللحدون من األلبان و غريهم تربير هتج ري املس لمني األلب ان ق ائلني
أبن أن األس باب والعوام ل ال يت م ن أجله ا اض طر األلب ان املس لمون إىل
مغ ادرة أوط اهنم ،كان ت بعض ها ديني ة -و ه ذا ه و ال راجح يف ه ذه املس ألة
التارخيية  ،-وبعضها اقتصادية و أخرى سياسية .وعلى رأس تل ك األس باب
الديني ة كان ت اخلدم ة العس كرية اإلجباري ة عل ى األلب ان لص احل الص رب
النص ارى األرث وذكس ،حي ث ك ان يك ره اجلن ود املس لمون التقي د ابل زى
العسكري الصريب و مشاركة اجلنود الصربيني يف منط حياهتم و طريقة أكلهم
وش رهبم  .317وت ذكر لن ا املص ادر التارخيي ة بعض اً م ن ج رائم ه ؤالء الص رب.
فقد ق اموا بعملي ات إك راه النس اء املس لمات عل ى ال زان ،وس رقة وهن ب أم وال
املس لمني و تلك اهتم وث رواهتم ،وحماص رة وجتوي ع املس لمني .كم ا أهن م ق اموا
حبرقهم أحياء يف املساجد و احملالت التجارية واألماكن العامة ،و غريه ا م ن
أنواع التعذيب و اإلابدة ا يعجز 318اللسان عن وصفها .إن ح ذر األلب ان
م ن تغي ري اهلوي ة القومي ة والعرقي ة و ض ياع اهلوي ة الديني ة اإلس المية ،جعله م
حيس بون ل ذلك حس اهبا إن ه م وقع وا أس رى يف أي دي الص رب وأه ل اجلب ل
األس ود والي وانن احلاق دين املتعص بني .فك ان ذل ك احل ذر م ن األس باب
الرئيسة اليت دفعتهم إىل اهلجرة اجلماعية .319
 317انظر ،Rizaj, Skender: Lidhja Shqiptare e Prizrenit :ص 79
 318املرجع السابق ،وانظر بشيء من التفصيل هذا املرجع الرائع:

McCarthy, Justin, Death and exile.. 138-141.
 319املرجع السابق ،ص .94 ،59 ،19 ،1
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وأيض اً خ وف مس لمي البلق ان عام ة م ن ال ردة إىل النص رانية األرثوذكس ية
السالفية ،دفعهم ذلك إىل أن يفك روا ابهلج رة ،كم ا ك ان احل ال م ع مس لمي
بلغ اراي حي ث إن كث رياً م نهم ارت د إىل النص رانية ،ألهن م فض لوا البق اء وع دم
اهلج رة ،وال ذين تنص رون م ن املس لمني ك انوا يس لمون م ن امل ذابح واجمل ازر
الصربية والبلغارية .320
وم ن األس باب ال يت دفع ت املس لمني األلب ان عام ة إىل اهلج رة ،ه و الظل م
الش ديد والض غود القاس ية ال يت كان ت مت ارس يف حقه م م ن قب ل ال روس
والصرب األرثودكس وأهل اجلبل األسود يف حق املسلمني األلبان.321
ومن الباحثني من يرى أن األسباب االقتصادية أيض اً دفع ت ابأللب ان إىل
اهلج رة ،و رأي مرج وح .ه ذا العام ل وإن ك ان ص حيحاً نس بياً يف ح ق فئ ة
قليلة من األلبان النصارى األرثوذكس ،إال أن ه ال يعم م عل ى مجي ع املس لمني
 320املرجع السابق ،ص 153-152
 321للوقوف على املذابح واجملازر املرتكبة من قبل الصرب و إمارة اجلبل األسود يف حق املسلمني األلبان انظر

هذه املراجع و املصادر والسجالت التارخيية املهمة :اجملزرة يف يوغسالفيا( ،الكويت :دار الواثئق ،د.د ،ت.د،

م.د) ،وانظر أيضاً هذه املصادر األلبانية املهمة:

Cana, Zekeria, Gjenocidi i Malit te Zi mbi popullaten Shqiptare

1912-1913, Dokumente, Instituti Albanologjik i Prishtines,
Prishtine, 1996, 11; Ajdini, Azem, Masakra e Tivarit SerboMalazeze, 1998, Edlor, Tirane; Kansu, Huseyin, Kosova ikinci
Bosna olmasin, Yildizlar Matbaasi, Istanbul,1998,11-33; Bajrami,
Hakif, Kosova - njezet shekuj te identitetit te saj-argumente
historike, 2001, Era, Prishtine, 77-81; Kola, Harrila, Gjenocidi Serb
ndaj Shqiptareve ne viset e tyre etnike ne Jugosllavi 1941-1967,
2000, Elton,Tirane,116-222
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األلب ان وه م الغالبي ة العظم ى .وال ذين حيتج ون أبن العوام ل االقتص ادية ه ي
ال يت دفع ت ابأللب ان إىل اهلج رة ،و ليس ت العوام ل الديني ة ،ويقول ون إن:
"..التط ورات االقتص ادية واالجتماعي ة يف الق رن التاس ع عش ر جلب ت معه ا
موج ة اهلج رة اجلماعي ة إىل اس طنبول ،حي ث أص بحت م أوى ألكث ر م ن:
 ( 60.000.00س تون ألف اً) م ن امله اجرين األلب ان .وم ن اس طنبول ك انوا
يتجهون حنو اليوانن ومص ر وس وراي وروماني ا وروس يا اجلنوبي ة وإيطالي ا وأخ رياً
إىل أمريكا وأسرتاليا.322 "...
فكم ا قل ت أن األلب ان م ن جن وب ألباني ا و ه م م ن النص ارى
األرثوذكس ،هم الذين غ ادروا بالده م لألس باب االقتص ادية واملعيش ية ،323
بينما الغالبية العظمى من األلبان املسلمني غادروا بالدهم وه اجروا ألس باب
دينية ،خشية االرتداد إىل النصرانية .إن القادة السياسيني من الصرب كانوا
يتعاونون مع رج ال الفك ر واملعرف ة م ن املستش رقني الص رب و ال روس ،حي ث
ك ان ي تم هتج ري املس لمني األلب ان وإخ راجهم م ن أراض يهم بتنس يق وتع اون
كبري فيما بينهم .واملستشرقون الصرب ه م ال ذين مه دوا الطري ق أم ام ق ادهتم
السياس يني ،ج اء ذل ك عل ى لس ان أل د املستش رقني الص رب ،وه و ص احب
فك رة ومش روع التطه ري العرق ي؛ أن ص ربيا إذا م ا أرادت أن تك ون آمن ة
ومطمئن ة ،فعليه ا أن تطه ر أرض ها م ن ك ل العناص ر الغريب ة م ا ع دا العنص ر
Castellan, Georges, Histori e Ballkanit, 379-380.

322

 323ملعرفة املزيد عن هذه النقطة ابلذات انظر:

Thengjilli, Petrika, Historia Shqiperise, 27; Mufaku, Muhamed,

Shqiptaret ne boten Arabe, 97-130; Silajxhic, Haris, Shqiperia
dhe SHBA-te ne arkivat e Washingtonit, perkthyer nga: Xhelal
Fejza, Dituria, Tirane, 1999, 25-42.

456

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

ذاب و زوراً أن هج رة املس لمني األلب ان
والع رق الس اليف الص ريب ،م دعيًا ك ً
عموماً متت برضاهم وطواعية من عند أنفسهم ،ومل يكن هن اك إك راه روس ي
324
أو صريب أو بلغاري على اهلجرة! ..
إن التاريخ حيدثنا أبن ظاهرة التهجري اجلماعي للمس لمني األلب ان كان ت
تتم ابتفاقيات س رية ب ني الس لطات الرتكي ة العلماني ة واليوغس الفية الس الفية،
وذل ك خ الل الس نوات 1939م– 1944م  ، 325حي ث ك ان هل م دور
كب ري يف تفري غ األراض ي األلباني ة للمس توطنني اجل دد م ن الص رب .فق د
ق درت الس لطات اليوغس الفية يف ذل ك الوق ت أن هتج ر أكث ر م ن ناني ة
آالف أسرة ألبانية مسلمة عنوة وابلقوة ،كما حدث ذل ك يف امل دن األلباني ة
التابع ة لوالي ة كوس وفا ،وال يت حالي اً حتول ت إىل م دن ص ربية مش هورة مث ل
مدينة بريوت ،كرأللي ،ورانيا ،بركوبال ،ليسكووتس ( Pirot, Kurshumli,
 ،326) Vranje, Prokuple, Leskovcوذلك إما حب رق بي وهتم أو مص ادرة
تلك اهتم وت دمري وقص ف ق راهم وغ ري ذل ك م ن األس اليب ألإلنس انية
والوحشية .وقدمت ت دمري وح رق ( 182 :اثن ان ون انون ومائ ة ) قري ة ألباني ة
مسلمة يف بداايت النصف األول من القرن العشرين. 327 .
وم ن جه ة أخ رى فق د قام ت اجلي وش الروس ية بتس ليح البلغ ار وحتريض هم
عل ى خ وض ح رب مقدس ة ديني ة أرثوذكس ية ،وحرض وهم عل ى ارتك اب
Skender, Lidhja shqiptare e Prizreni; Zamir, Shtylla, The

324Rizaj,

Deportation of Albanians in Yugoslavia after the second world
war 1950-1966 , 233-239; Cubrilovic, Vaso, The Problem of
Minorities in the new Yugoslavia, The truth on Kosova,301306.
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اجمل ازر وامل ذابح ض د املس لمني املوج ودين يف األراض ي البلغاري ة .عل ى ص عيد
آخر قامت السلطات النص رانية يف اجلب ل األس ود بتهدي د املس لمني اجمل اورين
هل م ،وذل ك إم ا أن يقبل وا التس لح والنف ري الع ام واخل روج معه م لقت ال
املسلمني ، 328وإما أن يهاجروا ويغادروا قراهم .329
تش ري اإلحص ائيات و املص ادر التارخيي ة إىل أن ه ق د مت هتج ري أكث ر م ن:
( 1.000.000مليون واح د) م ن املس لمني م ن منطق ة البلق ان إىل ال دول
األخرى بني السنوات 1877م  1879 -م .330
أم ا ع ن وس ائل النق ل و التس فري للمس لمني امله اجرين ،فه ذا ش يء يث ري
العج ب والغراب ة م ن تص رفات الدول ة العثماني ة يف حلظاهت ا األخ رية .فق د
كانت تستأجر السفن والبواخر من انكل رتا وفرنس ا والنمس ا ومص ر وروس يا،
 325و هذه الفرتة كانت فرتة حكم أاتتورك ،وأن بعد سقود اخلالفة العثمانية رمسياً سنة 1924م تسلط
املاسونية و الصهيونية اليهودية على تركيا يف إدارة شؤوهنا اإلدارية و االقتصادية والسياسية.
Emin, On the deportation of Albanians from the

326Plana,

territory of Sandjak of Nish of Kosova 1877-1878. The truth on
Kosova , 73-78

Hakif, Kosova njezet shekuj te identitetit te saj, 84.

327Bajrami,

 328يرى األستاذ الدكتور  Skender Rizajأن ":حقيقة األمر كما أخربان السفري الربيطاين يف اسطنبول،
السيد ، Layardأن اجليوش الروسية والبلغارية كانوا يهدفون إىل طرد مجيع املسلمني من البلقان ،و إىل
استيالء واغتصاب ثرواهتم و تلكاهتم "..انظر:

Rizaj, Skender, Lidhja Shqiptare e Prizrenit, 81.

وانظر أيضاً:
Poullton, Hough, Muslim identity and the Ballkan State, 19-20
Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 79.
و إن شئت أن تقف على اإلحصائيات الدقيقة لعدد املهاجرين الذين مت توزيعهم وتفريقهم يف العامل..انظر :

329

McCarthy, Justin, Death and Exile, 88-91, 159161, 162, 163, 164
Rizaj, Skender, Lidhja shqiptare e Prizrenit, 80.
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وتول ت ه ي مهم ة دف ع أج ور النق ل هل ؤالء ،وكان ت ق د خصص ت جل اانً
خاص ة تت وىل ش ؤون اهلج رة وامله اجرين .و م ن أه م حمط ات امله اجرين يف
تركي ا اش تهرت ه ذه امل دن :أدرن ة ،اس طنبول ،أزم ري ،س ام س ون Edirne,
).331 ) Istanbul, Samsun, Izmir
وت ذكر املص ادر التارخيي ة أن كث رياً م ن امله اجرين 332املس لمني م ن
البلق ان اجت ه حن و األانض ول وس وراي ( دمش ق و حل ب ) وق ربص واجلزي رة
العربية وأضنا وداير بكر ومدين ة س يالنيك اليوانني ة وغريه ا م ن امل دن ، 333
وأن ع دد امله اجرين م ن والي ة كوس وفا فق ط بل غ ( 200.000.00م ائيت
ألف مهاجر ).334

 331املرجع السابق،ص  ،81-80و انظر:

Poullton, Hough, Muslim Identity and the Balkan State 146-148
 332قارن ظاهرة وعملية هجرة األلبان مع هجرة مسلمي البوسنة يف:

Journal of Islamic Studies, 5:2, July 1994, Mufaku, Muhamed,
Islam and Muslims in Bosnia, Two Hijras and Two Fatwas,
242-253 .

 333انظر :

McCarthy, Justin, Death and Exile, 36-37,65,89; Muslim Identity and

the Ballkan States, Yulian Konstantinov, Strategies for sustainity a

vulnerable identity - case of Bulgarian Pomaks, 33-53.

 334هذا العدد املذكور قريب من عدد املهاجرين البوسنيني الذين بلغ عددهم ( 150.000 :مائة ومخسون
ألفاً ) أثناء احلكم النمساوي اهلنغاري سنة 1918-1878م..للتوسع انظر دراسة األستاذ الدكتور:

;Karcic, Fikret, The Bosniaks and the challenges of modernity, 53

Journal of Islamic Studies, 5:2, July 1994, Mufaku, Muhamed,
Two Hijras and Two Fatwas, 242.
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ونرى من الفائدة أن ن ذكر هن ا تقري ر أح د ق ادة الص رب و أح د ح املي
 ي دعى واص ا،ل واء التهج ري والط رد للمس لمني األلب ان و أل د أع دائهم
:) حني قالVasa Cubriloviq) تشوبرلويتش
" إن عملي ة ط رد األت راك ( األلب ان والبوس نيون واألت راك والشراكس ة) م ن
 وت وطني تل ك األراض ي ابلس كان اجل دد املتق دمني م ن ص ربيا،ق راهم وم دهنم
 مت يف أس رع وق ت ا كن ا ق د ق دران وخططن ا،335 واجلب ل األس ود
 فإن املصادر التارخيية تشري إىل األعداد اهلائلة من املسلمني،1906-1905  وحسب إحصائيات أعوام335
ولعل..الذين كانوا يقطنون يف الوالايت املختلفة يف األراضي األلبانية قد هاجروا وخلوا أوطاهنم و بيوهتم وقراهم
:1906-1905 هذا اجلدول يرينا احلق يف هذه املسألة حسب احصائيات عام
1. The Sanjac of Prishtina: 254,605 Albanians of Muslim

religion; 110,310 Catholic and Orthodox Albanians, Serbs,

Bulgarians and Romanies. 2. The Sanjac of Peja: 139,901
Muslim Albanians; 45,784 Catholic and Orthodox Albanians,
and Serbs. 3. The Sanjac of Novi-Pazar: 27,980 Muslim
Albanians and Turks; 19,795 Christian Albanians and Serbs. 4.
The Sanjac of Shkup: 90,840 Muslim Albanians; 60,706

Catholic Albanians and Serbs. 5. The Sanjac of Prizren
(including the districts of Tetova and Gostivar): 158,742
Muslim Albanians; 15,323 Catholic and Orthodox Albanians;
11,606 Serbs and 473 Romanies. 6. The Sanjac of Manastir:
457,994 Muslim Albanians and Turks; 264,008 Orthodox
Albanians and Wallachs; 198,335 Bulgarians; 55,108 Greeks;
2,760 Romanies; 354 Catholic and Protestant Albanians. 7.
The Vilayet of Janina: 227,484 Muslim Albanians; 213,281
Orthodox Albanians and Wallachs; 91,991 Greeks and 4,906
Jews…http://www.ess.uwe.ac.uk/kosovo/chap1.htm
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له...الص ربيون املض طهدون و اهل اربون إىل املن اطق اجلبلي ة ال وعرة ،نزل وا إىل
تل ك الق رى اخلاوي ة .وابلت درج وص ل س كان اجلب ل األس ود إىل ه ذه الق رى
وهذه املدن ،اليت تطهرت وخلت من األلب ان واملس لمني ،وهك ذا ف إن الق رى
الصربية اجلديدة بدأت تنبت من األرض بعد أن مل تكن موجودة. 336 "..
وم ن اآلاثر السياس ية واالجتماعي ة الس لبية النامج ة ع ن إجب ار األلب ان
واملس لمني عل ى اهلج رة ،أن ه ذه الظ اهرة أح دثت فج وة كب رية ب ني األلب ان
املس لمني والص رب األرث وذكس إىل يومن ا ه ذا؛ حي ث احلق د والكراهي ة و
الع داوة فيم ا بي نهم  ،337و ل ن تس د ه ذه الفج وة يف العص ر احلاض ر إال
ابس رتجاع احلق وق األلباني ة املس لوبة ،وعل ى رأس ها اس تقالل كوس وفا ،و ق د
مت حبمد هللا و توفيقه و فضله ،مث بفض ل وجه ود املخلص ني و املنص فني م ن
األلب ان وفض ل بع ض ال دول الغربي ة و عل ى رأس ها أمريك ا اس تقالل كوس وفا
ي وم األح د اتري خ  17فرباي ر  ،2008و ك ان ذل ك أك رب نص ر اترخي ي
للمس لمني األلب ان عل ى الص رب الظ املني األرث وذكس ،حي ث ردت إىل
املسلمني األلبان بعض حقهم املسلوب و املغتصب قبل مائة عام.

 336يقول املؤرخ الكوسويف الكبري أ.د اسكندر ريزاي ،معلقاً على كالم ذلك اجملرم املذكور ":ال يثبت اترخيياً أن
األلبان يف والية كوسوفا الكبرية قد أضروا ابلصرب! هذا كذب وافرتاء! و إمنا األمر كان على عكس ذلك متاماً،
ألن الرابطة األلبانية املشكلة يف بريزرن أخذت على مسؤوليتها محاية الصرب أيضاً .وأيضاً هناك قضية أخرى
مهمة ينبغي ذكرها ،أنه يف هذه املناطق مل يوجد صريب واحد من عرق ساليف خالص .إن صرب كوسوفا يف
األصل كانوا ألبان أرثوذكس الذين كانوا ميارسون الشعائر الدينية على لغة الكنيسة السالفية ،ومع الزمن انصهروا
و ضاعت هويتهم القومية األلبانية و أصبحوا صرابً  "..للتوسع انظر:

;Rizaj,Skender, Lidhja shqipatre e Prizrenit, 97-98
 337املرجع السابق ،ص 93
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املبحث الثالث :موقف رجال الفكر والسياسة الصرب من القضية
األلبانية املسلمة
أم ا فيم ا خي ص اجل ذور التارخيي ة هل ذه الفك رة والعق دة القومي ة الص ربية
لتش كيل ص ربيا الك ربى وك ره وبغ ض غ ري الع رق الص ريب و تفض يل الع رق
الساليف على األعراق األخرى يف اجلزي رة البلقاني ة و ال س يما عل ى املس لمني
ف ريى امل ؤرخ الكوس ويف الكب ري أ.د موس ى غاش ي
األلب ان،
 Prof.Dr.Musa Gashiأن إذ يقول:
" رج ال الفك ر واملعرف ة م ن الص رب من ذ ب داايت النص ف الث اين م ن الق رن
العش رين غ ذوا ش عوهبم بس موم اخلراف ات واألس اطري واألكاذي ب والوع ود
اخليالي ة عل ى حم اوالهتم لتش كيل ص ربيا الك ربى؛ غ ري مقه ورة وذات ق وة و
س يادة و نف وذ كب ري يف البلق ان .كم ا أهن م ك انوا يعِ دون الش عب الص ريب أن ه
مبج رد زوال الدول ة العثماني ة فإن ه ق د ح ان الوق ت املناس ب إلحي اء لك ة
صربيا الكربى من جديد ،و ذلك حىت تنتقم صربيا من اإلسالم واملسلمني،
وأن تتسلم هي زمام األم ور يف اجلزي رة البلقاني ة قاطب ة .وم ن رواد ه ذا الفك ر
املسموم واخلبيث نذكر:
 -1إليا غراشانن ،Ilija Grashanin
-2جهان سويتش ،Johan Cvijic
 -3جوانوتش ،Jovanovic
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 -4رادوانوتش ،Radovanovic
 -5جرجوتش ،Gjorgjevic
 -6دتش، Ducic
 -7مولوتش ، Molevic
 -8دراجو مهايلوتش ،Drazho Mihajlovic
 -9واص ا تش وبرلوتش Cubrilovic
للتطهري العرقي ووزير الداخلية السابق)

 ( ،Vasaالعق ل امل دبر

س لوبودان ميلوش وتش ( Slobodan Miloshevic
-10
ال رئيس الص ريب الس ابق ال ذي هل ك يف زنزان ة احملكم ة الدولي ة يف
الهاي – هوالندا أثناء حماكمته،
ويس الف شش ل ( Vojislav Sheshelم ن اليم ني
-11
املتطرف الصريب احلايل) ،
وق كراجتش (، Vuk Karaxhicمن اليمني املتط رف
-12
الصريب ووزير الداخلية السابق) ،
-13

ستفان مليوتش ،Stefan Moljevic

-14

ميلوراد أكمتشش ،Milorad Ekmecic

-15

واسيليو كرستش ،Vasilijo Krestic

-16

مهايل ماركووتش ،Mihajl Markovic

-17

إيوو آندرتشش ،Ivo Andricic

-18

دوبرتسا تساستش ،Dobrica Casic
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-19

بيتار غراتشانن ،Petar Gracanin

راتق و مالدت ش  ( Ratko Maldicم ن كب ار اجمل رمني
-20
يف حرب البوسنة و ال يزال يف قائم ة املطل وبني للمحاكم ة إىل يومن ا
هذا) ،
رادوان ك راجج ) Radovan Karaxhixhم ن كب ار
-21
الض باد واجمل رمني الص رب يف ح رب البوس نة ،و احلم د هلل فق د مت
الق بض علي ه أخ رياً و ق دم إىل احملكم ة الدولي ة...فهؤالء ه م ال ذين
ك انوا يقف ون وراء اخلراف ات واألس اطري أبن ص ربيا كان ت ض حية
ح رب ومعرك ة كوس وفا املش هورة س نة  ،3381389حي ث خس ر
الص رب فيه ا خس راانً كب رياً ،ولك ن ه ذه اخلس ارة عن د الص رب
اعت ربت نص راً و ف وزاً! و بن اء عل ى ه ذه اخلراف ة التارخيي ة فش عب
الص ريب حس ب م زاعمهم ش عب مض طهد ومظل وم! ،ش عب هللا !،
دمه مقدس! ،اترخيه مقدس! أرضه مقدسة! ح دوده مقدس ة!..اخل،
و بن اء عل ى تل ك اخلراف ات ف إهنم ك انوا جي دون دعم اً معن وايً وم ادايً
م ن الكنيس ة الص ربية األرثوذكس ية من ذ ذل ك الوق ت إىل يومن ا ه ذا،
وأن تل ك ال دول الغربي ة بتش جيعها وحتريض ها أش علت ن ريان الفتن ة
واحل روب والنزاع ات والك ره وال بغض ب ني الش عوب البلقاني ة املس لمة
والش عوب الس الفية األرثوذكس ية .ب ل لق د ش هد الص رب أنفس هم
 338معركة كوسوفا اليت وقعت عام  1389م ،هي معركة مشهورة وفاصلة يف اتريخ الدولة العثمانية واأللبانية،
انتصر فيها املسلمون ضد القوى املتحالفة الصليبية الصربية وانتصارا كبرياً ،واستشهد يف هذه الواقعة السلطان
مراد رمحه هللا تعاىل .ورغم خسارة الصرب يف هذه املعركة ،إال أن هؤالء املفكرون آنفاً حولوا هذه اخلسارة إىل
االنتصار ؟؟!! للمزيد انظر :الدولة العثمانية – عوامل النهوض وأسباب السقوط ،ص61-59:
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عل ى أهن م ك انوا الس بب ال رئيس و املباش ر يف إش عال ن ريان احل رب
العاملي ة األوىل والثاني ة .مبث ل ه ذه السياس ة اخلبيث ة واجمل ردة م ن الق يم
واألخ الق اإلنس انية ،دفع وا ابلش عوب البلقاني ة اإلس المية إىل
مستنقع احلروب واجملازر يف أوراب يف هذا القرن.339 "...
هذه هي بعض ش هادات امل ؤرخني املعاص رين ع ن ال دور الس ليب ال ذي
لعبه رجال الفكر والسياسة الصرب يف العصر احلديث ،و أيضاً هي ش هادة
ع ن ال دور الس ليب ال يت لعبت ه الكنيس ة الص ربية األرثوذكس ية ق دمياً وح ديثاً.
واألم ر ال خيف ى عل ى أويل األلب اب أن مث ل ه ذا النم اذج م ن الشخص يات
الديني ة والسياس ية و املعرفي ة إذا وج دت يف ه ذا العص ر ،ال ش ك أن أمث ال
هؤالء يعتربون من العقبات الكئودة ال يت حت ول دون حتقي ق التع ايش الس لمي
والتسامح الديين .فمع أمثال هؤالء ال يستقيم أمر احل وار وال يتحق ق هدف ه،
ولن ينعم العباد و البالد ابألمن واألمان ،بل إن ه ؤالء و أمث اهلم و م ن هن ج
هنجه م اعت ربوا و س يعتربون م ن اجل ذور الرئيس ية املغذي ة لإلره اب احملل ي
والدويل أبشكاله و ألوانه املختلفة يف منطقة البلقان.
وم ن الواثئ ق الص ربية الس رية الدال ة عل ى احلق د والتط رف الص ريب
واملنش ورة ألول م رة س نة  ،1906حي ث ص رح فيه ا وزي ر الداخلي ة للص ربيا
يف ذل ك الوق ت  Ilija Grashaninإلي ا غراش انن يف ب داايت الق رن
التاسع عشر  1844م ،وهو مع روف مبواقف ه اليميني ة املتطرف ة .لق د دع ا يف
Gashi, Musa, Some Facts About Kosova, Logos-A, 1997,

339

Shkup, 67-69; Bajrami, Hakif, Politika dhe Lufta e Drejte

Shqiptare Perball Neofashizmit Serb, 1989-1999, 185-250
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تلك الوثيقة إىل استعادة لكة القيصر الصريب القدمية تسار دوش ان Car
 Dushanوال يت دمرهت ا الدول ة العثماني ة يف الق رن الراب ع عش ر امل يالدي.
فق د ج اء فيه ا أيض اً أن دور الص رب يف البلق ان وجن وب ش رق أوراب ه و
محاي ة وتوحي د نص ارى األرث وذكس الس الفيني Serbian Pan
 ،Slavismاملوج ودين يف ظ ل الدول ة العثماني ة وه ذا التوحي د ل ن ي تم إال
ابس تعادة املل ك والزعام ة الص ربية ،وتوس يع نط اق ح دود أراض يها عل ى
حساب األراضي األلبانية ،واإلكثار من أعداد الصربيني املستوطنني ،والذين
يف ذلك الوقت مل يكن يتجاوز عددهم  ( 1.400.000مليون وأربعمائة
ألف نسمة فقط).
ولتحقي ق ه ذا املش روع اخلبي ث يش ري املؤرخ ون إىل أن الف رتة -1870
 1880من القرن التاسع عشر عرفت بفرتة صياغة ووضع املن اهج الدراس ية
التارخيي ة الص ربية امل زورة ،مبني ة عل ى اخلراف ات واألس اطري ،و مت جتني د رج ال
الفك ر واملعرف ة بقي ام ه ذه املهم ة العلمي ة اآلن ة و ب دؤوا بتغي ري املع امل
التارخيي ة ،ف أطلقوا عل ى أرض األلب ان يف كوس وفا اس م Stara Serbija-
( Old Serbiaالصربيا القدمية ) .و ا ي دل عل ى خراف ة ه ذا االس م ه و
أنك لن جتد ذكراً هلذا االسم يف املصادر التارخيية األوربية والرتكية القدمية .و
بن اء عل ى ه ذه األس طورة التارخيي ة اض طر أم ري ص ربيا م يالن أوبرن ووتش
 Milan Obrenovicع ام 1876م إىل إع الن ح رب دفاعي ة ع ن
نفسها ضد املسلمني األلبان ،وذكرأن الشيء الذي عجزوا عن الوصول إلي ه
ع ن طري ق امل ال فسنحص ل علي ه ابلق وة ...وش رع اإلداري ون الص رب يف
مقدونيا وبلغاراي والبوس نة واجلب ل األس ود بتح ريض الن اس إىل القي ام أبعم ال
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الش غب و التم رد والعص يان وإع الن احل رب ض د الدول ة العثماني ة يف 30
حزيران سنة  .1876و يف  24نيس ان س نة  1877أعلن ت روس يا احل رب
على الدولة العثمانية .340
أم ا ع ن دور املؤسس ات التعليمي ة الص ربية ،فح دث وال ح رج ،فه ي
األخ رى أيض اً مل أتل و جه داً يف إفس اد العالق ة و زرع ب ذور الفتن ة و احلق د
والكراهي ة ب ني املس لمني ( األلب ان والبوس نيني ) والش عب الس اليف الص ريب
األرثوذكسي .ذكر الباحث عبد الباقي خليفة يف حب ث ل ه بعن وان :التأصـيل
ملركزيــة أوروبيــة متعاليــة وعدوانيــة  -قـراءة يف كتــب املستشــرقني الصــرب
ونظ ــرهتم للثقاف ــة العربي ــة واإلس ــالمية ،حي ث يق ول " :أخ ذت بلغ راد
لنفسها احلق يف غض ون نص ف ق رن تقريب اً ،م نح درج ة املاجس تري وال دكتوراه
يف جمال االستشراق يف يوغوس الفيا كله ا .وال ش ك أن عاص مة يوغوس الفيا
الس ابقة وعاص مة ص ربيا حالي اً بلغ راد كان ت حت اول هب ذه الطريق ة أن ت ؤثر
حتم ا وفع الً يف توجي ه املستش رقني اي ديولوجياً...وفقاً حلقيق ة أن االستش راق
يف بلغ راد ك ان وم ا زال متجه ا اجتاه ا ش ديدا حن و األي ديولوجيا ،إم ا بص ورة
مباش رة أو غ ري مباش رة ،وألن ذل ك االستش راق ك ان وم ا زال متمس كاً
340

This project presents the program of Serbian internal and foreign
policy, that is why it has been preserved as a document of state secret
till 1906, when it was published for the first time in “Delo”, book 38,
Belgrade; Dr Hakif Bajrami, Ilija Garashanini dhe politika e tij

shtetrore 1844-1874, Vjetar, XIV, AK, Prishtina, 1988, pp. 103138.
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ابملركزية األوروبية .فقد وصل يف اجتاهه إىل وضع يقوم فيه ابلتحضري والتربير
بص ورة ايديولوجي ة منظم ة ل إلابدة اجلماعي ة لآلخ ر يف ش كله الثق ايف ب ل
وامل ادي ،كال ذي مت أثن اء الع دوان عل ى البش انقة املس لمني يف البوس نة
واهلرسك ،من قب ل ص ربيا واجلب ل االس ود وكرواتي ا ( )1995 1992ويف
كوس وفا م ؤخرا ع ام ( -)1999-1997ه ذا فق ط لك وهنم مس لمني ال
غري.
لق د أتس س قس م االستش راق يف كلي ة اللغ ات واآلداب جبامع ة بلغ راد
يف س نة  1925ويع ود ذل ك عل ى ي د هن يم ابيراكت اروفيتش Naim
 ... Bajraktrovicوابل رغم م ن أن ابيراكت اروفيتش ق د ت ويف من ذ زم ن
بعي د ،إال أن نف وذه م ا زال حيً ا يف أنش طة طالب ه وأتباع ه ال ذين يتمس كون
يف أايمنا هذه ابألهداف اليت عينها أستاذهم ...يف احلقيقة يبذل ثلو ه ذه
املدرس ة االستش راقية أقص ى جه ودهم يف تص وير اإلس الم ابألل وان األش د
قتامة ،وابملناهج الالعلمية مهتمني كل االهتمام بنشر البغض والكراهية إزاء
اإلس الم واملس لمني يف البلق ان ...فل ذلك حس ب رأيه م ال ب د أن يق دم
الغرب هلم كل التأييد يف سبيل إابدة املسلمني يف البلقان ألن ه ذه الطريق ة
يف رأيه م ل دفاع الغ رب ...وفق ا هل ذا االعتق اد ف إهنم يطلب ون م ن الع امل أن
يس مح هل م ابس تخدام ك ل الوس ائل يف س بيل إزال ة ه ذا التهدي د ول و كان ت
ب ني تل ك الوس ائل اإلابدة اجلماعي ة ،وإزال ة ثقافت ه أبكمله ا أيض ا ...وك ان
دورا ق ذرا يف تل ك الدعاي ة ...فق د أص در
املستش رقون الص رب يلعب ون ً
اتانس كوفيتش  Darko Tanaskovicجمموع ة م ن النص وص بعن وان

«اإلسالم وحنن» وهذه اجملموعة تضمنها كتابه األخري.
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إن املؤلف يف كتابه هذا والذي يصر بعنوانه عل ى التقس يم واالص طدام
حي اول أن ي ربر بك ل الوس ائل اإلابدة اجلماعي ة للمس لمني ،فيق ول م ثال أن ه
ف وجا بع دم ال تفهم والتأيي د م ن جان ب «اجملتمـع الـدويل» ابلنس بة للع دوان
الص ريب عل ى البوس نة واهلرس ك .وبع دم االقتن اع أبن الص رب ينق ذون الغ رب
كل ه م ن «اخلط ر اإلس المي» وذل ك ألهن م يبي دون املس لمني يف
البوس نة...وهذا أح د أش هر املستش رقني الص رب يق ول « إن الص رب ه م
ض د اإلس الم حق اً وال ب د أن يكون وا ض ده» .وجبان ب اتانس كوفيتش هن اك
مستش رق ص ريب مش هور أيض اً ي دعى مريول وب يفي تش Miroljub
Jefticوهو أستاذ ذو نف وذ يف جامع ة بلغ راد وال ذي يكت ب خ الل س نوات
عدي دة نصوص اً مثقل ة ابل بغض إزاء اإلس الم...و ذك ر أبن هن اك حقيق ة
معروف ة وه ي أن اإلس الم ال يقب ل التع ايش م ع الغ ري» ونظ را ألن ه ذا

«الباح ث» يكت ب الس تثارة العواط ف وابمل نهج الالعلم ي فه و يوض ح
إيض احاً تفص يلياً ،م ثال ،أن تقــدمي قـرابني العيــد يف عيــد األضــحى املبـارك
غايته فقط أن يتعـود املسـلمون يف صـغرهم علـى سـفك الـدماء وأن هـذا
الواجـ ــب الـ ــديين يعـ ــد املسـ ــلمني لـ ــذبح النـ ــاس!!! وانطالق ا م ن ه ذه

أورويب ص غري ه و الش عب البوش ناقي
االهتام ات والتخرص ات واج ه ش ٌ
عب ٌ

املس لم يف أورواب هجم ة هائل ة م ن جان ب اجل يش اليوغوس اليف الق وي"...
.341

 341خليفة ،عبد الباقي ،التأصيل ملركزية أوروبية متعالية وعدوانية  -قراءة يف كتب املستشرقني:
http://www.asharqalawsat.com/print/default.asp?did=278895
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وَن تم كالمن ا ح ول ج ذور اإلره اب الص ريب بك الم الباح ث
واملستش رق األمريك ي املع روف واملنص ف بدراس اته ع ن اجلزي رة البلقاني ة
نورم ان س يغار  ،Norman Cigarيف كتاب ه املش هور بعن وانThe :
Role of Serbian Orientalists in Justification of Genocide

( Against Muslims of the Balkansدور املستشـرقني الصـرب يف
تربير مذابح وجمازر مسلمي البلقان)،حي ث ذك ر في ه أن الص رب ب دالً م ن
القي ام بعملي ات التش جيع و هتيئ ة األج واء اإلنس انية للتع ايش الس لمي ،ه م
كانوا يصبون الزيت على النار ويعمقون شعور البغض والكره بني امل واطنني،
حيث حاولوا عزل اجملتمع اإلسالمي واملسلمني ،متهم ني املس لمني امل واطنني
ابلس لبية واالنعزالي ة والعن ف ،وأن املس لمني ينتم ون إىل طبق ة اثني ة أو طبق ة
دوني ة ،متعم دين تش ويه اإلس الم وص ورته ،ق ائلني أبن اإلس الم رجع ي
ومتخل ف وال ال أخالق ي ،والالإنس اين .ه ذا الوص ف املنهج ي للمس لمني يف
يوغسالفيا من قبل املستشرقني الصرب بلغ ذروته يف السنة .342 1980
إن على الصرب االعرتاف جبرائمهم التارخيية يف املاضي واحلاض ر واحل ذر
م ن إع ادة أخط ائهم م رة أخ رى إذا م ا أرادوا التع ايش الس لمي م ع األلب ان و
العرقي ات األخ رى املوج ودة يف أرض كوس وفا ،ول ن يس تقر أم ر األلب ان دون
االستقالل التام لكوسوفا .أما و قد حصل األلبان على االس تقالل و حتق ق
حلم املسلمني األلبان بفضل هللا عز وجل ،مث بفضل جهود ومساندة بع ض
Cigar, Norman, The Role of Serbian Orientalists in

342

Justification of Genocide Against Muslims of the Balkans,
Logos-A, 1999, Shkup, 5-57
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ال دول األوربي ة املنص فة و عل ى رأس ها والايت املتح دة األمريكي ة ي وم األح د
بت اريخ  17فرباي ر  ،2008و أص بحت دول ة كوس وفا اآلن دول ة مس تقلة
ذات سيادة مستقلة ،وحلد اليوم  14فرباي ر  2008مت االع رتاف ابس تقالل
دول ة كوس وفا م ن قب ل  55دول ة ،جله ا م ن ال دول الغربي ة و عل ى رأس ها
الوالايت املتحدة األمريكية ،وهذا اجناز عظيم وهلل احلم د و املن ة خ الل ع ام
واح د م ن اتري خ اس تقالله .كم ا أنن ا ننته ز الفرص ة الذهبي ة م ن ه ذا املن رب
العظ يم و خ الل ورق ة ه ذا امل ؤمتر الع املي الكب ري ابس م أبن اء الش عب األلب اين
الكوس ويف املس لم وابس م مع ايل مف يت كوس وفا واملش يخة اإلس المية الش يخ
نعيم ت رانوا حفظ ه هللا  ،Mr. Naim Ternavaوابس م الس يد ال رئيس
لدول ة كوس وفا ال دكتور فطم ري س يديو  ، Dr.Fatmir Sejdiuو س يد
رئيس وزراء دولة كوسوفا السيد هاشم اثتش ي Mr.Hashim Thaqi
أن نوج ه دع وة خالص ة ورج اء ح اراً إىل حكوم ة خ ادم احل رمني الش ريفني
املل ك عب د هللا ب ن عب د العزي ز آل س عود و مس و ويل عه ده األم ني ،األم ري
سلطان بن عب د العزي ز آل س عود حفظهم ا هللا ،أن يش رفوان بقب ول واع رتاف
استقالل دولة كوسوفا رمسياً يف القريب العاجل إن ش اء هللا ،وم ا ذل ك عل ى
هللا بعزيز ،و شعب كوسوفا جلهود اململكة العربية السعودية اإلنسانية اجلبارة
أثناء حرب كوسوفا وبعدها شاكرون ومقدرون.
إن على حكومة بلغراد يف صربيا أن تقط ع أطماعه ا وجهوده ا الفاش لة
مع جملس األم ن ال دويل م ن فك رة اس تعادة كوس وفا م رة أخ رى إىل حكمه ا
وقبض تها ،وأن عليه ا س رعة االع رتاف ابس تقالل كوس وفا و تق دمي االعت ذار
الرمسي للمسلمني األلبان و البوسنيني بس بب امل ذابح و اجمل ازر ال يت ارتكبته ا
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يف ح ق ذين ك الش عبني املس لمني ابس م احل روب املقدس ة املكذوب ة م ع دف ع
تعويض ات مالي ة ألس ر ه ؤالء املقت ولني ظلم ا عل وا وفس ادا .كفاه ا ظلم اً
وعدواانً على املسلمني األلبان عرب القرون ،و غشاً وتزوي راً للحق ائق التارخيي ة
عل ى ش عبها وأبنائه ا ،و عليه ا أن تس تفيد وتعت رب م ن جتربته ا التارخيي ة امل ّرة
وأخطائها وخسارهتا خبوضها يف احلروب اجلائرة اليت خاض تها ض د املس لمني
األلب ان و البوس نيني .يتع ني عل ى عقالئه م ف تح ص فحة جدي دة م ن اتري خ
ص ربيا يف تعامله ا م ع املس لمني األلب ان ،كم ا أن عل ى وزارة الرتبي ة والتعل يم
الص ريب القي ام بتط وير مناهجه ا الدراس ية والتارخيي ة وإزال ة تل ك الص ورة
املش وهة للش عب األلب اين املس لم م ن بط ون الكت ب التارخيي ة والثقافي ة ب ل
والديني ة أيض ا ،ح ىت ينش أ جي ل حض اري ص ريب واع ومتس امح .وم ا يلقاه ا
إال الذين صربوا و ما يلقاها إال ذو حظ عظيم،
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اخلامتة
احلم د هلل ال ذي بنعمت ه ت تم الص احلات الص الة والس الم عل ى أش رف
اخللق واملخلوقات رسول اهلدى والربكات ،سيدان ونبين ا حمم د  وعل ى آل ه
وأص حابه وأزواج ه الطيب ات الطاهرات..ولق د توص لنا حبم د هلل و توفيق ه إىل
هناية مطافنا يف هذا الورق ة املبارك ة .وال خيف ى عل ى ق ارئ وم دقق ه ذه الورق ة
ص عوبة وطبيع ة املوض وع السياس ية والتارخيي ة ،وال ذي ح اول الباح ث أن
يتناول ه ،م ن وجه ة النظ ر النق دي الت ارخيي الوص في ،للوق وف عل ى ج ذور
اإلره اب الص ريب و عل ى أه م عقب ات التع ايش الس لمي ،وال يت حال ت دون
حتقي ق ال وائم والس الم ب ني الش عوب البلقاني ة املس لمة والنص رانية ،ب ني
املسلمني األلبان و الصرب خاصة .ه ذه العقب ات متثل ت والعراقي ل ب دت يف
تل ك املواق ف املخزي ة واملش ينة ،س واء م ن قب ل ال دول األوربي ة الك ربى جت اه
املس لمني يف اجلزي رة البلقاني ة ،أو م ن قب ل الص رب وال روس والبلغ ار أنفس هم
جت اه امل واطنني املس لمني أو م ن قب ل املفك رين و رج ال الفك ر و املعرف ة
والدين.
فحىت يتحقق التعايش السلمي املنش ود فأمامن ا خي ار واح د ال اثين ل ه،
أال و ه و :إقص اء وع زل تل ك الشخص يات الفكري ة والديني ة والسياس ية
املتعص بة واملتطرف ة م ن الس احة السياس ية واالجتماعي ة والعلمي ة والديني ة،
واستبداهلم بشخصيات معتدل ة منص فة ومرن ة ،ال يت تتمت ع ابجلدي ة والوس طية
واحلي دة واملوض وعية وال روح اإلنس انية الكرمي ة ،ال يت تستش رف مس تقبالً كرمي اً
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وحي اة آمن ة مطمئن ة ،يس ودها الس الم وال وائم ،واالح رتام املتب ادل ب ني الن اس
بغض النظر عن معتقداهتم.
إن قراءتنا للتاريخ هبدف العربة والعظة و ليس هبدف التسلية و إض اعة
الوق ت جتعلن ا أن ن درك يقين اً اتم اً أبن أزم ة املس لمني يف اجلزي رة البلقاني ة (
البوس نة و كوس وفا وبلغ اراي والي وانن وأوراب الش رقية والغربي ة ) ل ن حت ل أب داً و
لن يرى العامل الغريب والشرقي النور والسالم والتع ايش الس لمي ب ني الطوائ ف
الديني ة املختلف ة ،بتل ك املواق ف املخزي ة ال يت ك ان عليه ا أج دادهم م ن
اإلنكليز واألملان والنمساويني والروس و الصرب !!...ال بد من املوض وعية،
ال بد من اجلدية ،ال بد من النزاهة ،و ال بد من إعطاء كل ذي ح ق حق ه،
أايً ك ان ذل ك بغ ض النظ ر ع ن دين ه ،أو عرق ه أو جنس ه..مبع آخ ر ال ب د
من العدل والتسوية العادلة ب ني الط رفني املتن ازعني ( وال ْجي ِرمنهك ْم ش نفن ق ْوٍم
على أهال ت ْع ِدلوا ْاع ِدلوا هو أقْ رب لِلته ْقوى) [املائدة]8:
وهللا أعل م ه ذا وص لى هللا عل ى س يدان ونبين ا حمم د وعل ى آل ه و أص حابه
وسلم
و آخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.

املدينة النبوية /13صفر 1430/ه املوافق 2009/2/8م
-------------------------------ومتت مراجعة الدراسة جمددا قبل النشر يوم اجلمعة  23ذي القعدة  1437هـ

املوافق 2016-08-23
بدوحة اخلري والربكة  -قطر
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اإلستخدام السيء لوسائل التواصل االجتماعي
وآاثره السلبية على اجملتمع القطري املسلم
 -رؤية قرآنية -

من اعداد:

الدكتور خريالدين خوجة (الكوسويف) – مشرفا وابحثاً رئيساً
الطالبة :هنادي علي األرضي -ابحثةً مساعد ًة
-1
-2
الطالبة  :م عبد الواحد حسني – ابحثةً مساعدةً
كلية اجملتمع بقطر
2015
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بسم هللا الرمحن الرحيم
املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
سيدان ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن اسنت بسنته واقتفى أبثره إىل
يوم الدين ،أما بعد؛
فقد علم هللا اإلنسان كثريا من العلوم واملعارف ما مل يكن يعلمها من قبل،
وقد أكد هللا عز وجل هذه املنة وهذه احلقيقة التارخيية يف القرآن الكرمي
قائال  :وعلهم آدم ْاأل ْمساء كلهها [ البقرة ،] 31 :و قال تعاىل :الهر ْ ٰ
محن
علهم الْق ْرآن خلق ِْ
اإلنسان علهمه الْب يان  [ ،الرمحن ،]4 :وقال تعاىل :
علهم ِْ
اإلنسان ما ملْ ي ْعل ْم [ ، العلق  .]5-1وقال تعاىل يف هذا الصدد يف
معرض ذكر فضله ونعمه اليت أنعم هبا على الرسول صلى هللا عليه وسلم:
ضل
اَّلل علْيك الْ ِكتاب و ْ
 وأنزل ه
احلِكْمة وعلهمك ما ملْ تكن ت ْعلم وكان ف ْ
اَّللِ علْيك ع ِظي ًما [ النساء .] 113:ومع هذا التفضل من رب العزة
ه
واجلالل لإلنسان فإنه تعاىل حبكمته ولطفه أمر اإلنسان أن يسال هللا املزيد
ب ِزْدِين ِع ْل ًما [ طه.]114:وبعد بيان
من هذا العلم قائال  :وقل هر ِّ
هذه احلقيقة القرآنية فإنه تعاىل أمر جنس اإلنسان أن يعمل مبقتضى علمه
وأن يبتعد عن اجلهل واتباع اهلوى حىت ال يكون من اهلالكني يف الدنيا
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واخلاسرين يف اآلخرة ،فقال تعاىل  :اي داوود إِ هان جعلْناك خلِيفةً ِيف ْاأل ْر ِ
ض
هاس ِاب ْحل ِق وال ت تهبِ ِع ا ْهلو ٰى ف ي ِ
احكم ب ْني الن ِ
اَّللِ إِ هن اله ِذين
ضلهك عن سبِ ِيل ه
ّ
ف ْ
ضلون عن سبِ ِيل هِ
يِ
احلِس ِ
اب [ص26:
اب ش ِدي ٌد ِمبا نسوا ي ْوم ْ
اَّلل هل ْم عذ ٌ
] ،و قال تعاىل  :فال ت تهبِعوا ا ْهلو ٰى أن ت ْع ِدلوا  [ النساء.]135 :
والذين يتبعون اهلوى ال شك أهنم من متبعي الشيطان؛ والشيطان بطبيعة
احلال مل أبمر ولن أيمر ابخلري والفضيلة قط؛ بل اترخيه مذ أن خلقه هللا عز
وجل حافل ابلشر والفحشاء والعداوة والبغضاء .من خالل استعراضنا هلذه
اآلايت تظهر لنا هذه احلقائق جلية كاألس يف رابعة النهار .قال عز من
قائل :إِهمنا أيْمركم ِابلس ِ
اَّللِ ما ال ت ْعلمون 
وء والْف ْحش ِاء وأن ت قولوا على ه
[البقرة ،]169:وقال تعاىل  :الشْهيطان يعِدكم الْف ْقر وأيْمركم ِابلْف ْحش ِاء
اَّلل و ِاس ٌع علِ ٌيم  [ ،البقرة ،]268:و قال
ض ًال و ه
وه
اَّلل يعِدكم هم ْغ ِفرًة ِّمْنه وف ْ
اإلحس ِ
ِ
ان وإِيت ِاء ِذي الْق ْر ٰىب وي ْن ه ٰى ع ِن
سبحانه  :إِ هن ه
اَّلل أيْمر ِابلْع ْدل و ِْ ْ
الْف ْحش ِاء والْمنك ِر والْب ْغ ِي يعِظك ْم لعلهك ْم تذ هكرون  [ النحل ،]90:و قال
عز وجل  :اي أي ها اله ِذين آمنوا ال ت تهبِعوا خطو ِ
ات ال هشيط ِ
ان ومن ي تهبِ ْع
ْ
خطو ِ
ات الشهيط ِ
ان فِإنهه أيْمر ِابلْف ْحش ِاء والْمنك ِر [ ،النور.]21:
ْ
إذن؛ َنلص إىل القول أبن فضل هللا لإلنسان كان عظيما عندما
علمه البيان ،وحنن مطالبون ابلعمل مبقتضى ذلك العلم الذي علمنا إايه
جل وعال وعدم السري وراء اهلوى والشهوات واحلذر عن طاعة الشيطان
وأعوانه ،ألن ذلك امللعون ال أيمر إال ابلشر والفحشاء واملنكر وكل ما فيه
ضرر لبين اإلنسان ،وهللا عز وجل ال يريد ذلك وال أيمر ابلفحشاء ،قال
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تعاىل  :وإِذا ف علوا ف ِ
اَّلل أمران ِهبا ق ْل إِ هن
احشةً قالوا وج ْدان علْي ها آابءان و ه
اَّللِ ما ال ت ْعلمون  [،األعراف.]23:
اَّلل ال أيْمر ِابلْف ْحش ِاء أت قولون على ه
ه
غري أنه خلف من بعدهم خلف يف هذا الزمان أضعوا األمانة اإلهلية يف
احرتام العلم والعمل مبقتضاه واتبعوا الشهوات واألهواء ولقوا وسيلقون غيا
وشراً بسبب نشرهم للفاحشة واملنكرات وبذور الفتنة واخلصومات من
خالل سوء االستخدام لبعض الربامج والتطبيقات املعاصرة اليت ظهرت يف
األجهزة الذكية يف عصران املعاصر .وسبحان هللا هذه احملاوالت الشيطانية
وجدت عرب التاريخ اإلنساين إىل يومنا هذا .وقد حكى لنا القرآن الكرمي
مناذج من هؤالء املطموسني فكرايً وأخالقياً وسلوكياً واملنتكسني عقداي
وفطراي من أمثال قوم لود وشعيب ومشركي مكة وقت نزول القرآن الكرمي.
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اب
قال تعاىل  :إِ هن الهذين حيبون أن تشيع الْفاحشة ِيف الهذين آمنوا هل ْم عذ ٌ
اَّلل ي ْعلم وأنت ْم ال ت ْعلمون [ النور .]19 :وهناك
ألِ ٌيم ِيف الدنْيا و ْاآل ِخرةِ و ه
مسلمون ومسلمات من فئات وطبقات خمتلفة يف هذا الزمان الصعب
واملعقد الذي نعيش فيه؛ من يعيد وحييي أفعال وسنن هؤالء األقوام الذين
أهلكهم هللا وجعلهم عربة للمعتربين ولكن بطرق وأساليب معاصرة خمتلفة
من خالل نشر مقاطع مرئية ومسموعة خملة ابملروءة واآلداب اإلسالمية عرب
الشبكة العنكبوتية – اإلنرتنت .فهذه الشبكة العنكبوتية حتمل يف بطنها
اخلري والشر ،اخلبيث والطيب ،احللو واملر ،املفيد والضار ،اإلجيايب والسليب،
احلالل واحلرام .غري مبالني حبجم الشر أو الضرر الذي تسببوا يف إحداثه يف
اجملتمعات املسلمة بشكل عام ويف اجملتمع القطري املسلم بشكل خاص.
لقد حان الوقت للتكاتف اجلاد والتعاون املثمر مع أويل األمر والسلطات
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والوزارات واملؤسسات العلمية املعنية هبذا الشأن للحد من انتشار هذه
التعليقات واملراسالت والربامج اهلدامة ،وإال فمصريان معروف وحمتوم ،قال
تعاىل  :فك اال أخ ْذان بِذنبِ ِه ف ِمْن هم همن أرس ْلنا علي ِه ح ِ
اصبًا وِمْن هم هم ْن
ْ
ْ ْ
اَّلل
صْيحة وِمْن هم هم ْن خس ْفنا بِِه ْاأل ْرض وِمْن هم هم ْن أ ْغرقْ نا وما كان ه
أخذتْه ال ه
لِيظْلِمه ْم وٰل ِكن كانوا أنفسه ْم يظْلِمون  [ العنكبوت.]40 :
وليس من الضروري أن تتكرر نفس جنس العقوابت اليت حلت ابألمم
السابقة ،وما يعلم جنود ربك إال هو ،فاملنطقة العربية واإلسالمية اشتعلت
انرا ابحلروب والويالت والنزاعات الطائفية والقبلية والقتل والتدمري واحلرق
واإلابدة ،...يذيق بعضهم أبس بعض؛ بسبب ابتعاد املسلمني عن منهج
القرآن وهدي رب األانم وسنة نبينا حممد عليه الصالة والسالم .فما نراه
اليوم من الويل والدمار والدماء والبكاء والتشريد والتقتيل ليس إال جزاء
وفاقا ألعمالنا وسلوكنا وأخالقياتنا .قال تعاىل  :ق ْل هو الْق ِادر عل ٰى أن
ي ب عث عليكم عذااب ِمن ف وقِكم أو ِمن ْحت ِ
ت أ ْرجلِك ْم أ ْو ي ْلبِسك ْم ِشي ًعا
ْ
ْ ْ ً ّ ْ ْ ْ
ِ
ض انظر كيف نص ِرف ْاآلاي ِ
ت لعلهه ْم ي ْفقهون 
ويذيق ب ْعضكم أبْس ب ْع ٍ ْ ْ
ّ
[األنعام.]65 :
هذه الدراسة عبارة عن تشخيص الوضع الراهن يف ضوء اآلايت
القرآنية ومن مث تقدم مقرتحات وحلوال حول كيفية اخلروج ا حنن فيه.
فهي عبارة عن رسائل تنبيهية وإنذارات ألويل النهى لعلهم يرشدون قبل أن
تتأخر عليهم الوقت ،وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
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أمهية البحث – The importance of study

إن هذه الدراسة هلا أُهية قصوى يف حياة املسلمني عامة والشباب
خاصة واجملتمع القطري املسلم على وجه التحديد ،حيث إهنا متس قضية
جوهرية يف حياهتم اليومية ،أال وهو االستعمال املفرد والالمنضبط لبعض
الربامج والتطبيقات املوجودة يف وسائل التواصل االجتماعي يف اهلواتف
واألجهزة الذكية املعاصرة ،وما يتم تناوله فيها من موضوعات وقضااي دينية
واجتماعية وفكريية وأخالقية املنافية لإلسالم وللمروءة اإلنسانية غري مبالني

خبطورهتا .فالبحث الذي مت اختياره بعنوان " االستخدام السيء لوسائل
التواصل االجتماعي وآاثره على اجملتمع القطري املسلم  -رؤية قرآنية "

خيتص ببيان اآلاثر السلبية امللموسة يف استخدامنا لوسائل التواصل
االجتماعي واستغالهلا جلانبها السليب على وجه اخلصوص .وهذا يعين
بداهة أن هذه الوسائل للتواصل االجتماعي يكمن فيها اجلانب اإلجيايب
أيضا كما هو معلوم للقاصي والداين ملن أراد االستفادة منها.

سبب اختياره – Reasons for choosing the study

ومن مجلة األسباب الدافعة للقيام هبذه الدراسة أننا مل جند دراسة
أصلت هذه اإلشكالية يف ضوء اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية
مستوفية ّ
مع بيان آاثرها السلبية على اجملتمع القطري املسلم يف اجملال األخالقي
والفكري والعقدي .فحىت نسد هذا الفرا العلمي يف املكتبات العربية
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واإلسالمية وأوساد اجملتمع القطري املسلم إرأتينا أن القيام هبذه الدراسة
أمر ال يقبل التأجيل .كما أن الفرصة الذهبية املتاحة للتنافس العلمي يف
رحاب كلية اجملتمع بقطر للحصول على منحة حبثية من خالل مركز

البحث العلمي واألكادميي ابلكلية Office of Scientific
 ، and Academic Research -OSARالذي شجعنا

وشجع الطالبات للمشاركة مع األساتذة حىت يكتسنب اخلربة و التجربة يف
البحث العلمي واألكادميي ،...أقول كان هذا أيضا من مجلة األسباب اليت
دفعت بنا إىل العكوف على هذه الدراسة.



إشكالية البحثProblematic of study -

إن اإلشكالية اليت تكمن يف هذه الدراسة هو أنه ليست هنالك
دراسات بينت اآلاثر السلبية النامجة عن االستخدام املفرد والالمنضبط
هلذه الوسائل يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية .فجاءت هذه
الدراسة مكملة للدراسات السابقة يف هذه اجلزئية املنسية أو مغطية
هلذه احللقة املفرغة.


أهداف البحث Objectives of study -

هتدف هذه الدراسة إىل حتقيق مجلة من األهداف ميكن ذكرها
يف اآليت:
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 التعريف بوسائل التواصل االجتماعي.
 التعرف على حقيقة مضامني تلك الربامج وتطبيقاهتا وما يتم نشره
يف تلك الوسائل.
 الكشف عن أهم اآلاثر السلبية يف اجملال األخالقي والفكري
واالجتماعي على اجملتمع القطري املسلم.
 التحذير من خطورة هذه اآلاثر السلبية من الناحية عقداي وفكراي
وأخالقيا ووطنيا.
 اقرتاح بعض احللول التطبيقية ملعاجلة هذه املشكالت السائدة يف
هذه الوسائل يف ضوء اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية.
أسئلة البحث –Questions of study

-1
-2
-3
-4
-5
-6

ما أنواع وسائل التواصل االجتماعي يف عصران املعاصر ؟
ما املوضوعات املنشورة يف تلك الوسائل؟
ما الفئات املستخدمة لوسائل التواصل االجتماعي ؟
ما األضرار العقدية والفكرية واالجتماعية واألخالقية
النامجة من سوء االستخدام لوسائل التواصل االجتماعي؟
ما اخلطوات املتبعة حلل وعالج هذا االستخدام املفرد
والالمنضبط لوسائل التواصل االجتماعي ؟
ما البديل هلذه التطبيقات املخالفة لإلسالم واملنافية
لآلداب الدينية ؟
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املنهجية املتبعة – The methodology of study

اتبع الباحثون يف هذه الدراسة املنهج الوصفي -
 Descriptiveالقائم على بيان الوضع املشاهد يف وسائل التواصل
االجتماعي ،والتحليلي النقدي  Analytical & Criticalمن
خالل تسليط الضوء على أهم اآلاثر وخاصة السلبية منها ،واملنهج

االستقرائي  Inductiveمن خالل تتبع املقاطع املنشورة ملعرفة
حمتوايت بعض املقاطع املنشورة وعرضها للتحليل واالنقد يف ميزان
القرآن والسنة.

الدراسات السابقة Previous studies -

 الدراسة األوىل
مقال للكاتب حلم خضر ساري  2008بعنوان :أتثري االتصال عرب

اإلنرتنت يف العالقات االجتماعية 343.،هذه الدراسة ذكرت أتثري
االتصال عرب اإلنرتنت يف العالقات االجتماعية يف اجملتمع القطري .وقد مت
اختيار  ( 471أربعة مائة و واحد وسبعني ) شخصا من دولة قطر ومت
343http://www.reefnet.gov.sy/booksproject/jame3a/2adab/1208/11inter

net.pdf
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عمل استبيان هلم من خالل متغريات خمتلفة ختص الدراسة أال وهي السن،
املستوي االجتماعي والثقايف والتعليمي ،واحلالة االجتماعية ،اجلنس ،عدد
السنوات اليت مت استخدام مواقع التواصل االجتماعي فيها .وقد توصلت
الدراسة إىل النتائج اآلتية :أن اإلانث والذكور متساويني يف استخدامهم
اليومي لإلنرتانت وخاصة مواقع التواصل االجتماعي .أتثري مواقع التواصل
االجتماعي على اإلانث كان أكرب من أتثريه علي الذكور .مواقع التواصل
االجتماعي عملت على التأثري املباشر يف عالقة األفراد أبسرهم ووصلت
النسبة إىل  % 45بينما أثرت مواقع التواصل االجتماعي يف عالقة
األصدقاء بعضهم ببعض ووصلت النسب حوايل  ، % 43وعملت هذه
املواقع التواصل االجتماعي على خلق حاالت عاطفية وعالقات عاطفيه
وصلت حلوايل % 29وابلتايل انتشر الزواج عرب اإلنرتنت بشكل كبري .أدي
إىل عدم وجود صلة رحم بني الشباب وعائالهتم بسبب تضائل النشاطات
االجتماعية  .وكما تبني لنا أن هذه الدراسة مهمة للغاية وقدمت لنا
معلومات مهمة ،غري أهنا مل تقدم لنا مناذج من املواد العلمية املنشورة
واملعممة يف هذه الربامج وآاثرها السلبية على اجملتمع القطري املسلم.
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 الدراسة الثانية
حبث للكاتب حممد اخلليفي  2002وكان بعنوان (أتثري اإلنرتنت يف
اجملتمع ) .344وقد أجريت هذه الدراسة على حوايل  140طالبا وطالبة يف
املرحلة اجلامعية .وكان اهلدف من الدراسة هو معرفة أتثري التواصل
االجتماعي اإلجيايب والسليب .وتوصلت الدراسة إىل أن مايقارب %92
من الشباب املتواجدين يف اجلامعة يقومون ابستخدام شبكات التواصل
االجتماعي بغرض تبادل الثقافات مع اآلخرين والعمل على البحث عن
أي معلومات تنقصهم سواء ثقافية أو اجتماعية أو سياسية أو ترفيهية .كما
أن نتائج البحث جاءت أن شبكات التواصل االجتماعي تعمل على
التسبب يف وجود مشكالت اجتماعية يف اجملتمع اإلسالمي والعمل على
الغزو الثقايف من اجملتمعات الغربية اليت ختتلف عنا من حيث الدين واملبادئ
والقيم والعادات والتقاليد .فهذه الدراسة ال شك أهنا مهمة ومفيدة ويشكر
الباحث على اجلهود املبذولة ،غري أهنا مل تغط اجلوانب أو اجملاالت اليت حنن
بصددها يف حبثنا هذا.
 الدراسة الثالثة
للكاتبة حنان بنت شعشوع الشهري 1434ه  ،وكانت بعنوان:
أثر التواصل االجتماعي علي العالقات االجتماعية ،اليت أجريت على
 344اخلليفي ،حممد ،أتثري اإلنرتنت يف اجملتمع :دراسة ميدانية( ،عامل الكتب ،اجمللد ،22العددان )6، 5
 ، 2002ص.502–469
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الشعب السعودي ،ومتخضت عن الدراسة عدة نتائج منها؛ أن الشباب
هم أكثر إقباال على االشرتاك يف مثل هذه املواقع االجتماعية .ومنها أن
الدافع الذي يدفعهم إىل االشرتاك هو الدافع االجتماعي سواء بسبب
التفكك األسري والعمل على التواصل مع الغري لتحقيق اكتفاء نفسي أو
أهنم يريدون أن يشاركوا أصدقائهم يف مجيع مشاعرهم وحياهتم ،وأن طبيعة
العالقات املتواجدة علي هذه الشبكات هي عالقات اجتماعية مجاعية
تقوم عل التعاون واملشاركة والتواصل االجتماعي بني األفراد.
 الدراسة الرابعة
للكاتبة عزة عثمان عام  2009وكانت بعنوان :العوامل املؤثرة على
استخدامات الفتيات السعودايت واملصرايت ملواقع التواصل
االجتماعي واإلنرتنت .كان اهلدف من هذه الدراسة حتديد العوامل اليت
توثر على الفتيات السعودايت واملصرايت من خالل استخدامهم لإلنرتنت.
ومتخضت عن الدراسة أن استخدام مواقع التواصل االجتماعي تعمل علي
إخفاء شعور الفتيات ابلقلق والتوتر واخلوف ،كانت نسبة الفتيات
املصرايت  ،%12.6بينما السعودايت  ،% 12.5كما أن اآلاثر السلبية
اليت ترتكها مواقع التواصل اإلجتماعي تؤثر على االثنني بشكل متساوي
ولكن ختتلف من حيث اآلاثر السلوكية واالجتماعية والفكرية .فكما رأيت
حىت هذه الدراسة رغم كوهنا مهمة إال أهنا مل تكن يف ضوء اآلايت القرآنية.

487

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

دراسات وعناوين أخرى مهمة ابللغة اإلنكليزية والعربية

وللفائدة العلمية فقد مت البحث يف الشبكة العنكبوتية على الدراسات
األخرى املتعلقة هبذا املوضوع ابللغةاإلنكليزية واللغة العربية .فنحن مل
نتمكن من احلصول على مجيع هذه الدراسات لكي تكون يف متناول أيدينا
واإلطالع عليها ،غري أننا مل نبخل ومل نقصر يف البحث على كل ما يتعلق
مبوضوعنا ولو جزئيا أو بطريقة غري مباشرة ،و مت تثبيتها يف قائمة املصادر
الثانوية لكي يكون القارئ على بينة منها.
خطة البحث – The Outline

ينقسم البحث إىل مقدمة ومخسة مباحث مباحث وخامتة ومالحق وقائمة
املراجع.
املبحث األول :مفهوم وسائل التواصل االجتماعي وأنواعه

واملبحث الثاين :مناذج من االستخدام السيئ لوسائل التواصل
املبحث الثالث :امليزان القرآين هلذا االستخدام السيء

املبحث الرابع :أهم اآلاثر السلبية لوسائل التواصل االجتماعي على اجملتمع القطري.
املبحث اخلامس :حلول مقرتحة لبعض املشكالت .

املبحث السادس :اإلستبيان

اخلامتة :فيها أهم النتائج والتوصيات
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املبحث األول :تعريف ومفهوم التواصل و أنواعه
املطلب األول :تعريفه لغة واصطالحا
من املؤكد أن هناك إقباال كبريا من الناس على استخدام وسائل
التواصل االجتماعي يف الشبكة العنكبوتية .وتشري اإلحصائيات والدراسات
أن " :تنامي استخدام وسائل التواصل االجتماعية يف اجملتمعات العربية
بشكل واسع .فوف ًقا ملوقع  Go-Gulf.comأكثر من  %40من
سكان املنطقة متصلون بشبكة اإلنرتنت و %88من هؤالء يستخدمون
345
وسائل التواصل االجتماعية املختلفة بشكل فعال...

والتواصل لغة :اإلقرتان واالتصال والصلة والرتابط وااللتئام واجلمع

واإلبال واالنتهاء واإلعالم .أما يف اللغة األجنبية فكلمة
( ) Communicationتعين إقامة عالقة وتراسل وترابط وإرسال

345

http://www.du.ae/ar/personal/helpandsupport/mobile/besafe/usingsocial-media-safely/small-to-medium-enterprises
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وتبادل وإخبار وإعالم .وهذا يعين أن هناك تشاهبا يف الداللة واملع بني
346
مفهوم التواصل العريب والتواصل الغريب.
والتواصل اصطالحا :يدل التواصل يف االصطالح على عملية نقل
األفكار والتجارب 347وتبادل املعارف واملشاعر بني الذوات واألفراد
واجلماعات ،وقد يكون هذا التواصل ذاتياً شخصياً أو تواصالً غريايً ،348

وقد ينبين على املوافقة أو على املعارضة واالختالف .ويفرتض التواصل
أيضا  -ابعتباره نقال وإعالما -مرسال ورسالة ومتقبال وشفرة ،يتفق يف
تسنينها كل من املتكلم واملستقبل (املستمع) ،وسياقاً مرجعياً ومقصديه
الرسالة .349
فالشبكات االجتماعية هي مواقع تتشكل من خالل اإلنرتنت ،تسمح
لألفراد بتقدمي حملة عن حياهتم العامة وإاتحة الفرصة لإلتصال بقائمة
املسجلني ،والتعبري عن وجهة نظر األفراد يف بينه جمتمع افرتاضي جيمع بني
أفرادها اهتمام مشرتك أو شبه انتماء (بلد-مدرسة-جامعة-شركة .اخل يتم
التواصل بينهم من خالل الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية
ومعرفة أخبارهم ومعلوماهتم اليت يتيحوهنا للعرض .مفهوم هاوارد رينجولد
الذي وضع كتابه الرائد يف هذا السياق بعنوان " اجملتمع االفرتاضي"

عرف اجملتمع االفرتاضي أبنه
( )virtual communityوالذي ّ
جتمعات اجتماعية تشكلت من أفراد يف أماكن متفرقة يف أحناء العامل.
347

http://ibnhazm.forumactif.org/t1-topic

346

انظر أيضا  :عمر موفق بشري العباجي ،اإلدمان واإلنرتنت ،دار جمدالوي للنشر  -عمان .2007-ص14

 348وانظر :أديب ،منري ،مضايقات مواقع التواصل االجتماعي -صداع املراهقني ،العدد (1435 ،)582ه .

http://ibnhazm.forumactif.org/t1-topic
490
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ووصل األمر ابلناس إىل بيان أُهية االنضمام إىل اجملموعات – الغروابت
للنساء احملجبات يف وسائل التواصل االجتماعي أن يرمسوا رسومات
كاركاترية .والصورة اآلتية توضح املقصود.
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املطلب الثاين :أنواع وسائل التواصل االجتماعي

تتعدد وسائل التواصل االجتماعي ويظهر العديد واملزيد يف كل يوم ،
ولتسهيل التعرف عليها سوف نقوم بتصنيفها إىل ما يلي:
نشرت مؤسسة األصيل املتكاملة خلدمات اإلنرتنت على موقعها يف
الفيس بوك بتاريخ  18مايو  2013مقاال مهما ومفيدا للغاية ،حيث مت
حصر مجيع أنواع برامج وسائل التواصل االجتماعي مع توضيح يسري
لوظائف تلك الربامج .أرى من املناسب والفائدة أن أنسخ املقالة أبكملها
نظرا لفائدهتا اجلليلة:
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" أنواع مواقع التواصل اإلجتماعي :يوجد العديد من أنواع مواقع
التواصل اإلجتماعي ويف كل يوم يظهر املزيد منها ولكن لتسهيل عملية
اإلستيعاب سوف أقوم بتصنيفه:
النوع األول :خيتص ابإلتصاالت وإجياد وتبادل املعلومات،
Communication & Information Sharing
من األمثلة على هذا النوع األول من التواصل اإلجتماعي:
 املدوانت ، (Blogs):املدوانت اجلزئية ، (Micro Blogs):خدماتحتديد املواقع اجلغرافية(Location Based Services):

 مواقع الرتابط الشبكي اإلجتماعيSocial Network :لعل من أشهر هذه املواقع هو موقع فيس بوك  Facebookولينكيدإن

 LinkedInوهي مواقع متكن املستخدمني من التواصل املباشر ببعضهم
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ومشاركة اإلهتمامات والفعاليات ،كما ميكن إستخدام تلك املواقع للبحث
عن أصدقاء الدراسة أو البحث عن عمل جديد أو حىت التعرف على كل
ما هو جديد يف حياة من تعرف من دون احلاجة للسؤال املباشر ،فهذه
املواقع توفر العديد من الفوائد للمستخدمني .يقوم املستخدم ابإلشرتاك يف
إحداها وتقدمي معلومات عن نفسه ،كما ميكنه رفع صور أو مقاطع مرئية
ملشاركتها مع أصدقائه يف نفس الشبكة...ميكنك اإلشرتاك يف العديد من
مواقع الرتابط اإلحتماعي مثل:
A Small World, Bebo, Diaspora, Facebook,

Hi5, LinkedIn, MySpace, Ning, Orkut, Plaxo,
Tagged, XING, IRC, Yammer
 مواقع الفعاليات(Events):ميكنك اإلشرتاك وإستخدام العديد من مواقع الفعاليات مثل:
Tweetvite , Eventful, Meetup
 -مواقع جتميع املعلومات(Information Aggregators ):

ميكنك إستخدام العديد من مواقع مجع املعلومات مثل:
Netvibes, Evri Gdgt , GetGlue , GoodReads
 مواقع مجع التربعات والقضااي املهمة(Online Advocacy and Fundraising):
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النوع الثاين :مواقع التواصل اإلجتماعي للتعاون وبناء فرق العمل.

 الويكي(Wiki):ميكنك إنشاء الويكي اخلاصة بك وأبصدقائك عن طريق إستخدام هذه املواقع:

PBworks, Wetpaint, Wikia, Wikimedia, Wiki spaces

-املرجعيات(Social Bookmarking):

عند حفظك ملوقع يف برانمج تصفح اإلنرتنت اخلاص بك لكن مع إضافة إمكانية
مشاركة اآلخرين ،ميكنك اإلشرتاك يف العديد من مواقع املرجعيات مثل:
CiteULike, Delicious, Diigo, Google Reader,
StumbleUpon, folkd
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 مواقع األخبار اإلجتماعية (Social News):ميكنك اإلشرتاك يف العديدمن مواقع األخبار اإلجتماعية مثل:

Digg, Mixx, NowPublic, Reddit, Newsvine,
Technorati
 املالحة اإلجتماعية(Social Navigation):ميكنك اإلشرتاك عن طريق الربامج التالية: Trapster, Waze
ميكنك إستخدام العديد من مواقع إدارة وحترير النصوص مثل:

Google Docs, Syncplicity, Docs, Dropbox, Box

النوع الثالث :من مواقع التواصل اإلجتماعي هي مواقع الوسائط املتعددة
 مواقع التصوير والفن(Photo Sharing):DeviantArt, Flickr, Photobucket, Picasa,
SmugMug, Zooomr

 مواقع مشاركة الفيديو والبث املباشر:)(Video Sharing & Streaming
ميكنك اإلشرتاك يف العديد من مواقع ختزين وبث الفيديو مثل:
Sevenload, Viddler, Vimeo, YouTube,

Justin.tv, ،Dailymotion, Metacafe, Openfilm
Livestream, Stickam, Ustream, blip.tv
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 -مواقع مشاركة املقاطع الصوتية واملوسيقى( Music & Audio Sharing):

النوع الرابع :هي مواقع الرأي واإلستعراض (Reviews & Opinions
 إستعراضات السلع(Product Reviews): -األسئلة واألجوبة اإلجتماعية(Community Q&A):

ميكنك اإلشرتاك وطرح أسئلتك أو متابعة موضوع أو سؤال بزايرة أحد هذه
املواقع:
Askville, EHow, Stock Exchange, WikiAnswers,
Yahoo! Answers, Quora, www.ask.com
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النوع اخلامس :من مواقع التواصل اإلجتماعي هي املواقع الرتفيهية اإلجتماعية

 -مواقع العوامل اإلفرتاضية Wirtual Worlds

 مواقع مشاركة األلعاب اإلجتماعية.... (Game Sharing):وأهماملواقع واألكثر انتشارا  350تويرت والفيسبوك "....انتهى بتصرف .351

 350يقول احملامون إ هن "فايسبوك" و"تويرت" يشكالن خطراً كبرياً على الزواج خصوصاً مع تزايد دور
وسائل التواصل االجتماعي اليت تعترب عامالً متزايداً حلاالت الطالق .ووجد ابحثون من خالل
دراسة نشر تفاصيلها موقع صحيفة "الدايلي ميل"  Daily Mailالربيطانية أ هن واحداً من بني

سبعة رجال يلجأون إىل الطالق بسبب نشر زوجاهتم أخباراً أو مواقف عرب "فايسبوك" أو مواقع
التواصل األخرى .فيما تؤكد نسبة اثلة أهنم يبحثون على االنرتنت عن أدلة تشري إىل خيانة
شركائهم .وكان الباحثون قد استطلعوا إحصاءات شركة احملاماة "سالتر وغوردون" للتوصل إىل نتائج
دقيقة ،فتبني أتكيد عدد من عمالئها دور "فايسبوك" و"سكايب" ،و"سناب شات" ،و"تويرت"،
""What'sAppإضافة إىل مواقع التواصل االجتماعية األخرى يف طالقه...
http://www.annahar.com/article/23330

351https://arar.facebook.com/aseeelintegrationestablishment/posts/3798

99935455979
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وكما رأيت أن هذا املقال رغم طوله إال أنه يف غاية األُهية ملعرفة
التفاصيل واحلقائق حول هذه الربامج املتاحة للناس الذين يتواصلون فيما
بينهم يوميا .والدراسة الالحقة اليت نشرت تؤكد أن برانجمي الفيس بوك و
تويرت حتظى األولية على رأس القائمة.
وهناك دراسة أخرى نشرهتا جملة Arabian Computer
 Newsالصادرة يف اإلمارت العربية املتحدة مت فيها تصنيف أشهر
وسائل التواصل االجتماعي اليت يتم استخدامها من قبل العرب – املسلمني
وغري املسلمني – ،وفقا للرتتيب اآليت – التنازيل – من :1- 10
 -10أوركت ،تتم إدارة هذا املوقع بواسطة "غوغل" ،وفكرته تعتمد على
التشبيك بني األصدقاء القدامى ،واجلدد وكذلك يتيح القدرة على البحث
عن األصدقاء الذين افتقدهم الواحد وفقد كل وسائل التواصل هبم.
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 -9هاي  ،5لو كنت من اجليل السابق على ال  ،Facebookفال بد
أنك تعرف الطريقة اليت بدأت هبا مواقع التواصل االجتماعي منذ فرتة
طويلة .مت تطوير املوقع وتغيري شكله وتقنياته ،وهو الزال ذا شعبية يزة
وسط أوساد العديدين.

املطور
 -8إنستجرام ،وهو تطبيق جماين طرحه يف عام  ،2010من قبل ّ
التقين "كيفن سيتورم" ،وكان موجهاً فقط ألجهزة اهلواتف الذكية ،ولكنه
بدأ يصبح واحداً من مواقع التواصل االجتماعي املهتمة ابلتصوير ،والذي
ميكن مشاركة الصور والتعليقات عليها عربه.
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 -7اتجيد ،هو واحد من أهم مواقع التواصل ،وذلك غالباً بسبب الدعاية
املكثّفة اليت يقوم هبا مسؤولو هذا املوقع ،وهو حياول دائماً التق ّدم يف املركز،
لكن بال جدوى ،حيث يثبت يف املركز ال .7

 -6فريندسرت ،إذا مل تكن قد زرت هذا املوقع مؤخراً ،فرمبا عليك زايرته
بعد التحديثات اليت جرت عليه ،وذلك ليصبح أكثر من جمرد متابعة
لصفحات أصدقائك ،وابلتايل سيكون لديك القدرة على إضافة التعليقات
ورؤية الصور.
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 -5نينج ،ال يتميّز هذا املوقع ابلكثري عن معظم مواقع التواصل
االجتماعي األخرى يف ابقي الشبكات االجتماعية ،لكن الفارق اجلوهري
فيه ،هو الواجهة اليت يقدمها ملستخدميه ونوع اخلدمات ورعاية العمالء
اليت يوفّرها.

 -4لينكد إن ،معظم شبكات التواصل االجتماعي ،تعتمد على األخبار
والعالقات الشخصية ،وكذلك التواصل االجتماعي بني األفراد ،لكن
معني من
هنالك العديد من املواقع الناجحة اليت تعتمد على منط ّ
التحديثات وغريها ،مثل هذا املوقع الذي يرتبط بعامل األعمال والبيزنس،
وميكن من خالله تكوين شبكات عالقات اجتماعية بني زمالء العمل
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 -3ماي سبايس ،رغم إن الكثريين يعتقدون أن هذا املوقع يف طريقه
لالختفاء ،فإن هذا االعتقاد غري صحيح ،حيث مازال يعمل بكفاءة
يفضلونه على كثري من مواقع التواصل االجتماعي
عالية ،وله مستخدمون ّ
األخرى .مشكلة املوقع األساسية ،هي أنه مل تتم فيه تغيريات واسعة النطاق
منذ فرتة طويلة ،ا يقلل من قدرته على منافسة ابقي املواقع.

 -2تويرت ،يعتمد هذا املوقع على كتابة تدوينات ال تتعدى ال  140حرفاً،
تكهنات متعددة أبنه
وحيتل املركز الثاين بعد ال  ،Facebookوهناك ّ
سيكون قادراً على إزاحة ال Facebookعن عرشه ،بواسطة جمموعة من
اخلصائص اجلديدة .أما عن تقييم اخلدمة من الناحية التقنية ،فهو يلي
ال Facebook.
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 -1فيسبوك ،أهم موقع تواصل اجتماعي يف العامل ،ال يوجد مستخدم
لإلنرتنت تقريباً ال ميتلك حساابً عليه ،ظهر أول مرة عام  2003كموقع
للتواصل بني طلبة جامعة هارفارد ،واآلن هو موقع جيمع العامل كله.

فهذا تقرير مهم جدا وهو الذي منيل إليه يف الرتجيح يف هذه املس ألة ،وهللا
352
أعلم.
والذي يبدو يل من خالل البحث أن تويرت وفيسبوك هلما الصدارة يف
االستخدام من قبل املستخدمني حىت يف الوالايت املتحدة األمريكية
حسب اإلحصائيات املنشورة على الشبكة العنكبوتية لعام  2009و عام
:2012

http://www.itp.net/arabic/597449-10?tab=photos&img=10
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ونشر أحد الباحثني مقاال يف االنرتنت أن الصني  353اختذت قرارات
حازمة يف جمال مراقبة النشطاء السياسيني على االنرتنت ومنع كل ما هو
مضر ابلدولة .كما أهنا اختذت قرارات صارمة يف منع التلميحات أو
املراسالت املتعلقة ابجلنس أو اإلابحية أو ما أشبه ذلك ...وهذه اخلطوة
http://mycomputer-now.com-instagram
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اجلريئة من السلطات الصينية ينبغي أن تكتب مباء الذهب لكي تكون
354
نرباسا و قدوة للعامل العريب و اإلسالمي يف مراقبة هذه الوسائل.
وإضافة إىل ما تقدم ميكننا القول إن هناك برامج أخرى مثل :
 ( -1سناب شات  :(Snapchatميكن للمستخدمني التقاد الصور،
وتسجيل الفيديو ،وإضافة نص ورسومات ،وإرساهلا إىل قائمة
التحكم من املتلقني .ومن املعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو
املرسلة على أهنا "لقطات" لعرض لقطاهتم من اثنية واحدة إىل 10
ثواين ،وبعد ذلك سوف تكون خمفية من اجلهاز املستلم وحتذف من
355
ضا.
اخلوادم اخلاصة بسناب شات أي ً

http://sabq.org/MJ8gde

354

355http://ar.wikipedia.org/wiki/
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 -2وايرب  Viberوالواتس أب  Whatsappوسكايب Skype

هذا فيما يتعلق أبنواع التواصل و أعتقد أنه فيه الكفاية –و رمبا
اإلطالة واالستطراد  -والسبب يف هذه اإلطالة هو التأصيل العلمي
والبحثي على هذه الوسائل – وما أكثرها و قد أخذ مننا جهدا كبريا لتتبع
و إحصاء هذه الربامج يف الشبكة العنكبوتية .واحلمد هلل أن هللا وفقنا إىل
إحصاء وذكر هذه الوسائل املكتشفة إىل اليوم املوافق  ،15/6/6وهللا
أعلم ماذا ستحمل األايم القادمة على بطوهنا ،وكما خاطب هللا تعاىل اجليل
القرآين الفريد – جيل الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني – يف معرض ذكر
النعم اليت أنعم هللا عليهم يف عصرهم يف جمال املواصالت قائال :وا ْخلْيل
والْبِغال وا ْحل ِمري لِ ْرتكبوها وِزينةً وخيْلق ما ال ت ْعلمون ﴾[ النحل ،] 8:وفعال لقد
علم هللا اإلنسان ما مل يكن يعلمه من قبل ومت اكشاف وسائل مواصالت
جديدة معاصرة معلومة لدينا مجيعا ،واحلمد هلل أوال و آخرا حنن نستمتع
هبذه النعم اليت تفضل هللا هبا علينا ،بينما جيل الصحابة مل يكن يعلم
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هبا . 356واحلقيقة هي عينها ابلنسبة لنا يف اكتشاف اإلنسان هلذه الربامج
املتعددة يف جمال التواصل االجتماعي ،وهللا أعلم ألخبار األايم القادمة ما
الذي ستحمله من حقائق و اكتشافات جديدة يراها أوالدان أو أحفادان
بعد موتنا .ففي هذه اآلية الكرمية إعجاز قرآين وعلمي وغييب كبري ،و
وح ق ِل الروح ِم ْن أ ْم ِر رِّيب وما أوتِيتم
صدق هللا القائل﴿ :وي ْسألونك ع ِن الر ِ
ِّمن الْعِْل ِم إِهال قلِ ًيال﴾[اإلسراء .] ٨٥ :فيما يلي صورة أخرى تلخص علينا
أشهر و أكثر الوسائل استخداما من قبل الناس يف الوطن العريب وبعض
دول اخلليج ،وهذا االستبيان أجري يف جامعة محد بن خليفة – نورث
وست يوين ورسييت – قطر عام 2013

 - 356مكاوي حسن عماد ،ليلي حسني ،االتصال ونظرايته املعاصرة ،الطبعة  ،3مرجع سابق .

508

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

املبحث الثاين :مناذج من االستخدام السيئ لبعض هذه الربامج –
تشخيص احلالة

املطلب األول :مناذج عقدية وأخالقية وسلوكية خملة وخمالفة لإلسالم

يف هذا املطلب سنقوم بتشخيص احلالة وذلك من خالل إثبات وذكر
مناذج من االستخدام السيء لوسائل التواصل االجتماعي ،وهذه اخلطوة
تعترب متهيداً و تشخيصاً للحالة قبل معاجلتها يف ضوء اآلايت القرآنية .وقبل
عرض النماذج أحب أن أقتبس فقرات مهمة من إحدى الدراسات املتعلقة
ببحثنا.
ذكرت الباحثة رهان محد علي يف دراستها عن التأثري السليب لالنرتنت
على الشباب و قيمهم اإلسالمية أن عالقة الضوابط الدينية ابستخدام
شبكة املعلومات بصفة عامة وشبكات التواصل االجتماعي بصفة خاصة
تعترب عالقة مقدسة ،تستوجب تقدير اإلنسان هلا بوصفها أمانة ،ولعظم
دوره يف حفظ هذه األمانة ،ومنها العلم ،فقد محل البعض هذه األمانة
وحفظها إبخالص ،وهداه هللا عز وجل إىل تلك الضوابط الدينية اليت
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يهتدي هبا يف تعامله معها ،أما البعض اآلخر فقد خانوا األمانة وظلموا
357
أنفسهم واتبعوا الشيطان واتبعوا اهلوى.
وأضافت قائلة إن مساوئ مواقع التواصل االجتماعي كبرية جدا ألهنا تعمل
على تدين املستوى األخالقي والديين لدى الشباب إىل جانب أن الدين
اإلسالمي حيض على التوسط وعدم التشدد والدين اإلسالمي دين وسط
وابلتايل التشدد والتعصب بني الشباب يف مواقع التواصل االجتماعي يعمل
على خمالفة الدين .358
كما أن هناك نسبة كبرية من الشباب تعمل على استخدام مواقع
التواصل االجتماعي فيما يغضب هللا سبحانه وتعاىل وعمل عالقات غري
سوية ومشاهدة أمور غري أخالقية ومن هذا املنطلق فإن شبكات التواصل
االجتماعي تقع هنا يف أمر خمالف للدين والشريعة وتعمل أيضا على
انتشار الرذائل يف اجملتمع اإلسالمي وابلتايل ذلك خمالف لعادتنا وتقاليدان
وثقافتنا العربية وديننا احلنيف .فقد قال هللا سبحانه وتعاىل يف كتابة العزيز،
فيقول هللا عز وجل  :قل إِهمنا حهرم رِيب الْفو ِ
احش ما ظهر ِمْن ها وما بطن
ّ
ْ
و ِْ
اان وأن ت قولوا
اإل ْمث والْب ْغي بِغ ِْري ْ
احل ِّق وأن ت ْش ِركوا ِاب هَّللِ ما ملْ ي نِّزْل بِِه س ْلط ً
اَّللِ ما ال ت ْعلمون﴾ [األعراف]٣٣ :
على ه
كما أن عدم وجود الرقابة يؤدي إىل استخدام وسائل التواصل
االجتماعي يف أمور قد تضر اهلوية الدينية لدي بعض األشخاص الذين
 357علي ،رهان  ،التأثري السليب لإلنرتنت على الشباب وقيمهم اإلسالمية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،كلية
الشريعة ،جامعة الريموك )2006( ،وانظر أيضا :عباس سبيت -التكنولوجيا وضعف العالقات االجتماعية

يف األسرة -دراسة مكتبية  2012-ص.145
 358انظر املراجع السابقة...بتصرف.
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يكونون غري متمكنني من دينهم بشكل كبري وغري مطلع عليه فيأيت هنا
دور مواقع التواصل السيء الذي يعمل على زحزحة الدين بشكل كبري من
خالل نشر أمور خاطئة عن دين الشخص والتعرف على أشخص ملحدين
بدينهم وغري مؤمنون بوجود هللا والعياذ ابهلل فيعمل ذلك على أن يقوموا
ابالبتعاد تدرجييا عن دينهم حىت يقوموا ابإلحلاد بشكل واضح وصريح
359
وتقوم وسائل التواصل االجتماعي بدور كبري يف مثل هذه األمور .

كما أن الفتيات والشباب قد يستخدمون وسائل التواصل االجتماعي
بشكل خيالف الدين من خالل حتميل الفتيات لصورهم لتلك املواقع
اخلاصة هبم وقيام الشباب أبخذ هذه الصور والعمل على االحتفاظ هبا
واستنزاف الفتيات ماداي بشكل ينايف الدين واألخالق وابلتايل يكون
الشباب والفتيات قد ختلوا عن الثقافة اإلسالمية والدينية وعملوا على
إهدار الدين واألخالق .360
وقد يقوم بعض الشباب أيضا بتحميل آايت قرآنية وأغاين على وسائل
التواصل االجتماعي وهذا األمر يعترب حرام وقد جاءت عدة فتاوي لتؤكد
 359املرجع السابق ص.160
360

وانظر :اهلام العويضي ،وسائل االتصال احلديثة وأتثريها على األسرة ،جملة البيان العدد 2012 ،13م.
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حرمة هذا الشيء ففايت هللا الكرمية ال ميكن االستهانة هبا وجعلها نغمة
ملوابيل .361
وفيما يلي مناذج آخر من اإلستخدام السيء لوسائل التواصل
االجتماعي :والصورة اآلتية للمقطع تؤكد هذه احلقيقة.

361عبدالعزيز عبداحلكيم العساكر-االتصاالت الذكية وأتثريها على اجملتمع -الرايض2012 -م
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مناذج سلوكية سلبية يف وسائل التواصل:

وفيما يلي مناذج أخرى لالستخدام السيء لوسائل التواصل
االجتماعي...حيث ترى يف هذه التغريدات وغريها من املنشورات أساليب
حوارية غري الئقة و غري مهذبة ال تليق بعامة املسلمني فضال عن املثقفني
أو العلماء .و ا يؤسف له أن بعض املستخدمني هم من العلماء واخلطباء
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يف احلرم املكي!! ،قد انزلقت أقدامهم مع اجلاهلني من الشباب يف الشبكة
العنكبوتية ووسائل التواصل االجتماعي .وقد أعجبين تعليق أحد الضيوف
األمريكيني يف إحدى تغريداته على تويرت قائال إن هذه السلوكيات السلبية
من املستخدمني واملضيعني ألوقاهتم هم أانس شبه فاشلني وغري قادرين على
362
اإلجناز..

 362وانظر :على حممد بن فتح ،مواقع التواصل االجتماعي وآاثرها األخالقية والقيمية ،ماجستري قسم
الدعوة والثقافة االسالمية
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املبحث الثالث :حتليل اإلستخدامات السيئة والعالج القرآين لتلك
األمراض االجتماعية والفكرية واألخالقية
يف هذا املبحث سنعرض تلك القضااي الفكرية واألخالقية واالجتماعية
على ميزان القرآن الكرمي لنكون على بينة من األمر من صحة أو بطالن
تلك احملتوايت املنشورة يف بعض وسائل التواصل االجتماعي .وكما ال
خيفى على أويل األلباب أن الواجب على مجيع املسلمني اإلحتكام إىل
شهادة ومعياراملركز – شهادة القرآن والسنة – Criteria of
 Centerملعرفة حكم تصرفاتنا ومدى صالحيتها وقبوهلا عند هللا تبارك
وتعاىل ،واالبتعاد عن اتباع األهواء والشهوات يف احلكم  ،وكما قال هللا
ِ
اَّلل وال ت تهبِ ْع أ ْهواءه ْم
احكم ب ْي ن هم ِمبا أنزل ه
عزو جل يف كتابه الكرمي :وأن ْ
احذ ْره ْم أن ي ْفتِنوك عن ب ْع ِ
اَّلل إِلْيك[ ﴾...املائدة ،] ٤٩ :و
ض ما أنزل ه
وْ
اَّلل وال ت تهبِ ْع أ ْهواءه ْم ع هما جاءك ِمن
احكم ب ْي ن هم ِمبا أنزل ه
قال تعاىل  :ف ْ
احل ِّق  [ املائدة ،] 48 :وقال تعاىل ﴿ :فال وربِّك ال ي ْؤِمنون ح ه ٰىت
ْ
حي ِّكموك فِيما شجر ب ْي ن ه ْم مثه ال ِجيدوا ِيف أنف ِس ِه ْم حر ًجا ِّها قضْيت
ِ
ِ
يما ﴾ [النساء ،]٦٥ :إىل غري ذلك من اآلايت القرآنية
ويسلّموا ت ْسل ً
الصرحية والواضحة يف هذا الشأن.
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وعند التحليل لتلك االستخدامات السيئة لوسائل التواصل
االجتماعي نرى أن طبيعة القضااي املتداولة واملطروحة يف حمتوايت وسائل
التواصل االجتماعي ميكن تقسيم املوضوعات إىل ما يلي:
 -1فئة من الناس تنشر الشائعات واألكاذيب وال تبايل بذلك!؟
 -2شرحية من الناس تنشر ردود غري مهذبة أخالقيا وال دينيا !؟
 -3جمموعة أخرى من الناس تنشر الفضائح واألمور اإلابحية احملرمة !؟
 -4وثلة من الناس تنشر أخبار من شأهنا التحريض والتأجيج للحروب
الطائفية والدينية والسياسية من شأهنا حتدث فوضى وتفرقة يف
صفوف املسلمني.
وفيما يلي آايت قرآنية قاطعة وساطعة و صرحية يف حكم هؤالء صنفا صنفا.

أوال :حكم نشر الشائعات واألكاذيب:
 -1و قال تعاىل ﴿ :اي أي ها اله ِذين آمنوا إِن جاءكم ف ِ
اس ٌق بِن بإٍ ف ت ب يهنوا
ْ
ِ ٍ
ِ
صبِحوا عل ٰى ما ف ع ْلت ْم ان ِد ِمني ﴾
أن تصيبوا ق ْوًما جبهالة ف ت ْ
[احلجرات ،] ٦ :و ما من شك أن الذين يشيعون األنباء
املكذوبة هم ال يتثبتون و ال يتبينون من مصداقية و حقيقة
تلك األنباء لألسف ،وأمنا يقوموم برتوجيها ونشرها بني الناس،
وكثري من هؤالء يصيبهم الندم واألمل بعد نشر األكاذيب
والشائعات والت ساعة مندم ،وكما قال الشاعر ( نَد َم البُغاة
وخيم ).
والت ساعةَ َم ْن َدم ***
َ
والبغي َم ْرتَ ُع ُم ْبـتَغيه ُ
ُ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ض
 -2وقال تعاىل ﴿ :لهئن هملْ ينته الْمنافقون والهذين ِيف ق لوهبم همر ٌ
والْم ْرِجفون ِيف الْم ِدين ِة لن ْغ ِري نهك هبِِ ْم مثه ال جيا ِورونك فِيها إِهال
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قلِ ًيال ﴾ [ األحزاب ،] ٦٠ :والذين يقومون بنشر هذه
األكاذيب واملفرتايت هم يعتربون من املرجفني؛ أي من
املنافقني الذين ينشرون األخبار الكاذبة بني املؤمنني بغرض
الفتنة .وقال بعض أهل التفسري " :واملرجفون يف املدينة :هم
الذين كانوا ينشرون أخبار السوء عن املؤمنني ويلقون
األكاذيب الضارة هبم ويذيعوهنا بني الناس .وأصل اإلرجاف:
التحريك الشديد للشيء ،مأخوذ من الرجفة اليت هي الزلزلة.
ووصف به األخبار الكاذبة ،لكوهنا يف ذاهتا متزلزلة غري اثبتة،
363
أو إلحداثها االضطراب يف قلوب الناس"
 -3وقال عز وجل ﴿ :ولي ْح ِمل هن أثْقاهل ْم وأثْق ًاال همع أثْ قاهلِِ ْم ولي ْسأل هن
ي ْوم الْ ِقيام ِة ع هما كانوا ي ْفرتون ﴾ [ العنكبوت ،] ١٣ :أي أن
هؤالء الكذابني سواء كانوا من املشريكني أو غريهم؛ فإن هؤالء
سيحملون أوزار وآاثم كذهبم مع أوزار وآاثم الذين كذبوا عليهم
وصدوهم وأضلوهم عن سبيل هللا.
 -4وقال سبحانه ﴿ :وال ت قولوا لِما ت ِ
صف ألْ ِسن تكم الْك ِذب ٰهذا
اَّللِ الْك ِذب إِ هن اله ِذين ي ْفرتون
حال ٌل و ٰهذا حر ٌام لِّت ْفرتوا على ه
اَّللِ الْك ِذب ال ي ْفلِحون ﴾ [النحل ،] ١١٦ :وهذا هني
على ه
صريح وجلي عن اخلوض يف األمور اليت خيوض فيها الناس عن
جهل فيحللون احلرام وحيرمون احلالل و يفرتون على هللا
الكذب.
 363الطنطاوي ،سيد؛ التفسري الوسيط ،سورة األحزاب ،األية 61
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 -5و قال جل و عال﴿ :إِهمنا ي ْف ِرتي الْك ِذب اله ِذين ال ي ْؤِمنون ِ اي ِ
ت
اَّللِ وأوٰلئِك هم الْك ِاذبون ﴾ [ النحل ،] ١٠٥ :و هذه اآلية
ه
يف غاية الوضوح أن املفرتين لألكاذيب هم من الناس الذين
ضعف إمياهنم؛ بل رمبا عدم إمياهنم ابهلل عز وجل .فليحذر
الذين خيالفون أوامر هللا عز وجل هبذه التصرفات.
ِ
ِ
 -6و قال هللا سبحانه وتعاىل ﴿:لهْوال جاءوا علْيه ِأب ْرب عة شهداء فِإ ْذ ملْ
اَّللِ هم الْك ِاذبون ﴾ [ النور:
أيْتوا ِابلشهد ِاء فأوٰلئِك عِند ه
 ،]١٣فاهلل عز وجل اعترب الذين نشروا األكاذيب و االفرتاءات
والتهم يف حق أم املؤمنني عائشة رضي هللا عنها؛ اعتربهم
القرآن من الكاذبني بسبب عدم فقدان األدلة والرباهني .أال
فليحذر الذين خيالفون أمر هللا و يتكلمون وينشرون غري
مبالني.
أعتقد أن هذه الطائفة من اآلايت القرآنية كافية لبيان خطورة و بشاعة
نشر الشائعات واألكاذيب دون التثبت والتأكد و التبني .أوصي هؤالء
ابلكف عن هذه السلوكيات قبل أن أيتيهم املوت.
اثنيا :حكم نشر ردود غري مهذبة أخالقيا وال دينيا
 -1يقول هللا عز وجل ﴿ :وال ت ْقف ما لْيس لك بِِه ِع ْل ٌم إِ هن ال هس ْمع
والْبصر والْفؤاد كل أوٰلئِك كان عْنه م ْسئ ًوال ﴾[اإلسراء،]٣٦ :
هذه اآلية القرآنية صاحلة للزجر والردع عن نشر هذه الردود الال
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أخالقية والال إنسانية كما أهنا صاحلة لبيان عظمة وخطورة نشر
األكاذيب .فكل من يقف على منرب األكاذيب ويؤم الناس يف
حمراب الشائعات سيسأل عنها يوم القيامة و سيكون جزاؤه
جهنم وبئس املصري.
يدا ﴾
 -2وقال تعاىل ﴿ :اي أي ها اله ِذين آمنوا اتهقوا ه
اَّلل وقولوا ق ْوًال س ِد ً
[األحزاب ،] ٧٠ :أين هؤالء الشباب املسلمون من هذه
اآلية؟! وأين هؤالء املشايخ والدعاة من هذه اآلية ؟! أال
خيافون رب العاملني عندما يفتحون جبهات كالمية قتالية و
يرتاشقون فيما بينهم ابأللفاظ النابية ،فإىل هللا الشكوى.
 -3وقال عز من قائل ﴿ :وإِ ْذ أخ ْذان ِميثاق ب ِين إِ ْسرائِيل ال ت ْعبدون
اان وِذي الْقر ٰىب والْي تام ٰى والْمساكِ ِ
ني
إِهال ه
اَّلل وِابلْوالِديْ ِن إِ ْحس ً
ْ
وقولوا لِلن ِ
صالة وآتوا الهزكاة مثه ت ولهْي ت ْم إِهال
هاس ح ْسنًا وأقِيموا ال ه
قلِ ًيال ِّمنك ْم وأنتم م ْع ِرضون ﴾[ البقرة ،] ٨٣ :أين هؤالء
املسلمون والدعاة واملشايخ واألئمة و اخلطباء من هذه اآلية
﴿وقولوا لِلن ِ
هاس ح ْسنًا ﴾...أين القول احلسن ؟!
احلسنة وال ال هسيِّئة ْادف ْع ِابلهِيت ِهي
 -4وقال تعاىل ﴿ :وال ت ْست ِوي ْ
أحسن فِإذا اله ِذي ب ي نك وب ي نه عداوةٌ كأنهه وِيلٌّ ِ
مح ٌيم ﴾
ْ
ْ
ْ
[فصلت ] ٣٤ :أين الدفع ابلليت هي أحسن؟! ال شك أن ما
نراه يف وسائل التواصل االجتماعي هي الدفع ابليت هي أخشن
كما ذلك فضيلة الشيخ اإلمام الدكتور يوسف القرضاوي
حفظه هللا عز وجل و ابرك لنا وله يف عمره.
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﴿ادع إِ ٰىل سبِ ِيل ربِّك ِاب ْحلِكْم ِة والْم ْو ِعظ ِة
 -5وقال جل و عالْ :
احلسن ِة وج ِاد ْهلم ِابلهِيت ِهي أ ْحسن ﴾ [النحل ،] ١٢٥ :أين
ْ
احلكمة يف تلك الردود السابقة؟! أين القول احلسن ؟! أين
البحث عن احلق؟! أين املوعظة احلسنة ؟!
 -6وقال هللا تعاىل﴿:وال جت ِادلوا أ ْهل الْ ِكت ِ
اب إِهال ِابلهِيت ِهي أ ْحسن ﴾
[العنكبوت ،]٤٦ :فاهلل جل وعال أمران ابلقول احلسن حىت
مع أهل الكتاب ،و هو مع املسلمني ألزم وأقوم.
 -7وقال عز من قائل﴿ :واله ِذين ه ْم ع ِن الله ْغ ِو م ْع ِرضون ﴾ [ املؤمنون:
 ،] ٣أين اإلعراض عن اللغو والكالم الفار ؟! أين التعايل من
سفاسف األمور؟! أين التعايل والسمو الروحي إىل اآلداب
واألخالق النبوية والقرآنية ؟!
 -8وقال أيضا﴿ :واله ِذين ال ي ْشهدون الزور وإِذا مروا ِابلله ْغ ِو مروا كِر ًاما
﴾[ الفرقان ،]٧٢ :أين املرور الكرام مع أهل اللغو والالغني
والعابثني؟!
 -9وقال سبحانه وتعاىل ﴿ :وإِذا ِمسعوا الله ْغو أ ْعرضوا عْنه وقالوا لنا
اجل ِ
اهلِني﴾
أ ْعمالنا ولك ْم أ ْعمالك ْم سال ٌم علْيك ْم ال ن ْب تغِي ْ
[القصص ،] ٥٥ :أين اإلعراض عن اللغو ؟! وأين االهتمام
أبنفسنا والبحث عن عيوبنا وتقصريان؟! إن يف ذلك لذكرى ملن
كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
 -10وقال تعاىل ﴿ :اي أي ها اله ِذين آمنوا ال ي ْسخ ْر ق ْوٌم ِّمن ق ْوٍم
عس ٰى أن يكونوا خ ْ ًريا ِّمْن ه ْم وال نِساءٌ ِّمن نِّس ٍاء عس ٰى أن يك هن
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خ ْريا ِمْن ه هن وال ت ْل ِمزوا أنفسكم وال ت ناب زوا ِابْأللْق ِ
اب بِْئس ِاال ْسم
ًّ
ْ
الْفسوق ب عد ِْ ِ
ب فأوٰلئِك هم الظهالِمون﴾
ْ
اإلميان ومن هملْ ي ت ْ
[احلجرات] ١١ :
أعتقد أن هذه الطائفة من اآلايت القرآنية كافية لبيان الطريق الصحيح
واملنهج السليم يف احلوار واجلدال والنقاش يف القاعات والفصول واملنتدايت
النقاشية على الشبكة العنكبوتية.
اثلثا :حكم نشر الفضائح واألمور اإلابحية احملرمة
ما من ريب وال خيتلف عليه عاقالن أن هذا العمل وهذا التصرف
املشني يعترب من الكبائر مبوجبها خيلد صاحبها يف النار إذا مل يستدرك نفسه
ابلتوبة النصوح واإلقالع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليها جمددا.
وأما إذا استحل صاحبها هذه احملرمات فال شك أنه يعترب خارج امللة
اإلسالمية وصاحبها يكفر كفرا بواحا واضحا غري حمتمل للشك ،ألنه أحل
ما حرمه هللا وانتهك أخص خصائص األلوهية؛ أال وهو احلاكمية املطلقة
اَّلل اله ِذي خلق ال هسماو ِ
ات
هلل عز وجل ،كما قال تعاىل ﴿ :إِ هن ربهكم ه
ِِ
است و ٰى على الْع ْر ِش ي ْغ ِشي اللهْيل النههار يطْلبه حثِيثًا
و ْاأل ْرض ِيف ستهة أ هايٍم مثه ْ
والشهمس والْقمر والنجوم مس هخر ٍ
اَّلل رب
ات ِأب ْم ِرِه أال له ْ
اخل ْلق و ْاأل ْمر ت بارك ه
ْ
احلكْم إِهال ِهَّللِ علْي ِه
الْعال ِمني ﴾ [األعراف ،] ٥٤ :و قال تعاىل ﴿ :إِ ِن ْ
ت وهك ْلت وعلْي ِه ف ْلي ت وهك ِل الْمت وّكِلون ﴾ [يوسف ،] ٦٧ :وقال تعاىل﴿ :إِ ِن
احلكْم إِهال ِهَّللِ أمر أهال ت عبدوا إِهال إِ هايه ٰذلِك ِّ
الدين الْقيِّم وٰل ِك هن أ ْكث ر الن ِ
هاس ال
ْ
ْ
ي ْعلمون ﴾ [يوسف ،] ٤٠ :فهو صاحب التشريع والتحليل والتحرمي
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واألمر والنهي .وما نراه يف وسائل التواصل االجتماعي من مقاطع مسجلة
مث حتميلها على الشبكة العنكبوتية إلرضاء الناس وإمتاعهم هبذا املعمل
احلرام ،...فعليهم لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني إىل قيام الساعة.
واآلايت يف حترمي هذا العمل البشع كثرية جدا ،منها:
 -1قوله تعاىل ﴿ :ق ْل ت عال ْوا أتْل ما حهرم ربك ْم علْيك ْم أهال ت ْش ِركوا بِِه
اان وال ت ْقت لوا أ ْوالدكم ِّم ْن إِ ْمال ٍق هْحنن
شْي ئًا وِابلْوالِديْ ِن إِ ْحس ً
ن رزقكم وإِ هايهم وال ت ْقربوا الْفو ِ
احش ما ظهر ِمْن ها وما بطن وال
ْ
ْ ْ
صاكم بِِه لعلهك ْم
ت ْقت لوا النه ْفس الهِيت حهرم ه
اَّلل إِهال ِاب ْحل ِّق ٰذلِك ْم و ه
ت ْع ِقلون﴾ [األنعام ،] ١٥١ :ففي هذه اآلية هني صريح وجلي
عن ارتكاب الفواحش ما ظهر منها و ما بطن ،ما خفي وما
جلي أو نشر ،وما دق وما عظم ،وما صغر أو كرب .فصاحب
الضمري احلي واملؤمن التقي والورع يتقبل خطاب هللا كما نزل
وال يرتكب هذه احلماقات والذنوب واملعاصي...وهللا املوفق
واهلادي إىل سواء السبيل.
 -2قوله تعاىل ﴿ :فِإن همل ت ْفعلوا فأْذنوا ِحبر ٍ
اَّللِ ورسولِِه وإِن ت ْب ت ْم
ب ِّمن ه
ْ
ْ
ف لك ْم رءوس أ ْموالِك ْم ال تظْلِمون وال تظْلمون ﴾ [البقرة٢٧٩ :
] ،فكما أعلن هللا تعاىل احلرب على آكلي الراب إذا لك يكفوا
عن عملهم..فكذلك ينبغي على والة األمور وأهل الغرية من
املؤمنني الصادقني واملخلصني يف كل دولة مسلمة أن يعلنوا
احلرب على املفسدين واملنتهكني حلرمات هللا...فعليهم وعلينا
مجيعا تقع العاقبة السيئة النتشار هذه احملرمات.
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اَّلل ِيف الدنْيا
اَّلل ورسوله لعن هم ه
 -3و قال تعاىل ﴿ :إِ هن اله ِذين ي ْؤذون ه
و ْاآل ِخرةِ وأع هد هل ْم عذ ًااب م ِهينًا واله ِذين ي ْؤذون الْم ْؤِمنِني
ِ
ِ ِ
اان وإِْنًا مبِينًا ﴾
احتملوا هبْت ً
والْم ْؤمنات بِغ ِْري ما ا ْكتسبوا ف قد ْ
[األحزاب ] 57-58 :وعمري ليس هنالك ذنب أكرب وأشنع
وأقبح من نشر هذه احملرمات على الفضائيات ووسائل التواصل
االجتماعي ،وما أكثرها وما أكثر الناس الذين يشاهدون هذه
احملرمات..يصل عدد املشاهدين إىل املاليني...وهللا املستعان.
 -4وقال تعاىل ﴿ :قل إِهمنا حهرم رِيب الْفو ِ
احش ما ظهر ِمْن ها وما بطن
ّ
ْ
و ِْ
اان
اإل ْمث والْب ْغي بِغ ِْري ْ
احل ِّق وأن ت ْش ِركوا ِاب هَّللِ ما ملْ ي نِّزْل بِِه س ْلط ً
اَّللِ ما ال ت ْعلمون﴾ [األعراف...] ٣٣ :فنشر
وأن ت قولوا على ه
هذه األمور مل تعد من الفواحش املخفية؛ بل أصبحت من
الفواحش املعلنة عنها واملدعوة إىل مشاهدهتا .وإن نظران نظرة
فاحصة على نوعية الفتاوى واإلستفسارات واإلشارات
واملوضوعات اليت يتم طرحها ومناقشتها يف الفضائيات أو
أسئلة يتم استقباهلا من املسلمني واملسلمات عرب مواقع التواصل
االجتماعي أو الشبكة العنبكوتية...لكانت كافية إلثبات
وأتكيد األضرار و البالوي هلذه املقاطع اإلابحية احملرمة...من
زان علين و السدومية أو اللواد ،الشذوذ اجلنسي  ،والزواج
املثلي ،والتحول اجلنسي ،والعالقات احملرمة ،واملعاكسات،
واحلب ،ومشاهدة األفالم اإلابحية....اخل...الفتيات
والشباب ،الصغار والكبار ،والعزاب واملتزوجون ،الطالب
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والطالبات ورمبا بعض امللتزمني...أقول هؤالء مجيعا وقعوا
ضحية هلذه املقاطع احملرمة و املعروضة على وسائل التواصل
االجتماعي!!؟؟
وأعتقد أن هذا القدر من اآلايت القرآنية كافية لبيان حرمة تلك املنشورات
احملرمة عرب وسائل التواصل االجتماعي والشبكة العنكبوتية...

رابعا :حكم نشر أخبار من شأهنا التحريض والتأجيج للحروب الطائفية
هذا التصرف الشنيع ال يقل خبثا وجرما من التصرفات السابقة يف
احلرمة والتحرمي .ومن حيابل زرع أو بث بذور الفتنة والفساد بني املسلمني،
أو حياول إيقاظ الفنت وأتجيج النزاعات املذهبية أو الطائفية أو السياسية
بني املسلمني فعليه لعنة هللا واملالئكة والناس أمجعني ،ال يقبل منهم صرف
وال عدل يوم القيامة .ومن حياول اخلروج على إمام املسلمني من غري
األسباب املوجبة لذلك؛ كالكفر البواح والظلم املشاع والتحكيم إىل غري
شرع هللا يف أمور العباد والبالد و القضااي األسرية ..إخل .كما أن هذه
الشائعات تؤدي إىل عصيان هللا و رسوله وهللا عز وجل أمران بطاعته
وطاعة رسوله وأويل األمر – أي احلكام والعلماء  ،-فال جيوز للمسلمني
االلتفاف حول هذه القضااي واالنشغال هبا .واآلايت القرآنية أيضا يف هذ
الصدد كثرية ،نذكر بعضا منها دون تعليق ألهنا واضحة وضوح الشمس
بعد بسم هللا الرمحن الرحيم:
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ِ
اَّلل
صلِحوا ب ْني أخويْك ْم واتهقوا ه
 -1قوله تعاىل ﴿ :إِهمنا الْم ْؤمنون إِ ْخوةٌ فأ ْ
لعلهك ْم ت ْرمحون﴾ [احلجرات] ١٠ :
 ﴿ -2يسألونك ع ِن ْاألنف ِال ق ِل ْاألنفال ِهَّللِ والهرس ِ
اَّلل
ول فاتهقوا ه
ْ
اَّلل ورسوله إِن كنتم م ْؤِمنِني
صلِحوا ذات ب ْينِك ْم وأ ِطيعوا ه
وأ ْ
﴾[األنفال]١ :
اصِربوا
﴿ -3وأ ِطيعوا ه
اَّلل ورسوله وال ت نازعوا ف ت ْفشلوا وت ْذهب ِرحيك ْم و ْ
صابِ ِرين ﴾ [األنفال] ٤٦ :
إِ هن ه
اَّلل مع ال ه
اَّلل وأ ِطيعوا الهرسول وأ ِويل ْاأل ْم ِر ِمنك ْم
﴿ -4اي أي ها اله ِذين آمنوا أ ِطيعوا ه
اَّللِ والهرس ِ
ول إِن كنت ْم ت ْؤِمنون
فِإن ت ناز ْعت ْم ِيف ش ْي ٍء ف ردوه إِىل ه
ِاب هَّللِ والْي ْوِم ْاآل ِخ ِر ٰذلِك خ ْريٌ وأ ْحسن أتْ ِو ًيال﴾ [النساء] ٥٩ :
﴿ -5فال وربِّك ال ي ْؤِمنون ح ه ٰىت حي ِّكموك فِيما شجر ب ْي ن ه ْم مثه ال ِجيدوا
ِيف أنف ِس ِهم حرجا ِّها قضيت ويسلِّموا تسلِ
يما ﴾[النساء]٦٥ :
ْ
ْ ً
ْ ً
اَّلل وأ ِطيعوا الهرسول فِإن ت ولهوا فِإهمنا علي ِه ما ِ
محّل
﴿ -6ق ْل أ ِطيعوا ه
ْ
ْ
وعليكم هما ِ
محّْلتم وإِن ت ِطيعوه هتْتدوا وما على الهرس ِ
ول إِهال
ْ
ْ
الْبال الْمبِني﴾ [النور]٥٤ :
اَّلل وأ ِطيعوا الهرسول وال ت ْب ِطلوا
﴿ -7اي أي ها اله ِذين آمنوا أ ِطيعوا ه
أ ْعمالك ْم﴾]حممد]٣٣ :
اَّلل ورسوله وال ت ولهْوا عْنه وأنت ْم
﴿ -8اي أي ها اله ِذين آمنوا أ ِطيعوا ه
ت ْسمعون﴾[ األنفال]٢٠ :
امسعوا وأ ِطيعوا وأ ِنفقوا خ ْ ًريا ِّألنف ِسك ْم ومن
﴿ -9فاتهقوا ه
استط ْعت ْم و ْ
اَّلل ما ْ
يوق ش هح ن ْف ِس ِه فأوٰلئِك هم الْم ْفلِحون ﴾[التغابن]١٦ :
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وأعتقد أن هذه اآلايت املباركات كافية لبيان حرمة وقبح نشر مقاطع
أو إشاعات من شأهنا شق صفوف املسلمني أو تفريق قلوهبم أو أتجيح
النعرات الطائفية أو املذهبية .فال جيوز للمسلم أن يتورد إىل هذه األمور
حفاظا لدينه و جمتمعه ،وهللا املوفق واهلادي.

536

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

املبحث الرابع :كشف أهم اآلاثر السلبية لوسائل التواصل االجتماعي
خاصة على اجملتمع القطري املسلم.
ا مر ذكره سابقا ،ومن خالل هذه الدراسة و التأصيل القرآين هلا،
تبني لنا ولغريان من الباحثني أن هناك مجلة من اآلاثر السلبية قد جنمت من
جراء االستخدام هلذه الوسائل يف التواصل االجتماعي ،نذكر بعضا منها:

اآلاثر السلبية ملواقع التواصل االجتماعي

:

هناك سلبيات كثرية ترتبط ابستخدام وسائل التواصل االجتماعي
احلديثة ميكن ذكر أُهها فيما يلي:
• اكتساب عادات سيئة من اآلخرين ،اعتمادا على ضعف الشخصية.
• اإلدمان على اإلنرتنت وآاثرها الصحية والنفسية.
• ضياع الزمن وعدم التوازن يف استخدام اإلنرتنت.
• سهولة تعلم الكذب واالعتياد عليه.
• سهولة معاكسة النساء ا يزيد من معدل االحنرافات األخالقية.
• تفويت أوقات الصلوات.
• قدرة الشباب املراهقني على اإلفالت من الرقابة األسرية.
• اللجوء إىل لغة االختصار "معرب" يؤثر على ملكات التعبري ابللغة العربية
حيث يدعى الشباب أنه أسهل من التعبري العريب أو اإلجنليزي.
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• شيوع الفضائح من خالل كشف أسرار اآلخرين وما يرتتب على ذلك
من هدم البيوت
• سهولة تعلم اجلرمية ،قد يراقب الوالدين التقليديني نوعية صحبة ابنهما
ولكن كيف يفعالن ذلك مع االنرتنت ،إذ أن مراقبة املواقع وحدها ال
تكفي.
• سهولة تفشي الغيبة والنميمة كأمراض اجتماعية.
• استخدام اإلنرتنت والتلفون للتواصل اجلنسي يساعد يف تفشي الرذيلة.
• االغرتار بوجود مودة ومحيمية زائفة عرب األثري قد يؤدي ابلشخص إىل
التضحية ابلعالقات احلقيقية مع األشخاص من حوله ،ويقود ذلك إىل
خسارة األصدقاء.
• زايدة قابلية التأثر حباالت اآلخرين .فقد ينتقل الشعور ابلوحدة يف شكل
عدوى عرب األثري.
• املقارنة مع اآلخرين قد يؤدي إىل زايدة اإلحساس ابإلخفاقات وتقليل
الشعور ابلنجاحات.
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وهكذا ،كما رأينا يف هذه الدراسة أن معرفة حكم استخدام هذه
الوسائل ابتت من األُهية مبكان ال جيادل عنها اثنان .إهنا سالح ذو
حدين ،فطوىب للمستخدمني لألغراض اإلجيابية والدعوية واألخالقية
اإلسالمية ولألغراض الرتبوية واملعرفية املفيدة ،واملوفق من وفقه هللا وآخر
دعواان أن احلمد هلل رب العاملني.
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اخلامتة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات وتتحقق اخلريات وتنجز املشاريع
املباركات .احلمد هلل الذي وفقنا هلذا ،ونود يف هذه اخلامتة أن نشري إىل أهم
النتائج اليت متخضت عن هذه الدراسة .أقول وابهلل التوفيق واهلداية:
 -1أثبت الدراسة كثرة أنواع وسائل التواصل االجتماعي؛ إذ ال حصر
هلا كل يوم هو يف شأن.
 -2متخضت عن الدراسة أن القاسم املشرتك يف هذه الوسائل واهلدف
الرئيسي هلا مجيعا هو التعارف مع اآلخرو مشاركة اهلموم مع
اآلخرين وإلغاء احلدود اجلغرافية والفكرية والدينية واألخالقية،
ومتزيق حاجز احلياء واحلشمة والكرامة والعفة والشرف ونشر

الرذيلة واإلابحية.
 -3دلت الدراسة أن وسائل التواصل االجتماعي سالح ذو حدين
وأن هلا جوانب سلبية و هلا جوانب إجيابية؛ فمن الناس من
يستخدم اجلانب السليب ومن الناس من يستخدم اجلانب اإلجيايب،
وأن املستخدمني للجانب السليب أكثر ،وأن إسالمنا ال مينعنا من
االستفادة يف كل ما يعود إىل املسلم أو اجملتمع أو الدولة أو األمة
ابلفائدة العلمية والصناعية والتكنولوجية والدينية واألخالقية.
 -4تبني لنا من الدراسة أن املسلمني يف الوطن العريب واخلليج هلم
نصيب كبري من استخدام هذه الربامج  ،وأن أشهر مواقع التواصل
حسب األحصائيات هو:الفيسبوك وتويرت ،بل هذه األحصائيات
توافقت مع املستخدمني يف الوالايت املتحدة األمريكية.
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 -5رأينا أصنافا من الناس ومن الشباب ورجال العلم والدعاة
واملفكرين يستخدمون وسائل التواصل ابلكثرة ،وهلم حضور كبري
غري أن بعضهم لألسف الشديد غري ملتزمني ابآلداب اإلسالمية يف
احلوار والنقاش ،وقد أثبتنا ذلك ابلصور من خالل التغريدات.
 -6قدمت اآلراء االستطالعية من اإلستبيان نتائج مذهلة عن
اإلستخدام املفرد ذات الساعات الطوال للشبكة العنكبوتية
ووسائل التواصل االجتماعي .وهذا خرب مقلق جيب التعامل معه
حبذر وأخذ االختياطات والتدابري الالزمة لتفاديه.
 -7أثبتت الدراسة أن الشركات الغربية واألمريكية ال يكفون عن
صناعة وابتكار براجميات اليت ختدمهم وختدم مصاحلهم وأغراضهم
السياسية واإلقتصادية واإلستعمارية .إن يف هذا لبالغا لقوم عابدين
وخملصني من املسلمني والعلماء واملبدعني من حميب القرآن والسنة
النبوية واملسلمني؛ للقيام ابلرباجميات املشاهبة واملناهضة هلا للحد
والوقوف أمام هؤالء املغرضني واملرجفني واملفسدين ،ويف ذلك
فليتنافس املتنافسون األوفياء حلماية املسلمني وأعراضهم وأمواهلم
ومصاحلهم يف الدنيا حىت ينالوا رضا هللا يوم ال ينفع مال والبنون
إال من أتى هللا بقلب سليم ،وصلى هللا على سيدان ونبينا حممد
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.
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توصية مهمة للغاية
يقرتح الباحثون ويوصون بشدة ،وبعد هذه اجلولة وبعد هذا التحليل
والدراسة حلقيقة وآاثر التواصل االجتماعي واالستخدام السيا هلا أن تتب
الدولة سياسية الصني وروسيا وكوراي الشمالية يف املراقبة وحجب املواقع
اإلابحية ومنع الناس ابلقوة من اإلستخدام السيا هلذه الوسائل اإلجتماعية
وذلك من ابب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ابليد ،وأن هللا ليزع
ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
2015/6/8
الدوحة – قطر
-------------------------------قاله وكتبه الفقري إىل عفو مواله
خادم القرآن واملسلمني

خريالدين خوجة الكوسويف – دوحة اخلري والربكة – قطر

مع الطالتبتني من طالبايت كانتا ابحثتني متعاونتني معي يف هذا املشروع البحثي
--------------------------

و متت مراجعة الدراسة يوم اإلثنني  20من ذي احلجة  1437هـ ،واملوافق  19من
سبتمرب 2016
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اإلستبيان

يبني لنا الرسم البياين أعاله األعمار املستخدمة للربامج التواصل ،وتبني لنا أن الفئة

 30-24كانت أكرب نسبة مستخدمة هلذه الربامج مقارنة ابلفئات األخرى .
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س :1من بني خمتلف الربامج االجتماعية اليت ظهرت ،من منهم تلجأ
إىل استخدامه بشكل يومي ؟
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ونتيجة هذا السؤال كانت كاآليت:
تصدرت برامج احملاداثت أو ما يسمى ابلتشات مسنجر ،كـ"الواتس
أب" االستخدام اليومي لدى جمييب هذا االستبيان ،بنسبة ،%88
ويليها الـ"سناب تشات" بنسبة  ،%58ومن مث بقية الربامج األخرى.

س : 2هل تثق ابملعلومات اليت تنشرها وسائل التواصل االجتماعي؟
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من خالل االجاابت ،تبني لنا أن األغلبية جلأ إىل اإلجابة بـ"حمايد" أي
بنسبة  %73وهذه النسبة ليست قليلة ،مقارنة مبن أجابوا بـ"موافق".

س :3ما هي أسباب استخدامك لربامج التواصل االجتماعي؟
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وتضمنت خيارات اإلجابة على هذا السؤال ،أربعة خيارت ،األول:
للبحث عن معلومات ،الثاين :معرفة آراء اآلخرين ،الثالث :للرتفيه
والتنفيس ،الرابع :تواصل اجتماعي ال أكثر .وأغلب اإلجابة كانت
للرتفيه ،أي بنسبة .%42

س :4هل أنت راض مبا ينشر ويتم تداوله يف وسائل التواصل االجتماعي؟
وتصدر الرأي احملايد هلذا السؤال بنسبة .%67
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س :5هل ترى /ترين أنه من املمكن أن تضيع أخالق وشيم وقيم
املسلمني واجملتمعات من خالل وسائل التواصل االجتماعي؟
كما هو مبني يف الرسم البياين ،أن نسبة املوافقة كانت .%79
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س :6هل ترى أن وسائل التواصل االجتماعي من املمكن أن تؤثر سلبا
يف الرتابط والتواصل األسري واإلجتماعي؟
ونسبة املوافقة كانت عالية جدا أي حتديدا بنسبة .%62
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س :7هل أنت من املدمنني على وسائل التواصل االجتماعي؟
وتفاوتت اإلجاابت على هذا السؤال فمنهم من أجاب ابإلجياب بنسبة ،%33
يف املقابل اللذين أجابوا بـ"غريموافق" بلغت نسبة اإلجابة  ،%39وعدد ال اس
هبم قالوا "حمايد" أي ما يقارب .%26
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س :8كم هي عدد الساعات اليت تقضيها أثناء استخدام خمتلف
وسائل التواصل االجتماعي؟
واألجاابت كانت كاآليت :منهم من قال أهنم يقضون فقط ما يقارب

ساعتني ال أكثر يف اليوم ،حتديداَ بنسبة  ،%23ومنهم من زادها إىل
ثالث – أربع ساعات يف اليوم ،ونسبتهم كانت  ،%37ومنهم من
يقضي أكثر من مخس ساعات ،وهذه النسبة مل تكن بقليلة ،أي ما
يقارب بـ.%40
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التدخني والنرجيلة وخطرمها على اجملتمع القطري
(دراسة تفسريية حتليلية ميدانية )

األستاذ الدكتور خري الدىن خوجه الكوسويف
ابحثا ومشرفاً رئيساً
مع
الطالبة مــوزه الكعيب – والطالبة سارة العمادي
طالبتان ابحثتان متعاونتان
2016/2015م
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متهيد
احلمد هلل الواحد املعبود ،عم حبكمته الوجود ،وأللت رمحته كل
موجود،أمحده سبحانه وأشكره وهو بكل لسان حممود ،وأشهد أن ال إله
إال هللا وحده ال شريك له الغفور الودود ،وعدد من أطاعه ابلعزة واخللود،
وتوعد من عصاه ابلنار ذات الوقود ،وأشهد أن نبينا حممداً عبد هللا ورسوله

صاحب املقام احملمود واللواء املعقود واحلوض املورود ،صل هللا عليه وعلى
آله وأصحابه الركع السجود والتابعني هلم إبحسان من املؤمنني الشهود.
احلمد هلل الذي علم ابلقلم ،علم اإلنسان ما مل يعلم .احلمد هلل على
توفيقه سبحانه إلجناز هذا البحث العلمي الثاين على التوايل واملدعوم من
مكتب البحث العلمي واألكادميي بكلية اجملتمع .البحث العلمي الذي
األول لعام  2015/ 2014كان بعنوان:
 -1وسائل التواصل اإلجتماعي وآاثرها السلبية على اجملتمع القطري.
وأما عنوان مشروعنا هلذا العام  2016 / 2015فهو:
 -2التدخني والنرجيلة وخطرمها على اجملتمع القطري – رؤية تفسريية حتليلية
ميدانية.

لقد كان حرصنا دائما وال يزال هو :البحث واإلختيار عن املشاكل
والقضااي الدينية والسلوكية واالجتماعية اليت تعم اجملتمع املسلم عامة
واجملتمع القطري خاصة .كان اهتمامنا األول هو القيام بتشخيص احلالة
ومن مث تقدمي العالج القرآين واحللول العلمية األخرى اليت ذكرها بعض أهل
العلم من الباحثني املعاصرين أو القدامى.
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وال يفوتين يف هذه املناسبة أن أتقدم ابلشكر اجلزيل والثناء العطر
الوفري إىل اإلدارة العليا بكلية اجملتمع على حرصها وتشجيعها ودعمها
للبحث العلمي املنشود ،وال أنسى الطالتبتني العزيزتني واألختني الكرميتني؛
األخت الفاضلة موزة الكعيب واألخت الفاضلة سارة العمادي حفظهما
الباحثتني املتعاونتني معي ،واللتان عملتا معي وحتت إشرايف املباشر ،لقد
بذلتا جمهودا مباركا ومشكورا يف حدود طاقتهما العلمية والفكرية رغم
إشغاهلما ابألعباء األكادميية واألسرية .فجزاُها هللا خري اجلزاء إنه تعاىل
مسيع قريب جميب وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

والسالم عليكم .الدكتور خريالدين خوجة الكوسويف
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بسم هللا الرمحن الرحيم
مقدمة:
احلمد الذي أحل لنا الطيبات وحرم علينا اخلبائث ،واحلمد هلل الذي
ات واعملوا ص ِ
احلًا إِِّين ِمبا
قال يف كتابه﴿ :اي أي ها الرسل كلوا ِمن الطهيِّب ِ ْ
ت ْعملون علِ ٌيم ﴾ [املؤمنون .] ٥١ :والصالة والسالم على أشرف خلق هللا،
سيدان ونبينا حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه األطهار الذين
أكلوا من الطيبات واجتنبوا من اخلبائث ،والتابعني هلم إبحسان إىل يوم
الدين ،أما بعد:
فمن املتفق عليه بني عقالء املسلمني وغري املسلمني أن أمر وخطورة
التدخني والنرجيلة ابت من األمور اليت ال جيادل عنها إثنان .لقد عمت
هذه الظاهرة يف البالد وطمت يف أرجاء املعمورة .وابلرغم من اإلحصائيات
اخلطرية حلاالت الوفيات املختلفة وشيوع أنواع السرطاانت املختلفة فإن
الناس ال يرتدعون من تعاطيهما ،بل تشري اإلحصائيات والدراسات أبن
هنالك إقباال كبرية من الناس عليهما إىل درجة اإلدمان ،وال حول وال قوة
إال ابهلل العلي العظيم.
لقد انتشرت هذه الظاهرة يف املدن والقرى ،بني الصغار والكبار،
الرجال والنساء ،الكاسيات والعارايت ،املتنقبات واملتحجبات ،بل
واألطفال أيضا.
لقد مت نشر الدراسات والتقارير واألفالم الواثئقية تبني خطورة تعاطي
التدخني والنرجيلة ،ومع ذلك فإن الناس ال يفقهون وال يعقلون.
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لقد جلأت بعض الدول واحلكمات إىل سلطة القانون وتفعيله وتغرميه
كل من يشيش ويدخن يف األماكن األمانة مثل املطارات واملطاعم ،ولكن
األمر ال يزال قيد النظرية ومل خيرج إىل حيز التطبيق  ،%100كما هو
احلال يف بعض املقاهي و املطاعم حيث دخان التدخني يلمح من بعيد و
رحية الشيشة تكاد ختنق املارين غري املدخنني.
أتيت هذه الدراسة إضافة إىل ما سبقتها من الدراسات والتقارير ولكنها
يف حلة ورؤية جديدة ،أال وهي :الرؤية القرآنية التفسريية لآلايت اليت
تناولت موضوع األكل من الطيبات واحلالل والتحرمي للخبائث بكافة
أنواعها ،وعدم اإللقاء إىل التهلكة والقتل ادينا ،ومن خالل إجراء بعض
املقابالت الشخصية مع املسؤولني يف مستشفى محد احلكومي ابلدوحة،
رافق ذلك نشر استبيان إلكرتوين مهم الستطالع آراء الناس من خمتلف
الطبقات.
أيها القراء الكرام حفظكم هللا!
ال أخفيكم سرا ،لقد عانيت مع طالبتاي يف اجناز هذا املشروع معاانة
ال يعلمها إال هللا تعاىل ،من حيث عدم التعاون الكايف مع بعض اجلهات
املعنية هبذا الشأن يف الكلية وخارجها ،واحلمد هلل يف النهاية وفقنا هللا إىل
إجناز هذه الدراسة ،واحلمد هلل أوال وآخرا.
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ولقد قمنا بتقسيم البحث إىل ستة مباحث على هذا النحو-:
 املبحث األول :تعريف التدخني والنرجيلة وأهم أنواعهما.
 املبحث الثاين :أسباب تعاطي التدخني والنرجيلة.
 املبحث الثالث :اآلاثر املرتتبة على التدخني والنرجيلة.
 املبح ــث الراب ــع :آراء بع ض املفس رين الق دامى واملعاص رين ح ول
اآلايت املتعلقة ابملوضوع.
 املبحث اخلامس :بيان احلكم الشرعي يف التدخني
 املبح ـ ــث الس ـ ــادس :مقرتح ات وحل ول قابل ة للتطبي ق ملش كلة
التدخني والنرجيلة مع اإلستبيان

ويف هناية البحث كانت اخلامتة وأهم نتائج البحث ،مث املراجع واملصادر
املتعلق ة ابلبح ث وال يت مت اإلعتم اد عليه ا م ن أج ل إجن از البح ث هب ذه
الص ورة ،راج ني م ن هللا ع ز وج ل أن نك ون ق د وفقن ا إلجن ازه عل ى ق در
جهدان وهللا املستعان.
دوافع القيام ابلبحث-:
وأما الدوافع اليت دفعت بنا للقيام مبثل هذه الدراسة هو ما يلي:
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 -1انتشار ظاهرة التدخني والنرجيلة يف اجملتمع القطري بشكل كبري ا
دفعنا إىل الوقوف على أهم األسباب والعوامل اليت شجعت على
انتشار هذه الظاهرة.
 -2التعرف على الرأي الصائب لإلسالم يف ضوء اآلايت القرآنية وفتاوى
كبار العلماء الشمهود هلم ابلعلم والفضل حيال هذه املشكلة.
أمهية البحث-:
للبحث أُهية كبرية ميكن جتليتها من خالل هذه االنقاد-:
 -1بيان خطورة التدخني والنرجيلة على صحة الفرد واجملتمع وهلا العديد
من اآلاثر الضارة.
 -2بيان األسباب اليت تؤدي إىل انتشار التدخني والنرجيلة.
 -3معرفة رأي الدىن يف مسألة التدخني والنرجيلة يف ضوء رأي املفسرين
املعاصرين واملتقدمني.
 -4تقدمي العديد من احللول واملقرتحات من اجل احلد من هذه الظاهرة.
 -5عموم الفائدة على الشباب والشيوخ.
 -6تلبية احلاجة امللحه للمكتبة من أجل املزيد من الدراسات املختلفة عن
ظاهرة التدخني.
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أهداف البحث-:
وفيما يتعلق ابألهداف الرامية من وراء هذا البحث فيتضح من خالل
اآليت:
 -1جتميع العديد من املعلومات عن التدخني
وأنواعه والنرجيلة وأنواعها
 -2حتليل املعلومات واإلستبياانت.
 -3الوقوف على آراء بعض املفسرين القدامى
واملعاصرين.
 -4توضيح حجم مشكلة التدخني والتدخني يف اجملتمع القطري.
-5
أسئلة البحث-:
ما التدخني والنرجيلة،وما هي أهم أنواعهما؟
 -1ما الدوافع اليت تؤدي إىل التدخني والنرجيلة؟
 -2ما اآلاثر النامجة عن تعاطي التدخني
والنرجيلة؟
 -3ذكر حكم اإلسالم يف ظاهرة التدخني والنرجيلة؟
 -4ما املقرتحات للحد من مشكلة التدخني؟
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الدراسات السابقة-:
فيما يلي من هذه الدراسة نذكر جهود لبعض الفضالء الذين قاموا ببعض
الدراسات املتعلقة مبوضوعنا ،وقد أشار إىل هذه الدراسات بعض الباحثني،
فنقتبس منها ما تيسر:
(-1حممود الزهار)364
هذه الدراسة بعنوان ( التدخني بقطاع غزة) ،وقامت هذه الدراسة
على ثالثة مناطق ،ومل تقم الدراسة على عينة واحدة فقط بل قامت
الدراسة على عديد من العينات من أصحاب احلرف املختلفة والطالب،
وتوصلت الدراسة إىل العديد من النتائج:
 -1ميثل عينة املدخنني حوايل  48094من إمجايل العينات اليت قامت هبا
الدراسة.
 -2ميثل نصيب الفرد من اإلستهالك اليومي للسيجارة حوايل .19.12
 -3التأكيد على ظاهرة التدخني منذ سن مبكرة ( حوايل  )14سنة.
 -4نسبة الطالب املدخنني من إمجايل العينة حوايل .%33.63

( -2جمدي حبيب ) 365
 364الزهار  ،حممود  ،التدخني بقطاع غزة ،العالقات العامة اجلامعة اإلسالمية ،1985 ،ص .68-24
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هذه الدراسة بعنوان ( سلوك وطرق اإلقالع عن التدخني واالرتداد
إليه) ،قام الباحث ابلدراسة على عينة من طالب جامعة القاهرة وجامعة
عني ألس من أجل الوقوف على أهم يزات الشخصية اليت تنجذب إىل
التدخني،والتعرف على انسب مناخ مهيأ جلذب الطالب إىل التدخني
وتوصل الباحث إىل النتائج التالية:
 -1وجود حالة من القلق الدائم وقلة الثقة ابلنفس لدى الطالب الذين
يعانون من اإلفراد يف التدخني.
 -2توصل الباحث إىل الوقوف على العديد من األسباب والعوامل البيئية
اليت تدفع الطالب إىل التدخني.
 -3تؤثر شخصية الطالب بصورة أساسية على اإلقدام أو االبتعاد عن
التدخني.
 (-3دراسة حسن أبو طويلة )366:
هذه الدراسة حتمل عنوان ( التدخني ) ،وقام الباحث إبجراء البحث
على عينة من املدخنني يف قطاع غزة ،وتوصل إىل أهم النتائج املرتتبة على
التدخني وقام بتقدمي العديد من املقرتحات اهلامة من أجل اإلقالع عن
التدخني:وتوصل الباحث إىل النتائج اآلتية:
 2حبيب ،جمدي ،سلوك التدخني وطرق اإلقالع  ،دراسات تربوية ،رابطة الرتبية احلديثة ،العدد ،1993 ،51
.143-118
-3أبو طويلة ،حسن ،التدخني ،محاية اإلنسان الفلسطيين من خطر التدخني ،وقائع اليوم الدراسي املنعقد يف
عزة ،عزة ،مايو ،1997ص .22
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 -1نسبة املدخنني من إمجايل عينة الدراسة حوايل .%48.28
 -2استهالل الفرد من السجائر يوميا يرتاوح حوايل  30.38سيجارة
للذكور،أما اإلانث فحوايل  15سيجارة يف اليوم.
 -3ينفق الفرد من العينة على السجائر حوايل  % 38.06سنواي.
 -4وجود عالقة عكسية مابني التدخني وارتفاع مستوى التعليم،فكلما
أرتفع مستوى التعليم كلما قلت أنتشار ظاهرة التدخني والعكس
صحيح .
 -5عبد العال)367
هذه الدراسة حتت عنوان ( أسباب ودوافع تدخني السجائر)،قام
الباحث ابلدراسة على عينة عشوائية من مدخين السجائر أبعمار
خمتلفة يف مدينة القاهرة ،من أجل الوقوف على األسباب األساسية
لالستهالك الزائد ملختلف أنواع السجائر ،ومعرفة العديد من املتغريات
احملددة الستهالك نوع معني من السجائر،كما هدفت الدراسة إىل
التوصل لألسباب الدافعة الستهالك السجائر،والوقوف على املوانع اليت
تعيق األفراد الذين لدىهم العديد من احملاوالت من أجل اإلقالع عن
التدخني بشكل عام.وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية:

 - 367عبدالعال  ،حممد  ،أسهل طريق إىل اإلقالع عن التدخني  ،اجلمعية العلمية الطبية  ،القاهرة،1989 ،
ص.24
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 -1حوايل  %13.6من إمجايل حجم عينة البحث بدؤوا التدخني يف
سن مبكرة من حوايل( )12-7سنة،وإن نسبة  %4.2بدئوا
التدخني يف سن(  )18-13سنة.
 -2يعترب حب االستطالع من أهم الدوافع األولية اليت جتذب اغلب
الشباب إىل التدخني ألول مرة ،حيث كانت النسبة األولية %49
من إمجايل العينة قاموا ابلتدخني من أجل التجربة ألول مرة.
 -3هناك العديد من األشخاص الذين جيهلون األسباب احلقيقة اليت
جتعلهم يقبلون على التدخني،ومثلت هذه الفئة نسبة حوايل
 %12.4من إمجايل العينة.
 -4بلغت نسبة املدخنني الذين يعرفون جيدا األضرار النامجة عن
التدخني حوايل  %89من إمجايل عينة البحث.
(-5دراسة بريطانية)368:
هذه الدراسة حتت عنوان ( األسباب املؤدية إىل التدخني عند
الذكور واإلانث) ،هدفت الدراسة إىل الوقوف على أهم األسباب اليت

تدفع الشباب إىل التدخني ،وقام الباحث ابلدراسة على عينة تتكون من
حوايل  25رجل و 35إمراة ،من أعمار خمتلفة ،وقام الباحث ابملتابعة
الدقيقة لعينات البحث ملدة  48ساعة متواصلة،مع القياس املستمر
- Ralf Dolfeeno (2002) : " Reasons of smoking among males

and females smokers "University of California
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للضغط وتسجيل معدل االنفعال لدى عينات البحث،ومن أهم النتائج
املرتتبة على هذه الدراسة التايل:
-1الرجال أكثر إقداما على التدخني عن النساء يف حاالت التوتر والقلق.
 -2اندفاع النساء حنو التدخني يف حاالت السعادة على عكس الرجال.
-3التوتر والغضب واالنفعال من أهم األسباب الدافعة للتدخني عند كال
من اجلنسني.
-4استخدام العديد من األساليب الفاعلة واهلادفة من أجل احلد من
التدخني من خالل نشر الوعي الصحي بكيفية السيطرة على املشاعر
السلبية لدى األفراد من كال اجلنسني ا يقلل من االندفاع حنو التدخني.
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املبحث األول :تعريف التدخني وأهم أنواعه
الت دخني ظه ر ألول م رة يف أمريك ا من ذ أكث ر م ن أل ف ع ام ،مث انتش ر
بع د ذل ك وانتق ل إىل أل ال أمريك ا ح ىت تداول ه اهلن ود احلم ر ،ولق د ذك ر
كريس توفر كوملب وس،أن اهلن ود الق اطنني جل زر الك ارييب ي دخنون التب غ ،وق ام
369
السفري الفرنسي إبطالق اسم النيوكتني عليه.
وانتش ر الت دخني بش كل كب ري يف بداي ة الس تينات،وازداد اإلقب ال علي ه م ن
قبل مجيع شرائح اجملتمع صغارا وكبارا نساء ورجاال.
املطلب األول :مفهوم التدخني:
تعريـ ــف التـ ــدخني يف اللغـ ــة :370الت دخني أييت م ن
الفعل دخن ،دخوان ،والدخان إذا سطع وتوهج.
املعين االصطالحي للتدخني 371:هو القيام إبشعال

أي ش خص م ا للس يجارة أو ألي م ادة أخ رى مث ل

- 369عبد اهلادي ،أمحد ،أسباب ودوافع تدخني السجائر ،مكتبة اجلامعة ،القاهرة ،1990 ،ص .14
- 370منظور ،ابن ،لسان العرب ،ج ،2دار املعارف  ،ص .1344
371

.44

 -البعلبكي ،منري ،1992 ،املنجد يف اللغة واإلعالم ،الطبعة الثالثة ،لبنان ،بريوت ،دار املشرق ،ص
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الغلي ون أو عملي ة امتص اص ال دخان الن اتج ع ن القي ام ابش تعال ه ذه
السيجارة،مث القيام إبخراجه سواء عن طريق الفم أو عن طريق األنف.
التبغ :يعرف التبغ على أنه الدخان ويعترب التبغ نوع م ن أن واع النب ااتت
اليت تنتشر يف أمريكا ،ويتكون التبغ من مادة س امة ،وتش تق كلم ة التب غ م ن
كلم ة اتابغ و ،وه ذه الكلم ة تع ين جزي رة مش هورة يف اخلل يج املكس يكي،
واختل ف املؤرخ ون عل ى أص ل كلم ة التب غ فم نهم م ن
يرى أهنا خت ص اهلن ود احلم ر وم نهم م ن ي رى أن ه ن وع
من أنواع الفصيلة البازجنانية السامة.

املطلب الثاين :مكوانت دخان السجائر:372
تتكون السيجارة من العديد من املكوانت املختلفة هي كالتاىل:
 -1نس بة  %2.5-1غ از أول أكس يد الكرب ون وه ذا الغ از م ن الغ ازات
السامة اليت تتصاعد عند إشعال السيجارة.
 -2نسبة  %15-5غاز اثين أكسيد الكربون.
 -3العدي د م ن األمح اض الطي ارة مث ل مح ض
الليموني ك ومح ض الفين ول)Phenol
372

.33

-عبد احلميد ،علي حسن ،1984 ،حكم الدين يف التدخني ،األردن ،عمان ،املكتبة اإلسالمية ،ص
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(ومحض االكسإلىك واخلليك والبنزويك.
 -4نس بة  2جم م م ن م ادة الغ ول يف ك ل س يجارة وه ي م ن امل واد ش ديدة
التهيج.
 -5م ادة البين زوبرين وتعت رب ه ذه امل ادة م ن املس ببات االساس ى جلمي ع
أمراض السرطاانت.
 -6نسبة  %8من إمجايل وزن التبغ يف السيجارة مادة Nicotine
 -7نسبة  %17 -11من الوزن اإلمجايل للتبغ مادة القطران)(Tar
 -8نسبة  %75من إمجايل حجم التبغ غاز النيرتوجني.
 -9نسبة حوايل  %0.04كربيتيد اهليدروجني وهذا الغ از ين تج م ن خ الل
احرتاق املواد الزإللية املكونة للسيجارة واليت حتتوي على م ادة الكربي ت
السامة.
 -10غاز سيانيد اهليدروجني وهو من اشد الغازات السامة.
 -11وج ود خب ار امل اء نتيج ة للرطوب ة املوج ودة يف م ادة التب غ وتك ون
موجودة عند منطقة اجلمرة عند إشعال السيجارة.
 -12مادة البولونيوم اليت تنتج نتيجة الحرتاق السيجارة.
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النرجيلة -:النرجيلة هي نوع من أنواع التدخني
وتسمى الشيشة أو األرجيلة ،واملكوانت األساسية
للنرجيلة هي املدبس مث العجمي وأخريا نوع من أنواع
املعسل الذي أصبح ابلعديد من النكهات يف اآلونة
األخرية وهذا املعسل يتكون من حوايل  %0.5من
مادة التبغ الذي حيتوي على حوايل  %0.5من
النيكوتني ابإلضافة إىل أول أكسيد الكربون السام،
ويضاف إىل النرجيلة املعسل من اجل ختفيف الطعم املر للتبغ ،ويف اآلونة
األخرية أصبح يضاف للمعسل مادة اجلليسرين ،وكذلك العديد من
املكسبات الطعم،ابإلضافة إىل مكون أساسي يف املعسل وهو
القطران،الذي يسبب العديد من األمراض السرطانية اخلطرية اليت تؤدي إىل
الوفاة.
املطلب الثالث :مشاعر الناس مع بيان أنواع التدخني النرجيلة-:373
م ن خ الل مالحظتن ا لش رائح خمتلف ة م ن الن اس يف كيفي ة تن اوهلم هل ذه
الظ اهرة األس باب اخلفي ة وراء تعاطيهم ا وكيفي ة تفس ريهم هل ذه العملي ة تب ني
لنا مجلة من اآلراء واإلنطباعات نذكر منها ما يلي:

 - 373ربيع ،عطا هللا وغرية .1997 ،الصحة العامة وحكاية البيئة ،األردن ،عمان ،جامعة القدس املفتوحة.
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 -1الت دخني اإلجتم اعي النفس ي :م ن
أج ل إظه ار املظ اهر األولي ة للرجول ة
وحتمل املسئولية أمام األصدقاء.
 -2التدخني اإلحساسي :وهذا الن وع م ن
التدخني يشعر خالل ه امل دخن بنش وة وس عادة كب رية نتيج ة قيام ة بعملي ة
التدخني.
 -3الت دخني االس رتخائي  :وه ذا الن وع م ن الت دخني م ن أكث ر أن واع
الت دخني ش يوعا حي ث أن امل دخن يش عر بل ذة عن د القي ام ابلت دخني يف
فرتات االسرتخاء.
 -4الت دخني املس كن ،وه ذا الن وع يلج ا إلي ه الكث ري م ن األش خاص م ن
أجل التخلص من الضغود النفسية اليت يقع حتتها.
 -5الت دخني املنش ط:وه و الت دخني ال ذي يعتق د بع ض األش خاص أن
قي امهم ابلت دخني أثن اء العم ل يزي د م ن الرتكي ز وس رعة القي ام ابألعم ال
املختلفة.
 -6الت دخني اآلىل األوتوم اتيكي  :ويع رف ه ذا الن وع م ن الت دخني أبس م
الت دخني املتسلس ل أو سلس لة الت دخني ،حي ث يق وم امل دخن إبش عال
الس يجارة الثاني ة قب ل االنته اء م ن الس يجارة األوىل ،وه ذا الن وع م ن
وجه ة الط ب النفس ي أييت نتيج ة لفع ل م نعكس أو ميكنن ا الق ول إن ه
إدم ان إىل درج ة اس تحالة اإلس تغناء عن ه .ومن اذج م ن ه ؤالء امل دخنني
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جن دهم يف ش هر رمض ان املب ارك عن دما يفط رون عل ى إش عال الس يجارة
بدل املاء أو التمر أو الطعام!!؟
فكما رأينا آنفا هي هي انطباعات وتفسريات بعض الناس لعملية التدخني.
ويف املبح ث ال ذي يل ي ه ذا س نرى األس باب املؤدي ة إىل تع اطي الت دخني
والشيشة.

571

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

املبحث الثاين :أسباب تعاطي التدخني
وأم ا ابلنس بة لألس باب املؤدي ة إىل الت دخني ف يمكن
أمجاهلا فيما يلي:
(-1أسباب شخصية)

374

 يعت رب التقلي د م ن أه م األس باب ال يت ت دفع كث ريا م ن امل راهقني إىل
اإلق دام عل ى الت دخني ،ف املراهق يف ه ذه الف رتة يك ون لدي ة العدي د
من املشاعر السلبية اليت حياول تعويضها أبن يشعر نفس ه أبن ه رج ل
كبري وليس طفال صغريا ،ل ذا يلج أ إىل تقلي د اآلابء ،وك ذلك يتخ ذ
م ن معلمي ه يف املدرس ة ق دوة ل ه يف الت دخني مث يق وم بنقله ا إىل
أصدقائه يف املدرسة.
 بعض املعتقدات اخلاطئة لدى كثري من الش باب تدفع ه إىل اإلعتق اد
أن الت دخني يزي د م ن ق درة الش اب عل ى القي ام ابألنش طة املختلف ة
والعمل اجلاد.

 374البار ،حممد علي ،1980 ،التدخني وأثره علي الصحة ،السعودية ،جدة ،الدار السعودية للنشر والتوزيع.
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(-2أسباب نفسية)

 بع ض املش اعر الس لبية ال يت تس يطر عل ى العدي د م ن األف راد نتيج ة
للعدي د م ن الض غود وع دم ق درهتم عل ى مواجه ة مش اكلهم ق د
يلجأؤون إىل التدخني كوسيلة من وسائل اهلروب.
 الفشل من أهم الدوافع اليت تدفع الشباب إىل التدخني وعدم وج ود
ح افز للعم ل وحتقي ق ال ذات فيص بح الش اب س لبيا مس لوب اإلرادة
عبدا للسيجارة.
 ع دم وج ود ال وازع ال ديين ل دى ش رحية كب رية م ن الش باب ا ي ؤدي
هب م إىل دخ وهلم يف مرحل ة خط رية
من مراحل اإلدمان.
 وال ننس ى أن الت دخني والنرجيل ة
ل دى بع ض ه ؤالء الش باب وغ ريهم
هو استمرار لعملية وظاهرة الطفولة لديهم من حيث مص الدخان،
فه ؤالء عن دما ميتص ون ال دخان يع ودون ب ذاكرهتم إىل أايم الطفول ة
ض ع .ه ذه
عن دما ك انوا ميتص ون ي دي أمه اهتم و ه م ال يزال ون ر ّ
العملية جندها عن د األوالد الص غار يف الص فوف األوىل م ن الدراس ة
عن دما ميتص ون رؤوس األق الم الرصاص ية .ويف املراح ل األوىل م ن
أعمارهم  4-3سنوات ميتصون أصابعهم..وهكذا.
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(-3أسباب اجتماعيه)

 أتث ر العدي د م ن الش باب ابلرتبي ة والق يم األس رية البعي دة ع ن الق يم
اإلس المية ،وال يت ت زرع ف يهم عملي ا تع اطي ه ذه الع ادة اخلبيث ة .ف إذا
ك ان األب م دخنا أو األم مدخن ة س نجد أن األطف ال س يتأثرون
بسلوكيات األسرة بشكل كبري.
 الظروف اإلجتماعية واالقتصادية السيئة اليت يعاين منها قطاعات
كبرية من اجملتمع ا يلجا هؤالء الشباب إىل التدخني كوسيلة
للرتويج عن النفس.
 الصحبة السيئة ورفقاء السوء من أهم األسباب اليت تؤدي إىل
انتشار ظاهرة التدخني والشيشة بشكل كبري يف اجملتمع القطري.

 كما ال ننسى أن الفرا القاتل والرتف املايل لدى هؤالء وعدم
حتمل أي مسؤولية مالية أو دنيوية جتاه أسرهم تدفعهم إىل قضاء
أوقاهتم وصرف أمواهلم دون أدا مباالة.
وال ننسى دور املقاهي للتدخني والشيشة السليب الذي يدفع هبؤالء الشباب
إىل التجمع يف مثل هذه األوكار املتعفنة من رحية التدخني والشيشة القاتلة،
رمبا إبليس امللعون يعجز عن مقاومتها أو الدخول إليها ومشاركتهم فيها.
فينبغي على املسؤولني واملعنيني اختاذ قرارات صارمة وتدابري الزمة ملنعها.
لقد لوثوا البيئة اليت نعيش فيها ،ولوثوا اهلواء النقي الطلق الصايف .فإذا كان
من حقهم التدخني وتعاطي النرجيلة كما يزعمون! فإن من حقي أيضا شم
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اهلواء الطلق النقي الصايف اخلايل من هذه السموم والروائح الكريهة ،فما
هلؤالء القوم ال يكادون يفقهون حديثا؟!
املبحث الثالث :اآلاثر املرتتبة على التدخني
أما اآلاثر السلبية املرتتبة على التدخني فيكمن
إمجاهلا فيما أييت:
 -1اآلاثر االقتصادية:375
اخلس ائر املادي ة الطائل ة نتيج ة اس تنزاف كث ري م ن امل ال ال الزم لش راء

الت دخني ،حي ث يلج أ كث ري م ن الن اس
املتع اطني للت دخني والنرجيل ة وكث ري م ن
الش باب إىل إُه ال دراس ته وإنف اق مجي ع أموال ه
على التدخني.
خس ائر مادي ة كب رية للمؤسس ات الص حية والدول ة نتيج ة اإلنف اق

عل ى ع الج األم راض الناجت ة ع ن الت دخني والنرجلي ة ،فه ذا األم ر دف ع
ابلدول ة إىل ختص يص ج زء كب ري م ن امليزاني ة العام ة م ن أج ل ع الج
املرضى.

 - 375السيار ،عائشة ،أخطار التدخني ،مطبعة بنك ديب اإلسالمي ،اإلمارات العربية املتحدة ، ١٩٨٨ ،ص
575

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

ض عف إنتاجي ة العام ل امل دخن

واملش يش وفقدان ه لإلخ الص يف العم ل
نتيجة لتدهور احلالة الصحية له.
 -2اآلاثر الصحية:
أثبت الدراسات وتقارير منظمة الصحة العاملية ،ودراسات الباحثني من
خمتلف البالد ومبختلف اللغات أن السيجارة و حنن نضيف النرجيلة أيضا
أن فيها حوايل أربعة آالف مادة ضارة بصحة اإلنسان فوجدوا أن التدخني
يؤدي إىل:
 اإلصابة أبمراض القلب وتكرر اجللطات الدموية يف القلب ا يؤدي
إىل الوفاة.
 اإلصابة ابلعديد من أنواع السرطاانت اخلاصة
ابلرئتني نتيجة وجود العديد من املواد السامة.
اإلص ابة بس رطان املع دة وس رطان املثان ة

وسرطان الفم واألسنان واحلنجرة.376
اإلخ الل الش امل حباس ة البص ر حي ث يعم ل الت دخني عل ى التقلي ل

م ن ح دة اإلبص ار وفق دان التميي ز ب ني خمتل ف األل وان ،وتقل ص رهي ب
 - 376حمفوظ  ،حممد مجال الدين  ،الرتبية اإلسالمية للطفل واملراهق  ،دار االعتصام  ،بريوت ،ص ٢.
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يف الش رايني املغذي ة لألعص اب يف الع ني ،ف ال تس تطيع ه ذه األعص اب
القيام بوظيفتها.
 الضعف العام للصحة وفقدان
اللياقة البدنية للمدخنني.


الشيخوخة املبكرة للرجل أو املرأة.

 -4أثر التدخني والنرجيلة على املستوى األخالقي للمدخنني
إن تع اطي الت دخني والنرجيل ة ي دفعان الش باب
إىل اإلدم ان وتع اطي املخ درات وخمتل ف أن واع
املس كرات .377.حي ث تعت رب اجللس ات األوىل
للت دخني أو النرجيل ة جلس ات س هر وف رح وم رح و تب ادل أط راف احل ديث
للقض ااي املختلف ة هل ا عالق ة حبياتن ا الفردي ة والزوجي ة واألس رية واإلجتماعي ة.
حي ث يس مع امل دخن قصص ا مرهب ة ومرعب ة للمش اكل األس رية والعن ف
األس ري وكيفي ة ال تخلص منه ا ،فس رعان م ا خيط ر عل ى ابل احلاض رين أن
امللج أ واملنج ى ه و اللج وء إىل ع امل املخ درات للحص ول عل ى الس كن
النفسي والروحي .فمن هنا تبدأ الرحلة إىل املخدرات.
 - 377محدان ،عبد هللا ،التدخني أخطر آفات القرن العشرين )جملة رحيانة ،القدس)،1994 ،ص. 22
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إن الوقوع يف شباك التدخني والنرجيلة جير صاحبه أو صاحبها إىل
اإلسرتس ال يف احل ديث والغ زل و املعاكس ات للنس اء والبن ات يف
تلك اجملالس حيث تعج نلك املقاهي ابللغ و والله و ،وهللا املس تعان
وإىل هللا الشكوى.

-4أثر التدخني على املستوى التحصيلي للمدخنني:
 التدخني مشوش للتفكري نتيجة
وج ود العدي د م ن امل واد الس امة
واملخ درة ب ه ا ي ؤدي إىل خت دير
امل خ ،378غ ري أن ه ذه املس ألةرمبا
حتت اج من ا حبث ا ودراس ة أخ رى للتأك د م ن ه ذه احلقيق ة ،ألن م ا ه و
مشاع عند املدخنينهو خالف ذلك ،حبجة أنك لو تقدمت أبي س ؤال
ألي م دخن س يقول أبن الرتكي ز الفك ري ي زداد أكث ر عن دما تك ون
السجارة فمي! و البعض اآلخر ي ذهب إىل أبع د م ن ذل ك ق ائال إن ه ال
يعرف التفكري إال يف األجواء الضبابية من الدخان!

378

عاصي  ،حسن  ،كيف تبطل التدخني  ،د  ٥دار األندلس  ،بريوت  ، ١٩٦٦ ،ص ٢
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ب -آاثر التدخني على غري املدخنني:
-1يع رف ه ذا األث ر ب  :الت دخني ابإلك راه أو م ا يس مي
ابلت دخني الس ليب ،نظ را النتق ال ال دخان الن اتج ع ن
احرتاق السيجارة إىل احمليطني ابملدخن.
 -2ت زداد اخلط ورة عل ى احمليط ني ابمل دخن يف األم اكن
املغلق ة ويف وس ائل النق ل الع ام ،نتيج ة المتص اص غ ري
املدخنني أكثر من  % 40من الغازات الس امة اخلارج ة
من دخان السيجارة املتمثل يف النيكوتني.
-3إص ابة أبن اء امل دخنني الص غار ابلعدي د م ن األم راض مث ل النزل ة الش عبية
والته اب احلل ق والل وزتني ،وق د ي ؤدي يف ح االت الرض ع إىل اإلص ابة
اباللتهاب الرئوي.
 -5ح االت عدي د م ن اإلجه اض لزوج ات امل دخنني أو النس اء امل دخنني
أنفس هم نتيج ة لتس رب الني وكتني إىل دم اجلن ني ا
يسبب له العديد من التشوهات.
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ج -آاثر التدخني على البيئة العامة:379
كما ال يسلم احلجر وال الش جر م ن ش ر الت دخني فض ال ع ن اإلنس ان،
فقد أشارت الدراسات وأثبتت أن الدخان الناتج عن السجائر:
 -1يعت رب م ن أه م مس ببات تل وث اهل واء
وتلوث البيئة.
-2خ روج نس بة عإلى ة م ن غ از أول أكس يد
الكرب ون عن د اح رتاق الس يجارة وه و م ن
الغ ازات الس امة ،وه ذه النس بة اك رب م ن
املنبعثة من عوادم السيارات.
-3الت أثري الض ار عل ى امل وارد الطبيعي ة نتيج ة قط ع العدي د م ن األش جار
وحرقها من اجل القيام مبعاجلة التبغ.

 - 379حسين  ،حسن  ،رحلة مع السيجارة  ،مركز األهرام للرتمجة والنشر  ،القاهرة  ، ١٩٩٢ ،ص ٧
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املبحث الرابع :التأصيل القرآين ورأي املفسرين املعاصرين واملتقدمني
يف هذا املبحث سيتم مناقشة مسألة وضرر التدخني والنرجيلة من
الرؤية القرآنية ،أي استقراء اآلايت اليت تنص على تناول وأكل الطيب أو
الطيبات من املأكوالت واملشروابت واجتناب اخلبيث أو اخلبائث من
املطعومات واملشروابت مع رؤية تفسريية لتك اآلايت .هذه الرؤية ستكون
مبنية ومؤصلة على آراء وجهود املفسرين القدامى أوال مث آراء وجهود
املفسرين املعاصرين اثنيا ملعرفة حكم التدخني والنرجيلة من خالل استنباد
األحكام املتعلقة ابلتدخني والنرجيلة.
إن الغالب على الظن بطبيعة احلال فإن املفسرين املتقدمني ال يتوقع
منهم بيان حكم الدخان والنرجيلة صراحة! ألهنما مل يكتشفا إال يف آخر
القرن العاشر اهلجري ومل تكن هذه النبتة قد اكتشفت يف أزماهنم كما تشري
بعض الدراسات والبحوث .وإمنا الذي نتوقعه من املفسرين القدامى هو
التقعيد للقواعد الشرعية والتأصيل هلا من عموم النصوص القرآنية اليت حترم
الضرر ابلنفس والعقل واملال والدين وكيفية وبيان حقيقة املطعومات
واملشروابت اخلبيثة واملضرة .هذا هو املتبادر واملنتظر من املفسرين القدامى
الذين عاشوا قبل ظهور هذه النبتة ،أي نبتة " التنت أو التبغ أو الدخان
وملحقاهتما مثل النرجيلة بكافة أنواعها.
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وأما ابلنسبة املفسرين املعاصرين فإن املأمول واملنتظر منهم هو ربط
وبيان حكم الدخان والنرجيلة وفق ما مت التوصل إليه من النتائج العلمية
القطعية والثابتة يف عامل الطب والبحوث واإلكتشافات ألضرار وخماطر
الدخان والنرجيلة يف كافة اجملاالت؛ سواء الصحية منها أو اإلقتصادية أو
اإلجتماعية .فاملتوقع من املفسرين املعاصرين هو ربط تلك اآلايت أو
النصوص القرآنية العامة واليت حترم قتل النفس أو إهالكها أو تبذير املال
وإسرافه يف األوجه اليت ال ترضي هللا رب العاملني؛ أي ربطها مبسألة
التدخني والنرجيلة مث القيام بعملية القياس واملقارنة ألضرار هذه النبتة أو
التنت أو الدخان بتلك اآلايت املباركة.
وحىت ال نستبق اآلوان فإننا أوال نقوم بعرض واستقراء تلك اآلايت القرآنية
اليت فيها إشارة إىل بيان احلالل أو الطيبات من املأكوالت واجتناب احلرام
أو اخلبيث وغري الطيب من املأكوالت ،مث ننظر اآلن إىل آراء هؤالء
املفسرين رمحهم هللا تعاىل.
املطللب األول :النصوص القرآنية املتعلقة هبذا الشأن
قال هللا تبارك وتعاىل:
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
يم
﴿ اي أي ها الرسل كلوا من الطهيّبات و ْاعملوا صاحلًا إِّين مبا ت ْعملون عل ٌ
﴾[املؤمنون] ٥١:
﴿ ي ْسألونك ماذا أ ِح هل هل ْم ق ْل أ ِح هل لكم الطيبات﴾ [املائدة]٤ :
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﴿ الْي ْوم أ ِح هل لكم الطهيِّبات وطعام اله ِذين أوتوا الْ ِكتاب ِحلٌّ لهك ْم وطعامك ْم ِحلٌّ
ههل ْم ﴾[.املائدة]٥ :
﴿ اله ِذين ي تهبِعون الهرسول النِ ه ِ ِ ِ
واب ِعنده ْم ِيف الت ْهور ِاة
هيب ْاأل ّم هي الهذي جيدونه مكْت ً
اإل ِجن ِيل أيْمرهم ِابلْمعر ِ
وف وي ْن هاهم ع ِن الْمنك ِر و ِحيل هلم الطهيِب ِ
و ِْ
ات وحيِّرم علْي ِهم
ْ
ّ
ْ
اخلبائِث﴾[...األعراف]١٥٧ :
ْ
اخلبِ ِ
يث ﴾[املائدة]١٠٠ :
اخلبِيث والطهيِّب ول ْو أ ْعجبك كثْ رة ْ
﴿ قل هال ي ْست ِوي ْ

اَّللِ الهِيت أخرج لِعِب ِادهِ والطهيِب ِ
ات ِمن الِّرْزِق ق ْل ِهي لِله ِذين آمنوا
﴿ ق ْل م ْن حهرم ِزينة ه
ْ
ّ
احلي ِاة الدنْيا خالِص ًة ي ْوم الْ ِقيام ِة ﴾ [األعراف]٣٢ :
ِيف ْ
ِ ِ
يما﴾ [النساء]٢٩ :
...﴿ وال ت ْقت لوا أنفسك ْم إِ هن ه
اَّلل كان بك ْم رح ً
اَّلل [ ﴾...اإلسراء]٣٣ :
﴿ وال ت ْقت لوا النه ْفس الهِيت حهرم ه

ِ
﴿ وأ ِنفقوا ِيف سبِ ِيل هِ
ههلك ِة [ ﴾ ...البقرة] ١٩٥ :
اَّلل وال ت ْلقوا ِأبيْديك ْم إِىل الت ْ

فكما هو املتبادر والواضح من النصوص القرآنية السابقة أن تلك اآلايت مل
تشر المن قريب وال من بعيد إىل بيان حكم التدخني أو النرجيلة
املطلب الثاين :رؤية املفسرين القدامى
وأما ابلنسبة للمفسرين وكيفية تناوهلم ابلشرح والتفسري تلك اآلايت
املتعلقة ابملأكوالت واملشروابت ،فقد رأيناهم قد ذهبوا مذاهب شىت يف
تفاسريهم ،سواء املتقدمون منهم أو املعاصرون .آثرت الشروع ابملتقدمني
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متشيا مع املنهجية املوضوعية والعلمية ،مث عقبت ابملتاخرين عسى لعل هللا
يهدينا إىل معرفة وجه احلق يف هذه املسألة.
 قال اإلمام بن كثري ( املتوىف  774ه ) رمحه هللا يف تفسريه لقوله
تعاىل﴿ :اله ِذين ي تهبِعون الهرسول النِ ه ِ ِ ِ
واب ِعنده ْم
هيب ْاأل ّم هي الهذي جيدونه مكْت ً
اإل ِجن ِيل أيْمرهم ِابلْمعر ِ
ِيف الت ْهوراةِ و ِْ
وف وي ْن هاه ْم ع ِن الْمنك ِر و ِحيل هلم
ْ
الطهيِب ِ
اخلبائِث ﴾[...األعراف]١٥٧ :
ات وحيِّرم علْي ِهم ْ
ّ
ما نصه:

"  ...وقوله ﴿و ِحيل هلم الطهيِب ِ
اخلبائِث ﴾ أي حيل
ات وحيِّرم علْي ِهم ْ
ّ
هلم ما كانوا حرموه على أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائل واحلام -
أنواع من األنعام والبهائم  -وحنو ذلك ا كانوا ضيقوا به على أنفسهم،
وحيرم عليهم اخلبائث ،قال علي بن أيب طلحة عن ابن عباس :كلحم
اخلنزير والراب وما كانوا يستحلونه من احملرمات من املآكل اليت حرمها هللا

تعاىل .قال بعض العلماء فكل ما أحل هللا تعاىل من املآكل فهو طيب
انفع يف البدن والدين وكل ما حرمه فهو خبيث ضار يف البدن والدين
 ،...إال أن املرجع يف حل املآكل اليت مل ينص على حتليلها وال حترميها
إىل ما استطابته العرب يف حال رفاهيتها وكذا يف جانب التحرمي إىل ما
استخبثته وفيه كالم طويل "...

380

فكما هو مالحظ وواضح من كالم اإلمام ابن كثري رمحه هللا أن اآلية
الكرمية تبني حال العرب املشركني واليهود والنصارى من بين إسراءئيل الذين
380
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تالعبوا أبحكام شرع هللا املنزل على موسى وعيسى عليهما السالم يف
التحليل والتحرمي من املأكوالت واملشروابت وأحكام املعامالت مثل الراب
وغريه ،فأراد هللا عز وجل أن يبني للناس أمجعني العرب وأهل الكتاب
خاصة أن أحكام الشريعة احملمدية واإلسالمية فيما يتعلق ابملأكوالت
واملشروابت هي ذاهتا اليت تنزلت يف الشريعة املوسوية والعيسوية يف التوراة
واإلجنيل؛ ولكن بنو إسرائيل غريوا و بدلوا ذلك.
وأيضا ال ننسى أن اإلمام بن كثري أشار إىل مسألة مهمة جدا يف تفسريه
أال وهي :التقيد ابلعرف وما تعارف عليه الناس يف حتديد الطيب
واخلبيث ،وأن املعول واملرجع يف حل األكل واملشرب يف حال عدم
التنصيص على حلها أو حرمتها هو :ما استطابته العرب يف حال
رفاهيتها والتحرمي هو ما استخبثته العرب .فكالم اإلمام ابن كثري رمحه
هللا يف غاية األُهية فتأمل رمحك هللا ،فكأنه أراد أن يقول لنا حىت أن
التدخني وأخوات التدخني مثل النرجيلة واملخدرات واخلمور مبختلف
أنواعها وأمسائها فإن املعول فيها هو ما تسطيبه العقول والفطر السليمة من
العقالء ،فما طاب منها جاز وما خبث ال جيوز.
 وقال اإلمام أبو حيان ( املتوىف  745ه ) رمحه هللا يف
ِ
هيب ْاأل ِّم هي
احمليط لقوله تعاىل﴿ :الهذين ي تهبِعون الهرسول النِ ه
اإل ِجن ِيل أيْمرهم ِابلْمعر ِ
واب ِعنده ْم ِيف الت ْهوراةِ و ِْ
وف وي ْن هاه ْم ع ِن
ْ
مكْت ً
الْمنك ِر و ِحيل هلم الطهيِب ِ
اخلبائِث﴾[...األعراف:
ات وحيِّرم علْي ِهم ْ
ّ
:]١٥٧
تفسريه البحر
اله ِذي ِجيدونه
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قال أبو حيان:
حرم عليهم من األشياء الطيبة كالشحوم
" ...وقال
الزخمشري  :ما ي
ّ

وغريها أو ما طاب يف الشريعة ،واللحم ا ذكر اسم هللا عليه من الذابئح
وما خال كسبه من السحت انتهى - .يعين كالم اإلمام الزخمشري  -وقيل
 :ما كانت العرب حترمه من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام ،واستبعد أبو
وحيل هلم احمللالت.
عبد هللا الرازي قول من قال  :إهنا احملليالت لتقديره ي
قال وهذا حمض التكذيب  ،وخلروج الكالم عن الفائدة ألان ال ندري ما
أحل لنا وكم هو قال  :بل الواجب أن يراد املستطابة حبسب الطبع ألن
ّ
احلل فدلت اآلية على أن كل ما
تناوهلا يفيد اللذة واألصل يف املنافع ّ
تستطيبه النفس ويستلذه الطبع حالل إال ما خرج بدليل منفصل﴿ .
اخلبائِث﴾ قيل  :احملرمات  ،وقيل  :ما تستخبثه العرب
وحيِّرم علْي ِهم ْ
كالعقرب واحلية واحلشرات  ،وقيل  :الدم وامليتة وحلم اخلنزير.381 " ...
فكما هو مالحظ أيضا من كالم اإلمام ابن حيان رمحه وهو يستدل
بكالم اإلمام الزخمشري أنه ذهب تقريبا إىل نفس ما ذهب إليه ابن كثري،
مركزا على قضية واحدة مشرتكة بينهما أال وهو :أن ما تستطيبه العرب وما
تسخبثه يف املأكوالت واملشروابت فهو املعتمد وهو املرجع ،وهذا القيد
يفيد كما نفهمه أن العرف السائد والذي ال يتعارض من الشرع واملنصوص
عليه؛ فهو أمر معترب.

 381انظر املوسوعة التفسريية والقرآنية http://mosshaf.com/main
586

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

اَّللِ وال ت ْلقوا ِأبيْ ِديك ْم إِىل
وأما عن قوله تعاىل ﴿وأ ِنفقوا ِيف سبِ ِيل ه
الت ْههلك ِة [ ﴾ ...البقرة :] ١٩٥ :قال اإلمام أبو حيان رمحه هللا:
" وقيل :التهلكة :ما أمكن التحرز منه ،واهلالك :ما ال ميكن التحرز
منه ،وقيل :التهلكة :الشيء املهلك ،واهلالك حدوث التلف ،وقيل:
اَّللِ ﴾ هذا أمر
التهلكة كل ما تصري غايته إىل اهلالك ﴿وأ ِنفقوا ِيف سبِ ِيل ه
ابإلنفاق يف طريق اإلسالم ،فلكل ما كان سبيالً هلل وشرعا له كان مأموراً
ابإلنفاق فيه؛ وقيل :معناه األمر ابالنفاق يف أنان آلة احلرب ،وقيل:
على املقلني من اجملاهدين ،قاله ابن عباس ،قال :نزلت يف أانس من
األعراب سألوا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقالوا :مباذا نتجهز؟ فوهللا
ما لنا زاد .وقيل :يف اجلهاد على نفسه وعلى غريه ،وقيل :املع  :إبذلوا
أنفسكم يف اجملاهدة يف سبيل هللا ،....واألظهر القول األول ،وهو :األمر
الرب من حج ،أو عمرة  ،أو جهاد ابلنفس ،أو
بصرف املال يف وجوه ّ
بتجهيز غريه ،أو صلة رحم ،أو صدقة  ،أوعلى عيال ،أو يف زكاة  ،أو
كفارة  ،أو عمارة سبيل ،أو غري ذلك ( ،...وال ت ْلقواْ ِأبيْ ِديك ْم إِىل
ٱلت ْههلكة ) قال عكرمة  :نزلت يف األنصار ،أمسكوا عن النفقة يف سبيل
هللا ،وقال النعمان بن بشري :كان الرجل يذنب الذنب فيقول :اليغفر هللا
يل ،فنزلت .ويف حديث طويل تضمن أن رجالً من املسلمني محل على
صف الروم ،ودخل فيهم وخرج ،فقال الناس :ألقى بنفسه إىل التهلكة ،
أتولتم اآلية على غري أتويلها ،وما أنزلت هذه
فقال أبو أيوب االنصاريّ :
اآلية إاله فينا معشر األنصار ،ملا أعز هللا دينه قلنا :لو أقمنا نصلح ما ضاع
من أموالنا ،فنزلت.
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ويف تفسري التهلكة أقوال .أحدها :ترك اجلهاد واإلخالد إىل
الراحة وإصالح األموال ،قاله أبو أيوب .الثاين :ترك النفقة يف سبيل
هللا خوف العيلة  ،قاله حذيفة  ،وابن عباس ،واحلسن ،وعطاء  ،وعكرمة
وابن جبري .الثالث :التقحم يف الع يدو بال نكاية قاله أبو القاسم البلخي.
الرابع :التص يدق ابخلبيث ،قاله عكرمة  .اخلامس :اإلسراف إبنفاق كل
املال"..

382

وعند أتملنا يف معاين :التهلكة اليت أشار إليها اإلمام أبو حيان يف
تفسريه جند أن من معاين ( :التهلكة ) هو :ما أمكن التحرز منه ،وهذا
املع هو ينسجم مع املراد الذي حنن بصدد حبثنا عنه .وعليه فإن أمر
التدخني والنرجيلة أمر ا ميكن التحرز منه و اإلبتعاد عنه ،ألن األمر يف يد
املدخن واملشيش ،فبإمكانه التخلي عنه مىت ما وجدت اإلرادة والعزمية.
كما أنه من اجلدير اإلشارة إىل املع اآلخر الذي ذكره املفسر أبو
حيان " :وقيل :التهلكة كل ما تصري غايته إىل اهلالك ،"...وعليه أيضا
فإن أمر التدخني والنرجيلة واإلستمرار يف تعاطيهما يصري أمرُها وغايتهما
إىل اهلالك واملوت واألمراض املختلفة القاتلة ا ال خيفى ذلك على القاصي
والداين.
كما أننا عند أتملنا يف مع الشطر األول لآلية وهو اإلنفاق يف سبيل
هللا جند أن من املعاين ه و اإلنفاق يف وجوه اخلري والرب ،...قال العلماء يف
 382املصدر السابق
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مع اآلية " :واألظهر القول األول – وهو اإلنفاق يف طريق اإلسالم -
الرب من حج ،أو عمرة  ،أو جهاد
وهو :األمر بصرف املال يف وجوه ّ
ابلنفس ،أو بتجهيز غريه ،أو صلة رحم ،أو صدقة  ،أوعلى عيال ،أو يف
زكاة  ،أو كفارة  ،أو عمارة سبيل ،أو غري ذلك."..
نفهم من ذلك أن اإلنفاق لشراء التدخان أو النرجيلة ليس يف طريق
اإلسالم وليس من أوجه الرب اليت ترضي هللا رب العاملني ،ويفهم بطريق
املفهوم املخالفة أن التدخني والنرجيلة حمرمان حترميا قطعيا ال خيتلف يف
حترميهما عاقالن اثنان.
ويبدو لنا من السياقات والرواايت املختلفة يف كالم املفسرين املقدامى
أن أمر تفسري اآلية يف موضوع األكل من الطيبات واإلجتناب عن اخلبائث
وعدم اإللقاء إىل التهلكة أو اهلالك تفسري متقارب يستنتج منها موقفهم
يف حترمي كل ما هو خبيث وضار ،وإابحة كل ما هو طيب وحالل ،ومعيار
اخلبيث والضار والطيب واحلالل أو املباح هو ما تستطيبه وتستخبثه عقالء
هذا الزمان وأهل الفطر السليمة من املسلمني وغري املسلمني .أما من شذ
عن هذا املعيار فال عربة بقوله كائنا من كان ،وهللا أعلم.
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املطلب الثالث :املفسرون املعاصرون
وأما يف دراستنا لكالم بعض املفسرين املعاصرين فإننا جند بوضوح أهنم
قد تفاوتوا يف بيان مع اخلبيث أو الطيب واملباح من املأكوالت
واملشروابت.
وقال اإلمام حممد الطاهر بن عاشور (املتوىف  1393ه  1973 /م ) يف
ِ
هيب
التحرير والتنوير يف تفسريه هلذه اآلية الكرمية﴿ :الهذين ي تهبِعون الهرسول النِ ه

ْاأل ِّم هي اله ِذي
وي ْن هاه ْم ع ِن
:]١٥٧

اإل ِجن ِيل أيْمرهم ِابلْمعر ِ
ِ
واب ِعندهم ِيف الت ْهوراةِ و ِْ
وف
ْ
جيدونه م ْكت ً
ْ
الْمنك ِر و ِحيل هلم الطهيِب ِ
ات وحيِّرم علْي ِهم ا ْخلبائِث ﴾[...األعراف:
ّ

" والطيبات  :مجع طيبة ،وقد روعي يف التأنيث مع األكِيلة ،أو
مع الطعمة ،تنبيهاً على أن املراد الطيبات من املأكوالت ،كما دل عليه
قوله يف نظائِرها حنو﴿ :أييها الناس كلوا ا يف األرض حالالً طيباً ﴾يف
البقرة [  ،]168وقوله ﴿ي ْسألونك ماذا أ ِح هل هل ْم ق ْل أ ِح هل لكم الطيبات﴾
[املائدة ،]٤ :وليس املراد األفعال احلسنة؛ ألن األفعال عّرفت بوصف
املعروف واملنكر .واملأكوالت ال تدخل يف املعروف واملنكر ،إذ ليس للعقل
حظ يف التمييز بني مقبوهلا ومرفوضها ،وإمنا متتلك الناس فيها عوائِدهم.
وملا كان اإلسالم دين الفطرة وال اعتداد ابلعوائد فيه ،اند حال
وخامة
املأكوالت ابلطّيب وحرمتها ابخلبث ،فالطييب ما ال ُ
ضر فيه وال َ
واخلبيث ما أضرْ ،أو كان َوخيم العاقبة ،أو كان مستقذراً ال
وال قذارة،
ُ
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يقبله العقالء ،كالنجاسة ،وهذا مالك املباح واحملرم من املآكل ،فال
تدخل العادات إالّ يف اختيار أهلها ما شاءوا من املباح ،فقد كانت قريش
ال أتكل الضب ،وقد وضع على مائدة رسول هللا فكره أن أيكل منه،
وقال :ما هو حبرام ولكنه مل يكن من طعام قومي فأجدين أعافه وهلذا
فالوجه  :إن كل ما ال ضر فيه وال فساد وال قذارة فهو مباح ،وقد

يكون مكروهاً اعتباراً مبضرة خفيفة ،فلذلك ورد النهي عن أكل كل ذي
انب من السباع ،وحممله عند مالك يف أشهر الرواايت عنه ،على

الكراهة ،وهو الذي ال ينبغي الرتدد فيه ،وأي ضر يف أكل حلم األسد،
وكذلك إابحة أكل اخلشاش واحلشرات والزواحف الربية والبحرية،
الختالف عوائِد الناس يف أكلها وعدمه ،فقد كانت َج ْرم ال أيكلون
الدجاجَ ،وفقعس أيكلون الكلب ،فال حيجر على قوم ألجل كراهية
غريهم ا كرهه ذوقه أو عادة قومه ،وقد تقدم شيء من هذا يف آية سورة
املائِدة  ،فعلى الفقيه أن يقصر النظر على طبائِع املأكوالت وصفاهتا"...
.383
فكما هو مالحظ أيضا من كالم اإلمام حممد الطاهر بن عاشور أن
املراد من الطيبات هو املأكوالت من األطعمة ،مث ذكر رمحه هللا املعيار
ضر فيه وال
والضابط لكل ما هو طيب أو خبيث فقال ":فالطييب ما ال ُ

واخلبيث ما أضرْ ،أو كان َوخيم العاقبة ،أو كان
وخامة وال قذارة،
ُ
َ
مستقذراً ال يقبله العقالء ،كالنجاسة ،وهذا مالك املباح واحملرم من
 383انظر املوسوعة التفسريية والقرآنية http://mosshaf.com/main
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املآكل "..فحىت كالم اإلمام حممد الطاهر بن عاشور فيه الرتكيز على
عرف العقالء ،مث إنه عقب قائال:
" إن كل ما ال ضر فيه وال فساد وال قذارة فهو مباح  ،"..ويف هذ
املسألة كما أشار إليه رمحه هللا أنه رمبا تتفات بعض األعراف والعادات يف
املطعومات مع بعض األعراف والعادات األخرى ألقوام آخرين ،فال يصح
محل قوم تعارفوا على أكل حلم حيوان ما على قوم آخر مل يتعارفوا على
أكله.
 وقد فصل القول حول هذه املسألة يف تفسريه آلية املائدة ﴿ي ْسألونك
ماذا أ ِح هل هل ْم ق ْل أ ِح هل لكم الطيبات﴾ [املائدة ]٤ :حيث قال رمحه
هللا:
" والذي يظهر يل  :أ ّن هللا قد اند إابحة األطعمة بوصف الطيّب فال
ضار
جرم أن يكون ذلك منظوراً فيه إىل ذات الطعام  ،وهو أن يكون غري ّ
حيرمه
وال مستقذر وال مناف للدين  ،وأمارة اجتماع هذه األوصاف أن ال ّ
كل ما
ال ّدين  ،وأن يكون مقبوالً عند مجهور املعتدلني من البشر  ،من ّ
يع ّده البشر طعاماً غري مستقذر  ،بقطع النظر عن العوائد واملألوفات وعن
الطبائع املنحرفات  ،وحنن جند أصناف البشر يتناول بعضهم بعض
املأكوالت من حيوان ونبات  ،ويرتك بعضهم ذلك البعض.
الضب والريبوع والقنافذ  ،ومنهم من ال أيكلها.
فمن العرب من أيكل
ّ

ومن األمم من أيكل الضفادع والسالحف والزواحف ومنهم من يتق ّذر
ذلك.
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وأهل مدينة تونس أيبون أكل حلم أنثى الضأن وحلم املعز  ،وأهل جزيرة
شريك يستجيدون حلم املعز  ،ويف أهل الصحاري تستجاد حلوم اإلبل
اب البحر وسالحفه
وألباهنا  ،ويف أهل احلضر من يكره ذلك  ،وكذلك دو ّ
وحيّاته .والشريعة من ذلك كلّه فال يقضي فيها طبع فريق على فريق.
يضر تناوله ابلبدن أو العقل كالسموم
احملرمات فيها من الطعوم ما ي
َو ي
جنس الذات
واخلمور واملخ يدرات كاألفيون واحلشيشة املخ يدرة  ،وما هو َ
كم الشرع  ،وما هو مستقذر كالنخامة وذرق الطيور وأرواث النعام ،
احملرمات أبعياهنا وما عداها
وما عدا ذلك ال جتد فيه ضابطاً للتحرمي إالّ ّ
فهو يف قسم احلالل ملن شاء تناوله.

نص وال قياس هو من
والقول أب ّن بعضها حالل دون بعض بدون ّ
وحرم األرنب ،
القول على هللا مبا ال يعلمه القائل  ،فما الذي ّ
سو الظيب ّ
وحرم
وحرم حيّة البحر  ،وما الذي ّ
وما الذي ّ
سو اجلمل ّ
سو السمكة ّ
أحل
سو
ّ
الفرس  ،وما الذي ّ
الضب والقنفذ ّ
وحرم السلحفاة  ،وما الذي ّ
نص صحيح  ،أو نظر رجيح  ،وما
وحرم احللزون  ،إالّ أن يكون له ّ
اجلراد ّ
سوى ذلك فهو ريح.
الرتدد ألهل النظر يف إانطة
وغرضنا من هذا تنوير البصائر إذا اعرتى ّ
نص فيه أو يف مواقع املتشاهبات.384 "...
حظر أو إابحة مبا ال ّ

384
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وأما يف تفسريه آلية التهلكة فقد قال الشيخ حممد الطاهر بن عاشور
اَّللِ وال ت ْلقوا ِأبيْ ِديك ْم إِىل الت ْههلك ِة ﴾ ...
رمحه هللا ﴿وأ ِنفقوا ِيف سبِ ِيل ه
[البقرة ] ١٩٥ :ما نصه:
"  ..ومعىن النهي عن اإللقاء ابليد إىل التهلكة النهي عن التسبب
يف إتالف النفس. ،...روى الرتمذي عن أسلم أيب عمران قال  :كنا مبدينة

الروم ( القسطنطينية) أخرجوا إلينا صفاً عظيماً من الروم فخرج إليهم من
املسلمني مثلهم فحمل رجل من املسلمني على صف للروم حىت دخل فيهم
فصاح الناس وقالوا  :سبحان هللا يلقي بيديه إىل التهلكة  ،فقام أبو أيوب
تتأولون هذه اآلية هذا التأويل وإمنا
األنصاري فقال  :اي أيها الناس إنكم ّ
أعز هللا اإلسالم وكثر انصروه قال بعضنا
أنزلت فينا معاشر األنصار ملا ّ
لبعض سراً دون رسول هللا  :إن أموالنا قد ضاعت وإن هللا قد أعز اإلسالم
وكثر انصروه فلو أقمنا يف أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل هللا على نبيه
يرد علينا ما قلنا  ﴿ :وأنفقوا يف سبيل هللا وال تلقوا أبيديكم إىل
التهلكة﴾ فكانت التهلكة :اإلقامة على األموال وإصالحها وتركنا
الغزوة ،واآلية تتحمل مجيع املعاين املقبولة .ووقوع فعل ﴿ تلقوا ﴾ يف
سياق النهي يقتضي عموم كل إلقاء ابليد للتهلكة أي كل تسبب يف
اهلالك عن عمد فيكون منهياً عنه حمرماً ما مل يوجد مقتض إلزالة ذلك
التحرمي وهو ما يكون حفظه مقدماً على حفظ النفس مع حتقق حصول
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حفظه بسبب اإللقاء ابلنفس إىل اهلالك أو حفظ بعضه بسبب
385
ذلك"...
فكالم اإلمام الطاهر بن عاشور يف غاية الدقة والبيان ،فقد ذكر أن
املع املراد من اآلية قائال .." :ومعىن النهي عن اإللقاء ابليد إىل التهلكة
النهي عن التسبب يف إتالف النفس ،واإلنسان عندما يدخن أو يشيش

فهو ال شك أنه يلقي بنفسه إىل التهلكة واهلالك والقتل واخلراب واملرض
والضرر ...إخل.
وقال الشيخ اإلمام حممد أمحد مصطفى أبو زهرة ( املتوىف  1974م
) رمحه هللا ،صاحب زهرة التفاسري يف تفسري اآلية السابقة ما نصه:
" ...وصدق هللا تعاىل ﴿ :اله ِذي ِجيدونه مكْتواب ِعندهم ِيف التهوراةِ
ً
ْ
ِِ
مي ،دال﴿ :
واإلجنيل ﴾وقد ذكر هللا تعاىل ما يقوم به الرسول النيب األ ّ
أيمرهم ِابلْمعر ِ
وف وي ْن هاه ْم ع ِن الْمنك ِر﴾.هذا أحد أمور أربعة خص هللا
ْ
تعاىل رسالة حممد  -صلى هللا عليه وسلم  -هبا ،واألمر ابملعروف والنهي
عن املنكر وصف عام للشريعة اإلسالمية ،فكل أمر أتمر به من احلالل،
وتكلف الناس أن يقوموا به هو من األمور اليت تقرها العقول ،وتعرفها ،إذ
املعروف األمر الذي ترضاه العقول ،وتراه صاحلا مصلحا للناس ،تقره وتعرفه
بفطرهتا ،ودين الفطرة أيمر بكل ما يستقيم مع الفطرة ،فالعبادات كلها،
ومنها الزكاة تقرها الفطرة ،والعقل املستقيم ،والوفاء ابلعهود ،وجهاد األشرار
حلماية الفضيلة ،وإقامة احلدود ،والقصاص من املعتدين تقره الفطرة ويؤيده
385

املصدر السابق
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العقل .وكل أمر هنى عنه اإلسالم هو من األمور اليت َال تقرها العقول،

والسكر ،وقذف األطهار ،واالعتداء على األنفس
وتتجافاه ،فالزان ُّ
واملال ،وحماربة العدل ،ونصرة الظاملني والرضا بظلمهم أمور تنكرها

العقول السليمة وجتافيها.وقد سئل أعرايب أسلم :ملاذا آمنت مبحمد؟ قال:
ما رأيت حممدا يقول يف أمر افعل والعقل يقول ال تفعل ،وما رأيت حممدا
يقول يف أمر ال تفعل والعقل يقول افعل.
واألمر الثاين الذي ذكره القرآن ا يفعله النيب  -صلى هللا عليه وسلم
 ودعا إليه يف رسالته ما ذكره هللا تعاىل بقوله :و ِحيل هلم الطهيِب ِات وحيِّرم
ّ
اخلبائِث﴾ ،والطيبات هي األمور املستحسنة يف ذاهتا ،من أطعمة
علْي ِهم ْ
طيبة مريئة ،هنيئة ،ال تفسد األجسام وال تضر العقول ،ولباس حسن من
غري إسراف وال خميلة ،ولذات طيبة يف حدود اخللق واملروءة ،وتصرفات
طيبة ال اعتداء فيها ،وال نكث وخيانة ،وغري ذلك ا هو طيب يف ذاته،
وحصل عليه بطريق طيب أحله هللا تعاىل وال اعتداء فيه وال اغتصاب.
اخلبائِث﴾ وهي األشياء اخلبيثة يف ذاهتا اليت تضر
﴿وحيِّرم علْي ِهم ْ
األجسام ،كاخلنزير وامليتة والدم املسفوح أو تضر العقول كاخلمر ،أو

تلقي ابلعداوة بني الناس كامليسر والبغضاء أو االعتداء على حق غريه
ابلسرقة واالغتصاب أو القتل ،فكل هذه خبائث تدخل يف ابب
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الفحشاء واملنكر والبغي ،وكذلك أكل أموال الناس ابلباطل كالراب
وحنوه.386 "...
فكما هو مالحظ من كالم الشيخ حممد أمحد مصطفى أيب زهرة رمحه
هللا أنه قد فصل هذه األمور بدقة ا ال حيتاج إىل تعليق أو توضيح.
فالقاعدة واملعيار عنده كما سبقه غريه من املفسرين يف أن كل شيء هو
ضار ابألبدان والعقول فهو من اخلبائث ،وكل ما هو انفع وطيب فهو من
الطيبات .وال خيتلف عليه عاقالن اثنان وهللا أعلم.
األستاذ سيد قطب ( املتوىف سنة 1966م) رمحه هللا يف تفسري آية البقرة
اَّللِ وال ت ْلقوا ِأبيْ ِديك ْم إِىل الت ْههلك ِة [ ﴾ ...البقرة١٩٥ :
﴿وأ ِنفقوا ِيف سبِ ِيل ه
]:ما نصه:
" ولقد كان اجملاهد املسلم جيهز نفسه بعدة القتال ،ومركب القتال،
وزاد القتال،...مل تكن هناك رواتب يتناوهلا القادة واجلند .إمنا كان هناك
تطوع ابلنفس وتطوع ابملال .وهذا ما تصنعه العقيدة حني تقوم عليها
النظم .إهنا ال حتتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من
أعدائها ،إمنا يتقدم اجلند ويتقدم القادة متطوعني ينفقون هم عليها ! ولكن
كثريا من فقراء املسلمني الراغبني يف اجلهاد ،والذود عن منهج هللا وراية
العقيدة  ،مل يكونوا جيدون ما يزودون به أنفسهم ،وال ما يتجهزون به من
عدة احلرب ومركب احلرب ،...اإلنفاق لتجهيز الغزاة .وصاحبت الدعوة
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إىل اجلهاد دعوة إىل اإلنفاق يف معظم املواضع  ...وهنا يعد عدم اإلنفاق
هتلكة ينهى عنها املسلمون ( :وأنفقوا يف سبيل هللا وال تلقوا أبيديكم إىل
التهلكة  ،وأحسنوا إن هللا حيب احملسين .. .واإلمساك عن اإلنفاق يف
سبيل هللا هتلكة للنفس ابلشح  ،وهتلكة للجماعة ابلعجز
والضعف"...

387

فكما الحظنا من كالم األستاذ سيد قطب رمحه هللا يف بيان مع
التهلكة أبنه  :اإلمساك عن اإلنفاق يف سبيل هللا هو عني التهلكة واهلالك
للنفس ابلشح وهتلكة للجماعة ابلعجز والضعف .فتفسريه له بعد تربوي
وديين واجتماعي.
وقال األستاذ سيد قطب يف تفسريه لقوله تعاىل:
ات واعملوا ص ِ
احلًا إِِّين ِمبا ت ْعملون
﴿اي أي ها الرسل كلوا ِمن الطهيِّب ِ ْ
ِ
يم﴾[املؤمنون:]٥١ :
عل ٌ

" إنه نداء للرسل ليمارسوا طبيعتهم البشرية اليت ينكرها عليهم الغافلون :
﴿كلوا ِمن الطهيِب ِ
ات  ،فاألكل من مقتضيات البشرية عامة ،أما األكل
ّ
من الطيبات خاصة فهو الذي يرفع هذه البشرية ويزكيها ويصلها ابملأل
األعلى .ونداء هلم ليصلحوا يف هذه األرض  ( :واعملوا صاحلا) ..
فالعمل هو من مقتضيات البشرية كذلك.أما العمل الصاحل فهو الذي

مييز الصاحلني املختارين؛ فيجعل لعملهم ضابطا وهدفا ،وغاية موصولة
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ابملأل األعلى .وليس املطلوب من الرسول أن يتجرد من بشريته .إمنا
املطلوب أن يرتقي هبذه البشرية فيه إىل أفقها الكرمي الوضيء .الذي أراده
388
هللا هلا ،وجعل األنبياء روادا هلذا األفق ومثال أعلى"
وهكذا كما رأينا يف رحلتنا مع املفسرين املعاصرين والقدامى أهنم
مطبقون ومتفقون على حترمي ما هو خبيث ومضر ،ومتفقون على كل ما هة
طيب ومباح .يستفاد من تلك اآلراء أن التدخني والنرجيلة داخالن يف زمرة
اخلبائث ابتفاق أهل العقول والفطر السليمة ،وهللا أعلم.
وبعد أن عرفنا مجلة من أقوال املفسرين وكيفية تفسريهم لتلك اآلايت
املتعلقة مبوضوعنا عن التدخني والنرجيلة ،أن اآلن الوقت للوقوف على آراء
األئمة للمذاهب األربعة السنية ومن جاء بعدهم من العلماء املعاصرين
ملعرفة الفتاوى اليت صدرت منهم خبصوص الدخان أو النرجيلة وكيف أصلوا
هذه املسألة من وجهة نظرهم واجتهادهم رمحهم هللا.

 388املصدر السابق
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املبحث اخلامس :فتاوى العلماء يف حكم التدخني والنرجيلة يف اإلسالم
املطلب األول : :رأى فضيلة اإلمام الدكتور يوسف القرضاوي حفظه هللا :

هنجه،

احلمد هلل والصالة والسالم على رسوله وعلى آله وصحبه ومن هنج

أما بعد فقد ظهر هذا النبات املعروف الذي يطلق علىه اسم
"الدخان" أو "التبغ " أو " التمباك " أو " التنت" ،يف آخر القرن العاشر
اهلجري ،وبدأ استعماله يشيع بني الناس ،ا أوجب على علماء ذلك
العصرأن يتكلموا يف بيان حكمه الشرعي .ونظرا حلداثته وعدم وجود حكم
سابق فيه للفقهاء اجملتهدين ،وال من حلقهم من أهل التخريج والرتجيح يف
املذاهب ،وعدم تصورهم حلقيقته ونتائجه تصورا كامال  ،مبنيا على دراسة
علمية صحيحة ،اختلفوا فيه اختالفا بينا فمنهم من ذهب إىل حرمته ،
ومنهم من أفىت بكراهته  ،ومنهم من قال إبابحته  ،ومنهم من توقف فيه
وسكت عن البحث عنه ،وكل أهل مذهب من املذاهب األربعة -السنية-
فيهم من حرمه ،وفيهم من كرهه ،وفيهم من أابحه .وهلذا النستطيع أن
ننسب إىل مذهب القول إبابحة أو حترمي أو كراهة.
ويبدو يل أن اخلالف بني علماء املذاهب عند ظهور الدخان،
وشيوع تعاطيه ،واختالفهم يف إصدار حكم شرعي يف استعماله ،ليس
منشؤه يف الغالب اختالف األدلة ،بل االختالف يف حتقيق املناد .فمنهم
من أثبت للتدخني عدة منافع يف زعمه .ومنهم من أثبت له مضار قليلة

600

حصاد دراسايت الفكرية والثقافية والرتبوية واإلجتماعية املعاصرة

تقابلها منافع موازية هلا .ومنهم من مل يثبت له أية منافع ،ولكن نفى عنه
الضرر وهكذا .ومع هذا أهنم لو أتكدوا من وجود الضرر يف هذا الشيء
حلرموه بال جدال.
وهنا نقول :إن إثبات الضرر البدين أو نفيه يف "الدخان " ومثله ا
يتعاطى ليس من شأن علماء الفقه؛ بل من شأن علماء الطب والتحليل.
اسأ ْل بِِه
فهم الذين يسألون هنا ،ألهنم أهل العلم واخلربة .قال تعاىل﴿ :ف ْ
خبِ ًريا ﴾[الفرقان ]٥٩ :وقال﴿ :وال ي نبِّئك ِمثْل خبِ ٍري ﴾ [فاطر.] ١٤ :

أما علماء الطب والتحليل فقد قالوا كلمتهم يف بيان آاثر التدخني
الضارة على البدن بوجه عام ،وعلى الرئتني واجلهاز التنفسي بوجه خاص،
وما يؤدي إلىه من اإلصابة بسرطان الرئة ا جعل العامل كله يف السنوات
األخرية يتنادى بوجوب التحذير من التدخني .ويف عصران ينبغي أن يتفق
العلماء على احلكم وذلك أن حكم الفقيه هنا يب على رأي الطبيب ،فإذا
قالت الطبيب إن هذه االفة -التدخني -ضارة ابإلنسان فالبد أن يقول
الفقيه هذه حرام ،ألن كل مايضر بصحة اإلنسان جيب أن حيرم شرعا.
على أن من أضرار التدخني ماالحيتاج إثباته إىل طبيب اختصاصي وال
إىل
حملل كيماوي ،حيث يتساوى يف معرفته عموم الناس ،من مثقفني وأميني.
علة التحرمي:
أما ما يقوله بعض الناس :كيف حترمون هذا النبات بال نص؟ فاجلواب
أنه ليس من الضروري أن ينص الشارع على كل فرد من احملرمات ،وإمنا هو
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يضع ضوابط أو قواعد تندرج حتتها جزئيات َنشى ،وأفراد كثرية .فإن
القواعد ميكن حصرها .أما األمور املفردة فال ميكن حصرها.
ويكفي أن حيرم الشارع اخلبيث أو الضار ،ليدخل حتته ما الحيصى من
املطعومات واملشروابت اخلبيثة أو الضارة ،وهلذا أمجع العلماء على حترمي
احلشيشة وحنوها من املخدرات ،مع عدم وجود نص معني بتحرميها على
اخلصوص.
وهذا اإلمام أبو حممد بن حزم الظاهري ،نراه متمسكا حبرفية
النصوص وظواهرها ،ومع هذا يقرر حترمي ما يستضر أبكله ،أخذا من عموم
النصوص .قال(( :وأما كل ما أضر فهو حرام لقول النيب صلي هللا علىه
وسلم  :إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء ،فمن أضر بنفسه أو بغريه
فلم حيسن ،ومن مل حيسن فقد خالف كتاب (أي كتابة) هللا اإلحسان على
كل شا." .
وميكن أن يستدل هلذا احلكم أيضأ بقوله صلي هللا علىه وسلم :
"الضرر والضرار" .كما ميكن االستدالل بقوله تعاىل﴿ :وال ت ْقت لوا أنفسك ْم
ِ ِ
يما﴾ [النساء.]٢٩ :
إِ هن ه
اَّلل كان بك ْم رح ً
ومن أجود العبارات الفقيهة يف حترمي تناول املضرات عبارة اإلمام النووي
يف روضته قال" :كل ما أضر أكله ،كالزجاج واحلجر والسم ،حيرم أكله.
وكل طاهر الضرر يف أكله حيل أكله ،إال املستقذرات الطاهرات ،كاملين
واملخاد .فإهنا حرام على الصحيح ...وجيوز شرب دواء فيه قليل سم إذا
كان الغالب السالمة ،واحتيج إلىه ".
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الضرر املايل:
الجيوز لإلنسان أن ينفق ماله فيما الينفعه ال يف الدنيا وال يف الدىن،
ألن اإلنسان مؤمتن على ماله مستخلف فيه .وكذلك فإن الصحة واملال
وديعتان من هللا ولذا الجيوز لإلنسان أن يضر صحته أو يضيع ماله.
ولذلك هنى النيب صلي هللا علىه وسلم عن إضاعة املال .واملدخن يشرتي
ضرر نفسه حبر ماله .وهذا أمر الجيوز شرعا.
قال هللا تعاىل﴿ :وكلوا وا ْشربوا وال ت ْس ِرفوا إِنهه ال ِحيب الْم ْس ِرفِني﴾
[األعراف ]٣١ :والخيفى أن إنفاق املال يف التدخني إضاعة له .فكيف إذا
كان مع اإلتالف للمال ضرر متحقق يقينا أو ظنا .أي أنه اجتمع علىه
إتالف املال وإتالف البدن معا.
ضرر اإلستعباد:
وهناك ضرر آخر ،يغفل عنه عادة الكاتبون يف هذا املوضوع وهو
الضرر النفسي ،وأقصد به ،أن االعتياد على التدخني وأمثاله ،يستعبد إرادة
اإلنسان ،وجيعلها أسرية هلذه العادة السخيفة ،حبيث اليستطيع أن يتخلص
منها بسهولة إذا رغب يف ذلك يوما لسبب ما ،كظهور ضررها على بدنه،
أو سوء أثرها يف تربية ولده ،أوحاجته إىل ما ينفق فيها لصرفه يف وجوه
أخرى أنفع وألزم ،أو حنو ذلك من األسباب.
ونظرا هلذا االستعباد النفسي ،نرى بعض املدخنني ،جيور على قوت
أوالده ،والضروري من نفقة أسرته ،من أجل إرضاء مزاجه هذا ،ألنه مل
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يعد قادرا على التحرر منه .وإذا عجز مثل هذا يوما عن التدخني ،ملانع
داخلي أو خارجي ،فإن حياته تضطرب ،وميزانه خيتل ،وحاله تسوء ،وفكره
يتشوش ،وأعصابه تثور لسبب أولغريسبب .والريب أن مثل هذا الضرر
جدير ابالعتبار يف إصدارحكم على التدخني.
التدخني حمرم شرعا :وليس للقول حبل التدخني أي وجه يف عصران بعد أن

أفاضت اهليئات العلمية الطبية يف بيان أضراره ،وسيء آاثره ،وعلم هبا
اخلاص والعام ،وأيدهتا لغة األرقام .وإذا سقط القول ابإلابحة املطلقة ،مل
يبق إال القول ابلكراهة أو القول ابلتحرمي .وقد اتضح لنا ا سبق أن القول
ابلتحرمي أوجه وأقوى حجة .وهذا هو رأينا .وذلك لتحقق الضرر البدين
واملإىل والنفسي ابعتياد التدخني .ألن كل مايضر بصحة اإلنسان جيب أن
حيرم شرعا.
اَّلل
وهللا تعاىل يقول﴿ :وال ت ْلقوا ِأبيْ ِديك ْم إِىل الت ْههلك ِة وأ ْح ِسنوا إِ هن ه
ِحيب الْم ْح ِسنِني ﴾ [البقرة ] ١٩٥ :ويقول جل جالله ﴿ :وال ت ْقت لوا
ِ ِ
يما ﴾ [النساء ] ٢٩ :ويقول هللا عز وجل :
أنفسك ْم إِ هن ه
اَّلل كان بك ْم رح ً
﴿ وال ت ْس ِرفوا إِنهه ال ِحيب الْم ْس ِرفِني﴾[ األعراف ﴿ ،]٣١ :وال ت ب ِّذ ْر ت ْب ِذ ًيرا
إِ هن الْمب ِّذ ِرين كانوا إِخوان الشهي ِ
اط ِ
ني ﴾[اإلسراء ،] ٢٦ :فهناك ضرر بدين
ْ
اثبت وهناك ضرر مإىل اثبت كذلك ،فتناول كل مايضر اإلنسان حيرم،
لقوله تعاىل﴿ :وال ت ْقت لوا أنفسك ْم ﴾ .من أجل هذا جيب أن نفيت حبرمة
هذا التدخني يف عصران.
والواقع الذي الشك فيه هو ان األطباء جيمعون على أن يف التدخني
ضررا مؤكدا .صحيح أن ضرره ليس فوراي  ،ولكنه ضرر تدرجيي .والضرر
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التدرجيي كالضرر الفوري يف التحرمي ،فالسم البطيء كالسم السريع كالُها
حيرم تناوله على اإلنسان .واالنتحارحمرم بنوعيه السريع والبطيء ،واملدخن
ينتحر انتحارا بطيئا .واإلنسان الجيوز أن يضر أو يقتل نفسه ،وال أن يضر
غريه .وهلذا قال النيب صلي هللا علىه وسلم  " :الضرر والضرار" أي
التضر نفسك والتضر غريك ،فهذا ضرر مؤكد على نفس اإلنسان إبمجاع
أطباء العامل ،هلذا أوجبت دول العامل على كل شركة تعلن عن التدخني أن
تقول إنه ضار ابلصحة بعد أن استيقن ضرره للجميع ،هلذا اليصح أن
خيتلف الفقهاء يف حترميه.
والضرورات اخلمس اليت ذكرها األصوليون وفقهاء الدىن ،وأوجبوا
احلرص على احملافظة علىها وعدم اإلضرار هبا هي الدىن والنفس والعقل
والنسل واملال .وكلها تتأثر هبذه اآلفة .فدين اإلنسان يتأثر ،فمن الناس من
اليصوم رمضان ألنه اليستطيع أن ميتنع عن التدخني .والنسل يتضرر
ابلتدخن ،سواء كان املدخن أحد األبوين أو كالُها ،بل إن اجلنني يتضرر
من تدخني أمه ،مبا يعين أن املدخن اليضر نفسه فقط وإمنا يضر غريه،
وهناك مايسمى اآلن التدخني القسري ،أو التدخني ابإلكراه ،فيدخن
اإلنسان رغم أنفه وهو اليتناول السجارة وإمنا يتناوهلا قهرا عندما جيلس
جبوار إنسان مدخن أو يف بيئة فيها التدخني .فأنت أيها املدخن تضر
نفسك وتضر غريك رغم إرادته وأنفه ،فمن أجل هذا الضرر وغريه جيب أن
حيرم التدخني وأن جيمع العلماء على حترميه .وقد أدار بعض العلماء معظم
احلكم يف التدخني على املقدرة املإلىة وحدها ،أو عدمها ،فيحرم يف حالة
عجز املدخن عن مصاريف التدخني ،ويكره للقادر علىه .وهذا رأي غري
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سديد والمستوعب .فإن الضرر البدين والنفسي الذي أمجع العلماء
واألطباء يف العامل على حتققه له اعتباره الكبري ،جبوار الضرر املإىل .مث إن
الغين ليس من حقه أن يضيح ماله ،ويبعثره فيما يشاء .ألنه مال هللا أوال،
ومال اجلماعة اثنيا .
وينبغي لإلنسان املسلم العاقل أن ميتنع عن هذه اآلفة الضارة اخلبيثة،
فالتبغ
الشك من اخلبائث ،وليس من الطيبات ،إذ ليس فيه أي نفع دنيوي أو
نفع ديين .ونصيحيت للشباب خاصة ،أن ينزهوا أننهسهم عن الوقوع يف
هذه اآلفة ،اليت تفسدعلىهم صحتهم ،وتضعف من قوهتم ونضرهتم،
واليسقطوا فريسة للوهم الذي خييل إلىهم أن التدخني من عالمات الرجولة،
أواستقالل الشخصية .ومن تورد منهم يف ارتكاهبا يستطيع التحررمنها،
والتغلب علىها وهويف أول الطريق ،قبل أن تتمكن هي منه ،وتغلب علىه،
ويعسرعلىه فيما بعد النجاة من براثنها ،إال من رحم ربك.
وعلى أجهزة اإلعالم أن تشن محلة منظمة بكل األسإلىب على
التدخني ،وتبني مساوئه.
وعلى مؤلفي وخمرجي ومنتجي األفالم والتمثيليات واملسلسالت ،أن
يكفوا عن الدعاية للتدخني ،بوساطة ظهور السجارة مبناسبة وغري مناسبة
يف كل املوا قف.
وعلى الدولة أن تتكاتف ملقاومة هذه اآلفة ،وحترير األمة من شرورها،
وإن خسرت خزانة الدولة املاليني فإن صحة األمة وأبنائها ،اجلسمية
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والنفسية ،أهم وأغلى من املاليني .والواقع أن الدولة هي اخلاسرة مإلىا
عندما تسمح ابلتدخني ،ألن ماتننفقه يف رعاية املرضى الذين يصيبهم
التدخني أبمراض عديدة وخطرية تبلغ أضعاف ماجتنيه من ضرائب تفرضها
على التبخ ،ابإلضافة إىل ماختسره من نقص اإلنتاج بسبب زايدة تغيب
املدخنني عن العمل نتيجة مايعانونه من أمراض.
نسأل هللا تبارك وتعاىل أن ينري بصائران ،وأن يفقهنا يف ديننا ،وأن
يعلمنا ماينفعنا ،وينفعنا مبا علمنا ،إنه مسيغ قريب .وصلى هللا على سيدان
389
حممد وعلى آله وصحبه وسلم .والسالم علىكم ورمحة هللا وبركاته.
املطلب الثاين :فتوى الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا يف التدخني:
احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم على رسول هللا ،وعلى آله وصحبه ،أما
بعد؛
فقد سألين بعض اإلخوان عن حكم شرب الدخان ،وإمامة من يتجاهر
بشربه ،وذكر أن البلوى قد عمت هبذا الصنف من الناس .قد دلت األدلة
الشرعية على أن شرب الدخان من األمور احملرمة شرعاً ،وذلك ملا اشتمل

عليه من اخلبث واألضرار الكثرية .وهللا سبحانه مل يبح لعباده من املطاعم
واملشارب إال ما كان طيباً انفعاً ،أما ما كان ضاراً هلم يف دينهم أو دنياهم
أو مغرياً لعقوهلم ،فإن هللا سبحانه قد حرمه عليهم ،وهو عز وجل أرحم هبم
http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3, 389
وانظر http://www.qaradawi.net/new/Categories-217 :
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من أنفسهم ،وهو احلكيم العليم يف أقواله وأفعاله وشرعه وقدره؛ فال حيرم
شيئاً عبثاً ،وال خيلق شيئاً ابطالً ،وال أيمر بشيء ليس للعباد فيه فائدة؛
ألنه سبحانه أحكم احلاكمني وأرحم الرامحني ،وهو العامل مبا يصلح العباد،
وينفعهم يف العاجل واآلجل ،كما قال سبحانه إِ هن ربهك ح ِك ٌيم علِ ٌيم وقال
ِ
ِ
يما .كف ًورا ﴿اإلسراء﴾٢٧ :
عز وجل :إِ هن ّ
اَّلل كان عليما حك ً

واآلايت يف هذا املع كثرية ،ومن الدالئل القرآنية على حترمي شرب
الدخان قوله سبحانه وتعاىل يف سورة املائدة ﴿ :ي ْسألونك ماذا أ ِح هل هل ْم
ق ْل أ ِح هل لكم الطهيِّبات﴾ ،وقال يف سورة األعراف يف وصف نبينا حممد
صلى هللا عليه وسلم ﴿ :أيْمرهم ِابلْمعر ِ
وف وي ْن هاه ْم ع ِن الْمنك ِر و ِحيل هلم
ْ
الطهيِب ِ
اخلبفئِث﴾ [ ]4اآلية.
ات وحيِّرم علْي ِهم ْ
ّ

فأوضح سبحانه يف هاتني اآليتني الكرميتني ،أنه سبحانه مل حيل لعباده
إال الطيبات؛ وهي األطعمة واألشربة النافعة ،أما األطعمة واألشربة الضارة؛
كاملسكرات واملخدرات ،وسائر األطعمة واألشربة الضارة يف الدين أو
البدن أو العقل ،فهي من اخلبائث احملرمة ،وقد أمجع األطباء وغريهم من
العارفني ابلدخان وأضراره ،أن الدخان من املشارب الضارة ضرراً كبرياً،
وذكروا أنه سبب لكثري من األمراض؛ كالسرطان وموت السكتة ،وغري
ذلك.
ما كان هبذه املثابة فال شك يف حترميه ،ووجوب احلذر منه ،فال ينبغي
للعاقل أن يغرت بكثرة من يشربه ،فقد قال هللا سبحانه وتعاىل يف كتابه
املبني :وإِن ت ِطع أ ْكث ر من ِيف األر ِ ِ
اَّللِ إِن ي تهبِعون إِاله
ض يضلوك عن سبِ ِيل ّ
ْ
ْ
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الظه هن وإِ ْن ه ْم إِاله خيْرصون[ ،]5وقال عز وجل﴿ :أ ْم ْحتسب أ هن أ ْكث ره ْم
ي ْسمعون أ ْو ي ْع ِقلون إِ ْن ه ْم إِهال ك ْاألنْع ِام ب ْل ه ْم أضل سبِ ًيال﴾ [.]6

أما إمامة شارب الدخان وغريه من العصاة يف الصالة فال ينبغي أن
يتخذ مثله إماماً ،بل املشروع أن خيتار لإلمامة األخيار من املسلمني،
املعروفني ابلدين واالستقامة؛ ألن اإلمامة شأهنا عظيم؛ وهلذا قال النيب
صلى هللا عليه وسلم(( :يؤم القوم أقرأهم لكتاب هللا ،فإن كانوا يف القراءة

سواء فأعلمهم ابلسنة ،فإن كانوا يف السنة سواء فأقدمهم هجرة ،فإن كانوا
يف اهلجرة سواء فأقدمهم سلماً))[ ]7احلديث رواه مسلم يف صحيحه ،ويف

الصحيحني عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال ملالك بن احلويرث
وأصحابه(( :إذا حضرت الصالة ،فليؤذن لكم أحدكم ،وليؤمكم
أكربكم))[.]8
لكن اختلف العلماء رمحهم هللا هل تصح إمامة الفاسق والصالة خلفه؟
فقال بعضهم :ال تصح الصالة خلفه؛ لضعف دينه ،ونقص إميانه ،وقال
آخرون من أهل العلم :تصح إمامته والصالة خلفه؛ ألنه مسلم قد صحت
صالته يف نفسه؛ فتصح صالة من خلفه ،وألن كثرياً من الصحابة صلوا
خلف بعض األمراء املعروفني ابلظلم والفسق ،ومنهم ابن عمر رضي هللا
عنهما قد صلى خلف احلجاج ،وهو من أظلم الناس.
وهذا هو القول الراجح ،وهو صحة إمامته والصالة خلفه ،لكن ال
ينبغي أن يتخذ إماماً مع القدرة على إمامة غريه من أهل اخلري والصالح.
وهذا جواب خمتصر ،أردان منه التنبيه على أصل احلكم يف هاتني املسألتني،
وبيان بعض األدلة على ذلك ،وقد أوضح العلماء حكم هاتني املسألتني،
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فمن أراد بسط ذلك وجده .وهللا املسئول ،أن يصلح أحوال املسلمني،
ويوفقهم مجيعاً لالستقامة على دينه ،واحلذر ا خيالف شرعه؛ إنه جواد
كرمي ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد ،وآله وصحبه.
الرئيس العام إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
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املطلب الثالث :فتاوى العلماء يف دول اخلليج
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حكم التدخني عن طريق " األرجيلة " – الشيشة – وبيان مضار ذلك
هل الشيشة حرام ؟ وماذا لو أن الشخص مل يستخدم أي نوع من أنواع
التبغ  ،وإمنا يستخدم ماء الورد  ،فهل ما تزال حراماً كذلك ؟
مت النشر بتاريخ26-05-2009 :
اجلواب :احلمد هلل،

أوالً :ا ال شك فيه أن " الدخان " من أخبث السموم اليت تكالب كثري
من الناس على تناوله  ،غري عابئني مبا يسببه من األمراض  ،واليت تؤدي إىل
موت كثريين منهم  ،وقد ذكرت " منظمة الصحة العاملية " يف تقريرها لعام
سنوايً ! ،
 2008م  :أ ّن تعاطى " التبغ " يقتل ابلفعل  5.4مليون نسمة ّ
أي  :مبعدل  14.000شخصاً تقريباً كل يوم !  ،وأنه ما مل تتخذ
http://www.binbaz.org.sa/fatawa/3206 390
https://islamqa.info/ar/127312 391
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سنوايً حبلول عام
إجراءات عاجلة  :فإن التبغ سيقتل  10مليون شخص ّ
 2020م !
ويف جواب السؤالني  ) 7432 ( :و (  ) 10922بيان حترمي زراعة ،
وجتارة  ،وتناول هذه النبتة اخلبيثة.
ِ
املعسل "  -الذي يد هخن عن طريق
اثنياً ":التبغ " – ومثله " اجلراك " و " ّ
" الشيشة " – األرجيلة – ال خيتلف عن تبغ السجائر العادية امللفوفة
ابلورق  ،بل فيه من السوء ما ليس يف السجائر  .جاء يف موقع " مجعية
مكافحة التدخني " يف البحرين ما نصه :
مكوانت الشيشة :

ال ختتلف هذه املكوانت عن مكوانت تبغ السجائر  ،ودخاهنا
حيث إن هبا ما ال يقل عن  4000مادة سا همة أُهها  :النيكوتني ،
وغاز أول أكسيد الكربون  ،والقطران  ،واملعادن الثقيلة  ،واملواد املشعة ،
واملسرطنة  ،واملواد الكيميائية الزراعية  ،ومبيدات احلشرات وغريها الكثري
من املواد السا همة .
تدهعي بعض شركات إنتاج التبغ إزالة كل أو معظم مادة القطران من
تبغ الشيشة  ،كما أنه يضاف إىل تبغ الشيشة العديد من املواد املنكهة
جمهولة الرتكيب وجنهل مقدار ضررها .
ما يقال عن التدخني عن طريق الشيشة  -أو النارجيلة  -ابستخدام التبغ
ِ
املعسل أبنه خايل من اخلطر  :غري صحيح البتة  ،فقد
 ،أو اجلراك  ،أو ّ
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أثبتت إحدى الدراسات على مدى أربع سنوات يف اململكة العربية
ِ
املعسل هو عبارة عن تبغ خالص مع كميات كبرية من
السعودية أبن ّ
األصبا  ،واأللوان  ،والنكهات اليت ختلط من غري أي رقابة صحية ،
وثبت أهنا تسبب خمتلف األمراض والسرطاانت  .وحيتوي " اجلراك " على
 % 15من التبغ الذي خيلط ببعض العسل  ،والفواكه  ،واملضافات
الكيمائية اليت تطبخ  ،وخت همر .انتهى
اثلثاً:يعتقد بعض الس هذج من الناس أن تناول هذه النبتة عن طريق "
األرجيلة " – الشيشة – حالل ! ألن الدخان مير عرب ماء األرجيلة ! وهذا
بعيد ج ّداً عن الصواب  ،وأما أهل اخلربة فيقولون :
 .1تدخني رأس واحد لألرجيلة يعادل تدخني عشرة سجائر على األقل .
 .2االحرتاق اجلزئي ِ
للمعسل يزيد من املواد السامة يف األرجيلة .
ّ
 .3استعمال األرجيلة من قبل أشخاص متعددين يزيد من انتقال األمراض
املعدية بينهم .
 .4املاء ال يفلرت املواد السامة واملسرطنة اليت حيتويها تبغ األرجيلة .
وجاء يف موقع " مجعية مكافحة التدخني " يف البحرين ما نصه :
هناك اعتقاد لدى الكثريين أبن تدخني " الشيشة " أقل ضرراً من
السيجارة ،وذلك بسبب االعتقاد السائد أبن مرور الدخان من خالل املاء
املوجود يف الشيشة يعمل على ترشيح الدخان من املواد الضارة وابلتايل
تبني خطأ هذا االعتقاد من
تقليل الضرر الناجم عن تدخني الشيشة  ،وقد ه
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خالل حتليل الدخان اخلارج من فم مدخن الشيشة على أنه حيتوي على
نفس املواد الضارة  ،واملسرطنة املوجودة يف دخان " السجائر "  ،كما
أثبتت الدراسات أن التدخني ابلشيشة :
 .1يسبِّب اإلدمان .
 .2يقلل من كفاءة أداء الرئتني لوظائفهما ويسبب انتفاخ الرئة " اإلنفزميا
"  ،وااللتهاب الشعيب املزمن  ،وهذا املرض حيد من قدرة اإلنسان على
بذل أي جمهود كلما تفاقم .
 .3يؤدي إىل حدوث سرطاانت الرئة  ،والفم  ،واملرئ  ،واملعدة .
 .4يؤدي إىل ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون يف الدم .
 .5يؤدي إىل تناقص اخلصوبة عند الذكور  ،واإلانث .
 .6يساعد على ازدايد نسبة انتشار " التدرن الرئوي " عند مستخدمي
الشيشة .
 .7عند النساء املدخنات للشيشة أثناء احلمل يؤدي إىل تناقص وزن اجلنني
 ،كما يعرض األجنهة إىل أمراض تنفسيهة مستقبالً  ،أو إىل حدوث املوت
السريري املفاجا بعد الوالدة .
 .8انبعاث الروائح الكريهة مع النفس  ،ومن الثياب  ،كذلك من التأثريات
األخرى  ،كب هحة الصوت  ،واحتقان العينني  ،وظهور جتاعيد اجللد والوجه
خصوصاً يف وقت مبكر .
 .9هذا عالوة على كون تدخني الشيشة يعترب أحد أهم ملواثت اهلواء يف
غرف املنازل  ،وقريباً من املقاهي حيث يوجد عدد كبري من املدخنني .
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ولذا كان حترمي استعمال التدخني عن طريق األرجيلة – الشيشة – هو
املتعني .
ّ

سئل الشيخ حممد بن إبراهيم – رمحه هللا : -
عن الفرق بني شرب الدخان بورقه امللفوف  ،وشرب اجلراك يف الشيشة
 ...إخل ؟ فأجاب الشيخ رمحه هللا بتقرير حترمي التدخني  ،مث قال  :إذا ثبت

هذا  :فال فرق بني شربه يف أوراقه املعدة له ،ويف غريها ،كالشيشة اخلبيثة،
وسواء كان ورق الدخان املشروب خالصاً ،أو خملوطاً بغريه كاجلراك  :فإنه
خملود ابلدخان اخلبيث،واألمساء ال تغري احلقائ  ،وإذا خلط الشيء احملرم
بغريه  :فتحرميه ابق حباله  ،ويف احلديث  ( :أييت يف آخر الزمان أانس
يشربون اخلمر ويسموهنا بغري امسها ) – رواه أمحد  ،وصححه األلباين يف "
الصحيحة " ( . - ) 414
" فتاوى الشيخ حممد بن إبراهيم " ( . ) 90 / 12
وقال علماء اللجنة الدائمة :
الشيشة  ،والنرجيلة  ،والدخان  :من اخلبائث  ،وهي حمرمة ؛ ملا فيها
من األضرار على البدن  ،واملال  ،قال هللا تعاىل يف وصف نبيه حممد صلى
هللا عليه وسلم  ﴿( :و ِحيل هلم الطهيِب ِ
اخلبائِث ﴾ [ألعراف:
ات وحيِّرم علْي ِهم ْ
ّ
 ،] ٣١وثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنه قال  ( :ال ضرر وال
ضرار)  ،فال جيوز استعمال هذه األمور  ،وال بيعها  ،وال تروجيها.
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الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ  ،الشيخ عبد هللا بن غداين ،
الشيخ صاحل الفوزان ،الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( . ) 351 / 26
رابعاً :أما سؤالك عن استعمال الشيشة من غري وضع " تبغ " بل " ماء
ورد " فقط  :فهو ما ال نعرفه  ،وال نتخيل وجوده  ،فما هي املادة احملرتقة ؟
وماذا ستستنشق ؟ واحلكم على الشيء فرع عن تصوره  ،فنرجو توضيح
األمر يف مرة قادمة  .وهللا أعلم
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املطلب الرابع :حكمه عند املذاهب األربعة

392

تبني لنا ا مضى ضرر التدخني البالغ يف كل واحدة من هذه
وقد ه
الضرورهايت؛ ولذلك صهرح العلماء احمل ِّققون من املذاهب األربعة وغريهم
بتحرميه:
أ -فمن احلنفيَّة :اإلمام حممد بدر الدين العيين ،وله رسالة يف حترميه،
ومنهم الشيخ حممد اخلواجة ،وعيسى الشهاوي احلنفي ،ومكي بن فروج،
وعمر بن أمحد املصري احلنفي ،فقد قال ما نصه :اآلاثر النقليهة الصحيحة،
والدالئل العقلية الصرحية ،ت ْعلِن بتحرمي الدخان ...إخل.
ب -ومن املالكية :كنون وأبو زيد عبدالرمحن الفاسي وغريهم ،قال

الفاسي يف حكم الدخان :إن الذي ينبغي اعتماده ،ويرجع إلىه يف صالح
الدىن والدنيا ،مع وجوب اإلعالن واإلعالم واإلشادة يف مجيع بالد
اإلسالم؛ أ هن الدخان املذكور حرام االستعمال؛ العرتاف كثريين ن له متييز
وجتربة أبنه حي ِدث تفتري أو ختدير ...إخل.
ج -الشافعيَّة :ومنهم ابن عالن شارِح رايض الصاحلني ،وله رسالتان يف

حترمي الدخان ،ومنهم الشيخ عبدالرمحن الغزي ،وإبراهيم بن مجعان ،وتلميذه
أبو بكر األهدل ،وغريهم ،قال ابن عالن يف رسالته إعالم اإلخوان بتحرمي
املفرتات
الدخان :وقد اتهفق العلماء على ِح ْفظ العقول وص ْوهنا من ِّ

392

انظر :احلق  ،جاد وآخرون  ،احلكم الشرعي يف التدخني  ،ص ١
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بوج ٍه من الوجوه ،أو أثهر فيه
كل ما ه
واملخدرات ،إىل قوله :أل هن ه
غري العقل ْ
بطريقة تناوله ،فهو حرام.
د -احلنابلة :وقد اتهفق علماء احلنابلة على حترميه إاله من ش هذ هن ال
ي ْعتد به  ،و ن صهرح بتحرميه علماء الدعوة من أحفاد الشيخ حممد بن
عبدالوهاب وتالمذهتم رِحم هللا اجلميع ،منهم:
الشيخ عبدهللا بن الشيخ حممد بن عبدالوهاب ،قال ما نصه :ومبا ذكران
يتبني لك حترمي
من كالم هللا ورسوله صلى هللا علىه وسلم وكالم أهل العلم ه
التنت أي :الدخان الذي كث ر يف هذا الزمان استعماله ،وص هح ابلتواتر
خصوصا إذا أ ْكث ر منه أو قام
عندان واملشاهدة إسكاره يف بعض األوقات،
ً
يوما أو يومني ال يشربه ،مث ش ِرب منه ،فإنه ي ْسكر ويزيل الع ْقل.393
ً

http://www.alukah.net/web/alqseer/0/93842/#ixzz42v5hdR12 393
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املطلب اخلامس :بعض مقرتحات وحلول ملشكلة التدخني والنرجيلة
 -1غرس العديد من القيم الدىنية اليت حتث على احملافظة على الصحة.
 -2إقام ة العدي د م ن احلم الت الوطني ة ال يت توض ح خم اطر الت دخني عل ى
املدخن واحمليطني به.
 -3ش غل أوق ات الف را ل دى الش باب م ن خ الل إقام ة العدي د م ن
املشروعات املختلفة اليت تقوم الشباب.
 -4إقامة العديد من املؤسسات املهنية والرتبوية اليت جتابه التدخني.
 -5رفع ش عار ال للت دخني م ن خ الل العدي د م ن وس ائل األع الم م ن اج ل
نشر الوعي القومي.
 -6أتسيس الشباب على القيم الصاحلة م خالل زرع القيم املثإلىة.
 -7اآلابء هم قدوة لألبناء لذا جيب إقالع اآلابء عن التدخني.
 -8تبين الدولة والعديد من املؤسسات محلة ضد مكافحة التدخني.
 -9وجود سلسلة من التعاون بني خمتلف املؤسسات خاصة املدرسة
واألسرة للحد من هذه الظاهرة.
 -10زرع العديد من االجتاهات السلبية حنو التدخني عند افراد اجملتمع.
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 -11وج ود وتفعي ل العدي د م ن ال ربامج التثقيفي ة املدرس ية للح د م ن ه ذه
الظاهرة.
 -12وج ود العدي د م ن األخص ائيني النفس يني يف امل دارس واجلامع ات
ملساعدة الشباب يف اإلقالع عن التدخني.
 -13وجود األس رة بش كل ق وي يف العالق ات االجتماعي ة ألبن ائهم وض رورة
معرفة أصدقاء أبنائهم.
 -14وض ع العدي د م ن الق وانني ال يت متن ع االجت ار ابلت دخني وف رض العدي د
من العقوابت الصارمة على املدخنني
 -15اعالن يوم عاملي ملكافحة التدخني وحماربته.
وصلى هللا على س يدان و نبين ا حمم د وعل ى آل ه وأص حابه أمجع ني واحلم د هلل
رب العاملني.
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اخلامتة
احلم د هلل ال ذي بنعمت ه ت تم الص احلات و تتحق ق األه داف النبيل ة
والغاايت .احلمد هلل على توفيقه لنا إلجناز هذا العمل يف ظل هذه الظ روف
األكادميية الشاغلة قبيل اإلختبارات النهائي ة للع ام  . 2016/ 2015لق د
توصلنا إىل ختام هذه الدراسات جبهد جهيد.
وق د متخض ت م ن ه ذا البح ث العدي د م ن النت ائج وال يت ميك ن إمجاهل ا
على النحو التإىل-:
 .1عرفنا أضرار التخني والشيشة اجلسدية واملالية واألسباب املؤدية لذلك.
 .2أكد لنا املفسرون القدامى واملعاصرون يف تفسريهم لآلايت القرآني ة ال يت
تتح دث ع ن الطيب ات واخلبائ ث أبن الت دخني والشيش ة أو النرجيل ة م ن
اخلبائث ،وعليه فإن تعاطيهما حمرم شرعا وبنص اآلايت القرآنية.
 .3التدخني والشيشة مرفوضة من العلماء والفقهاء املس لمني واثبت وا ابألدل ة
الشريعة حترميه.
 .4وج ود العدي د م ن األس باب ال يت ت دفع امل دخن عل ى إدم ان الت دخني
والشيشة.
 .5وجود العديد من اآلاثر الضارة على الفرد واجملتمع واحمليطني به.
 .6اإلسالم له منهج خاص يف معاجلة أي ظاهرة التدخني والشيشة حيث
يشخص املرض ويبدأ بعالجه.
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 .7األسرة هلا دور هام يف إبعاد أبناءها عن التدخني.
 .8التضامن الوطين واحلكومي ابت ضروراي حملاربة التدخني والشيشة.

املبحث السادس :استبيان التدخني والشيشة
جتدون مرفقا اإلستبيان الذي أجريناه مع املدخنني و غري املدخنني،
فكانت النتائج خميفة ،وهللا املستعان.
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الدكتور خريالدين خوجة الكوسويف
أستاذ التفسري وعلوم القرآن والثقافة اإلسالمية املشارك
Assoc.Prof.Dr.Hfz.Hajredin Hoxha
خريالدين بن ابفيت خوجة الكوسويف – نسبة إىل كوسوفا  -من مواليد
مدينة بريزرن  ،Prizrenعام  1967/10/1مجهورية كوسوفا
 ،Kosovaأهنى املرحلة اإلعدادية والثانوية الشرعية مبعهد الفرقان
بدمشق ،سوراي  .1989-1983واصل تعليبمه اجلامعي بكلية القرآن
الكرمي والدراسات اإلسالمية ابجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة -1990
 .1994ختصص يف اإلقراء بعد التخرج وحصل على اإلجازة يف اإلقراء
ابلسند املتصل إىل رسول هللا  يف تالوة القرآن الكرمي برواية حفص عن
عاصم .عمل إماما وخطيبا يف مسقط رأسه ومدرسا ملادة التالوة يف فرع
الثانوية الشرعية (عالء الدين) مبدينة بريزرن .حصل على درجة املاجستري
يف التفسري وعلوم القرآن من كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية -
اجلامعة اإلسالمية العاملية بكواالملبور  -ماليزاي  ،2003-2000عنوان
الرسالة " :منهج األستاذ الشهيد سيد قطب يف فهم آايت الدعوة –
دراسة حتليلية نقدية يف تفسري يف ظالل القرآن – سورة األنعام منوذجاً
"  .دكتوراه يف التفسري والدراسات القرآنية من كلية معارف الوحي و العلوم
اإلنسانية – اجلامعة اإلسالمية العاملية بكواال ملبور – ماليزاي ،عنوان
األطروحة " :االجتاهات الفكرية والدينية يف الدراسات القرآنية لدى
درس يف نفس
علماء األلبان يف العصر احلديث -القرن  19وّ ." 20
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اجلامعة اليت خترج منها وبكلية اجملتمع جبامعة طيبة ابملدينة املنورة وكلية
أصول الدين جبامعة السلطان الشريف علي اإلسالمية بسلطنة برواني
وكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة قطر ،و حاليا يعمل بكلية
اجملتمع بقطر .له عشرات املؤلفات والرتمجات ابللغة العربية واأللبانية
واإلنكليزية .وجبانب اختصاصه يف التفسري وعلوم القرآن له اهتمام خاص
بطرق الرتبية والتعليم وإصالح املناهج التعليمية والرتبوية يف املدارس
واجلامعات ،مع الرتكيز على تعلم اللغات األجنبية واالستفادة من
التكنولوجيا املعاصرة وتوظيفها يف تدريس علوم الشريعة .جييد مخس لغات.
له فكر معتدل ميسر مبين على املنهجية القرآنية وهدي السنة النبوية
الصحيحة ومنهج السلف الصاحل يف معاجلة املشاكل الدينية والفكرية
واالجتماعية ،بعيدا عن التطرف وإقصاء اآلخر ،وحريص على بناء جسور
احلوار والتفاهم وتضييق دائرة اخلالف مع املخالفني دون اخلوض يف القضااي
السياسية .حضر عشرات الدورات والندوات والورش العلمية واملهنية
والتكنولوجية بلغات خمتلفة ،كما أنه شارك وقدم أحبااث علمية يف عشرات
املؤمترات العاملية يف الوطن العريب واإلسالمي والياابن ابللغة اإلنكليزية
والعربية .له عدة عضوايت علمية واستشارية يف العامل اإلسالمي والعريب،
وقام بتحكيم عدد كبري من البحوث العلمية ابللغة العربية واإلنكليزية
وأشرف وانقش عددا من حبوث التخرج ورسائل املاجستري والدكتوراه .له
حضور يز من خالل نشر مقاالت عديدة يف وسائل اإلعالم احمللية يف
كوسوفا ويف اخلليج .أب ألربعة أوالد ومقيم يف دولة قطر .تفاصيل أوىف
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الشخصي

www.drhafezi.net
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