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مقدمة:
إن الحمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالناا ،مان دهاده
اهلل فال مض ل له ،ومن دضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شارد لاه ،وأشاهد أن محمادا
عبده ورسوله ،أما بعد؛
فااددن االسااالذ ال ا ي اااب بااه النبااد ال ااردا محمااد باان عبااد اهلل،

اال اهلل عليااه وساالا ،عاان ر

العالمين؛ ليبلغه للناس أ معين ،هو ددن هدادا ورحما  ،وسابيل ماودا لمان دبتغاد ساعادا الاداردن ،وعناه
َّكرُونَ}(،)1
َصلْنَا اآلدَاتِ لِقَوْ ٍذ دَا َّ
دقول اهلل تعال فد مح ا كتابه العزدز{ :وَهَـ َا ِرَاطُ ر َِّب َ ُمسْتَقِيما مَدْ ف َّ
وعل لسان الرسول،

ال
ل اهلل علياه وسالا ،دقاول اهلل تعاال َ { :وأَنَّ هَاـ َا ِارَايِد ُمسْاتَقِيما فَااتَّبِعُوهُ وَ َ

ق ِب ُ ْا عَن سَبِيلِ ِه َذِل ُ ْا وَ َّاكُا بِهِ َلعََّل ُ ْا تَتَّقُونَ}( )2وهو مل إبراهيا ،علياه الساالذ ،وفاد
َر َ
تَتَّ ِبعُواْ السُّ ُبلَ فَتَف َّ
ل إ َِّننِاد هَادَانِد رَبِّاد ِإلَا
ذل دقول تعال  { :مُا ْ
ش ِركِينَ}.
ا ْل ُم ْ

ن
ن مِا َ
ط ُّمسْا َتقِي ٍا دِدناا ِميَماا مِّلَّا َ ِإبْارَاهِي َا حَنِيفاا َومَاا كَاا َ
ِارَا ٍ

()3

ه ا ا الااددن القااودا ،و ااراط اهلل المسااتقيا ،وا هااه الوغاااا والوااالمون بحاار

ااروس ،تعااددت

أش الها ،واختلفت أزمانها ،غير أن هدفها واحد ،دتمثل فاد محاولا إيفااب ناور ها ا الاددن ،وأن؟ا ذلا !
ومد كفل اهلل لنوره البقاب رغا كيد ال ائددن ،واهلل تعال دقولُ { :درِددُونَ لِ ُيوْفِؤُوا نُورَ اللَّا ِه بِافَفْوَا ِههِ ْا وَاللَّا ُه
()4

ِا نُورِ ِه َولَ ْو َكرِ َه ا ْل َا ِفرُونَ}.
مُت ُّ

َن اهلل عز و ل علا امما االساالمي أن علهاا خياارا عادال وساوا ،فقاال تعاال َ { :وكَا َِل َ
ومد م َّ
َ َعلْنَاكُاْ أُمَّ َوسَوا}( ،)5ولما كانت ه ه امم وسوا خصها اهلل عز و ل بفكمل الشرائع ،وأموذ المناهج،
وأو ح الم اهب(.)6
وه ا ا الااددن ال ا ي ارتضاااه اهلل عااز و اال ال إفااراط فيااه وال تفااردا ،باال هااو دعااوا إل ا االعتاادال
والتوازن ،وساا باين العقائاد المفتلفا  ،والما اهب المتعاددا ،وامف اار المتنوعا  ،وساا باين أماور الادنيا
خرَاَ وَال تَنْسَ نَصِي َب َ مِنَ الدُّنْيَا}(.)7
وموالب اآلخرا ،مصداما لقوله تعال { :وَابْتَ ِغ فِيمَا آتَاكَ اللَّ ُه الدَّارَ اآل ِ
والناظر إل حال امم االسالمي فد العصر الحا ر ،دجد فيها تورفا وغلوا من ه  ،وتفردواا
وتساهال من ه أخرى.
()1
()2
()3
()4
()5
( )6
( )7
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القصص77 :

7

فموامااف الناااس تتبااادن فااد أهااا القضااادا وأبسااوها ،والمفتلفااون ماان ناحيتنااا مااد د ونااون مساالمين
دحملون أف ارا أو ا تهادات مفتلف  ،ومد د ونون مسلمين وغيرها ،سواب كانوا دعيشون فد مجتمع واحد
أذ فد مجتمعات مفتلف .
وال دجد المتبادنون فد كثير من امحيان منا ا من احت اك بعضاها بابع
بناب عالمات مشترك فد مجاالت الحياا المفتلف ،

 ،وال مفار لهاا مان

من إيار فها اآلخر ،سواب داخل المجتماع الواحاد،
اعيد التعااد  ،أذ خاالل منامشا مضاادا

أذ خار ه ،مما دجعال الحاوار بيانها وسايل مهما  ،ساواب علا
االتفاق بينها واالختالف.

ومد مامت وزارا اموماف فد مهورد مصر العربيا مشا ورا بالادعوا إلا عقاد الماؤتمر العااذ
السااادس والعشااردن للمجلااس امعل ا للشااؤون االسااالمي تحاات عنااوان " :دور المؤسس ا ا النية ا ا
الع ا لم ا العي ا وايس ا م

ا متادي ا ال ااني ا – نقاان تا ا ودراساا مت اات

" ،وتشاارفند

المشارك فيه نياب عن سماح الشيخ محمد حسين ،المفتد العاذ للقدس والددار الفلسويني  ،ببحث عنوانه
"

يورة ص ح صترة ايس م لنى اآلخي" ،فه ا اممر دندرج

والتد دنبغد أن ت ون عل بصيرا ووعد ،وهد عل
آدات القرآن ،وأحاددث الرسول،

من الدعوا الراشدا إلا اهلل تعاال ،

ل وثيق بعملي تغيير المن ر ،التاد أمارت بهاا

ل اهلل عليه وسلا.

ه ا هد المقل ،فما أ بت فيه فهو من اهلل وحده ،وما أخوفت فيه فهو من نفسد والشيوان.
وأتو ه بالش ر الجزدل وعويا االمتنان إل وزارا اموماف فد مهورد مصر العربي ؛ لمنحاد
فر

المشارك فد أعمال ه ا المؤتمر ال ردا ،سائال المول عز و ال أن دجعلاه ماؤتمر خيار وبركا ،

وأن د تب له النجاح ،لتحقيق الغاد السامي التد دعقد من أ لها.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل ر العالمين
إ ياه م خل ل تض اهلل
ممث ً ا (سم ح الش خ م من حس ا
المف

الع م للقنس والني ر الفلسط ة )
المس ن لنار اي ء الفلسط ة
مف

م

ظ رام اهلل والب ية

العةتان البيينيi.aw@darifta.org :
دتال رقم00970699577900 :
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املخلص
الحمد هلل ر العالمين ،والصالا والسالذ عل رسولنا اممين ،وعل آله وأزوا اه و احبه ومان
تبعه بإحسان إل دوذ الددن ،أما بعد؛
فوسائل االعالذ توالعنا

باح مساب بفخبار من هنا وهناك عن أحداث تقع باسا الددن ،أو تنسب

إليه دون تمحيص ،ونقصد ب ل أحداث القتل والتفجير والترودع التد تقع فد أنحاب مفتلف من بقاع
امرض ،مما

ار ددرج تحت مسم االرها .

فال دم ن محد أن دن ر أن هناك

حيح عن الددن االسالمد لدى المفالفين فد العقيدا،

ورا غير

ول نْ بالوبع ،هناك أسبا أدت إل خلق مثل ه ه الصورا ،أهمها أن هناك بع

المتحدثين باسا الددن

دصو؟رونه عل أنه ددن السيف والقوا ،دون امخ فد االعتبار أن االسالذ ددن سماح ومحب  ،اممر
ال ي ترتب عليه هجوذ شرس عل االسالذ ،وانتهاك لحرمات امنبياب والرسل ،وه ا دتولب تجدددا فد
آليات الدعوا إل الددن الصحيح ويرمها ،وه ا دتولب هدا كبيرا من كل علماب الددن ،ول ن مُقابل
تصحيح ه ه الصورا دجب فعل كل ما دم ن ،شردو عدذ الفروج عن منهجي الدعوا بالحسن ،
والتو يه إل ما هو غير وامع من تعاليا وأسس ومواعد ظن الجميع افتقار االسالذ لها ،وله ا و ب عل
المسلمين فد أر اب المعمورا إحياب كل ما هو وارد فد وهر الددن ،للتفلص من ه ه النورا المجحف ،
والتد أنشفها أ حا العقول الضيق  ،وتتناول نصوص القرآن من غير معرف  ،دون النور إل القواعد
الفقهي التد ترسلها ه ه املفاظ القرآني  ،والتد تشتمل عل

وابا اتباع لما هو ائز ونهد لما هو

محرذ عند اهلل عز و ل.
وفها اآلخر ال دعند بالضرورا أن دنسلخ الفاها عن معتقداته الشفصي  ،أو موامفه ،وأف اره ،وإنما
دتولب استيعا

أمرٍ وامعٍ ،مفاده أ ن الناس دم ن أن تتعدد و هات نورها ،وتفتلف أف ارها ،وبما أن

هؤالب المفتلفين دعيشون فد محيا واحد ،وعالا واحد ،فاختالفها فد الموامف وامف ار أمر وارد ،فاهلل
سبحانه لا دفلق الناس عل هيئ عقلي و سمي واحدا ،وإنما فيها ال كر وامنث  ،والعالا والجاهل،
والجميل والقبيح ،والقوي والضعيف...إلخ ،مما دعند توافر إم اني االختالف بين الناس ،وبالتالد
رورا تقبل بعضها بعضا فد إيار إنسانيتها ،والقواسا المشترك بينها.
وإزاب كل ه ا فعل

هات وهيئات عدددا تحمل مسؤولي تصحيح

ورا االسالذ لدى اآلخر،

وتتفاوت در ات المسؤولي فد تنفي ه ه المهم من فئ إل أخرى ومن وسا إل آخر ،فسعد العلماب
الحثيث نحو العمل من أ ل تحسين

ورا االسالذ وتصحيحها دعد وا با ددنيا ،و رورا ثقافي  ،فضال

عن كونه مولبا وامعيا تمليه مسؤولي تبليغ حقائق االسالذ وتعاليمه إل من دجهلها أو دعاند فد معرفتها
واالمتناع بها ،فنحن أم رسال وشردع  ،وال دنبغد اليفس من تبليغها لآلخردن ،وتبيين حقيقتها للمن ردن
والمتحاملين مصداما لقوله تعال َ ( :ولْتَ ُنْ مِ ْن ُاْ أُمَّ ٌ دَدْعُونَ ِإلَ الْفَ ْيرِ وَدَ ْفمُرُونَ بِالْ َم ْعرُوفِ وَدَ ْنهَوْنَ عَنِ
ا ْلمُ ْن َرِ َوأُولَئِ َ هُاُ ا ْلمُ ْفلِحُونَ * وَلَا تَ ُونُوا كَالَّ ِدنَ تَفَرَّمُوا وَاخْ َتلَفُوا مِنْ َبعْدِ مَا َابَهُاُ الْبَيِّنَاتُ َوأُولَ ِئ َ َلهُاْ
4

عوِياٌ)
عَ َا ٌ َ

(آل عمران-703 :

 ،)701فالعلماب مستفمنون عل

الحفاظ عل

نصاع

ورا االسالذ

وو وحها حت دستمر عواب االسالذ للبشرد سرمددا ،لينق الناس من الولمات إل النور ،ودعتبر مبدأ
عالمي الرسال االسالمي امساس الثابت ال ي تقوذ عليه عالم المسلا مع اآلخردن ،ومن ه ا المبدأ تنبع
مسؤولي العلماب والدعاا فد إبراز

ورا االسالذ الصحيح  ،والعمل عل توظيف ميع السبل المم ن

واالم انات المتاح من أ ل القياذ بمهم تصحيح

ورا االسالذ وتحسينها .ولتحقيق ذل ال بد أن

دو ع فد االعتبار ما دفتد:
 -7إن عملي تصحيح

ورا االسالذ والرد عل الحمالت الشرس المغر

ليست أمرا هينا وبسيوا،

دم ن أن دتا بوردق عفود وارتجالي بعيدا عن القياذ بعملي الر د واالستقصاب و مع المعلومات من
ه وإدراك ميع امبعاد والمتغيرات والتحددات .
 -1إ ن المرحل الراهن فد ظل عولم كاسح وهيمن غربي كبيرا فد مجال االعالذ وتدفق المعلومات
تتولب توحيد الجهود والمبادرات لموا ه حمالت التشوده االعالمد لإلسالذ وحضارته من خالل
استثمار العلماب للنواذ االعالمد المعا ر للتعردف باالسالذ وتو يح

ورته .ال بد من و ع المناهج

والوسائل التد من شفنها تحقيق الغادات المنشودا وامهداف المقصودا.
 -4إن أماذ العلماب تحددات ومعومات تدفع بقوا إل تغيير آليات وأساليب العمل فد مجال تصحيح
ورا االسالذ وهو ما دستدعد موا ه اآلخر بمنوقه ومفايبته بلغته واستفداذ كل امساليب
والوسائل ال فيل بالتفثير فيه وتو يهه لتعددل نورته إل االسالذ وحضارته االنساني .
 -3إن تصحيح

ورا االسالذ فد الفارج تستدعد تصحيح الصورا فد الداخل ،فمهم العلماب فد

التصحيح تبدأ من تصحيح وامع امم االسالمي  ،وال دتا ذل إال بتغيير امحوال ،وترشيد امو اع التد
تسها فد إعواب

ورا مشوه عن االسالذ وحضارته ،وال دستقيا ه ا التغيير إال إذا كان وفقا للمنهج

الرشيد ،وبامسلو

القودا ،وبالعلا والح م  ،وسداد الرأي ،ومضاب العزدم  ،من العالا كله إنما دنور

إل االسالذ وحضارته من خالل وامع العالا االسالمد وأحوال المسلمين.
فالحا

الملح إل تقددا الصورا الحقيقي للددن االسالمد ،الحاث عل االعتراف باآلخر واحتراذ

معتقداته ،هد هد ف ري وددند دهدف أوال إل إبعاد

ورا االسالذ عن االرها  ،ال ي دأبت بع

التنويمات عل ممارسته باسا االسالذ ،ما خلق لدى اآلخر

ورا ملتبس عن الددن االسالمد موامها

أنه ددن تورف وغلو؟ وإمصاب لآلخر .هنا تلق مسؤولي ه ا الدور عل عاتق هات ف رد وددني
دفترض أن تصحح

ورا االسالذ وتقدمه بو فه "ددن معامل " .فهو نواذ حياا ال ددعو إل إمصاب

اآلخر أو نفيه ،مهما اختلف فد الددن أو العقيدا أو الف ر ،هنا دفتد دور علماب الددن فد المؤسسات
المفتلف فد تغيير نورا غير المسلمين للددن االسالمد ب ل ما دم ن من وسائل ،حت ددركوا ماهي
االسالذ الصحيح.
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ضرورة تصحيح صورة اإلسالم لدى اآلخر
تصحيح

ورا االسالذ لدى اآلخر تندرج

ت ون عل بصيرا ووعد ،وهد عل
وأحاددث الرسول،

من الدعوا الراشدا إل اهلل تعال  ،والتد دنبغد أن

ل وثيق بعملي تغيير المن ر ،التد أمرت بها آدات القرآن،

ل اهلل عليه وسلا ،فاهلل تعال أمر عباده المفلصين؛ أنبياب و الحين؛ ليقوموا

بمهم اممر بالمعروف ،والنهد عن المن ر ،وتصدرت ه ه المهم أعمال الرسل وامنبياب ،عليها
السالذ ،وأتباعها المؤمنين ،ففايب اهلل تعال المسلمين باممر بها مائالَ { :ولْتَ ُن مِّن ُاْ أُمَّ ٌ دَدْعُونَ ِإلَ
الْفَ ْيرِ وَدَ ْفمُرُونَ بِا ْل َم ْعرُوفِ وَدَ ْنهَوْنَ عَنِ ا ْلمُن َرِ َوأُ ْولَـئِ َ هُاُ ا ْلمُ ْفلِحُون} (آل عمران ،)104:و عل اهلل اممر
بالمعروف والنهد عن المن ر من أبرز مؤهالت امم االسالمي لنيل مقاذ الفيرد عل امما ،فقال
ن بِاهللِ َولَوْ آمَنَ
خرِ َتْ لِلنَّاسِ تَ ْفمُرُونَ بِا ْل َم ْعرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ا ْلمُن َرِ وَتُ ْؤمِنُو َ
تعال { :كُنتُاْ خَ ْيرَ أُمَّ ٍ أُ ْ
أَ ْهلُ ا ْل ِتَا ِ َل َانَ خَيْرا َّلهُا مِّ ْنهُاُ ا ْلمُ ْؤمِنُونَ َوَأكْ َثرُهُاُ الْفَاسِقُونَ} (آل عمران.(110:
فتغيير الفساد المسم بالمن ر فد عرف الشرع ومفاهيمه ،والسعد إل إحالل العدل والصالح ال ي
دنوبق عليه و ف المعروف وفق المصولحات الشرعي  ،هو من أسم امعمال التد تقر
سعِيدِ بن أبد ُبرْدَاَ ،عن أبيه ،عن َدِّهِ ،عن النبد،
تعال  ،فعن َ

إل اهلل

سلِاٍ
ل اهلل عليه وسلا ،مال( :عل كل ُم ْ

ت إن لا َدسْ َتوِعْ
َدقُ ،مال :مِيلََ :أ َرأَدْ َ
َدَمَ ٌ ،مِيلَ :أَ َرأَدْتَ إن لا دَجِدْ مالَ :دعْ َتمِلُ بِيَدَدْهِ ،فَيَنْفَعُ نَ ْفسَهُ ،وَدَتَص َّ
مالُ :دعِينُ ذَا الْحَا َ ِ ا ْل َم ْلهُوفَ ،مال :مِيلَ لهَ :أ َرأَدْتَ إن لا َدسْتَوِعْ مال :دَ ْف ُمرُ بِا ْل َمعْرُوفِ أو الْفَ ْيرِ ،مال:
س ُ عن الشَّرِّ ،فَإ َِّنهَا َدَمَ ٌ)).(
َأ َرأَدْتَ إن لا دَ ْفعَلْ مالُ :د ْم ِ

ميا ة رد ن المصل

لى المفسنة

لحرك التغيير اال الحد عل

ما

تا ط ال غ ي المةشتد:

نهج اممر بالمعروف والنهد عن المن ر،

وابا ويرائق

وإرشادات دنبغد أن ال تُغفل؛ حت ال د ون التيه ،وال د ون الفرا عل دد المصلحين أنفسها ،فالمن ر
دنبغد أن دحجا عن إ الحه إن كانت عملي تغييره ستقود إل من ر أشد ،و رر أكبر ،حت إن
الصالح ال ي دسع لتغيير المن ر دؤمر أحيانا بال ف عن التغيير ،مع المحافو عل تجنب االنفراط
فد بوتق المن ر ،وه ا هو نهج العارفين به ا الددن من العلماب والدعاا الصالحين.

أهم العلم وال كم و فيم اليأي المخ لف ل مل لتاء ال ص ح:
عملي تصحيح
عل

ورا االسالذ لدى اآلخر تستدعد القياذ بتغيير مجتمعد ،دفخ فد االعتبار التركيز

الح نفس حامل معول التصحيح ،إل

انب تومع إ راراآلخر عل حاله ،مما دستدعد العمل

ُركُا مَّن
س ُاْ الَ دَض ُّ
علَ ْي ُاْ أَنفُ َ
دون إحباط ،وال ر وخ لحال الفساد ،فيقول تعال { :دَا أ َُّدهَا الَّ ِدنَ آمَنُواْ َ
َلَّ إِذَا اهْتَدَدْتُاْ ِإلَ اهللِ َمرْ ِ ُع ُاْ َمِيعا فَيُنَبِّئُ ُا ِبمَا كُنتُاْ َت ْع َملُونَ} (المائدا ،(701 :فاهلل دو ه المؤمنين إل


حيح مسلا ،كتا الزكاا ،با بيان أن اسا الصدم دقع عل كل نوع من المعروف.
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أن دحفووا أنفسها ،ودقوموها بالصالح واال الح ،غير م ترثين بضالل الضالين ،وال فساد الفاسددن،
واهلل عز و ل أعلنه منهجا مودما للدعاا إليه ،والعاملين فد سبيله ،فحث عل استفداذ الح م والموعو
حسَنُ إِنَّ ر ََّب َ
حسَنَ ِ وَ َا ِد ْلهُا بِالَّتِد هِدَ أَ ْ
عوَ ِ الْ َ
ح ْمَ ِ وَا ْلمَوْ ِ
الحسن  ،فقال تعال { :ادْعُ ِإلِ سَبِيلِ ر َِّب َ بِالْ ِ
علَاُ
علَاُ ِبمَن َلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَ ْ
هُوَ أَ ْ

بِا ْل ُمهْتَدِدنَ}(النحل(125 :

فال دن دحملون لواب اال الح دنبغد أن ال تغيب الح م عن مناط أساليبها ،ومناهج عملها ،فال بدَّ
لها من أن دنولقوا من بصيرا ثامب  ،فد منفى عن تشود

تراكمات الفساد ،و غا أباييل الولا ،مع

رورا أخ الحيو والح ر من أخوبوط التهور ،ودهاليز التربص ،التد دقودها ند الشيوان ،ال دن ال
درمبون فد ه ه امم إال الشر ،وتفتيت العضد ،ونهب الفيرات ،وإبقابها

عيف  ،بل نهبا للوامعين

بفيراتها المالي  ،وثرواتها المعدني  ،وأر ها ومقدساتها.

دور العلم ء وم يصنر ةيم ما

وى

إ ياز الصترة الص

للنيا:

إن امم مادا وشعوبا عل مفتلف المستودات واميياف أمان فد رما

العلماب ،ومسؤولي العالا

ليل  ،فينبغد الح ر من علها هزدل  ،فال بد للعلماب من ومف مرا ع مع النفس ،دستعر ون فيها
موامفها ،ودحاسبون فيها أنفسها مبل أن دحاسبها اهلل ،فإن و دوها عل هدى ،فها عل خير ،وإن كان
دلفها الزدغ واالنحراف واتباع الهوى ،فها عل شفا رف هار ،والعياذ باهلل.
وحين عرف العلماب دورها ،وأدوا وا بها ،وتحلوا بقيا االسالذ ،وعملوا بفح اذ الددن ومقتضيات
علمها ،برزوا فد مياددن الشهام  ،وكانوا عونا عل الحق ،لألمراب والقادا والشعو والح اذ ،فحازوا
احتراذ الفلق ،بعد أن تجهزوا ل ل باحتراذ أنفسها أوال ،فالعلماب كاليد ،حين ت ون أمين ت ون ثمين ،
وحين تفون تهون ،ميل ه ا فد اليد ردا عل من اعترض عل موعها بالسرم  ،وه ا العلماب لما
احترموا أنفسها ،وماموا بوا بها ،احترمها الساليين ،وكانت لها هيب وعزا ومنع  ،وحضور موي فد
نفوس الناس ووامعها ،وحين تفلوا عن دورها ،ونزلوا عن أعل در ات السلا إل أدناها ،خسروا كل
شدب ،حت أنفسها ،فمن دهن دسهل الهوان عليه ،فصار احترامها ال دتعدى ظواهر المجامل  ،و ار
حددثها ال دسمع ،وفقد الناس الثق بها ،وأ بحت تسمع بين الفين وامخرى عن أخبارها ما ال دسر
ددق ،وال دحزن عدو.
فهؤالب ها المشاركون فد العمل عل إمات الددن فد نفوس الفلق ،ها المشوهون له ،والمشوشون
عل من دبحث عن الحقيق الصادم النا ع الصالح  ،فجرمها كبير كبير ،وإثمها عويا.
هؤالب ها ال دن دجرون لتحصيل مزدد من االمتيازات الشفصي  ،ودركضون وراب الشهرا والمراكز
والمنا ب ،ودتنافسون فد تقددا أش ال منوع من أيباق التملق م حا
وامحزا

النفوذ ،من المسؤولين

والهيئات ،يمعا فد نيل الحووا لددها ،ف انوا لها خائنين ال نا حين ،فلو

دموها لبينوا

ونصحوا ،أما ومد تملقوا ،وحسنوا المن ر والفوف لفاعليه ،فقد خدعوا وك بوا ،وكانوا لها بوان سوب،
والنبد،

خلِيفَ ٍ ،إِلَّا كَانَتْ لَهُ ِبوَانَتَانِ؛
فَلفَ مِنْ َ
ل اهلل عليه وسلا ،دقول(:مَا َبعَثَ اهللُ مِنْ نَبِدٍَّ ،ولَا اسْتَ ْ
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هلل
علَيْهِ ،فَا ْلمَعْصُوذُ مَنْ عَصَاَ ا ُ
علَيْهِ ،وَبِوَانَ ٌ تَ ْف ُمرُهُ بِالشَّرِّ ،وَتَحُضُّهُ َ
ِبوَانَ ٌ تَ ْف ُمرُهُ بِا ْل َم ْعرُوفِ ،وَتَحُضُّهُ َ
َتعَالَ )

) (

إن أدعياب العلا فد عصرنا دتبوأون أدوار العلماب ومنا بها ،ودتسمون بفسمائها ،ودحملون ألقابها،
وها بعيدون عنها بعد المشرمين ،ومن ش فد و ودها ،أو لا دصدق و فها ،أو رأى فيه تجنيا أو
مبالغ  ،فنر وه غاد الر اب ،أن دستبدل نوارته بفخرى ،مجهزا بعدس التدبر المو وعد والحيادد ،
عساه دسعف فد تشفيص الفلل ،والتعرف إل العالج ،إذ إن امعراض امولي تشير إل تن ب وا ح
الحق والعلا والددن من مبل كل من ددعد العلا ،ودتساهل مفتارا فد التنازل عن أح اذ الشرع

لدر

الحنيف ،فإذا كانت شجاع العلماب و رأتها مففرا فد الددن والدنيا ،فإن االستعا
والمفادع والتملق أمر ترفضه ميا الددن وأحوال العلماب الصالحين ،وحت
مجحفين ،ن كر بموامف خيار العلماب ال دن سجل لها التاردخ

عنها بالنفاق

ال ن ون ظالميين أو

فحات مشرم .

وعمال بفن ال ت لف نفس إال وسعها ،فال بد من االشارا إل أن العالا إن أخ بالعزدم فصدع
بالحق ،فقتل ،فهو مع سيد الشهداب ،لقوله

ل اهلل عليه وسلا( :سيد الشهداب حمزا بن عبد المولب،

ور ل ماذ إل إماذ ائر ،ففمره ،فنهاه ،فقتله).

) (

وإن أخ العالا بالرخص فس ت بنا أو خوفا وأن ر فد ملبه وو دانه ،فقد كان فد مصاف

عاف

االدمان ،أما إن تجاوز أح اذ الشرع بغماز المجامل أو المنافق  ،فلن دقبل منه ذل فد حال من امحوال.

دور الف تى

إ ط ء الصترة ا ايس م:

تتعرض الفتوى بين الحين واآلخر للبحث والتعليق والمتابع من مبل وسائل االعالذ المفتلف  ،سواب من
خالل عرض الفتاوى المثيرا ،أذ عن يردق التعقيب عليها ،وتحليلها ،وتبند موامف منها ،والبناب عليها.
وحت ال تفتلا اممور واموراق ال بد من إعالن البرابا الحقيقي من الفتاوى السفيف والمنحرف عن
ادا

وا

الشرع وأدلته ،أدا كان مصدر تل الفتاوى ،ف ل فتوى تنولق من المزا ي  ،وتتفلت من

الضوابا المشروع  ،وتتجاهل ام ول المقررا للفتوى ،هد فتوى مرفو

 ،وال تعبر بحال من

امحوال عن مومف الشرع الحنيف وح مه ،سواب أ درت عن شفص ،أذ هيئ  ،أذ حز  ،أذ دول  ،من
عجا أذ عر  ،فهد مردودا عل أ حابها ،ومشجوب من كل مفلص

ادق غيور عل حرم الددن

ومداسته ،ومن كل حردص عل تحري الحقيق .
ما أكبر رذ المفتد ال ي دتصدى للتركيز عل هوام

القضادا ،ودتجاهل أمهات اممور ،والوامات

ال برى التد تئن من ثقل عبئها امم  ،وتعاند من االكتواب بنارها االنساني برمتها.

 .7حيح البفاري ،كتا امح اذ ،با بوان االماذ وأهل مشورته البوان الدخالب.
 .1المستدرك ،الحاكا ،791/4،وحسنه املباند.
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والمزا يون درددون الفتوى مفصل عل مقاديس أهوائها ،وملون بف باغ م اهبها ،فيسفرون من
الفتوى التد تحرذ ما حرمه الشرع ،ودستففون بالتد تحل الحالل ال ي اب به الددن ،إذا كان حراذ
مع ما ذهبوا إليه فد الحل والتحردا.

الشرع وحالل الددن دتنام

ومن ناحي أخرى ال بد من االشارا إل أن بع

أ حا

رعات الفتاوى دتجاوزون الفووط

الحمراب حين دقبلون منفسها أن د ونوا مادا لالستففاف والتندر ،أو أبوابا لتسردب الوعن إل ددنها
وميمها ،فاتحين امبوا

عل

مصاردعها للمتصيددن فد المياه الع را ،غير آبهين بالضرر ال ي

دلحقونه بددنها والوعن بفح امه والهزب بفتباعه ،واالسابا للدعوا إليه ،ولو أن هؤالب

دموا ددنها

التقوا اهلل فد فتاودها.
فإذا و د المفتد المؤهل ددنيا ،وعلميا ،وشفصيا ،وأتيح له المجال ليصدر فتواه المستنبو من الدليل
الشرعد الصحيح ،وفق الضوابا الشرعي التد تشترط فد الفتوى والمفتد ،فإننا سنشهد انقالبا
فد عالا الفتوى ،د ون التركيز فيه عل

مستجدات اممور ،وعل

ردا

مضادا الناس ومش التها،

والمو وعات التد تثير اهتمامها ،دون الهبوط إل درك اممور وسفاسفها ،وسينفى بالفتوى عن
المجاذبات السياسي  ،وستحم من المناكفات الحزبي والم هبي  ،وستبرأ من الوهور بفلوان اميياف
الحزبي  ،أو السياسي  ،أو المنفعي  ،وحينها تعود الثق بالفتوى ،وتصبح كما در

لها محا تقددر عام

الناس ،واحتراذ خا تها واهتمامها.
فالمسؤولي إذن ال تقع عل عاتق المفتد وحده ،رغا أنه لن د ون بحال من امحوال فد منفى عن
تحمل نصيبه فد امسبا

التد آلت إل ما آل إليه وامع الفتوى فد مجالد النجاح أو الفشل ،فهو ركن

أساس ،ول ن المجتمع بفنومته وموانينه وسياسته و ماعاته وأحزابه وأفراده دشاركون كل بسهمه فد
تحمل المسؤولي عن ذل .

ص ح الصترة الم علق جيائم الشيف:
تتسابل هات عدددا بين الحين واآلخر عن مومف الددن من القتل ،ال ي دتا تحت ستار أو خلفي ما
دسم بالدفاع عن شرف العائل  ،وعند محاول اال اب عن ه ا التساؤل دجدر التنبيه إل أن االسالذ
ال ي و ع عقوبات محددا للجرائا والجنادات والمفالفات الشرعي  ،لا دميز عند توبيقها بين نس
علَيْهِ َوسَلَّاَ ،فِد ا ْم َرأَاٍ،
عرْوَاَ ،عَنْ عَا ِئشَ َ( ،أَنَّ ُأسَامَ َ كَلَّاَ النَّبِدََّ ،لَّ اهللُ َ
الناس ونوعها ولونها ،عَنْ ُ
الشرِدفَ ،وَالَّ ِي نَ ْفسِد
علَ الْوَ ِيعِ ،وَدَ ْترُكُونَ َّ
فَقَالَ :إ َِّنمَا َهلَ َ مَنْ كَانَ مَ ْبَل ُاْ أ ََّنهُاْ كَانُوا دُقِيمُونَ الْحَدَّ َ
وعْتُ دَدَهَا)).(
يمَ َ َف َعلَتْ َذِل َ لَ َق َ
بِيَدِهِ؛ لَوْ أَنَّ فَا ِ
 وفد الومت ال ي درف

فيه الددن متل امبرداب ،فإنه ال د يل بم يالين ،فهو دستفوع متل الر ال

حيح البفاري ،كتا الحدود ،با إمام الحدود عل الشردف والو يع.
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ومتل النساب عل حد سواب ،ما داذ المو ب للقتل بايال.
 -وبناب عليه؛ فإن القتل عل الو ه الممارس فد بع

المجتمعات العربي تحت ذردع الدفاع عن

الشرف ،أمر درفضه الددن االسالمد رفضا مايعا ،ال لبس فيه ،ودعتبره ردم ن راب؛ لما فيه من
التعدي عل ح ا اهلل ،وشرويه ،وهدده ،وإن التستر تحت عبابا الددن للقياذ بانتهاك حرمات الفلق،
وحقومها ،أمر دمقته االسالذ.
 وبالنسب إل القانون المففف لعقوب القاتل فد مثل ه ه الجنادات ،فهو دسادر ظروفا ا تماعي معين ،ال تمت بصل للددن ،ال ي مرر أح اما وا ح فد العقوبات وغيرها ،ال تميز بين ذكر أو أنث  ،فال ل
أمامها سواب ،ومن شواهد ذل أن القرآن ال ردا -عند بيان عقوب الزن -نص عل ذكر يرفد الجناد ،
وهما دمثالن نوعد البشر ،فقال تعال { :الزَّانِيَ ُ وَالزَّانِد فَا ْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِ ْن ُهمَا مِئَ َ َلْدَاٍ}
بل فد حاالت معين دقاذ الحد عل

(النور)1 :

ال كر دون امنث  ،مثل حال االغتصا  ،ففح اذ الشردع

االسالمي تو ب درب الحد عن المُغتصبَ  ،وتقيمه عل مغتصِبِها .
ودجدر التح در فد ه ا السياق من تسودغ القتل عل خلفي الشرف نتيج فها خاص لبع

النصوص

الشرعي  ،إذ دجب أن دبن الفها عل أساس من االعتبارات الصحيح فد المسائل الواردا .
* وبش ل عاذ ،فإن االسالذ إل

انب إمراره لمبدأ المحافو عل امخالق وامعراض ،والعمل عل

ونها ،فإنه دقرر مبدأ احتراذ حياا االنسان ،ومنع إزهاق امرواح بغير حق ،فقال تعال ُ {:ملْ َتعَالَوْاْ
القٍ نَّحْنُ َن ْرزُ ُم ُاْ
حسَانا وَالَ تَقْ ُتلُواْ أَوْالَدَكُا مِّنْ إ ْم َ
ش ِركُواْ بِهِ شَيْئا وَبِالْوَالِدَدْنِ إِ ْ
علَيْ ُاْ أَالَّ تُ ْ
أَ ْتلُ مَا حَرَّذَ ر َُّب ُاْ َ
ظ َهرَ مِ ْنهَا َومَا َبوَنَ وَالَ تَقْ ُتلُواْ النَّفْسَ الَّتِد حَرَّذَ اهللُ إِالَّ بِالْحَقِّ َذِل ُاْ وَ َّاكُاْ
َوإِدَّاهُاْ وَالَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِ َ مَا َ
بِهِ َلعََّل ُاْ َتعْ ِقلُونَ}(امنعاذ.)151:
ومن الجددر بالمالحو واالنتباه والتدبر أن اهلل مرن فد ه ه اآلد ال ردم بين النهد عن امتراف
الفواح

الواهرا والففي  ،وبين النهد عن االعتداب عل النفس البردئ بالقتل ،مما دو ب المحافو

عل امخالق والقيا التد تحول دون التلبس بالفواح
المولق عن ارت ا

رائا القتل

د النفس البردئ  ،بغ

والفوادا ،ه ا من انب ،مع لزوذ االمتناع
النور عن نوعها اال تماعد ،أو لونها ،أو

ددنها.
ناد القتل بين ذكر وأنث  ،وتفكد ه ا فد عدد من

من انب آخر؛ فاهلل لا دميز فد تحردا ارت ا

سرَائِيلَ أَنَّهُ مَن مَ َتلَ نَفْسا ِبغَيْرِ نَفْسٍ
علَ بَنِد ِإ ْ
اآلدات القرآني امخرى ،فقال سبحانه{ :مِنْ أَ ْلِ َذِل َ كَتَبْنَا َ
سلُنَا
مرْضِ َف َف ََّنمَا مَ َتلَ النَّاسَ َمِيعا َومَنْ أَحْيَاهَا َف َف ََّنمَا أَحْيَا النَّاسَ َمِيعا َولَقَدْ َاب ْتهُاْ ُر ُ
أَوْ َفسَادٍ فِد ا َ
سرِفُونَ }(المائدا.( 32:
مرْضِ َل ُم ْ
بِالبَيِّنَاتِ ثُاَّ إِنَّ كَثِيرا مِّ ْنهُا َبعْدَ َذِل َ فِد ا َ
وموله)نفسا( لفظ مولق ،دشمل كل من دصح أن دولق عليه ه ا اللفظ ،سواب أكان
أذ أنث .

9

احب النفس ذكرا

ودح ر الرسول،

ل اهلل عليه وسلا ،من التعدي عل حياا امبرداب حت لو لا د ونوا مسلمين ،فيقول

حهَا تُو َدُ مِنْ َمسِيرَاِ َأرْ َبعِينَ
ل اهلل عليه وسلا( :مَنْ مَ َتلَ ُمعَاهَدا لَاْ َدرِحْ رَائِحَ َ الْجَنَّ ِ ،وَإِنَّ رِد َ
عَاما).

) (

 -وال دسمح الشرع االسالمد بحال من امحوال مخص اممار

بالتعدي عل بعضها بعضا ،وفد

القرآن ال ردا خص اهلل االعتداب عل حياا االناث من مبل أوليائهن بشجب مميز ،فقال تعال َ { :وإِذَا
ا ْلمَوْؤُودَاُ سُ ِئلَتْ * بِفَيِّ ذَنبٍ

مُ ِتلَتْ}(الت

ودر ،)9-8 :وإذا كان الوأد عادا اهلي  ،فإن كثيرا من

نوف

القتل امخرى تفتد من منولق اهلد ،ال دمت إل االسالذ بصل  ،ال من مردب وال من بعيد ،وبالتالد؛
فإن من التجند عل االسالذ أن دزج به مع الورف المتها بتحمل المسؤولي عن انحرافات تقع هنا أو
هناك ،لمجرد أن فاعلها دنتسب إل االسالذ باالسا ،أو غير ذل  ،إذ العبرا بالمضامين ،والعمل بروح
االسالذ ،وأح امه ،ال بامسماب والمسميات .
* وفد

وب معادير االسالذ ومبادئه ،فإن التهاون فد التعدي عل أرواح امبرداب ،أو ال دن تحوذ

حولها شبهات إدان معين  ،دعدُّ نوعا من االثا ،وتقرر مبادئ االسالذ أن االنسان بريب حت تثبت
إدانته ،وثبوت االدان د ون بورق رئيس محددا ،منها :االمرار ،والشهود ،والبينات.
 -وبع

الجرائا ال تستو ب القتل حت وإن ثبتت ،فليس كل انحراف أو ذنب عقوبته القتل ،ف يف

بالقتل عل أسبا تافه

!بل إن االسالذ دحث عل التومف عن تنفي الحدود عند توافر مبررات الدفع،

ومن الضوابا الشرعي التد دؤخ بها فد االسالذ( :درب الحدود بالشبهات) والشبه تعند االلتباس ال ي
دنتفد مع و وده الجزذ القايع بوموع الجرذ ،ولئن؟ دفوئ ولد اممر أو االماذ أو القا د فد العفو خير
من أن دفوئ فد العقوب .
إن الشروط التد شرعها االسالذ المام الحدود وتنفي العقوبات ،تُوهر بما ال ددع مجاال للش أن
االسالذ دهدف إل أن ت ون الحدود والعقوبات رادع  ،ال أن ت ون سيفا مسلوا عل رما

امبرداب،

وهو دومف تنفي ها حين ال ت تمل شروط االدان والتنفي  ،وهد شروط محددا ووا ح  ،فإلثبات ردم
الزن مثال ال بد من توافر شروط خا

فد عدد الشهود ،وو ف الجناد  ،حت تقبل الشهادا عل

ذل  ،فد إشارا وا ح إل منع التعجل فد االتهاذ ،ومنع االندفاع المتسرع فد تنفي العقوب  ،مبل توافر
شرويها المقررا شرعا ،ف يف بمن دتجاوزون ه ه الشروط وامح اذ ،بحج الدفاع عن شرف ،مد
د ون أدن ب ثير من مستوى الشرف ال ي دنته

راب االعتداب عل نفس بردئ لمجرد شبه أو إشاع

أو مومف مزا د للقاتل ،أو من دحرض عل القتل ودجر إليه
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!!

* ود ون إثبات االدان أماذ القضاب ،وال دجوز أخ القانون باليد ،ف يف د ون االنسان ما يا،
ومشرعا ،ومنف ا فد آن واحد ! أي دمثل سلوات الح ا الثالث كلها فد شفصه ،ومد ال د ون مؤهال
مي منها ،فه ا أمر غير منوقد ،وال دقبل بحال من امحوال.
* ودؤكد دواعد التثبت و رورا الر وع إل القضاب ،باال اف إل ما اب فد الددن وأح امه
ونصو ه الوا ح  ،وموع حاالت عدددا تزهق فيها أرواح النساب خا

 ،راب شبهات ،أو انجرار

وراب عصبيات ،أو حمي  ،أو غضب ،أو تهور ،أو مصالح دني  ،وأهواب ،وانحراف من ه القاتل،
فتل تصرفات ال دقرها االسالذ بحال من امحوال ،ودعدها من معين الجاهلي تستقد...
وباختصار ،فإن االسالذ:
 .7درف

التعدي عل حياا الناس ذكورا أو إناثا.

 . 1درف

القتل بالشبهات وامهواب والمزا ي .

 . 4درف

المعامب عل الجناد مبل ثبوت االدان  ،أو بقدر دزدد عن الحد المقرر شرعا.
أخ القانون باليد ،ودقرر أن الجه المفول بفحص االدان وإ دار القرار بشفنها هد

 .3درف

السلو القضائي .
 .1دحث عل

التحلد بالقيا وامخالق ،وحفظ امعراض ،والبعد عن الشبهات ،ودواعد الفساد

واالنحراف.
 .6دولب تضافر الجهود المجتمعي عل مفتلف ام عدا للوماد من الوموع فد حبال ه ه الجرائا،
ومما دساعد فد تحقيق ه ه الغاد :
أ -احتراذ القيا المجتمعي النبيل  ،وبفا

التد ابت بها امددان السماود من ناحي حفظ امعراض،

ومنع التبرج ،والفلوا غير الشرعي  ،وتجنب الشبهات.
-

با امعصا  ،والبعد عن المزا ي وامهواب عند أخ القرارات الصعب أو تنفي ها.

ج  -استحضار تقوى اهلل وخشيته مبل االمداذ عل إزهاق امرواح ،أو التعدي عل النفس البردئ ،
ِالدمَابِ) ،كما اب فد الحددث الصحيح).(
(ففَوَّلُ مَا دُقْضَ بَيْنَ النَّاسِ ب ِّ
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ص ح الصترة الم علق فيم اآلخي
كثيرا ما دتردد فد أوساينا المعا را شعار فها اآلخر ،أو تقبل اآلخر ،ودو ه مضمون ه ا الشعار
أحيانا لتفنيب أو تو يه بع

أنفسها وأف ارها ،أو

امشفاص واميراف المتهمين باالنغالق عل

الرافضين لآلخردن وأف ارها.
إن فها اآلخر ال دعند بالضرورا أن دنسلخ الفاها عن معتقداته الشفصي  ،أو موامفه ،وأف اره ،وإنما
دتولب استيعا

أمرٍ وامعٍ ،مفاده أن الناس دم ن أن تتعدد و هات نورها ،وتفتلف أف ارها ،وبما أن

هؤالب المفتلفين دعيشون فد محيا واحد ،وعالا واحد ،فاختالفها فد الموامف وامف ار أمر وارد ،فاهلل
سبحانه لا دفلق الناس عل هيئ عقلي و سمي واحدا ،وإنما فيها ال كر وامنث  ،والعالا والجاهل،
والجميل والقبيح ،والقوي والضعيف...إلخ ،مما دعند توافر إم اني االختالف بين الناس ،وبالتالد
رورا تقبل بعضها بعضا فد إيار إنسانيتها ،والقواسا المشترك بينها.
لقد تورق االسالذ إل مضي فها اآلخر من خالل اآلدات القرآني وامحاددث النبود  ،إ اف إل
الممارسات الفعلي الصادرا عمن دعتد برأدها من زعماب المسلمين وعلمائها وأشفا ها ،دقول تعال :
ل ا ْل ِتَا ِ إِلَّا بِالَّتِد هِدَ
{ َولَا تُجَا ِدلُوا أَ ْه َ

أَحْسَنُ}(العن بوت.)36 :

فه ا تو يه وا ح الدالل إل فها اآلخر ،كيف ال واآلد ال ردم تفمر
غموض بفن دفتار المسلا أسلو

راح ودون لبس أو

الماليف  ،وحسن التعبير واالحتراذ ،عند مجادل أهل ال تا  ،ومن

المؤكد أن التو يه القرآند المتضمن الحث عل المجادل بالتد هد أحسن لا دغفل حقيق االختالف
الثابت بين المسلا وغيره من أهل ال تا  ،سواب فد بع

العقائد أذ القيا ،أذ العبادات ،أذ امح اذ

والشرائع ،أذ الموامف  ...إلخ ،ورغا ه ا التبادن؛ فإن اآلد ترشد إل أسلو

الماليف فد النقاش عند

إثارا مثل ه ه القضادا الفالفي  ،والمجادل ت ون عادا فد مواين االختالف ،أما اللقاب البعيد عن
االختالف ،والمحفوف بالمجامل الحسن  ،فال تلزمه المجادل  ،وبالتالد؛ د ون أول بالماليف الحسن .
ومن انب آخر؛ فإن الماليف فد الحوار تعبر عن أد المسلا ،وتبرز سماح االسالذ.
ودشار هنا إل سالم السبيل ال ي دهتا فيه الناس بالبحث عن نقاط االلتقاب واالتفاق ،أكثر من
اهتمامها بالعزف عل أوتار االختالف والتغادر والشقاق.
ل ن فها اآلخر ليس أمرا انتقائيا ،دولب فد موامف ودتجاهل فد أخرى ،دنتقد به موذ ،ودعف من
وابوه آخرون ،فمثلما دُولب الفها من يرفٍ آلخر ،فإنه دولب ك ل من اآلخردن تجاه ه ا الورف،
وإن لا تتا ه ه التبادلي والمماثل فد التعامل ،فإن تهم ال يل بم يالين ت ون ال ق باالنتقائيين ،والزم
لها.
فمثلما دولب من المسلا أن دفها غير المسلا فد إيار

وابا الشرع ،فإن فها اآلخر مولو

المسلمين أنفسها ،عل اختالف ا تهاداتها ،وتنويماتها ،وتصوراتها ،وم اهبها.
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بين

وك ل ؛ فإن غير المسلا موالب بفها المسلا ،دتقبله بإسالمه ال ي دددن به ،دون أن دشترط عليه امخ
بإسالذ مبتدع ،عل موال فالن ،أو يردق عالن.
نعا؛ إن فها اآلخر شعار ميل ،وسي ون أ مل لو اتسا بالشمول؛ منه سيلوف ام واب بين الناس،
ودفتح اآلفاق للحوار المو وعد الهادئ بينها ،فد و من االحتراذ وحفظ الحقوق ،مما دساعد فد
تففيف امحقاد ،وإيفاب فتيل النزاع عل أكثر من مستوى و عيد.

إ م ل البص ية:
مد دتسرع بع

الناس عن هل أو عن نوادا خبيث للح ا بالتفاذل ،أو التوايؤ عل من ددعو لمثل

إعمال البصيرا ،انوالما من رف

المفالف ،واال رار عل فرض اآلراب والموامف عل الموافقين

والمفالفين من الناس ،وفد ذل ظلا شددد ،وبغد عويا ،وهنا درد سؤال عا ل عن و ه االختالف بين
ال دن دحملون عصا التغيير ،ودمنعون الناس من إبداب آرائها ،وبين ال دن انتف
لممارستها أساليب القهر والقمع

الناس عليها

د شعوبها ،ومنعوا حردات الف ر ،والرأي بالحددد والنار ،من المؤكد

أن ماسما مشتركا دجمع الفردقين ،وإن اختلفت امسماب ،والصور ،وتنوعت الشعارات ،فالقمع هو القمع،
والقهر هو القهر ،ال دعقل مبولهما من بع

الوالمين دون بع

 ،فليتق اهللَ الناسُ فد بعضها بعضا،

وليرفقوا باآلخردن منها ،بعيدا عن ممارس احت ار الحق والحقيق  ،أو استباح محوورات دون
رورات تلجئ إليها ،وإال ومع الولا ،وهو ظلمات دوذ القيام  ،واهلل أعلنها حربا عل الوالمين ،بغ
النور عن أسمائها ،وألقابها ،وأسبابها ،وذرائعها.
وال بدَّ من التفكيد عل أنه ال أحد دستويع أن دن ر أن أمتنا فد أمس الحا

إل التغيير نحو الرشاد

والعدل ،غير أن الغادات النبيل ال دقبل أن دسع إليها إال بفساليب ياهرا ،نقي من ممارس الرذدل ،
وبردئ من االستهان بحرم الدماب وامرواح وامعراض ،وال بد لها ك ل من تجنب العمل المفضد
إل تحقيق مصالح امعداب ،أو ال ي دجري بالتوايئ معها ،فال درددون لنا خيرا ،وال تتعدى موامفها
المعسول نواق دس السا فد الدسا ،واالماذ علد بن أبد يالب ،ر د اهلل عنه ،دح ر من االنفداع
بحيل المتربصين من المنافقين وغيرها ،فيقول :
وإذا توارى عن َ فهو العقر ُ

دلـــقاكَ دحلفُ أنه بـــ َ واثقٌ

ودروغُ من َ كما دروغُ الثعلبُ

دعوي َ من يرفِ اللسانِ حالوا
فما أحو نا إل إبصار الحقيق بعيون دقو  ،وملو

دافع  ،وعقول نيرا ،واهلل تعال دقول {:مَدْ

علَ ْي ُاْ بِحَفِيظٍ} (امنعاذ.) 104:
عمِدَ َفعَلَ ْيهَا َومَا أَنَا َ
صرَ َفلِنَ ْفسِهِ َومَنْ َ
َا َبكُاْ بَصَائِرُ مِنْ ر َِّب ُاْ َفمَنْ أَبْ َ
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ص ح الصترة الم علق تصف ايس م والمسلم ا يره ب وال طيف
توالعنا وسائل االعالذ

باح مساب بفخبار من هنا وهناك عن أحداث تقع باسا الددن ،أو تنسب

إليه دون تمحيص ،ونقصد ب ل أحداث القتل والتفجير والترودع التد تقع فد أنحاب مفتلف من بقاع
امرض ،مما

ار ددرج تحت مسم االرها  ،ونود هنا أن ننام

ه ه القضي  ،ومسماها ،من بع

الجوانب وامبعاد ذات الصل بالمسم واالستفداذ واآلثار ،وذل عل النحو اآلتد:

مسمى ايره ب:
االرها مفخوذ من الرهب ،وهو الفوف ،ففد لسان العر :رَهِبَ ،بال سرَ ،درْهَبُ رَهْبَ ورُهْبا،
بالضا ،ورَهَبا ،بالتحرد  ،أَي خافَ ).(
ومسم االرها

مد دستفدذ لمعان نبيل  ،أو معان رذدل  ،فإذا استفدذ للتعبير عن الفوف من اهلل

فيندرج فد سياق الفضيل  ،وإذا استفدذ الثارا فزع اآلمنين ،ود

ال عر فد أوسايها دون حق ،فهو

الم موذ عند اهلل وفد رساالته.
فاالرها بالمفهوذ السائد فد اموساط المعا را ال دعرف ددنا ،وليس له انتماب محدد ،فهو دنتشر
فد ربوع الدنيا بفحجاذ وألوان ومستودات مفتلف  ،ودجمع أش اله ماسا مشترك دتمثل فد كونه ياحون
تفكل امخضر واليابس ،وتويح بصروح اممن والسالذ المجتمعد حيثما حلت أحداثه ،وومعت من راته،
ومن الولا العويا واال حاف المستبين أن دلحق و ف االرها باالسالذ والمسلمين ،دون تمحيص أو
تثبت ،لغاد فد نفوس هات متربص  ،أو أيراف منتفع من آثار تل الحوادث ،و راب استغالل نسب
فعلها إل المسلمين.
ودبدو أن بع

المسلمين أفرادا و هات دنسامون مع التيار الجارف دون بصر وال بصيرا ،فيقومون

بدور أسنان الواحون التد تستهدف يحنها وددنها ومصالحها وو ودها ،فيقومون بفعمال تلحق
الضرر بسمع ددنها ،وتشوه حقيقته ،أو ددعون القياذ بفعمال من ه ا القبيل من با

الزعا البايل،

متجاهلين الح م والدراد وحسن التدبير ،ومستدبردن الفون والحس السليا ،فيقعون ودومعون أمتها فد
متاهات ومستنقعات الوحل الضار ،أو المدمر ل يانها ،ودفسحون المجال رحبا للمتربصين بها الدوائر،
وه ا التربص مددا ددد ،حيث و د والقرآن دنزل عل ملب الرسول اممين محمد بن عبد اهلل،

ل اهلل

علَيْهِاْ دَآ ِئرَاُ
عرَا ِ مَن دَتَّفِ ُ مَا دُن ِفقُ َم ْغرَما وَدَتَرَبَّصُ ِب ُاُ الدَّوَائِرَ َ
عليه وسلا ،فقال تعال َ { :ومِنَ امَ ْ
سمِيعٌ
السَّ ْوبِ وَاهللُ َ

علِياٌ}(التوب
َ

.(98 :
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والتربص دتجدد اليوذ بفش ال أخرى ،ومن هات عدا ،ودوهر وا حا ليا فد استغالل أحداث
االرها

أو

نعها لرمد االسالذ والمسلمين بها ،حت دوحنا بنارها ،واهلل تعال دقول{ :مُلْ هَـ ِهِ

علَ بَصِيرَاٍ أَنَاْ َومَنِ اتَّبَعَنِد َوسُبْحَانَ اهللِ َومَا أَنَاْ مِنَ
سَبِيلِد أَدْعُو ِإلَ اهللِ َ
وفد

وب الحمل الشرس التد تقوذ عل

ركِينَ}(دوسف.)708 :
شِ
ا ْل ُم ْ

و ا المسلمين وددنها باالرها  ،مع الت كير بفن

الحمالت المعادد لإلسالذ والمسلمين لا تقف عند حد ،وإنما هد موروث تاردفد ،حملته ام يال
المعادد عبر الزمان ،وفد يول الم ان ،غير أن تل الحمالت كانت لها مضامين وأ باغ متنوع ،
حسب الوروف الزماني والم اني  ،وأحدث الحمالت المعا را

د االسالذ هد التد تقوذ عل اتهاذ

المسلمين وددنها باالرها  ،حت أ ح الناس دتفننون فد لصق ه ه التهم بالمسلمين أدنما و دوا ،بل
إن بعضها ذهب أبعد من ه ا ،فحاول النيل من القرآن ال ردا ،ومن الرسول محمد،

ل اهلل عليه

وسلا ،ففسند إليهما المسؤولي عن تصددر االرها .
لا ت ن ه ه الحمل لتفخ ما أخ ت من أبعاد وآثار لوال أحداث ومعت هنا وهناك ،سواب عل أرض
المسلمين وفد بالدها ،أذ تل التد تقع فد أر اب المعمورا ،بين الحين واآلخر ،وتنسب إل

ماعات

إسالمي  .مع التنوده إل تجنب الدخول فد ه ا المقاذ فد مسميات وتفا يل تل امحداث ،فهد كثيرا
ومترامي اميراف ،تاركين المجال للقارئ ،لي كر امحداث التد ومعت من ه ا القبيل ،ومتابع ما
دحدث منها حا را ومستقبال ،فهد متالحق و م  ،ودبدو أنها فد تزادد وتضفا ،كيف ال ! وهد تفدذ
أغراض المتربصين وتحقق أهدافها ،وتنجز كثيرا من يموحاتها وآمالها .سواب أكانت

ناعتها محلي ،

أذ كانت بفعل مؤامرات هدفت لجعل الضحادا ومودا فد معارك يحنها.

الب ث ا خلف األحناث:
إن من مجانب الصوا والحقيق  ،أن تؤخ امحداث عل عواهنها ،دون تشفيص أسبابها ،وفاعليها،
والمفووين لها ،وتعقب نتائجها ،والمستفيددن منها ،ونود هنا أن دفخ القارئ بع

اممور والقضادا

فد االعتبار عند مرابا امحداث المعا را ،مستعينا عل ذل باال اب عن التساؤالت اآلتي :
* هل استند أعداب امنبياب والرسل إل المو وعي والحقيق فد موامفها من امددان السماود  ،أذ
نا بوها العداب لمجرد أنها ابت عل غير مزا ها وأهوائها
* هل توور الناس فد ه ا الزمان ونضجت أف ارها وموامفها إل مستوى فها الرأي اآلخر،
واالعتراف بحقوق اآلخردن فد السيورا عل أمالكها ومقدراتها والحفاظ عل مقدساتها ،واحتراذ
حردتها وحياتها
* هل ترفع الناس من أن دهبووا إل مستوى االنتهاك واالبتزاز واال راذ فد شت بقاع الدنيا
* هل د ف الناس فد عالمنا المعا ر عن ال يد والم ر لتحقيق منافع خا
* هل دسود عالمنا اليوذ السالذ واممان ،وال دع ر
واحد ،أذ أن إبراز لون دون آخر دتا بفعل فاعل
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أو عام

فوه سوى العنف واالرها

المصبوغ بلون

* هل تحت ا دولنا المعا را إل مواعد العدل واالنصاف ،فد عالماتها الفار ي وح مها الداخلد،
فال ور وال إ حاف ،حت د ون االرها فيها أو

دها أمرا ناشزا ،وعمال تفردبيا لحال االستقرار

المجتمعد واممن العالمد
* هل بات العالا نويفا من استعمار أ حا النفوذ وأيماعها
ويرح ه ه التساؤالت ال دعند الركون إل التفمين ،وبناب الموامف عل الونون واموهاذ ،وإنما
المراد به التنوده إل

رورا التردث فد الموامف ،حت ال نجر إل حتفنا من حيث نون أننا أدركنا

الحقيق  ،أو تعايفنا مع أحداث ،أو أشفاص ،أو ماعات ،ظاهرها معنا ،وباينها

دنا ،فن ون كمن

تجرع السا القاتل فد ملعق من العسل.
فمن حقنا أخ الح ر من بع

الناس غامضد التو ه والسيرا ،وإن ت لموا بفلسنتنا وتسموا بفسمائنا،

ومن وا بنا أن ال نسارع فد التحمس محداث لا نو؟لع عل أبعادها ،ولا نحا ب نهها ،وبفا
تؤدي إل إحداث االرباك ،وزرع الفو

 ،واختالل اممن فد

تل التد

فوف المسلمين.

ال مسك لثتا ت والمب دئ:
دنبغد العناد بفحص خلفيات امحداث ،فإنه دتحتا عل المسلا أدنما و د أن دبق مؤمنا بمبادئه وميمه
التد اب بها ددنه الحنيف ،شاب من شاب ،أو أب من أب  ،مع أخ الح ر من االنجرار وراب أحابيل
الوالذ ،التد تصب فد ر يد الوعن باالسالذ ورموزه ،وتستهدف انتهاك حرمات المسلمين ومقدساتها.
إن المتابع لألحداث وأخبارها ،دلحظ أن كثيرا منها دفتد فد سياق ر المسلمين إل و م االرها ،
فال د اد دفلت حدث فيه متل فد شت بقاع امرض من نسبته إل المسلمين ،سواب أكانوا عربا أذ عجما.
رغا أن كثيرا من امعمال التد تو ف باالرهابي  ،دستحيل بفي حال من امحوال أن ت ون مقبول وفق
معادير الشردع االسالمي وميمها ومبادئها ،سواب من ناحي ظروفها ،أذ

حاداها ،أذ أسبابها ،أذ يردق

تنفي ها ،فتحت أي معيار لن دقبل القتل ال ي دستهدف إشعال نار الفتن بين المسلمين ،أو ال ي دو ه
امبرداب من الناس ،وبفا

د

اميفال منها والنساب ،منه القتل امعم ال ي نر ح أنه دبر بتفويا مَن
 ،استغلت أبشع

ال در و خيرا لإلسالذ والمسلمين ،وإن تا أحيانا بفدد مسلم  ،فهد أدد غبي أو مغر
استغالل ،ف انت ومودا فد حر المسلمين ،واستهداف ددنها.

إننا نر و أن ال نصنف مع أنصار نورد المؤامرا ،فيما ن هب إليه ،فلسنا من دعاا تعميا ه ا التو ه
أو إيالمه عل كل حدث ،ول ن كثيرا من امحداث تترك مجاال رحبا السنادها إل
من الغباب استبعاد احتماالت المؤامرا عند تحليل امحداث ،وبفا

مت

هات دبرتها ،بل

الغردب والغامض .

لب س المسلم ا ثتب ايره ب:

بات وا حا فد أدامنا ه ه أن مسم االرها

ار دولق عل امعمال التد تمس أمن الناس عل

حياتها وممتل اتها ومقدساتها ،وانتشر ه ا المسم بش ل واسع وكبير بعد أحداث  11أدلول عاذ
2001ذ.
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نسب معوا أحداث الترودع التد تقع فد بقاع الدنيا إل

ومن الغردب العجيب المسارع إل

المسلمين ،وأحيانا إل االسالذ ،وهو منها براب برابا ال ئب من دذ دوسف ،عليه السالذ ،فهد نسب
ظالم  ،بغ

النور عن مولقيها ،ال دن دولقونها عل ه ا النحو لتحقيق أهداف ،اهلل أعلا بحقيقتها،

وأبسا مواعد المنوق واالنصاف تدعو إل التحقق والتثبت من المزاعا واالدعابات ،بغ
الجه التد تولقها ،حت إن

النور عن

درت عن المسلمين أنفسها ،فالمسلمون بشر ،دتومع أن د ون فيها مفتلف

أيياف البشر و فاتها ،فمنها الواعد والجاهل ،والصادق وال اذ  ،والح يا والمتهور...إلخ.
وها دتفثرون بالبيئ المحيو بها ،ودؤثرون بها ،وحالها دفتلف حين دعيشون الولا والقهر ،عن
حالها حين دعمها العدل ،وتفسح لها الحردات.
ددرا بالفحص المفبري ،للتو ل إل فاعليها والمفووين لها،

وامحداث الموسوم باالرها

غير أن ه ا الفحص دغيب عنها مسبا مفتلف  ،ففحيانا دتسرع بع
الحدث ،أو النوباعات سابق تعش

الناس فد إلقاب التها زافا لهول

فد أذهانها وعقولها ونفوسها ،ودغيب التمحيص أحيانا أخرى إذا

كانت هناك ه منف ا دبرت اممر بليل ،وحب ت حلقات المسلسل ،فتقع الحوادث ،ودترك الح ا عليها
ال تهادات الناس ،أو تنسب إل الجهات التد درددها أ حا المسلسل ،وفد بع

امحيان دعلن الفاعل

عن نفسه هارا نهارا ،وهنا أدضا دلزذ الفحص والتمحيص فيما دفص هود الفاعل وشفصيته وانتمائه
والبيئ المحيو به.
فامحداث التد تتسا باالرها

تتعدد

ورها وتفتلف موامعها ،ل نها أ بحت تمس المسلمين

وإسالمها فد ف رها ومعتقداتها وامتصادها وسياستها وا تماعياتها وبامد نواحد حياتها الفا
والعام  ،وذل فد مفتلف أنحاب الدنيا ،عل تفاوت فد النسب والحجا واآلثار.

فس ي األحناث مةطق ومت ت

:

وحت ال ن ون سرابيين ،وال أغبياب ،دجدر بنا أن نفسر امحداث بمنوقي ومو وعي  ،فإن كان
السبب فينا ،فحري بنا التحلد بقدر من الشجاع واالعتراف بالحقيق  ،وإن كانت مرا و عب  ،وإن كان
السبب دعود لم ر المتآمردن أو كيد المتربصين ،فعلينا أخ الحيو والح ر؛ حت ال تنولد علينا الحيل.
وفد ددننا الحنيف ما دو ه لألخ به ا النهج فد كال سبيليه ،فقد نبهنا اهلل تعال إل

رورا مرا ع

النفس عندما تحل بنا الحوادث والمصائب ،فقال اهلل تعال { :أَ َولَمَّا أَ َابَتْ ُا مُّصِيبَ ٌ مَدْ أَ َبْتُا مِ ْثلَيْهَا ُملْتُاْ
دبٍ مَدِدرٌ} (آل عمران.)761 :
علَ كُلِّ شَ ْ
س ُاْ إِنَّ اهللَ َ
أَنَّ هَـ َا ُملْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْ ُف ِ
ومن الشواهد القرآني عل الدعوا لالعتراف بالمسؤولي ال اتي عن وموع الفوو

وامحداث ،ما

ص َركُاُ اهللُ فِد مَوَايِنَ كَثِيرَاٍ وَدَوْذَ حُنَيْنٍ إِذْ
نزل تعقيبا عل مجردات غزوا حنين ،فقال تعال { :لَقَدْ نَ َ
علَيْ ُاُ امَرْضُ ِبمَا رَحُبَتْ ثُاَّ وَلَّيْتُا مُّدْ ِبرِدنَ}
أَعْجَبَ ْت ُاْ كَ ْثرَ ُت ُاْ َفلَاْ ُتغْنِ عَن ُاْ شَيْئا وَ َامَتْ َ
ومعلوذ ما رى دوذ حنين ،إذ بلغ ي

(التوب

،)11 :

المسلمين ما دقار اثند عشر ألفا ،فقال بعضها لن نهزذ اليوذ

من مل  ،فنصبت لها ال مائن ،وانهزذ بعضها ،وثبتت القل بقيادا الرسول،
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ل اهلل عليه وسلا ،ولقننا

اهلل وإداها درسا مفاده أن النصر دتحقق باالدمان أوال ،ال بال ثرا وغيرها من مواهر القوا ،ف ان
المولو هنا مرا ع النفس للبحث عن امسبا  ،لتصودب المسار ،وأخ العبر والعوات.

ص منى ق ن األ م ل ل كم الشي

:

من المعادير التد ال بد من اللجوب إليها فد عملي تمحيص حوادث االرها ،

رورا فحص مدى

تقيد امعمال بالح ا الشرعد.
ف ثيرا من الحوادث التد تنسب إل فاعلين مسلمين تتنام

مع شردع االسالذ ،وال دتصور عامل أن

تصدر عن مسلا دفاف اهلل ،ودعمل وفق شردعته ،فقتل امبرداب ردم دن رها االسالذ ،سواب أكان
هؤالب امبرداب مسلمين أذ غير مسلمين ،ومع ذل فإن رائا ترت ب

د أيفال ومسالمين ،وتنسب

لفاعل مسلا ،فردا أو ماع  ،واالسالذ منه براب ،من دستور االسالذ دحور متل امبرداب ،فيقول تعال :
مرْضِ َف َف ََّنمَا مَ َتلَ النَّاسَ
سرَائِيلَ أَنَّهُ مَن مَ َتلَ نَفْسا ِبغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ َفسَادٍ فِد ا َ
علَ بَنِد ِإ ْ
{مِنْ أَ ْلِ َذِل َ كَتَبْنَا َ
سلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُاَّ إِنَّ كَثِيرا مِّ ْنهُا َبعْدَ َذلِ َ فِد
َمِيعا َومَنْ أَحْيَاهَا َف َف ََّنمَا أَحْيَا النَّاسَ َمِيعا َولَقَدْ َاب ْتهُاْ ُر ُ
سرِفُونَ}(المائدا.)32 :
مرْضِ َل ُم ْ
اَ
واهلل و ه المسلمين للتمييز بين

نوف غير المسلمين ،فمن هؤالب المسالا للمسلمين ،ومنها

فرِ ُوكُا مِّن دِدَا ِركُاْ أَن
المعادي الوالا ،فيقول تعال { :لَا دَ ْنهَاكُاُ اهللُ عَنِ الَّ ِدنَ لَاْ دُقَا ِتلُوكُاْ فِد الدِّدنِ َولَاْ دُ ْ
خرَ ُوكُا
سوِينَ *إ َِّنمَا دَنْهَاكُاُ اهللُ عَنِ الَّ ِدنَ مَا َتلُوكُاْ فِد الدِّدنِ َوأَ ْ
تَبَرُّوهُاْ وَتُ ْقسِوُوا ِإلَ ْيهِاْ إِنَّ اهللَ دُحِبُّ ا ْلمُ ْق ِ
خرَا ِ ُاْ أَن تَوَلَّوْهُاْ وَمَن دَتَوََّلهُاْ فَفُ ْولَئِ َ هُاُ
علَ إِ ْ
مِّن دِدَا ِركُاْ َوظَا َهرُوا َ

الوَّاِلمُونَ}(الممتحن

.)9-8:

ودقول سبحانه وتعال { :لَ ْيسُواْ سَوَاب مِّنْ أَ ْهلِ ا ْل ِتَا ِ أُمَّ ٌ مَآ ِئمَ ٌ دَتْلُونَ آدَاتِ اهللِ آنَاب اللَّ ْيلِ وَهُاْ
َدسْجُدُونَ}(آل عمران.)774:
ف يف بعد ذل دشرع مسلا لنفسه أن دستبيح دماب أناس دون حق ،ومن غير ذنب امترفوه ،أما علا
أولئ المستبيحين أن اهلل تعال حرذ أخ االنسان بجردرا غيره ،فقال تعال َ {:ولَا َت ِزرُ وَا ِزرَاٌ ِو ْزرَ
خرَى...
أُ ْ

}) فاير)78 :

وإذا كان لصانعد حوادث االرها غادات نبيل  ،فال بد لها أن دبحثوا عن وسائل شرعي للو ول
إليها ،إذ إن االسالذ درف

مبدأ مي افيللد المتمثل فد تبردر الوسيل بالغاد  ،ودقرر االسالذ أن الغادات

الواهرا النبيل ال بد من السعد لتحقيقها بوسائل مشروع  ،ولنا فد رسولنا محمد،
و حابته البررا ،ر د اهلل عنها ،خير مدوا ،حيث

ل اهلل عليه وسلا،

انوا حياا اآلمنين وأرواحها ،ومنعوا االعتداب

عل البيع والصوامع ،و علوا هداد الناس إل الفير هدفها ،ولا دنتصروا لولا أو ظالا ،وإنما مالوا
عن دعوتها ودربها وغادتها  :ئنا نفرج من شاب من عبادا العباد إل عبادا ر
الدنيا إل سع الدنيا واآلخرا ،ومن ور امددان إل عدل االسالذ ).(
 الحضارا االسالمي بين أ ال الما د وآمال المستقبل.719/4 :
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العباد ،ومن

يق

ال ط وال ذر:
أما بالنسب إل الح ر من كيد المتآمردن ،فقد أمر اهلل بفخ الح ر أكثر من مرا فد سياق بيان كيفي
الا الفوف ومبررها ،مع االشارا إل تولع أعداب المسلمين وآمالها ل سر شوكتها ،وتفردق

فها،

الصالَاَ َفلْتَقُاْ
وتربصها بها ،وتحينها للفرص لالنقضاض عليها ،مال تعال َ { :وإِذَا كُنتَ فِيهِاْ فَفَ َممْتَ َلهُاُ َّ
خرَى لَاْ دُصَلُّواْ
سلِحَ َتهُاْ فَإِذَا سَجَدُواْ َفلْ َي ُونُواْ مِن َورَآ ِئ ُاْ َولْتَفْتِ يَآئِفَ ٌ أُ ْ
يَآئِفَ ٌ مِّنْهُا َّم َع َ َولْيَفْخُ ُواْ َأ ْ
سلِحَ ِت ُاْ َوَأمْتِعَ ِت ُاْ فَ َيمِيلُونَ
سلِحَتَهُاْ وَدَّ الَّ ِدنَ كَ َفرُواْ لَوْ َتغْ ُفلُونَ عَنْ َأ ْ
َفلْيُصَلُّواْ َم َع َ َولْيَفْخُ ُواْ حِ ْرَهُاْ َوَأ ْ
سلِحَ َت ُاْ وَخُ ُواْ
ورٍ أَوْ كُنتُا َّمرْ َ أَن تَضَعُواْ َأ ْ
علَيْ ُاْ إِن كَانَ ِب ُاْ أَذى مِّن َّم َ
علَيْ ُا مَّ ْيلَ وَاحِدَا وَالَ ُنَاحَ َ
َ
حِ ْ َركُاْ إِنَّ اهللَ أَعَدَّ ِل ْل َا ِفرِدنَ عَ َابا ُّمهِينا}(النساب.)701 :
ومد ح رنا اهلل من محاوالت فتنتنا عن ددننا الحنيف ،فقال تعال { :وَاحْ َرْهُاْ أَن دَفْتِنُوكَ عَن َبعْ ِ مَا
أَن َزلَ اهللُ ِإلَ ْي َ} (المائدا{ )39 :وَدَّت يَّآئِفَ ٌ مِنْ أَ ْهلِ ا ْل ِتَا ِ لَوْ دُضِلُّو َن ُاْ} (آل عمران{ ،)69 :وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَ ْهلِ
سهِا مِن َبعْدِ مَا تَبَيَّنَ َلهُاُ الْحَقُّ}(البقرا.)709 :
حسَدا مِنْ عِندِ أَن ُف ِ
ا ْل ِتَا ِ لَوْ َدرُدُّو َن ُا مِن َبعْدِ إِدمَا ِن ُاْ كُفَّارا َ
فه ه اآلدات ال ردم تشير بو وح إل أفعال ال يد والتآمر التد انبرى لها أعداب االسالذ،

د

االسالذ وأهله ،فهو م ر الليل والنهار ،ال ي دستهدف ردنا عل أعقابنا ،وفتنتنا عن ددننا.
وال يد ال دعرف حدودا ،وال دفتص بفمور دون سواها ،فهو دقع بين امفراد والجماعات ،كما دقع بين
الدول وامما ،والشواهد القرآني التد تو ح

ور الحدث ال ي دقع بفعل ال يد التآمري كثيرا ،منها ما

ذكره القرآن ال ردا فد مص دوسف ،عليه السالذ ،وامرأا العزدز .
فعل كل
والشعو

عيد دم ن أن تصنع امحداث بفعل ال يد والتآمر ،ودقع ذل لألفراد وامسر والمجتمعات

والدول وامما ،فتجاهل ه ا البعد أو استبعاده دعد خوف فادحا ،دعرمل الو ول إل الحقيق ،

ودحول دون التشفيص السليا للومائع وامحداث ،مما دجعل اممور مضورب فد بحر التيه ،وددا ير
الوالذ.
وأخ ه ا البعد بالحسبان عند تحليل امحداث ،ال دعند االت ال أو االت اب عل نورد التآمر فد كل
الومائع وامحداث ،وإنما دعند

رورا فحص الحدث برود مبل االنجرار العايفد وراب ظاهر

معسول ،أو أسبا معلن  ،فال بد من التمحيص لمعرف الحقيق  ،وتقردر الموامف بناب عليها.
فالمولو

أخ العبر واالستفادا من دروس الحدث ،سواب أكان سبب الحدث ذاتيا أذ تآمردا ،وسبيلنا

ل ل هو التصودب والح ر ،تصودب امخواب ال اتي  ،واليقو والح ر من كيد المتآمردن ،ودتولب ه ا
الر وع بالفبر مهل الدراد بامحداث وتحليلها ،ومد أرشدنا اهلل تعال إل ذل  ،فقال تعال َ { :وإِذَا
م ْمرِ مِ ْنهُاْ َل َعِلمَهُ الَّ ِدنَ
الرسُولِ َوِإلَ أُ ْولِد ا َ
َّ
ممْنِ أَوِ الْفَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ َولَوْ رَدُّوهُ ِإلَ
َابهُاْ َأ ْمرٌ مِّنَ ا َ
حمَتُهُ الَتَّبَعْتُاُ الشَّ ْيوَانَ إِالَّ َملِيال}(النساب.)84 :
علَ ْي ُاْ َورَ ْ
ضلُ اهللِ َ
َدسْتَنبِوُونَهُ مِنْهُاْ َولَوْالَ فَ ْ
رورا شرعي ومنوقي  ،لي ون مقدم وسبيال لعالج

فتشفيص الحدث والبحث عن أسبابه الحقيقي ،

س ُاْ َمرْحٌ فَقَدْ
سْ
الجراح ،والنهوض من ددد ،فامداذ دول ،والجراح ال تدوذ ،واهلل تعال دقول{ :إِن َد ْم َ
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مَسَّ الْقَوْذَ َمرْحٌ مِّ ْثلُهُ وَ ِتلْ َ امدَّاذُ نُدَا ِوُلهَا بَيْنَ النَّاسِ}
وتفاؤل ،وإرادا

لب  ،وعزائا

(آل عمران،)730 :

ل ن اممر بحا

إل وعد،

ادم .

فالنورا السوداود لوامعنا إن لا تفترمها ومضات اممل ،فست ون سهما دضر

فد عمق راحنا

ليزددها إثفانا ،ودؤدي إل استفحال الداب ،ودؤخر شفابنا مما نحن فيه ،فاممل مولو  ،والتفاؤل
منشود ،نبا إل

نب مع الوعد ،والهما العامل  ،والنوادا المفلص  ،وامهداف النبيل  ،والسبل النويف ،

المستنيرا بهدي اهلل ورسوله ال ردا،

ل اهلل عليه وسلا .

المس ف ن ما أ م ل ايره ب والم ضير مةي :
من المعادير التد ال بد من اللجوب إليها فد عملي تمحيص حوادث االرها  ،هو و عها فد ميزان
الفائدا والضرر ،إذ إن ه ا المعيار دو ه البو ل فد كثير من امحيان نحو

انع الحدث ،وإن كان

دفتبئ وراب ستار ،ف ثير من الحوادث التد تنسب إل فاعلين مسلمين تصب فد مصالح أعداب االسالذ،
فبعضها لا دبعد عن أن د ون مسوغا ،أو دافعا ،لضر مصالح المسلمين ،وشن حمالت العداب عليها،
وتضييق الفناق حول رمابها.
ومن التو يهات القرآني التد تدعو إل تمحيص اممور وامحداث ،ما ورد فد موله تعال َ { :وإِذَا
م ْمرِ مِ ْنهُاْ َل َعِلمَهُ الَّ ِدنَ
الرسُولِ َوِإلَ أُ ْولِد ا َ
َّ
ممْنِ أَوِ الْفَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ َولَوْ رَدُّوهُ ِإلَ
َابهُاْ َأ ْمرٌ مِّنَ ا َ
حمَتُهُ الَتَّبَعْتُاُ الشَّ ْيوَانَ إِالَّ
علَ ْي ُاْ َورَ ْ
ضلُ اهللِ َ
َدسْتَنبِوُونَهُ مِنْهُاْ َولَوْالَ فَ ْ

ب يا مك ي ل ال كم لى األ م ل ايره

َملِيال}(النساب.)84 :

:

وحيث إن االرها الوالا تن ره امددان السماود  ،وترفضه القيا النبيل  ،ودتضرر منه امبرداب ،فمن
المفترض أن درف
المعا ر أن االرها

ب ل أش اله و وره ،بغ
دُرف

إذا مارسه بع

النور عن فاعليه ،غير أن المشاهد فد عالمنا
الناس دون سواها ،فإ رابات الوماد من االرها

باالحتيايات اممني فد الموارات والمعابر ،وفد المحوات والمالعب ،وامسواق والمتا ر ،وفد
امماكن كلها ،تجري عل مدذ وساق ،خوفا من

نف معين من الناس ،أما االرها ال ي تقوذ به دول،

أو هات منوم ورسمي  ،فينته حرمات الدول وموانينها وأرا يها ،ودتجاوز معادير القيا ،ودقع
برعاد ح ومات ودول ،فإن العيون تغم

عنه ،وأحيانا تيسر له االم انات ،وتفتح له اآلفاق ،وال دجد
الناس ،وس وت من بع

فد النهاد سوى استن ار عل استحياب من بع

آخر ،ومدح وثناب من

آخردن عل القوا والقدرا التد تم نت من خاللها الجهات الفاعل لإلرها من تنفي مآربها ،والناس نياذ
10

أو مياذ ،وه ا التعدد فد الم اديل ،باال اف إل أنه إ حاف وظلا ،فإنه دساعد فد تهيئ ام واب لوموع
المزدد من االرها  ،كونه سمادا لترب خصب تنبت زرع االنتقاذ ،ودافعا بارزا لردا الفعل عل الشعور
بالقهر والولا ،وال أحد دضمن ش ل ردا الفعل ،وال حجا االنتقاذ وزمان وموعه وم انه ،فإذا أراد العالا
أن دشن حربا عل االرها ؛ فعليه أن دشيع فد امرض العدل والسالذ ،وأن درد الحقوق إل أ حابها،
وأن دحترذ كرام االنسان ،وأن دصون حقه فد الحرد والحياا ،بغ
ولغته ،ومستوى ثروته.

17

النور عن لونه ،و نسه ،وددنه،

فهاا ه نواارات مفتااارا لمحاولاا تصااحيح

ااورا االسااالذ لاادى اآلخاار ،نؤكااد ماان خاللهااا أن

االختالف بين الناس أمر وامع ال محال  ،وأن االسالذ ال دولب من المسلا أن دنعازل عان اآلخاردن ،فهاو
دعاد

غيره ،ودحاور مفالفيه ،وال دعند تعادشه مع اآلخر مردباا كاان أو بعيادا أن دقاف مومفاا سالبيا فاد

موا ه سلبيات القيا والسلوك التد مد تقضد نتائجها عل امخضر واليابس ،داخل المجتمع ال ي تنتشر
فيه ،ومد تمتد نارها إل المجتمع االنساند ،والرسول،

ال اهلل علياه وسالا ،حا ر مان ها ا المنحا فاد

علَا سَافِينَ ٍ ،فَفَ َاا َ َبعْضُاهُ ْا
ل مَوْذٍ اسْا َت َهمُوا َ
هلل وَالْوَامِ ِع فِيهَاَ ،كمَ َث ِ
علَ حُدُودِ ا ِ
الموامف فقال( :مَ َثلُ الْقَائِ ِا َ
ن فَوْ َمهُاْ ،فَقَالُوا :لَاوْ أَنَّاا
عَل مَ ْ
ن ا ْلمَا ِب مَرُّوا َ
ضهُاْ َأسْ َفَلهَاَ ،ف َانَ الَّ ِدنَ فِد َأسْ َفِلهَا ،إِذَا اسْتَقَوْا مِ َ
أَعْالهَا ،وَ َبعْ ُ
علَا
ن أَخَا ُوا َ
ن َد ْت ُركُاو ُه ْا َومَاا َأرَادُوا َهَل ُاوا َمِيعااَ ،وِإ ْ
ن َف ْو َمنَاا ،فَاِإ ْ
خرْمااَ ،ولَا ْا نُا ْؤ ِذ مَا ْ
خ َر ْمنَا فِاد َنصِاي ِبنَا َ
َ
أَدْدِدهِ ْا نَجَوْا وَنَجَوْا َمِيعا)



وبما أن التعددد العقائدد أمر وامع ال محال  ،ومد ابت اآلدات القرآني تؤكد أن اختالف البشار فاد
معتقداتها وشرائعها دقع فد إيار مشيئ اهلل ،فعل المسلا أن دتعامل مع ها ه القضاي مان ها ا المنولاق،
ومن مقتضيات ه ا التعامل ،أن ال دجبر أحد عل تغيير م هبه ومعتقده ،فنزع االعتقااد مان النااس مسارا
خوف فادح ،ورسوخ ه ه الحقيق فد نفوس الناس وملوبها دساها فد تلويف ام اواب بيانها ،ودسااعد فاد
تففيف حدا االحتقان بين المفتلفين ال ي دم ن أن دنتج من تعدد آرائها وم اهبها.
من هنا د ون المولو مان المسالا الادعوا للفيار ،واممار باالمعروف والنهاد عان المن ار ،أماا
النتائج فتترك هلل.
وإذا كان التعاد

بين المسلا ومفالفه مم نا فد

وب التشردع االسالمد ،فهو بين المفتلفين فد

اآلراب من المسلمين وا ب شارعد و ارورا منوقيا  .فالعالماات بيانها دجاب أن تبنا علا أسااس مان
امخوا ،فال ي دجمعنا أكثر من ال ي دفرمنا ،فربنا واحد ،ورسولنا واحد ،ومرآننا واحد ،ونوا اه مصايرا
واحدا .والقرآن ال ردا دقرر أن أم االسالذ واحدا ،وفد المقابال دحا رنا اهلل مان الفرما والنازاع ،وال باد
مفراد امم و ماعاتها من االرتقاب إل مستوى الفوب ،فال مجال للتشاحن أو التناافس ،والحاوار باددل
مفضل عن الحر والدمار.



حيح البفاري ،كتا الشرك  ،با هل دقرع فد القسم واالستهاذ فيه.
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