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 ٠٤ :النمل چڭ  ڭ  ڭ    ڭ             ۇ     ۓ  ۓ  ےھ     ھ  ھ  ھ       ے  ہچ:تعالى قال 
ــكارا الل ــهَ ): ه ويقووول رسووول   ــكارا الن ــاَي َ  َيشَل عوود  ْ أ ْ حموود  از  عوو ي ،فووَّنيني وب  ( )(َمــنَل َ  َيشَل

ودًا يليو    مأ ولي ح  ْ ثنوي عليوه ثنواًق ق ودأر  موا ي ووفءي عطواقع الواسوس ْ أ ي سيور لوي جميوس  الس وب ل  لووى بوه، وج 
ووة والسيووم علوى معّلموي اوويل، و و يعي  هود كم بالصي هود  وج   تمام هذع الّرسالة، وب عد  ْ أ ْ بارك  ج 

 :محمٍد 
و ح ظوه  محمـود الشـوبكي/ لثناء والعرفان إلـ  أسـتاذا األسـتاذ الـدكتورأتقدم بالشكر وا

رشـاداته الطيبـ ، ممـا كـان لـه از و  الذا أشرف عل  هذا البحث، ومنحني من جهده، ووقته، وا 
 .األثر البالغ في إثراء هذا البحث

 .كما أتقدم بخالص الشكر و التقدير إل  عضوّا لجن  المناقش 
 .و  ح ظه ازو             زكريا الزميلي/ ر الفاضلالدكتو األستاذ     
 .و  ح ظه ازوسعد عاشور       / الدكتور الفاضلاألستاذ و     

بداء اإلرشادات التي تثرا البحث وتكسبه متان  ورصان   .لتفضلهما بقبول مناقشتي وا 
ومــويفين،  وأتوجــه بالعرفــان إلــ  بيتــي الثــاني الجامعــ  اإلســالمي ، إدار  ، ومحاضــرين،
 .وأخص بالذكر كلي  أصول الدين، وقسمها الشامخ قسم العقيد  والمذاهب المعاصر 

 
 
 
 
 

                                                 

، باب ما جاق في ال كر لم  ْحس   ليك، حديث سن  الترمذ ، كتاب البر والصلة ع  رسول از (  )
، بدو  سنة طبعة،  قال  محمد اولباني، مكتبة المعارف للن ر والتو يس، ط: ،تحقي  119، ص 591 رقم

 .صحيح: اولباني
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 :مقدم 
ومووو  سوووي ات ، ونعووووذ بووواز مووو   ووورور ْن سووونا، نحمووودع ونسوووتعينه ونسوووت  رع،    الحمووود ز

دع ل ْو وهد ْ  ل  لوه  ل از وحو، ومو  يلولل فوو هواد  لوه، م  يهدع از فوو ملول لوه، ْعمالنا
 .ْو هد ْ  محمًدا عبدع ورسوله،  ريك له
 :أما بعد
بوودايات القوور   علووى الوورنم موو  انحسووار الموود اسسووومي بعوود سووقوط دولووة ال وفووة الرا وودة فوويفَّنووه 

يحووافظ علووى حلووورع وتواجوودع علووى    اسسوووم حووافظ علووى قوووة كامنووة فيووه جعلتووهْالمنصوورم،  ل 
ن وووأ ْبنا ووه يتوورجم ذلووك تواجوودهم المطيوورد حتووى بعوود  فوويال ارطووة العالميووة، فظوول اسسوووم حيويووًا 

 .اللحظة التي ينبعث فيها م  جديدما دفس ال ربيي   لى ال  ية م   سقوط دولة ال وفة، وهذا
السوبل الو موة  وم  هنا فقود توواترت الكتابوات ال ربيوة التوي موا فت وت تبحوث وتستقصوي فوي       

ولووم ت وول  هووذع الدراسووات  ،نجومهووا منووه او طووار المتوقووس لتطويوو  اسسوووم وتحجيمووه والتحووذير موو 
 .معظمها م  افتراقات ودعاوى جانب الصواب

 منووه، وهووذع الدراسووات حديثووة فووي  ووكلها قديمووة فووي ملوومونها، وفووي معينهووا الووذ  اسووتقت       
ي لوودعوى قديمووة تناولووت فوو امتووداد ولكنهووا لووى اسسوووم ليسووت وليوودة اللحظووة،فووالفتراقات ال ربيووة ع

سوووداوية يعو هووا المنطوو  العلمووي الصووواب  العقا وود واوطروحووات اسسووومية بنظوورة لووبابية مجملهووا
فتووارة طالووت هووذع الفتووراقات  وو ص النبووي عليووه السوووم،  .مسووبقة الووذ  ل يبنووي هراقع علووى ْحكووام

 .وت ريعاته ْوحكامه الجتماعية والسياسية واو وقية وتارة نبوته
ذا عاش المسل        وال كور، فقود  مو  في بداياتهم في كنف دولة تذب عنهم في ميادي  الجهوادوا 

 لهووم، وت سووتبا  فوو ي سووتمس ، ينووادو وجسودهم مكلوموواً  ن ويتهم اليوووم نا ووية جعلوت صوووتهم مكتوموواً 
فتموواو ال وور  . دو  ْ  يلبووي اسووت اثاتهم م يووث دمووامهم فووو يووذب ْحوود عوو  بيلووتهم، فيسووت يثو 

 .-عليوه السووم-القصعة التي تتداعى عليها اومم كما تنبأ لهم نبويهم  لحالهم حا ،عليهم وال رب
والفتوووراقات التوووي تب وووي  ومووو  هنوووا كانوووت هوووذع الدراسوووة التوووي تمووويط اللثوووام عووو  كثيووور مووو  الووودعاوى

ليهلك م  هلك على بينة، وهي بذلك تنتهج  ،است صال  أفتهم، لتجلي الح  وتبديه كما ينب ي له
ال ووربيي  للنيوول موو  اسسوووم، وتك ووف عوو  اوسووأ التووي بنوووا عليهووا  دوافووس السووبيل العلمووي، فتبوور 

التبريور ،  وت يوتهم، وهي بذلك ل تنحى منحى المدافس المستكي  الذ  ينتهج المنهج افترالاتهم
الم ترلوة لمثول ذلوك الملومار وذلوك  ول المهاجم الذ  تعميه قوة  كيمته ع  الرمية المولووعية

ذا كا  السيف ناب   ذ ْ  ال كر يجابه. قاشالميدا  وحلبة الن بال كر، والحجة تدحلها الحجة، وا 
فووَّ  الحجووة والمنطوو  والبرهووا  مووا نوواب عنهووا، وهووي موو  وصوو ها ربهووا  عوو  هووذع اومووة المرحومووة،

 .ْمة ْ رجت للناأ بأنها  ير
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رديودها، فهووي ت وعليوه فهوذع الدراسوة تتنواول ْهووم ال وبه والودعاوى التوي موا سوو م ال ربيوو  مو        
اسسووم، والنظوام السياسوي فوي اسسووم  م اوف ال ربيي  وطرحها القاتم لنظرية الجهاد في تناقش

لوي الحقوا   فيموا م  باب يتعلو  بالم واوف ال ربيوة مو   طور ا ديواد سوكا  المسولمي ،  ْولى، وت ج 
 . رىالذ  يتمي  به اسسوم ع  نيرع م  اوديا  والعقا د او الروحي وم  الجانب

 :أهمي  الموضوع وبواعثه: أو   
اآلونة او يرة،  تكم  ْهمية البحث في تناوله لقلية حيوية هي مدار البحث والتحقي  في       
ْقوووم ال وربيي  واسسووميي  سووواق  بعود موجوات الصووحوة اسسوومية التوي ْ ووذت مأ وذها مو  وذلوك
حووث بحثووًا  ووموليا يحصووي ْهووم هووذع الم وواوف لمولووول لووم ي ب هووذع الدراسووة بتناولهووا يوو وتتم. بسوواق

 :ْهمية البحث في النقاط التالية والفتراقات، وتكم 
معظووووم  موووو   ووووول اطووووول الباحووووث علووووى الدراسووووات التووووي تناولووووت هووووذا المولووووول، وجوووود ْ  - 

 .الدراسات تناولت المولول بصورة مجتْ ة نير وافية
ال ربيووة موو   ووول  م وواوفض وتهافووت الراسووة ْ  يبووي  تنوواقيريوود الباحووث موو   ووول هووذع الد -2

بووويم  موقوووف اسسووووم مووو  ومووو  ثوووم ي -المنصووو ي  ونيووور المنصووو ي  مووونهم-ْقووووال ال وووربيي  ْن سوووهم 
 .الستقاق م  معي  السلف رلوا  از عليهم المطروحة وذلك م   ول م اوفال
كنولوووجي وال لووا ي الت    العووالم اليوووم ْ ووبه مووا يكووو  بقريووة كونيووة واحوودة، وذلووك بعوود التطووور -3

وللمحافظوووة علوووى ثقوووة العاموووة مووو  ْبنووواق  وعليوووه توووأتي هوووذع الدراسوووة للوووذب عووو  اسسووووم المطووورد،
 .تطالهم يوما بيوم وساعة بساعة المسلمي   ذا ما ْرقتهم ال به التي

، ليمكود ْ  ال ورب م واوفال يرنب الباحث م   ول البحث ْ  ي ظهور الودوافس العقا ديوة لهوذع -1
حافظوا على حبل مس العرب، فالعلمانيو  ال ربيو   لمانية على  وف ما فهمها علمانيوفهموا الع

اوواصوووور التووووي تربطنووووا بالووووودي   يريوووودو  ْ  يقطعوووووا كوووول يو العووووربعلمووووان بينمووووا ديوووونهم الباطوووول،
 .سسوميا

 :منهج البحث وطبيع  العمل فيه: ثانيا  
عرض هذع    للنصوص وذلك ع  طري سيست دم الباحث في هذع الدراسة المنهج الوص ي النقد

يل ها، وم  ثم عرلها على الكتواب  على التاريخ ْوًل والواقس ثانيا، وبيا  التناقض الذ  م اوفال
 .والسنة
 ـ:طريق  البحث: ثالثا  
، وذلوك  چ  چ، وتمييو  اآليوات بولوعها بوي  هولوي  بهوذا ال وكلكتابة اآليات بالرسم العثموانيو  

 .في المت 
 . بهات التي رمى ال رب بها اسسومجمس ال-2
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 . نقد هذع ال بهات وتبيا  ْوجه ال لل والقصور التي تعتريها-3
وذلووك  ،السووتدلل باوحاديووث النبويووة واآلثووار التووي ت وودم البحووث وع وهووا  لووى مظانهووا الحديثيووة ووو2
ورد فووي ونقوول حكووم العلمواق عليهووا عودا مووا  رجوت الحووديث وروتوه، ذكر ْهووم مصوادر السوونة التووي بو

 .فهما ل يحتاجا  لذلك كما هو معلوم الصحيحي 
 .والتعريف بهم حسب الحاجة لذلك بعض   صيات البحثلترجمة ال و3
بوذكر اسوم الكتواب، فاسوم المملوف موس  قولوة وول مورة فوي الهوامش، مبتودً اتوثيو  النصووص المنوو 9

 .قم الص حةور  اسم الكتاب كافة، وعند تكرار ذكر المرجس ْثبتبيانات التوثي  
 لمرجوس السواب ، ذاكوًرا رقوم الجو قفي حال القتباأ م  ن أ الكتواب بعودع مبا ورة فوَّني ْكتوب ا .6

 .ورقم الص حة ،   وجد
 عداد ال هارأ الو مة، وترتيبها على النحو التالي، اآليوات القرهنيوة، ثوم اوحاديوث ال وري ة، ثوم و 7

 .جس والمولوعاتاوعوم المترجم لهم، ْو يرًا المصادر والمرا
ْمووا ، البحووث فووي  وواص بهووا حسووب ترتيووب ذكرهووابووذكر اآليووات القرهنيووة فووي فهوورأ  قووام الباحووثووو 8

 .حسب الترتيب اوبجد  للحروفالرواة المترجم لهم و عوم او، و ديث النبويةاوحافهارأ 
 :الدراسات السابق : رابعا  

تناولوووت مولوووول م يجووود دراسوووة موو   وووول اطوووول الباحوووث علوووى سلسووولة مووو  الدراسووات السوووابقة، لووو
جوانووووب مجتوووو قة موووو  ،  ذ تناولووووت معظووووم الدراسووووات ال وووووف ال ربووووي موووو  اسسوووووم تنوووواوًل  وووواموً 

 :المولول، ويمك  اس ارة  لى جملة م  هذع الدراسات
بي  ال رب واسسوم، مرثيدأ نارثيا ْرينوال، ترجموة ممودو  البسوتاو ، المجلوأ اوعلوى للثقافوة، -

وتناولووت هووذع الدراسووة الجانووب الجتموواعي بووي  ال وورب واسسوووم، وركوو ت علووى  .م2009القوواهرة 
ال ووورد واوسووورة، واوحكوووام الت وووريعية التوووي تحووودد العوقوووة بينهموووا فوووي الت وووريس اسسوووومي والقوووواني  

 .ال ربية
ْسرار هجوم ال رب على اسسوم، عادل ب  علي ال د ، الطبعة اوولى، دار الوط  للن ر  -

وتناولت هذع الدراسة ال وف ال ربي م  اسسوم، مقتصرة على  .م2008، الرياض، والتو يس
 .الم اوف المعاصرة منها

عادل المعلم ويأ  براهيم، : اسسوم في اول ية الثالثة ديانة في صعود، مراد هوفما ، ترجمة -
لدراسة معالم وتناولت هذع ا .م550 الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس، القاهرة، 

الصحوة اسسومية، المتمثلة بت ير ال طاب اسسومي، وانتقاله م  طور المثالية القديمة،  لى 
 . طور الواقعية المعاصرة، ومحاكاته للواقس وذلك بالم اركة السياسية في ْنظمة الحكم القا مة
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س اسسومي، فا   بي  الرمية ال ربية والواق( Islamophobia)  كالية ال وف م  اسسوم  -
صالح محمود اللهيبي، الطبعة اوولى، دار النهج للدراسات والن ر والتو يس، حلب، سورية، 

وتناولت هذع الدراسة الم اوف ال ربية المعاصرة، والتركي  على الجانب العسكر  لهذع  .2005
 . كرية، ودو  اس ارة  لى اوبعاد الى اوبعاد التاري يةالم اوف، دو  اس ارة  ل

ْبعاد ْوسباب ومآلت العدوا  اومريكي على اومة ...محاولة لل هم... صدام الحلارات -
-هو129 اسسومية، عبد الرا   مقر ، الطبعة اوولى، دار الكلمة، جمهورية مصر العربية، 

 .واقتصرت هذع الدراسة على الرد على كتاب صدام الحلارات لهنتجنتو  .م2001
 

الرسووالة ْنهووا تتسووم بال وومولية، و  الدراسووات السووابقة تناولووت جوانووب معينووة موو   والووذ  يميوو  هووذع
المولوول، ولوم تتناولوه تنوواوًل  وامًو، فمو  الدراسووات السوابقة مو  ركو  علووى العوقوة التاري يوة بووي  
اسسوم وال رب، ومنها على العوقة المعاصورة، ومنهوا موا ركو  علوى الم واوف العسوكرية، ْو ورى 

 . اوف السكانيةعلى الم
وهذع الدراسة تسوتوعب كول ذلوك وت يود، ونهوا تبودْ منوذ البدايوة اوولوى لهوذع الم واوف، وصووًل  لوى 

 .اللحظة الراهنة، وتست رف الرمية المستقبلية
 .واوهم مء  ذلك، ْنها تستقصي ْسباب هذع الم اوف، ول تقف عند سبب واحٍد بعينه
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 : البحث خط 

 وذلوك ،وتمهيد وثوثة فصول و اتموة مقدمة في فجعله ، البحث لهذا  طة باحثال ولس

 :يلي كما
، فيه العمل وطبيع  البحث منهجوأسباب اختياره، و  الموضوع أهمي وذكر فيها الباحث  :المقدم 

 . ، والدراسات السابق طريق  البحثو 
 تمهيد

 العالق  بين اإلسالم والغرب
 

   الخوف الغربي من اإلسالمتعريف ونشأ: المطلب األول
 التعريف بالخوف الغربي من اإلسالم: أو   
 نشأ  وتاريخ الخوف الغربي من اإلسالم: ثانيا  

 العالق  بين اإلسالم والغرب: المطلب الثاني
 يوفق التصور اإلسالم بين اإلسالم والغرب العالق : أو   
 عبر التاريخبين اإلسالم والغرب العالق  : ثانيا  
 وفق الواقع المعاصربين اإلسالم والغرب العالق   :ثا  ثال

 الفصل األول
 الدوافع الغربي  للخوف من اإلسالم

 .األسباب والدوافع بالنير لذاتي  اإلسالم وخصائصه :المبحث األول
 .رباني  اإلسالم: المطلب األول
 .واقعي  اإلسالم وصالحيته للتطبيق في كل زمان ومكان :المطلب الثاني
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 تعريف ونشأ  الخوف الغربي من اإلسالم: المطلب األول
 التعريف بالخوف الغربي من اإلسالم: أو   

موو  ْكثوور المصووطلحات  وويوعًا فووي  ماننووا المعاصوور، هووو مصووطلح ال وووف ال ربووي موو  اسسوووم، 
، (Islamophobia)اسسوووموفوبيا:  ووار  ليووه بجملووة موو  المصووطلحات او وورى مثوولوالووذ  بووات ي  

 .والرهاب م  اسسوم
 لوذ بوأ  ال ورب هوو ايك وي ْ  نقوول هوذا المصوطلح، و ري وات ب صووص ا تل ت التسوميات والتعو "

، وموو  ثووم تعووددت الترجمووات العربيووة لووه، وا تل ووت هووذع (Islamophobia) ابتكوور المصووطلح ْولً 
رفووض : يعنووي" ال وووف موو  اسسوووم"بووأ   الترجمووات فووي تحديوود المعنووى المقصووود بدقووة، فموو  قا وول

ة م  السكا ، وكم رول ثقافي اسسوم كديانة، وكطريقة حياة، وكم رول تعتمدع مجموعة ْو طا  
كما ن ظر  ليه على ْنه  ووف يمنوس التواصول، والتبوادل، والحووار، والوذ  يجعول مو  المسولم  ،اْيل

، ْونوه يصوطدم موس ال  ص المسمول ع  كل عيوب المجتمس والعالم، ْو  اسسوم مناقض للعقل
 (. )"السهامات العلمية التي ي قدمها العلم التجريبي بالذات

ي م  اسسوم مصوطلحًا ينلوو  تحتوه جملوة مو  ووف  هذا التعريف، يكو  ال وف ال رب
ة بوي  ال ورد كمو  فوي المسوافة ال اصول تنتهوي بالدولوة المسولمة،  ذ تالم اوف، تبدْ بال رد المسولم ول

اسسووووومية التووووي ي  وووواها ال وووورب ْيمووووا   ووووية، وهووووذا مووووا دعووووا  والدولوووة جملووووة العقا وووود والت ووووريعات
وهوو يعنوي بوذلك  (2")ية اسسومية بل موس اسسوومم كلة ال رب ليأ مس اوصول" هنتنجتو  للقول

ْ  ال وورب ي  ووى اسسوووم لوويأ بسووبب بعووض الممارسووات التووي يقوووم بهووا المسوولمو ، كووالت جيرات 
و طف الرهوا   والسوتيوق علوى الطوا رات، بول ال ورب ي  وى مو  اسسووم كَّسووم، و  اسسووم 

قناعه لآل ري يحمل في ثناياع ْ ياق كامنة تتسبب بسرعة انت ارع و  يقول هنتجنتو  في معورض . ا 
ل هدم سووميث ول توموواأ جيرفسووو ، سووي ي بالحتياجووات : "حديثووه عوو  مسووببات انت ووار اسسوووم

ول المسووويح ي وووي بهوووا وا   كانوووت  -دا ووول ْمريكوووا-الن سوووية والعاط يوووة واو وقيوووة للمهووواجري  الجووودد
، بينموا (1)يحية تنت ور ْساسوًا بوالتحولفالمس (3)"فرصته ْكبر، فعلى المدى الطويل محمد سينتصر

 .(9)اسسوم ينت ر ع  طري  التحول والتناسل
                                                 

بي  الرمية ال ربية والواقس اسسومي، فا   صالح محمود ( Islamophobia)  كالية ال وف م  اسسوم   
 .2005، الطبعة اوولى، دار النهج للدراسات والن ر والتو يس، حلب، سورية، 7اللهيبي، ص

، الطبعة 392طلعت ال ايب، ص : صدام الحلارات  عادة صنس النظام العالمي، صامويل هنتجنتو ، ترجمة 2
 م555 سطور للن ر، القاهرة، الثانية،  ركة 
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حديثوووة مووو  المصوووطلحات  امصوووطلح جووودعيوالمتأمووول فوووي مصوووطلح ال ووووف ال ربوووي مووو  اسسووووم، 
ظوواهرة قديمووة جديوودة، قديمووة قوودم الوودي  اسسووومي ن سووه،  ي عبوور عوو  فووي الواقووس ووهوو" نسووبياً التوداول 

عدت حوودتها فووي عووالم اليوووم، وب اصووة فووي دول ال وورب بعوود الت جيوورات ال ووهيرة وا   كانووت قوود تصووا
وربما كوا  مو  "،  200التي  هدتها الوليات المتحدة اومريكية في الحاد  ع ر م  ْيلول عام 

الممكوو  القووول    تلووك الظوواهرة تلوورب بجووذورها عميقووًا فووي توواريخ قووديم حافوول بمسلسوول طويوول موو  
ال وورب و اسسوووم، اسووتقر فيووه هووذا او يوور فووي الذهنيووة ال ربيووة بوصوو ه  العوقووات الملووطربة بووي 

تعبيوورًا عوو   طوور داهووم محوود  يتهوودد كوول مووا هووو نربووي، ربمووا انطوقووًا موو  القتوورا  المتكوورر الووذ  
يمك  موحظته في مسيرة التاريخ، الذ  يوحي وكأ  هناك نوعوًا مو  العوقوة الحتميوة بوي  صوعود 

 ( )"وانحدار نظيرتها ال ربيةسومية نجم الحلارة اس
 نشأ  وتاريخ الخوف الغربي من اإلسالم: ثانيا  

وليوود القوور  او يوور، بوول يمتوود بعموور ال مووا  حتووى نقطووة  ربووي موو  اسسوووم لوويأ ال وووف ال
ولعوول مصووطلح اسسوووموفوبيا هووو ْكثوور المصووطلحات التووي . النطووو  اوولووى للوودعوة اسسووومية
 .(2)  اسسومتعبر ع  هذا ال وف المرلي م
يقووول بعووض ال ووربيي  بمووا فوويهم الوور يأ كلينتووو ،    ال وورب : "يقووول صوومو يل هنتجنتووو 

نمووووا الم ووووكوت موجووووودة فقووووط مووووس بعووووض المتطوووورفي   لوووويأ بينووووه وبووووي  اسسوووووم ْيووووة م ووووكلة، وا 
ْربعة ع ر قرنًا مو  التواريخ تقوول عكوأ ذلوك، العوقوات موا بوي  اسسووم والمسويحية . اسسوميي 

عاصوو ة نالبووًا، صوورال القوور  الع ووري  بووي  الديمقراطيووة الليبراليووة والماركسووية اللينينيووة لوويأ  كانووت
سوووووى ظوووواهرة سووووطحية و ا لووووة  ذا مووووا قورنووووت بعوقووووة الصوووورال المسووووتمر والعميوووو  بووووي  اسسووووووم 

 .(3)"والمسيحية
ظ ْ  ال رب ي  ى اسسوم كدي ، وليأ كما يتصوورع كثيورو  ْنوه ي  وى بعوض  والم وح 

سوميي  الذي  يممنو  بالعمل المسلح كوسيلة لمحاربة الهيمنة ال ربية المعاصرة اليوم، وهذا ما اس
الم وكلة المهموة لل وورب ليسوت اوصوولية اسسوومية، الم ووكلة : "يعتورف بوه هنتجنتوو  عنوودما يقوول

 ".(1)وهاجسه لآلة قوته ،هي اسسوم، فهو حلارة م تل ة،  عبها مقتنس بت و  ثقافته
 :مك   جمال اودلة على ذلك في اودلة اآلتيةوي

                                                 
 .8-7صدام الحلارات لهنتنجتو ، ص  
بي  الرمية ال ربية والواقس اسسومي، فا   صالح ( Islamophobia)  كالية ال وف م  اسسوم : انظر 2

 .2005، الطبعة اوولى، دار النهج للدراسات والن ر والتو يس، حلب، سورية، 30هيبي، ص محمود الل
، الطبعة 338طلعت ال ايب، ص: صدام الحلارات  عادة صنس النظام العالمي، صمو يل هنتجنتو ، ترجمة 3

 .م555 الثانية،  ركة سطور للن ر، القاهرة، 
 .392المرجس الساب ، ص 1
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هووذع الم وواوف ال ربيووة لووم تبوودْ مووس ظهووور الحركووات اسسووومية التووي توومم  بالعموول  - 
رسوووالته  العسوووكر  وسووويلة للت ييووور،  ذ    هوووذع الم ووواوف بووودْت منوووذ بووودْ محمووود

 ال راق، فدولوة الوروم نظورت منوذ البدايوة  لوى الودعوة اسسوومية نظورة مترعوة بال وك،
منا ببعيد، وما المعارك او رى التي  هدها التاريخ اسسوومي  ( )وما معركة ممتة

، ف وووو وة تبوووووك كانووووت فووووي العووووام التاسووووس الهجوووور ، وفووووي العووووام  (2) ل تأكيوووودًا لووووذاك 
ال وامأ ع ور مو  الهجورة كانوت ْكبوور موقعوة  وهدها المسولمو  كدولوة لود القوووى 

، ومنووووذ ذلووووك ال مووووا  3معركووووة اليرموووووكال ربيووووة المتمثلووووة بالدولووووة الرومانيووووة، وهووووي 
والمعووارك بووي  المسوولمي  وال وورب، محافظووة علووى حلووورها وتواجوودها، تهوودر حينووًا، 

 .وي بو ْوارها في ْحايي  ْ رى
الدراسات الست راقية للعوالم اسسوومي،  ذ لوم تقتصور هوذع الدراسوات علوى الجانوب  -2

، بوووول امتوووودت لتبحووووث العسووووكر  للمسوووولمي ، ْو ْحكووووام الجهوووواد الووووواردة فووووي  ووووريعته
 .(1)وتستقصي ع  العقا د وال را س الواردة في اسسوم

 لوو  عقليووة جديوودة تعتموود علووى "والتووي حوواول ال وورب موو   ولهووا  حركووات الت ريووب -3
تصورات ال كر ال ربي ومقاييسه، لتحاكم ال كر اسسومي والمجتمس اسسومي مو  

حلوووارات اوموووم ولسووويما   ولهوووا، بهووودف سووويادة الحلوووارة ال ربيوووة وتسوووييدها علوووى
والتي سعى ال رب م   ولهوا لتحقيو  جملوة مو  اوهوداف  (9")الحلارة اسسومية

  وواعة قلووية اوجنوواأ السووامية واآلريووة التووي تسووتهدف النتقوواص موو   ووأ  : مثوول

                                                 
لمجابهة الروم في العام الثام  الهجر ، والتي است هد قادتها    وة التي ْرسلها النبي هي ال: ن وة ممتة  

 (.22، ص9سيرة ب  ه ام، جو: انظر.) يد ب  حارثة وجع ر ب  عبد المطلب وعبد از ب  رواحة: على التوالي
به بالتهيم ل  و الروم فيها ْصحا هي ن وة حدثت في العام التاسس الهجر ، ْمر  رسول از : ن وة تبوك 2

وذلك في  ما  م  عسرة الناأ و دة م  الحر، وجدب م  البود، وحي  طابت الثمار والناأ يحبو  المقام في 
قلما ي رج في  ثمارهم وظولهم ويكرهو  ال  وص على الحال م  ال ما  الذ  هم عليه وكا  رسول از 

لذ  يصمد له  ل ما كا  م  ن وة تبوك فَّنه بينها للناأ لبعد ن وة  ل كنى عنها ْو بر ْنه يريد نير الوجه ا
ال قة و دة ال ما  وكثرة العدو الذى يصمد له ليتأهب الناأ لذلك ْهبته فأمر الناأ بالجها  ْو برهم ْنه يريد 

 (99 ، ص9سيرة اب  ه ام، جو.)الروم
البداية : انظر)هو9 ، وذلك في العام هي المعركة التي انتصر فيها المسلمو  على الروم: معركة اليرموك 3

 (288، ص1والنهاية، جو
 . 23اسسوم في مواجهة ال كر ال ربي، ص: انظر 1
، الطبعة الثانية، المجلأ اوعلى لل مو  اسسومية، 1الت ريب ْ طر التحديات في وجه اسسوم، ص: انظر 9

 .م566 جمهورية مصر العربية، 
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نكار ، و مهاجمة الدي  بعامة واسسوم ب اصة واتهامه بأنه سبب الت لف، و العرب ا 
 (. )الحديثة فلل العرب على الحلارة

كل هذع الحيثيات تثبت بما ل يدل مجواًل لل وك، ْ  ال ورب ي  وى مو  اسسووم كودي  
ْكثوور موو  كونووه مجموعووة موو  النوواأ ي ووكلو   طوورًا عسووكريًا ْو ماديووًا علووى الحلووارة 
ال ربية،  ذ لو كا  اومور كوذلك، لموا اسوتمرت هوذع المعوارك عبور ال موا ، ولموا ابتودْت 

اوولووووى ل،سوووووم، ولمووووا تناولووووت الجوانووووب ال كريووووة والجتماعيووووة منووووذ نقطووووة النطووووو  
 .المتمثلة بالدراسات الست راقية وحموت الت ريب

 العالق  بين اإلسالم والغرب: المطلب الثاني
 سالم والغرب وفق التصور اإلسالميالعالق  بين اإل: أو   

تربط المسولمي  بأهول الحلوارة ال ربيوة،  التي العوقة اآليات القرهنية واوحاديث النبوية لقد فصليت
الحلوووارة ال ربيوووة مصوووطلح حوووديث، جرينوووا فيوووه علوووى موووا اصوووطلح عليوووه اووربيوووو  فوووي عصووور و "

م  تقسيم العالم  لى  ر  ونرب، يعنوو  بوال رب ْن سوهم، ويعنوو  بال ور  ْهول هسويا  الستعمار،
 .(2)"ْوفريقيا

ال ربيوووة المعاصووورة، فوووَّ  بَّمكاننوووا ْ  وعنووود الحوووديث عووو  العوقوووة بوووي  اسسووووم والحلوووارة  
حددها القره  ورسمت معالمها السنة النبوية وسويرة السولف للتعامول موس ْهول التي نستدعي العوقة 

 . الكتاب المجاوري  لهم
وسوووبب ذلوووك يرجوووس  لوووى ْ  اوحكوووام ال ووورعية المتعلقوووة بأهووول الكتووواب، ت تلوووف بوووا توف  

أهل الكتاب المتواجدي  في الدولوة اسسوومية كالمسوتأمني ، تواجدهم الج رافي، فاوحكام المتعلقة ب
والذميي ، ت تلف ع  اوحكام المتعلقة بأهل الكتاب القاطني  دوًل  اصة بهوم  وارج حودود الدولوة 

 . اسسومية
والمسوتأم  هوو المعاهود "، (3)"فالذمي هو المعاهد م  اليهود والنصارى مم  يقيم في دار اسسووم"

 .(1)"دا ل الدولة اسسومية النصارى ولك  بأما  ممقتم  اليهود و 

                                                 
 .2 ت في وجه اسسوم ، صالت ريب ْ طر التحديا: انظر  
، الطبعة اوولى، دار ال رقا ، االمملكة العربية السعودية، 7اسسوم والحلارة ال ربية، محمد محمد حسي ، ص 2

 .م580 -هو100 
-م582 ، الطبعة اوولى، ممسسة الرسالة، بيروت، 22ْحكام الذميي  والمستأمني ، عبد الكريم  يدا ، ص  3

 .هو102 
 .16ساب ، صالمرجس ال 1
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وي وحوووظ مووو  التعوووري ي  ْ  المسوووتأمني  والوووذميي  هوووم ْنووواأد يسوووكنو  دا ووول حووودود الدولوووة  
ت تلووف عوو  اوحكووام ال وورعية المتعلقووة بأهوول الكتوواب  واوحكووام ال وورعية المتعلقووة بهووماسسووومية، 

 .الذي  لهم دول وممالك  اصة بهم
نووود الحوووديث عووو  الحلوووارة ال ربيوووة المعاصووورة، فَّننوووا نتحووودث عووو  ْهووول كتووواب وعليوووه فع 

يقطنووووو  دوًل  اصووووة بهووووم  ووووارج حوووودود الدولووووة اسسووووومية، وهووووملق ليسوووووا ذميووووي  ول مسووووتأمني ، 
 . واوحكام المتعلقة بهم هي اوحكام الواردة في فقه العوقات الدولية في اسسوم

مورًا مو  ْموور الحيواة،  ل ْوبوا  وولوح للمسولمي  سوبيل واسسوم كرسالة  اتمة لم يترك ْ 
ومووا طووا ر يطيوور تركنووا رسووول از " :رالصووواب المتعلوو  بووه، وكمووا قووال الصووحابي الجليوول ْبووو ذ

 .( )"بجناحيه  ل عندنا منه علم
 وعوقة المسلمي  بأهل الكتاب م  لم  او ياق التي ْبا  اسسوم  وأنها بيانوًا والوحًا، 

لم يتورك فيوه لوبأ ْو نمووض،  ذ ا تل وت اوحكوام الت وريعية التوي ت حودد العوقوة موس ْهول الكتواب 
ل وفقًا للحالوة المتواجودي  هوم عليهوا، بوي  كوونهم ذميوو  ْو مسوتأمنو ، ْو محواربو ، ويمكو   جموا

 :العوقة في اآلتي
  :العالق  مع الذميين

ذ كووا   ، فقوود حوووددت (2)"الووذمي هووو المعاهوود مووو  اليهووود والنصووارى مموو  يقووويم فووي دار اسسوووم"وا 
، يجوود موول فوي الوونهج اسسوومي للتعاموول معهوموالمتأالنصووص ال ورعية طبيعووة العوقوة مووس هوملق، 

مل معهم على ْنهم ْصحاب دي  سسوم تعافا. ْ  اسسوم تعامل معهم بطريقة م ايرة ع  سواهم
چ : ، ويتلوح ذلوك جليوًا مو   وول اآليوات الوواردة فوي سوورة الوروم، قوال تعوالىْصله مو  عنود از

ٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ

ف ي سبب ن ول هوذع اآليوة بيوا د . (2،3،1: الروم) چې  ى    ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې
. ح  لى ت ري  القره  الكريم بي  الروم وهم ْهل الكتاب وبي  ال رأ وهم مجوأ ل كتاب لهموال

م الووورو : ، فيقولوووو وكوووا  الم وووركو  يجوووادلو  المسووولمي  وهوووم بمكوووة قبووول ْ  ي ووورج رسوووول از"
ي هدو  ْنهم ْهل كتاب وقد نلبتهم المجوأ، ْونتم ت عمو  ْنكم ست لبونا بالكتاب الذ  ْن له از 
على نبيكم، فكيف نلب المجوأ الروم وهم ْهل كتاب؟ فسن لبكم كما نلبت ال رأ الروم، فوأن ل 

                                                 
 عيب : صحيح اب  حبا  بترتيب اب  بلبا ، محمد ب  حبا  ب  ْحمد ْبو حاتم التميمي البستي،تحقي    

بيروت ،الطبعة الثانية ،  –، ممسسة الرسالة 69 : اورنموط، باب ال جر ع  كتابة المرق السن ، حديث رقم
 .م553  –ه 1 1 

 .23ْحكام الذميي  والمستأمني ، ص 2
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سوببًا ل ور   وقد جعلت اآلية انتصار الروم وهم ْهل كتواب علوى ال ورأ". سابقة الذكر ( )"از اآلية
 (.2)"المممني ، وكا  المممنو  يحبو  ْ  تظهر الروم على ال رأ و  الروم ْصحاب كتاب

وقد جاقت كثير م  اوحكام المتعلقة بهم متوافقة مس هذا النهج، فقد ْبا  اسسوم ال واج  
  ۋۆ  ۈ  ۈ  ٴۇچ  :قال تعالى :(1)، ْوبا  مأكولتهم وذبا حهم(3)م  الكتابيات الع ي ات

ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې

ی  ی   ی  جئ  حئ    یۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ

على دينهم في كنف الدولة  ، ْوبا  بقاقهم (٥: المائدة) چمئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   
 ْووجب على، كما ْ  اسسوم صا  حقوقهم وح مى كرامتهم ْوموالهم ْوعرالهم، (9)اسسومية

 .(6)المسلمي  الدفال عنهم ما بذلوا الج ية ووفوا بما عاهدوا عليه المسلمي 
  :العالق  مع المستأمنين

، (7)"دا ل الدولة اسسومية والمستأم  هو المعاهد م  اليهود والنصارى ولك  بأما  ممقت"
ذ  الدولة وبوافقتها، ، بَّو  بود المسلمي  بتأ يرات عبوروهملق ي بهو  اوجانب الذي  يد ل

مس اوحكام ال رعية المتعلقة بالذميي  في ْنلب  ب  اوحكام ال رعية المتعلقة بهموهملق تنط
فالعوقة التي تجمس "اوحيا ،  ذ ْبا  اسسوم تناول مأكولتهم، وذبا حهم وال واج م  نسا هم، 

اليم اسسوم التي ْنص ت المسلم مس المستأم ، عوقة ملمها العدل واسحسا ، ومدادها تع
 (.8)"المستأمني  ْيما  نصاف، فما استقاموا استقام المسلمو 

                                                 
، دار ال جر للتراث، الطبعة 6 9،3 3حامد ْحمد الطاهر، ص: الن ول، اسمام السيوطي، تحقي  ْسباب  

 . هو132 -م2002اوولى، القاهرة، 
، دار ال جر للتراث، 672، ص3حامد ْحمد الطاهر، جو: ت سير القره  العظيم، اب  كثير، تحقي : انظر 2

 .هو132 -م2002الطبعة اوولى، القاهرة، 
، دار 751ص 2يوسف البكر  و اكر العارور ، جو: ْحكام ْهل الذمة، اب  القيم الجو ية، تحقي : انظر 3

 .هو8 1  -م557 رماد  للن ر، الطبعة اوولى، المملكة العربية السعودية، 
محمد حس  محمد حس  اسماعيل : الكافي فقه اسمام ْحمد ب  حنبل، اب  قدامة المقدسي، تحقي : انظر 1

 .هو 12 -م 200، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، لبنا ، 980، ص  حمد محروأ جع ر، جوال افعي ْو
: نيل اووطار  ر  منتقى او بار م  ْحاديث سيد او يار، محمد ب  علي ب  محمد ال وكاني، تحقي : انظر 9

-م2000بية، ، الطبعة اوولى، دار الحديث، جمهورية مصر العر 380، ص8عصام الدي  الصبابطي، جو
 .هو 12 

 .380، ص8المرجس الساب ، جو: انظر 6
 .16المرجس الساب ، ص 7
 .99ْحكام الذميي  والمستأمني ، ص 8
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وتسووامح اسسوووم مووس ْهوول الكتوواب اعتوورف  بووه جمووسد ن يوور موو  النصووارى ْن سووهم، يقووول النصووراني 
ْ  اسسووووم انت ووور بحووود السووويف، يقتووول  و يووورددالنووواأ بعوووض    : "( )القبطوووي نبيووول لوقوووا ببووواوى

ات او ووورى، ويجبووورهم علوووى الووود ول فوووي الووودي  اسسوووومي قهووورا وبوووالعنف، ووثيقوووة ْصوووحاب الوووديان
ويقوول نوسوتاف لوبوو  . (2)"المدينة المنورة التي ْبرمها المسلمو  موس اليهوود، ت ك وذءب هوذا الدعواق

ْرينووا موو  ه  القووره  هن ووًا ْ  مسووامحة محموود لليهووود والنصووارى كانووت : "فووي كتابووه حلووارة العوورب
نووه لوم يقوول بمثلهووا ممسسووو اوديووا  التوي ظهوورت قبلووه، كاليهوديووة والنصوورانية عظيموة  لووى ا ل ايووة، ْو

 .(3)"على ال صوص
، تقوول ثير م  النصارى يعتنقو  الودي  اسسوومي،  ذجعلت ك وسماحة اسسوم هي التي 

نهوا هنواك حقيقوة مح نوة  ل ْ: "رحلتي م  الكنيسة  لوى المسوجد لمواذا؟ : في كتابها (1)مار  ويلد 
سوووا دة لووودى اووروبيوووو ، وهوووي ْ  اسسووووم ديووو  السووويف، ول  وووك ْ  هوووذع الصوووورة ارتسووومت فوووي 
ووذيت بعنايووة منووذ ذلووك الوقووت سووواًق موو  قبوول الكنيسووة ْو موو   ْذهووانهم منووذ العصووور الوسووطى، ثووم ن 
قبوووول الدولووووة ْو كلتيهمووووا معووووًا، فالتحاموووول علووووى اسسوووووم حتووووى موووو  قءب وووول العوووووام، فالدولووووة والكنيسووووة 

 .(9)"يصتا  على  ظهار اسسوم بمظهر المعاد  ووروبا وحلارتهحر 
 : الكتابي  الدول  اإلسالمي  بالدولعالق  

تجدر اس ارة  لى ْ  اسسوم ي ر  بي  نوعي  م  ْهل الكتاب، فهناك المحاربو  وهناك  
ڎ  ڎ  ڈ  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  چ :المسالمو ، يقول تعالى

 ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  

ينهاكم  ْ  ل : "قال الب و (. 8،5: الممتحنة) چڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ  

                                                 
دكتور مصر ، وعلو مجلأ ال ورى المصر ، م  مواليد قرية بهجور، نجس حماد ، : نبيل لوقا بباو   

على  هادتي دكتوراع،  حداهما في ، حصل 566 ، ت رج في كلية ال رطة عام 511   محافظة قنا، عام 
، 5  52 القتصاد واو رى في القانو ، عمل ْستاذا للقانو  في كلية ال رطة، و رج على المعاش برتبة لواق عام 

نبيل لوقا  انت ار اسسوم بحد السيف بي  الحقيقة والفتراق،. )وهو ْيلًا باحث يمم  بالمسيحية اورثوذكسية
 (.م2008اوولى، باو  للن ر، جمهورية مصر العربية، ، الطبعة 297، صبباوى

 .13انت ار اسسوم بحد السيف بي  الحقيقة والفتراق، ، ص 2
، الطبعة اوولى، دار ال رو ، جمهورية مصر العربية، 85 تاري نا الم ترى عليه، يوسف القرلاو ، ص 3

 .هو129 -م2009
رحلتي م  . ) هرت  سومها وندت م  الدعاة  لى اسسومعالمة في ياق، م  ْصل فرنسي، ْ: مار  ويلد  1

 (م569 ، الطبعة اوولى، دار الب ير للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 200الكنيسة  لى المسجد، ص
 .11لماذا؟، مار  ويلد ، ص.. رحلتي م  الكنيسة  لى المسجد 9
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فهذع اآليات نصد صريح كو  " ( ) تعدلوا فيهم باسحسا  والبرْ   از ع  بر الذي  لم يقاتلوكم
 ".(2)ولية وجل العداوة وكو  القوم محاربي ، ل وجل ال وف في الدي النهي ع  ال

والقووره  الكووريم جوواق ليولووح البيووا  ال ووافي لكوول واحووٍد موو  ال ووريقي  علووى حوودة، ف ووي حالووة  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : ْهوول الكتوواب المحوواربي  ل،سوووم نجوود هيووات مثوول قولووه تعووالى

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ 

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ    :وقولوووه تعوووالى              (٠٢١: البقررر ة) چڄ  ڄ  

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  

  ( ٢٢: التوبة) چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ائ  ەئ  ەئ  وئ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ چ : وقولووووه ع وجوووول

  (٠١٥: البقرررررررررررررر ة) چوئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   
آل ) چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ      ىئ  ىئ  ی  ی  چ : وقولووووووووه

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ    چ : وقولوووووه   (٩٢: عمررررر ا 

ۆ       ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ھ  ھ  ھ         ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ 

يقووول الوودكتور يوسووف القرلوواو  فووي معوورض تعليقووه علووى هووذع  (.٥٥: آلعمرر ا ) چۅ  ۉ   
هل يجب على المسلمي  ْ  يقاتلوا نير المسلمي  ولو كانوا مسالمي  لهم، كوافي  ْيوديهم : "اآليات

مي  ْل يقواتلوا  ل مو  عنهم، ل يلمرو  لهم  رًا ول يظاهرو  لهم عدوا، ْو الواجوب علوى المسول
والحقيقوة ْ  هووذع قلووية : "ويجيووب الوودكتور القرلواو  بعوود ذلووك (3)"يقواتلهم ويعتوود  علووى حرمواتهم

كبيووورة ا تلوووف فيهوووا العلمووواق قوووديمًا وحوووديثًا، وا   كوووا  مموووا يمسوووف لوووه ْ  الوووذ   وووال وا وووتهر لووودى 
 وركي  ْم ْهول كتواب يهوودًا كثيري  ْ  اسسوم يأمر بمقاتلة كل مو  ي ال وه، سوواق كوانوا وثنيوي  م

 .(1)"ونصارى

                                                 
محمد عبد از النمر عثما  جمعة لميرية : قي معالم التن يل، ْبو محمد الحسي  ب  مسعود الب و ، تح  

، الطبعة الرابعة، دار طيبة للن ر والتو يس،  المملكة العربية السعودية، 59، ص8وسليما  مسلم الحرش، جو
 .هو7 1 -م557 

، الطبعة الثانية، الهي ة المصرية العامة للكتاب، 393، ص 6ت سير المنار، محمد ر يد ب  علي رلا، جو 2
 .م550 مصر، 

، الطبعة اوولى، مكتبة 235، ص فقه الجهاد دراسة مقارنة وحكامه وفلس ته في لوق القره  والسنة، جو 3
 .هو130 -م2005وهبة، القاهرة، 

 .235المرجس الساب ، ص 1
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 ذ  فالصورة التي يرسمها اسسوم للتعامل مس ْهل الكتاب القاطني  في دول ْ رى تتنول  
حسوووب مووووق هم موووو  الدولوووة اسسوووومية، بمعنووووى كوووونهم مسوووالمي  ْو محوووواربي  للدولوووة اسسووووومية، 

يقاتلو  الدولة اسسوومية ول يتوآمرو   فالمحاربو  منهم يقاتلو  باسجمال، ْما المسالمو  الذي  ل
عليهوووا، فهوووملق الوووذي  ا تلوووف العلمووواق حوووولهم، بوووي  اجتهووواٍد قا ووول بوووأ  هوووملق يقووواتلو  حتوووى يووودفعوا 
                 : الج يوووة صوووانري ، وبوووي  اجتهووواد ه ووور يووورى بوووأ  هوووملق مسوووالمو  ينووودرجو  تحوووت قولوووه تعوووالى

  . )٠٢١:البق ة)چىئ  ىئ  ی    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئچ
وعند  معا  النظر في المراجس ال قهية، نجد ْ  جمهور العلماق اوقدمي  مس الْر  القا ل بلرورة 
قتووال ْهوول الكتوواب حتووى يسوولموا ْو يوودفعوا الج يووة، بينمووا نجوود جمعووًا موو  العلموواق المعاصووري  مووس 

 .( )الْر  القا ل بعدم جوا  مبادْة قتال ْهل الكتاب بالقتال
ويمك  القول ْ  الْر  القا ل بأ  الحرب في اسسوم دفاعية ْقرب  لى الصواب، ونه يتماهى مس 
سماحة اسسوم، وموس طبيعتوه كودي  يصولح للتطبيو  فوي كول  موا  ومكوا ، فلوو سولمنا ْ  العوقوة 

 ، التي تجمس المسلمي  مس نيورهم عوقوة ْصولها السويف، لكوا  هوذا ممكنوا فيموا انقلوى مو  ْ موا
ومووا عوواد هووذا صووالحًا فووي  ماننووا الووذ  انقلووب فيووه السوويف  لووى قنابوول لهووا القوودرة علووى توودمير الكوورة 

 .اورلية مرات ومرات
چ  :نالبًا ما جاقت معللة، فقوله تعالى  كما ْ  اآليات التي ت حدد العوقة مس ْهل الكتاب

 ٠٢١: البق ة چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
   از ل يحب المعتدي ، ولو كا  هذا الحكم : وهذع العلة متمثلة بقوله تعالى نهيد معلل،  

، وهذا ممتنس، -تعالى از-لمعتدي منسو ًا لنس ت علته، ْ  ولحى معنى اآلية ْ  از يحب ا
 .وهذا ما سنبحثه في ال صل الثالث بَّسهاب

 لتاريخبين اإلسالم والغرب عبر االعالق  : ثانيا  
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  :جووواق للب ووورية جمعووواق، قوووال تعوووالى اسسووووم رسوووالة از ال الووودة

قد كا   اسنأ والج  ونه النبي العالمو  هم و ":  (٠ :الف قا ) چۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  
وه بهوذا الك": ويقول اب  كثير (.2)" ليهما ونذيرا لهما ْونه  اتم اونبياق ولً رس تواب العظويم  نما  صي

 (3)"لي صووه بالرسووالة  لووى موو  يسووتظل بال لووراق، ويسووتقل علووى ال بووراق المبووي  الم صوول المحكووم
                                                 

، الطبعة اوولى، دار 35محمد ناصر الدي  اولباني، ص : فقه السيرة، ال يخ محمد ال  الي، تحقي :  انظر  
 .هو123 -م2002لبنا ، -ياق التراث العربي، بيروت ح
ه ام سمير الب ار  : الجامس وحكام القره ، محمد ب  ْحمد ب  ْبي بكر ب  فر  القرطبي ْبو عبد از، تحقي  2
 .م2003-هو123 ، الطبعة اوولى، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، 9، ص جو
 .52، ص6ت سير اب  كثير، جو 3
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تطواول عليهوا اومود، لويأ فوي وعقا د ْوفكوار برسالة انقوبية على عادات وتقاليد  جاق ومحمد 
مكووة وحوودها بوول فووي سووا ر ْرجوواق العووالم، متمثلووة بسووطوة القووو  علووى اللووعيف، وباسووت حال الظلووم 

جحاف ح  المْرة  لى سا ر التقاليد المتوارثة والظالمة، يقول ال –  يخ محمود ال  الويوالستعباد وا 
، منوذ هوبط هدم عليوه ممسوف حيواة   تواريخ ال": في معرض حديثه ع  بعثوة النبوي  -رحمه از

ْنقالووها ْ وورى، منووذ  السوووم وبنوووع فووي اورض، وت ووعبت الحلووارة ْودبوورت ْجيووال، ْوقبلووت علووى
، وكوم سول ت الودنيا مو  ..ذلك الحي  السحي  والناأ ْ وطد متنافرو ، ل تسوتقيم بهوم السوبل ْبوداً 

 .( ) "عمرها قبل ْ  يأتي محمد
ملوك  عندما ْجاب علوى ْسو لة ابي الجليل ربعي ب  عامروهذع الرسالة يل صها الصح

وموو  لووي  الوودنيا  لووى  رب العبوواد،عبووادة العبوواد  لووى عبووادة از ابتعثنووا لن وورج النوواأ موو  : "ال وورأ
 .(2)"وم  جور اوديا   لى عدل اسسوم ،سعتها

بعيوودة عوو  ْوهوول الكتوواب كووانوا جوو ًق موو  هووذا العووالم الووذ  تسوسووه هووذع القووواني  الظالمووة وال 
 .المنهج اسلهي الصحيح، لذا فقد كا  بديهيًا ْ  تصطدم الرسالة ومنذ اللحظة اوولى بهم

ذا تحدثنا ع  تاريخ العوقة بي  اسسوم ْوهل الكتاب، فَّنوه يجودر بنوا ْ  نبويم  ْ  ْهول   وا 
يقوول : ةقبل بعثته، كانوا يعرفو  ص ته وسمته ال  صوية والمعنويو الكتاب كانوا يعرفو  محمد 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :تعالى

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍڌ  ڌ  ڎ  چ : ، وفي سورة اونعام(٠٤٩: البق ة) چ

وكوا  مو  حوديث عبود ":  -رحمه از– قال اب   سحا ، (٢١: األنعام) چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  
، قال لموا عالماً  ومه حي  ْسلم ، وكا  حبراً بعض ْهله عنه وع   س ، كما حدث از ب  سوم

 لوذلك صوامتاً  فكنوت مسوراً  ،لوه 3عرفت ص ته واسمه و مانه الذ  كنا نتوكفسمعت برسول از 
، ْقبول رجول حتوى المدينوة، فلموا نو ل بقبواق، فوي بنوي عمورو بو  عووفعليه حتى قودم رسوول از 

نووا فووي ْرأ ن لووة لووي ْعموول فيهوواْ بوور بقدوموو  الوودة ابنووة الحووارث تحتووي جالسووة فلمووا  ، وعمتوويه ْو
واز  ! يبووك از: فقالوت لوي عمتووي حوي  سومعت تكبيور  !كبورت  سومعت ال بور بقودوم رسووول از 

ْ  عموة هوو واز ْ وو موسوى : ، قوال فقلوت لهوا معت بموسى ب  عمرا  قادما ما  دتلو كنت س

                                                 
، الطبعة اوولى، دار  حياق 35محمد ناصر الدي  اولباني، ص : فقه السيرة، ال يخ محمد ال  الي، تحقي   

 . هو123 -م2002لبنا ، -التراث العربي، بيروت
، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية،  10، ص2تاريخ اومم والملوك، محمد ب  جرير الطبر  ْبو جع ر، جو 2

 .17، ص7البداية والنهاية، جو. هو107 -م587 لبنا ، 
، الطبعة اوولى، 58 ، 2 لسا  العرب، اب  منظور، جو: انظر) ننتظر ونترقب، والتوكف هو الترقب: نتوكف 3

 .(م2003-هو123 مصر، -دار الحديث، القاهرة
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بي الذ  كنا ن بر ْنه يبعث مس ، ْهو النفقالت ْ  اب  ْ ي :قال  .ب  عمرا  ، وعلى دينه بعث
ثووم  رجووت  لووى رسووول از  :قووال. فووذاك  ذا  :فقالووت :قووال. نعووم : فقلووت لهووا  :؟ قووالاعةن ووأ السوو

وفووي حووديث جريوور بوو  عبوود از .( )"فأسوولمت ثووم رجعووت  لووى ْهوول بيتووي ، فووأمرتهم فأسوولموا
2 

: يقوول جريور بو  عبوود ازمعرفوًة تاموة،  النبويدللوة والوحة علوى ْ  ْهول الكتواب كوانوا يعرفوو  
كنوت بوواليم ، فلقينووا رجلووي  موو  ْهوول الويم ، ذا كووول وذا عموورو، فجعلووت ْحوودثهما عوو  رسووول از 

 ،فأقبلوت : قوال!    كا  ما تقول حقا فقود ملوى صواحبك علوى ْجلوه منوذ ثووث: فقال لي :قال
قوووبض : ناهم فقوووالواالمدينوووة فسوووأل لب وووقء  ْوقوووبو حتوووى  ذا كنوووا فوووي بعوووض الطريووو ، رفوووس لنوووا ركوووب مووو 

 وهذا فيه دللة ْ  ْهل الكتواب كوانوا يعرفوو  حتوى نبوأ  ،(3)"واست لف ْبو بكر والناأ صالحو
 .وفاة النبي

وث النبوي   ، وقد كا  يهود المدينة المنورة ينتظرو  بعثة النبي عليوه السووم، لكو أ لموا ب عء
 .ناصبوع العداوةوكا  م  العرب، استعظم اليهود ْ  يكو  النبي م  نيرهم، ف

ذا كنا نحاول هنا ْ  نرصود البعود التواري ي ل،سووم فوي عوقتوه موس ْهول الكتواب، فَّننوا   وا 
مورورًا بال ل واق الرا ودي   نجد ْن سنا ملطري  لبحوث العوقوة التوي حودثت فعوًو منوذ عهود النبوي

نوور   تحووت  رلوووا  از علوويهم والسوولف موو  بعوودهم وصوووًل  لووى عصوور السووتعمار والهيمنووة التووي
 .وطأتها اآل 

 في العهد النبوا: أو    
عنوودما بوو ر نووور اسسوووم، فقوود كانووت هنوواك قوووى مناو ووة للوودعوة الوليوودة، هووذع القوووى يتووو ل  

تواجدها بي  قوى كانت متواجدة في دا ول  وبه الج يورة العربيوة، ْو ورى  وارج حودود  وبه الج يورة 
يوورة العربيووة فهووي متمثلووة بم ووركي العوورب، ويهووود ْمووا القوووى التووي كانووت دا وول  ووبه الج  . العربيووة

بينما كانت . المدينة المنورة ومجاوريها، وبعض القبا ل النصرانية مثل نسا  وت لب وتنوخ ومل م
 .القوى ال ارجية متمثلة بدولتي ال رأ والروم

ذا كنووا نتحوودث عوو  ْهوول الكتوواب علووى وجووه ال صوووص، فَّننووا نسووتطيس القووول ْ  يهووود   وا 
المنوووورة وموووا جاورهوووا كيهوووود  يبووور وبنوووي النلوووير وبنوووي قينقوووال وقريظوووة، ناصوووبوا الووودعوة المدينوووة 

 ل  معهوم اسسومية العداق منذ البدايات اوولى، ولم تصمد العهوود والمواثيو  التوي ْبرمهوا النبوي
                                                 

، 29 ، ص 2جمل ثابت ومحمد محمود، جو: السيرة النبوية، ْبو محمد عبد المالك ب  ه ام المعافر ، تحقي   
 .هو5 1 -م558 مصر، -الطبعة الثانية، دار الحديث، القاهرة

تقريب التهذيب، ) جرير ب  عبد از ب  جابر البجلي صحابي م هور مات سنة  حدى و مسي  وقيل بعدها 2
 (هو109 ، الطبعة اوولى، دار الر يد، سوريا، 58 محمد عوامة، ص: اب  حجر العسقوني، تحقي 

، 255، ص9علي  ير ، جو: لنهاية، ْبو ال داق  سماعيل ب  عمر ب  كثير القر ي الدم قي، تحقي البداية وا 3
 .هو108 -م588 الطبعة اوولى، دار  حياق التراث العربي، 
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ه وذلوك لميوا همووا بَّلقواق صو رٍة فوو  ْرسو ومٍد  منٍي قصير، ْما بنو النلير فقد ْجوهوم النبوي 
وكوذلك كانوت نهايوة بنوي قينقوال، . ( )م  مكاٍ  عٍل لما جاقهم يطلب دية القتيلوي  مو  بنوي عوامر

ْيلًا، وذلك لما نقلوا العهد عندما ْقدم رجلد منهم على ك ف عورة اموْرة حيث ْجوهم النبي 
فقود  ريظوةْموا بنوو ق. (2)مسلمة، فقام رجلد مو  المسولمي  فقتول اليهوود ، فتمواو اليهوود عليوه وقتلووع

قتووول النبوووي مقووواتلتهم وسوووبى نسووواقهم وذراريهوووم، وذلوووك لموووا توووآمروا موووس م وووركي العووورب فوووي نووو وة 
 .(3)ال ند 

ْما فيما يتعل  بدولة الروم، فقد تباينت العوقة ما بينها وبوي  الدولوة اسسوومية،  ذ كانوت  
ر ، وذلوك بعود صولح ْول عوقة مبا رة بي  اسسوم كدولة وبي  النصارى في العام السادأ الهج

الحديبية،  ذ ْرسل النبي الرسل  لى ملوك الدول المجاورة، وكا  نصيب العالم النصوراني مو  تلوك 
 لوووى قيصووور ملوووك الوووروم، وعمووورو بووو  ْميوووة  الرسووول ْربوووس رسوووا ل، واحووودة حملهوووا دحيوووة الكلبوووي

بو    لوى المقووقأ ملوك اسسوكندرية، و وجال  لى النجا ي، وحاطب بو  ْبوي بلقوة  الص ر 
 .(1) لى الحارث ب  ْبي  مر ال ساني ملك ت وم ال ام  وهب اوسد 

وقوود تباينووت ردود معسووكر النصووارى بووي  الووردود الحووذرة والوديووة والعني ووة،  ذ كووا  الحووذر    
عنوا  رد قيصر ملك الوروم، وكوا  الوود عنووا  رد المقووقأ، والعنوف بقتول الرسوول هوو عنووا  رد 

 .(9)الملك ال ساني
وو  ْسوولموا علووى قتول ال ساسوونة لرسوول النبووي وبنواقً   ، وموو  ثوم  قوودامهم علوى قتوول بعوض م 

تراجوووس وبعووود معركوووة نيووور متكاف وووة . (6)جي وووًا لتوووأديبهم فكانوووت نووو وة ممتوووة مووونهم، ْرسووول النبوووي
المسلمو ، ومو  ثوم تتابعوت المناو وات حتوى جواقت نو وة تبووك فوي العوام الثوام  الهجور ، وذلوك 

علوى قتوال  (7)بع م الوروم وحل وامهم العورب مو  ل وم وجوذام ونسوا  ى النبيلما تواترت اونباق  ل
 .لك  الروم وحل اقهم انسحبوا م  تبوك قبل وصول المسلمي المسلمي ، 

 
 

                                                 
 .97 ، ص 3سيرة ب  ه ام، جو: انظر  
 .0 ، ص 3المرجس الساب ، جو: انظر 2
 .203، ص 3المرجس ن سه، جو: انظر 3
 .209، ص3ن سه، جوالمرجس : انظر 1
-م2009مصر، -، الطبعة الرابعة، دار ال رو ، القاهرة20مواطنو  ل ذميو ، فهمي هويد ، ص: انظر 9

 .هو126 
 .299، ص3سيرة ب  ه ام، جو: انظر 6
 (.23، ص2البداية والنهاية، جو.)ْسماق قبا ل عربية: ل م وجذام ونسا  7
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 في عهد الخلفاء الراشدين: ثانيا   
جي وووًا لمحاربوووة الوووروم فوووي  فوووي العوووام العا ووور الهجووور ، وقووود كوووا  مجهووو اً   تووووفي النبوووي

 .وقد ْن ذ الجيش ْبو بكر الصدي  . دة ْسامة ب   يد ْقاصي ال ام بقيا
وم  ثم في عهد ال ل واق الرا ودي  توالوت ال توحوات اسسوومية للوبود التوي تسوسوها الودول 

 . النصرانية، ف   تحت مصر وال ام وكثير م  المناط  الواقعة تحت السيادة النصرانية
انية تعاملوا مس ال توحات اسسومية على وهنا تجدر اس ارة  لى ْ  مواطني الدولة النصر 

ْنها معارك تحرير لهم م  نير السلطات الظالمة، فعندما وصل جيش المسلمي  بقيادة ْبي عبيودة 
يووا مع ور المسوولمي ، ْنووتم ْحووب : " لوى واد  اورد ، تلقووى رسووالة موو  اوهوالي المسوويحيي  تقووول

نووا، ْوْرف بنووا ْوكووف عوو  ظلمنووا ْوحسوو  وليووة  لينووا موو  الووروم وا   كووانوا علووى ديننووا، ْنووتم ْوفووى ل
 .( )"علينا، ولكنهم نلبونا على ْمرنا وعلى منا لنا

وذهوووب نصوووارى ال وووام فوووي تجووواوبهم موووس المسووولمي   لوووى ْبعووود مووو  ذلوووك،  ذ لموووا ْروا عووودل 
المسلمي  ووفاقهم وحسو  سويرتهم، ْصوبحوا ْ وداق علوى عودو المسولمي ، وعونوًا لهوم عليوه، فبعوث 

 .(2)ة نصرانية مم  جرى الصلح معهم رجاًل يتجسسو  على الدولة الرومانيةْهل كل مدين
ويمك  القول ْ  القبا ل النصرانية التي كانت متواجدة في الج يرة العربيوة، لوم تكو  تملوك "

القوة الكافية و  تقوف فوي وجوه اسسووم،  ذ كانوت هوذع القبا ول فوي ْنلبهوا تابعوة فوي ول هوا للدولوة 
قوود  ل لووت معركووة تبوووك هووذا الووولق،  ذ وجوودت القبا وول العربيووة النصوورانية ن سووها وحيوودة البي نطيووة، و 

، وذلوك لّموا انسوحب جويش الوروم  وفوًا مو  جحافول المسولمي  فوي معركوة (3")في مواجهة المسولمي 
واستطال المسلمو  في ذلك الوقوت ْ  ينوالوا ولق معظوم هوذع القبا ول للدولوة اسسوومية،  ل . تبوك

 لقبا ل التي تجْرت و ال ت عهودها ومواثيقها مس المسلمي  مثل نصوارى نجورا  فوي الويم بعض ا
 .(1)الذي  ْ رجهم عمر ب  ال طاب 

وا تلف العلماق في سبب   راج عمر رلي از عنه لنصارى نجرا ، فقيل ونهم تعواملوا 
ْ ورجهم بنواق علوى علويهم العهود بوأل يتعواملوا بوه، وقيول و  عمور  بالربا بعود ْ  ْ وذ النبوي 

                                                 
 .57الدعوة  لى اسسوم، ص: اأ ْرنولد، نقو ع  كتاب توم29مواطنو  ل ذميو ، ص  
 .29فقه الجاد للقرلاو ، ص: انظر 2
العوقة بي  نصارى العرب وحركة ال تح اسسومي في الج يرة العربية وال ام والعرا ، منصور عبد از،  3

 .م587 -هو106 ، الطبعة اوولى، دار الكتاب، المملكة العربية السعودية، 38ص
 .38ساب ، صالمرجس ال: انظر 1
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ْ ووورجهم وفقوووًا    عمووورْ  الوووراجح ْ  ل .( )"ل يجتموووس بوووأرض العووورب دينوووا :" قوووول النبوووي 
 ذ تلوافرت  ل يجتموس بوأرض العورب دينوا ، الوذ  لوم يكو  قود سومس بوه مو  قبول،: للحديث النبوو 

 .(2)ْ رجهم ونهم تعاملوا بالربا ل تصح وو  الرواية القا لة بأنه  الروايات الممكدة لذلك،
وحافظوووت علوووى تواجووودها نيووور لكووو ي الدولوووة البي نطيوووة لوووم تكووو  بعيووودة عووو  هوووذع اوحوووداث، 
 المواليووة لهووا بالمووال والرجووال، المبا وور فووي الج يوورة العربيووة، وذلووك بوودعمها لووبعض القبا وول العربيووة

وكانووت فووي بعووض اوحيووا  تحوودث مناو ووات بووي  المسوولمي  والدولووة الروميووة ن سووها، ف ووي ْطووراف 
، واسووتمرت هووذع سوو يا  تبووك حوودثت مناو ووات قتاليوة بووي  الووروم والمسوولمي  بقيوادة ي يوود بوو  ْبوي

 .(3)المناو ات لعدة سنوات
القول هنا، ْ  الروما  لم يكونوا بعيودي  عو  الدولوة اسسوومية، بول كوا  لهوم دور  ويمك 

كبيور فوي تأليوب القبا ول العربيوة علوى المسولمي ، وكول المناو وات القتاليوة التوي حودثت كانوت ت مهوود 
 .ة لمصلحة المسلمي السبيل نحو معركة اليرموك التي حسمت المعرك

وقد تحول الموقف بعد معركة اليرموك، فوَّذا كانوت بعوض القبا ول النصورانية قبول المعركوة 
متوورددة بووي  الووروم والمسوولمي ، فقوود جوواقت معركووة اليرموووك لتحسووم اوموور، فانحووا ت هووذع القبا وول 

البيو نطيي ،  ويبودو ْ  العورب فوي هوذع المنطقوة اقتنعووا بعو ل قلويتهم عو  قلوية. للمسلمي  نالباً 
والت لي عنهم والد ول مس المسلمي ، وقد ي  سر هذا توجه عمر بو  ال طواب رلوي از عنوه  لوى 

 .(1)ْبي عبيدة بالستعانة بعرب ال ام في الحرب لد النصارى
 العهد األموا والعباسي: ثالثا  

بووو و  ،فووي العصوور اومووو  امتوودت الدولووة اسسووومية حتووى الصووي   وورقاً  لووى اونوودلأ ْو اب ا 
فرنسووا نربووًا، حتووى هوودد المسوولمو  معقوول الدولووة البي نطيووة المتمثوول بالقسووطنطينية موورتي ، موورة فووي 

 . رحمهما از عهد معاوية ب  ْبي س يا  ومرة في عهد سليما  ب  عبد الملك

                                                 
السن  الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، ْبو بكر ْحمد ب  الحسي  ب  علي البيهقي، باب المعاملة على الن ل   

ه، صححه اولباني 311 ، الهند، مجلأ دا رة المعارف النظامية، الطبعة اوولى، 563  : ب رط، حديث رقم
 .033 : في السلسلة الصحيحة، برقم

، الطبعة اوولى، ممسسة الرسالة 330، ص7في هد   ير العباد، اب  القيم الجو ية، جو  اد المعاد: انظر 2
 .م2000هو120 للن ر والتو يس، الجمهورية العربية السورية، 

، الطبعة الرابعة، دار ال رو ، جمهورية مصر العربية، 31مواطنو  ل ذميو ، فهمي هويد ، ص: انظر 3
 هو126 -م2009

، 3محمد ْبو ال لل  براهيم، جو: رسل والملوك،محمد ب  جرير الطبر  ْبو جع ر، تحقي تاريخ ال: انظر 1
 .م567 -هو387 ، الطبعة اوولى، دار المعارف للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية،  60ص
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وظلووت العوقووة متوووترة مووا بووي  الوودولتي ، وواصوول المسوولمو  تقوودمهم وحوواولوا كسوور  وووكة 
 .( ) ْ  هذع المحاولت توق ت بعد معركة بوط ال هداقالدولة الرومانية،  ل

ولكوو  عنوودما بوودْ الت تووت يسوور  فووي جسوود اومووة اسسووومية، ونمووت فوور  ال وووارج وال وويعة 
والمعت لووة والمرج ووة، واست وورى الصوورال بووي  ْفووراد ْسوورة بنووي ْميووة،  وو  الووروم فووي عهوود قسووطنطي  

 .هجومًا على ال ام (2)الرابس
ي  استمرت المناو ات العسكرية ما بي  الطرفي ، فوالروم لوم ينسووا ْبودا وفي عهد العباسي"

ْ  المسلمي  استولوا على ْراٍض و عوب كانت تحت سيطرتهم، والمسلمو  كوانوا ينظورو  للدولوة 
الرومانيوووة علوووى ْنهوووا معيووو  مووو  المعيقوووات التوووي تقوووف فوووي وجوووه الووودعوة اسسوووومية، وتبليووو  رسوووالة 

 .(3)"رهااسسوم  لى الب رية بأس
وقد حافظت كلد م  الدولتي  على حلورها وقوتها، ولم ي لح الروم في التحول م  حالوة 
الودفال  لوى حالووة الهجووم لود المسوولمي   ل عنودما دب اللووعف فوي جسود الدولووة العباسوية، وذلووك 
في القور  الرابوس الهجور ، ْ  فوي العصور العباسوي الثواني، عصور اللوعف والت توت، ووجود الوروم 

ْن سوووهم فوووي مواجهوووة دولوووة م تتوووة ومت رقوووة، فوووأنراهم ذلوووك فوووي الملوووي قووودما صووووب الدولوووة هنوووا 
اسسومية، وكوا  فوي النتصوارات التوي حققوهوا عوامًو مسواعدا وممججوًا ل كورة الحمووت الصوليبية 

 .(1)اوولى التي تلت ذلك
 الحروب الصليبي : رابعا  

وكانووت " ،ي فووي العصووور الوسووطىروبووو ال وورب او قووام بهوواهووي حركووة صووليبية اسووتعمارية و 
وكوا   ، عبارة ع  حروب عسوكرية قادهوا السياسويو  ودعوا لهوا ْوجوج نارهوا رجوال الودي  النصوارى

                                                 
افقي م بي  قوات المسلمي  بقيادة عبد الرحم  ال  732ْكتوبر عام  0 معركة بواتييه وقعت : بوط ال هداق  

ه  م المسلمو  في هذع المعركة وق تل قا دهم، وْ وق ت هذع اله يمة ال حف (. وقوات اسفرنج بقيادة ت ارل  مارتل
، 263بوط ال هداق،  وقي  ليل، ص: انظر.)اسسومي تجاع قلب ْوروبا وح ظت المسيحية كديانة سا دة فيها

 (م580 -هو100 رية، الطبعة اوولى، دار الرسالة، الجمهورية العربية السو 
،  اض كثير م  المعارك لد 689-668كا   مبراطور بي نطي حكم في ال ترة ما بي  :  قسطنطي  الرابس 2

موسوعة تراجم و هر ْعوم )معجم ْعوم المورد . )المسلمي  ال اتحي ، وفي عهدع تماسكت الدولة البي نطية
، الطبعة اوولى، دار 381، منير البعلبكي، ص(عة الموردالعرب واوجانب القدامى والمحدثي  مستقاة م  موسو 

 (..م582 العلم للمويي ، لبنا ، 
 .12مواطنو  ل ذميو ، ص 3
 .13المرجس الساب ، ص: انظر 1
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قووود انبعثوووت هوووذع الحركوووة مووو  اوولوووال ال كريوووة و القتصوووادية و و . هووودفهم بوووود العوووالم اسسوووومي
 .( )"الحاد  ع ر الميود في القر   ْوروباية التي سادت الجتماع

وتتعووودد ْسوووباب الحوووروب الصوووليبية، فمنهوووا ْسوووباب سياسوووية واقتصوووادية واوهوووم اوسوووباب 
 .الدينية

بوووي  ال ووور   ْموووا اوسوووباب السياسوووية فتتمثووول فوووي كوووو  الحووورب حلقوووة مووو  حلقوووات الصووورال
 ه وورو و يوورى  ،و بووي  ال وورأ و الووروم ،مثوول الصوورال الووذ  ظهوور بووي  ال وورأ و اليونووا  ،وال وورب

 .بت سقوط اسمبراطورية الرومانية ال ربيةْنها سلسلة هجرات صح
و  اصوة  روبواو ْسووق اوحووال القتصوادية فوي نورب  فتتمثل  فل   ْما ْسوبابها القتصوادية

فسوووق المعي ووة جعلهووم ي كوورو  فووي الهجوورة فكانووت  ،الحوواد  ع وور للموويود فرنسووا فووي ْوا وور القوور 
ت وهد فوي القور  الحواد   بدْتْ  ْوروبا ، وتجدر اس ارة  لى للهجرة واسعاً  الحروب الصليبية باباً 

ع ر الميود  حالة م  النهلة، ومحاولت للت لص م  ال وعور بالدونيوة تجواع المسولمي  او ود 
وهكووذا كانووت . موونهم بأسووا واورقووى ثقافووة، وبوودموا يحوواولو  بنوواق ذات جديوودة وي ووعرو  بثقووة جديوودة

 .تماموووا عووو  الووورو  ال ربيوووة الجديووودة الحمووووت الصوووليبية جووو قا ْساسووويا مووو  هوووذع العمليوووة، وعبووورت
ة المسيطرة على ْوروبا في ذلك واوسباب القتصادية هذع ارتبطت وتوقمت مس الحالة الجتماعي

 : لي طبقات اجتماعية هي ينقسم روبيو اوالمجتمس  ت،  ذ كا الوق
 طبقة الملوك واومراق-
 طبقة رجال الدي  -
 طبقة المحاربي  و النبوق و ال رسا  -
 و رقي  اورض  (2)قنا طبقة ال وحي  م  او -
فرجال الدي  كانوا  ،(3)وب الصليبية فرصة لتحقي  ْهدافهاكل طبقة كانت ترى في الحر و 

ْمووا  .القلوواق علووى ال طوور اسسووومي فووي الم وور و  ،يوورو  فيهووا تحقيقووا لمووا هووو موجووود فووي ديوونهم
لسوويطرة علووى الم يوود موو  االنووبوق هوودف و ، طبقووة المحوواربي  فيوورو  فيهووا جمعووا للم يوود موو  ال نووا م

 .ْما طبقة الرقي  فْروا فيها طريقا لل وص م  براثي  الستعباد اووربي لهم .اورالي
                                                 

،  ،عبد المالك  لف الّتميمي، جو(دراسة في التاريخ الجتماعي والّسياسي ... التب ير في منطقة ال ليج العربي  
 .م582 ولى،  دار ال باب للن ر والترجمة والتو يس، الكويت، ، الطبعة او6 ص

كانت حالة م  الر  ْو العبودية المعدلة . ولس اجتماعي اقتصاد  لطبقة ال وحي  في ظل اسقطال: القنانة 2
وكا  الق  يجبر على العمل في حقول موك اورالي، في . ظهرت ْول في ْوروبا  ول العصور الوسطى

 (.377المورد، منير البعلبكي، ص. )ماية والح  في العملمقابل الح
، عماد الدي   ليل،  -6 العدد  –ص حات مجهولة م  تاريخ الحروب الصليبية، مجلة اومة : انظر 3

 .ه102 
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  هوذع الحمووت ات وذت مو  الصوليب دينية فقد كانوت والوحة بجووق،  ذ  ْما اوسباب ال
ساسي للحيواة بصو ة عاموة فوي المحرك او وا همكان، و ( ) عارًا لها، وكا  المناد  لها رجال الدي 

ي  اسسوومي الوذ  الوحيد هوو طموأ الود مفكا  هاجسه .في العصور الوسطى روبيو اوالمجتمس 
روبوا ْو ت ترسول مو  حوي   لوى ْ ور  لوى ملووك فالبابويوة كانو ،مالمحد  بهال طر  مكا  بالنسبة له

 .ر تلح عليهم في ال روج على ْرأ جيو هم لمحاربة المسلمي  في ال 

ندما وصول الصوليبيو   لوى القودأ ود لوهوا قتلووا كول مو  وجودوع فوي طوريقهم مو  رجوال ونسواق وع
ْوط ال كما لو كانوا يستعيدو  الم هد التوراتي الذ  صور د ول يو س ب  نو  للمد  والمنواط  

عو   وهذا مما يثبت  ثباتًا قاطعوًا ْ  الودوافس الدينيوة لوم تكو  نا بوة  طوقواً  .(2)ن سها قبل ْل ي عام
 .هذع الحروب

 المعاصر واقعوفق البين اإلسالم والغرب العالق   :ثالثا  

لووم تكوو  العوقوووة المعاصوورة بوووي  اسسوووم وال ووورب، ت تلووف كثيووورًا عوو  طبيعوووة العوقووة فوووي 
ورثت ْوروبا الن عة الستعمارية، واستعباد اآل ري ، م  ْجل  هوة السويطرة، او ما  ال ابرة، فقد 
 .(1)، م  اسمبراطورية الرومانية وجذورها اسنريقية3ال يروفرض الهيمنة على 

وور، واسووتعمرع فووي المكووا  ْ  جعلووه يعموورع، ومنووه و  السووتعمار ل ظووة محدثووة م ووتقة موو  ع م 
 (. 6: هود) چىئ  ی  ی  ی        ی  جئيب    چ : قوله تعالى
اسوووتيوق دولوووة ْو  وووعب علوووى دولوووة ْ ووورى و وووعب ه ووور لنهوووب ثرواتوووه وتسووو ير  ْو هوووو"

 .(9)"طاقات ْفرادع والعمل على استثمار مرافقه الم تل ة
الجانوب الوديني لوم ي وب  والستعمار مرتبط بالحلارة ال ربية  صوصوًا، ويمكو  القوول ْ 

كا  القر  التاسس ع ر هو العصر الذهبي ووروبا، وفي تلك المرحلة  ،  ذع  المجتمس اووروبي

                                                 
ثةأ و  وافيه ا، التب ير : انظر   ة  الم كأرء الثيو  نءح  الميداني، الستءعمار، عبد الرحم  حس  حبّنكة  –الستء را   -ْجأ

 .م586 -هو106 سوريا، -، الطبعة الثامنة، دار القلم، دم  09 ص
، الطبعة اوولى، دار عي  للدراسات 3 الحروب الصليبية المتأ رة، سهير محمد  براهيم نعينس، ص: انظر 2

 .م2002والبحوث اسنسانية والجتماعية، جمهورية مصر العربية، 
 .فرض هيمنته على نيرع: بهكذا وجدناها في المرجس، والصوا 3
، الطبعة اوولى، دار المأمو ، المملكة 228ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي، فماد محس  الراو ،ص 1

 .م2008اوردنية الها مية، 
. بيروت. ، الطبعة اوولى، دار القلم 9ْجنحة المكر الثوثة و وافيها، عبد الرحم  حبنكة الميداني، ص  9

 .هو359 دم  ، 
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ْ  از يحقوو  : ووعارًا لتينيووًا معنوواعحية، فرفعووت فرنسوا اسوتندت كوول ْمووة ْوروبيووة علوى الديانووة المسووي
 .( )از معنا: بينما ْن د الوطنيو  اولما ! عمله بواسطة ال رنسيي 

ه والقلووواق علوووى ثقافتوووه، كوووا    حووواول اسوووتعمار ال ووور ، بهووودف نهوووب  يراتوووفوووال رب الوووذ
وجودًا عند ال وربيي ، هوو النموذج اومثل لألصولية والتطرف، والدليل على ْ  البعد الديني كا  م

ْ  نوووو وهم واسووووتعمارهم المعاصوووور لووووبود المسوووولمي ، كانووووت حجتوووواع اويوووودلوجيتا  ن وووور اسنجيليووووة 
وممووا يمكوود حوورص  .(2)المسوويحية عبوور التب ووير، واسووت ول ال ووعوب وارتكوواب المجووا ر فووي حقهووا

الوور يأ اوسووب   (3)ال عامووات ال ربيووة علووى البعوود الووديني فووي المسووألة، هووو اعتووراف جيمووي كووارتر
التب وويرية  ووارج حوودود دولتووه، يقووول  تلدولووة الوليووات المتحوودة اومريكيووة بحرصووه علووى اسرسوواليا

كمسووويحي مووومم  تعوووودت  منوووذ الصووو ر ْ  ْتبووورل ب مسوووة سووونتات لووودعم الحمووووت : "جيموووي كوووارتر
 (1)" التب يرية في بود العالم

ليبية التوووي  ووونتها ْوروبوووا فوووي والسوووتعمار ال ربوووي المعاصووور جووواق اسوووتمرارًا للحوووروب الصووو
العصوور الوسووطى لوود الدولووة اسسوومية، فأسووباب السووتعمار وبواعثووه هوي ن ووأ ْسووباب وبواعووث 

في بداية  الثام  ع ر نهاية القر  الحروب الصليبية، فعلى الصعيد القتصاد ، كانت ْوروبا في
ميوووووة والعمليوووووة الصوووووعود الحلوووووار  والنهلوووووو  المعاصووووور، وذلوووووك فوووووي كووووول قطاعوووووات الحيووووواة العل

والتطبيقيووة والقتصووادية، وكووا  موو  هثووار ذلووك تعوواظم ن وووذ الوودول اووروبيووة وانت ووارها فووي اآلفووا ، 
الحربي والتوسس الستعمار ، وبمقودار موا كوا  ال ورب وتطلعها  لى بسط ن وذها ع  طري  ال  و 

وكوا  . اللوعف وال قور ه ذًا في الصعود، بمقدار ما كا  ال ر  ممثًو بالدولة العثمانيوة ه وذا فوي
بوواق والب ووار والوسوولكي اوثوور الكبيوور فووي تعميوو  فجوووة التقوودم بووي  ال وورب فووي اكت وواف قوووى الكهر 

 .(9)الدول ال ربية وال ر ، وبالتالي لعف قوة ال ر  مقابل تنامي
ذا  ْولهموووا الكت وووافات  ،يجوووة لحووودثي  هوووامي  وقعوووا فوووي ْوروبوووانتجووواق كوووا  السوووتعمار وا 

والتاسووس  الثووورة الصووناعية فووي القوورني  الثووام  ع وور لقوور  السووادأ ع وور، وثانيهمووافووي ا الج رافيووة
م امراتهووا التوسووعية فووي العووالم فووي القوور  التاسووس ع وور علووى  اووربيووةالوودول  فقوود جوواق  قوودامع وور، 

                                                 
، الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر 2 عمرو  هير ، ص: ْمريكا طليعة النحطاط، روجيه نارود ، تحقي   

 .م2006والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
 .15 ، روجيه نارود  صالساب المرجس  2
اسة الوليات المتحدة عام مواليد ولية جورجيا في الوليات المتحدة، فا  في انت ابات ر : جيمي كارتر 3

، الطبعة اوولى، 2حسام الدي   لور، ص: قيمنا المهددة ْ مة ْمريكا او وقية، جيمي كارتر، ترجمة)576 
 (.دار ْأ بي هر، بدو  تاريخ

 .32قيمنا المهددة ْ مة ْمريكا او وقية، ص 1
 .9 اسسوم والحلارة ال ربية، محمد محمد حسني ،  ص: انظر 9
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  يالمب ور  ، متنانموًا موس  قودامها وعو  مصوادر جديودة للموواد ال وامبحثا ع  ْسووا  جديودة لبلوا ع
 .عمالهم التب يرية في البود نير المسيحية التي وقعت تحت الن وذ الستعمار ْعلى ْيلًا 

والواقوس ْ   عمواق  ،ا م وتركا يجوب ْ  يتعاونوا لتحقيقوهوقد وجود الجانبوا  بوأ  بينهموا هودف 
وقد تكونت هذع العقلية ال ربية نتيجوة للتطوورات  ،يحمو  فكرة دينية سياسية م تركةال ريقي  كانا 
الوووديني والكت وووافات  واسصوووو اري هم ابتوووداق بوووالحروب الصوووليبية وعصووور النهلوووة منوووذ فجووور تووو

 .( )الج رافية والثورة الصناعية والستعمار في القر  التاسس ع ر
ْ  فرنسوا وهوي مسوتعمرة لكثيور  ومما يمكد البعود الوديني ْو الثقوافي لوسوتعمار المعاصور،"

تن وور بووي  المسوولمي  هنوواك ْ  الل ووة  ،هرًا ْو   يوواً موو  البلوودا  اوفريقيووة سووواق كووا  السووتعمار ظووا
 .(2)"العربية هي ل ة المستعمري  العرب

سسووووومي تحووووت مظلووووة ولقوووود اجتهوووود النصووووارى فووووي فوووورض نصوووورانيتهم بووووالقوة فووووي العووووالم ا
 ي القر  التاسوس ع ور ف" ية حينا ه ر، وتحت مظلة الل وط القتصادية والسياسالستعمار حيناً 
ع ري  كانت الحلوارة اووربيوة والسويطرة السياسوية والقووة العسوكرية تجتوا  العوالم ، ْووا ل القر  ال

، ْوصوووبحت الطريوو  ممهووودة ْمووام المب وووري  ، فانت ووورت ت النصووورانية تتسوونم نوووارب هووذا المووودوكانوو
النصرانية مس اتسال السيطرة اووربية في العالم ، ولقد قام الستعمار والسيطرة العسوكرية بودورهما 

 . (3)"ر النصرانيةفي ن 
، وعنوودما الوبود اسسووومية ونيور اسسووميةوقود دعوا المنصورو  المسووتعمري   لوى احوتول 

وون  المحتلووو  العقبووات ْمووام الم   ذلوول ،ت الووبودل وواحت   اتهم فووي بووود ، واسووتطاعوا ْ  يقيموووا ممسسووري صم
ون  الم   ي  ووالتآ ر بوي  المحتلو ،المسلمي  بكل سهولة ، وجعلتوه مجوال الكنيسوة ري  جانوب فرلوتهصم

قيلوووت العبوووارة الم وووهورة فوووي  لونتقوووام وول وووك الوووذي  ْ رجووووا مووو  فلوووول الحمووووت الصوووليبية ، ولوووذا
اليووووم : " ، فووي العقووود الرابووس موو  القووور  الرابووس ع وور الهجووور  ، الثوواني موو  القووور  الع ووري  القوودأ

عنوودما د وول دم وو  ال ووام  وقريووب موو  هووذا مووا قالووه الجنوورال نووورو .(1) "انتهووت الحووروب الصووليبية
 .(9)"ها قد عدنا يا صو  الدي : " ووقف على قبر صو  الدي  اويوبي ، وقال 

                                                 
 .207التب ير في منطقة ال ليج العربي، ص: انظر  
، الطبعة الرابعة، المكتبة 758، ص2فر  تدعي ل،سوم وموقف اسسوم منها، نالب ب  علي العواجي، جو 2

 .م 200-هو122 العصرية الذهبية، 
طبعة ، ال6، ص التنصير ، تعري ه ْهدافه وسا له حسرات المنصري ، عبد الرحم  ب  عبد از الصالح، جو3

 م555 -هو120 اوولى، دار الكتاب والسنة، المملكة العربية السعودية،
 .59، ص المرجس الساب ، جو: انظر1
، الطبعة الثانية، دار ال كر للن ر 26دمروا اسسوم ْبيدوا ْهله، جول العالم، ص: قادة ال رب يقولو  : انظر 9

 .م  579  -هو  359 والتو يس، سوريا، 
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ْعتقووود ْنوووه  ذا لوووم يوووتم : "فوووي مذكراتوووه  ذ يقوووول  ( )ويصووور  بوووذلك ْيلوووا ، اوب دوفوكوووو 
ث على نرار ما حد ،، فَّ  حركة وطنية ستقوم بهامي  في مستعمراتنا ب مال  فريقياتنصير المسل

في تركيا ، وا   ن بة م  المثق ي  ستتكو  في المد  الكبرى متأثرة بال كر ال رنسي دو  ْ  يكوو  
، رنوووم لووويال ذع الن بوووة سوووتحت ظ بمظووواهر اسسووووم، وا   هوووهوووا  حسووواأ ال رنسووويي  ول طيبووووبتهمل

سويبقى  ،، وم  جهة ْ رى فَّ  جمهور ال وعب مو  البودو والرحوله، لتمثر بها على الجماهيرروح
لهووم بوودافس موو  وا عووه  ، محتقووراً بَّسووومه حاقوودا علووى ال رنسوويي  سووكاً متم ،عووديم الصوولة بنووا هوً جووا

 .(2)"الديني ْو يا ه ومعاملة ال رنسيي  م  رجال السلطة
ذ كا  القر  التو  م  الناحيوة القتصوادية وال كريوة،  اسس ع ر هو العصر الذهبي ووروباا 

يووة واسسووومية اللتحووا  بركووب التقوودم هووذا، فأرسوول سووليم فقوود حاولووت اونظمووة الحاكمووة للوودول العرب
  هووذع البعثووات تووأثرت بالحيوواة ،  ل ْ(3)با ووا البعثووات  لووى ْوروبووا، وفعوول ال علووة ن سووها محموود علووي

وهوووذع هوووي المرحلوووة اوولوووى مووو  مراحووول  .(6)(9)و يووور از (1)ال ربيوووة، فظهووورت كتابوووات الطهطووواو 
دْت في ْول ْمرها بعيدة ع  ْ  تمأ جوهر اسسوم، تطلب اتصال اسسوم بالحلارة ال ربية، ب

القوة في تنظيم الجيووش وتسوليحها، وتنظويم مصوادر الثوروة وتنميتهوا، ثوم انتهوت  لوى ال وتباك موس 
  .اسسوم في تقدير قيم السلوك ال رد  والجماعي

                                                 
بمدينة ستراسبورر ال رنسية وهو رجل دي  كاثوليكي فرنسي  898 سبتمبر  9 م  مواليد : و ارل دو فوك  

 (.299معجم المورد، ص)د ل المدارأ العسكرية في ص رع ثم اعت لها ليبدْ حياة الرهبنة
ة، ، الطبعة الثاني57التنصير ، م هومه ْوهدافه ووسا له وسبل مواجهته، علي ب   براهيم الحمد النملة، ص 2

 .هو5 1 المملكة العربية السعودية، 
م  اومراق السابقي  بمصر : محمد علي ب  محمد توفي  ب   سماعيل ب   براهيم ب  محمد علي: محمد علي 3

وقام برحوت كثيرة ْوجاد الل ات . وهو ْ و ال ديو  عباأ حلمي الثاني، ولد في القاهرة، وتعلم بها وبسويسرة
الولى في عهد  قيقه عباأ، والثانية قبل ْ  ير   : وهلت  ليه ولية العهد مرتي . لتركيةال رنسية والنجلي ية وا

، الطبعة 99  ير الدي  ب  محمود ب  محمد ب  علي ب  فارأ ال ركلي الدم قي، ص اوعوم،.)فارو  ولدا
 (.م 2002ال امأ ع رة، دار العلم للمويي ، مصر، 

هو فتعلم  223 بدو  ب  علي الطهطاو  ولد في طهطا، وقصد القاهرة سنة رفاعة رافس ب  : رفاعة الطهطاو  1
ْورسلته الحكومة المصرية  ماما للصوة والوعظ مس بعثة م  ال با  ْوفدتهم  لى ْوربة لتلقي العلوم . في او هر

لمدرسة الطبية، ولما عاد  لى مصر ولي ر اسة الترجمة في ا. الحديثة، فدرأ ال رنسية وثقف الج رافية والتاريخ
 (87اوعوم لل ركلي، ص. )ْولف وترجم ع  ال رنسية كتبا كثيرة( الوقا س المصرية)ْون أ جريدة 

م تي الديار المصرية، وم  كبار رجال الصو  والتجديد : محمد عبدع ب  حس   ير از، م  هل التركماني 9
 (90 اوعوم لل ركلي، ص( )رسالة التوحيد)مه، و لم يت( ت سير القره  الكريم: )في اسسوم، له م  الممل ات

 .9 اسسوم والحلارة ال ربية ، ص: انظر 6
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ط  بوالمعنى للمرة اوولى نجد في البي ة اسسومية كومًا ع  الوط  والوطنية، وحب الوو ف
القومي الحديث في ْوروبا، الذ  يقووم علوى التعصوب لمسواحة محودودة مو  اورض، يوراد ات اذهوا 

يوث يودر  وبوذلك مهود الطهطواو  مو  ح .وحدة وجودية، يرتبط تاري هوا القوديم بتاري هوا المعاصور 
 ( )يمهمًو جانب الت ريس اسله العقل  لىالعقلي الذ  يستند  قانو ْو ل يدر  لقبول ال
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 :مقدم 
اوحيوا  بالحودة  ات وذت العوقوة بوي  ال ورب واسسووم ْوجهوًا متعوددة، واتسومت فوي نالوب

تعقيودًا فوي اآلونوة او يورة،  والتوتر، ولسويما بعود انهيوار التحواد السووفياتي، ولكنهوا ْصوبحت ْكثور
ال ورب عو  طبيعتوه العدوانيوة، واتهوم  حيوث ْفصوح وتحديودًا بعود حووادث الحواد  ع ور مو  ْيلوول،

 والعنووف، فألووحى اسرهوواب سوومة كوول عربووي بنووه ي توو   فووي صوولب ت ووريعاته اسرهووااسسوووم بأ

 .ومسلم
 في بداية التسعينيات حددت الوليات المتحدة سبس دول كدول  رهابية، كا  م  بي  هذعو 

 رب ي  ى اسسوم، ويعتبرع العدو اوبر  ، وهذا يمكد ْ  ال2( )الدول السبعة  مأ دول  سومية
فال رب ينظور ل،سووم علوى ْنوه مصودر لونت وار النووو  . له  اصة بعد سقوط التحاد السوفيتي

واسرهاب، وعلوى ْنوه يكورع ال ورب ويونقم عليوه ويتمنوى  والوه، بودليل ْ  الحوروب التوي حودثت علوى 
كووا   مسووو  بالما ووة منهووا بووي  مسوولمي  م، 525 م والعووام 820 وجووه الكوورة اورلووية بووي  العووام 
 . (3)متناسيًا م   بدْها وتسبب فيها ومسيحيي  كما يقول هنتجنتو 
  ال وورب هووو مصوودر النت ووار اق ل ي وول  موو  تجووٍ  ومبال ووة،  ذ  ووالووح ْ  هووذا الدعوو

 النوووو  الحقيقووي، وموو  بووي  هووذع الوودول كلهووا، لووم يثبووت حتووى اللحظووة ْ  ْيووًا منهووا قوود حووا  السووو 
النوووو ، كمووا ْ  جملووة الحووروب التووي حوودثت فووي القوور  المنصوورم وحتووى يومنووا هووذا، كانووت ب عوول 

 .نربي دا ماً 
نوورى كثيوور موو  الم كووري  ال ووربيي  يممنووو  بأنووه ل تصووالح ول حوووار مووس اسسوووم، و  و "

ج اسسوم دي  دمو  على حد  عمهم، وهذا الدي  ي كل  طرًا ْكيدًا على ال رب، ويرو  ْ  العو
المناسب للت لص م  ال طر اسسومي، هو    سلسلة م  الحروب ل،طاحة بها كما حدث موس 
ال ا ية الهتلريوة ال ربيوة فوي الحورب العالميوة الثانيوة، وا   اقتلوى اومور تودمير ثلوث العوالم العربوي 

 .(1)"اسسومي، على حد تعبير فوكاياما
سسووم، يوحوظ حقودًا مريورًا يموأل صودر المتتبس لتاريخ العوقات ما بي  ال ورب و وعوب او 

ال وورب حتووى درجووة الجنووو ، يصوواحب هووذا الحقوود  وووف رهيووب موو  اسسوووم  لووى ْبعوود نقطووة فووي 
 .الن سية اووروبية

                                                 
 .390صدام الحلارات لهنتجنتو  ص: انظر  
 . يرا ، العرا ، سوريا، السودا ، ليبيا: الدول ال مأ هي 2
(http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=6438&SecID=233 .) 

 موقس ْ وا  ْ  لي 
 .310المرجس الساب ، ص: انظر3
 .72ص، حوار الثقافات ادارة اوجندة والسيناريوهات المتنا عة 1

http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=6438&SecID=233
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والمتأمل في السياسة ال ربية المعاصرة، يوحظ بموا ل يودل مجواًل لل وك ْ  ال ورب يورى "
الرمية تنبث  وتت كل مواق وه تجواع الوبود العربيوة ْ  اسسوم هو العدو اوبر  له، وم   ول هذع 

ذا كا  ال رب قد حاول  اليوم  عادَّنه الحروب الصليبية، ف م   ولتدمير اسسوم واسسومية، وا 
 .( )"تدمير اسسوم وهدفه ،بجيوش حديثة، وفكر جديدو  م  جديد،

ذا كنا نقول ْ  اسسوم جاق لهداية الناأ ْجمعي ، وس راجهم م   الظلمات  لوى النوور، وا 
فَّ  هذا ي عد مسببا ْكيدًا و  يصطدم بكل الذي  يستعبدو  اسنسوا ، ويمتهنوو  كرامتوه، ويسولبونه 

 .حقوقه وي رلو  عليه القواني  المجح ة
واسسوووووم كرسووووالة  اتمووووة، وكوووودي  يحتووووو  بدا لووووه علووووى التريووووا  السووووحر  لكوووول م وووواكل 

ما  به، بل ترك الناأ ْحرارًا في معتقداتهم، يقول تعوالى الب رية، لم يأتء لي رض على الناأ اسي
يب  جت  حت  خت  مت  ىت   يت  جث    ىبيئ  جب  حب    خب  مب  ىئی  جئ    حئ  مئچ 

  )٢٥٩: ) چجح  مح  جخ  حخ     مجمث  ىث  يث  حج

الحريووة التووي منحهووا اسسوووم وهوول المعتقوودات او وورى،  ل ْنووه ظوول  وعلووى الوورنم موو  هووذع
 .ات الكاذبة التي تحاول الت ويف منه وم  رجالته عبر العصورم هاب الجانب، وتسبقه الدعاي

فمنذ اللحظة اوولى نظورت الممالوك المحيطوة بالدولوة اسسوومية  لوى اسسووم نظورة ملمهوا 
الريبوة، وظول المسولمو  م هووددي  مو  بطوش ْكبوور دولتوي  فوي ذلوك التوقيووت وهموا فوارأ والووروم،  ذ 

سسوووم جوواق لووويطمأ وجووود كوول منهموووا وي وورض قناعاتوووه نظوورت كوول دولوووة موو  الوودولتي   لوووى ْ  ا
 .وسياساته على المناط  الواقعة تحت ن وذ كٍل منهما

ذا كنا نوتكلم عو  ْهول الكتواب، فوَّ  تعوداد الوذي  ْذعنووا للحو  عنود مبعوث النبوي  ل  وا 
يوة، يقار  بعدد الذي  حادوا ع  سواق السبيل، هذا على صعيد المجتموس الودا لي فوي الج يورة العرب

ْمووا علووى الصووعيد ال ووارجي، فقوود جابووه المسوولمو  فووي معوواركهم لوود الرومووا  مووثًو، جيو ووًا تحموول 
الصليب، يقودهوا وي وحنها القساوسوة والرهبوا ، فاكتسوت معواركهم موس المسولمي  بالطوابس العقا ود  

 .منذ اللحظة اوولى
ذا كوووا  السووولف ْفلحووووا فوووي معووواركهم التوووي  الووووها لووود نصوووارى عصووورهم علوووى  وجوووه وا 

العموووم، فووَّ  هووملق النصووارى عووادوا يحملووو  الصووليب علووى صوودورهم ليقوواتلوا المسوولمي  بعوود ذلووك 
 .بآماٍد ليست طويلة

وكا  الحقد على اسسوم ديد  كل المحاربي ، وال وف ْيلًا، يتلح ذلك جليًا ليأ مو  
ي  ْيلووًا،  ووول السووتعمار الووذ  جوواق بالسوويف فقووط، بوول موو   ووول كتابووات المب ووري  والمست وورق

                                                 
 . يدوا ْهله، صدمروا اسسوم ْب: قادة ال رب يقولو   
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فتووارة القووره  كتوواب مسوويحي، وتووارة محموود عليووه السوووم رجوول ي صوواب بالصوورل، وتووارة اسسوووم ديوو  
 .، وهذا كله عاٍر ع  الصحة في دي  اسسوم وواقس المسلمي ( )يتسم بالعنف والقتل واسرهاب

ْموووا ْسوووباب هوووذا ال ووووف مووو  اسسووووم فهوووي ْسوووباب كثيووورة، منهوووا موووا هوووو متعلووو  بطبيعوووة 
 .وم ن سه، ومنها ما هو متعل  بجملة م  العوامل ال ارجيةاسس

َّذا كا  ال رب اليوم ي  ى م  اسسوم بسبب بعض الممارسات ال اط ة التي يقوم بهوا ف
بعض المسلمي ، والتي ي سوهم اسعووم ال ربوي فوي تلو يمها وتعميمهوا، فوَّ  هنواك دلويًو علوى ْ  

ها عوقة بممارسات المسلمي ، ول بممارسوات ْربواب ال رب ي  ى اسسوم وسباٍب ْ رى، ليأ ل
بوول هنووواك ال كوور ال ربووي لووود اسسوووم، هووذع الممارسوووات القا مووة علوووى الكووذب والت ويوور وال ووودال، 

ْسباب كامنة ومتواجدة في طبيعة اسسوم ن سه، هي التي تجعول ال ورب ي  وى اسسووم، والودليل 
هوا الريبوة منوذ اللحظوة اوولوى، قبول ْ  يحودث ْ  على ذلك ْ  ال رب نظر  لوى اسسووم نظورة ملم 

م ووكلة ال وورب لوويأ مووس اوصووولية : "احتكوواك مبا وور مووس اسسوووم، وهووذا مووا جعوول هنتنجتووو  يقووول
وهوووو يعنوووي بوووذلك ْ  ال ووورب ي  وووى اسسووووم لووويأ بسوووبب بعوووض  (2")اسسوووومية بووول موووس اسسووووم

ا   والسوتيوق علوى الطوا رات، بول الممارسات التي يقووم بهوا المسولمو ، كوالت جيرات و طوف الرهو
ال وورب ي  ووى موو  اسسوووم كَّسوووم، و  اسسوووم يحموول فووي ثنايوواع ْ ووياق كامنووة تتسووبب بسوورعة 

قناعه لآل ري  ل هدم : "يقول هنتجنتو  في معرض حديثه ع  مسببات انت ار اسسوم. انت ارع وا 
-ية واو وقية للمهاجري  الجوددسميث ول توماأ جيرفسو ، سي ي بالحتياجات الن سية والعاط 

ول المسووووويح ي وووووي بهوووووا وا   كانوووووت فرصوووووته ْكبووووور، فعلوووووى المووووودى الطويووووول محمووووود  -دا ووووول ْمريكوووووا
، بينمووووا اسسوووووم ينت وووور عوووو  طريوووو  التحووووول (1)فالمسوووويحية تنت وووور ْساسووووًا بووووالتحول (3)"سينتصوووور
 .(9)والتناسل

 لووووى ذاتيووووة اسسوووووم ويمكووو   بوووورا  ْسووووباب ودوافووووس ال وووووف ال ربووووي موووو  اسسوووووم بووووالنظر 
 :و صا صه في المطالب التالية
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 .رباني  اإلسالم: المطلب األول
، وليأ فيهوا  ويق مو  صونس ع وجل موحى به م  عند از ربانية اسسوم تعني ْنه دي 

   : ( )اسسوم  ريعته ربانية م  وجهي ، و مصدرع م  از اسسوم عليه فكل ما ا تمل. الب ر
    المصدر والمنهج رباني : أو :   
    الموونهج الووذ  رسوومه اسسوووم للوصووول  لووى ناياتووه ْوهدافووه موونهج ربوواني  ووالص  و   

تيجووة سرادة فوورد، ْو لووم يووأت هووذا الموونهج نو  .مصوودرع وحووي از تعووالى  لووى  وواتم رسووله محموود 
نما جاق نتيجة سرادة  والبيا   از الذ  ْراد به الهدى والنورْسرة، ْو طبقة، ْو ح ب، ْو  عب، وا 

ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  چ : كما قال تعالى. وال  اق والرحمة لعبادع والب رى

ڈ  ژ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  چ  وقوال تعوالى ) ٠٥٤: النسرا ) چى  ائ  ائ   

  ) ٥٥: يونس )چژ  ڑ    ڑ  ک  ک   ک  
   رباني  الغاي  والوجه : ثانيا :   
  حسووو  الصووولة بووواز تبوووارك وتعوووالى،     اسسووووم يجعووول نايتوووه او يووورة وهدفوووه البعيووود هوووو

والحصووول علووى مرلوواته، فهووذع هووي نايووة اسسوووم، وبالتووالي هووي نايووة اسنسووا ، ومنتهووى ْملووه 
 چڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ : الحيووووووواة، قوووووووال تعوووووووالى وسوووووووعيه وكدحوووووووه فوووووووي

ر وواد،  نمووا يقصوود  لووى  عووداد اسنسووا   (٩: االنشررقا ) وكوول مووا فووي اسسوووم موو  ت ووريس وتوجيووه وا 
   . (2)ولهذا كا  رو  اسسوم وجوهرع هو التوحيد ،عبدًا  الصًا ز، ل وحد سواع ليكو 

  بهووذع الحقيقووة، ْوموورع ْ  يعلنهووا ويبل هووا للنوواأ، ه محموودًا ولقوود  اطووب از تعووالى رسووول
: األنعام) چڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے          ے   ۓ  چ  : فقال

٠٩٠)  
    ورا سب ووف الم  تحريف الب ر بال يوادة ْو النقصوا ،   الٍ منهج رباني،  ذ فاسسوم  

 قصور العقول بحجم، فهي قاصرة  لهية ثم ت وبها تحري ات الب ر تكو  في ْساسها او رى التي
وعصوومه موو  ْ  يعتريووه قصووورد ْو ب وووف اسسوووم الووذ  ح ووظ از كتابووه ، التووي صووانتها وكتبتهووا

    ) ٢: الحج ) چ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ    ڳچ  :نقصا ، قال تعالى
ڇ    ڍ  ڍ   ڌ     چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   چ :ولووه تعووالى، لقيعتريووهول تنوواقض  فيووه  رافووة وعليووه فووو

 ) ٢٢: النسا ) چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ

                                                 
، الطبعة الثانية، ممسسة الرسالة للن ر والتو يس، 33ال صا ص العامة ل،سوم، يوسف القرلاو ، ص: انظر  
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وكووو  اسسوووم رسووالة ربانيووة، فووَّ  هووذا يمنحهووا جملووة موو  المميوو ات ل تجوودها فووي رسووالة  
معصووومة موو  التنوواقض، فالتنوواقض سوومة موو  سوومات الب وور، فمووا يووراع اسنسووا  ْ وورى، فهووي رسووالة 

صوابًا قد ل يراع كذلك في مرحلة عمرية لحقوة، ومو  بواب ْولوى موا يوراع  نسوا  صووابًا قود ل يوراع 
 .  نسا  ه ر صوابًا كذلك

 كما ْ  كو  اسسوم رسالة ربانية فَّ  هوذا يعصومها مو  الوقوول فوي التحيو  والهووى يقوول
ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائەئ  چ : تعووووووووووالى

 (.٤٢: المائدة) چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  
وتتجلى ْهمية ربانية اسسوم في كونها ترسم ل،نسا  صورة صحيحة للكوو  الوذ  يحويط  

والعقووول الوووذ  يحووواول مووو   ولوووه ت سوووير كثيووور مووو   بوووه، فوجوووود اسنسوووا  طوووارك علوووى هوووذا الكوووو ،
العوقووات واو ووياق يتسووم بالقصووور، لووذلك فووَّ  كثيوور موو  اومووور يعجوو  العقوول الب وور  عوو  تحديوود 

 :كنهها، ْو رسم صورة لها، ويمك   برا  ْهمية ربانية اسسوم في هذا الجانب بجملة م  اومور
 نفراد اإلسالم بعقيد  التوحيدا: أو    
خ الب ورية  وواهد علوى اسنسوا  كووا  دا وم البحوث عوو   لوه يعبودع، وهووذع فطورة فطوور از تواري 

 .الناأ عليها، والدليل على ذلك ْنه لم ت ل حلارة م  الحلارات الب رية م  المعابد
 ل عبووور الووووحي  ع وجوول ولوو  يجووود اسنسووا  مهموووا بل ووت قدراتوووه العقليوووة انسووجامًا موووس از 

او ورى  وابها التحريوف بال يوادة والنقصوا   سسووم وحودها، فكول ال ورا سرسوالة ااسلهوي، المتمثول ب
كما ْسل نا، وهذع اوديوا  رسومت صوورة لوبابية ل،لوه، فبوي  الهنودوأ الوذي  يعبودو  البقور، وبوي  
النصارى الذي  يممنوو  بعقيودة التثليوث، واليهوود الوذي  يرسومو  صوورة دونيوة ل،لوه الوذ  يعبدونوه، 

قووة تووربط اسنسووا  بربووه، تتسووم هووذع العوقووة بالنسووجام التووام مووس التكوووي  ال طوور  جوواق اسسوووم بعو
 .لهذا اسنسا ، والتكوي  الن سي كذلك

فووأ  انسووجام هووذا الووذ  موو  الممكوو  ْ  تقدمووه النصوورانية فووي عقيوودتها المتعلقووة باولوهيووة،  
لسماوات احتبأ تسعة وهي تمم  بأ  از ثوثة، ْو  رب السماوات واورض ومس ر النجوم في ا

ْو  از الذ  . (2)ْو  الواحد وواحد وواحد هم واحد يستح  العبادة. ( ) هور في بط  امْرة ولدته
 لوو  الب وور يتجسوود فووي  هوواب ب وور محوودود العوورض والطووول، ويتصوورف دا وول هووذا اسهوواب وكأنووه 

 ه  بوراهيم عليوه ْو  هذا اسله يتجول في اورض، فيتعب م  الم ي فيستلي ،(3)م لو  ل  ال 
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بوول ْو  هووذا اسلووه ي وووض معركووة لووارية مووس عبوود لووه هووو داوود عليووه  ،( )السوووم ليسووتريح عنوودع
وبعوض الوودهماق مو  اليهووود والنصووارى لولوا فووي فهووم : "رحمووه از ، يقووول ال ويخ ال  الووي(2)السووم

وقد كذبوا بهذا على ْنبيا هم، ورفعوهم  لى مصاف اآللهة، مس ْ  هملق ليسوا  ل عبيدا موهوبي ، 
ْنووه  لوو  كوكبووًا موو   -مهمووا عووو  ووأنه–ْن سووهم وعلووى الواقووس، فموو  الحماقووة ْ  تظوو  فووي ب وور 

 .(3)"الكواكب، ْو  ل  ذبابة م  باب ْولى
از ع وجل ل يمك   ل ْ  تكو  عبور الطرا و  التوي بي  وعليه فَّ  العوقة المثلى بي  اسنسا  و 

 .مس فطرة اسنسا ، وهي عوقة العبد مس  القه تبارك وتعالى م، والتي تتماهىيحددها اسسو
 موقف اإلسالم المعتدل من األنبياء: ثانيا   
النبوووة اصووط اق  لهووي، ل تووأتي عوو  طريوو  الكسووب والجتهوواد ْبوودا، فووالنبوة هبووة  اصووة، " 

 ي وووتص از بهوووا عبووودا مووو  عبوووادع، لكووو أ از ع وجووول يح وووظ عبووودع المصوووط ى مووو  التلووووث الن سوووي
واللول العقلي، وال ساد ال لقي والنحراف ال طر ، ويل ي عليه م  الكمالت الن سية والعقليوة 

هكذا ينظر المسلمو  لألنبيواق، و  اونبيواق هوم القوادة ". (1)"وال لقية ما يمهله لمقام النبوة ال ريف
 طئ، والقدم تو ل ب ويالحقيقيو  لل كر اسنساني، والقادة الموثقو  للسلوك اسنساني، فالعقل يصي

 .(9)"مأمو  ال كر مبارك ال طىجمهورد اونبياق  وتنهض، لك 
والنظووورة ال ربيوووة لألنبيووواق تتنوووافى موووس بداهوووة العقوووول، فوووَّذا كوووا  العقووول ي تووورض ْ  يكوووو   

اونبيووواق  يووور الب ووور، ونهوووم حجوووة علوووى العبووواد، فوووي ْفعوووالهم ْوقووووالهم وتقريوووراتهم، فوووَّ  النصووورانية 
 .هة لهملق اونبياق عليهم السومرسمت صورة م و 

بوول ن لووت النصوورانية باونبيوواق  لووى مووا دو  صوولحاق الب وور، ونسووبت  لوويهم مووا قوود ل ي علووه  
 .حتى اووباش ْوصحاب الدنايا م  الناأ

يجوود صووورة ملط ووة لهووملق اونبيوواق، والنوواظر فووي عقيوودة النصووارى فيمووا يتعلوو  باونبيوواق،  
سوكير، توذهب ال مور بعقلووه فينطور  علوى اورض مك ووف العووورة  رجوول عنودهم فنوو  عليوه السووم

سوكر فانت وى ولواجس ابنتيوه  حوداهما بعود  السووم كموا تصوورع تووراتهمولووط عليوه ! مثيرًا لللحك
ْما يعقووب عليوه السووم فقود سور  النبووة ! او رى، ْونجب م  كل بنت ولدًا كا  ْرسًا لقبيلة كبيرة

                                                 
 .32تحذير م  دعاة التنصير، صصيحة   
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كمووا ْ  عيسووى عليووه  !( )بعوود ْ  كووا  از ع وجوول يريوود النبوووة و يووه موو  ْ يووه اوكبوور، ف وودا نبيوواً 
 .تعالى از عما يقولو  علوًا كبيرا (2)السوم جاقت به ْمه م  س ا  محرم

ومما ل ك فيه ْ  هذع الصورة المقيتة التي رسمتها كتوب ْهول الكتواب لألنبيواق، سواهمت  
نبيواق علويهم السووم بهوذع الصوورة، فموا الوذ  كوا  بدرجة كبيورة فوي تيوه العقول ال ربوي، فوَّذا كوا  او

يمنس ْفراد ْهل الكتاب ْ  يتنكبوا سواق السبيل، ْو  يبحثوا ع  ملهمي  وقادة حقيقيي   ارج دا ورة 
النبوة، ما الذ  كا  يمنعهم م  ْ  يستعيلوا ع  النبوة بال لس ة مثًو، بل وما الذ  كوا  يمونعهم 

وهوووذا لووويأ . يوووه اسجابوووات علوووى كووول التسووواملت التوووي تووومرقهممووو  البحوووث عووو  ديووو  ه ووور يجووودوا ف
موو  النصووارى يتجهووو  نحووو اسسوووم بسووبب هووذع النقطووة بالووذات، ولعوول  اً افترالووًا، بوول وجوودنا كثيوور 

الم كر ال رنسي الكبير روجيه جارود  ْكبر مثال على ذلوك، فهوو ينقول لنوا قصوة  سوومه وتحولوه 
 نهووا : "ية  لووى اسسوووم عبوور هووذع النافووذة، يقووول جووارود موو  النصوورانية  لووى اسلحوواد  لووى ال وويوع

بعولمووة الرسووالة، فووأمر بتكووريم اونبيوواق السووابقي  الووذي  ْرسوولهم از  تجربووة فريوودة، لقوود بوودْ محموود
 (3)"مكووا  مميوو  عوو  كوول اونبيوواق بسووبب موويودع المعجوو  موو  عووذراقع وجوول، وولووس عيسووى فووي 
وقوول جوارود   (1)"!!ْصوبحت  حين وٍذ مسولمًا دو  ْ  ْنكور يسوول: "وم  ثم يليف جوارود  قوا وً 

 .هذا هو قول الكثير م  ال ربيي  الذي  حطت رحالهم في رحاب اسسوم
 تكريم اإلسالم لإلنسان: ثالثا   
سووا  ت سووهم ب ووكل كبيوور فووي  ثووارة نوووا ل الدونيووة ل،نسووا  ال ربووي، وهووذا النظوورة ال ربيووة ل،ن 

ک  ک        چ :على  وف اسسووم التوي جواقت هياتوه دا موًا لتعلوي مو   وأ  اسنسوا ، يقوول تعوالى

: اإلسرررررررر ا ) چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  

ف ووي اوسوواطير اسنريقيووة القديمووة كووا  "ْمووا الحلووارة ال ربيووة فلهووا  ووأ  ه وور مووس اسنسووا ، ( ٥١
اسنسا  ندًا لآللهة، وهو في صرال مستمر لود اآللهوة الظالموة التوي كانوت تسوومه سووق العوذاب، 

ولميا سيطرت النصرانية على الدولة ! (9)"فينت ض هو ويقاوم ويحافظ على ن عة التمرد الكامنة فيه
وووم اسنسوووا  بال طي وووة، ون كءوووأ  ْر سء ف طي وووة هدم عليوووه السووووم كموووا "س وووه بالوووذل، الدولوووة الرومانيوووة و 
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ولمووا ثووارت ْوروبووا علووى الكنيسووة تجووددت . ( )"تصووورها النصوورانية دم ووت بنووي الب وور جميعووًا بوواسثم
النظووورة ل،نسوووا ، وبالوووذات  لوووى العقووول فوووي اسنسوووا ، فأصوووبح العقووول  لهوووا فوووي عصووور التنووووير فوووي 

ذا ْصوووله قووورد كموووا قوووال منتصووف القووور  الثوووام  ع ووور الموويود ، وانتهوووى هوووذا العصووور  باسنسووا  وا 
ثم جاقت اللربة القاصمة لهذا اسنسوا  علوى يود رجلوي ، ْولهموا فرويود الوذ  يورد كول ! (2)دارو 

دوافووس اسنسووا   لووى الميووول الجنسووية، وكووارل موواركأ الووذ  يوورد تطووورات التوواريخ كلهووا  لووى العاموول 
 .(3)الماد  القتصاد 

قر قوط، ولووم يعتودل بهووا الميو ا  فووي ْوروبوا فووي يووم موو  هوذع النظوورة ل،نسوا  التووي لوم تسووتو  
اويام، كا  لها ْثر كبير فوي الت وبط واللوول فوي اونظموة واوولوال، فوي السولوك ال ورد  وفوي 
السلوك العام،  ذ ل يمك  ال صل بي  تصور اسنسا  لن سه، وسولوكه الوواقعي فوي الحيواة، وظلوت 

بوووي  الكبوووت والتهوووور، بوووي  سوووح  الميوووول ال طريوووة ل،نسوووا  ْوروبوووا تتوووراو  بوووي  اسفوووراط والت وووريط، 
 .والطاقات الطبيعية فيه، ْو  طوقها ب ير عنا 

 الغربي  النيم ا جتماعي  وا قتصادي قصور : رابعا  
از هو  ال  اسنسا ، وهو اوعلم بما يصلح ويلي  له، وكلما ابتعد اسنسا  ع  القانو  

وكما رسم ال رب صورة م وهة لعوقة العبد بربه، وكما لوم ي لوح اسلهي للت  طاع ْكثر ْوكثر، 
في رسم الصورة الو قة لمقام الوحي المتمثل بالنبوة، لم ي لح ال رب في ا تيوار الونظم الجتماعيوة 

 .ْو القتصادية ل،نسا 
ولهوووذا وجووود ال ووورب ن سوووه ْسووويرًا لنظووورتي  اجتمووواعيتي  واقتصووواديتي  ْسووواقتا ل،نسوووا  ْيموووا 

ة، ْولهمووا النظريووة الْرسوومالية التووي سوومحت ل،نسووا  ْ  ي ت   ووويل ْول يوورحم ْ يووه اسنسووا ، فووي  سوواق
سووبيل تحقيوو  الهوودف اوسوومى لووه المتمثوول بووالربح و يووادة ْرأ المووال، فظلمووت الْرسوومالية المجتمووس 
 لصالح ال رد، ب ووف ال وتراكية التوي ظلموت ال ورد لصوالح المجتموس، فجواقت متناقلوة موس فطورة

 .اسنسا  المجبول على حب التملك والت رد
، سووواق مووس الْرسوومالية ْو مووس ال ووتراكية، و  هووذع ْنظمووة وكووا  تيووه ال وورب هنووا طبيعيوواً 

فما لوم تصوح . ومعتقدات قامت على نظرة  اط ة وقاصرة ل،نسا ، وعلى الجهل المطب  بحقيقته
 لووخ، مووا لووم ..يووة وجووودع وحوودود سوولطاتهالنظوورة  لووى اسنسووا  ذاتووه، وحقيقووة فطرتووه واسووتعداداته، ونا

تصووح النظوورة  لووى هووذا كلووه، فووو م وور موو  الت ووبط واورجحووة فووي كوول ارتباطاتووه او وورى، وب اصووة 
يقووول الم كور ال ربووي . (1)ارتباطاتوه القتصوادية والجتماعيووة، فهوذع فوورول مو  تلووك ْوثور موو  هثارهوا
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ننوا ْننيواق فوي اآللت فقوراق فوي ال ايوات، وثقافتنا اليوم سطحية، ومعرفتنا  طورة، و: "ول ديورانت
وقوود ذهووب اتوو ا  العقوول الووذ  ن ووأ ذات يوووم موو  حوورارة اسيمووا  الووديني، وانتوو ل العلووم المعاصوور منووا 
اوسووووأ المتعاليووووة و وقنووووا، ويبوووودو العووووالم مسووووت رقًا فووووي فرديووووة ملووووطربة تعكووووأ تجوووو م  لقنووووا 

كيف نهتود   لوى ْ وو  : سقراط، نعني الملطرب،  ننا نعاني مرة ْ رى م  الم كلة التي ْرقت
 ننوووا نبووودد تراثنوووا ! طبيعيوووة تحووول محووول ال واجووور العلويوووة التوووي لوووم يعووود لهوووا ْثووور فوووي حيووواة النووواأ؟
  .( )"الجتماعي بهذا ال ساد الماج  م  جهة، وبهذا الجنو  الثور  م  جهة ْ رى

يلوووس جوانوووب  وعليوووه فالحووول الوحيووود لكووول م ووواكل اسنسوووانية هوووو الت وووريس اسلهوووي، الوووذ "
، وهوذا (2)"ْساسية جذرية، ثم يترك الباقي م توحًا ْموام الجتهوادات الب ورية حسوب ال موا  والمكوا 

موووا ْفلوووح المسووولمو  فوووي تحقيقوووه يووووم كانوووت لهوووم دولوووة حملوووت معهوووا لوووواق الحووو  والعووودل ل،نسوووانية 
 .بأسرها

 .واقعي  اإلسالم وصالحيته للتطبيق في كل زمان ومكان:المطلب الثاني
جوواق اسسوووم م ووايرًا لكوول ال لسوو ات وال وورا س، فبالقوودر الووذ  كووا  اسسوووم فيووه مثاليووًا، كووا   

المثالية مرتبوة ْ وقيوة سوامقة تحواول ال ورا س وال لسو ات ْ  ت قاربهوا، لكنهوا ل تك وي واقعيًا ْيلًا، و 
فَّنهوا  ي حيواة النواأ،للحكم بصوابية هذع ال لس ة ْو ال ريعة، ونها    لم تجد لها تطبيقًا واقعيوًا فو

وعلوى الصوعيد المقابول، فوَّ  الواقوس وحودع ل يصولح ليكوو  م لهموًا ْو تبقى حبيسوة الكتوب والعقوول، 
محددًا لل لس ات وال را س، و  الواقس  ذا كا  دونيًا، ْدى  لى ْفكوار دونيوة تلقا يوة، مثوال ذلوك نوراع 

نظر  لى الواقوس الجتمواعي، وْرى ْ   في ْفوطو  عندما قال بنظرية وجوب وجود العبيد،  ذ لما
بوورر ذلووك بقولووه ْ  طبيعووة الوودماق التووي تسوور  فووي  السووادة والعبيوود،: نقسووم  لووى طبقتووي المجتمووس ي

 .ْجساد السادة ت تلف ع  تلك التي تسر  في العبيد، وعليه ل ظلم ْبدًا في نظام الور  والعبوديوة
س، فبالقوودر الووذ  كووا  اسسوووم فيووه مثاليووًا، كووا  ولهووذا كووا  اسسوووم م ووايرًا لكوول ال لسوو ات وال وورا 

 .واقعيًا ْيلاً 
حاجات     اوديا  وال لس ات الولعية والديانات المحرفة لم تك  واقعية، ونها لم تلبء  

ونه عرف ظمأ الجانب  لقد جاق اسسوم بعبادات واقعية .الب رية ولم تسعدها، والواقس ي هد بهذا
لتصال باز، ف رض عليه م  العبادات ما يرو  ظمأع وي بس نهمه الروحي في اسنسا   لى ا
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ڀ   چ  فقد قلى از ْ  في اسنسا  جوعة ليسدها  ل اسيما  باز والصلة به. ويمأل فرار ن سه

 .( ()1 : الملك) چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  
، مستبدًل  ياها بأحكام فاسسوم الذ  جاق لينقلب على كثير م  العادات الجاهلية القديمة 

 مثاليووة  وورعية  لهيووة، كووا  واقعيووًا منووذ اللحظووة اوولووى، ولهووذا لمووا اسووتنكرت قووريش علووى النبووي 
ڱ    ڱ  ں     ں     ڱگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱچ  كونوووووووووه ب ووووووووورًا عاديووووووووواً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ واقعيوووواكووووا  الوووورد ( ٥: الف قررررا ) چ  ڻ  ڻ  ڻ 

ْ  يكووو  ب وورًا  بمعنووى ْ  از ع وجوول ْراد لهووذا الرسووول( ٢: األنعررام) چپ  پ   پ
في كل اوحوال، حتى يكو  حجة على العباد، فلو كا  الرسول ملكًا، لحتج بعض الناأ عنودما 

 .(2)ملك ونح  ب ر نعج  ْ  ن عل مثل الذ  فعليعصو  بقولهم ْ  هذا 
الذ  هوو حجوة علوى العبواد، مو  بوي  ْظهور  بمعنى ْ  از ع وجل ْراد ْ  يكو  النبي 

الناأ، ي بههم في قدراتهم وملكاتهم، ويعاني الذ  يعانو  في واقس حياتهم، ليحأ بالذ  يحسو  
 .ع  كونها واقعية وممكنة في حياة الناأ به، لكي ت صبح الم ث ل العالية التي جاق به ل ت رج

وال رب الحاقد على اسسوم، وذيوله م  العلمانيي  وال يوعيي ، عندما يهاجمو  اسسووم  
ث وول، ويصووعب  فووي عصوورنا، ل يجوودو  حجووة ْقوووى موو  اتهامووه بأنووه ديوو  نيوور واقعووي، ي وور  بالم 

 .تطبيقه في حياة الناأ
حيته للتطبيوو  فووي كوول  مووا  ومكووا  بالتووالي كثيوورة، وال ووواهد علووى واقعيووة اسسوووم وصووو 

فهووي قلووية  بريووة  ووهد بصوودقها الوووحي اسلهووي، و ووهد بصوودقها التوواريخ، و ووهد بصوودقها الواقووس، 
 .نير المسلمي   ، وم  المنص ي  م وكل م   اطلس على كنو ها م  علماق القانو  م  المسلمي

 األدل  عل  واقعي  اإلسالم
 :إللهيا أو   شهاد  الوحي 
ليقيم  فأما  هادة الوحي، فنح  نعلم ْ  از تعالى ْن ل هذع ال ريعة بعلمه على محمد 

لوك اسوتقراق بها عدله في اورض، ويحق  بها مصالح العبواد فوي المعواش والمعواد، كموا دل علوى ذ
نووووه سووووبحانه  ووووص هووووذع ال ووووريعة بووووالعموم  نصوووووص اوحكووووام وتعليوتهووووا فووووي الكتوووواب والسوووونة، ْو

 .والستمرار دو  ال را س السماوية السابقة
 ووورا س اونبيووواق السوووابقي  ممقتوووة لمووودة محووودودة مووو  عمووور الووو م ، فهوووي وقووووام  تفقووود كانووو" 

كمووة والمصوولحة، فلووم تكوو  الب وورية فووي معينووي ، فووي مرحلووة  منيووة  اصووة، وكووا  هووذا الموافوو  للح
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ولهذا لم يتك ل از ع وجل بح ظ الكتب السماوية السابقة  ،( )"طور يسمح لها بتقبل  ريعة  الدة
وو  يح ووظ كتابهووا، ويصووو  ميووراث نبيهووا،  موو  التحريووف، ولووم يلووم  لهووا ْ  يبعووث فووي كوول جيوول م 

 .ويجدد لها ْمر دينها
رمفت الكتب السماوية ا  لمن لة قبل القره ، تحري ًا ل ظيًا ومعنويًا، ب وف القوره  وم  هنا ح 

 .الكريم الذ  تك ل از بح ظه
ک  ک  گ         چ : ْمووا الوودليل علووى كووو  اسسوووم يصوولح لكوول عصوور، هووو قولووه تعووالى 

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ : وقولووووووووه تعووووووووالى( ٠١٥: األنبيررررررررا ) چگ  گ  

 ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ  

فووالنبي ( ٠٥٢: األعرر ا ) چٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
ْ  تكوو  هوذع الرسوالة ْو : عليه السوم رحموة للعوالمي  وْ رسول للنواأ كافوة، ومقتلوى هوذا العمووم

 .(2)هذع ال ريعة صالحة لكل قوم، وكل بي ة و ما 
يعة اسسووم صوالحة للتطبيو  آل ور ال موا ، والدليل اآل ر م  السنة النبوية يثبوت ْ   ور  

مثلي ومثل اونبياق م  قبلي، ك م ث ل رجل بنى بيتًا فأكمله  ل مولس لبنة م   اوية " قول النبي
لووول هووذع اللبنووة، فأنووا هووذع : ويتعجبووو  موو  حسوونه، ويقولووو  موو   وايوواع، فصووار النوواأ يطوفووو  بووه

 (3)"اللبنة ْونا  اتم النبيي 
والحلووووول التووووي تقوووووم فووووي عالمنووووا العربووووي واسسووووومي، لعوووووج ْدوا نووووا الماديووووة والمعنويووووة،  

وللوت لص مو  التنواقض والعقوود التوي يعانيهوا هووذا الجيول فوي حياتووه ال كريوة والروحيوة والجتماعيووة، 
الحووول اسسوووومي، والحووول الوووديمقراطي الليبرالوووي، والحووول : س ْ  نحصووورها فوووي حلوووول ثوثوووةنسوووتطي

الحوول الطبيعووي والحوول المصووطنس، : ولووك ْ  توورد هوذع الحلووول  لووى حلووي  اثنوي ". ال وتراكي الثووور 
والحوول الطبيعووي هووو الحووول اوصوويل النووابس مووو  لوومير اومووة وعقيوودتها وتراثهوووا، وذلووك هووو الحووول 

ل الوود يل المسووتورد موو  ْرض نيوور ْرلوونا، وقوووم نيوور قومنووا، وذلووك هووو الحوول والحوو. اسسووومي
 .(1)"الديمقراطي الْرسمالي، وال تراكي الماركسي: المأ وذ ع  ال رب، ب قيه

 

                                                 
، الطبعة ال امسة، مكتبة    ريعة اسسوم صالحة للتطبي  في كل  ما  ومكا ، يوسف القرلاو ، ص  

 .م557 -هو7 1 مصر، -وهبة للن ر والتو يس، القاهرة
 .2 المرجس الساب ، ص: انظر2
 .173 ، حديث رقم ي  اتم النبي: صحيح الب ار ، كتاب المناقب، باب 3
، الطبعة 3 سلسلة حتمية الحل اسسومي، يوسف القرلاو ، ص... الحلول المستوردة وكيف جنت على ْمتنا 1

 .م553 -هو3 1 مصر، -ال امسة، مكتبة وهبة للن ر والتو يس، القاهرة
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 شهاد  التاريخ: ثانيا   
و  الهدف وال ايوة مو   قاموة الدولوة فوي اسسووم حمايوة مبوادك اسسووم، و اصوة عقيودة " 

ي الوسووويلة اسيجابيوووة لتحريووور اسنسوووانية، وتن يوووذ  ووورا س اسسووووم لقيوووام المجتموووس التوحيووود، التوووي هووو
اسنساني على العدالة والتعاو  والتكافل والمثل واو و  العليا، فقد سعى المسلمو  عبر تاري هم 

ذا كنووا نتحودث عوو   ووهادة التواريخ، فووَّ   وهادة التوواريخ لنظوام مووا بووال لود . ( )"سقاموة هووذا الحكوم وا 
ْولهموووا وفووواق ": الصووووحية للتطبيووو  فوووي كووول  موووا  ومكوووا  مرهونوووة بوووأمري  يوووتمم ْحووودهما اآل ووورو 

اوصول النظرية لهذا النظام بالحاجات المتجددة، بمعنوى ْ  هوذع اوصوول النظريوة قود اسوتطاعت 
الوفوواق بعوووج الوقووا س والم ووكوت المتجووددة طوووال مراحوول تاري يووة معينووة، وفووي بي ووات اجتماعيووة 

ية متعووددة، وذلووك لمووا احتوتووه هووذع اوصووول موو  السووعة والمرونووة وال صوووبة وال صووا ص وحلووار 
بمعنى نجوا  هوذا النظوام لودى تطبيقوه عمليوًا، وقدرتوه "، وثانيهما نجا  التطبي  العملي، (2)"الذاتية

 . (3)"على  سعاد الجماعات التي تحكم به، وتوفيرع لها العدل واوم  والستقرار والر اق
يجد ْ  ال رطي  تحققا وبعود  مل في التاريخ اسسومي، ْو تاريخ الدولة اسسومية،والمتأ 

فقود حكموت ال وريعة اسسوومية  وعوب اوموة اسسوومية ثوثوة ع ور قرنوًا د لوت فيهوا بوودًا  مدى،
 ووتى، منهووا العريوو  فووي الحلووارة، ومنهووا القريووب  لووى البووداوة، والمتوسووط بينهمووا، وواجهووت ْنظمووة 

دارية وسياسية واجتماعية، كما واجهت ْحداثًا نريبة، وم وكوت جديودة، لوم يكو  : مت اوتة مالية وا 
لها نظير في العهد النبو  ول في ْرض الحجا ، فلم يل  ْف  ال ريعة ع   يجاد حلوول مو موة 
لكووول تلوووك الم وووكوت والوقوووا س، مسوووتمدة مووو  نصوصوووها ْوصوووولها، مقتبسوووة مووو  روحهوووا ومباد هوووا 

نبطها او مة المجتهدو  م  فقهاق الصحابة وتابعيهم بَّحسا ، وم  سار علوى هوديهم العامة، است
م  ْ مة الجتهاد، الذي  امتألت بهوم ْقطوار دار اسسووم، والوذي  ْجمعووا علوى ا وتوف م واربهم 
ومدارسهم على ْ  لكل حدث وكل فعل م  ْفعال المكل ي  حكمًا في ال ريعة ْصابه م  ْصاب، 

طوأ، ْو  هوذع ال وريعة العاموة ال الودة يسوتحيل ْ  تلوي  نصوصوها وقواعودها عو  ْو طأع مو  ْ 
 .(1)تصرف م  التصرفات فو تصدر فيه حكماً 

ْ   -حتووى الملووطهدة منهووا فووي القووديم -وفووي ظوول اسسوووم اسووتطاعت اومووم وال ووعوب" 
. (9)"لم الجديودسواهم العورب فوي بنواق العواوالعلوم والتهوذيب والحكوموة، ْو  ي تنال نصيبها م  الودي 

                                                 
 .م 58 -هو 10 ريا، ، الطبعة الرابعة، دار ال كر، سو 23نظام اسسوم الحكم والدولة، محمد المبارك، ص  
 .6  ريعة اسسوم صالحة للتطبي  في كل  ما  ومكا ، ص 2
 .6 المرجس الساب ، ص 3
 .7 -6  ريعة اسسوم صالحة للتطبي  في كل  ما  ومكا  ، ص: انظر 1
، الطبعة الثانية، مكتبة اسيما ، 07 ماذا  سر العالم م  انحطاط المسلمي ، ْبو الحس  الندو ، ص 9

 . م 58 مصر، -رةالمنصو 
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فلووووم نعوووورف دورًا موووو  ْدوار التوووواريخ ْكموووول ْوجموووول ْو هوووور فووووي نووووواحي الحيوووواة موووو  دور ال وفووووة 
، ولم يسس الممرخ ول ديورانت رنوم سووق فهموه لمواقوف اسسووم فوي بعوض اوحيوا ،  ل ( )الرا دة

لمم بأ  ال ل اق اوولي  م  ْبي بكر الصدي  رلي از عنه  لى المأمو  قد ولعوا النظم " :ْ  ي س 
الصووالحة الموفقووة للحيوواة اسسووومية فووي رقعووة واسووعة موو  العووالم، ْونهووم كووانوا موو  ْقوودر الحكووام فووي 
التاريخ كله، ولقد كا  في مقدورهم ْ  يصادروا كل  يق، ْو  ي ربوا كل  يق كما فعل الم وول 

ب وورض اللوورا ب، وكانووت ْو المجوور ْو ْهوول ال وومال اووروبيووي ، لكوونهم لووم ي علوووا هووذا، بوول اكت وووا 
العرا  صحراق جرداق قبل ال تح اسسومي، فاستحالت ْرلها بعدها جنانًا فيحاق، وكا  كثير م  
ْرض فلسطي  قبيل ال وتح رموًو وحجوارة، فأصوبحت  صوبة، ننيوة، عوامرة بالسوكا ، وموا مو   وك 

مية كموا يبقوى فووي ْ  اسوت ول المهورة واوقويواق للسووذج واللوع اق بقوي فووي عهود الحكوموات اسسووو
 . (2)"منوا الناأ  لى حٍد كبير على ْموالهم وحياتهمود كل الحكومات، ولك ي ال ل اق ْعه

ف وي ظول  وريعة اسسوووم سواد العودل  ذ ، ونعووم ب يورع النواأ جميعووًا، فقوانو  ال ورل ملوو م 
جتماعيوة، ْو لكل م   جرت عليه ْحكام اسسوم، ل ي ظلم ْحدد ْو يحابى وجل دينه، ْو طبقته ال

ذلك و  عدل اسسوم هو عدل از، واز ل يظلم ْحودًا . ْسرته، ْو نناع ْو فقرع، ْو لونه ْو ل ته
م  عبادع، فردًا ْو جماعة، وقد ن لت هيوات  الودة فوي كتواب از، تودافس عو  يهوود  اتهوم بجريموة 

 لى اسسوم، ودافس ع  المت ه م  ظلمًا وهو بر ق منها، فندد القره  بالمتهمءي ، وهم منتسبو  ظاهراً 
ې  ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ         چ : دفاعووووًا ل نظيوووور لووووه فووووي التوووواريخ، قووووال تعووووالى

ڀ  ڀ   ڀ   ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ   وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   

ت ن لوووو" (٠١٥-٠١٥: النسررررا ) چڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  ٹ  ٹ  
فجعول  ،سر  درعا م  جارع قتادة ب  النعما  فوي جوراب دقيو  ،في طعمة ب  ْبير  م  بني ظ ر

فالتمسوت الودرل عنود طعموة فلوم  ،الدقي  ينتثر م   ور  فيوه و بأهوا عنود  يود بو  السومي  اليهوود 
 ،فتركوع واتبعوا ْثر الدقي  حتوى انتهوى  لوى منو ل اليهوود  ،وحلف ما ْ ذها وماله بها علم ،توجد

انطلقوووا بنووا  لووى : فقالووت بنووو ظ وور  ،و ووهد لووه نوواأ موو  اليهووود ،طعمووة يفأ ووذوها فقووال دفعهووا  لوو
 عووول هلوووك ن   لوووم : يجوووادل عووو  صووواحبكم وقوووالوا سوووألوع ْ  ارسوووول از صووولى از عليوووه و سووولم ف

فن لووت اآليووة تنهوواع عوو   .وافتلووح وبوورك اليهووود  فهووم رسووول از صوولى از عليووه و سوولم ْ  ي عوول
 .(3)"ذلك

                                                 
 .05 ماذا  سر العالم م  انحطاط المسلمي ، ص: انظر  
 .90 ، ص8قصة الحلارة، جو 2
 .218، ص ت سير البيلاو ، جو 3
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والتاريخ  اهد على قدرة اسسوم علوى التعامول موس المت يورات المسوتجدة، واجتثاثوه للتقاليود  
التي تتناقض مس ال طرة ْو مس  نسانية اسنسا ، فبالتدرج ْل ى اسسوم نظام الور  تقريبوا، واجتوث 

واليهووود فووي  الربووا واسقطووال، ْوعوواد للمووْرة كرامتهووا، وحقوو  العوودل للنوواأ جميعووا، فعوواش المسوويحيو 
 .كنف الدول اسسومية عي ة كريمة، ْوصبح للمسلمي  حلارة م دهرة بالعلم والتقدم

 شهاد  الواقع: ثالثا   
والواقس ي وهد بصووحية اسسووم للتطبيو ، والودليل علوى ذلوك واقعيوًا    وا  العلموانيي  فوي  

دلته بوورداق العلمانيووة،  ل كوول الووبود اسسووومية التووي حكموهووا، فمووا موو  دولووة  لعووت اسسوووم واسووتب
وكوووا  مآلهوووا ال يبوووة والت سوووخ واس  وووا  فوووي  وووتى مجوووالت الحيووواة، وهوووذا هوووو واقوووس بوووود العووورب 

 . ( )والمسلمي  على وجه العموم
لقوود ف وولت الليبراليووة وال ووتراكية كلتاهمووا فووي  قامووة حيوواة اقتصووادية سووليمة متكاملووة، تتحقوو  فيهووا "

حيوواة يتوووفر فيهووا العموول المو ووم لكوول عاطوول، واوجووور العادلووة لكوول   يووادة اسنتوواج وعدالووة التو يووس،
عاموول، والك الووة المعي ووية لكوول عوواج ، وتكووافم ال وورص لكوول مووواط ، بحيووث يجوود كوول المووواطني  

 .(2)"حاجاتهم اوساسية م  ال ذاق والكساق والمسك  والعوج والتعليم دو  عا  
قي  اوم  والطمأنينة والحرية الحقيقية لل عوب، وف لت الليبرالية وال تراكية ْيلًا في تح 

التي تتمثل في حرية ال رد في ْ  ي كر وينقد ويبد  ْريه فيموا يوراع مو  عووج وفسواد، وفوي ْ  ينودد 
مس نيرع بالظلم والط يا ، دو  ْ  ي  ى على ن سه م  كوب الصيد التي ت تطف اوحرار م  

الليول، فتلقوي بهوم فوي ظلموات السوجو  والمعوتقوت، بوو بيوتهم وم  بي  ْهليهم ْوبنا هم في سوواد 
 .(3)محاكمة ْصًو ْو بمحاكمة صورية

كموووا ْنهموووا ف ووولتا فوووي المجوووال العسوووكر ، ف ووولتا فوووي تحقيووو  نصووور عسوووكر  فوووي قلوووية  
ف ووًو  علمانيووةالمسوولمي  والعوورب اوولووى، قلووية فلسووطي ، ْولووى القبلتووي  وثالووث الحوورمي ، ف وولت ال

، وقيوام دولوة  سورا يل الم عوموة وت وريد مليوو  518 يووش العربيوة فوي العوام تجسد في ه يمة الج
ووو ل عوودد . مووواط  موو   ووعب فلسووطي ، وتحووويلهم  لووى لج ووي  ثووم بعوود تسووعة ع وور عامووًا، وبعوود ت ح 

نيووور هوووي  مووو  الووودول العربيوووة نحوووو ال وووتراكية الثوريوووة، وبعووود اسعوووداد والتجهيووو ، و وووراق السوووو  
طووو  الحنوواجر بالجعجعووة والوعيوود، وبعوود ْ  بووالمويي  موو  عوور  ال وو عوب، واسووتقدام ال بووراق، وا 

ْصووبح العسووكريو  هووم القووادة السياسوويي  ْيلووًا، ف وولت ال ووتراكية اليسووارية ف ووًو ْنكووى ْو وود موو  

                                                 
 .97 ريعة اسسوم صالحة للتطبي  في كل  ما  ومكا ، ص: انظر  
الطبعة السادسة،  ،8سلسلة حتمية الحل اسسومي، يوسف القرلاو ، ص.. الحل اسسومي فريلة ولرورة 2

 .م 200-هو122 مكتبة وهبة، جمهورية مصر العربية، 
 .5الحل اسسومي فريلة ولرورة، ص: انظر 3
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ذاب، وبعد تصريحات نارية، وتهديودات  راض، وهمال عء ف ل سابقتها، فقد جاق ال  ل بعد ْحوم عء
 .( )عنترية

 -وفي المجال او وقي كا  ال  ول ْيلوًا،  ذ ف ول الحوو "الصعيد العسكر ، هذا على  
فوووي الح وواظ علووى ْ وووو  اومووة وفلووا لها اوصووويلة، وقيمهووا الرفيعووة، ولوووم  -ال ووتراكي والليبرالووي

يستطيعا ت ليص اومة م  العادات الموروثة م  عصور النحطاط، ول مطاردة الرذا ل الد يلة، 
 .(2)"ال  و الستعمار التي جلبها معه 

وكووذا كووا  الحووال فووي المجووال الروحووي،  ذ ف ووو فووي ْ  يمسووكا علووى اومووة  يمانهووا الووذ  " 
اسيموا  بواز واسيموا  برسوالته، : تعت  به، وتعض عليه بالنواجذ، وتعتبورع ْسواأ وجودهوا وبقا هوا

يمانها بالحساب والج اق في اآل رة  . (3)"وا 
  ال وورا س ْثبووت الواقووس فاعليتهووا، فنظووام الطووو  فووي اسسوووم وقوود جوواق اسسوووم بجملووة موو 

الذ  الطرت كل دول ال ورب  لوى العتوراف بوه، وه رهوا الدولوة الكاثوليكيوة العريقوة  يطاليوا، وقود 
ممتمر للقانو  الدولي ال اص، فكا  مما تناوله البحث  عداد معاهدة  568 ع قءد في لها  سنة 

المووووودني علوووووى المسوووووتوى الووووودولي، وهوووووذا معنووووواع الرجوووووول  لوووووى حكوووووم  العتوووووراف بوووووالطو  والت ريووووو 
وكذلك الربوا الوذ   عمووا فوي وقوت مو  اووقوات ْ  عجلوة الحيواة القتصوادية ل تودور . (1)اسسوم

 ل به، حتوى قوام مو  كبوار القتصواديي  فوي ال ورب مو  يونقض فكورة الربوا مو  ْساسوها باسوم العلوم 
واسيما ، ولعل ْ هر اسوم ي وذكر فوي هوذا الصودد اسوم القتصواد  والقتصاد ن سه، ل باسم الدي  

 .(9)كين  الذ  قرر ْ  المجتمس ل يصل  لى العمالة الكاملة  ل بالقلاق على سعر ال ا دة
وا جعلوت هنتجنتوو  فوي معورض حديثوه عو  مسوببات انت وار  وهذع اوسوباب ونيرهوا هوي م 

 ، سووووي ي بالحتياجووووات الن سووووية والعاط يووووة ل هدم سووووميث ول توموووواأ جيرفسووووو : "اسسوووووم يقووووول
ول المسوويح ي ووي بهووا وا   كانووت فرصووته ْكبوور، فعلووى  -دا وول ْمريكووا-واو وقيووة للمهوواجري  الجوودد

فالمسوويحية تنت وور ْساسووًا بووالتحول، بينمووا اسسوووم ينت وور عوو   ...الموودى الطويوول محموود سينتصوور
 .(6)"طري  التحول والتناسل

 

                                                 
 .0 ، صالحل اسسومي فريلة: انظر 
 .  ، صالساب المرجس  2
 .2 المرجس الساب ، ص 3
 .62 ريعة اسسوم صالحة للتطبي  في كل  ما  ومكا ، ص: انظر1
 .63مرجس الساب ، صال: انظر 9
 .08 المرجس الساب ، ص 6
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  حلووارة ال وورب اليوووم تقوووم علووى ْسوواأ ال وورب اليوووم ْيلووًا،  ذ   واقعيووة والواقووس ْثبووت ل
المووادة وتهموول الجانووب الروحووي والمعنووو  ل،نسووا ، وتعتموود مبوودْ القوووة فووي تمريوور سياسوواتها، وهووذع 
الواقعيوة ال ربيووة تتمثوول بمنطو  القوووة البعيوودة عو  ْ  منطوو  ه وور، فبوالقوة وحوودها دو  الهتمووام ْو 

لتقاليد اسنسانية، ي رض ال ورب اليووم سوطوته، ف وي  طوار النظوام العوالمي اللت ات  لى اوعراف وا
المتطور يكم  ت و  الوليات المتحدة اومريكية بوالقوة العسوكرية، ْموا الدبلوماسوية والقوانو  الودولي 
فكانا على الدوام يعتبرا  م  اوعباق الم عجة موا لوم يكو  مو  الممكو  اسوت دامها لود هوذا العودو 

 .( )وهكذا تم احتول العرا  ْوف انستا ْو ذلك، 
بووول هنووواك كثيووور مووو  اوحكوووام والقوووواني  تثبوووت ت وووو  اسسووووم علوووى ال ووورب مووو  الناحيوووة  

الواقعيوة، فعنودما حاولوت الوليوات المتحودة اومريكيوة ْ  تقلوي علوى ال موور فوي بودايات النصووف 
 مووة لووذلك، دو  ْ  ت حقوو  ْدنووى الثوواني للقوور  المنصوورم، ْن قووت مويووي  الوودولرات علووى الحملووة الو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   چ نتيجووة معتبوورة، بينمووا كانووت هيووة قرهنيووة واحوودة 

كانت هذع اآلية كافية و  تمتلئ  ووارل  (٢١: المائدة) چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ال مووور   ذ ْقووودم كووول الصوووحابة رلووووا  از علووويهم علوووى دلووو . المدينوووة المنوووورة بوووال مر المسوووكوب

حدهم قد رفس قود  ال مور  لوى فموه، فلموا سومس اآليوة ْلقوى القود  علوى وا  راجه م  بيوتهم، وكا  ْ
 .(2)طول يدع

وا   ْكبوووور دليوووول علووووى ت ووووو  اسسوووووم علووووى ْ  ت ووووريس ولووووعي ه وووور، ْرسووووماليا كووووا  ْو  
لووذي  هووو ْ  معوودل الجريمووة فووي المجتمووس النبووو  ْو مجتمووس ال ل وواق الرا وودي  ْو حتووى ا ا ووتراكيا،

جاموا بعدهم ْقل بكثير م  معودل الجريموة فوي ْرقوى بوود ال ورب اليووم، والمتأمول فوي كتوب السوير 
والتووواريخ يجووود ْ  تعوووداد الجووورا م الجنا يوووة التوووي اقترفوووت فوووي العهووود النبوووو  موووثًو ل تكووواد ت يووود علوووى 

مريكيووة، او كنيويووور ْصووابس اليوودي ، بينمووا نجوود ْ  هنوواك جريمووة قتوول كوول ثوووث سوواعات فووي وليووة 
، ذلوك علووى الوورنم مو  التطووور الموواد  الكبيور الووذ  ت ووهدع (3)وجريموة انتصوواب كول ْربووس سوواعات

 . ْرقى ْوقوى دولة في العالم
 
 

                                                 
، الطبعة اوولى، ممسسة عيبال 8فالل  يكر، ص: ردل الديمقراطية، نعوم ت ومسكأ، ترجمة: انظر  

 .م553 للدراسات والن ر، 
، الطبعة الثالثة، دار وهبة للن ر والتو يس، جمهورية مصر 29اسيما  والحياة، يوسف القرلاو ، ص: انظر 2

 .م555 ية، العرب
 .73ح ارو القبور، روجيه جارود ، ص: انظر 3
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 .وسطي  اإلسالم: المطلب الثالث
ڳ  ڳ          چ  : يار اومور ْوسطها، ومنه قوله تعالى ال يق ما بي  طرفيه، وي قال وسط

ْ  على  ك، فهو على طرف م  دينه نير متوسط فيه   (٠٠: الحج) چڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱڱ   ڭ  
چ :ىول متمك ، فلما كا  وسط ال يق ْفلله ْوعدله جا  ْ  يقس ص ة، وذلك مثل قوله تعال

في الل ة  "وسط"جاقت كلمة و . ( )ْ  عدل  (٠٤١: البق ة) چڤ  ڤ  ڤ  ڤڱ  
 .التأّمل في حقيقتها ومآلها م تقاربة في مدلولها عند معا ٍ  لعّدة معاٍ ، ولكنها

س وًطا ": فوي ت سويرع لقولوه تعوالى  رحموه از يقول الحافظ اب  كثير وًة و  ع لأن واك مأ ْ مي ك وذ لءك  ج   "و 
، لتكونوووا يوووم القيامووة ا ترناهووا لكووم لوونجعلكم  يووار اوموومو  ْ   نمووا حولنوواكم  لووى قبلووة  بووراهيم 

ولموا جعول از  ،ال لل، والوسط هنا ال يار واوجوودم و  الجميس معترفو  لكم ب هداق على اوم
 .(2)"س ْوقوم المناهج ْوولح المذاهبهذع اومة وسطا  صها بأكمل ال را 

هول بّل ووت؟ : لبيوك وسوعديك يوا رب، فيقوول: ي ودعى نوو  يووم القياموة فيقووول: "وفوي الحوديث
: مو  ي وهد لوك؟ فيقوول: نوذير، فيقوول موا ْتانوا مو : هول ب لي  ك وم؟ فيقولوو : نعم، في قال وميته: فيقول

تووه، في ووهدو  ْنيوو چ : جوولي ذكوورع -فووذلك قولووه . م  ووهيًداهه قوود بليوو ، ويكووو  الّرسووول علوويمحموود ْومي

 :البقررررررر ة چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڱ  

 ،قووود تووورد لموووا بوووي   وووي ي  فالووولي  ،بمعنوووى ال يوووار واوفلووول والعووودلوالوسوووطية توووأتي " (3")٠٤١
 ،وتسووتعمل لمووا كووا  بووي  الجّيوود والوورد ق، وال يوور وال يوورّ ، وتسوتعمل لمووا كووا  بووي   ووّري  وهووو  يوور

ى وقود توأتي لمعواٍ  ْ ور ، وقد ت طل  على ما كا  بي   وي ي  حساوا، كوسوط الّطريو ، ووسوط العصوا
 .(1)"قريبة م  هذع المعاني

ام والمعاملووة واو ووو ، تعنووي العتوودال فووي العتقوواد والموقووف والسوولوك والنظوو الوسووطيةو 
ول اسووتكبار ول  نوووول ول ذل ول  العتقوواد، فووي ول تطوورف م ووالة فووي الووودي ، اسسوووم فلوويأ فووي

ية فووي اسسوووم فووي ويمكوو   جمووال مظوواهر الوسووط .استسوووم ول  لووول وعبوديووة ل يوور از تعووالى
 النقاط التالية

                                                 
-هو123 مصر، -، الطبعة اوولى، دار الحديث، القاهرة258-257، ص5لسا  العرب، اب  منظور، جو  

 .م2003
م ، 588 / هو 108 ، الطبعة اوولى   8 ت سير القره  العظيم ، الحافظ اب  كثير ، المجلد اوول ، ص  2

 .لقاهرة ا -دار الحديث 
 .957:وكذلك جعلناكم ْمة وسطا، حديث رقم: صحيح الب ار ، كتاب الت سير، باب 3
، الطبعة اوولى، دار الوفاق، المملكة العربية السعودية، 2الوسطية في لوق القره ، ناصر سليما  العمر، ص 1

 .م2007
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 عقيد وسطي  في ال :أو   
ط بووي  الووذي  ينكوورو  كوول مووا وراق الطبيعووة ممووا لووم تصوول  ليووه    العقيوودة اسسووومية وسوو

بول  حواسهم وبي  الذي  يثبتو  للعالم ْكثر م   له والوذي  يحلوو  رو  اسلوه فوي الملووك والحكوام ،
ا فقوود رفلووت العقيوودة اسسووومية اسنكووار الملحوود كموو ،ض الحيوانووات والنباتووات والجموواداتوفووي بعوو

، كموا  نهوا وسوط فوي ت للعوالم  لهوا واحوًدا ل  وريك لوهال افل ْوثبتو اس راكرفلت التعدد الجاهل و 
الصوو ات الواجبووة ز تعووالى فلووم تسوولك سووبيل ال لووو فووي التجريوود فتجعوول صوو ات اسلووه صووورا ذهنيووة 

ولووم تسوولك  ،كمووا فعلووت ال لسوو ة اليونانيووة ،قووا م بووذات ل توووحي ب وووف ول رجوواقمجووردة عوو  معنووى 
ل والتجسوويم كمووا فعلووت بعووض العقا وود حيووث جعلووت اسلووه كأنووه ْحوود كووذلك سووبيل الت ووبيه و التمثيوو

يلحقووه مووا يلحقهووم موو  نقووص وعيوووب فالعقيوودة اسسووومية تنوو ع از تعووالى  جمووال عوو   ،الم لوووقي 
 چٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ چ :لىم ووووابهة الم لوووووقي  بقواعوووود مثوووول قولووووه تعووووا

ومووس هووذا تصوو ه  (٤: اإلخرر  ) چ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ  :وقولووه (٠٠: الشررو  )
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ  :بص ات  يجابية فعاله تبعث ال وف والرجاق في ن وأ العباد كما في قوله تعالى

ۉ    ۅۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۆۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے  ھہ   ہ  ہ

ېئ     ېئ       ېئۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ            ۇئى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئ  ىۉ  ې   ې  ې  ې

 .( (٢٥: البق ة چىئ  ی   ی  ی     ىئىئ
ثم  نها وسط بي  التسوليم السواذج والتقليود اوعموى فوي العقا ود وبوي  ال لوو والتونول بالعقول 

ی  چ :لي فهي تنهى ع  التقليد اوعمى، حيث عاب از على القا ،سدراك كل  يق حتى اولوهية

وتنهووى عوو  التونوول بالعقوول  ،(٢٢ :الزخرر  ) چی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې   ى      ى  چ :سدراك كي ية ص ات الرب ع  وجل فقال تعوالى

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  چ :وقوووال )٠٠: طررر ) چائ  

ڱ  چ :سا ط قال تعوالىوتدعوهم  لى التوسط واو ذ بالمدركات كو  (١٩: اإلس ا ) چی  جئ   

 (2) (٢٠-٢١): الذا يات چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ں  ں   ڻ  ڻڻ
 وسطي  في التشريع: ثانيا  

اسسوووومي وسوووط  فوووي ْحكاموووه ْونظمتوووه واسسووووم وسوووط فوووي ْحكاموووه الت وووريعية، فال ووورل 
 : رية والمدنية والجنا ية والدوليةالقانونية والجتماعية، وبما في ذلك المجالت اوس

                                                 
، الطبعة اوولى، بدو  دار 69ال وصة في  صا ص العقيدة اسسومية، علي ب  نايف ال حود، ص: انظر  

 .م2005-هو130 ن ر، مالي يا، 
 .66المرجس الساب ، ص 2
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وسوووط فوووي التحليووول والتحوووريم بوووي  اليهوديوووة التوووي بال وووت فوووي التحوووريم، وكثووورت فيهوووا فهوووو  
وبوووي  النصووورانية التوووي ْسووورفت فوووي اسباحوووة، حتوووى ْحلوووت او وووياق المنصووووص علوووى .الم حريموووات

فاسسوم قد ْحلي وحريم، ولكنه لم يجعل التحليل ول التحريم م  ح  ب ر، بل . تحريمها في التوراة
حودع، ولوم ي حورم  ل ال بيوث اللوار، كموا لوم ي حول  ل الطيوب النوافس، ولهوذا كوا  مو  م  حو  از و 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ : عنووود ْهووول الكتووواب ْنوووه ْوصووواف الرسوووول

     چڻ      گڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            ک

 (. )(97 : اوعراف)
ط فووي  وومونه كلهووا، وسووط بووي  والت ووريس اسسووومي وسووط فووي  وومو  اوسوورة، كمووا هووو وسوو

الذي   رعوا تعدد ال وجات ب ير عدد ول قيد، وبوي  الوذي  رفلووع ْونكوروع ولوو اقتلوته المصولحة 
 .وفرلته اللرورة والحاجة

فقد  رل اسسوم ال واج ب رط القدرة على اسحصا  واسن ا ، والثقة بالعدل بي  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ :واحدة، كما قال تعالى ال وجتي ، فَّ   اف ْل يعدل، ل مه القتصار على

ں  ں    ڱگ  گ  ڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  گڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ

 .(3اآلية : النساق) چڻ  ڻ  ڻ  
وهوو وسوط فووي الطوو  بووي  الوذي  حريموووا الطوو ، و  سووبب كوا ، ولووو اسوتحالت الحيوواة 

نووا  فووي ْموور الطووو ، فلووم يقيوودوع وبوو ،ة  لووى جحوويم ل يطووا ، كالكاثوليووكال وجيوو ووو العء ي  الووذي  ْ رأ  
بقيوود، ْو  وورط، فموو  طلووب الطووو  موو  امووْرة ْو رجوول كووا  ْموورع بيوودع، وبووذلك سووهل هوودم الحيوواة 

ْمووا ال وورل اسسووومي فقوود  وورل الطووو ، عنوودما ت  وول كوول وسووا ل العوووج ،  وجيووة بووأوهى سووببال
 .او رى، ول يجد  تحكيم ول  صو 

 ْو ال ووووووتراكيي فووووووي نظامووووووه الجتموووووواعي بووووووي   وسووووووط -ْيًلووووووا  –سووووووومي وال وووووورل اس
رد ونوا عووه الذاتيووة ، الووذي  يبووال و  فووي حقووو  المجتمووس ودورع علووى حسوواب حقووو  ال ووالماركسوويي 

الوذي  يعطوو  لل ورد الحريوات الم رطوة مو  نيور لووابط ْو  وبي  الليبراليي  ْو الْرسوماليي .وحريته
 .(2)سانيةالجماعة اسن هداب على حساب المجتمس ْو

                                                 
 .12مظاهر الوسطية في الت ريس اسسومي، ص: انظر  
 .13، صالساب المرجس  2
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وقود جوواق اسسوووم لوويحض النوواأ علووى التوسووط فووي ْمووور حيوواتهم، وينهوواهم عوو  ال لووو فووي 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  :، قوووووال تعوووووالى( )الووووودي 

 . (77الما دة )چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
ٺ    ڀڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ : وقوووووال تعووووووالى 

ڦ  ڦ    ڦڤ  ڤ   ڦ  ڤٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

  ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ       چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڄڄ

  ( . 7 : النساق ) چژ  ڑ  ڑ  ک  
، فَّنموا  يواكم وال لوو فوي الودي ": وسولم قوال لنبوي ع  اب  عباأ رلي از عنهما ْ  ا

 .(2)"قبلكم بال لو في الدي هلك م  
ثوة الوذي  قصوة الثو  ْيلواً  ومثال ذلك .(3)"قالها ثوثا ..هلك المتنطعو  "  :وفي الحديث

ّْما ْنا فأصوم ول ْفطر، : فقال ْحدهم!  فلما علموا ذلك كأّنهم تقاّلوها ،سألوا ع  عبادة الرسول
ْْنووتم الووذي  "  :ل ْتوو وّج النسوواق، فقووال : ّْمووا ْنووا فأّصوولي الليوول ْبووًدا، وقووال اآل وور: وقووال اآل وور

توو وج قلووتم كووذا وكووذ؟؟  ووا واز  نووي ْ  وواكم ز ْوتقوواكم لووه، لكنووّي ْصوووم ْوفطوور، ْوصووّلي ْورقوود، ْو ْم 
 ّنوي وتوأ ّر عو  : فقوال قود جواق رجول  لوى النبويو  (1)"الّنساق، فم  رنب ع  سّنتي فلويأ منموي

: -راو  الحوديث  - قوال ْبوو مسوعود اونصوار ..  صوة الّصبح م  ْجل فو  مما يطيول بنوا
   مونكم  :ّْيهوا النواأ: " لب يوم وذ، فقوالنلب في موعظة قّط ْ ّد مّما ن فما ْريت  النبي 

و عو  ْنوأ   (9)"فوأّيكم ْمي الّنواأ فليووج ، فوَّ ي مو  ورا وه الكبيور، واللوعيف، وذا الحاجوة! منّ ري 
نووذر ْ  : قووالوا" . مووا بووال هووذا؟"  :ْرى  وويً ا يهوواد  بووي  ابنيووه، فقووال ْ  النبووي   بوو  مالووك 
 .(6)"ْومرع ْ  يركب" .   ي از ع  تعذيب هذا لن سه ل ني: " يم ي، قال

يقوووف صوووامدا ثابتوووا ْموووام فتجعلوووه ، تميووو  المسووولم عووو  نيووورع بمووونهج حياتوووهوهوووذع الوسوووطية 
ويتوه على م تر  الطر  ، ول تذوب ه ، ول يكو  حا را متردداً ر ومجريات اوحداثات العصتحدي

                                                 
 ، ، الطبعة اوولى، دار ال رو 23الصحوة اسسومية بي  الجمود والتطرف، يوسف القرلاو ، ص: انظر  

 . م 200-هو 12 
، واب  ( 166/   )والحاكم (  387)، صحيح اب  حبا  (  89 )رواع اسمام ْحمد في مسندع ، حديث رقم  2

 .صحيح : قال اولبانى ( 2868،  2867)   يمة 
 ( .2670)حديث رقم : هلك المتنطعو  : صحيح مسلم، كتاب العلم ، باب 3
 . 10 صحيح مسلم، كتاب الصوة، حديث رقم  1
 .166ْمر او مة بت  يف الصوة، حديث رقم : صحيح مسلم، كتاب الصوة، باب 9
 .766 : صحيح الب ار ، كتاب ج اق الصيد، باب م  نذر الم ي  لى الكعبة ، حديث رقم 6
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، ول يكووو  متسوواهو مّ رطووا و يميوول نحووو ال وور  ول نحووو ال ووربفوو، فووي ْمووواج اوفكووار المتعارلووة
، وبهوذع لوى اسوت دام ْسواليب القسووة والعنوفحتى يكو  علمانيا ول متطرفا مك ورا ْو م سوقا فيوأتي  

ة ْصووبح اسسوووم ْسوومى موو  الوونظم المدنيووة كلهووا ، ونووه ي وومل الحيوواة كلهووا ويهووتم اهتمامووا الوسووطي
  .المجتمس على المستوى الواحد، وبال رد و  رة وبالن أ والجسد معامتساويًا بالدنيا واو

ا ْ  اسسووووم مووونهج وسوووط فوووي كووول وقووود اتلوووح مووو  النصووووص ال ووورعية الموووذكورة ونيرهووو
لت وريس ، وينهوى عو  والتعبد والتنسك واو و  والسلوك والمعاملوة وا ، في التصور والعتقاد يق

 .ال لو والتطرف
الجمس بووي  المووادة والوورو ، والقلوواق بووهووي ، وسووطية تقوووم علووى الموونهج اسلبوول يوودعو  لووى 

والقووووودر، والووووودنيا واآل ووووورة، واسنسوووووانية والعلووووووم، وال ووووورد والجماعوووووة، واوسووووورة والمجتموووووس، والحقوووووو  
. توورجيح جانوب موو  الجوانووب دو  اآل وور، ول فيمووا بينهووا بوو  فووراط ول ت ووريط والتوووا  ، والمسومولية

 .واتبال الهوى فكل ذلك م  التطرف ْوما الع لة والن راد ْو النهماك في ملذات الدنيا
لوووى التسوووامح والرفووو وسووطية تووودعو  لوووى التيسوووير فوووي ْ ، وتحوووارب التطووورف موووور الوودي  ، وا 

ترى الجهل بمبادك اسسووم وتأويول النصووص بوالهوى والسوتبداد بوالْر  والت دد بجميس صورع ، و 
والبتووودال والعصوووبية وسووووق الظووو  بووواآل ري  والحسووود والحقووود كلهوووا  روجوووا وانحرافوووا عووو  وسوووطية 

 .( )نهاسسوم ، وذاك هو التطرف بعي
 وسطي  اإلسالم في العبادات والشعائر: رابعا  

الربواني و النحول التوي ْل وت الجانوب بوي  اوديوا ، و  واسسووم وسوط فوي عباداتوه، و وعا رع"
لوووى مووو  فلسووو تها وواجباتهوووا، كالبوذيوووة التوووي اقتصووورت فرولوووها ع لعبوووادة والتنسوووك والتألوووهجانوووب ا

وبووي  اوديووا  والنحوول التووي طلبووت موو  ْتباعهووا الت وورر للعبووادة  ع،الجانووب او وقووي اسنسوواني وحوود
 .(2)"ية المسيحيةوالنقطال ع  الحياة واسنتاج، كالرهبان

 وسطي  اإلسالم في األخالق: خامسا  
واسسووووم وسوووط فوووي او وووو  بوووي  نووووة المثووواليي  الوووذي  ت يلووووا اسنسوووا  موكوووا ْو  وووبه 
موك، فولعوا له م  القيم واآلداب ما ل يمك  له، وبي  نووة الوواقعيي  الوذي  حسوبوع حيوانوا ْو 

فأول ك ْحسونوا الظو  بوال طرة اسنسوانية فاعتبروهوا  ،ي  بهكالحيوا ، فأرادوا له م  السلوك ما ل يل
 يرا محلا، وهملق ْساقوا بها الظ ، فعدوها  را  الصا، وكانت نظرة اسسوم وسطا بي  ْول ك 

 .وهملق
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فاسنسووا  فووي نظوور اسسوووم م لووو  مركووب فيووه العقوول، وفيووه ال ووهوة، فيووه نريوو ة الحيوووا ، 
مووا ك ووورا نجوودي ، وتهيووأ ب طرتووه لسوولوكلل ى  دء وروحانيووة الموووك، قوود ه وو  فيووه ،السووبيلي ،  مووا  وواكرا وا 

ٹ  ٹ  ڤ  چ : ومهمتووه جهوواد ن سووه وريالووتها حتووى تت كووى ،اسووتعداد لل جووور اسووتعدادع للتقوووى

 (5، 7،8:ال ووووومأ) چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

اسووتطال المسووولمو  ْ  يقيموووا دولوووة،  وعنوودما جووواق اسسوووم ْوذعووو  العوورب ومووور الوودي  وسووولطانه،
ويبنووووا كيانوووًا واحووودًا ذا نسووويج قواموووه اسيموووا  والعمووول، ويرسوووي نظاموووًا عقيوووديًا وسياسووويًا واقتصووواديًا 

 .( )وت ريعيًا يتسم بالواقعية والعتدال، ويعتمد الوسطية والتوا   في حكم الحياة
لقسوط بوي  النواأ، كموا قورر ذلوك وقد جاقت اوديا  السوماوية لتقويم التووا   فوي الحيواة، وا

القره  الكريم، ولك  ْتباعها سرعا  ما حرفوها وبدلوا كلمات از، ف قدت بذلك وظي تها في الحياة، 
 .ربانية المصدر: حي  فقدت مي تها اوولى وهي

لهووذا، لووم تقوودم اوديووا  السووابقة قبوول اسسوووم حووو لهووذع الم ووكلة، فقوود كووا  اليهووود الووذي   
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ :اورض يميدو  ال رديوة، بت كيورهم وسولوكهم القوا م علوى اونانيوةت رقوا في 

كما سجل عليهم  (٠٩٠: النسا ) چې  ې  ې  ې    ىى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
 .القره  الع ي 

وجاقت المسيحية ْيلا تهتم بنجاة ال رد قبل كل  يق، تاركوة  وأ  المجتموس لقيصور، ْو 
ْعوط موا لقيصور : ظواهر موا يحكيوه اسنجيول عو  المسويح، حوي  قوال على اوقل، هذا موا ي هوم مو 

 !!(2)لقيصر، وما ز ز
لءم ال كر اسسومي م  النحرافات التي صاحبت ال كر الب ر ، وهذع اومة الوسوط  وقد س 

 ذ كوووا  النظووام العووالمي قووا م علوووى . ككانووت تمثوول التحوود  اوكبوور للنظوووام العووالمي السووا د يوووم ذا
وقهوور ال ووعوب، فجوواق اسسوووم ليعوودل ميوو ا  الحيوواة، فأعوواد للمظلووومي  حقوووقهم، معتموودًا  السووتبداد

 .(3)بذلك على نهٍج وسطي بي  ال رد والدولة
الموا ي  القسط بي  ال رد والمجتموس، ْو بوي  ذا كله، نعلم كيف ْقام اسسوم وبالت ريس والتربية وبه 

بي  ْ  نظام اسسوم ل يعد في المذاهب ال ردية، كما ال ردية والجماعية في حياة اسنسا ، كما نت
ل يحسب في المذاهب الجماعية، ذلك ونه ْ ذ م  كل منهما  ير ما فيه، كما تن ع عو   ور موا 

                                                 
 .19وم، صمد ل لمعرفة اسس: انظر  
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فيوووه، فقووود اعتووورف بوووال رد وبوووالمجتمس، وقووورر لكووول منهموووا حقوقوووه بالعووودل، ْول موووه واجبوووات تقابلهوووا 
 .( )هو التوا   الذ  ا تص به هذا اسسوم: توهذع هي الوسطية، وا     ت قل. بالمعروف

وقوود كووا  هنوواك  جمووال بووي  المست وورقي  علووى ْ  العووالم اسسووومي يعوويش ْ مووة عميقووة، " 
حلارية وحياتية وثقافية، هذع او مة فتحت الطري  ْمام المد اسسومي الوسطي، وساعدت على 

كوار والمعتقودات او ورى، ونوه منسوجم تعاظمه، باعتبار اسسوم الوسطي بديل لألمة ع  كل اوف
الْرسوومالي : مووس هويووة اومووة وتاري هووا وثقافتهووا، وذلووك بعوود ف وول النموووذج ال ربووي العلموواني ب ووقيه

وال تراكي، في تحقي  مقومات النهوض للعرب والمسلمي ، وف ل ْنظمة الحكم التي حكمت بعود 
 .(2)"يةالستعمار في حل او مات السياسية والقتصادية والثقاف

 .شمول اإلسالم: طلب الرابعالم
 ل ولووووس فيووووه التوجيهووووات  اسسوووووم الووووذ   وووورعه از لووووم يوووودل جانبووووًا موووو  جوانووووب الحيوووواة

حتى    ْطول "، فهو بطبيعته  امل لكل نواحي الحياة، مادية وروحية، فردية واجتماعية، المثالية
 .(3)"لديو هية في كتاب از ْن لت في  أ  م   مو  الدنيا هو كتابة ا

هووو ديوو  لجميووس النوواأ فووي اورض  لووى قيووام محموود ديوو  اسسوووم الووذ  بعووث از بووه و 
ل بجوونٍأ دو  السواعة وانتهوواق الحيوواة الوودنيا، فهووو رسووالة للعووالم كلووه، ولوويأ  اصووًا بووالعرب مووثًو، و 

قوال  :جوابر بو  عبود از قوالفعو  . لبيض والسود، واوحرار والعبيوده ر، بل هو للعرب والعجم، وا
 ،الرعووب مسوويرة  ووهرنصوورت ب :ْعطيووت  مسووا لووم يعطهوو  ْحوود موو  اونبيوواق قبلووي" :رسووول از

ْوحلووت لووي  ،ْويمووا رجوول موو  ْمتووي ْدركتووه الصوووة فليصوول ،وجعلووت لووي اورض مسووجدا وطهووورا
 (1)"وكا  النبي يبعث  لى قومه  اصة وبعثت  لى الناأ كافة ْوعطيت ال  اعة ،ال نا م

هووذا ربنووا يقوورر و  ،اللووو  ر، ْو تميوو  بسووبب الجوونأ ْودي  اسسوووم لوويأ فيووه  ووعب م تووافوو
ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    چ : بقولووووووهيوووووو ة م اطبووووووًا نبيووووووه هووووووذع الم

ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ   ڭ        ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   

محموودا ع وجوول ث از ْ  بعوو ( 9 : اوعووراف)چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   
ويقوول عوو   .(9)واوحاديوث الصوحيحة الكثيورة فوي هوذا المعنوى م وهورة،  لوى اوحمور واوسوود 

                                                 
 .18مد ل لمعرفة اسسوم، ص: انظر  
، الطبعة اوولى، دار نهلة مصر للطباعة والن ر  2الصحوة اسسومية في عيو  نربية، محمد عمارة، ص 2

 . م557 والتو يس، 
، الطبعة الثالثة، مكتبة وهبة، 9ية للعاملي  ل،سوم، يوسف القرلاو ، صنحو وحدة فكر ..  مول اسسوم 3

 .م2003-هو123 جمهورية مصر العربية، 
 .138: جعلت لي اورض مسجدا وطهورا ، حديث رقم: باب قول النبي: صحيح الب ار ، كتاب الصوة، باب 1
 .370، ص2ت سير، ال وكاني، جوفتح القدير الجامس بي  فني الرواية والدراية م  علم ال: انظر 9



48 

 

أي  چۓ   ۀ  ہ  ہ            ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ۓ  چ    لوجوووو

)وما أ سلناك إال للناس كافة أي عامة
٠
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ   ويقول ع  وجول  )٢٢: سبأ) .(

العالمي  اسنأ والج  مم   سيجم المراد بالعالمي و" (٠: الف قا ) چۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  
 .(2)" لى يوم القيامةوجاق م  بعدع  عاصرع 
دولوة ووطو ، ْو عقيودة وعبوادة، ا، فهوو فاسسوم نظام  امل يتناول مظواهر الحيواة جميعو"

حكومووة ْومووة، وهووو  لوو  وقوووة، ْو رحمووة وعدالووة، وهووو ثقافووة وقووانو ، ْو علوومد وقلوواق، وهووو مووادة 
وثوووروة، ْو كسوووب وننووواق، وهوووو جهوووادد ودعووووة، ْو جووويشد وفكووورة، كموووا هوووو عقيووودة صوووادقة وعبوووادة 

 .(3)"صحيحة سواًق بسواق
سسوم كافة مناحي الحياة، فالصوة والصيام وال كاة ولهذا تناولت اوحكام الت ريعية في ا

وكووذلك الحوودود والتع يوورات  (1)والحووج فووي اومووور التعبديووة، والقصوواص فووي القووواني  الجنا يووة مووثو
 .والعقوبات
ا   رميوووة الصووووورة الكليوووة ل،سوووووم وبيوووا  معنووووى  ووومول اسسوووووم هوووو موووو  اللووووروريات و "

العقيودة اسسوومية، والتوي م بنواق متكامول اوركوا ، يبودْ ب، فاسسوووالواجبات وليأ م  التحسينيات
ومو  هوذع الوحدانيوة  -ربوبيًة ْولوهيًة ْوسماًق وصو ات  -تقوم على التوحيد ال الص ز ع  وجل 

 ينطل  المسلم واثقًا مطم نًا لعبادة رب يستح  العبادة، ، سلملقة التي يمم  بها اسنسا  المالمط
و وورى، فتووأتي ْحكووام المعوواموت الدا ليووة وال ارجيووة، الدا ليووة كووال واج وموو  ثووم تووأتي ال طوووات ا

والطووو  والحوودود، لتحمووي المجتمووس موو  الم وواكل الدا ليووة، وال ارجيووة كالجهوواد لحمايووة المسوولمي  
 .(9)"م  او طار ال ارجية

.  ووةلاة الم تالنصوووص الت ووريعية فووي مجووالت الحيوو بووالكثير موو  القووره  الكووريم يعووج ولهووذا
گ    گ  گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ  :يقوووول تعوووالى  وووي القصووواصف

                                                 
ه ام سمير : الجامس وحكام القره ، محمد ب  ْحمد ب  ْبي بكر ب  فر  القرطبي ْبو عبد از، تحقي : انظر  

 .م2003-هو123 ، ، الطبعة اوولى، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، 261، ص1 الب ار  ، جو
ظيم والسبس المثاني،  هاب الدي  محمود اب  عبداز الحسيني اولوسي، رو  المعاني في ت سير القره  الع 2
 .م588 -هو108 ، الطبعة الثانية، دار  حيار التراث العربي، جمهورية مصر العربية، 25، ص1 جو
-هو100 ، الطبعة العا رة، دار الدعوة، جمهورية مصر العربية، 3مجموعة الرسا ل، حس  البنا، ص 3

 .م580 
، الطبعة اوولى، دار ثابت للن ر والتو يس، القاهرة، 21الدولة في اسسوم،  الد محمد  الد، ص :انظر 1

 .م 58 -هو 10 
، الطبعة 90 ، ص6، جعلي ب  نايف ال حود، الحلارة اسسومية بي  ْصالة المالي وهمال المستقبل 9

 .هو2000اوولى، دار الجيل، الرياض، 
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  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ڳڳ   ڳ

ٴۇ  ۋ   ۋ  چ     ( )وفووووي الوصووووية  (٠٥٢: البقرررر ة) چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  

: بق ةال) چائ  ەئ  ەئ  وئ    ائۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ى

ناهيوة ْفرد صدر سورة النساق وه رها في بيا  ْحكام المواريوث بدقوة متقد ف (2)وفي الميراث (٠٢١
  ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳ چ: كووا  منهوواقوود و ، لووم يسووب   ليووه قووانو  ب وور 

ھ  ے  ے  ۓ    ھہ  ہ    ہ  ھ    ھ  ہڱ  ں              ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ

  ائې  ې        ې  ې     ى  ى   ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۆڭ  ۇ  ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ         

جئ  حئ    یی  ی  ی  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ     ىئ  ۆئائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ :وفي المهر (٠٠:  النسا ) چمئ       ىئ  يئ  جب   

ڄ      ڄڦ  ڦ  ڄچ :بووي  اليتوويم والوووليوفووي العوقووة  (٤: النسررا ) چھ  ے  ے    ۓ  ۓ  ڭ  

ٱ  چ :وفووووووووووووووي التجووووووووووووووارة، چڇ      ڇ  ڇ  ڍ       ڍ    ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڃ  ڃ

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ    ٺٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

چ  چ     ڃڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ

ڱ  چ  :وفوووي المعاهووودات السياسوووية) ٢٥٥: البقررر ة) چڍ  ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ  ڇ

ونيور هوذع  .( ٥٢: األنفال) چھ   ھ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  
نما اكت ينا بذكر اآليات السابقة على سبيل المثال ل الحصر  .اآليات، وا 

 
مكل وي ، فوو ي لوو فعول وو  ال ريعة اسسومية  املة، فَّنها حاكمة على جميس ْفعوال ال 

كموا قورر ذلوك اوصووليو  . ول واقعة م  الوقا س  ل ولها فيها حكوم مو  اوحكوام ال ورعية ال مسوة
وو  از ع وجول هوو  وال  اسنسوا  ". (3)وال قهاق م  كول الطوا وف والموذاهب المنتسوبة  لوى الملوة

 .لجميس مناحي الحياة ولهذا جاق اسسوم  اموً (. 1)"فهو وحدع م   يعلم بالذ  يصلحه

                                                 
 .12 ، صمد ل لدراسة اسسوم: انظر  
 .12 المرجس الساب ، ص 2
 .11 مول اسسوم للقرلاو ، ص 3
، الطبعة السابعة، دار ال رو  للن ر والتو يس، القاهرة، 38اسسوم وم كوت الحلارة، سيد قطب، ص 1

 .م582 -هو102 
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: وقوود دل علووى هووذا ال وومول القووره  والسوونة، فقوود قووال تعووالى م اطبووًا رسوووله عليووه السوووم
أي مررا " (85: النحوول) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

لكوول مووا  بيانووًا تاموواً وبينوواع  (٠)"ت كنررا فررق القرر آ  مرر  شررق  مرر  أمرر  الرردي  إمررا تف رري  أو إجمرراال
فبيان وه فوي  " ويق "كول موا ي سوّمى : ْ  . ت سوّمى جونأ اوجنواأ " يق" وكلمة"  ، يحتاجه اسنسا

 .(2)"كتاب از تعالى
 توورك ْموورًا مووا توورك  ووي ا يقربنووا موو  از ع وجوول  ل ْومرنووا بووه، ول وقررد تبررت أ  النبررق

يبعدنا ع  از  ل ونهانا عنه، حتى تركنا علوى المحجوة البيلواق، ليلهوا كنهارهوا ل ي يو  عنهوا  ل 
 .هالك

وال كوور اسسووومي عنوودما يتصووف بال وومول، فووَّ  هووذا يعنووي ْنووه ينظوور  لووى السياسووة مووثًو " 
هيمهوا  نموا تتوأثر سولبًا كج ق م  كل متكامل، تت اعل فيه اوج اق فتمثر وتتأثر، و  السياسة وم ا

يجابًا باوولال الدينية والقتصادية والجتماعية والن سية، كما ْ  الت وريس السياسوي الوذ  و جود  وا 
فووي القووره  الكووريم لووم يكوو  من صووًو ول متموواي ًا عوو  الت ووريس الجتموواعي والسياسووي والقتصوواد ، 

 .(3)"حي الم تل ةوهكذا ي تلف الت ريس اسسومي ع  ْ  فكر ي صل بي  النوا
فال كر اسسومي يمم  بتكامل وحداته وعناصرع الم تل ة، والتقا ها على الهدف اوساأ " 

فووي ال كور اسسووومي هووو  لل كور، وهووو بنواق   صووية ال ورد وبنوواق المجتمووس، ْوبور  مميوو ات التكامول
التلوووارب ْو ا مووو  التعوووارض و بوووي  تيوووارات الوحووودات الم تل وووة واتجاهاتهوووا، بحيوووث يحميهووو التووووا  
ومرجوس ذلوك ْ  ال كور اسسوومي يقووم علوى ال ومولية، فيجموس بوي  الودي  والودنيا، والعقول  الت لف،

 .(1)"والقلب، والعلم والدي  والرو  والمادة
وال ووف ال ربووي المعاصوور موو  اسسووم متمثوول فووي القوودرة الذاتيوة ل،سوووم والكامنووة بقدرتووه  

اقبوة، حتوى وا   بودا واقوس المسولمي  اليووم بصوورة نيور ل قوة، على اسجابة على ْسو لة الحيواة المتع
ف ي حي  ْ  اويدلوجية اسسومية قد "وهذا ما يعترف به وي اف منه في هٍ  واحد م كرو ال رب، 

يرا  والسودا  فوي  لو  دولوة حديثوة تسوتطيس ْ  تملوك ولق  وعبها، وت ودم  ف لت في ْف انستا  وا 
 .(9)"ة او رى، فَّ  الدي  اسسومي لم ي  للتكو  نموذجًا لألمم اسسومي

                                                 
 .61 ، ص2فتح القدير الجامس بي  فني الرواية والدراية م  علم الت سير، جو  
 .9009، ص ، جوت سير ال عراو  2
 .م557 العرا ، -، الطبعة اوولى، دار الر يد، ب داد32ال كر العربي اسسومي، جهاد تقي صاد ، ص 3
 .15 اسسوم في مواجهة ال كر ال ربي للراو ، ص 1
: بوكان ، ترجمة. موت ال رب، ْثر ال ي و ة والسكا  وموتهم ون وات المهاجري  على ال رب، باتريك جيه 9

 .م2009-هو129 ، الطبعة اوولى، مكتبة العبيكا ، المملكة العربية السعودية، 223حمود التوبة، صمحمد م



51 

 

   الحلارة المعاصرة تجد ن سها في موقٍف صعب ونها ل تو منا، لقد ْن  ت دو  ْيوة  
معرفووووة بطبيعتنووووا الحقيقيووووة،  ذ ْنهووووا تولووووديت موووو   يووووالت الكت ووووافات العلميووووة و يووووالت النوووواأ 

 .( )ْووهامهم، ونظرياتهم ورنباتهم
ذا كانووت الب ووري  ة ظلووت مأسووورة فووي العقوودي  او يووري  لنظووريتي  ب ووريتي  همووا النظريووة وا 

الْرسمالية والنظرية ال تراكية، فَّ   وصها م  نير الممك  ْ  يأتي مو  طريوٍ  ْو مو  مصودٍر 
سوى اسسوم، و  ْيا م  النظرتي  لم ت لح في التعامل مس اسنسا  كما ينب ي، فكوهما تعاملت 

 تتصوووف بال ووومول  طوقوووًا، هوووي النظووورة القتصوووادية، ْوهملوووت الجوانوووب معوووه مووو  نظووورة قاصووورة ل
او رى، الروحية والجتماعية والن سوية، لقود ارتكوب المجتموس العصور  نلطوة جسويمة فوي الجانوب 
الجتمووواعي موووثو، وذلوووك باسوووتبداله تووودريب اوسووورة بتووودريب المدرسوووة اسوووتبداًل تاموووا، ولهوووذا تتووورك 

انة حتووووووى يسووووووتطع  النصووووووراف  لووووووى ْعموووووواله  ْو مطووووووامعه  اومهووووووات ْط وووووواله  لوووووودور الحلوووووو
الجتماعيوووة، ْو هوايووواته  اودبيوووة وال نيوووة، ْو ارتيووواد دور السوووينما، وهكوووذا يلووويع ي ْوقووواته  فوووي 
الكسوول،  نهوو  مسوو ولت عوو  ا ت وواق وحوودة اوسوورة واجتماعاتهووا التووي يتصوول الط وول فيهووا بالكبووار، 

 .(2)فيتعلم منهم ْمورًا كثيرة
سسوووم يموونح المسوولم ارتياحووًا وطمأنينووًة ل يجوودها المووواط  ال ربووي، و  المووواط   وومول ا 

ال ربي  ذا ْراد ْ  يبحث ع  حلول لم واكله القتصوادية، فَّنوه سويتوع بوي  ا وتراكية كوارل مواركأ 
ذا بحث ع  حلوٍل لم اكله الجتماعيوة فَّنوه سويجد ن سوه نهبوًا لجملوة مو   وْرسمالية هدم سميث، وا 

  والت ريعات الجتماعية التي قد تنجح في ْ   يق  ل في تكوي  ْسرة ينتمي ْفرادها  لى القواني
بعلهم البعض، ْما على الصعيد الن سي والروحي فَّ   حساأ الموواط  ال ربوي بالع لوة والوحودة 
سوويت اقم بووي  جنسووية فرويوود ودونيووة دارو ، بينمووا المسوولم فَّنووه سوويجد اومووا  والسوووم والطم نوووا  

 .(3)نتما ه لدي  لم يترك له سماًل  ل ومنحه  جابة عنه،  نه الدي  اسلهي الح با
 .للفطر  اإلنساني    اإلسالمموافق: المطلب الخامي

ال وو ، : ت ووق ، فووال طر: ال طوورة موو  فطوور ال وويق ي طوورع فطوورا فووان طر، ْ   ووقه، وت طوور
ْ  ": انشرقت، وفرق الحرردي أي ( ٠:االنفطرا ) چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  چ  :وفوي التن يول قولوه تعوالى

 .(9)ْ  تت ق . (1)"كا  يقوم م  الليل حتى تت طر قدماع النبي 
                                                 

 .   اسسوم وم كوت الحلارة، ص: انظر  
 .9  المرجس الساب ، ص: انظر 2
، ، الطبعة الثانية، دار قتيبة للطباعة والن ر والتو يس، بيروت 38نظام اسسوم، وهبة ال حيلي، ص: انظر 3

 .م553 -هو3 1 
 .1837 نا ْرسلناك  اهدا ومب را ونذيرا، حديث رقم : صحيح الب ار ، كتاب الصوة، باب 1
 . 20، ص8لسا  العرب، جو: انظر 9
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ف وواطر ) ٠: فرراط ) چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ۆ  چ وفطوور از ال لوو  ْ   لقهووم، 
وعليوووه فأصووول كلموووة فطووور يرجوووس  لوووى الت وووق  والبتوووداق ، ( )  السوووماوات واورضهنوووا بمعنوووى  وووال

نير مكتسب بوتعلم مو   ْمروهي ، ترتبط مس ال ل  م  بدايته ونهاوسميت ال طرة فطرة "، وال ل 
موو  نيور تعلووم مكتسوب بوسووا ل اكتسواب المعرفووة مو  سوومس  اسنسوا وكول عموول يقووم بووه ، اآل وري 

كلمووة ال طوورة هووي موو  الكلمووات و  .(2) "فطوور  ْموورموو  بوواقي الحووواأ هووو وبصوور وفووماد ومووا يتبعهووا 
ال ويق دو  الحاجوة   دراك بمعنوىجردت تكوو      فَّنهاالتي ي تلف معناها با توف است دامها 

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  چ      :قوووووال تعوووووالى. اآل وووووري لتعلمووووه مووووو  

ْ  "( ١١: ال وم) چائ  ەئ  ەئ        ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ       
 ( 3)"لقووة اللّوه التووي  لوو  النواأ عليهووا ، فقوود جعلهوم ب طوورتهم جووانحي  للتوحيود وموووقني  بووهال مووا  ء 

بوول اسنسووا  عليووه فووي ْصوول ال لقووة موو  او ووياق الظوواهرة والباطنووة، تلووك وعليووه فووال طرة  هووي مووا ج 
اس وووول بهوووا ْو م ال تهوووا  روًجوووا عووو   او وووياق التوووي هوووي مووو  م قتلوووى اسنسوووانية، والتوووي يكوووو 

 فوَّذا ،حودْدو  تود ل  اسنسوا هوي موا يجبول عليوه و  ، اسنسانية،  ما  روجًا كليًا ْو  روجوًا ج  يواً 
بما  ْنكرهاولو  اسنسا ل ينتهي دور ال طرة بل تكو  م رو ة في قلب  ْم ْو ْبم   اوهلتد ل 
كول : "، ف وي الحوديثا ي والف وحدانيوة از ووجوودعو مو  تعلويم موْتنصوير  ْوم  تهويود  ْبواعنيرع 

مولود يولد على ال طرة فأبواع يهودانه ْو ينصرانه ْو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى 
 (1)"فيها جدعاق

   العقيوودة اسسووومية ليسووت نريبووة عوو  ال طوورة السووليمة ول مناقلووة لهووا ، بوول هووي علووى 
 ذ     ووال  اسنسووا  العلوويم بحالووه هووو  ًا،نريبوو ولوويأ هووذا بوواومر ،وفووا  تووام وانسووجام كاموول معهووا

الووذ   وورل لووه موو  الوودي  مووا يناسووب فطرتووه التووي  لقووه عليهووا، والواقووس  وواهد علووى موافقووة ال طوورة 
للعقيوودة اسسووومية القا مووة علووى اس وووص ز وحوودع ، فمووا ْ  يصوواب اسنسووا  بلوور تعجوو  ْمامووه 

از تعالى في تذلل و لول ، ويستو  فوي ذلوك الكوافر والمومم  ، بول القوى المادية  ل ويلجأ  لى 
حتوى الط وول الصوو ير فَّنوه لووو توورك علووى حالوه دو  ْ  يوومثر عليووه والووداع ْو البي وة موو  حولووه لن ووأ 

لها ل يعبد سواع  .معتقدا باز تعالى ربا وا 

                                                 
 .00 ، ص9ت سير القره  العظيم لب  كثير، جو: انظر  
، الطبعة 86 ص منهج الستدلل على مسا ل العتقاد عند ْهل السنة والجماعة، عثما  ب  علي حس ، 2

 .م553 -هو3 1 الثانية، مكتبة الر يد، الرياض، 
، الطبعة اوولى،  ركة مكتبة ومطبعة مصط ى البابى 16، ص ت سير المراني، ْحمد مصط ى المراني، جو 3

 .م588 -هو108 الحلبي ْوولدع، مصر، 
 .389 صحيح الب ار ، كتاب الجنا  ، باب الحل  والجلوأ في المسجد، حديث رقم  1
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سووووتمد هووووذع ْهووووم ممي اتهووووا، وهووووي ت اسنسووووانية موووو  لل طوووورة اسسووووومية موافقووووة ال ووووريعةو " 
التوي ْن لهوا   ورا سوهذا ل يعني ْ  نيرع مو  ال ال اصية م  الرسالة ن سها، فاسسوم دي  ال طرة،

محدودة ومحصورة في ال ما  والمكا   ولذلك جاقت   را سموافًقا ال طرة، لكنها كانت از لم يك  
رفووت حسووبْهلهووا فووي  مووانهم ومكووانهم و  موافقتهووا لل طوورة محوودودة فووي موافقتهووا ل طوورة ، نيوور ْنهووا ح 

 .وبدلت
لك  رسالة اسسوم ال الدة التي ارتلاها از ل لقه حتى قيوام السواعة، ولوذلك جواقت     

 ريعته  عجا ية في موافقتها لل طرة، في تناسب وتنانم ال طرة على امتوداد ال موا  والمكوا  وتنوول 
 . ( )"او  اص واوحوال

رية، العلوويم بموا يصولحها وموا يصوولح لهوا، وهوو منوو ل هوو  ووال  ال طورة الب و از تعوالىفو   
ۅ  ۅ  ۉ      ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ  هووذا الوودي ، ن لووه علووى علووم

 وكلموا مور الو م ،  وتقلبوت الب ورية فوي الونظم الجاهليوة بعيوًدا عو  مونهج( ١١: ال وم) چۉې  ەئ  
تياجهووووا ال ووووديد لهووووذع ال ووووريعة الربانيووووة از فأصووووابتها اللووووطرابات والنحرافووووات، تبووووي  موووودى اح

 . ال الصة
لقد  ل  از في ال طرة اسنسانية مجموعة م  الدوافس تعي  اسنسا  على القيام بأمر "    

ك  از في هذع الحياة وتلم  سوم القطيس اسنساني كلوه، كودافس الطعوام وال وراب والملوبأ والمسو
ثبات الذات ة هذع الدوافس ولروريتها، لكنها تصبح محل  طورة  ذا ومس ْهمي، والجنأ والتملك وا 

 .(2)"تركت بو لابط يلبطها ْو قاعدة سوية تحكمها وتنظمها
واسسوم هو ال ريعة الوحيودة الباقيوة والتوي تراعوي الجانوب ال طور  فوي اسنسوا ، ويتجلوى 

 :ذلك في ْمور عدة
 الجانب التعبدا: أو    

سا  المتعلقوة بالجانوب الروحوي، فهوو يقوف كحود فاصول بوي  فاسسوم جاق ملبيًا ل طرة اسن
اليهودية التي ترك  علوى الجانوب المواد  وتهمول الجانوب الروحوي، وبوي  الرهبانيوة النصورانية التوي 

 .ترك  على الجانب الروحي وتهمل الجانب الماد 
حوي ْثورًا، ف ي ال ريعة اليهودية تتجلى الن عة المادية بولو ، فو تكاد تجود للجانوب الرو "

ول تسمس للووا ل الوديني ذكورا، ول تقوْر كثيورًا ول قلويًو عو  يووم القياموة واليووم اآل ور والجنوة والنوار، 

                                                 
 .79اسسوم وم كوت الحلارة، ص  
 .76، صالساب مرجس ال 2
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وهوذا موا يبودو ْثورع فوي اليهوود والوحًا وجليوًا،  ذ ي لوب علوى  .( )"فهذع في ْس ار التوراة نير واردة
 .اليهود الج س والطمس والنظرة المادية لأل ياق

فووي التوووراة مووا يوجوود فووي القووره  بكثوورة موو  التعلوويوت او وقيووة للت ووريس اآلموور  ول يوجوود" 
 ( ٢١٢: لبق ةا) چں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  :الناهي، مثل قوله تعالى

ی  جئ  حئ  مئ  چ :مترل قولر  تعرال  (٢)"وال توجد األجزيرة األخ ويرة وال وحيرة المبتوترة فرق القر آ 

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ :وقولر  تعرال ( ٥: الطر  ) چمب  ىب    ىئ  يئ       جب  حب  خب 

ول يبوودو هووذا نريبووًا، و   ."(٥٠: األحررزا ) چڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
جانب الماد  لأل ياق، فهم ل يلت و   لى الجوانب المعنوية ْو الروحية، اليهود قومد ي لب عليهم ال

 .ق  فيه مصالحهم ل بالقدر الذ  يست يدو  منه وتتح
التّبتّوووول والّتعبووووّد، ولوووو وم : نلووووو فووووي ديوووونهم فابتوووودعوا الرهبانيووووة، وهوووويفقوووود النصووووارى  ْمووووا"

گ    گ  گ    چ: ، كموووا قوووال از تعوووالى"الّصووووامس، وعووودم ال وووروج منهوووا، رهبانيوووة ابتووودعوها

ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ   ہ  ہ  

تصوور لهوم عو  نايوة وجوودهم، ْو  اي  لوو فالنصرانية تعلم الناأ ْ   (٢٥: ديدالح) چہ  ھ  
هم وهوووم يحسوووبو  ْنهوووم يحسووونو  ، فتلووول ْعموووالنايوووة وجوووودهم فوووي الحيووواة بصوووورة نيووور صوووحيحة

العتقوواد بت اهووة الحيوواة الوودنيا  لووى درجووة فتووأمرهم بتصووور هووذع ال ايووة علووى نيوور حقيقتهووا، ف، صوونعاً 
از لهوا، وال لوو فوي تهوذيب الون أ الب ورية  لوى حود التلويي  والتعوذيب،   سقاط القيموة التوي جعلهوا

وهووذا مووا ْدى  لووى   (3)."مووس صوورف النظوور عوو  عمووارة الكووو  التووي هووي جوو ق موو  ال ايووة العظمووى
ظهور العلمانية في ال رب،  ذ وجد ْصحاب العقوول النيورة مو  ال وربيي ، ْ  الكنيسوة تكوبح جموا  

 .يدد للقدرات الكامنة في ن وأ الجماهيرابداعاتهم، ْونها عاملد مق
ومووا الرهبانيووة التووي عرفهووا النوواأ منووذ القوودم  ل تطبيوو  عملووي للتصووور السوولبي ال وواطئ "

ومس ْ  الرهبانيوة بدعوة ب ورية م وتركة ، بطبيعة اسنسا  ومهمته في الوجودالذ  ن أ ع  الجهل 
ْسوووبابًا بوووار ة تلوووافرت علوووى  يجادهوووا بوووي  ْديوووا  عديووودة، نوحوووظ ْ  للرهبانيوووة النصووورانية ظروفوووًا و 

                                                 
 .2 مد ل لدراسة ال ريعة اسسومية، ص  
 .3 المرجس الساب ، ص 2
، الطبعة اوولى، 261، ص2 عانة المست يد ب ر  كتاب التوحيد، صالح ب  فو ا  ب  عبد از ال و ا ، جو 3

 .م2002-هو123 ممسسة الرسالة، بيروت، 
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ولم تك  الرهبانية والنظام  ،العصور وتنميتها، حتى ْصبحت ْبر  مظاهر الدي  الكنسي على مر
 .( )"الديني السلبي هذا  ل مصادمة لل طرة

 النيم ا جتماعي : ثانيا  
ث عو  از  ال  اسنسا  وهو ْعلوم بالتوالي بالوذ  يصولحه، وكوم تعبوت الب ورية وهوي تبحو

 .التريا  لم اكلها الجتماعية، فكم للت ْوللت
فبي  الْرسمالية التي تعظم ال رد على حساب الجماعوة، وبوي  ال وتراكية التوي تل وي ال ورد 
لصالح الجماعة، جاق اسسوم م  قبل متوافقًا مس فطرة اسنسا ، مهتمًا بال رد جاعًو  ياع ْهم م  

( 2)"م الكعبة حجرًا حجرًا ْهو  عند از م  س ك دٍم امرٍق مسولملهد: "الكعبة الم رفة، ف ي الحديث
لك  دو   همال وهمية الجماعة  طوقا، فهذا ال ورد لوه الوذ  لوه وعليوه الوذ  عليوه، فكينونتوه جو ق 
موو  كينونووة مجتمووس قووا م عليووه وعلووى سووواع موو  ْفووراد المجتمووس، وموو  ْجوول الجماعووة علووى ال وورد ْ  

 .اورحام، ْو  يمد  كل ح  عليه وي دم الجماعة يتصد  ْو  يقاتل ْو  يصل
والنظريتووا  ال ووتراكية والْرسوومالية كوهمووا جاقتووا متعارلووتا  مووس ال طوورة اسنسووانية، ذلووك 

ْصوابا ْنهما لم ينظرا  ل لجانوب واحود مو  جوانوب اسنسوا  هوو الجانوب القتصواد  فقوط، وليتهموا 
 .في نظرتهما لهذا الجانب

فووي الما ووة موو  مرلووى الموود  اومريكيووة الكبوورى يعووانو  3  ثمانيووة لقوود ْكوودت  حصووا ية ْ"
ْمرالووا ناتجووة عوو  اوعصوواب، موو  ناحيووة ْو ْ وورى، ويقووول علموواق الوون أ الحووديث ْ  موو  ْهووم 

الكراهية والحقود والجريموة وال ووف واسرهوا  واليوأأ والترقوب وال وك : جذور هذع اومراض الن سية
هووذع اوعووراض تتعلوو  مبا وورًة بالحيوواة المحرومووة موو  اسيمووا   واوثوورة والن عوواج موو  البي ووة، وكوول

 .(1)"باز
اسيموووا  بوووواز يموووونح اسنسووووا  يقينووووا جبووووارا حتووووى يسووووتطيس مواجهووووة ْعتووووى الم ووووكوت و  

 .والصعاب، فهو يجاهد في سبيل هدٍف ساٍم ْعلى، وي ض بصرع ع  اوهداف الدني ة القذرة
ًا هوووو ْسووواأ كووول او وووو  الطيبوووة ومصووودر قووووة العقيووودة،    اسيموووا  بووواز يعطوووي اسنسوووا  محركووو"

 نهوا قووة محركوة عظيموة ل ت وو    بوأ  ميو ا ، : "العقيدة التي عبر عنها السير وليام ْوسوور بقولوه

                                                 
، الطبعة السابعة، مكتبة اسيما ، 91 ماذا  سر العالم م  انحطاط المسلمي ، ْبو الحس  الندو ، ص  

 .م588 -هو108 المنصورة، 
صححه اولباني في )5 26:الت ليظ في قتل المسلم ظلما، حديث رقم: سن  النسا ي، كتاب الك ارات، باب 2

 (099 السلسلة الصحيحة، حديث رقم 
 (3 حا ية كتاب ح ارو القبور، ص. )م558 اسحصا ية في العام كانت  3
 .3 الحلارة التي تح ر ل،نسانية قبرها، روجيه نارود ، ص: ح ارو القبور 1
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وهوذا مووا ي تقوودع ال وورب، فيوودفس ثمنوه تلقا يووًا عبوور هووذع اومووراض  .( )ول يمكو  تجربتهووا فووي المعاموول
 .الجتماعية التي تعص ه به

حووي  تكووو  هصوورة التجمووس اوساسووية فووي المجتمووس هووي العقيوودة والتصووور وال كوورة وموونهج الحيوواة، "
يكووو  هووذا كلوووه صووادرًا موو   لوووٍه واحوود تتمثووول فيووه السوويادة العليوووا للب وور، ولوويأ صوووادرًا موو  ْربووواب 
ْرلووية تتمثوول فيهووا عبوديووة الب وور للب وور، يكووو  ذلووك التجمووس ممووثًو وعلووى مووا فووي اسنسووا  موو  

الوورو  وال كور، فأمووا حوي  تكووو  هصوورة التجموس فووي المجتموس هووي الجونأ واللووو  والقوووم :  صوا ص
رض ل تمثووووول ، وموووووا  لوووووى ذلوووووك مووووو  روابوووووط، فظووووواهر ْ  الجووووونأ واللوووووو  والقووووووم واو...واورض

ال صووا ص العليووا ل،نسووا ، فاسنسووا  يبقووى  نسووانًا بعوود الجوونأ وللووو  والقوووم واورض، ولكنووه ل 
 .(2)"الرو  وال كريبقى  نسانًا بعد 

اسسوم يملك ْو يحل لنا م كوتنا اوساسية، ويمنحنا عدالوة اجتماعيوة  واملة، ويردنوا  لوى عودل  
فووي الحكووم، وعوودل فووي المووال، وعوودل فووي ال وورص وعوودل فووي الجوو اق، وعليووه فهووو اوقوودر علووى حوول 

، ْقودر مو  م اكل الب رية، وهوو ْقودر علوى العمول فوي بودنوا مو  كول موذهب ه ور مو  بواب ْولوى
ْ  مبووودْ نحووواول اسوووتعارته، عووو  طريووو  التقليووود ْو عووو  طريووو  الم ووواركة فوووي الحلوووارة اسنسوووانية 

 .(3)بالستجداق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .296اسسوم يتحدى، ص: انظر  
 .م550 ، الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس، القاهرة، 08 معالم في الطري ، سيد قطب، ص 2
، الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس، القاهرة، 37معركة اسسوم والْرسمالية، سيد قطب، ص: انظر 3
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 (.قديما  وحديثا  ) األسباب والدوافع الغربي  للخوف من اإلسالم:الثاني مبحثال
قووة مووا بووي  هد ْ  العوال وووف ال ربووي موو  اسسوووم لوويأ وليوود اللحظووة،  ذ    التوواريخ ي وو

ما  ابها التوتر والصرال، فمنوذ اللحظوة اوولوى التوي بو ر فيهوا نوور اسسووم  اسسوم وال رب نالباً 
 .في  به الج يرة العربية، نظرت الدولة الرومانية  لى اسسوم نظرة ملمها الريبة وال ك

حقبوووة ال ل ووواق  تبووووك، ومووو  ثوووم جووواقتو وفوووي الحقبوووة النبويوووة كانوووت هنووواك معركتوووا ممتوووة  
 .الرا دي  المهديي  التي ت وءجت بمعركة اليرموك كمعركة فاصلة انتصر فيها المسلمو 

وم  ثم توالت العوقوة محافظوة علوى نسوقها التووتر ، فكانوت الحوروب الصوليبية، ومو  ثوم  
ت ًا موا جواقسب  تلك الحقبة م  مست رقي  نالبو الستعمار ال ربي المعاصر لبود المسلمي ، بما

 .كتاباتهم متجنية على ال كر اسسومي وعلى المسلمي  م  باب ْولى
ولما نادر المستعمر بود المسلمي ، استعاض ع  تواجودع بجملوة مو  اونظموة الحاكموة،  

التي حرص ْيما حرص في ْ  تكو  بعيدة ع  الجوهر الحقيقوي ل،سووم، فبعود  وروج المسوتعمر 
كءووم المسوولمو  ووول موورة  فووي توواري هم بحكووام تقووول بطاقوواتهم ال  صووية ْنهووم مسوولمو ، ال ربووي، ح 

هم وبووي  اسسوووم وثقافووة المسوولمي ، ونهووم يوودينو  وبرهنووت ْفعووالهم ْوحكووامهم علووى بعوود ال ووقة بيوون
 .بالتبعية لل رب

وال ووووف ال ربوووي مووو  اسسووووم لوووه مسوووبباته، سوووواق كانوووت هوووذع اوسوووباب نابعوووة مووو  ذاتيوووة  
كانووت هووذع اوسووباب نابعووة موو  منووابس ْ وورى كمووا المبحووث السوواب ، ْو ولناهووا فووي اسسوووم، كمووا تنا

 .سنرى في هذا المبحث
لكووو  تبقوووى طبيعوووة الن سوووية ال ربيوووة هوووي السوووبب الووور يأ و  عوقوووة متووووترة، و  ال ووورب " 

حلارة قامت منذ اوساأ على ترسيخ عقيدة ال وف م  ْ  ه ر يحاول تقوويض بنيانهوا، وبهوذع 
 ت الحلارة ال ربية في كل مراحل تواجدها،  ذ كانت الحلارة ال ربية دا مًا العقيدة وتدعيمها عا

تحووواول  قنوووال ْفرادهوووا ْ  هنووواك  طووور  وووارجي يحووواول است صوووالهم، ف وووي القوووديم كانوووت الحلوووارة 
ال ارسية سببًا لستثارة الدوافس القوميوة لودى ْفوراد الدولوة الرومانيوة، واسوتمرت الحلوارة ال ربيوة فوي 

 .( )"في اوف  طيف للدولة اسسومية ذلك حتى ل 
ار  عبر التاريخ كا  اتسال رقعة العالم اسسومي يتم على حساب الت كيل الحلونه و و " 

منوذ ف ساهم ذلك في تأجيج الصرال بي  ال رب واسسوم، فقد  ،ال ربي المسيحي، والعكأ صحيح

                                                 
، الطبعة اوولى، ممسسة 11العالم اسسومي اليوم  ارطة القلايا واوولال، عبد الملك منصور، ص  

 .م2000المنصور الثقافية، مصر، 
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ْ وورى ْيلوا، فقوودت  بول  وومل بوود علووى الج يورة العربيووةبدايوة التوسوس اسسووومي الوذ  لووم يقتصور 
 .( )"المسيحية حقا كل ن وذ لها في ال ر  ولم تقم لها قا مة بعد ذلك

حوول ذاتوه، وجعول مو  ن سوه مرجعيوة نها يوة  عتمركو   وم كلة ال رب كانت دا مًا تكم  في
لكول   لى العالم ل باعتبارع كيانوات مسوتقلة عومعيارًا يحكم به على كل الظواهر والحلارات، ونظر 

نمووا باعتبووارع مووادة اسووتعمالية موو  حقووه ْ  يوظ هووا  منهووا طموحاتووه الم ووروعة ْوهدافووه الم تل ووة، وا 
 .وهذا هو جوهر الرمية الستهوكية اسمبريالية. لحسابه باعتبارع اوقوى

ول يقبل الستعمار ال ربي بطبيعة الحال قيام تكتوت عربية ْو  سومية تتصودى لمحاولتوه نهوب "
وفوي هوذا  ،تج  تها، وعلوى سوح  ْ  قووى مقاوموةل عوب، ولهذا فهو يصر على ت تيتها و ثروات ا

فقود بودْت حركوة مقاوموة السوتعمار تحوت ْلويوة القوميوة  السيا  يمكو  فهوم العوداق ال ربوي ل،سووم
 . (2)"، فتصدى لها الستعمار بكل لراوةالعربية

يوووة وموووس ت ايووود النلوووج السياسووووي وموووس تراجوووس القوميوووة العرب 3موووس انتهووواق الحووورب البووواردةو 
يوووادة المقاوموووة للحركوووات اسسوووومية ود ولهوووا معتووورك الحيووواة السياسوووية، بووودْت هوووذع الحركوووات فوووي ق

وهنا بودْ يظهور العوداق ال ربوي ل،سووم، وبودْ الحوديث عو  اسرهواب اسسوومي ، لوستعمار ال ربي
العوالم ال ربوي الوذ  يحوارب  ْ علوى ومموا لوه دللتوه  ،رة  صو  ال طاب الديني اسسووميولرو 
 .اسسوم

حتووى جوواقت ت جيوورات الحوواد  ع وور موو  سووبتمبر لتوومجج حالووة ال وووف لوودى ال وورب موو   
، لتصوووب فوووي تيوووار تصوووعيد الم ووواوف مووو  تهوووا تنظووويم القاعووودةالتوووي تبنالمسووولمي ، هوووذع الت جيووورات 

بحجوة مسوموليته  اسسوم، ولتعطي وعدا ه الم يد مو  المبوررات لمحاربتوه وتلويي  ال نوا  عليوه،
 .  المبا رة ع  توليد اسرهاب واسرهابيي 

ويمكوو   بوورا  اوسووباب والوودوافس ال ربيووة لل وووف موو  اسسوووم قووديمًا وحووديثًا فووي المطالووب  
 :التالية

 
 

                                                 
 .6 ، صالتب ير في منطقة ال ليج العربي   
، الطبعة الثانية، معهد الدراسات العربية، القاهرة، 33محالرات في الستعمار، مصط ى ال هابي، ص 2

 م579 
هي الحرب اويدلوجية القتصادية المعلوماتية التنافسية التي  هدها القر  الع ري  بي  الوليات : الحرب الباردة 3

المصور في : انظر.) ها لم تت ذ الوجهة العسكرية بصورة مبا رةالمتحدة والتحاد السوفيتي، وس ميت بالباردة ون
بيروت، الطبعة  -، دار العلم للمويي  09 ، ص ،   ي  جحا، منير البعلبكي، بهيج عثما ، جوالتاريخ

 ( 23، ص جو م555 التاسعة،  
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 .اإلرث التاريخي من القرون الوسط  والحروب الصليبي : األول طلبالم
لمسووولمي  بووالحروب الصوووليبية ونهوووا س وومءيت الحوووروب التووي قوووام بهووا نصوووارى ْوروبوووا لوود ا

كموا ْ  الكنيسوة ب عما هوا وقادتهوا ورجالهوا هوم الوذي  دعووا  لوى هوذع "قامت باسم الودي  النصوراني، 
الحروب، وهم الذي  ْمدوها بتأييدهم المواد  والمعنوو ، وقود ات وذ الم وتركو  فيهوا الصوليب  وعارًا 

يطاليا ونيرهم لهم، وكانوا يقدمهم الرهبا ، وملوك فرنسا والنمسا  .( )"وا 
 ،لمود  اسسوومية  وول تلوك الحمووت  المجا ر التوي ارتكبهوا الصوليبيو  فوي اْوالواقس  

وكأ  في النتقام الدمو  الب س مو  المسولمي   ،مة م  الحقد والرنبة في النتقامتعكأ درجة متقد
ْحوود  ووهود فقوود رو  عوو   ،عوو  ال وووف الموو م  موونهم وموو  ديوونهم لووربًا موو  لووروب التعووويض

: هوو قولوه 152الوذي   وهدوا احوتول الصوليبيي  لمدينوة القودأ سونة  الرهبا  المسويحيي العيا  م  
كا  قومنا يجوبو  ال ووارل والميوادي  وسوطو  البيووت ليورووا نلويلهم مو  التقتيول، وذلوك كواللبمات "

، وكوانوا ي ونقو  ْناسوًا كانوا يذبحوو  اوولد وال وباب، ويقطعوونهم  ربوًا  ربواً ! التي  ط ت ص وارها
كثيري  بحبل واحد ب يوة السرعة، وكوا  قومنوا يقبلووو  كول  ويق يجدونوه فيبقورو  بطوو  المووتى 

فيووا لل وورع وحووب الووذهب، وكانووت الوودماق تسوويل كاونهووار فووي طوور  !!! لي رجوووا منهووا قطعووًا ذهبيووة 
 .(2)"المدينة الم طاة بالجثث

 دوافع الحروب الصليبي 
الوذي  درسووا الحوروب الصوليبية ف"ول الودوافس الحقيقيوة للحوروب الصوليبية، تتعدد اوقوال ح

 رجوا بجملة م  اوسباب والودوافس لهوذع الحوروب، منهوا الودوافس القتصوادية والتجاريوة والسياسوية، 
لك  المتعم  في دراسة هذع الحوروب يكت وف بسوهولة ويسور ْ  هوذع الحوروب جواقت وفو  الودافس 

كانووت ْول تجربوووة  ويمكوو  القووول ْ  هووذع الحووروب ،بقوورار دينوووي ْنهووا جوواقتالووديني باوسوواأ،  ذ 
اسوووتعمارية  الوووتها ْوروبوووا  وووارج حووودودها، حيوووث ْسوووقط ال ووورب اووروبوووي لوووع ه علوووى ال ووور  

 .(3)"العربي اسسومي، وحاول  يجاد حل لم اكله المت اقمة دينيًا واجتماعيًا واقتصادياً 
 :الدافس اوول لهذع الحروب والدليلويمك  القول ْ  الدافس الديني هو  

                                                 
الرسالة، بيروت، ، الطبعة اوولى، ممسسة 77جهاد المسلمي  في الحروب الصليبية، فايد حماد عا ور، ص  

 .م 58 -هو 10 
:  ، الهي ة المصرية العامة للكتاب، القاهرة2، ط329حلارة العرب،  نوستاف لوبو ، ترجمة عادل  عيتر، ص2

 .م2000
، ص، الطبعة الثالثة، مكتبة م هومه ْوهدافه ووسا له وسبل مواجهته، علي ب   براهيم الحمد النملة:لتنصيرا 3

 .م2003-هو121 رياض، الملك فهد الوطنية، ال
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 " ذكر الممر و  ْ  البابا سل ستر الثاني هو ْول م  دعا  لى هذع الحوروب ثوم تووع البابوا
 ري ورأ، ثم توع البابا ْربا  الثاني، والذ  بودْت فوي عهودع الجيووش النصورانية التحورك 

 . لى بود المسلمي 
 لمسوويحية داعيووًا حكامهووا و ووعوبها لهووذع الحووروب، قيووام البابووا بالتنقوول بووي  الموود  والبلوودات ا

رسوووواله للمبعوووووثي  والرسوووول  لووووى م تلووووف اوقوووواليم المسوووويحية للوووودعوة للم وووواركة فووووي هووووذع  وا 
 .الحروب

   ْناب البابا ْربا  الثاني عنه اوسقف ْدهمار كي ي جس المتطوعي  للحورب، ولكوي تكوو
 . الكنيسة هي المسيطرة على الرو  الصليبية لدى المقاتلي

  البابوووووا ن سوووووه هوووووو الوووووذ  ا توووووار مدينوووووة القسوووووطنطينية لتكوووووو  مكوووووا  تجموووووس الجيووووووش   
 .( ")النصرانية

  فوي لقد صر  البابا ْوربا  الثاني الذ  فجر الحروب الصوليبية بالودافس الوديني عنودما قوال
    رادة الورب تحوتم علوى المسويحيي  ت لويص بيوت " :059 مجمس كلير مونوت فوي سونة 

وعنوودها  وور الكهنووة الحالوورو  راكعووي  تحووت . " مبراطوريووة ال وويطا  قوودأ موو  ْيوود الم
 .(2)"قدمي البابا

 " ويبوووي  مكانوووة الووودافس الوووديني للحوووروب الصوووليبية حركوووة اسحيووواق الوووديني التوووي ظهووورت فوووي
ال وورب النصووراني فووي القوورني  العا وور والحوواد  ع وور الميوديووي ، حيووث ترتووب علووى هووذع 

ثووارة الحموواأ الووديني فووي ن وووأ الحركووة عووودة البابويووة والكنيسووة   لووى سووطوتها القديمووة، وا 
ال ووربيي ، وقوود ظهوور  ووعور قووو  لوودى النصووارى ال ووربيي  بلوورورة  نقوواذ اورض المقدسووة 
م  ْيد  المسلمي ، كما ترتب على هذع الحركة ال دياد الملحوظ في عدد قوافل الحجاج 

 .(3)"النصارى المتجهي   لى ال ر 
  هوذع الحوروب، ْ  الكنيسوة كانوت فوي ذلوك التوقيوت هوي المسويطرة م  الودل ل علوى دينيوة

 .(1)على الحياة اووروبية ال ربية، لدرجة ْنه ل يمك  وحد ْ  ي الف التعاليم الكنسية
 أهداف الحروب الصليبي 

 (9)التنصير القسر ، ْو تمهيد الطري  لدعاوى التب ير. 
                                                 

-هو 13 ، الطبعة الجديدة، الدار العالمية للتجليد، 20واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، صالح الرقب، ص  
 .م0 20

 .، الطبعة اوولى، الدار مجهولة 33، ص1، جوعلي ب  نايف ال حود ،الم صل في ْحكام الهجرة 2
 . 2واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص 3
 .22مرجس الساب ، صال: انظر 1
 .12، ص م هومه ْوهدافه ووسا له وسبل مواجهته:لتنصيرا: انظر 9
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 " قاموووة كيوووا  صووووليبي يكوووو   لوووه ارتباطووووه العلوووو  بالكنيسووووة اسوووتعمار بوووود المسوووولمي ، وا 
 .( )"المسيطرة على المجتمس ال ربي اووروبي

 "(2)" ذلل المسلمي  ب  وهم في عقر دارهم. 
 " بقوواق التبعيووة الثقافيووة والسياسووية للمسووتعمر تقسوويم العووالم اسسووومي  لووى وليووات لووعي ة، وا 

 .(3)"ال ربي، وهذا هو حال المسلمي  اليوم
 " اسسومية، وت جيس العقا د واوفكار الودينية، وم  ثم القلاق على الت كيك في العقا د

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : ، وصد  از تعالى  ذ يقول(1)"اسسوم ْوهله

ک  ک  چ (١٢: التوبة) چپ  پ  پ            ڀ  ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  

ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہھ   ھ  ھ   ں  ڻ  ڻ  

ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  چ (٢٠٥: البق ة) چھ  ے  

ڳ  ڳ    ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   ۀ  ہ  

 (٠١٢: البق ة) چہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  
 آثار الحروب الصليبي 

الصوووليبية حتوووى اآل ، وقووود     حالوووة ال وووتباك بوووي  ال ووورب واسسووووم لوووم تتوقوووف منوووذ الحوووروب
ونووتج عوو  ذلووك مجموعووة مووو   ووهدت هووذع الحالووة لحظووات انتصووار وهوو ا م مريوورة لكووو الجووانبي ، 

 :اآلثار يمك   جمالها في التالي
ولبوود موو  التسووليم بأنووه سوويظل ينووتج "ْنتجووت هووذع الحالووة م  ونووًا تاري يووًا يصووعب تجوواو ع،  - 

المسولمي ، فو وك ْ  هنواك الكثيور مو  تناقلات حادة، وحالة عداق مستمر بي  ال ورب و 
مصووادر القوووة فووي اسسوووم، ْو  اسسوووم قوود صوونس ثووم    ال وورب يوودرك  ،الوودماق قوود سووالت

نوووه قووادر علوووى ْ  يصوونس وحووودة  وحوودة اوموووة اوولووى ونهلوووتها، ْوقووام حلوووارة  ووام ة، ْو

                                                 
، الطبعة الثانية، ممسسة الرسالة، 99 ، عبد ال تا  احمد ابو  ايدة، صالتب ير الصليبي وال  و الستعمار   

 .م588 -هو108 بيروت، 
 .22واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص 2
 .23المرجس الساب ، ص 3
 .23المرجس الساب ، ص 1
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اومووووة موووورة ْ وووورى، ْو  يقووووود  طاهووووا  لووووى صوووونس مرحلووووة تاري يووووة جديوووودة موووو  الحلووووارة 
 .( )"تقدموال

كا  للحروب الصليبية ْثر كبير فوي صويانة العقليوة ال ربيوة المعاصورة، فواومم وال وعوب  -2
ل تنسووى تاري هووا ْبوودًا، وو  ال وورب دفووس ثمنووًا ناليووًا فووي الحووروب الصووليبية، لووذا فووَّ  هووذع 
الحروب ظلوت سواكنة فوي وعوي اوجيوال ال ربيوة، وحملوت الوذاكرة ال ربيوة حقودًا دفينوًا لود 

 .(2)م والمسلمي اسسو
، ْما محاولة العودة للعالم اسسوومي مورة الحروب اوولى دينيًا في ال الب كا  الهدف في -3

ولقوود  ووجس اووروبيووي  " ،لم اسسوووميثانيووة فقوود سوويطر عليهووا طمووس موواد  فووي بلوودا  العووا
 :على العودة لحتول ال ر  اسسومي بعد انتهاق الحروب الصليبية جهات متعددة

ووالكنيسووة التووي كانووت تحلووم ْ  ت  : ْولهووا           موو  ْجوول ذلووك جي ووًا ْوروبيووًا لوو مًا يعيوود وم ك 
ثوم  ويعطيها السولطة التوي كانوت لهوا علوى ملووك ْوروبوا ْثنواق الحمووت الصوليبية، للكنيسة هيبتها،

 .ْلافت هدفًا ه ر وهو العمل على دعوة المسلمي  للد ول في النصرانية 
 .لمال والقتصاد الذي  بهرهم ال ر  بمصنوعاته و اماته رجال ا: ثانيها      
ملوووك ْوروبوووا الوورانبي  فووي ْ  يحصووولوا لتجووارة ممووالكهم وتجارهوووا علووى ْسووووا  :ثالثهووا        

 .(3)"ال  اة ل المتحال ي  المتعاهدي را جة وموانئ  سومية حافلة ، ع  طري  سيطرة السادة 
ي  وموواجهتهم مواجهوة مبا ورة فوي دوى م  قتال المسولملقد ْدرك المه ومو  عسكريًا ْ  ل ج

لووعافهم والنتصووار علوويهم  القتووال، ْونووه لبوود موو  سووبل ْ وورى ل اسوو وكووا  لبوود موو   ،تووراقهم وا 
ت يير المنهج واوداق في التعامل مس اسسووم ومعتنقيوه، بعود هوذا التعورف علوى موواط  قوتوه التوي 

 .تكم  في عقيدته و ريعته
 :د اتجهت ْوربا اتجاهي  متوا يي  يعلد ْحدهما اآل روهكذا كا ، فق

 .تقوية ْوربا عسكريًا واقتصاديًا وعلمياً : اوول
 .ا ترا  العالم اسسومي وتطويقه ودراسته دراسة قا مة على العلم والمكر والدهاق: والثاني

بوووث فوووي واليووووم يعيووود ال ووورب الكووورة ن سوووها، فيحووواول ْ  يثيووور م ووواوف ْبنا وووه مووو  اسسووووم، وي
ن وسهم ْ  اسسوم دي  انت ر بالسيف، وعليوه فوو بود مو  محاربتوه بالسويف، والقوول بوأ  اسسووم 
دي  قام على القوة، واستند  لى السويف فوي ن ور مباد وه وتعاليموه، ْونوه حمول النواأ حموًو عليهوا، 

هووذا العوودد العديوود موو  ولووول هووذع القوووة القوواهرة، لمووا ق وودمر لهووذا الوودي  ْ  يقوووم، ولووو قووام لمووا كووا  لووه 
                                                 

، الطبعة اوولى، دار عي  للدراسات والبحوث 39الحروب الصليبية المتأ رة، سهير محمد  براهيم نعينس، ص  
 .م2002اسنسانية والجتماعية، جمهورية مصر العربية، 

 .35الحروب الصليبية المتأ رة، ص: انظر 2
 .10المرجس الساب ، ص 3
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اوتبال المممني ، هذع هي القلية التي كثيرًا ما يت ذ منهوا ذوو النوايوا ال بيثوة سوبيًو  لوى الطعو  
ظهارع بمظهر الن عات البربرية، التي تهجم على النواأ فتسولبهم حريوة  على اسسوم والنيل منه، وا 

ة ْ  نايوة هوذع الودعوة ل تقوف عنود ت وكيك والحقيقو"الْر ، فيما يحملو  م  قءب ول ال و اة ال واتحي ، 
الناأ في هذا الدي ، وصورفهم عنوه، فَّنهوا مو  هوذع الناحيوة ل تسوتند  لوى المنطو ، ول تقووم علوى 
حجة، ول تقس م  العقل موقس اسقنال والطم نا ، حتى عند ْ د الناأ عداوًة ل،سوم وكيودا لوه، 

، وبعوود ْ  قطووس موو  وجووه تظهوور بووها  لهووذع الوودعوة ذلووك لووو ْنووه كووا  اوموور ْموور  قوووة وحوودها لمووا كوو
عمر ال ما  ْربعة ع ر قرنا، فَّ  هوذع القووة    تكو  قود ْقامتوه فوي ْياموه اوولوى، فَّنوه يكوو  مو  
نيور المعقوول ْ  تقووم هوذع القووة تلوك القورو  الطويلوة  لوى جانبوه، تسوندع وتحوول بوي  النواأ وبوي  

صوووور بالسوووويف، والحقيقووووة ْ  اسسوووووم انتصوووور علووووى ال ووووروج منووووه،  نهووووم يقولووووو  ْ  اسسوووووم انت
 .( )"السيف

 .م  الدول اسسومية الكبرى د ل ْهلها اسسوم دو  قتال اً والتاريخ يثبت ْ  كثير 
 .لصحو  اإلسالمي ا :نيالثا طلبالم

 ذا كووووا  ال وووورب قووووديمًا وقووووف موقووووف العووووداق موووو  اسسوووووم والمسوووولمي ، فقوووود ورث ال وووورب 
ظوول محافظووًا علووى رو  ال وووف والحقوود علووى اسسوووم، ويمكوو  القووول ْ  الحووديث هووذا الموقووف، و 

الرو  ال ربية المعاصرة اليوم ليست ببعيدة ع  الرو  الصليبية التي كانت في العصور الوسوطى، 
فالم واوف هووي الم وواوف، واوطمووال هوي اوطمووال، ولهووذا ل يبوودو نريبوًا ْ  تحووافظ بعووض الوودول 

لى ال ير، كما يتجلى ذلك فوي الوليوات المتحودة اومريكيوة التوي تمثول ال ربية على ثقافة الهيمنة ع
السووتعمار، وتسووير فووي ركابهووا بريطانيووا ْيلووًا، كمووا نوورى ذلووك فووي موق هووا موو  العوورا  وحصووارع، 

 .(2)ولرب  عبه بالطا رات والقذا ف والصواريخ، وقتل ْط اله بالتجويس ومنس ال ذاق والدواق
ر مكورع، واسوتعا  بكول موار  و وا   ممو  ينتسوب للمسولمي  وقد جهود ال ورب جهودع، ومكو"

وكووا  ْكبور همووه ْ  يحووول دو  انطوو  الموود اسسووومي، ويمجوول . بلسوانه، وعقلووه وقلبووه لود ْمتووه
انبوج فجر الصحوة اسسومية، ولك  مو  الوذ  يسوتطيس ْ  يوقوف التواريخ، ْو يقواوم اوقودار، ْو 

 .(3)"يحارب القهار، ْو يمنس ب ور النهار
لقوود ت جووورت الصوووحوة اسسوووومية فوووي كووول مكووا ، وكانوووت صوووحوة عقوووول ْوفكوووار، وصوووحوة 
صووو ،  رادة وعوو ا م، وعموول وسوولوك، ونيوورة وحموواأ، ودعوووة وجهوواد، وت ييوور وا  قلوووب وم وواعر، وا 
وتجلووى ْثرهووا فووي ال ووبا  وال ووابات، وفووي الجوامووس والجامعووات، وفووي الثقافووة وال كوور، وفووي ميووادي  
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 .17ْعداق الحل اسسومي، ص: انظر 2
 .17المرجس الساب ، ص 3



64 

 

اد والسياسة، واوسرة والمجتمس، وفرلت ن سها على الساحة كلهوا، وكوا  ْمور الجهاد وفي القتص
 .از قدرًا مقدوراً 

 أسباب الصحو  اإلسالمي 
لم تك  الصحوة اسسومية المعاصرة حدثًا عارلًا منوطًا بصدفٍة ما، بول تلوافرت جملوة 

 :( )م  العوامل ْدت  لى ت ايد وانت ار هذع الصحوة منها
اسسووووم الذاتيوووة التوووي ل ت توووأ تمووود المسووولمي  بووودوافس الت ييووور، وت ووودد علوووى  طاقوووات: أو   

الح وواظ علووى الهويووة الحلووارية بعوود ْ  ْعطتهووا معالمهووا ال وواملة ، بوول وتوودفس دا مووا علووى الح وواظ 
 .على الت و  ْو استعادته  ذا فقد

ل الثووروات، ا ووتداد الحملووة اووربيووة علووى العووالم اسسووومي بحيووث اسووتبا  ال وورب كوو: ثانيــا  
واسوووووتعمر معظوووووم الوووووبود، واعتووووودى علوووووى الهويوووووة الثقافيوووووة، بووووول را  يهووووواجم المكونوووووات العقا ديوووووة 
واو وقية، وين ر الرذا ل، ويم   النسويج الجتمواعي مو   وول عمو وه الحقيقيوي  ْو الثقوافيي ، 

 . وي رل الكيا  الصهيوني ال اصب في قلب العالم اسسومي
ا القبيول سووف تواجوه بورد فعوٍل قوو  مو  ْموة يبقوى اسسووم فيهوا ول ريب ْ  حملة مو  هوذ
 .حيًا ، رنم عمليات القلاق عليه

ــا   ف وول كوول الحلووول واوطروحووات البديلووة للمقاومووة والت ييوور، ونهووا كانووت تحموول فووي  :ثالث
لقد ف لت اوطروحوة القوميوة اللويقة رنوم التطبيول والت ميور، ورنوم ن ولهوا . دا لها عناصر ف لها

مبكر  لى الساحة وتحقيقها الكثيور مو  اوهوداف ال ربيوة ومسوحها الكثيور مو  السومات اسسوومية ال
 .ذلك ونها ل تنسجم مس الطبيعة اسسومية التي تتجاو  القوميات. في تركيا ونيرها

كمووا ف وولت ال ووتراكية ونهووا اعتموودت علووى ْسووأ الحاديووة رنووم تمتعهووا بووبعض ال ووعارات 
تعووواليم اسسوووومية كالعدالوووة الجتماعيوووة والووودفال عووو  المحووورومي  ومعووواداة المنسوووجمة موووس بعوووض ال

 .الستعمار
ْيلا ونه ْيلا تركيب وهمي ل ينسجم مس  -ال تراكي القومي-وف ل ال كل التركيبي 

 .(2)الحأ اسسومي ول يعبر ع  ْية  لافة معرفية
ي  يجواد هوذع الصوحوة ْو ظهور   صيات دعوية كبرى كا  لها اوثور المت واوت فو :رابعا  

مقوودماتها ْو تر وويدها ْو  عطا هووا طاقووات حماسووية وفكريووة ْو منحهووا الثقووة بن سووها واوموول الواعوود 
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بمسوووتقبلها الحتموووي،  لوووافة للوعوووود اسلهيوووة الحتميوووة بانتصوووار الموووممني ، والمستلوووع ي ، وحلوووول 
 .( )العدل ال امل

لكبورى فوي  ذكواق هوذع الصوحوة مو  يجوب ْ  ل ننسوى دور التطوورات والحووادث ا :خامسـا  
 :(2)قبيل
 تنامي مستوى وسا ل التصال ، والحركة المعلوماتية ووسا ل اسعوم المر ية والمسموعة 
  في البود اسسوميةارت ال مستوى التعليم. 
 تطور ْساليب الدعوة  لى اسسوم. 
 توفر بعض ْجواق الحرية في العالم اسسومي. 
 ستعمارا تداد حركة مقارعة ال. 
  قيوووام الممسسوووات الدوليوووة اسنسوووانية المدافعوووة عووو  حقوووو  اسنسوووا  والداعيوووة لتنظووويم العوقوووات

 .الدولية على ْسأ  نسانية
  67حدوث بعض الحوادث المروعة كَّحرا  المسجد اوقصى ْو ه يمة عام. 
 انتصار المجاهدي  اوف ا  على التحاد السوفيتي. 
  الدول اسسوميةانهيار التحاد السوفيتي وتحرر. 

ونيوور ذلووك موو  التطووورات التووي سوواهمت فووي اتسووال الصووحوة اسسووومية ون وور م اهيمهووا 
 .ودعوتها في رفض الت لف والتم   والعلمنة، والعودة  لى الحل اسسومي الذ  ل بديل له

، هووودًا فوووي  جهووواض الصوووحوة، ومقابلتهووواومووو  الجووودير باس وووارة هنوووا ْ  ال ووورب لوووم يوووأل ج
لها  طووووورف واوصوووووولية، والعنوووووف الت لوووووف والرجعيوووووة، والت: اتهامهوووووا ب وووووتى الوووووتهم مووووو  قبيووووولهوووووا و وا 

  .واسرهاب
ولوووم يعووودم مووو  قووودم لوووه الوووذرا س مووو  المسووولمي  ممووو  عووورض فكووورًا رجعيوووًا، ْو سووولك مسووولكًا 

ولك  الوالح تمامًا ْ  هملق ل يمثلوو  التجواع اسسوومي العوام . متطرفًا، ْو عمل عمًو  رهابيا،
 .معبرًا ع  رو  اسسوم وتعاليمه ع  ْ  يكو  سلوكهم ممثًو للصحوة اسسومية ْوفلًو 

 :عوامل نجاح الصحو  اإلسالمي 
 " ًيمانًا وسلوكا  (.3)"ارتباطها بأصول اسسوم فهمًا وا 
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 " قوووودرتها علووووى الوفوووواق بحاجووووات مجتمعهووووا، ومطالووووب عصوووورها، و صوصووووًا فووووي حوووول القلووووايا
ت وال نووو  والحريووات والتعدديووة والديمقراطيووة ونحوهووا، وذلووك عبوور ال ووا كة مثوول المووْرة واوقليووا

 (. )"ظهور كثير م  الجتهادات ال قهية لكثير م  علماق الحركة اسسومية
 "وصوووًا : تأثيرهوووا فوووي المسووولمي  ن بوووًا وجمووواهيرًا، والت ووواف المسووولمي  حولهوووا، واقتنووواعهم بهوووا  

 .(2)"وك اية
 " (.3)"تجاوب اآل ري  معهاتجاوبها مس اآل ري  م  حولها، و 

 .أسباب خوف الغرب من الصحو  اإلسالمي 
فوو يمكو  وصوف ْ  ديو  ْو "، ...   اسسوم كا  يمثل على الدوام   عاجًا  طرًا لل رب

، بمثوول التأكيوود ال ووديد ن سووه عنوود الحووديث عوو  اسسوووم ،ت ثقافيووة ْنهووا تمثوول تهديوودا لل ووربتجمعووا
والتوي -ب والعنف والقوقل التوي تحودث فوي العوالم اسسوومي وليأ م  قبيل الصدفة ْ  اللطرا

ْكثوووووور ممووووووا تتصوووووول اتصوووووواًل ْحاديووووووا  -تتصوووووول بالعواموووووول الجتماعيووووووة والقتصووووووادية والتاري يووووووة
 .(1)"باسسوم
  كووا  هنوواك ْ   اديميووة واسعوميووة والسياسووية هووو والسوومال الووذ  يحوووم فووي الوودوا ر اوك"

ْ  ، وكوا  الجوواب سوريعاً ، يو  بهوذا النظوام العوالمي الجديودوهول مو   طور يح، حرب بواردة جديودة
 .(9)"اسسوم هو التهديد القادم م  ال ر 

وال رب ي  ى دا مًا م  تولي ثلة مممنة باز لنظام حكم في ال ر  اسسوومي، ذلوك و  
 ،الحركووووووووووووات اسسوووووووووووووميةا   ثبووووووووووووات و  على المصالح ال ربية في المنطقة، هذا يمثل  طرًا كبيرة

صرارها على السعي سقامة ْمر اسسووم، وصومودها فوي وجوه عتواة اوجنبوي ْووليا وه المحليوي ، و  ا 
وصوود   يمانهووا بقلوويتها، ممووا جعلهووا تقوودم موو  التلووحيات الماديووة والمعنويووة فووي المووال والوون أ 

، ذلووك كلووه مووا ي يوود موو  حالووة ال وووف ال ربووي المرلووي موو  بحملووه الجبووال واوهوول والولوود، مووا تنوووق
 .وماسس

 فاعلي  الصحو  اإلسالمي 
لكوووي تكوووو  الصوووحوة اسسوووومية فاعلوووة ومووومثرة، ولكوووي تووومتي ْكلهوووا بطريقوووة ْسووورل ودونموووا 

 :( )ت تيت لل طى، فَّنها بحاجة  لى ْ  تراعي جملة م  او ياق
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 الهتمام بال كل والمظهر والحقيقة والجوهر :أو   
لظواهر وترك او ياق العميقة للدي  اسسومي،  ذ يقس كثير م  اسسوميي  في م كلة الهتمام با

 ذ ل يعقوول ْ  يكووو  التركيوو  فووي الكتووب ال قهيووة المعاصوورة علووى بعووض سوون  العبووادات والهي ووات 
 ذ على الرنم م  ْهمية هذع السن  والعبادات،  ل  على القلايا الم صلية التي ت ص المسلمي ،

 مثول الحوالت التوي يكوو  المسوولمو  رة ْكبور، نوه تظول هنواك قلوايا ْ ورى تسوتح  الهتموام بصوو 
فيها ع رلًة ل  ٍو ْو احتول  ارجي، ْو يكونو  فيها معرلي  لنتهاك الكرامة وحقو  اسنسا ، 

  .(2)ونهب ال يرات، سواق على يد اوعداق ال ربيي ، ْم على يد ْبناق اومة المت ربي 
 الكوم والجدل  لى العطاق والعملم   :ثانيا  

الت ود  بوالكوم،  :م  او طاق التي يقس فيها كثير م  ْبنواق الصوحوة اسسوومية المعاصورةم  ل
وكثوورة القيوول والقووال فيمووا ل يبنووي ول يجوود  علووى حسوواب العموول المنووتج البنوواق، الووذ  ين ووس النوواأ 

التحدث عو  ْمجواد المالوي والكووم عو  ْ طواق : ض هذا المرضاويمكث في اورض، وم  ْعر 
سوويه، والكوووم عوو  ْ طوواق اآل ووري ، والجوودل العقوويم، وال وووض فووي اونوواليط، والثرثوورة المالووي ومآ

العمل للدي  والدنيا مًعا فو  صومة بوي  المسولم  مس التأكيد على. ال ارنة، والقول الم الف لل عل
 .(3)اسسوميةوالدنيا، ْول يكو  العمل السياسي هو الهم اوول للصحوة 

  ونا ية  لى العقونية والعلميةالم  العاط ية و  :ثالثا  
، ومووو  مظووواهر مووو  لوووم  المحووواذير التوووي يجوووب علينوووا ْل ن  لهوووا ت ليوووب العاط وووة علوووى العقووولو 

 اوحوووومتمجيووود الوووذات، واسسوووراف فوووي الحوووب والوووب ض، السوووت را  فوووي : العاط يوووة فوووي الصوووحوة
 .(1)والستعجال في قطف الثمر

 يرالتن ير  لى التيسم  التعسير و   :رابعا  
بالتيسير في كل  ْنها رحمة از  لى  لقه، ْومر رسول از: ْوج  ما ت وصف به رسالة اسسوم

ير، ومعنوى التعسوير فالتيسير هوو لود التعسو (9)"يسروا ول تعسروا، وب روا ول تن روا: " يق فقال
هووو اتبووال التصووعيب والتلوويي  والت وودد واسحووراج لعبوواد از، وهووو منوواٍف للموونهج القرهنووي والنبووو ، 
ومظوواهر التيسووير كثيوورة ْوهمهووا الوسووطية ومراعوواة جانووب الوور ص، وتقووديم اويسوور علووى اوحوووط، 

 .ستقبل اسسوموالتيسير فيما تعم به البلوى، وت ليب جانب الرحمة والع و، والتب ير بم
                                                                                                                                            

، الطبعة اوولى، دار ال رو ، 99الصحوة اسسومية م  المراهقة  لى الر د، يوسف القرلاو ، ص: انظر  
 .م2002-هو132 القاهرة، 

 .99الصحوة اسسومية م  المراهقة  لى الر د، ص: انظر2
 .99المرجس الساب ، ص: انظر 3
 .79تقبل اوصولية اسسومية، صمس: انظر 1
 .65: يسروا ول تعسروا، حديث رقم: صحيح الب ار ، كتاب اودب، باب قول النبي 9
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 والتقليد  لى الجتهاد والتجديدم  الجمود  :خامسا  
د، ل يرلووى ْ  يحووبأ فووي  وموو   صووا ص ال كوور اسسووومي الووذ  ي وودم الصووحوة، ْنووه فكوور م جوودء

بول هوو فكور يومم  "ق ص القديم، ول يتعبود باو وكال الموروثوة، ول يجمود عنود الوسوا ل المعهوودة، 
ويوورفض التقليوود والتبعيووة، ويوورى ْ  الجمووود هووو الموووت، فهووو يجوودد فووي بالجتهوواد ويتبنووى التجديوود، 

 .( )"ال قه وفي التربية وفي السياسة، وفي  تى المجالت
 ل توف والتلام م  ال توف والت اح   لى ا :سادسا  

 ا لها ويمكوو  ْعووداقها منهووا، ْ  تتنووْعظووم مووا يوومذ  الصووحوة اسسووومية ويلووربها، ويعووو  مسوويرت
ْوجنحتهووا الم تل ووة، ْ  تتعووادى ول تتووآ ى، ْو  تت وور  ول تتجمووس، ْو  يتوووجأ بعلووها فصووا لها 

م  بعض، ويسيق بعلها الظ  ببعض، بل يكيد بعلها لبعض، ويعمل كثير منهم لهدم   وانه 
 .وبناق ن سه على ْنقاله

تقود س ينة لتي تستطيس ْ  عمومًا يمك  القول ْ  الصحوة اسسومية هي ْمل ال د ومتنا، وهي ا
بقوووٍة وجوودارة  ذا موووا سوواعدناها نحوو  العوورب والمسووولمي  علووى ْداق رسووالتها، وسوواعدت هوووي  اسنقوواذ

ن سها ْيلًا بأ  تكو  صحوة للجميس، ل ْ  يقف فري د منا معها، وفري د يقاومها، ونقلي العمر 
 .في جذب و د، ومد وج ر، دو  ْ  ننج   ي ًا كبيراً 

سوميي ، مسلمي  يجب ْ  نقف كلنا وراق ا"  لصحوة ْو  ي ول هذا الت ري  بي  مسلمي  وا 
سوميي  بالتوجه والولق، يجب ْ  نكو  كلنا  سووميي ، بمعنوى ْ  يكوو  انتمامنوا  بوراثة العقيدة وا 
ل،سوم وولمنا ل،سوم، وتوجهنا  لى اسسوم ومرجعنوا  لوى اسسووم، حتوى نيور المسولمي  يمكو  

وا بحتميووة الحوول اسسووومي، وا   لووم يممنوووا بحقيقووة العتقوواد اسسووومي، فهووم ْ  يكونوووا كووذلك فيممنوو
 .(2)"مسلمو  بالثقافة والحلارة، وا   لم يكونوا مسلمي  بالعقيدة والديانة

 التمدد اإلسالمي في الغرب :ثالثال طلبالم
لسنوات طويلة ظلت مسألة التمودد اسسوومي فوي ال ورب مو  لوم  الهوواجأ التوي ْرقوت 

، فتعوووداد المنلووومي   لوووى اسسووووم يووو داد عاموووًا  ثووور عوووام، و طوووورة المسوووألة بالنسوووبة ب كثيوووراً ال ووور 
لل ووربيي  كامنووة فووي ْ  المتحووولي  ل،سوووم موو  ال ووربيي  ل يقتصوورو  علووى عوووام النوواأ، بوول فووي 

 .(3)حيا  كا  الدا لو  في اسسوم م  ذو  الك اقات م  الناحية ال كرية بالذاتكثير م  او

                                                 
، الطبعة الرابعة ع رة، ممسسة 08 ْولويات الحركة اسسومية في المرحلة القادمة، يوسف القرلاو ، ص  

 .م557 -هو7 1 الرسالة، بيروت، 
 .79-71ة، صمستقبل اوصولية اسسومي 2
، الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس، 0 -9مستقبل اسسوم  ارج ْرله، محمد ال  الي، ص: انظر 3

 .م558 -هو8 1 القاهرة، 
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بانت ار اسسوم  ووصوله  لى كل بقال  د اسسوم في ال رب يأتي منسجمًا مس وعد النبيوتمد
   از  وى لووي اورض فْريوووت م ووارقها وم اربهوووا وا   : "قووال اورض، ف ووي الحووديث ْ  النبوووي

 ( )"ْمتي سيبل  ملكها ما  وى لي منها
ل لوووديننا قدرتوووه علوووى النت وووار السوووريس، ود وووول اوموووم فيوووه : ومووو  موووآثر تاري نوووا" ْنوووه سوووجي

لوودعوة ْنوواأ محترفووو  مت صصووو  فووي التب ووير بووه، ، بووأدنى دعوووة  ليووه، وا   لووم ي ق ووم بهووذع اْفواجوواً 
 .(2)"مت رنو  له

موافقووة : تتوووافر فيووه -بعقا وودع وعباداتووه ْو وقياتووه وت ووريعاته-ْ  هووذا الوودي  : وسوور ذلووك
ال طوورة، وموقمووة العقوول، وت كيووة الوون أ، وسوومو الوورو ، وصووحة الجسووم، وتماسووك اوسوورة، وتوورابط 

ح، ودرق الم اسوود، وا  ووواعة ال يوورات، ومكافحوووة ال ووورور المجتمووس، وتحقيووو  العوودل، وجلوووب المصوووال
بووور  موووا فوووي هوووذا الووودي  سوووهولة عقا ووودع التوووي لووويأ فيهوووا نمووووض ول التوووواق ول "، بقووودر اسمكوووا  ْو

فو نرو ْ  انت ر دي  اسسوم انت وار ، سليمة، ويسلم لها العقل المستقيمتناقض، تقبلها ال طرة ال
الظووم، واسوتنارت بوه اوبصوار والبصوا ر، ورحوب النواأ بوه ْلواق الصبا ، فموأل اآلفوا ، ومحوا 

 .(3)"في عامة اوقطار
نسووانيته  نووه يقوودم للموومم  بووه .    موودا ل اسسوووم  لووى القلوووب ، هووي سووماحته وبسوواطته وا 

ثوواب اآل ورة ، وكول للم  ورة واومول و  واسعاً  الطم نا  وهدوق البال، وي تح له  لى از سبحانه باباً 
 ايا وقووورابي ، ويلووو م بطاعوووة رهبوووا وهووود فوووي ْديوووا  ْ ووورى ت ووورض عليوووه ْمووووالو  ،ابووولذلوووك دو  مق

ل  وويق موو  هووذا فووي اسسوووم، موو  هنووا .. ، ويراقووب ويعاقووب ويحوورم موو  نعمووة از بقووراروقساوسووة
 . (1)كا  مد له  لى الن وأ سهو ذلول

، ر والبحووورلقووود انت ووور اسسووووم بوووالب: ْموووا مسوووالك اسسووووم، فهوووي لوووروب اورض جميعووواً "
. بالحرب والسلم، لقد ا تر  الجبال وال عاب، ْووجد لن سه طرقا ومسالك ل ت طر علوى بوال ْحود

 .(9)"وانسا  اسسوم في  ندونيسيا حتى عمها كلها، لقد ا ترك في نقل اسسوم حتى الك ار

                                                 
 .2885صحيح مسلم، كتاب ال ت  ْو راط الساعة، باب هوك هذع اومة بعلهم ببعض، حديث رقم   
اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس، القاهرة،  ، الطبعة80نح  وال رب، يوسف القرلاو ، ص 2

 .م558 هو8 1 
 .80نح  وال رب، ص 3
، الطبعة اوولى، مكتبة ال رو  للن ر 15نير المسلمي  في المجتمس اسسومي، يوسف القرلاو ، ص: انظر 1

الحس  السماني،  ْوولال نير المسلمي  في الدولة اسسومية مقاربة تأصيلية، ْبو. م558 -هو8 1 والتو يس، 
 .م2009-هو126 ، الطبعة اوولى، المرك  العالمي للدراسات والبحوث، ال رطوم، 99ص

 .90المرجس الساب ، ص 9
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 ْموا اوسوباب التوي تومد   لوى د وول ال ووربيي  فوي اسسووم، وت لويهم عو  نصورانيتهم فهووي
 :ْسباب عديدة، يمك  مقاربتها بالتالي

 الخواء الروحي: أو   
ملحووودي ، ْموووا بالنسوووبة للوووذي  يعووودو  ْن سوووهم % 5مووو  اولموووا  ْن سوووهم ل دينيوووي ، و% 17ي عووود "

 وا عًا ْ  المجتموس اولمواني  وعليوه فلقود ْصوبح،  ( )فقط يذهبو  لقوداأ اوحود% 5مممني ، فَّ  
 (2)"مسيحية ول تعاليمهابات مجتمعًا كافرًا ل يمم  بال

ْمووا ْسووباب هووذا التوورد  الووديني فهووي ْسووباب عديوودة، لعوول ْهمهووا النظريووات ال لسوو ية التووي حكمووت 
العقل ال ربي بعد التحرر م  الكنيسة، فنظريوة مثول نظريوة دارو  التوي تمسوخ ْصول اسنسوا   لوى 

التوالي فقودا  الثقوة بكول قرد، رس ت في ل وعي الموواط  ال ربوي الومبوالة واحتقوار ْ   ويق، وب
 .(3)قيمة سامية ْو نبيلة

ّلبووت ال وو  الحيووواني فووي تصوورفات  كمووا ْ  هيمنووة الجانووب الموواد  علووى حيوواة المووواط  ال ربووي، ن 
اسنسا  هناك، فبات نريقًا في ملذاته الحيوانية، وهذا ما يمد  في النهاية  لى الن و ال بالجانوب 

همال ال أ  العام، وهكذا ي  . قد اسنسا   نسانيته ويتردى في مهاو  الظلماتال  صي وا 
نووا نجوود ْ  ونتيجووة لل ووواق الروحووي، تنهووار المجتمعووات، وفووي مجتمووس مثوول المجتمووس اومريكووي فَّن

مونهم يمارسوو  % 60  بالكت واب، ولويأ نريبوًا بالتوالي ْ  نجود ْ  م  المراهقي  مصابو % 99
ْلف جريمة 9 سا ل اسعوم قبل بلونه الر د ويرى المراه  اومريكي م   ول و ، عادة التد ي 

 30قتوول وانتصوواب، وهووذا لوويأ مسووت ربًا، و  المراهوو  هنوواك يبقووى ْسوويرًا ل ا ووة التل ووا  حوووالي 
 .(1)ساعة ْسبوعيا، وما ذلك  ل لن  ال اآلباق واومهات بأعمالهم

ذا كا مدينوة بورلي  ل يصوبح  ي ودو  بنواتهم، فوَّ  تقريبوًا كول نسواق    العرب فوي الجاهليوة اوولوىوا 
ْمهات وبنا هم  ل بعد المولوود اوول، بمعنوى ْ  كول النسواق هنواك تقريبوًا يجهلو  المولوود اوول 

 .(9)له 
المميووو ة لل وووواق الروحوووي  عوووام مووو  ال وووذوذ الجنسوووي ْحووود النتوووا جوي عووود التحوووول فوووي موقوووف الوووْر  ال"

الن سوي هنوواك حتووى الحوورب العالميووة وسويطرة الجانووب الموواد  فووي المجتموس ال ربووي،  ذ كووا  الطووب 
حدى صور انحطاطه الوالحة، ْما في  الثانية ي ع د ال ذوذ الجنسي ْحد ْ كال ال ساد الجنسي، وا 

                                                 
 .م2000 حصا ية في العام  1
، الطبعة 20عادل المعلم ويأ  براهيم، ص: اسسوم في اول ية الثالثة ديانة في صعود، مراد هوفما ، ترجمة 2

 . م550 رو  للن ر والتو يس، القاهرة، اوولى، دار ال 
 . 2المرجس الساب ، ص: انظر 3
 .29اسسوم في اول ية الثالثة ، ص: انظر1
 .29المرجس الساب ، ص: انظر 9
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م، فقد حدث ت ير ما حي  صنف المجتمس اومريكي ال ذوذ الجنسي واعتبرع كمرض 572 العام 
د ذلووك، وانت ووت عنووه صوو ة ن سووي، ولكوو  سوورعا  مووا ظهوور ال ووذوذ الجنسووي كأسوولوب فووي الحيوواة بعوو

المووورض فوووي المعووواجم والكتوووب الن سوووية الم تصوووة، والحقيقوووة التوووي ل يمكووو   نكارهوووا، ْ  المجتموووس 
كلهوا  جونأ، ْلعواب كمبيووتر، هيوروي ، وهوذع مور، د وا ، : ال ربي بات مجتمعًا مدمنًا لونحراف

 .( )"ْ ياق يعتبرها المسلمو  انحرافًا ع  الطري  الموصلة ز
تا ج الوالحة لل واق الروحوي فوي ال ورب، حالوة الت كوك اوسور  الوالوحة هنواك،  ذ تقوول وم  الن

اسحصاقات ْ  نسبة ال واج الرسمي  لى العوقات الجنسية الحرة في تناقص مسوتمر، ْو  معودل 
فووي دولووة % 89، بينمووا يأ ووذ الطووو  وال وورا  مووا نسووبته % 9 نجووا  الوو واج الرسوومي ل يتجوواو  

وعليه فليأ نريبًا ْ  تظهر هنواك م وكلة كبوار السو  بَّلحوا  . (2)المتحدة اومريكية مثل الوليات
 ديد، ْومام النهم ال ديد لل باب الماد  الباحث ع  ملاع ة مصادر الر  ، تنعدم العوقة بوي  

وا  اق هووووذع اونانيووووة . اوبنوووواق واآلبوووواق، وتصووووبح دور المسووووني  هووووي وسوووويلة للووووت لص موووو  الم ووووكلة
 ي كوور ال ووباب ول ال ووابات بووال واج، فمووا الووذ  يجبوور  وواب علووى تحموول ن قووات الوو واج الم رطووة، ل

طالمووا ْ  السووبيل لت ريوو  ال ووهوة الجنسووية متووا  دونمووا تبعووات ول تكوواليف، ومووا الووذ  يجبوور ال ووابة 
الحموول، الموويود، الن قووات، طالمووا كووا  ت ريوو  ال ووهوة الجنسووية متاحووًا :علووى الوو واج وتحموول تداعياتووه

ودونمووا كوول هووذع اوعبوواق، وبنوواًق علووى هووذع المقوودمات، فووَّ  الجانووب الجتموواعي فووي ال وورب  ْيلوواً 
 .(3)يسير نحو الهاوية، والدليل ْ  معدل عدد ْفراد اوسرة هناك ثوثة ْفراد فقط

 
 لعقيد وضوح ا: ثانيا  

تعقيود فيهوا ول فهوي عقيودة والوحة بسويطة ل ، للعقيدة اسسومية م ايا ل تتوافر ل يرها م  العقا د
وقودر كول  ،واحدا  لقه ونظمه نموض، تتل ص في ْ  وراق هذا العالم البديس المنس  المحكم رباً 

پ  ڀ   ڀ  چ  :، وهذا اسله ْو الرب ليأ له  ريك ول  بيه ول صواحبة ول ولود يق فيه تقديرا

، وهذع عقيدة والحة مقبولوة،  (٤-١: اإلخ  ) چ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀ  ڀ 
فالعقوول دا مووا يطلووب التوورابط والوحوودة وراق التنووول والكثوورة، ويريوود ْ  يرجووس او ووياق دومووا  لووى سووبب 

 .واحد

                                                 
 .29اسسوم في اول ية الثالثة، ص  
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فلوويأ فووي عقيوودة التوحيوود مووا فووي عقا وود التثليووث ْو المثنويووة ونحوهووا موو  ال موووض والتعقيوود الووذ  
هوى عقيودة ليسوت ، ف( )"اعتقود ْونوت ْعموى: "يعتمد دا ما على الكلموة الموأثورة عنود نيور المسولمي 

نريبوووة عووو  ال طووورة ول مناقلوووة لهوووا، بووول هوووي منطبقوووة عليهوووا انطبوووا  الم توووا  المحووودد علوووى ق لوووه 
ۅ    ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ  :المحكووووم، وهووووذا هووووو صووووريح القووووره 

 .(١١: ال وم) چې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ    ېۅ  ۉ    ۉ
ب في ال رب ت اقم  لى درجة كبيرة، ْدت في النهايوة  لوى ْ  تصوبح هوذع    ترد  او و  واآلدا"

او ووياق  طوورًا يهوودد مسووتقبل ال ووباب بالووذات، الووذي  ْلووحوا يعووانو  موو  ال ووواق الروحووي وال وورار 
العقلووي، بوول حتووى الجهوول بمصوويرهم وهوودفهم فووي الحيوواة، ممووا ْلقووى وسوويظل يلقووي بهووم فووي نياهووب 

 اسلحوادْن سوهم ل سويما بعودما ف ول  سنقواذوا يبحثو  عو  الحقيقوة الليال والجنو  المطب ، فأ ذ
مووا سوور انتظووام : فووي تلووميد جووراحهم بوول ْصووبح داقهووم، فأ ووذت ْسوو لة بعينهووا ت لووح علوويهم، مثوول

لقنوا، وموا ال ايوة مو  حيواة  الكو ، وما السر في جماله او اذ وما ال اية منه، وم  نح ، ولماذا   
 .(2)"تصير بهم  لى القبر

لمواذا، ومي توه :    ْهم ما يمي  اسسوم وعقا دع ْوفكارع، ْنه دا مًا موا يجيوب علوى السومال 
 .(3)ْنه ي اطب العقول على ا توف مستوياتها وبي اتها وطبا عها

بودا لوي اسسووم : "ع  مسببات د وله في اسسووم قوا وً  (1)وبهذا المنط  يتحدث روجيه نارود 
حياتي، ل سيما على ثوث نقاط ْساسية بالنسبة للوعي النقود  لهوذا  مثل حامل  جابة على ْس لة

لووم يوو عم ْنووه ا تلوو  ديانووة جديوودة، لكنووه يوودعونا  لووى  ْولووى هووذع النقوواط ْ  النبووي محموود: العصوور
ية سبراهيم عليه السوم، ْما ثاني النقاط فتتمثل في ْ  اسسوم ل ي صل بي  وحي العقيدة الجوهر 

الحكمة وحكمة الوحي، فالعلم اسسومي في ذروته لم ي صل بي  البحث في اوسباب عو  البحوث 
والسومال ( كيف)في ال ايات، بعبارة ْ رى    اسسوم هو الديانة الوحيدة التي تجيب على السمال 

رادة  صووبح العلووم فووي  دمووة تووأل  اسنسووا ،، وبهووذع الكي يووة ي(لموواذا) ولوويأ تحطيمووه بَّثووارة رنباتووه وا 
                                                 

 . 5مد ل لمعرفة اسسوم، ص  
 .16حلتي م  الكنيسة  لى المسجد، صر  2
 .17المرجس الساب ، ص: انظر 3
(. ج ا ر) ول الحرب العالمية الثانية ْ  ذ كأسير حرب في الجل ة . فيلسوف وكاتب فرنسي: روجيه نارود  1

م وذلك لنتقاداته المستمرة لوتحاد  570 كا  جارود   يوعيا، لكنه طرد م  الح ب ال يوعي ال رنسي سنة 
السوفياتي، وبما ْنه كا  علوًا في الحوار المسيحي ال يوعي في الستينيات، فقد وجد ن سه منجذبًا للدي  وحاول 

م مت ذا  582 ْ  يجمس الكاثوليكية مس ال يوعية  ول عقد السبعينيات، ثم ما لبث ا  اعتن  اسسوم عام 
، الطبعة اوولى، دار 3عمرو  هير ، ص :ْمريكا طليعة النحطاط، روجيه نارود ، تحقي . )السم رجاق

 (..م2006ال رو  للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
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تسلط مجموعات ْو قوميات، ْو يرًا فَّ  اسسوم ل يعني الطاعة بمعنى الستسوم لب ر عواديي  
كما ْل مت الكنيسة المسيحيي ، بل هو استسوم و لول مبني علوى السوتجابة لنوداق از سوبحانه 

، وهذع اوسباب هي التي جعلت ه ري  كثيري  م  كبار ( )"وتعالى استجابة ن طة، حرة، مس ولة
اسسووم لويأ مبنيوًا علوى التعصوب والتحجور، "ال  صيات ال ربية، يود لو  فوي ديو  از ْفواجوًا، فوو

هيووة فووالقره  يقوورر ْ  از ْرسوول لكوول  ووعب ْنبيوواقع، لكووي ي تووا  لكوول ْمووة ْ  تسووتوعب الرسووالة اسل
علووى طريقتهووا، وموو  الوالووح والمعلوووم ْ  الجتهووادات اوولووى لل ل وواق الرا وودي  والمووذاهب ال قهيووة 

،    كل هذع الجتهوادات تمكود بأنوه علوى الورنم مو  ْ  الووحي الوذ  نو ل ...التي جاقت بعد ذلك
اد علوووى النبوووي هوووو الووووحي او يووور، فهوووذا ل يمنوووس ْ  يظووول بووواب الجتهووواد م توحوووًا، وهوووذا الجتهووو

لمواجهووة الم ووكوت الحياتيووة الطار ووة التووي جووديت بعوود انت ووار اسسوووم، فووي المجتمعووات   لوورور 
 .(2)"التي ت تلف ع  مجتمس المدينة المنورة

 : سماح  اإلسالم: ثالثا  
لم ال وووك  فالدرجووة الووودنيا موو  التسووامح ْ  توودل،    التسووامح الووديني وال كوور  لوووه درجووات ومراتووب"

ول تجبوورع بووالقوة علووى اعتنووا  دينووك ْو مووذهبك، بحيووث  ذا ْبووى حكمووت عليووه حريووة دينووه وعقيدتووه، 
بووالموت ْو العووذاب ْو المصووادرة ْو الن ووي ْو نيوور ذلووك موو  ْلوووا  العقوبووات واللووطهادات التووي 

فتودل لوه حريوة العتقواد، ولكو  ل تمكنوه مو   ،...يقوم بها المتعصبو  لد م ال يهم في عقا ودهم
 .(3)"ية التي ت رلها عليه عقيدته، والمتنال مما يعتقد تحريمه عليهممارسة واجباته الدين

ْ  تدل له ح  العتقواد بموا يوراع مو  ديانوة وموذهب ثوم ل تلوي  : والدرجة الوسطى م  التسامح"
فَّذا كوا  اليهوود  يعتقود حرموة العمول يووم . عليه بترك ْمر يعتقد وجوبه ْو فعل ْمر يعتقد حرمته

 . (1)"ونه ل ي عله  ل وهو ي عر بم ال ة دينه. يكلف بعمل في هذا اليومالسبت فو يجو  ْ  
ذا كا  النصراني يعتقد بوجوب الذهاب  لى الكنيسة يوم اوحود فوو يجوو  ْ  يمنوس مو  ذلوك فوي  وا 

 .هذا اليوم
ْل نلووي  علوى الم وال ي  فيموا يعتقوودو  حلوه فوي ديوونهم ْو : والدرجوة التوي تعلوو هووذع فوي التسوامح

وهووووذا مووووا كووووا  عليووووه المسوووولمو  مووووس . وا   كنووووت تعتقوووود ْنووووه حوووورام فووووي دينووووك ْو مووووذهبك. بهممووووذه
 .(9) ذ ارت عوا  لى الدرجة العليا م  التسامح. الم ال ي  م  ْهل الذمة

                                                 

محمد عثما  ال  ت، : ، نصف قر  م  البحث ع  الحقيقة، روجيه نارود ، ترجمة...لماذا ْسلمت  
 .م562 ، الطبعة اوولى، مكتبة القره  للطبس والن ر والتو يس، 70ص

 .90المرجس الساب ، ص 2
 .90نير المسلمي  في المجتمس اسسومي، ص  3
 .90المرجس الساب ، ص 1
 .90نير المسلمي  في المجتمس اسسومي، ص: انظر 9
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ويتجلووى تسووامح اسسوووم فووي قبولووه وحمايتووه ْفوورادًا وجماعووات ومجتمعووات نيوور  سووومية، فقوود تقلوود 
ى وظا ف في حكومات  سومية عدة، وحظيت ْديا  م تل وة يهود ونصارى ْوعلاق طوا ف ْ ر 

بكامووووول الحقوووووو  والرعايوووووة، وسوووووومحت السووووولطات ل يووووور المسوووووولمي  بممارسوووووة  وووووعا ر ديوووووونهم دو  
 . ( )تليي 

وال تح اسسوومي عنودما جواق ووروبوا فَّنوه لوم يكو  اسوتعمارًا كموا يتصوور كثيورو ، بول  نوه اسوتقبل 
ْنقذوهم م  ط يا  ونطرسة سلطات بودهم الروحيوة   مي  الذيمثًو  عب ْسبانيا ال اتحي  المسل

وال منية، فلم يقاوموهم، والدليل على ذلك ْ  المسلمي  فتحوا اوندلأ في ظرف سونتي ، فوي حوي  
 .(2)تطلب استعادتها منهم سبعة قرو 

لم يك  السيف هو الذ  ْد ل الناأ في اسسوم، كما  عم بعض  صوم اسسوم، فَّ  ف"
يووأبى ْ   -بطبعووه-بوول    اسنسووا  ، ف قوود ي ووتح ْرلووا لوحووتول، ولكنووه ل ي وتح قلبووا للهدايووةالسوي

 .(3)"يد ل في دي  م   يقهرع عليه بالسيف
علووى ْ  اسسوووم ذاتووه ينكوور  كووراع النوواأ علووى اسيمووا ، ف ووي القووره  المكووي ي اطووب از 

ڄ  ڃ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦچ  :رسووووله فيقوووول

 (٢٢:يونس) چڃ  

ووأ كثيوًرا موا ت  وتسامح اسسوم مس م ال يوه لويأ مسوألة نظريوة، ف س  ورا س حسونة، ْوحكوام ل 
عادلة، ومبادك قيمة، ولكنها تظل حبًرا على ور ، فو تولس مولول التن يذ، ول يبالي بها الذي  

 .في ْيديهم سلطة اومر والنهي واسبرام والنقض
وب ة، ولهوذا ولك  مي ة المبادك و  اوحكام اسسومية ْنها مبادك ربانية اوصول، دينيوة الصم

وجوودت موو  القبووول والسووتجابة مووا لووم تجوودع ْ   ووريعة ْ وورى ْو قووانو  ممووا يلووس الب وور بعلووهم 
 .لبعض

وقد ح ول الواقوس التواري ي لألموة اسسوومية فوي م تلوف عصوورها، و وتى ْقطارهوا، بوأرول مظواهر 
 .(1)الناأ يتطلعو   ليه  لى اليوم في معظم بقال اورض فو يجدونه التسامح، الذ  ل ي ال

وينقل ال ويخ ال  الوي قوول ْحود كبوار الم كوري  ال رنسويي  الوذ  ْعلو  د ولوه فوي اسسووم، 
ْت هوم مواذا : "فينقل  لينا ْسباب هذع الد ول وهو ي اطب ْحد القساوسوة الكاثوليوك ال رنسويي  قوا وً 

سووف  ْو عصورً  اً في اووقات الم تل وة فجور ي اسسوم، هذا يعني ببساطة يعني ْ  تد ل فرنسا ف

                                                 
 . 73، نصف قر  م  البحث ع  الحقيقة، ص...لماذا ْسلمت  
 .71المرجس الساب ، ص: انظر 2
 .80نح  وال رب، ص 3
 .98ص نير المسلمي  في المجتمس اسسومي،: انظر 1
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وسووف يركعوو  ويسوجدو  بعود ْ  يسوتمعوا  لوى مومذ  مونهم  ،ال رنسويي  سوجاجيدهم  ي رش هلف
وين ورد   ،ْما النساق فسيلع  علوى رموسوه  مناديول مو  القمواش ..!! از ْكبر از ْكبر :يصيح

موواذا ! اسسوووموت يلووت فرنسووا كلهووا وقوود اعتنقووت : "لوويف قووا وً وموو  ثووم ي ( )"صوو وف  اصووة فووي
ول بوورامج  ،ول  عونووات جنسووية  ،تبقووى هنوواك تماثيوول  سوويحدث؟ لوو  تجوود سووكارى فووي الطوور  ولوو 

والمحال التي تبيس لحم ! ويعاد طومها باللو  اوبيض ،مساجد  وستتحول الكنا أ  لى ،منوعات 
 (2)"!!ال ن ير ست ل  ْبوابها

العموال  مو  ذلوك لوم ي طور ببوالكم ْونوتم تورو      ي ا": ى الكاتب في  ياله يقول لل رنسيي ومل
يوووومدو   المسووولمي  النوووا حي   لينوووا ي ووورو  سوووجدا ْموووام مصووووانس السووويارات التوووي يعملوووو  بهوووا وهوووم

 .(3)"صلواتهم
وال وصة ْ  داعية اسسوم اوكبر هو اسسوم ن سه، فقد تلمنت عقيدته و ريعته مو  

ل لووا ل مووا يجعوول النوواأ يحرصووو  ْ وود الحوورص علووى ْ  يوود لوا فيهووا، ثووم    اسسوووم يعطووي ا
تعوالى، ب الصلة المبا ورة بواز سوبحانه و الدا ل فيه كل  يق ول ينتقصه  ي ا، فَّ  اسنسا  يكس

ويجد الطري   ليه فيقف بي  يديه  مأ مرات في اليوم، ويدعوع دو  حجاب، ويكسوب اومول فوي 
ْورنود فوي هوذع الحيواة الودنيا، ثوم حيواة ال لوود فوي دار البقواق، ول يكل وه ذلوك  ل النطو   حيواة ْسوعد

بال هادتي ، واتبال  ريعة اسسوم، وكلها  ير ومساواة وعدل، في حي  يتقالاع رجوال الودي  فوي 
استوواوات فووي كوول مناسووبة، فهووو يوومد  مووال  ذا توو وج ، ويوومد  مووال كلمووا ْنجووب  اوديووا  او وورى

ود الط ول الوليود، ثوم موال ه ور ليثبتوه فوي الجماعوة المسويحية  ذا لورب فوي ول دا، ويمد  موال ليعمم
مدا ل ال باب، بل يمد  مال  ذا مات له ميت لكي تصلى عليوه صووة الجنوا ة، وباسلوافة  لوى 
ه ذلك يظل عمرع كله تابعا لرجل الدي  في كل ما يتصل باز سبحانه، فَّذا ْراد الصوة صولى عنو

هموووي ، ولكووو  المسووولمي  وحووودهم مووو  دو  ْهووول : القوووأ، ووقوووف هوووو يسووومس ول يملوووك  ل ْ  يقوووول
اوديا  هم الذي  يقوم كل واحد منهم بصووته بن سوه، حتوى لوو كانوت صووة الجماعوة، وفوي نيور 

 .(1)اسسوم يصلى القأ مس مساعديه نيابة ع  الناأ
 .ا زدياد السكاني للمسلمين :رابعال طلبالم

اسسوم اسنسا ، ْوعطاع م  اسمكانات والقدرات ما يمهله و  يت و  على سا ر  كرم
الم لوقات، ولقد كا  تكريم اسسوم ل،نسا  تكريمًا عامًا لكل بني اسنسا ، دو  تميي  بي  عر  

                                                 
 .1مستقبل اسسوم  ارج ْرله، ص  
 .1المرجس الساب ، ص 2
 .9المرجس الساب ، ص 3
 .93نير المسلمي  في المجتمس اسسومي، ص 1
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ک  ک  ک        ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعالىوعر ، ْو ف ة وف ة، قال 

وعليه فَّ  اسسوم قد ، (٥١: اإلس ا ) چں  ڻ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  
 ْولى الن أ اسنسانية عناية  اصة، فجاقت ت ريعاته وتوجيهاته حافظة لهذع الن أ، ومهي ة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : للظ و  التق تحفظ وجودها إل  أ  يشا  هللا، قال تعال 

پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

 .(١٢: المائدة) چچ   ڤٹ  ڤ   ڤ ٹ 

 :اآليات القرآني  التي تحث عل  طلب النسل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ :قوووال تعوووالى (  

 (٠: النسا ) چڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹ  ٿٺ         ٺ

   حت  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  مب  ىب  يب  جتچ :قال تعوالى ( 2

 (٥٢: النحل) چجح   

 (٤٢ :الشو  ) چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ې  ې    ې  ى  ى  چ:قال تعالى (3 

 . ومما يجدر ذكرع ْ  بعض اونبياق طلبوا اوولد ودعوا از ْ  ير قهم اوبناق والذرية

  (٠١١: ال افات) چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       ۈئ  چ :قال تعالى على لسا   براهيم ( 1

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ   چ  :لىقووال تعووا( 9

 (٠٠١ - ٠٠٢: ال افات) چڑ  ڑ  ک  ک  ک  

ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ   پ  چ  :وطلووووب  كريووووا عليووووه السوووووم الولوووود قووووال تعووووالى -6

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   

چ  چ  چ  چ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

ت وجووا  ": قرال وفرق السرنة أ  النبرق ) ٩ – ٢: م يم) چڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  
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  لى النبي  جاق رجوً  ْ "وفي روايٍة ْ رى  ( )"الودود الولود فَّني مكاثر بكم اومم يوم القيامة

نها ل تلد ْفأت وجهوا؟ قوال: فقال ثوم ْتواع الثانيوة فنهواع،  ،ل : ني ْصبت امْرة ذات حسب وجمال وا 

 .(2)"بكم اوممت وجوا الودود الولود فَّني مكاثر : ثم ْتاع الثالثة فقال

لح وواظ علووى الجوونأ ل والمتأموول فووي ال ووريعة اسسووومية، يجوود بووأ  اآليووات جوواقت متلووافرة
ر  وبقووواق الب وور  وبقووواق نوعوووه بالتناسووول والتكووواثر، وهوووو ْموور ل منووواص منوووه لسوووتمرار النوووول الب ووو

م نوول  لوى نسول ول ينقورض لهو ،نسوانيةاسنسا  وذريته، وقيامه بالوظي ة المنوطة به، فو ينقطس ل
 .ْ  يرث از اورض وم  عليها وينقطس التكليف

ولتتحقو  هووذع ال ايووة  ورل از عوو  وجوول الو واج وحووّث عليووه، وقورر لووه ْحكامووًا ملووبوطة، 
ولوابط دقيقة لوم ي تأور كأ لجتهواد المجتهودي  فيهوا مجوال كبيور، فقود اعتبور هوذا النظوام مو  الثوابوت 

وذلك م   ول تنظيم عقد  ،ة ول وولال المكا  المتنوعةتل التي ل ت لس وحكام ال ما  الم 
النكا  وما يترتب عليه م  هثار مادية ومعنوية في ال وجي  واوولد ثم علوى مجموول ْفوراد اوسورة 

 .م  عوقات دم ونسب ثم  رث ونيرها
ومسووألة ال ديوواد السووكاني العووالمي مسووألة حديثووة وقديمووة فووي هٍ  واحوود، فهووي مسووألة لهووا "

التاري ي الممتود لبلوس هلف مو  السوني ، مو  اليونوا  القديموة وحتوى عورب الجاهليوة،  لوى  امقهع
للجووودل اجتماعيوووًا، ومحوووًو للبحوووث فوووي  ةمثيووور تووو ال المسوووألة ل و عصووور العلوووم، والتقنيوووة، والصوووناعة، 

 المحافل العلمية والجتماعية المعاصرة،  ذ مس وجوود ع ورات الكتوب المطبوعوة وم وات المقوالت،
وعقوود ع وورات الموومتمرات والنوودوات فيووه، لتوو ال كثيوور موو  جوانبووه مجهولووًة  لووى يومنووا هووذا، كمووا ْ  
الموووووافقي  والم ووووال ي  كووووّل موووونهم قوووود ات ووووذ موق ووووًا موووو  اآل وووور مصووووّرًا علووووى  بطووووال ْر  الطوووورف 

 .(3)"المقابل

                                                 
، صححه اولباني في السلسلة (3915 :)سن  النسا ي، كتاب النكا ، باب كراهية ت ويج العقيم، حديث رقم  

 .2883: الصحيحة برقم
، صححه ( (2090: )اب النكا ، باب النهي ع  ت ويج م  لم يلد م  النساق، حديث رقمسن  ْبي داوود، كت 2

 .2882: اولباني في السلسلة الصحيحة برقم
، الطبعة اوولى، دار  كريا للن ر والتو يس، 3 التاريخ واآلثار والنتا ج، سمير قسيما، ص... م كلة السكا  3

 .م559 الج ا ر، 
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انوٍ  للمنوس على ّْنوه ل  وّك فوي لو وم ولوس قو "السياسة" هْرسطو في كتاب ومنذ القدم ن بيه" 
ول دو  الت ايوووود قوووورار نظووووام اجتموووواعي يوووومّد   لووووى الحووووعوووو   نجوووواب ْط ووووال ذو   عاقووووة، وينب ووووي  

ّدًا معّيناً   .( )"السكاني الم  رط، والسبيل اونجس لذلك هو ذاك الذ  يلس لكّل ْسرٍة ح 
القره  يقتلو  ْولدهم، فتصّدى  -ل قرهم ولي  ذات يدهم  -كما ْ  عرب الجاهلية ْيلًا كانوا 

چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  چ قال تعالى :ب ّدة لهذع الظاهرة ونهى عنها

 (١٠: اإلس ا ) چڎ   ڎ  ڈ     ڈ  
القءّأ اسنجليو  ، (2 )"مالتوأ" ود فكرة الحد السكاني  لى نظريةوفي العصر الحديث، تع"

الجة جديودة، مثيورًا  ّياهوا مو  ب عوٍد فقد قْر المولول م   اوية العوقة ما بي  السّكا  وال ذاق في مع
، وفوي ذلوك "رسوالة فوي اوصول السوكاني"م كتابوًا ْسوماع 758 عوام  "موالتوأ"وقود ْلّوف ، اجتماعي

ل فووَّّ  ": الكتوواب رسووم مسووتقبل الب وورية بنظوورٍة ت وواممية، وقووال ينب ووي الحووّد موو  النمووّو السووّكاني، وا 
وقوود تصوواعدت وتيوورة الوودعاوى ال ربيووة الم وويرة  (3)"الجووول والن جووار السووّكاني سوووف يهووّددا  العووالم

عي  " لى  طر الن جار السكاني في البلدا  اسسومية، داعي  بعد ذلك  لوى تحديود النسول،  وم ورأجء
ْولووال العووالم اسسووومي موو  ت لووف وفقوور  لووى كثوورة السووكا ، متووأثري  بووديانتهم النصوورانية و وفهووا 

ة ْنهم في ْوروبا ي  وو  مو  الطاقوات الب ورية المسولمة، م  الن جار السكاني للمسلمي ، والحقيق
 .(1)"ويريدو  الست ثار بهذع الطاقات لما ي دم مصالحهم هم

وقوود تنوينووت النووداقات الداعيووة سيقوواف ال طوور السووكاني للمسوولمي ، بووي  دعوووة  لووى تحديوود 
لوودعوات الووثوث النسوول، ودعوووة  لووى منووس الحموول ْصووًو، ودعوووة  لووى تنظوويم النسوول، والحقيقووة ْ  ا

: متباينوووة وم تل وووة، ولهوووذا فوووَّ  اوحكوووام ال ووورعية المتعلقوووة بهوووا م تل وووة ْيلوووا، فتحديووود النسووول هوووو
ال وسوا ل يظو  ْنهوا تمنوس مو  عند الوصوول  لوى عودد معوي  مو  الذريوة باسوتعم لالوقوف باسنسا"

 ،ْرة وبوي  الحمولنها تحوول بوي  المواستعمال الوسا ل التي يظ  ْ : "ْما منس الحمل فهو (9)"الحمل
، ، وتوورك الوووطق فووي وقووت اس صوواب، وولووس اللبوووأ ونحوووع فووي ال وورجكووالع ل، وتنوواول العقوواقير

                                                 
 .9 م كلة السكا ، ص  
م هور بنظرياته الممثرة حول التكاثر .  قأ نصرني، وباحث سكاني واقتصاد  سياسي  نجلي  : مالتوأ 2

المصور في .)في العصر الحديث يتم منادته توماأ مالتوأ رنم ْنه في حياته است دم اسمه اووسط. السكاني
 (.991التاريخ، ص

 .22م كلة السكا ، ص 3
 .18رحلتي م  الكنيسة  لى المسجد، ص 1
، الطبعة اوولى، ر اسة  دارة 37 ، ص3البحوث العلمية، هي ة كبار العلماق في المملكة العربية السعودية، جو 9

 .هو123 البحوث العلمية واسفتاق، المملكة العربية السعودية، 
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اسووتعمال وسووا ل معروفووة ل يووراد موو  اسووتعمالها  حووداث  : "ْمووا تنظوويم الحموول فهووو ( )"ونحووو ذلووك
الوو م   ، بوول يووراد بووذلك الوقوووف عوو  الحموول فتوورة موو و القلوواق علووى وظي ووة جهووا  التناسوولالعقووم ْ

 (2)"لمصلحة ما يراها ال وجا  ْو م  يثقا  به م  ْهل ال برة
وو  ال رب ي  ى مو  اسسووم، ومو  ْ  قودرة كامنوة فيوه، فوَّ  الودعوة  لوى تحديود النسول 
فووي العووالم اسسووومي كانووت موو  ْبوور  النووداقات ال ربيووة المعاصوورة، والدراسووات ال ربيووة اليوووم تركوو  

لمسوولمي ، ويبوودو هووذا ال وووف طبيعيووا وتلقا يووا، و  معوودل الوفيووات علووى  طوور الن جووار السووكاني ل
علووى  لونوودثارفووي ال وورب ْكبوور موو  معوودل المواليوود، وهووذا يعنووي بووأ  الحلووارة ال ربيووة فووي سووبيلها 

ذي  الصووعيد السووكاني، ب وووف المسوولمي  الووذي  يحووافظو  علووى وتيوورة متصوواعدة موو  اسنجوواب ه وو
  .بتوجيهات اسسوم

في بعض ْبناق المسلمي ، مم  يحملو  اسسوم في بطاقواتهم ال  صوية  وقد وجد ال رب
فقوووط، ويووودينو  لل ووورب ولًق وانتمووواق وعقيووودة، وجووود عنووود هوووملق هذانوووًا صوووانية، فكثووورت المووومتمرات 
الداعيووة  لووى تحديوود النسوول، وكثوورت الكتابووات، و  صصووت حلقووات  ذاعيووة وتل  يونيووة للحووديث علووى 

 .ْعداد المسلمي الم اطر الناجمة ع  ت ايد 
وقوووود اسووووتند هووووملق  لووووى جملووووة موووو  اوسووووباب والوووودوافس التووووي بوووورروا موووو   ولهووووا حموتهووووم 

كثيورًا مو  النواأ حوالتهم  ْ "المسعورة لد ال ديواد السوكاني للمسولمي ، ومو  هوذع اوسوباب قوولهم 
، ْو  يعولووو  موو   وجووات وقريبووات ونيووره  الماديووة والمعي ووية ل تك ووي ل،ن ووا  علوويهم وعلووى موو 

مجيق اوولد يحتواج  لوى موال لألن وا  علويهم وتعلويمهم تعليموًا عاليوا يسومو  بوه وتسوموا بوه ْموتهم 
يقافووه از تبووارك وتعووالى قوودر ْر ا  ، وقووولهم هووذا مووردود و  فالحالووة هووذع تسووتوجب تحديوود النسوول وا 

 سوا  حتوى قيوامالناأ وهم في بطو  ْمهاتهم و ل  اورض وقدر فيها كل موا يحتواج  ليوه بنوو اسن
ب ار ك  فءيه ا: الساعة قال تعالى  ق دير  فءيه ا ْ قأو ات ه ا و   و 

(01:فصلت )
ْ  بوود العوالم الثالوث ل  ْموا القوول" .

القووت واوجسواد التوى تطلووب تك وى حاجوات ْهلهوا وبالتوالى ل تتسوس لم يود موو  اوفوواع التوى تطلوب 
   ْقطوار  !تعمار صداها وي عج الودنيا طنينهوالستلك هى اوكذوبة الكبرى التى يل م ا ؟الكسوة

العالم الثالث م حونة ب يرات تك ى ْلعاف سكانه، بيد ْ  هذع ال يرات تتطلوب العقوول البصويرة 
وهلهووا    مووا فووي اورض ل يك ووي  "وموو  اوسووباب التووي سوواقها هووملق قووولهم  (3)"واويوودى القووديرة

الراهووب اسنجليوو   مووالتوأ الووذ  ْرى ْ   ْقوووالهم موو  قهوومل قوود اسووتقىالووذي  يت ايوودو  باسووتمرار، و 
المووووارد المعي وووية فوووي اورض محووودودة ْو  سوووكا  العوووالم فوووي ا ديووواد مسوووتمر ل يتوقوووف وموووا فوووي 

                                                 
 .37 البحوث العلمية، ص  
 .37 المرجس الساب ، ص 2
ة الثانية، دار ال رو  للن ر والتو يس، جمهورية مصر ، الطبع90، ص3قذا ف الح ، محمد ال  الي، جو 3

 .م2000-هو120 العربية، 
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اورض ل يك وووي لهوووذا النموووو المت ايووود مووو  عووودد السوووكا  وحتوووى ل يتعووورض العوووالم  لوووى المجاعوووة 
الوودعاة  لووى تحديوود النسوول   ووية ْ   لحقيقووة ْ ، وا( )"والهوووك يجووب ْ  يوقووف اسنجوواب واسنسووا 

 يظنووو  بوواز الظنووو    ،تلووي  اورض بالسووكا  و  ووية ْ  تلووي  بهووم وسووا ل العوويش موو  كثوورتهم
، فوواز عوو  وجوول  لوو  اورض و لوو   و  عبووادع وهووذا هووو اللووول البعيوودويتوود لو  فووي تقووديرع ل وو

عي و  عليهوا منوذ  لقهوم وحتوى تقووم الم لوقات و ل  هدم وذريته وقدر في اورض ْقوات الذي  ي
   ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇچ :قووووووووووووووال تعووووووووووووووالى  . السوووووووووووووواعة

، المتي  وهو الذ  يدبر معاي هم وهو الر ا  ذو القوة عفاز سبحانه  ل  عباد (٠١: األع ا )چ
: قوال مسعود قدر ْر اقهم وما يجر  عليهم في جميس ْحوالهم قبل ْ  يكونوا، فع  عبد از ب  

  ْحودكم يجموس لوه فوي بطو  ْموه ْربعوي  يوموا نط وة ثوم يكوو  علقووة  : قوال   حودثنا رسوول از 
: ممر بوأربس كلموات مثل ذلك ثوم يكوو  ملو ة مثول ذلوك ثوم يرسول  ليوه الملوك فيون خ فيوه الورو  ويو

  (. 2)يكتب ر قه ْوجله وعمله و قي ْم سعيد 
ولقوود وهووب از تعووالى ل،نسووا  موو  القوودرات العقليووة والجسوومية مووا يمكنووه موو  كسووب ر قووه 
صوحها للسوك  واسوت ول موا فيهوا مو  ثوروات ها لوة ومعرفوة طور   الذ  قدرع له وتهي ة اورض وا 

ل قودر از جلوت قدرتوه وعو ت عظمتوه ْ  توسوس لل لو  است راجها، فل  تلوي  اورض بسوكانها بو
سكنا ور قا فما لاقت اورض باسنسا  ونسوله منوذ هلف السوني  وستتسوس لهوذع الم لوقوات حتوى 

 (٥٤:  ) چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : يبعث از اورض وم  عليها قال تعالى
د النسل يح ظ للموْرة صوحتها تحدي"ْ   وم  اوسباب التي ساقها دعاة تحديد النسل قولهم

وسوووهرها علوووى مصوووالحهم يوووذهب  ،ْو  تتوووابس الحمووول والوووولدة وموووا يتبوووس ذلوووك مووو  رعايتهوووا وولدهوووا
قوامهووا وجمالهووا ويسووبب لهووا ْتعابووًا وهلمووًا ممووا يهوودد حياتهووا ال وجيووة في هوود فيهووا  وجهووا لن وو الها 

موول يرهوو  المووْرة ويتعبهووا وقوود  لقهووا از الح وقووولهم هووذا مووردود ْيلوواً  .(3)"بالحموول واآللم واوولد
ڃ  چ  :، قوال تعوالى اوولد مس ما في الحمل مو  متاعوبتعالى وفطرها على حب اسنجاب و 

 چڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  

بووول وتنقلوووب هوووذع اآللم  ،وموووس ذلوووك فهوووي تنسوووى هوووذع اآللم حوووي  تلوووس مولودهوووا (٠٤: لقمرررا )
وفرحة بهذا المولود الذ  اقتلت حكمة از تعالى ْ  تورى فيوه اوم  ،لمتاعب  لى حبور وسروروا

                                                 
انتصار مطر الواوا ، ا راف : تحديد النسل في لوق الكتاب والسنة، رسالة دكتوراة م طوطة، الطالبة  

 .م2007 -هو 128 طار  الطوار ، جامعة الكويت، كلية الدراسات العليا، برنامج الحديث ال ريف، : الدكتور
، باب كي ية  ل  اآلدمي في بط  ْمه وكتابة ر قه ْوجله بط  ْمهكي ية  ل  اآلدمي في  بابصحيح مسلم،  2

 .2613:وكتابة ر قه ْوجله حديث رقم
 .20تحديد النسل في لوق الكتاب والسنة، ص 3
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وموا لقوت مو   ،وتعاني م  حملة ما تعاني ليتوذكر موا تحملوت ْموه مو  لوعف ووهو  ،هذع اآللم
، ومووه  اصووة ولوالديووه عامووة  ذا مووا احتاجووه وهووم فووي يقوووم بواجووب البوور وال ووكر واسحسووا عنوواق ف
 .الكبر 

نموووا  ْ  اكتموووال ْنوثوووة الموووْرة وجمالهوووا هوووذا ويبوووي  الطوووب الب ووور  والن سوووي قوووديمًا وحوووديثا "
نثويوووة يحووودث بعووود الووو واج و  الحمووول والوووولدة واسرلوووال عمليوووات حيويوووة لتن ووويط نووودد الموووْرة او

 .( )"فتمد  وظي تها على  ير وجه
الكوويأ كوارل فووي كتابووة  وهوذا مووا ْدركوه كثيوور موو  اوطبواق والبوواحثي ، وموو  هوملق الوودكتور

ْنه حتى هذع اويام لم ينلج فكر اسنسوا  ولوم ي وعر علوى الوجوه : "اسنسا  ذلك المجهول يقول 
  قيوام الموْرة بهوذع الوظي وة ل مندوحوة عنوه  ليد م  اوهمية فوي حيواة الموْرة، التام بما لوظي ة التو 

 وول  ل حماقووة  وونيعة ل يقوودم عليهووا لكمالهووا القياسووي، فمووا تحريووف النسوواق عوو  التوليوود ورعايووة الط
 (. 2)"عاقل

 .الجهاد في سبيل اهلل: المطلب الخامي
الجهاد فوي سوبيل از مو  لوم  او وياق التوي ي  وى منهوا ال ورب   ويًة كبيورة، وي  وى مو  

هووو مووا جهوود  اللحظووة التووي يكووو  فيهووا المسوولمو  مهي ووي  للقيووام والنهوووض بهووا، والجهوواد فووي الل ووة
 ،(1)هو بذل واست رار ما في الوسس والطاقة م  قول ْو فعلو  ،(3)ض ْو ْمر  ا اسنسا  م  مر 

ربي ، والمرتودي ، وفي ال رل الجهاد هو بذل الجهد م  المسلمي  في قتوال الك وار المعانودي  المحوا
 :(6)ويكو  الجهاد فرض عي  في ثوث حالت .(9)سعوق كلمة از تعالى ،والب اة ونحوهم

ي وا ْ ي ه وا : المسلم المكلوف القتوال والتقوى ال ح وا  وتقابول الصو ا ، قوال از تعوالى ذا حلر   -  
و    واأ از ك ثءيًرا ليع ليك مأ ت  أل ح  ن واأ  ءذ ا ل قءيت مأ فء  ًة ف اثأب ت واأ و اذأك ر  ي   هم  اليذء

ي وا : وقال سبحانه. (19:اون ال) 
ب وار   ل ووه م  او دأ واأ   حأ وًا ف وو  ت و  ي   ك   ور  ن واأ  ءذ ا ل قءيت م  اليذء ي   هم  م  ءوٍذ د ب ور ع   ءلي م  *ْ ي ه ا اليذء لوومهءمأ ي وأ و  ي و  م  فوًا و  رم ت ح 

                                                 
ية مصر العربية، ، الطبعة اوولى، دار ال ليلة، جمهور 22حقو  الط ل في اسسوم، جودة محمد عودة، ص  

 .م555 -هو8 1 
، الطبعة الثالثة، الدار المصرية العامة 99عادل   ي ، ص: اسنسا  ذلك المجهول، ْلكسي كارل، ترجمة 2

 .م580 للكتاب، جمهورية مصر العربية، 
 .235، ص2لسا  العرب، جو: انظر 3
  محمد ب  عبد الكريم الج ر ، النهاية في نريب الحديث واآلثار، ع  الدي  ْبي الحس  علي ب: انظر 1

 .م588 -هو108 ،  الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، 5 3، ص عبد الحميد هنداو ، جو: تحقي 
عبد از ب  عبد المحس  : الم ني، موف  الدي  ْبي عبد از محمد ب  ْحمد ب  محمد ب  قدامة، تحقي : انظر9

عة الثانية، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، ، الطب0 ، ص3 التركي وعبد ال تا  الحلو، جو
 .م557  -هو7 1 

 .8 ، ص3الم ني لب  قدامة، جو: انظر 6
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ير   بء أأ  الوأم صء ه نيم  و  أأو اع  ج  م  ٍب مم   از و  يم ًا  ءل ى فء  ٍة ف ق دأ ب اق  بء  ل  لمقءت اٍل ْ وأ م ت ح 
. (9 -1 :اون ال) 

 .( )ْ  التولي يوم ال حف م  السبس الموبقات وذكر النبي 
 ذا حلور العوودو بلوودًا موو  بلوودا  المسوولمي  تعووي  علوى ْهوول الووبود قتالووه وطووردع منهووا، ويلوو م   - 2

المسووووولمي  ْ  ينصوووووروا ذلوووووك البلووووود  ذا عجووووو  ْهلوووووه عووووو    وووووراج العووووودو ويبووووودْ الوجووووووب بووووواوقرب 
وو   : ، قووال تعووالى(2)فوواوقرب ي   ي ل ووون ك م مم ن ووواأ ق وواتءل واأ اليووذء ي   هم  لأظ ووًة  ي ووا ْ ي ه ووا اليووذء وود واأ فءوويك مأ نء لءي جء الأك  يووارء و 

ل م واأ ْ  ي از م س  الوأم تيقءي    و اعأ
 .(26:التوبة) 

ثءق وواًل :   ذا اسووتن ر  مووام المسوولمي  النوواأ وطلووب موونهم ذلووك، قووال از تعووالى  - 3 واأ  ء  افًووا و  انأ ءوور 
ل م وو    يأوورد ليك ومأ  ء  ك نووت مأ ت عأ وك مأ فءووي س وبءيلء از ذ لءك وومأ    و الءك مأ و ْ ن  سء ود واأ بءووأ مأ اهء و ج 

، وقووال از ( 1:التوبووة) 
واأ فءوي س وبءيلء از: تعوالى وا ل ك ومأ  ءذ ا قءيوول  ل ك وم  ان ءوور  ن ووواأ م  ي   هم  وويت م  ي وا ْ ي ه ووا اليوذء اثيوواق لأت مأ  ءل وى او رأضء ْ ر لء

ر ةء  ءلي ق لءيلد  ي اةء الد نأي ا فءي اآل ء ت ال  الأوح  ر ةء ف م ا م  ي اةء الد نأي ا مء   اآل ء بءالوأح 
 .(38:التوبة) 

نأه م ا قال ي  از  ع  ، ل هجورة بعود  ال وتحء ولكو  جهوادد ونءييوةد ": قال رسوول از : وع  اب  عباأ ر لء
ت م فان ء  ذا است نأ ءرأ  .(3)"رواوا 

ذا كووا  الجهوواد فووي اسسوووم ينقسووم  لووى ثوثووة ْنوووال اوول هووو جهوواد الك ووار وهووو جهوواد  النووول: وا 
جهوووواد الب وووواة : النووووول الثالووووثو (1)المرتوووودي جهوووواد المنووووافقي ، و : وجهوووواد الوووودفس، والنووووول الثوووواني الطلووووب

فوَّ  الجهواد  ،(9)المعتدي  الذي  ي رجو  على اسموام المسولم ولهوم تأويول سوا   و ووكة، وفويهم منعوة وقووة
الووذ  ي  وواع ال وورب هووو جهوواد الطلووب بالووذات، جهوواد ال توحووات اسسووومية، وحووول هووذا النووول موو  

سسووومي القووادم، ليبووي  ْل حوووار مووس اسسوووم،  ذ الجهوواد اسسووومي يدنوود  ال وورب ليبووي  ال طوور ا
، والحقيقوة ْ  المسولمي  (6)اسسوم دي  يتسم باسرهاب، ويدعو  لى قتول اآل وري  والسويطرة علويهم

منقسوومو  فووي الووْر  حووول هووذا النووول موو  الجهوواد، فالووذي  يتبنووو  حتميووة صوودام الحلووارات موونهم، 
ارة ال ربيوة، ْونوه حوال قوام للمسولمي  دولوة، فوَّ  هوذع يقولو  بأ  اسسوم جواق فعوًو ليقووض الحلو

مووا السوويف، مووا الج يووة وا  وعلووى الطوورف اآل وور  الدولووة سووتمنح ال وورب  يوواراٍت ثوثووة،  مووا اسسوووم وا 

                                                 

، 2766حديث رقم "   الذي  يأكلو  ْموال اليتامى"صحيح الب ار ، كتاب الوصايا، باب قوله تعالى : انظر   
 .85اسيما ، حديث رقم  وصحيح مسلم، كتاب اسيما ، باب كو  النهي ع  المنكر م 

 .118، ص9فتاوى  يخ اسسوم، جو: انظر 2
 .393 صحيح الب ار ، كتاب اسمارة، باب المبايعة بعد فتح مكة على اسسوم والجهاد، حديث رقم  3
، الطبعة اوولى، ممسسة الرسالة 00 ، ص3 اد المعاد في هد   ير العباد، اب  القيم الجو ية، جو: انظر 1

 .م2000هو120 التو يس، الجمهورية العربية السورية، للن ر و 
 .237، ص2 الم ني، جو: انظر  9
 .39صدام الحلارات، ص: انظر 6
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  بوأ  الجهواد فوي اسسووم جهواد دفواعي، ل يودعو ول يبودْ القتوال موس ْحود  ل  ذا توم يتواجد القا لو 
 .م  ال ريقي  ْدلته التي يبرر فيها موق ه العتداق على المسلمي ، ولكلٍ 

 قائلين بهجومي  الحرب في اإلسالمأدل  ال
لوووم ي  وووالف فوووي هوووذع "وجمهوووور العلمووواق اوقووودمي  يقولوووو  بهجوميوووة الحووورب فوووي اسسووووم، 

المسووألة  ل نوو ر يسووير موو  العلموواق مثوول ْبووو جع وور النحوواأ الحن ووي، وقوود انت وور القووول بدفاعيووة 
مووس بوودايات القوور  الع ووري  علووى يوود مجموعووة موو  علموواق او هوور مثوول ال وويخ الحوورب فووي اسسوووم 

 ل ْ  القوول بهجوميوة "، ( )"محمد عبد از درا ، وال يخ محمد ْبو  هورة وال ويخ المرانوي وه وري 
الحوورب فووي اسسوووم ل ال قوووًل م ووهورًا ومنت وورًا حتووى  ماننووا هووذا، يقووول بووه عووددد لبووأأ بووه موو  

هملق يبدمو  دعواهم الهجومية بأ  سبب الجهاد هوو ك ور الم وال ي ، سوواق كوا  و  (2)"المعاصري 
هملق الم ال و  مسالمي  ْو محاربي ، فكونهم ك ارًا يبيح للمسولمي  مونحهم ثووث  يوارات، ْولهوا 

، وثواني ال يوارات هوو الج يوة، ْ  ْ  يودفعوا الج يوة ل و  ك ف  عو  قتوالهماسسوم، فَّذا ْسلم الم ا
ل قوتلوووا،  ذ ْ لمي  عوو  للمسوو سووبب الجهوواد لوويأ الج يووة، وا   كنووا عنوود ": يوود وهووم صووانرو ، وا 

نموووا سوووبب الجهووواد هوووو كوووو  الوووذي  نقووواتلهم ك وووارًا امتنعووووا عووو  قبوووول  قبوووول الج يوووة نكوووف عووونهم، وا 
 :ويست هد هملق بمجموعة م  اآليات والنصوص منها "(3)الدعوة

چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ             ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ   چ  :قولوووووووووه تعوووووووووالى- 

تعوالى  فواز"واآلية والحة في استمرارية القتال ما دامت ال تنوة موجوودة، . (٠٢١: البق ة) چڎ  
وي لوص الودي  الوذ  " حتوى ل تكوو  فتنوة:"ْمر بقتالهم ثم بي  العلة التي بها ْوجوب قتوالهم، فقوال 

نما يحصل هذا المقصود  ذا  ال الك ر بالكليةهو دي  از م  سا ر اوديا   . (1)"، وا 
علة القتال هي ال تنة وهي ك ر هملق الناأ، سواق كانوا ك ارًا مسالمي   وقوله والح بأ 

 .ْو محاربي 

                                                 
 .70، ص فقه الجهاد للقرلاو ، جو: انظر  
، الطبعة اوولى، دار المكتب للن ر 9 ْحكام الحرب في اسسوم و صا صها اسنسانية، وهبة ال حيلي، ص 2

 .م2000-هو120 ، والتو يس، سوريا
، دار اومة للطباعة والن ر والتو يس، بيروت، لبنا ، 16 ، صو2ال  صية اسسومية، تقي الدي  النبهاني، جو 3

 .م2003
، الطبعة اوولى، دار الكتب  3 ، صو9 الت سير الكبير ْو م اتيح ال يب، ف ر الدي  الرا   ال افعي، جو 1

 .م2000العلمية، بيروت، لبنا ، 
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هيوووة السووويف التوووي نسووو ت نحوووو ما وووة ْوربوووس ع ووورة هيوووة، وهوووي توجوووب قتوووال الم وووركي  -2
، لكوو  ( )ذي  اسووتدلوا بآيووة السوويف ا تل وووا فووي تعيينهوواالمسووالمي  والمعووادي  موونهم، العجيووب ْ  الوو

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   چ  :ْكثوووورهم قووووال بأنهووووا هيووووة

ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  

   توابوا ْوقواموا الصووة، ْ  توابوا عو  ال ورك الوذ  هوو سوبب القتول "بمعنى   (٥: التوبة) چې   
اتركوووهم و ووأنهم فووو .. التوبووة ب عوول مووا هووو موو  ْعظووم ْركووا  اسسوووم وهووو  قامووة الصوووة  وحققوووا

 . (2)"تأسروهم ول تحصروهم ول تقتلوهم
ى  ى  ائ    ېۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ې  ۅچ:قوله تعالى-3

وتعل  القا لو  بهجومية الحرب في اسسوم بكلموة كافوة، حيوث  .(١٩: التوبة) چائ  ەئ  ەئ   
وقواتلوا الم وركي  "معوادي  وا بأ  اآلية والوحة فوي اومور بمقاتلوة كافوة الم وال ي ، مسوالمي  ْم قال

 .(3)"كافة ْ  جميعا
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  چ :تعووووووووووالىقولووووووووووه -1

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

ال الكافري ، واآلية عامة فتعم كل الكافري ، قال واآلية والحة في  ثبات قت (٢٢: التوبة) چڱ  
ويقاتل ْهل الكتاب والمجوأ حتى يسلموا ْو يعطوا الج يوة : "اب  قدامة في تعليقه على هذع اآلية

كول طا  وة  رجوت عو   وريعة مو   ورا س اسسووم : "وقال  يخ اسسوم" (1)ع  يد وهم صانرو 
 .(9)"لمت بال هادتي الظاهرة المتواترة فَّنه يجب قتالها وا   تك

جهووواد، مثووول الم وووال ي  بال مجموعوووة مووو  اوحاديوووث التوووي يثبوووت ظاهرهوووا وجووووب مبوووادْة-9
ْمرت ْ  ْقاتل الناأ حتى ي وهدوا ْ  ل  لوه  ل از ْو  محمودًا : "حديث اب  عمر ع  النبي

م  ل بحوو  رسووول از ويقيموووا الصوووة ويمتوووا ال كوواة فووَّ  فعلوووا ذلووك عصووموا منووي دموواقهم ْومووواله

                                                 
، مكتبة  ، جو268قه الجهاد، دراسة مقارنة وحكامه وفلس ته في لوق القره  والسنة،  يوسف القرلاو ، صف  

 . م2005وهبة، القاهرة، 
فتح القدير الجامس بي  فني الرواية والدراية م  علم الت سير، اسمام ال وكاني، تحقي  عبد الرحم  ْبو عميرة،  2
 . م551 الوفاق للطباعة والن ر والتو يس، المنصورة، مصر، ، الطبعة اوولى، دار 397، صو 2جو
 .378، صو2فتح القدير، جو 3
، 15 ، صو 1الكافي في فقه اسمام ْحمد ب  حنبل، اب  قدامة المقدسي، تحقي  محمد حس  ال افعي، جو 1

 .م 200الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، لبنا ، 
، الطبعة 278، صو28  تيمية، ت ريج عامر الج ار ْونور البا ، جومجموعة ال تاوى، تقي الدي  ْحمد ب 9

 .م557 اوولى، دار الوفاق للطباعة والن ر والتو يس، المنصورة، مصر، 
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، ودللة الحديث والحة في قتال كل الك ار، الوثنيي  ْوهل الكتاب ( )"اسسوم وحسابهم على از
ل : معلوم ْ  المراد بهذا ْهل اووثوا  دو  ْهول الكتواب ونهوم يقولوو ": منهم، يقول اسمام النوو 

حتووى ي ووهدوا، جعلووت نايووة : "وقووال ابوو  حجوور (2)" لووه  ل از، ثووم يقوواتلو  ول يرفووس عوونهم السوويف
ل القتل (3)"المقاتلة وجود ما ذكر  .يقصد اسسوم وا 

وموو  لووم  اودلووة التووي اسووتدل بهووا الهجوميووو  فعوول الصووحابة والتووابعي  رلوووا  از -6
 .عليهم، وهو ال توحات اسسومية وهي كانت حروب هجومية ل دفاعية

 :بدفاعي  الحرب في اإلسالمردود القائلين 
القول بدفاعية الحرب في اسسوم مس بدايات القر  الع ري  على يد مجموعة م  انت ر "

 (1)"علماق او هر مثل ال يخ محمد عبد از درا ، وال يخ محمد ْبو  هرة وال يخ المراني وه ري 
والحقيقوووة ْ  جملوووة مووو  العلمووواق المعاصوووري  تنحوووو هوووذا النحوووو، مثووول ال ووويخ القرلووواو ، 

 .(9)وهبة ال حيلي وال يخ البوطي وال يخ
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    چ : ْما ردهم فيما يتعل  بقوله تعالى - 

فهو يعتمد على ت سير ال تنة ن سوها، هول ال تنوة تعنوي  (٠٢١: البق ة) چڍ  ڍ        ڌ     ڌ          ڎ  
يذا هم وفتنتهم الموممني   للعوودة عو  ديو  اسسووم، ووالوح هنا الك ر، ْم تعني استقواق الكافري  وا 

ْنه لو ف سورت ال تنوة بوالك ر لكوا  ذلوك داعموًا للوْر  القا ول بهجوميوة الحورب،  ذ يكوو  معنوى اآليوة 
لكوو  موواذا لووو كووا  معنووى ال تنووة هووو . قوواتلوا حتووى ل يكووو  هنوواك ك وور ْو  وورك علووى وجووه اورض
كراههم وفتنتهم ع  دينهم، وهذا هو ظاهر السيا ، وننا لو قلنوا ال تنوة هنوا بأنهوا   يذاق المممني  وا 

الك وور، لكووا  ذلووك عامووًا ي وومل الم ووركي  ْوهوول الكتوواب، ولكننووا نعلووم ْ  از ع وجوول ْمرنووا بكووف 
 ذ  ت سووير . اويوود  عوو  ْهوول الكتوواب بالج يووة مووثًو، ولووم يقبوول موو  م ووركي العوورب سوووى اسسوووم

لمو  قاتلوا الم ركي  حتى يك وا ع   يذا كم فوي ال تنة هنا بالت سير الثاني ْولى، بمعنى ْيها المس

                                                 
صحيح الب ار  مس ك ف الم كل، اب  الجو  ، كتاب اسيما ، باب فَّ  تابوا ْوقاموا الصوة وهتوا ال كاة ،   

 .  م2000ار الحديث، القاهرة، ، الطبعة اوولى، د29: حديث رقم
، مكتبة العلم، القاهرة، مصر، الطبعة اوولى، 81 ، صو صحيح مسلم ب ر  النوو ، اسمام النوو ، جو 2

 .م 200
، مكتبة الص ا، القاهرة، مصر، الطبعة 56، صو  فتح البار  ب ر  صحيح الب ار ، اب  حجر العسقو ، جو 3

 .م2003اوولى، 
 .70، ص هاد للقرلاو ، جوفقه الج: انظر 1
 .2 ، ْوحكام الحرب في اسسوم لل حيلي، ص92فقه الجهاد للقرلاو ، ص: انظر 9
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وبالتوالي فوو معنوى . دينكم، حتى تكونوا ْحرار في ا تيار دينكم، هوذا الت سوير هوو اوقورب للسويا 
   .    ( )الصواب هو قتال الذي  ي تنونكم ع  دينكمفلوستدلل باآلية على قتال كل الكافري ، 

تمووودوا علوووى هيوووة السووويف فوووي دعوووواهم الهجوميوووة،  ذا كوووا  الهجوميوووو  اع: هيوووة السووويف-2
وقولهم ْ  هذع اآلية نس ت كل اآليات التي تدعو للحوار والسلم مس الم ال ي ، فَّ  الدفاعيي  قد 

 :اعتمدوا على عدة ردود فيما يتعل  بآية السيف منها
يعيب الدفاعيو  على الهجوميي ، ْنهم ل يستطيعو  بحال ْ  يحددوا هية السيف م  -

ہ  چ :سورة التوبة ا تل وا في تعيينها، فهل هي هية، فكل الذ  ات قوا عليه ْنها هية م  (2)لقره ا

ې   ۇہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

ى    ېۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ې چ :ْم قوله تعالى( 9:التوبة)چ

ڇ  ڇ  ڍ  چ  ڇ   ڇ  چ :ىْم هي قوله تعال (.36:التوبة)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  

 (.25:التوبة) چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
كيف آليوة واحودة ا تلوف فوي : ومما يعيبه الدفاعيو  على الهجوميي  ْيلًا هو التسامل-

مسوالمي  مو  تعيينها ْ  تنسخ هذا الجم ال  ير م  اآليوات التوي ي يود ظاهرهوا بعودم جووا  مبوادْة ال
 .الك ار بالقتال،  اصًة ْو  تعداد هذع اآليات بل  ما ة ْوربس ع رة هية في ْقل تقدير

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  چ  :مووو  هوووم الم وووركو  المقصوووودو  باآليوووة-

 ، هوول هووم كوول الم ووركي ؟( 9:التوبووة)چې   ۇے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ
كوا  بيونهم وبوي  النبووي عليوه السووم عهوود : ْم صونف مو  الم وركي  تحوودثت عنوه اآليوات بعود ذلووك

ل . فنقلوووع، وظوواهروا عليووه ْعووداقع، وقوود بوورك از ورسوووله موونهم، وهذنهووم بووالحرب    لووم يتوبوووا وا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ (3)فهووذا قولووه تعووالى فووي اآليووة التووي تلووت هيووة السوويف

پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  

 ( ٥: لتوبةا )چٹ    ڤ  

                                                 
، الطبعة اوولى، دار المكتب 99ْحكام الحرب في اسسوم و صا صها اسنسانية، وهبة ال حيلي، ص: انظر  

 .م2000-هو120 للن ر والتو يس، سوريا، 
 .265، 268، ص ، جفقه الجهاد للقرلاو : انظر 2
فَّذا انسلخ او هر :" " نقصد هنا اآلية التي رجحها جمهور العلماق على ْنها هي هية السيف وهي قوله تعالى 3

الحرم فاقتلوا الم ركي  حيث وجدتموهم و ذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فَّ  تابوا ْوقاموا الصوة وهتوا 
 "يمال كاة ف لوا سبيلهم    از ن ور رح
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ۅ  ۉ    چ:ْمووا رد الوودفاعيي  علووى اسووتدلل الهجوووميي  بقولووه تعووالى -3

فهوو يعتمود علوى   (١٩: التوبرة) چۉ        ې    ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
قووواتلوهم : ، هوول المقصووود بالكلموووة جميعووًا كمووا يقووول الهجوميووو  ْم ْ  معناهووا"كافووة"ت سووير كلمووة 

في قوله كافة : "قاتلونكم مجتمعي  نير مت رقي ، يقول اسمام الرا  مجتمعي  نير مت رقي ، كما ي
ْ  يكو  المراد قاتلوهم بأجمعكم مجتمعي  على قتالهم كما ْنهم يقاتلونكم على هذع : اوول: قول 

الصوو ة، يريوود تعوواونوا وتناصووروا علووى ذلووك ول تت وواذلوا ول تتقوواطعوا وكونوووا عبوواد از متوووافقي  فووي 
قوواتلوهم بكليووتهم ول تحووابوا بعلووهم بتوورك القتووال، كمووا  والثوواني قووول ابوو  عبوواأ. عووداقمقاتلووة او

. ( ")والقول اوول ْقرب حتى يصح قياأ ْحد الجوانبي  علوى اآل ور. ْنهم يستحلو  قتال جميعكم
 ذا تطر  الودليل لوحتموال سوقط بوه : ويمك  ن ي مراد المهاجمي  هنا بالقاعدة اوصولية الم هورة

 (.2)ستدللال
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  :ْما فيما يتعل  باستدلل الهجوميي  بقوله تعوالى-1

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  

فقد ْجاب الدفاعيو  عنها بقولهم ْ  هذع  ) ٢٢: التوبة) چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
وهوذع اآليوة " ريودو  فيهوا قتوال الوروم النصوارى، اآلية ن لت بعد ن وة تبوك والتي كوا  المسولمو  ي

ل يجووو  ْ  ت قووْر من صوولة عوو  سووا ر اآليووات او وورى فووي القووره ، فووَّذا وجوود فووي ْهوول الكتوواب موو  
اعت ل المسلمي ، فلم يقاتلوهم ولم يظاهروا علويهم عودوا، ْولقووا  لويهم السولم، فلويأ علوى المسولمي  

ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ    ںچ     :لىْ  يقووووووواتلوهم وقووووووود قوووووووال از تعوووووووا

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ    ۇۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے

 .(3)) ٢١ :النسا ) چۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   
ْمرت ْ  ْقاتل الناأ حتوى ي وهدوا ْ  ل  لوه  ل از ْو  محمودًا رسوول " :"ْما حديث-9 

 كوواة فووَّ  فعلوووا ذلوك عصووموا منووي دموواقهم ْوموووالهم  ل بحوو  اسسوووم از ويقيمووا الصوووة ويمتوووا ال
المقصووودو  " النوواأ"موو  هووم : ، فقوود بنووى الوودفاعيو  ردهووم موو   ووول التسووامل"وحسووابهم علووى از

بالحوووديث، هووول هوووم كووول الك وووار، الم وووركي  الووووثنيي  واليهوووود والنصوووارى، ون ووووا هوووم هوووذا المعنوووى 
النصوارى هوم موو  النواأ  ل  نهوم تقبول مونهم الج يوة دو  اسسوووم ول بالتأكيود،  ذ قوالوا ْ  اليهوود و 

                                                 
 .11، ص6 الت سير الكبير، الرا  ، ج  
، 2نيل اووطار  ر  منتقى او بار م  ْحاديث سيد الم تار، اسمام ال وكاني، ج: انظر نص القاعدة 2

 .م2000، الطبعة اوولى، دار الحديث، القاهرة، 9 1ص
 .256، ص فقه الجهاد للقرلاو ، ج 3



88 

 

يقاتلو ، وم  ثم سألوا    كانت كلمة الناأ تعم الوثنيي ، وقالوا بالتأكيد ل، و  المجوأ وثنيو  
يقوول  ( )"سونوا بهوم سونة ْهول الكتواب: " ل  نهم مستثنو  م  هوذا العمووم لقوول النبوي عليوه السووم

الح  ْ  الحديث في م ركي العرب الذي  لنوا على اسسووم ْوهلوه بحو  : "ل  اليال يخ محمد ا
علووى العموووم فووَّ  هووذا الحووديث ل ي ووكل . (2)"الحيوواة ولووم يحترموووا معاهوودة مبرمووة ول موثقووًا مووأ وذا

قوودحًا لنظريووة الوودفاعيي ، و  نظووريتهم تلتوو م عراهووا بهووذا الحووديث،  ذ موو  الممكوو  ْ  يحموول هووذا 
ى الحالة التي تكو  فيها الحرب قا مة، وفي هذع الحالة يكو   سوم الك وار سوببًا لرفوس الحديث عل

 .السيف عنهم
ْمووا بالنسووبة لوودليل ال توحووات اسسووومية، وقووول الهجوووميي  ْ  النبووي عليووه السوووم كووا  -6

 في ْنلب ن واتوه هوو البوادك فوي الهجووم ل العكوأ، فهوذا فيوه تجوٍ  كبيور، ول ْفلول هنوا مو  ْ 
ننقل كوم  يخ اسسوم اب  تيمية في هذا المولول، يقول  يخ اسسوم في كتابه قاعدة في قتال 

وكانت سيرته ْ  كل م  هادنه م  الك ار ل يقاتله، وهوذع كتوب السويرة والحوديث والت سوير :"الك ار
فلووم يقاتوول  ْومووا النصووارى:" ويقووول ْيلوواً . (3)"وال قووه والم ووا   تنطوو  بهووذا وهووذا متووواتر موو  سوويرته

ْحدًا منهم  لى هذع ال اية، حتى ْرسول رسوله بعود صولح الحديبيوة  لوى جميوس الملووك، يودعوهم  لوى 
لووى كسوورى، والمقوووقأ والنجا ووي، وملوووك العوورب بال وور  وال ووام،  اسسوووم، فأرسوول  لووى قيصوور، وا 

سولم  فد ل في اسسووم مو  النصوارى ونيورهم مو  د ول، فعمود النصوارى بال وام فقتلووا بعوض مو  ْ
 .(1)"م  كبرا هم بمعا 

 دفاعي  الحرب في اإلسالمأدل  القائلين ب
انت ر القول بدفاعية الحرب في اسسوم مس بدايات القر  الع ري  على يود مجموعوة مو  
علمووووواق او هووووور مثووووول ال ووووويخ محمووووود عبووووود از درا ، وال ووووويخ محمووووود ْبوووووو  هووووورة وال ووووويخ المرانوووووي 

هيووة موو  1  اسنكووار علووى القووا لي  بووأ  هيووة السوويف نسوو ت هووملق يبوودموا دعووواهم ب، و (9)وه ووري 
القره  الكريم،  ذ كيف لهذع اآلية الواحدة ْ  تنسخ هذا الجم ال  يور مو  اآليوات التوي تثبوت بودورها 

                                                 
 .وصححه اولباني، 6 6: موطأ مالك، كتاب الج ية، حديث رقم  
، دار نهلة مصر للطباعة والن ر والتو يس، الطبعة اوولى، جمهورية  26علل ْودوية، محمد ال  الي، ص 2

 . م558 -هو128 مصر العربية، 
عبد الع ي  هل ْحمد : قاعدة م تصرة في قتال الك ار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد ك رهم، اب  تيمية، تحقي  3

 .م2001وولى، دار نهلة مصر، جمهورية مصر العربية، ، الطبعة ا31 ص
 .31 المرجس الساب ، ص 1
 .70، ص فقه الجهاد للقرلاو ، جو: انظر 9



89 

 

، والتووي سن صوول القووول فيهووا بعوود قليوول، ولهووملق مسووتند قووو  فووي ن ووي النسووخ، ( )ْ  الحوورب دفاعيووة
 .(2)ل اوصول، النسخ ل يثبت بالحتمالوفقًا للقاعدة الم هورة عند ْه

 :ْما ْدلتهم فهي كالتالي
ېئ    ىئ  ىئ  ىئ    ېئۈئ  ېئ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     چ :تعالىقوله - 

ف رل از قتال م  قاتلنا، وم هومه عدم قتال م  لم يقاتلنا، ( "05 :البقرة) چی  ی   
  مبادْة العدو بالقتال بقوله تعالى ولعل تعليل النهي ع. (3)"ونهي العتداق ومنه قتال م  سالم

، فيه دليل والح على دفاعية الحرب ) ٠٢١: البق ة) چېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   چ:
في اسسوم، و  الحكم هنا معلل، ولو كا  هذا الحكم منسو ًا لنس ت علته، ْ  ولحى معنى 

 .، وهذا ممتنس-تعالى از-اآلية ْ  از يحب المعتدي 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ :لى في سورة النساققوله تعا-2

 .(50:النساق) چې  ې  ې   
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ  :قوله تعالى-3

 (٢: الممتحنة) چڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  

، ْو منعوًا ل تنوة الموممني ، القراقة الصحيحة ل توحات المسلمي  ْنها كانت ردًا لعدوا  -1
 .(1)ْو كانت عمليات وقا ية بالنسبة للمسلمي ، ْو تحريرًا ل عوب مستلع ة م  ظالميهم

العتووداق والحوورب وال تنووة فووي الوودي ، وليسووت مجوورد الك وور : بيووا  ْ  علووة القتووال هووي -9
 .(9)") ٩ :الكاف و ) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ :لقوله تعالى

ة حوووول طبيعوووة العوقوووة الم ترلوووة بوووي  اسسووووم وال ووورب، فالوووذي  وعليوووه فالمسوووألة  وفيووو
يقولووو  بووأ  العوقووة عوقووة حوورب، يووأتي قووولهم هووذا منسووجمًا مووس الدعوواقات ال ربيووة ال ا  ووة موو  
اسسوووم، بينمووا يووأتي القووول بووأ  الحوورب دفاعيووة فووي اسسوووم منسووجمًا مووس القووا لي  بنظريووة حوووار 

 .الحلارات مس ال رب
ل ْ  الْر  القا ل بأ  الحرب في اسسوم دفاعية ْقرب  لى الصواب، ونه يتماهى مس ويمك  القو 

سماحة اسسوم، وموس طبيعتوه كودي  يصولح للتطبيو  فوي كول  موا  ومكوا ، فلوو سولمنا ْ  العوقوة 
                                                 

 .208فقه الجهاد للقرلاو ، ص: انظر  
، الطبعة 88 ، ص3رفعت فو   عبد المطلب، جو: اوم، اسمام محمد ب  ادريأ ال افعي، تحقي : انظر 2

 .م550 هو0 1 للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية،  الثانية، دار الوفاق
 . 109فقه الجهاد للقرلاو ، ص3
 .82، وهثار الحرب في اسسوم لل حيلي، ص107فقه الجهاد ليوسف القرلاو ، ص: انظر1
 .107المرجس الساب ، ص 9
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التي تجمس المسلمي  مس نيورهم عوقوة ْصولها السويف، لكوا  هوذا ممكنوا فيموا انقلوى مو  ْ موا ، 
صووالحًا فووي  ماننووا الووذ  انقلووب فيووه السوويف  لووى قنابوول لهووا القوودرة علووى توودمير الكوورة ومووا عوواد هووذا 

 .اورلية مرات ومرات
چ  :نالبًا ما جاقت معللة، فقوله تعالى  كما ْ  اآليات التي ت حدد العوقة مس ْهل الكتاب

 ٠٢١: البق ة چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   
   از ل يحب المعتدي ، ولو كا  هذا الحكم : وهذع العلة متمثلة بقوله تعالى  نهيد معلل، 

 .، وهذا ممتنس-تعالى از-منسو ًا لنس ت علته، ْ  ولحى معنى اآلية ْ  از يحب المعتدي 
والووذ  ي مكوو  اس ووارة  ليووه هنووا ْ  اسسوووم ل يبوودْ اآل ووري  بالعوودوا  ْو القتووال، ونووه ديوو  

اسقنال قبل ْ   يق، وهذا ما يبدو جليًا في معج توه القرهنيوة التوي جواقت علوى  ووف قا م على 
يلحووظ بولوووو  ْنوووه لووم يبووودْ ْحووودًا  كوول المعجووو ات الماديووة او ووورى، والمتأمووول فووي سووويرة النبوووي 

بالقتوال طيلووة حياتوه، ْو  ال ل وواق الرا ودي  المهووديي  مو  بعوودع عنودما هوواجموا قووات ال وورأ والووروم 
ل موووا ، قاتلوهوووا و  هوووذع الووودول كانوووت تتوووربص بالمسووولمي  الووودوا ر، وتحوووول بوووي  رسوووالة فوووي ذلوووك ا

 . اسسوم وتبلي ها  لى ال عوب المقهورة والملطهدة
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 :مقدم 
العوووداق ال ربوووي ل،سووووم كوووا  منوووذ البووودايات اوولوووى للووودعوة اسسوووومية، ْموووا الوسوووا ل فقووود 
تنويعوت وتعوددت وفقووًا ل،مكانوات والقوودرات التوي تتيحهوا الظووروف البي يوة والجتماعيووة لل ورب، فووَّذا 

البدايوة قا موًا علوى السويف، بدايوًة بمعركتوي تبووك وممتوة فوي التواريخ القوديم،  كا  مبنى العوقة فوي
ومرورا بالحروب الصليبية في القرو  الوسطى، فَّ  ال ورب فوي العهود الحوديث حوافظ علوى بعوٍض 

 .م  الوسا ل التقليدية، واستلهم بعلًا م  الوسا ل المستجدة لمحاربة اسسوم والمسلمي 
دية لل رب في محاربة اسسوم فهي تتمثل في الست را  والسوتعمار والت ريوب ْما اوساليب التقلي

 .والتحالف مس اليهود وبعض المنتسبي  للمسلمي  هويًة ولل رب عقيدًة وانتماقً 
 ا ستشراق: األول طلبالم

 ا ستشراق لغ   
،  وورقت ال وومأ ْى طلعووت، واسووم المولووس الم وور : يقووال "  وور "است وور  موو  ال عوول 

 وتا  بوي  م ور  : ناحيوة الم ور ، يقوال  فويوالت وري  او وذ . الم ر ، والجموس   ورا : ر  وال 
 .( )ذهبوا  لى ال ر  ْو ْتوا ال ر ، وكل ما طلس م  الم ر  فهو  ر  ْ  :وم رب، و رقوا

  :ا ستشراق اصطالحا  
 ، لكووو  يمكووو  القوووول ْ الست ووورا  بوووا توف النووواظري   ليوووهتعوووددت التعري وووات لمصوووطلح 

منظومة فكريوة مت صصوة فوي دراسوة ال ور ، ويمكو  ْ  تكوو  هوذع المنظوموة قود "الست را  هو 
قامووت علووى  عووداد الموووظ ي  والدبلوماسوويي  واللووباط والسووت بارات وممثلووي الممسسووات التجاريووة 

ب موو  ال كوور قووا م علووى تمييوو  ْسوولو  ْو هووو . "(2)"والسووتثمارت ْوحيانووًا الجمعيووات العلميووة الصوورفة
ْسلوب نربي للسيطرة علوى ال ور   هو الست را  :وبَّيجا  ،وال رب بي  ال ر  ومعرفي د وجو 

وهووو تعبيوور ْطلقووه  ،ال وورقيهووو علووم ال وور  ْو علووم العووالم و .(3")واسووتبنا ه وامووتوك السوويادة عليووه
ول وواتهم، ْوولوواعهم  ال ربيووو  علووى الدراسووات المتعلقووة بال وورقيي   ووعوبهم، وتوواري هم، ْوديووانهم،

، وهووذا معنووى عووام لوست وورا .   بهووموبودهووم، ْورلووهم، وحلووارتهم، وكوول مووا يتعلوو جتماعيووة،ال
دراسوة اسسووم وال وعوب : هو اوساأ  المست رقي  هدف ي ير  لى ْ  وهناك معنى  اص كا 

                                                 
دار المعرفة، لبنا ، ، الطبعة الثانية،  21، ص القاموأ المحيط، مجد الدي  ال يرو  ْباد ، جو: انظر  

، الطبعة اوولى، دار المعرفة، 336م، وم تار الصحا ، محمد ب  ْبي بكر ب  عبد القادر الرا  ، ص 2007
 .م2009لبنا ، 

 .368المورد، منير البعلبكي، ص 2
 .38الست را ، ادوارد سعيد، ص 3
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لبلودا  المسولمي   ال ربوياسسومية ل دمة ْنوراض التب وير مو  جهوة، و دموة ْنوراض السوتعمار 
 .( )وسعداد الدراسات الو مة لمحاربة اسسوم وتحطيم اومة اسسوميةم  جهة ْ رى، 

معاد ل،سوم يق ه الكافرو   وفكر  عقا د موقف  حسب هذا التعريف يكو  لوست را و  
 . تاب م  اليهود والنصارى بوجه  اصبهذا الدي  بوجه عام، وبعض ْهل الك

نموا هوو امتوداد  -العقيودة  فويفوى جووهرع النوابس مو  العوداوة  -وهذا الموقوف  لويأ بجديود وا 
: منوذ ظهوور اسسووم وحتوى اليووم  ،لموقف ْسوفهم الكافري  باسسوم م  الم ركي  ْوهل الكتاب

ثووارة ال ووبهات حووول اسسوووم وحووول القووره  وهووو موقووف اسنكووار للرسووالة، والتكووذيب للرسووول  ، وا 
وقوود ، فووى ديوونهم، ومحاولووة ردهووم عنووه وسوونته المطهوورة بوجووه  وواص، لت ووكيك المسوولمي  والرسووول

يلتقوووو  حوووول  -فوووى نهايوووة المطووواف  -ت تلوووف وسوووا ل الم وووركي  ووسوووا ل ْهووول الكتووواب، ولكووونهم 
عو  المسولمي ، ومحاولوة ردهوم عنوه كموا قوال  -وهو اسسووم  -وهو محاولة منس ال ير : الهدف 

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  :ىاز تعووووووووووووووووووال

 .(٠١٥: البق ة) چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی     ۇئۇئ
ْلووف المست وورقو  موو  منتصووف القوور  التاسووس ع وور حتووى منتصووف القوور  الع ووري  وقوود 

، ي لووب علووى معظمهووا النيوول موو  اسسوووم وثوابتووه، فكتابووات المست وورقي  فووي (2)سووتي  ْلووف كتوواب
لثوابوووت الدينيوووة والتاري يوووة المتعلقوووة ْنلبهوووا تهووودف  لوووى تووووهي  القووويم اسسوووومية، والت وووكيك بكووول ا

 :باسسوم ْومثلة ذلك
  ووو   عوووم ْ  القوووره  كتووواب يهوووود  ْو مسووويحي سووورقه محمووود ، ْو  فهنووواك مووو  المست ووورقي  م 

و وجتووه ماريووة  اسووتقى معلوماتووه مو  صوواحبيه صووهيب الرومووي وسولما  ال ارسووي  محمود 
 .(3) .م م  ْ د المنادي  لهاوهذع الفتراقات كا  المست ر  ال رنسي جيو ، االقبطية

   الت كيك في صحة الحديث النبوو ، متوذرعي  بوأ  الحوديث النبوو  د لوت عليوه يود الولواعي
، وقوود ْفوورد المست وور  هووافلنج كتابووًا والدساسووي ، متجوواهلي  دور علموواق المسوولمي  بالووذود عنووه

 .( )بأكمله ليثبت ذلك

                                                 
، الطبعة اوولى، دار 6  ، صل ربينىعماد السيد محمد  سماعيل ا، كتابات ْعداق اسسوم ومناق تها: انظر  

ثةأ و  وافيه ا، التب ير . م2002-القاهرة، هو122 الكتب المصرية،  ة  الم كأرء الثيو  نءح  الستءعمار،  –الستء را   -ْجأ
 .سوريا-، الطبعة الثامنة، دار القلم، دم  37عبد الرحم  حس  حبّنكة الميداني، ص

 .0  ال ربيي ، صسيرة الرسول في تصورات : انظر 2
، الطبعة اوولى، مكتبة ال عب للن ر والتو يس، 33اسسوم والمست رقو ، عبد الجليل  لبي، ص: انظر 3

، الطبعة اوولى،  2و المب رو  والمست رقو  في موق هم م  اسسوم، محمد البهي، ص.م562 القاهرة، 
 م578 مطبعة او هر للن ر، جمهورية مصر العربية، 
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 ريس العظووويم الوووذ  لوووم يجتموووس مثلوووه لجميوووس الت وووكيك بقيموووة ال قوووه اسسوووومي الذاتيوووة، ذلوووك الت ووو
 .(3)وقد عقدت جامعة السوربو  عدة ممتمرات لتمكد ذلك، (2)اومم

 
   الت ووكيك فووي قوودرة الل ووة العربيووة علووى مجوواراة التطووورات الب وورية، والت ووكيك فووي ننووى اودب

لوى يود وقود بودْت ال ريوة هوذع ع، العربي، وبوذلك ت وعر اوموة اسسوومية ب لول ال وربيي  عليهوا
 .(1) المست ر  بار اك و مومع، ولقد هذانًا صانية عند كثير م  علمانيي العرب

 الت كيك في تاريخ المسلمي ، والنيل م  ذرى المسولمي  العاليوة المتمثلوة بالصوحابة  والسولف
 .(9)، وم  ْ د المست رقي  اهتمامًا بهذا المولوول المست ر  هافلنجم  بعدهم

 سومي بي  المسلمي  في م تلف ْقطارهم، ع  طر   حياق العرقيات  لعاف رو  اس اق اس
و  فوي  اصة فوي النصوف اوول مو  القور  الع وري ، فقود نوبيش المست ورق والنعرات الجاهلية،

بعوث ال رعونيوة فوي مصور، وال ينيقيوة : سحيواق معارفهوا مو  ذلوك ،الحلارات الجاهليوة القديموة
وووا الج يووورة فوووي سووووريا، واآل وووورية فوووي العووورا ، وا ل ارسوووية فوووي  يووورا ، والطورانيوووة فوووي تركيوووا، ْمي

توووواريخ الحلووووار  للعوووورب قبوووول ال" العربيووووة فلقوووود بحثوووووا فووووي هثووووار السيووووابقي ، ْوسووووموا دراسووووتهم 
، وتعموودوا بووذلك  ظهووار الحلووارات القديمووة ليط  وووا نووور اسسوووم، ْو ي اسسوووم لوويأ "اسسوووم

 .(6)وحدع هو الذ  قديم الحلارة اسنسانية
 نشأ  ا ستشراق

يرجوووس تووواريخ ن وووأة الست ووورا  فوووي البلووودا  اووروبيوووة  لوووى القووور  الثالوووث ع ووور المووويود ، 
حركوة لك  بعض الباحثي  يرو  ْ  ن وأة . (7)وذلك بعد فترة اسصو  الديني التي  هدتها ْوروبا

بيووو  يبحثووو  فأ ووذ اوورو  ،ست وورا  ولوودت منووذ ْ  دقووت جيوووش ال ووتح اسسووومي ْبووواب ْوروبووالا
وفي  ،لمي  ال رقيي ع  ْسباب نهلة المسلمي  وسر بلونها هذا المجد فدرسوا علوم العرب المس

                                                                                                                                            
فصول م تارة م  كتابات المست ر  اولماني جوستاف ب انموللر، ... سيرة الرسول في تصورات ال ربيي :انظر  

 .م587 -هو107 ، مجلة مرك  بحوث السنة والسيرة، العدد الثاني، 0  محمود حمد   ق و ، ص: تعريب
 راقية ْوثرها على ، و الظاهرة الست0 3ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي للراو ، ص: انظر 2

العالم  ، الطبعة الثالثة، من ورات مرك  دراسات99، ص2الدراسات اسسومية ، سعيد عبد ال تا  عا ور، جو
 .م559 اسسومي، مالطا، 

 .0 3ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي للراو ، ص: انظر 3
 .0 3المرجس الساب ، ص: انظر 1
 .0 3المرجس الساب ، ص:انظر 9
 .  3ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي للراو  ، ص: انظر 6
 .9المرجس الساب ، ص: انظر7
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ست ورا  ونووتج عوو  ذلووك صودور العديوود موو  المجوووت المت صصووة القور  الثووام  توسووعت حركووة ال
ا ، وصحب ذلك ال ارة علوى الم طوطوات العربيوة، و ورا ها مو  ْصوحابهالست راقيةفي الدراسات 

 .( )الذي  ل يدرو  قيمتها ْو سرقتها م  المكتبات العامة وم  ثم نقلها  لى بودهم
 :منهج المستشرقين في دراساتهم

ليأ نريبًا ْ  تأتي المناهج التي اعتمدها المست ورقو  فوي كتابواتهم منسوجمة موس منواهج 
لودوا فوي بوود كانوت ال لسو ة تتبوْو في  ذا كانوت "هوا مكانوًا كبيورًا، وال وس ة، و  المست رقي  ْنواأد و 

عقليووة ال يلسوووف تعتموود علووى ولووس ال كوورة ْوًل وموو  ثووم تجميووس اودلووة سثباتهووا، فقوود كووا  هووذا دْب 
 المست رقي  دا مًا،  ذ كانت تنقد  ال بهة في ْ يلتهم ْوًل وم  ثم يعملو  على لي ْعنا  اودلة،

 (.2)"سثباتها
 :(3)ست رقيت اتصف بالص ات اآلتيةويمك  القول ْ  منهج البحث لدى الم

 .العتماد على الهوى والرنبة ال  صية في النتقاص م  المسلمي - 
 .ولس فكرة معينة في الذه  وم  ثم ل ي ْعنا  المواقف وال واهد لتبدو  ادمة لها -2
العتموواد علووى ال يووال والوووهم المجوورد فووي ت سووير الوقووا س وتحليوول الحوووادث والم وواهيم -3

 .ةالديني
ثارة ال كوك حول الرسالة اسسومية-1  .جمس ال بهات وا 

فقوود نقووب المست وورقو  فوووي ولمووا كووا  ْول ْهووداف الست وورا  اسسوواقة  لووى اسسوووم ْوًل، 
القره  والسنة والسيرة النبوية، باحثي  عو  مبت واهم، ومو   وول بعوض النصووص التوي ت ودم ولوو 

ا ْقواًل متهموة ل،سووم، ولوم يكت ووا،  ذ ْلوحت هوذع م  بعيد ْنرالهم ْوهدافهم الت كيكية، نسجو 
 .اوقوال حقا   ليست بحاجة  لى برها 

ْ مو   بهوذا القوره ؟ مو  ْيو  جواق محمود بو  عبود از" دا مواً  كا  سمال المست ورقي فمثًو 
هذا التسامل يحتمول عودة  (1)"عند ن سه وم  وحي لميرع، ْم م  عند معلم وم  هو ذلك المعلم؟

المست ورقي ، سووى تبنويهم لكول اسجابوات الممكنوة، ت، وموا مو  دليول علوى عودم حياديوة عدة  جابا
 .هي كو  هذا القره  م  عند از ع وجلواستثنا هم سجابة واحدة، 

ذا كانت السيرة النبوية تنطو  على جملة م  اوحداث التوي ت ثبوت نبووة محمود  فوَّ   وا 
المواقف التي ل يثبت ْو ل يثبت سندها لوتكواق عقول المست رقي  لم تنصرف  ل  لى جملة م  

 .عليها في نمرة ت كيكهم بالنبي
                                                 

 .6، صسومي في مواجهة ال كر ال ربي كر اسال: انظر  
 .12سيرة اسسوم في تصورات ال ربيي ، ص 2
 .65واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص: انظر 3
 .20النبأ العظيم، ص 1
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سووومه، موو  لقا ووه ببحيوورا الراهووب فقووالوا ْ  محموودًا  متناسووي  ،  اسووتقى قرهنووه ودينووه وا 
جملوووة مووو  اوموووور التوووي تقووود  فوووي هوووذا اسدعووواق منوووذ، وتحمووول العقوووول علوووى النصوووراف عنوووه منوووذ 

ثووم ْلووم  اللقيووا العووابرة و  ت علووم   صووًا ْميووًا كوول هووذا العلووم الووذ  جوواق بووه؟ هوول تك ووي هووذعف"البدايووة، 
والراهوب بحيورا كانوت فوي حلوور ْهول القافلوة بأسورهم، فهول  وهءد  هذع المقابلة بي  محمدتك  

ْ د موو  هووملق بأنووه عليووه السوووم اسووتقى علمووه موو  بحيوورا،  اصووًة ْو  موونهم موو  ظوول علووى ك وورع 
ذا كووا  الم ووككو  المعاصوورو  يلجوومو  لهووذع القصووة ، و مية حتووى المموواتيًا للوودعوة اسسووومتصوود ا 

 اصوووًة ْو   للت وووكيك بربانيوووة الرسوووالة، فلمووواذا لوووم ي عووول ذلوووك ك وووار قوووريش المعاصوووري  للنبوووي 
لموواذا لووم يوودلء ْ د موو  هووملق ، واوهووم موو  ذلووك كلووه، رة ْكبووردواعووي ذلووك كانووت متوووفرة لهووم وبصووو 

لموواذا لووم يوودلء بحيوورا الراهووب النبوووة قبوول محموود عليووه  موود عليووه السوووم؟اوسوواتذة النبوووة بوودًل موو  مح
 (.2)"السوم

هب هملق  لوى القوره  الكوريم ناهيك ع  جهل المست رقي  بالل ة ال ربية، ْوساليبها، فقد ذ
لهم، ليلتقطوا جملة م  اآليات التي ت ثبت ْ  هذا القره  كتبه عليه السوم م  نيرع،   بعقو م روري
چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  چ :سووووتدلوا باآليووووة القرهنيوووووةفقوووود ا

 ٥: الفرقان چڍ  
كتوووب القوووره ، بمعنوووى ْ  محمووودًا كوووا   فقوووالوا ْ  اآليوووة والوووحة فوووي دللتهوووا، فمحمووود 

يكتب وهذا يعني ْنوه لوم يكو  ْميوًا كموا يو عم المسولمو ، وقود فوات هوملق ْ  هنواك فارقوًا كبيورًا بوي  
 .(3)"تعني ْنه ْسند الكتابة ل يرع -الكلمة الواردة في اآلية–فاكتتبها كتبها واكتتبها، : قوله
 ا ستشراق دوافع
 الدافع الديني: أو   

يمك  القول ْ  الدافس الر يأ لوست را  هو الدافس الديني : ( )يقول الدكتور محمد البهي
طري  ل،طوول في الدرجة اوولى، حيوث وجود اووروبيوو  ْن سوهم فوي عهود اسصوو  الوديني ملو

                                                 
النبي عليه السوم عندما كا  ص يرًا في رفقة عمه ْبي طالب قبل هو الراهب الذ  التقاع : بحيرا الراهب  

سيرة اب  ه ام، : انظر. )اسسوم، فعرف الراهب محمدًا ووْرى سيما النبوة بادية فيه، فحذر ْبا طالب م  اليهود
 ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل،  الجامس الم تصر م  السن  ع  رسول از ، و396، ص ج
محمد ناصر الدي  اولباني، كتاب المناقب ع  رسول از، : ، تحقي مد ب  عيسى ْبو عيسى الترمذ  السلميمح

، الطبعة اوولى، مكتبة المعرف للن ر والتو يس، الرياض، 3620، حديث  رقم باب  ما جاق في بدق نبوة النبي
 (صححه اولباني. )هو7 1 

 .م588 -هو108 ، الطبعة اوولى، دار القلم، الكويت، 97صالنبأ العظيم،  محمد عبد از درا ، 2
-هو108 ، الطبعة اوولى، دار القلم، الكويت، 10 مد ل  لى القره  الكريم، محمد عبد از درا ، ص 3
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على ثقافات ْ ورى ت ووقهم تقودما، وذلوك ليسوتعينوا بهوا علوى فهوم كتوب الدينيوة فهموًا واقعيوًا متقودما، 
وبمووورور ال موووا  اتسوووعت دا ووورة الدراسوووات الست وووراقية لتلوووم ْديوووا  وثقافوووات ْ ووورى سووووى الثقافوووة 

 .(2)اسسومية
بعوووواد نايووووة الهوووودف الووووديني هووووي معرفووووة اسسوووووم لمحاويمكوووو  القووووول ْ    ربتووووه وت ووووويهه وا 

المعرفووة باسسوووم وسوويلة لحموووت التنصووير التووي انطلقووت  لووى  النصووارىالنصوارى عنووه، وقوود ات ووذ 
 .وكا  هدفها اوول تن ير النصارى م  اسسوم البود اسسومية،

م  جهة ْ ورى رنوب المسويحيو  فوي التب وير لودينهم، فوأقبلوا علوى الدراسوات الست وراقية 
 . التب ير على فهم الدي  اسسومي، وم  ثم  رسالهم لبود المسلمي ليعينوا دعاة 

 الدافع ا ستعمارا: ثانيا  
التقت ْهداف المب ري  مس مصلحة الستعمار، فأعا  المستعمرو  دعاة التب وير ْيموا مسواعدة،  

 .(3) ذ ْقنس المب رو  المستعمري  ْ  المسيحية ستكو  قاعدة الستعمار ال ربي في ال ر 
فووي العووالم اسسووومي تهوودف كلهووا  لووى  مست وورقو سووتعمارية التووي نووادى بهووا الوكانووت الوسووا ل ال

ليسوهل  ، لعاف الرو  اسسومية بي  ال عوب، وتعمل علوى بوث ال رقوة بوي  ْبنواق ال وعب الواحود
بعد ذلك السيطرة عليها، كما روج المست رقو  كذلك لبعض القلايا التوي كوا  لهوا ْ طور النتوا ج 

 .ي ا دياد عوامل ال رقة بي  ص وف المسلمي ف
 الدافع ا قتصادا: ثالثا

وبجانب هذا وذاك كانت هناك ْسباب ْ رى للتب ير، منها ْسباب تجارية،  ذ كا  يبودو ْ  هنواك 
بعلووًا موو  المست وورقي  د لوووا بوواب الست وورا  فووي نموورة بحووثهم عوو  ْموواك  للوور   عنوودما لوواقت 

                                                                                                                                            
و ير اووقاف المصر  اوسب  ْحد م كر  اسسوم في العصر الحديث، دعا  لى : الدكتور محمد البهي  

يني بالعودة لألصول، وتتبس ن أة ال كر اسسومي منذ بدايته حتى الوقت المعاصر مقارنا بينه وبي  اسصو  الد
وقد . نيرع م  المذاهب ال كرية، متصديا لألفكار الهدامة وفالحا الستعمار ودورع في المجتمعات اسسومية

ال كر "اسسومية كا  ْكثرها ْهمية كتابه  ترك البهي ثروة ننية م  الممل ات التي ْثرت ال كر اسسومي والمكتبة
الذ  كا  له ال لل في التعريف به كم كر  سومي في اووساط " اسسومي الحديث وصلته بالستعمار ال ربي

 (.http://www.ikhwanonline.com/new/Article.ArtID=6438&SecID=2)العربية واسسومية
وال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي . 7م  اسسوم، ص المب رو  والمست رقو  في موق هم: انظر 2

 .309للراو ، ص
، الطبعة 2، ص م هومه ْوهدافه ووسا له وسبل مواجهته، علي ب   براهيم الحمد النملة، جو:لتنصيرا: انظر 3

بي للراو ، ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ر .  ه121 الثالثة، مكتبة الملك فهد الوطنية ْثناق الن ر،
 .307ص
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جاقوا  لى بود المسلمي  طامعي  ب يرات العوالم اسسوومي، ْوسووا  بهم سبل الحياة في ال رب، ف
 . ( )العالم اسسومي، ليظل المسلمو  مستهلكي  ل منتجي 

كانووت فووي حاجووة  لووى المووواد ها العلميووة والصووناعية والحلووارية نهلووت بوودْتكمووا ْ  ْوروبووا لمووا  
 لى البود التي تمتلك الثروات الطبيعية كا  ل بد لهم ْ  يتعرفوا ، فاوولية ال ام لت ذية مصانعها

فكا  ال ر  اسسومي والدول اوفريقية واآلسيوية هي . ويمك  ْ  تكو  ْسواقًا م توحة لمنتجاتهم 
 .هذع البود فن طوا في استك افاتهم الج رافية ودراساتهم الجتماعية والل وية والثقافية ونيرها

 .(2)ْوسباب   صية م اجية عند ه ري وكانت هناك ْسباب سياسية دبلوماسية، 
 الدافع العلمي: رابعا  

وهوووو دراسوووة منجووو ات  ،ا كوووا  ووروبوووا ْ  تووونهض نهلوووتها دو  ْ  تأ وووذ بأسوووباب ذلوووكمووو
  لووم يتركوووا مجوواًل كتووب فيووه العلموواق يو فووال رب، ومية فووي جميووس المجووالت العلميووةالحلووارة اسسوو

  .(3)هاالمسلمو  حتى درسوا هذع الكتابات وترجموا عن
، وقود ث والتمحيص لمعرفة الحقيقوة  الصوةاتجه  لى البح والحقيقة ْ  بعض المست رقي 

مي  فوي كتابوه توماأ ْرنولد الذ  ْنصف المسول :، مثللى اسسوم ود ل فيهوصل بعض هملق  
المست وور  ال رنسوووي رينيووه فقووود ْسوولم وعوواش فوووي الج ا وور ولوووه كتوواب ْ وووعة ، و الوودعوة  لووى اسسووووم

 . نور اسسوم مات في فرنسا لكنه دف  في الج ا ر  اصة ب
 :وسائل المستشرقين

ومما ساعدهم على ذلك تبني دولهم  حاول المست رقو  ْ  يحققوا ْهدافهم بكل الوسا ل، 
الرسومية لم واريعهم، ودعمهووم المواد  والمعنووو  لتحقيو  ْهودافهم، ويمكوو   جموال هووذع الوسوا ل فووي 

 :النقاط التالية
لكتووب، ْولقوووا المحالوورات والوودروأ، وب ووروا بالمسوويحية فووي بعووض اوحيووا ، ْل وووا ا - 

وجمعوووا اوموووال ْون وو وا الجمعيووات، وعقوودوا الموومتمرات، ْوصوودروا الصووحف، يقووول الوودكتور محموود 
دا وورة المعووارف اسسووومية، : ولعوول ْ طوور مووا قوواموا بووه فووي هووذا الصوودد هووو  ن ووا هم مجلووة: "البهووي

لل وات عديودة، منهوا الترجموة العربيوة، و طوورة هوذع المجلوة تكمو  فوي ْ   وم  ثم قيامهم بترجمتهوا
كثيوور موو  الكتوواب العوورب المسووت ربي  يعتموودو  عليهووا فووي دراسووتهم للتوواريخ ويتووأثرو  بال  ووب ه التووي 

 . (1)"ترمي بها اسسوم وت ريعاته وعقا دع
                                                 

 .307ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي للراو ، ص: انظر  
، مكتبة او هر، القاهرة،  ، ط2 المب رو  والمست رقو  في موق هم م  اسسوم، محمد البهي، : انظر 2

 .م560 
 .2 2ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي للراو ، ص 3
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الم اسسوومي، على  ن اق المودارأ والجامعوات ال ربيوة فوي العو مست رقو حرص القد -2
فم  ذلك الكلية اسنجيلية التوي تحولوت  لوى الجامعوة اومريكيوة التوي لهوا فورول فوي كول مو  القواهرة 

تن وو ة ْجيووال موو  ْبنوواق  ، وقوود كووا  الهوودف موو  هووذع الموودارأ والجامعوواتوبيووروت واسووطنبول ودبووي
ل الست ورا  تحقيو  وقود اسوتطا، المسلمي  يكونو  جسرًا بي  الثقافوة ال ربيوة وموواطنيهم المسولمي 

هذا النجا  بما توفر له م  السيطرة على منابر الْر  في العالم اسسومي فقد ْن أ ال ورب العديود 
كما ْ  العديود مو  ْبنواق اوموة اسسوومية تلقووا تعلويمهم علوى ْيود  المست ورقي  فوي  ،م  المدارأ

ود العربيوة واسسوومية  الوعة ولّموا كانوت بعوض الوب ،-اووروبيوة واومريكيوة-الجامعوات ال ربيوة 
 .  لهملق الذي  تعلموا في مدارسهلوحتول اوجنبي فقد مكّ 

اسوتطال  رالمنوابهوذع ومو  " ن اق الصحف والمجوت المتنانموة موس اوفكوار ال ربيوة، -3
ذا عوة ال رب ْ  ين ور مو   ولهوا الثقافوة وال كور ال وربيي  وسوا ل اسعووم الم تل وة مو  صوحافة وا 

فقووود ْن ووو ت الصوووحف والمجووووت التوووي توووولى ر اسوووة تحريرهوووا ْو  ،ون ووور بأ وووكاله المتعوووددة وتل وووا 
   وأ  وقود بوذلوا جهوودًا كبيورة للرفوس مو. عملية الكتابة فيها كثير م  الوذي  ت وبعوا بالثقافوة ال ربيوة

وثالوث يطلو   ،"ْسوتاذ الجيول"وه ور يطلو  عليوه  ،"عميود اودب العربوي"توميذهم فهذا يطلو  عليوه 
ومووو  هوووذع الصوووحف اوهووورام ومجووووت المقتطوووف ونيرهموووا مووو  الصوووحف  ،"الووو عيم الووووطني"يوووه عل

المسار  والسينما ، ْود لوا  لى حياة ال عوب العربية اسسومية فنو  اللهو  ْن  واكما . والمجوت
 .( ")نير المبا  م  مراقص ونناق ونير ذلك

 رقين في العالم اإلسالميأثر المستش
   المسووولمي  بلوووع هم، ونقوووص  مكانووواتهم، وتوووأ رهم عووو  نيووورهم فوووي العصووور  وووعور كثيووور مووو

 (2).الحديث، ونسبة كل اسيجابيات  لى ال رب
 (3)تبعية كثير م  الكتياب والباحثي  فكريًا لهم، ودفاعهم ع  مباد هم ومناهجهم. 
 موا ولس ْسأ لمنهج البحث والت كير المواد ، فكتبووا وبحثووا ونقودوا فوي لووق هوذا المونهج، ك

نجدهم قد طبيقووا المنواهج ال كريوة الماديوة علوى كثيور مو  علومنوا اسسوومية سوواًق فوي الت سوير 
فوووديعموا  وووهادتهم فوووي هوووذع  بووواتهم عووو  القوووره  الكوووريم  والرسوووولالمووواد  للتووواريخ، ْو فوووي كتا

ووا ْدى  لووى رواجهووا واستسوووم كثيوور موو  الكتوواب لهووا  الجوانووب ال كريووة باسووم الموونهج العلمووي، ممي
 .(1)ودفال بعض المسلمي  عنها

                                                 
، الطبعة اوولى، مكتبة 93، ص ، جومجموعة م  العلماق. مناهج المست رقي  في الدراسات العربية اسسومية  

 .م589 -هو109 التربية العربية، الرياض، 
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   لقد رسيخ المست رقو  مبدْ العلمانية وصديروع  لى عالمنوا اسسوومي سوواق فوي الجانوب ال كور
والسياسوووي، فأصوووبح مووو  المسوووولمي  مووو  تبنووووا مبوووودْ العلمانيوووة، بووول نجوووود هنووواك بعوووض الوووودول 

مو  المسولمي  مو  ينوواد  اسسوومية قود تبنوت العلمانيوة، ْوعلنوت ْنيهوا دولوة علمانيوة، ْو هنواك 
بعلمانيووة السياسووة، ونحوو  لووو رجعنوووا  لووى ْصوول ن ووأة هوووذع الوودعوة نجوود ْ ي المست وورقي  ممووو  

 (. )رويجوا لها ودعوا  ليها
  يلت مووا بهوا فوي بحووثهم دعوة المست رقي   لى الحريوة ال كريوة الم عوموة التوي دعووا  ليهوا، ولوم

ميي  مجوورد نقلووة للتووراث اليونوواني ال لسوو ي بنوواًق  ذ نجوودهم صوووروا الم كووري  اسسووو ،وكتابوواتهم
فالسواميو  ومونهم العورب ل . سواميي ، وهريوي : على نظرتهم العنصورية المقسومة لل وعوب  لوى

 .(2)قدرة لهم على الت كير ال لس ي
ته ْوديانوه وثقافتوه ول توه ْ  الست را  تيار فكر  يتجه صووب ال ور  ، لدراسوة حلوار  وال وصة

 ووووول ْفكووووار اتسووووم معظمهووووا بالتعصووووب، والرنبووووة فووووي  دمووووة السووووتعمار، وتنصووووير  ، موووو وهدابووووه
نهم موو يج ، وبيوا  ْ  ديوللثقافووة ال ربيوة، وذلوك ببوث الدونيووة فويهم م ووهاً  علهوم مسو اً ، وجالمسولمي 

، و ووريعتهم هووي القووواني  الرومانيووة مكتوبووة بووأحرف عربيووة ، والنيوول موو  موو  اليهوديووة والنصوورانية
 .فأسلم و دم العقيدة اسسومية عقيدتهم وقيمهم ، ولك  بعلهم ْرى نور الحقيقة ل تهم ، وت ويه

 ا ستعمار:الثاني طلبالم
، (3)"م تقة م  ع م ر، واستعمرع في المكا  ْ  جعله يعمرع ل ظة هو" :لغ    ا ستعمار
ىئ  ی  ی    ىئۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ائچ :ومنه قوله تعالى

 (. 6: هود)چيب      حب    خب  مب  ىب  جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ     ی   
اسووتيوق دولووة ْو  ووعب علووى دولووة ْ وورى و ووعب ه وور لنهووب ثرواتووه  هووو" :ا ســتعمار اصــطالحا  

وهوووذا التعريوووف ي ووومل ْنووووال ، (1")وتسووو ير طاقوووات ْفووورادع والعمووول علوووى اسوووتثمار مرافقوووه الم تل وووة
فموووو  ْ ووووكال " ل باوسووووماق وبعووووض او ووووكال، ت تلووووف عوووو  بعلووووها  م تل ووووة موووو  السووووتعمار ل

الستعمار ْ  تلس دولوة موا ْ ورى تحوت حمايتهوا وا  ورافها وتسولبها مو  حريتهوا بقودر موا يتناسوب 
مس قوة هوذع الدولوة ولوعف تلوك، وفوي اونلوب يكوو  للدولوة المحميوة  وبه سويادة دا ليوة يمارسوها 

، وهنوواك ْ ووكال متعووددة لوسووتعمار، (9")حكووام وطنيووو  تووديرهم الدولووة المسووتعمرة موو   لووف سووتار

                                                 
 .277، صالمست رقي مناهج   
 .277ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي، ص: انظر 2
 .م2009، دار الحديث، القاهرة، 2، ط99، ص9لسا  العرب، اب  منظور، جو 3
 . 9ْجنحة المكر الثوثة و وافيها، عبد الرحم  حبنكة الميداني، ص  1
 .، بحث م طوط، موقس ْهل الحديث1ب  محمود السحار، ص الستعمار ودوافعه الدينية، منقذ 9
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فهنوواك اسووتعمار  حولووي كاسووتعمار اليهووود ل لسووطي ، وهنوواك اسووتعمار احتولووي كالسووتعمار الووذ  
 . هدته معظم الدول العربية مس نهايات القر  التاسس ع ر وبدايات القر  الع ري 

 دوافع ا ستعمار األوربي 
 :ْولهموووا ،جوووة لحووودثي  هوووامي  وقعوووا فوووي ْوروبووواينت ال ربوووي لوووبود المسووولمي  السوووتعمار جووواق

الثووورة الصووناعية فووي القوورني  الثووام  : الكت ووافات الج رافيووة فووي القوور  السووادأ ع وور، وثانيهمووا
م امراتهووا التوسووعية فووي العووالم فووي  اووربيووةع وور والتاسووس ع وور، وبنوواق علووى ذلووك بوودْت الوودول 
 .ع  مصادر جديدة للمواد ال امالقر  التاسس ع ر بحثا ع  ْسوا  جديدة لبلا عها و 

عنوودها بوودْ المب وورو  ْيلووًا ْعمووالهم التب وويرية فووي الووبود نيوور المسوويحية التووي وقعووت تحووت 
والواقوس  ،وقد وجد الجانبا  بأ  بينهموا هودفا م وتركا يجوب ْ  يتعاونوا لتحقيقوه ،الن وذ الستعمار 

وقوود تكونووت هووذع العقليووة ال ربيووة  ،ْ   عموواق ال ووريقي  كانووا يحمووو  فكوورة دينيووة سياسووية م ووتركة
 واسصوو عصور النهلوة مورورًا ببوالحروب الصوليبية و  ابتداقً  ،نتيجة للتطورات منذ فجر تاري هم

وقود ْحودثت  ،الديني والكت افات الج رافية والثورة الصوناعية والسوتعمار فوي القور  التاسوس ع ور
مصوحوبة هوذع الت ييورات كانت و  ة،عميقوثقافية واقتصادية وسياسية  هذع اومور ت ييرات طبيعية

 .دو   ك بت يرات عظيمة مماثلة في الجانب الروحي
فا  العقلية ال ربية في  ،هذع الت يرات العميقة بالرنم م الرنم م  مرور السني  الطويلة و وب"

ولهوذا فوا  المب وري  والقووى السوتعمارية  ،القر  التاسس ع ر ظلت تحمل طابس الت كير الصوليبي
بلّووة ، و ( ")نوا يعموو  معواكا نسوتطيس القووول بوأ  ميول الون أ  لوى الصوورال والطموو   لوى اوفلول جء

 . ب رية جاقت النبوات لتهذيبها وجعلها عبادة يراد منها  قامة دي  از وا  الة الط يا 
 أهداف ا ستعمار

  ار وعمور الم تو ،القلاق على الحركوات اسسوومية الجهاديوة كحركوة المهود  فوي السوودا
سووماعيل  ،وعبوود القووادر الج ا وور  وعبوود الكووريم ال طووابي فووي الم وورب اوقصووى ا،فووي ليبيوو وا 

ال وووهيد فوووي الهنووود، ْموووا فوووي مصووور فقووود ْعووودم اسموووام ال وووهيد حسووو  البنوووا بعووود ْ  عجووو ت 
 .(2)الم ططات ع  احتواق دعوته، ثم لربت الحركة بطري  مبا رة ونير مبا رة

 حوول القو ل تكواد جيووش الحوتول  ، حيوثواني  الولوعية محلهوا ل اق المحاكم ال رعية وا 
 .حتى تبادر بهوذا العمول ونهوم يودركو  نتا جوه البال وة ،تلس ْقدامها على ْرض  سومية

كانوت ال وريعة   75 هوو الهنود، فحتوى سونة  سووميةْوول قطر بدْ فيه  ل اق ال وريعة اس

                                                 
 .207التب ير في منطقة ال ليج العربي، ص  
ن أتها وتطورها و هثارها في الحياة اسسومية المعاصرة، س ر ب  عبد الرحم  الحوالي، .. العلمانية : انظر 2

 .م2000وه120 ، الطبعة الثانية، دار الجيل، المملكة العربية السعودية، 198ص
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هوا حتوى توم ذلوك فوي ْواسوط القور  تودرجوا فوي  ل ا انو  العام فيها، ولكو  اسنجليو  هي الق
المالووي، يلووي ذلووك الج ا وور التووي بوودْ  ل وواق ال ووريعة فيهووا عقووب الحووتول ال رنسووي سوونة 

القووانو  ال رنسووي فيهووا  -عميوول فرنسووا- سووماعيل ال ووديو  ، ثووم مصوور التووي ْد وول 830 
حتووووى كووووا  نصوووويب ال ووووريعة ل يتجوووواو  اوحوووووال ال  صووووية  ل  883 ولووووم تووووأتء سوووونة 

 .( )قليوً 
 ْدرك المسووووتعمرو  ْ  ْعظووووم  ،  ذلوووويم اسسووووومي واووقوووواف اسسوووووميةالقلوووواق علووووى التع

بما ذاقوع م  مقاوموة يكونوا جهوق به، واتعظوا  وسيلة سبعاد المسلمي  ع  دينهم هو ْ 
في الهند والم رب ت عمها علماق ال ريعة وطوبهم، فولعوا الم ططات المواكرة لتقلويص 

حووول التعلوويم الودينووي محلووه، ْو ووهر هووذع الم ططووات م طووط التعلوويم الووديني توودر  يجيًا، وا 
فووي القلوواق  ىهج سياسووة بعيوودة الموودى دقيقووة ال طووكروموور ودنلوووب فووي مصوور، الووذ  انووت

على او هر ومعاهدع وكتاتيب القره ، وولوس نموذجوًا  بيثوًا للودأ علوى اسسووم وت وويه 
  هوذع ال طوة مو  بقواق هثارهوا  لوى اليووم تاري ه  ول المنهج التعليمي، ول ْدل على نجا

فحيثموا كانوت اورض المسوتعمرة نيور  سوومية اكت وى . (2)في مصر والدول العربية عامة
ْمووووا حيووووث تكووووو  اورض  سووووومية  ،ب ال يوووورات وتو يووووس فووووا ض اسنتوووواجالسووووتعمار بنهوووو

التعلويم  ومنواهج ال كور فالعناية اوولى موجهوة لمحوو اسسووم عو  طريو  التب وير وال و و 
هووب بعوود ذلووك ن يووأتيثووم  ،ووسووا ل اسعوووم التووى توجووه  لوويهمالتووى ت وورض علووى المسوولمي  

فقوود كووا   ،لووذلك اسووتعمار البريطووانيي  للهنوودو يوور مثووال " ،ال يوورات وتو يووس فووا ض اسنتوواج
ثوووم تركووووا الهنوووود لمعتقوووداتهم  ،الهنووود فوووي اسسووووميْول عمووول لهوووم هنووواك هوووو   الوووة الحكوووم 

، ووجهوووت الحووورب اللوووارية لووود المسووولمي  ب ووويقيووودهم لوووم يتعرلووووا لهوووم وعووواداتهم وتقال
، وحوووووورب فج وووووت منابعوووووه اسسووووووميوحووووودهم ، فصوووووودرت اووقووووواف المرصوووووودة للتعلووووويم 

لوووود  ال كوووور ، ووجووووه ال وووو و ف العامووووة ْوعطيووووت للوووووثنيي  الهنووووودالوظووووا  فوووويالمسوووولمو  
 .(3)"مسلمي  س راجهم م  حقبة اسسومال
 وهوووذع ال طووووة مووو  ْ بوووث سسوووومية فوووي المجتمعوووات اسسووووميةاحيووواق الطوا وووف نيووور ا ،

فحيثما حل المستعمرو  يقومو  بنوبش العقا ود الميتوة ْو تنظويم "ال طوات ْوعمقها دللة، 
الطوا ف نير اسسومية، ويمهدو  لها السبيل لتولي المناصب المهمة، مستثيري  حقدهم 

اسوتعمارًا لهوم، ْو  المسولمي  متعصووبو  علوى المسولمي  بوال عم بوأ  ال وتح اسسووومي كوا  
                                                 

 .198، صن أتها تطورهاعلمانية ال  
، الطبعة الثالثة، دار ال رو  للن ر والتو يس، جمهورية مصر 36 هل نح  مسلمو ، محمد قطب، ص: انظر 2

 .م578 -هو358 العربية، 
 .37 هل نح  مسلمو ، ص 3



113 

 

 لووخ، ف وي بووود ال وام تعهوودت فرنسووا بودعم النصووارى وسولمتهم الوظووا ف العليووا، ... لودهم
-ونظمت فلولهم في جمعيات وممسسات عسكرية ومدنية، وعند  ن اق الجامعوة السوورية 

ذلوك هووو  ول ووك ا  الهودف موو  ( ")عينوت لهووا موديرًا نصوورانيًا هوو قسووطنطي   ريو  -موثوً 
 .لرب اوم  الدا لي للبود اسسومية، م   ول  حياق هذع الن عات

  رع، تكوي  جيل يستحي م  النتساب ل،سوم، ويكرع ْ  يورى وهوو يقووم ب ويق مو   وعا 
وا تيور مو  تلوك القووى ، الطبقات التي تهيأ للحكم والن ووذو  ، صوصًا بي  المثق ي  الكبار

ثووار حووولهم ْنهووم  ر المسووتعمردي ْفووراد ق وو ْفلوول المطايووا لووه، فصوونس لهووم بطووولت لوو مة، ْو
ال بار الكثيف، حتى  يل لألموة ْ  علوى ْيوديهم م توا  نهلوتها وبنواق مجودها، فطأطوأت 
لهووم الووْرأ حتووى  ذا تمكنوووا منهووا ْن لوووا بهووا موو  الووذل والوودمار و ووراب العقيوودة مووا لووم تذقووه 

مي ، تووورك ْذيالوووه يحكموووو ، وهنوووا وعنووودما تووورك المسوووتعمر بوووود المسووول"، علوووى يووود ْسووويادهم
يمكوو  القووول ْ  هنوواك اسووتقول ْسوووق موو  السووتعمار، ْو وود وطووأة منووه، لقوود لحظنووا ْ  
السووووتعمار ال ربووووي عنوووودما ي ووووكل الحكومووووات التووووي ت ل ووووه فووووي  دارة الووووبود التووووي نالووووت 

ى استقولها، يجتهد في محاربة الدي  الذ  تعتنقه الكثرة، وفي سلب ْنصوارع كول طريو   لو
السلطة،    الحكام الذي  رباهم في جامعاته هم وحدهم مولس الثقة ومناط الك ايوة، وهوم 

 . (2")وحدهم بي ة الحكم، ومصدر الت ريس
وكا  استعمار ال رب لبود المسولمي  قاسويًا، كلوف المسولمي  ْثمانوًا ناليوة فوي كافوة الميوادي ، 

كوول بلوود موو  بووود المسوولمي ، فووي كوول  موو  اسنسووانية والثقافيووة والجتماعيووة والقتصووادية، وفووي 
كووووا  السووووتعمار ل يبووووره  علووووى  وووويق ْكثوووور موووو  برهنتووووه علووووى وح وووويته "وفووووي كوووول مكووووا ، 

وحيوانيتووه، وفظا عووه المروعووة ليسووت فووي الصووليبية ال ربيووة سووجية محدثووة،    القوووم يسوويرو  
واو منووة علووى الوونهج الووذ  سوولكه هبووامهم قبوول، فووال لف والسوولف علووى ال ووتوف فووي اومكنووة 

تحركهم طبا س واحودة، وتحودوهم نايوة واحودة،  نهوم موس  صوومهم ل يعرفوو  للحورب ْدبوًا، ول 
للرحمووة موقعووا،  ل  ذا تكافووأت القوووى و ووافوا الثووأر العاجوول، فهووم عند ووذ يعوواملو  العوودو بحووذر، 

 .(3")ةاتقاق للعقوبة ل اتقاق ز، ْما  ذا ْمنوا الثأر، فل  يتوقس منهم  ل بطش الجبابر 
 لتغريبا:الثالث طلبالم

                                                 
 .160العلمانية ن أتها وتطورها، ص  
طبعة اوولى، دار نهلة مصر للن ر والتو يس، ، ال96-99الستعمار ْحقاد ْوطمال، محمد ال  الي، ص  2

 .م557 القاهرة، 
 .26المرجس ن سه، ص : انظر 3
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الت ريوووب ل ظوووة م وووتقة مووو  ال ووورب وهوووو  ووووف الم ووور ، ونووورب القووووم ذهبووووا فوووي : الت ريوووب ل وووةً 
 .( )ْتى م  قبل ال رب، والت رب هو البعد: الم رب، وت ريب

الت ريوب هوو "م  لم  اوسواليب التقليديوة التوي حوارب ال ورب فيهوا اسسووم، : التغريب اصطالحا  
لتحاكم ال كر اسسومي والمجتمس  ،لية جديدة تعتمد على تصورات ال كر ال ربي ومقاييسه ل  عق

بهووودف سووويادة الحلوووارة ال ربيوووة وتسوووييدها علوووى حلوووارات اوموووم ولسووويما  ،اسسوووومي مووو   ولهوووا
ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ   :، وقوود نهانووا از ع وجوول عوو  ذلووك(2)"ةالحلووارة اسسووومي

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  

، (٤٢: المائررررررررررردة) چھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  ۆ  

لتتوبع  س ون    مو  كوا  قوبلكم،  وبرا ب وبر وذراعوا بوذرال، حتوى لوو سولكوا ": قوال النبوي  ْ  وثبوت
  (3)"!!فم ؟: اليهود والنصارى؟ قال! يا رسول از: قلنا. ب لسلكتموعجحر ل

حمول المسولمي  والعورب علوى قبوول ذهنيوة ال ورب،  وي طئ البعض حوي  يظو  ْ  الت ريوب يعنوي"
نما ال تهدم  رادة المسولمي  والعورب وتنوتقص فكورهم  حقيقة ْ  الت ريب هو محاولة  ل  دا رة فكروا 

، (1")هلوووةثالوووب، ثووم ل توودفعهم  لووى ْ  جانوووب موو  جوانووب البنوواق ْو النوت وويس فيووه ال ووبهات والم
ي كرو  م  دا ل دا رة مادية  الصة، مع ولة تمامًا ع  العقيودة  عليه فالت ريب يجعل المسلمي و 

وهوداهم  ليهوا منهاجوًا للحيواة قوادرًا علوى التقودم موو   ،اسيجابيوة المتكاملوة التوي علمهوم  ياهوا اسسووم
 .مقاومة ال  و م  ناحية ْ رى وعلى ،ناحية

، فووَّذا انحرفنوووا عوو  هوووذع القوويم فقووودنا والمسوولمو  يعرفووو  ْ    صووويتهم تسووتمد قوتهوووا موو  اسسووووم
الطري ، وتهنا في البيداق وذلك هو ما قصد  ليه الت ريب واستطال ْ  يحققه  لى حد كبير، ولعل 

العناصوور وال ووعوب التووي يجمعهووا  قيووام  ووط التقوواق بووي  ْبوور  محوواولت الت ريووب هووي الحيلولووة دو 
، وذلوك عو  طريو  اسوتهوكها ة العربيوة ومونهج محمودفكر واحد في اوصول مصودرع القوره  والل و

في اسقليميات واومميات والم اهيم التي ت صل القيم وتم   العناصر التي وحدها اسسوم في كل 
 .(9)متكامل جامس

                                                 
 .987_989، ص6لسا  العرب، جو: انظر  
، الطبعة الثانية، المجلأ اوعلى لل مو  اسسومية، 1الت ريب ْ طر التحديات في وجه اسسوم، ص: انظر 2

 .م566 جمهورية مصر العربية، 
 3196:ما ذ كر ع  بني  سرا يل،  حديث رقم:  ار ، كتاب ْحاديث اونبياق، بابصحيح الب 3
 .9الت ريب ْ طر التحديات في وجه اسسوم، ص 1
 .9المرجس الساب ، ص: انظر 9
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 أهداف التغريب
ذا كووا  يقووف  لووف حملووة الت  والمست وورقو  والمب وورو  ْوجهوو ة اوموو   ريووب للمسوولمي  السووتعماروا 

مو  ْبنواق المسولمي ، فوَّ  هوملق  في الدول العربية واسسوومية، وجملوة مو  ْدعيواق الثقافوة والتنووير
 :( )سعوا م   ول الدعوة  لى الت ريب  لى جملة م  الدعوات منها

 .دف النتقاص م   أ  العرب  اعة قلية اوجناأ السامية واآلرية التي تسته- 
 .الدي  بعامة واسسوم ب اصة واتهامه بأنه سبب الت لفمهاجمة -2
 .دي  لليونا  والروما بعواتهامهم بأنهم ظلوا مست انتقاد العرب-3
  . نكار فلل العرب على الحلارة الحديثة-1
 .الحملة على العقا د والقيم-9
حياق-6  .الدعوات القديمة ال ينيقية ال رعونية الدعوة  لى التج  ة واسقليمية وا 
 .الدعوة  لى ما يسمى ثقافة البحر اوبيض-7
البربر والعرب، الدرو  والموارنة، المسلمو  :  ذاعة ال رقة وال صومة بي  اوديا  واوجناأ-8

 .والمسيحيو ، السنة وال يعية
 وسائل التغريب

حتوى ل تحوأ اوموة المسولمة مي  وسولوكهم، اعتمد ال رب  طة طويلة اومد لت يير ْحوال المسول"
 (2" )بأهدافها البعيدة، ْو ل ت عر بأسلوبها الذ  تعتمدع في الت يير، وكوأ  هوذا الت ييور يوتم تلقا يواً 

 :وم  وسا ل الت ريب
ات ذ الت ريوب لتحقيو  ْهدافوه رسوًو مو  ْبنواق المسولمي  ْن سوهم، يودعو المسولمي   لوى ْفكوار " :أو   

وقود ، (3)"قه، وهوم الم كورو  واودبواق والكتواب الوذي  تربووا فوي ْحلوا  الثقافوة ال ربيوةال رب ْو و
موا سوولي ن لوووا  لووى المعركووة، ثووم ، بوودْ العموول فيهووا نربيووو  فووي جملووة ميووادي " حركووة الت ريووب"عملووت 

 ووي كول ميوودا  مو  ميووادي  العمول كووا  عود  لووى كتواب موو  العورب والمسولمي ، فمقاليود اوموور موو  ب
ذا كوا  هجوموه علوى الودي  قاسويًا، فوَّ  مو  الن و  ذ اوجنبوي يجود مو  يعاونوه مو  ْبنواق اووطوا ، وا 

 ،الممسووف ْ  نجوود كثيوورًا مموو  حموول لووواق هووذا الهجوووم موو  الووذي  ثق وووا ْول اوموور ثقافووة  سووومية
م وكانت الل ة والدي  في اونلب هما الميدانا  الكبيورا  للعمول البعيود المودى، وا   كوا  الت ريوب لو

والتقدميووة، " حريووة ال كوور"وكانوت كلمووة يونوول فيووه ويسوممه ويبعووث فيووه ال ووك، يتورك ميوودانًا دو  ْ  
ت دورًا كبيوووورًا فووووي  وووودال الجموووواهير، ومقاومووووة الرجعيووووة، والتطووووور موووو  الكلمووووات البراقووووة التووووي لعبوووو

                                                 
 .2 الت ريب ْ طر التحديات في وجه اسسوم ، ص: انظر  
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يواجووه  واسووتطال الت ريووب ْ  يجوود المنافووذ المرنووة الموواكرة  لووى مووا يريوود دو  ْ  يصووطدم بالعقا وود ْو
 .( )المواقف الحرجة

يبووودْ الت ريوووب ْوًل فوووي ْدنوووى مظووواهر الحيووواة الجتماعيوووة، كاوكووول وال ووورب باليووود اليسووورى، " :ثانيـــا  
واست دام الكلمات والمصطلحات اوجنبية في هداب التحية والودال، ْو التحية ب ير تحية اسسووم 

الواحوود موو  " ،(2)"ل  لووى كبووا ر المحرموواتثووم النتقووا -السوووم علوويكم ورحمووة از وبركاتووه-المعروفووة
وموو  السووهل  ،هووملق يحووب ْ  يووراع النوواأ  ارجووًا موو  حانووة، ول يحووب ْ  يووروع  ارجووًا موو  مسووجد

ْموا ْ  ي كور  ،مت وج مو  اثنتوي : عليه ْ  يوصف بأنه  نى بع ر نسوة، لك  وجهه يسود لو قيل
 .(3)"ز فذلك ما ل ي طر له ببالفي تووة هيات م  القره  ْو يرجس  لى  يق م  سنة رسول ا

يبدْ الت ريوب بم اطبوة فكور اوموة المسولمة وعقيودتها، عو  طريو  العمووق والموأجورو  مو  " :ثالثا  
الدا ل، ثم يجر  دا ل العقول والقلوب، ْو يرًا ينتقل  لى او وو  والتقاليود والعوادات الجتماعيوة 

 .(1)"والسلوكية
فووووي  حووووداث الت ييوووور الجتموووواعي موووو  جهووووود المب ووووري ، ْوعمووووال  تسووووت يد  طووووة الت ريووووب" :رابعــــا  

  .(9)"المست رقي ، وجهود العلمانيي  الو دينيي  م  ْبناق المسلمي 
هوو ْمور بعيود المنوال، بالنسوبة وصوالة اسسووم وفكورع ومقوماتوه  الت ريوب فاهدْول ك ْ  تحقي  

وموس  ،ة ع ر قرنًا كاملةْكثر م  ْربع ول وجذورع العميقة اللاربة في التربة العربية اسسومية 
و الثقووافي، قووام ْساسووًا ذلووك فقوود عموود السووتعمار  لووى تن يووذ م طووط لوو م فووي سووبيل الت ريووب وال وو  

وكلها  ،ل مة تحمل لواق العمل في مجال التب ير والتعليم والصحافة والست را  مسساتعلى م
ل ايووة هووي السوويطرة الكاملووة علووى العووالم سوو  بووي   ططهووا ْوهوودافها لتحقيوو  نايووة واحوودة، هووذع اتن

اسسومي التي عج ت عنها الحروب الصوليبية والحيلولوة بوي  اسسووم ْوهلوه وبوي  القووة والسويطرة 
ت وفووًا موو   طوور م وو ل متوووهم يتمثوول فووي انقلوواض اسسوووم علووى  ،والقوودرة علووى الحيوواة والحركووة
سقاطها  .الحلارة ال ربية وا 

والمصوووطلحات التوووي تدنووودر العواطوووف، كوووالتطور والتقووودم والمدنيوووة  اسوووت دام ال وووعارات" :خامســـا  
والرفاهيوووة والحلوووارة، موووس عووودم الصوووطدام بالم ووواعر واوحاسووويأ، واسوووت دام مصوووطلح العوووادات 

 .( )"والتقاليد الموروثة للدللة على اوحكام ال رعية التي يجب على المسلمي  ْ  يتركوها
                                                 

 .2 الت ريب ْ طر التحديات في وجه اسسوم، ص: انظر  
 .75واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص 2
، الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 35حصاد ال رور، محمد ال  الي، ص 3
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 آثار التغريب
علوووى كافوووة الصوووعد  وتوووأثرت حيووواة بعوووٍض مووونعملت ريوووب ْيموووا معانووواة، لقووود عوووانى المسووولمو  مووو  ا

 :(2)والجوانب اسنسانية، الثقافية واو وقية وحتى الدينية، ويمك   جمال هثار الت ريب في اآلتي
 .ت ويه الثقافة اسسومية والتراث العربي واسسومي: ْولً 
 .اسسومية فساد ال صا ص المعنوية في البود العربية و : ثانياً 
 تبال هثار اليهود والنصارى،  ، ومظاهر ذلك تتمثل في ل  ت اذل روحي و عور  بالنقص: ثالثاً 

موو  اومووور ذلووك ْصووبح  ذ ممووثو فووي اقت وواق هثووار ال وورب فووي طرا وو  معاي ووهم ومنوواهج حيوواتهم، 
 .الممي ة لحياة المسلمي  في هذا ال ما 

ثارة الن ال بي  اوديا توسيس  قة ال وف بي  الطوا ف وال: رابعاً   .مذاهب وا 
 .  لال العالم اسسومي واومة العربية لوستعمار ال ربي:  امساً 
 . عداد   صيات عربية تستسلم ول تقاوم الن وذ اوجنبي: سادساً 

 مواقف المسلمين من التغريب
لياتها، وبي  تعددت مواقف المسلمي  م  الحلارة ال ربية، بي  موقٍف متطرٍف في قبولها بكل تج

رافٍض لها رفلًا تاما، وموقٍف متوا  ، يأ ذ الجيد واسيجابي منها، ويترك ال بيث، ويمك   جمال 
 :(3)هذع المواقف في التالي

 ات ووذ بعووض المسوولمي  موق ووًا سوولبيًا ْمووام الحلووارة ال ربيووة، وكوول مووا انبثوو  : الموقــف الســلبي
ب يٍق م  ْسباب هوذع الحلوارة، وكوا   عنها م  ممسسات ثقافية، وهو يدعو  لى عدم او ذ

هووذا نتيجووة سوووق ت سووير للنصوووص الدينيووة اسسووومية، فوواز تعووالى حثنووا علووى اسووتعمال العقوول 
عوداد القووة، والحكمووة لوالة المومم  ْنووى وجودها فهوو ْحوو   وال كور، واقتبواأ الصوالح الم يوود، وا 

اوعوداق، وهوي فكورة فارسوية فكرة ح ور ال نود  حمايوًة لهوا مو   الناأ بها، ولقد ْ ذ الرسول
نافعة، والموقف الرافض لكل ما ْنتجتوه الحلوارة ال ربيوة يسوتحيل عمليوًا، و  طبيعوة او وياق 

 .تأباع
 وهووو الموقووف الووداعي  لووى الت ريووب واو ووذ بكوول ْسووباب الحلووارة ال ربيووة، : الموقــف المتغــرب

موا يتعلو  بالثقافوة، ْوسولوب  يرها و رها، حلوها ومرهوا، سوواق موا يتعلو  بوالعلم والصوناعة ْو 
الحياة الجتماعية والروحية، وهذا الموقف المستسلم للحلارة ال ربية والمقلد لها، الممم  بكل 
قيمهووا ومباد هووا، وفلسوو تها الماديووة ونظمهووا السياسووية والقتصووادية، وجوود هووذا الموقووف ْنصووار 
                                                                                                                                            

 .80واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص  
، الطبعة الثانية، مكتبة الكوثر،  9العصرانيو  بي  م اعم التجديد وميادي  الت ريب ، محمد حامد الناصر، ص 2

 .م556 المملكة العربية السعودية، 
 . 8واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص: انظر 3
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هووو الممثوول ال كوور   ( )كووا  لووياق كوكووب ْلووب: ومميوودي  فووي كوول بووود المسوولمي ، ف ووي تركيووا
لهذا الموقف، وكانت الممسسات الرسمية التي تولت السولطة بعود الحورب العالميوة اوولوى اليود 
المن وووذة لهوووا، وكوووا  هووودفها والوووحًا ومحوووددًا، وهوووو  قاموووة دولوووة علوووى طووورا  الووودول اووروبيوووة 

يووة، وفووي الحديثووة، ف صوولت الوودي  علووى الدولووة، ْوقامووت المجتمووس التركووي علووى اوسووأ العلمان
الهنوود حموول لووواق الت ريووب ْحموود  ووا ، والمدرسووة التووي ْسسووها، حيووث دعووا  لووى تقليوود الحلووارة 
ال ربيووة ْوسسووها الماديووة، واقتبوواأ العلوووم العصووورية بحووذافيرها وعلووى عوتهووا، وت سووير القوووره  

لموا وصوولت  ليووه الحلووارة اووروبيووة، ْوصودر ْحموود  ووا  فووي ذلووك  اً الكوريم وم وواهيم الوودي  وفقوو
فسوور فيووه القووره  الكووريم علووى صووورة تطوواب  هووواع ْوهووواق ْسوويادع " تبيووا  الكوووم"سوويرًا سوومياع ت 

داعيووًا  لووى مووا ي سوومى تحريوور  (2)ال ووربيي  وهرا هووم، وفووي مصوور حموول لووواق الت ريووب طووه حسووي 
الموووْرة ومسووواواتها بالرجووول، وتركهوووا للحجووواب، وال وووروج سوووافرة متبرجوووة، والووودعوة  لوووى العاميوووة 

اسوووووت دام الوتينيوووووة بووووودل العربيوووووة ال صوووووحى، والووووودعوة  لوووووى ال رعونيوووووة والقوميوووووة المصووووورية، و 
 .وال تراكية  لى نير ذلك م  الدعوات الهدامة

 وهوووو الموقوووف الوووداعي  لوووى تطووووير اسسووووم، والتوفيووو  بينوووه وبوووي  الثقافوووة : الموقـــف التـــوفيقي
ة، وتصويد اودلوة علوى ال ربية م   ول تقريب مبادك اسسووم وم اهيموه مو  الحلوارة ال ربيو

مووو  مناصووور  هوووذا الموقوووف  (3)ذلوووك مووو  ْقووووال م كووور  اسسووووم، ويعتبووور ال ووويخ محمووود عبووودع
والوداعي   ليوه، وقوام محمود عبودع باعتمواد ْسولوب جديود يعتمود علوى تولويح اسسووم، والودفال 

لمدنيوة ع  الثقافوة اسسوومية، والتأكيود علوى ْنوه ديو  التطوور والتجديود، ْونوه ل يتعوارض موس ا
الحديثة، وعلى هذا اوساأ انطل  ال يخ  لى مهاجمة التقليد، والودعوة  لوى الجتهواد وتطووير 

عادة النظر في ولس المْرة في المجتمس الحجاب، الحد م  تعدد ال وجات، الحد : اسسوم، وا 

                                                 
سلخ تركيا م  ماليها اسسومي القريب، وتكوينها تكويًنا قومًيا  نه واحد م  ْبناق تركيا الذي  دعوا  لى   

يثار الحلارة ال ربية على ْساأ ْنها امتداد للحلارة القديمة است ل لياق كوكب ْلب وظي ته .  الًصا، وا 
كأستاذ في جامعة ْستانبول ومواهبه ال  صية، فاستطال ْ  يمثر بأفكارع المريلة في الجيل التركي 

 (.http://www.sa-fawaed.com/new/Article.aspx?ArtID=6438&SecID=2)الجديد
م  كبار المحالري ، درأ في ال رب وتأثر به، له : طه ب  حسي  ب  علي ب  سومة، الدكتور في الدب 2

 ( 26، 3اوعوم لل ركلي، جو)مستقبل الثقافة في مصر، ورحلة الربيس والصيف: م  الكتب
م تي الديار المصرية، وم  كبار رجال الصو  والتجديد : از، م  هل التركماني محمد عبدع ب  حس   ير 3

الدعوة  لى تحرير ال كر م  قيد التقليد، : تتل ص رسالة حياته في ْمري : )قال ْحد م  كتبوا عنه. في السوم
له م  (. لحكومةثم التميي  بي  ما للحكومة م  ح  الطاعة على ال عب وما لل عب م  ح  العدالة على ا

 (293، ص6اوعوم لل ركلي، جو( )رسالة التوحيد)لم يتمه، و ( ت سير القره  الكريم: )الممل ات
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ربوي، م  حرية الطو ، والمناداة بالقومية والوطنيوة، والعمول علوى او وذ بالنظوام السياسوي ال 
 .والعناية بالتاريخ الساب  على اسسوم

 وهووو الووذ  يتمثوول فووي الوودعوة  لووى احت وواظ المسوولمي   :الموقــف المحــافي علــ  ثوابــت اإلســالم
بهويتهم اسسومية، و  صيتهم المستقلة المتمي ة حسب القره  والسنة، والمحافظة على ال كر 

عووادة تماسووك الجماعووة  اسسووومية مووس اسفووادة موو   يوور مووا اسسووومي فووي منابعووه اوصوويلة، وا 
ْنج تووه المدنيووة ال ربيووة والعلووم ال ربووي، مووس عوودم او ووذ موو  الثقافووة ن سووها  ل مووا كووا  منهووا ل 

 .يتعارض مس هوية اومة اسسومية، و  صيتها وثقافتها اوصيلة
 

موقوف ل  ول  ك ْ  الموقف او ير هو الموقف اوولى ْ  يتبعه المسلمو  في  ماننا هوذا، ونوه
وقووفد وسووطي بووي  الطوورفي ، فهووو يتسوولح يوودعو  لووى التميووس، ول يوودعو  لووى الجمووود ْيلووًا، فهووو م

باسسوووم عقيوودة و ووريعة، لكنووه ل يهموول العصوور الووذ  تحيووا فيووه اومووة، ول يهموول جوانووب التقووودم 
 . رىالماد  في الحلارات او

 .المذاهب الفكري  المعاصر : الرابع طلبالم
 رب م  سلسلة الحروب التي  الها لد المسلمي  عبور تاري وه الطويول، لقد اكت ف ال

ْ  السيف والقتال ل يجد  ن عًا مس المسلمي ، فبعود كول حورب  ونها ال ورب لود المسولمي ، كوا  
المسووولمو  يسوووتعيدو  رباطوووة جأ وووهم، ويعيووودوا الكووورة علوووى ال ووورب منتصوووري ، بووول كانوووت الحوووروب 

اوسوووباب التوووي تجعووول المسووولمي  يعوووودو   لوووى التمسوووك  ال ربيوووة لووود بوووود المسووولمي  مووو  لوووم 
 .باسسوم

ولهووذا لووم يجوود ال وورب وسوويلة ْفلوول له يمووة المسوولمي  موو  ْ  يقوووم بووانت ال ْسووباب القوووة 
موونهم، وو  قوووة المسوولمي  تتمثوول فووي تمسووكهم بوودينهم، فقوود جوواقت سووهام ال وورب موجهووًة نحووو هووذا 

 .اق المسلمي  منصاعي  لهذا التوجه ولهذع الرميةالدي ، ووجد ال رب كالعادة ْذنابًا م  ْبن
ذا قووال ْل ْ ووو ، فووو ْ ووو ، ول تقاليوود، " فووَّذا كووا  ال وورب قوود قووال ل ديوو ، فووو ديوو ، وا 

فو تقاليد، ْْنتم رجعيو  ْم ماذا؟ ْل تتقدمو  وتتحلرو  وتتطورو ؟ فلتنبذوا تلك ال رافوة الباليوة 
 ( )"التي اسمها الدي 

م  المذاهب ال كرية المعاصرة لها ما يبررها  وارج بوود المسولمي ، فوي  اً كثير والحقيقة ْ  
ال رب بالذات،  ذ كانت ظروف الكنيسة وت ولها على الناأ، على العلم والعلماق، سببًا ْكيدًا و  

 . يبحث ال ربيو  ع  ْيدلوجيات وعقا د ْ رى يستعيلو  بها ع  الكنيسة

                                                 
 .56 هل نح  مسلمو ، ص  
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ود مسوولمي  جعوول كثيوور موو  اوفكووار ال ربيووة تنبووت فووي بوولكوو أ نيوواب اسسوووم عوو  حيوواة ال
 :المسلمي  وت دهر بسهولة ويسر، ْوبر  هذع المذاهب ما يلي

 العلماني أو   
لووم تكوو  كلمووة العلمانيووة معهووودة فووي الل ووة العربيووة،  ذ لووم توورد هووذع الكلمووة فووي ْ   :العلمانيــ  لغــ   

نما جاقت الكلمة كترجمة نير دق يقة لمصطلح ظهر في ال رب، وفي بعوض معجم عربي قديم، وا 
المعاجم العربيوة الحديثوة نجود بعلوًا مو  المعواني لهوذع الكلموة، وهوي تودور حوول معواٍ  محوددة لهوا 
عوقووة بالوودي ، فالعلموواني هووو العووامي الووذ  لوويأ بووَّكليريكي، ْو العلموواني هووو مووا لوويأ كنيسوويًا ول 

 .( )دينياً 
فووي   Secularism, Seculariteرجمووة العربيووة لكلمووة العلمانيووة هووي الت" :العلمانيــ  اصــطالحا  

 اتهوووا الل ووات اووربيوووة وهوووي ترجمووة ملوووللة ونهوووا توووحي بوووأ  لهوووا صوولة بوووالعلم ، بينموووا هووي فوووي ل
، هوو  قاموة الحيواة بعيودا عو  الودي  ، بول المقصوود بهوا فوي تلوك الل واتاوصلية ل صلة لها بالعلم

والعلموواني هووو مووا لوويأ بووديني، وكووأ  موودلول العلمانيووة ، (2")ال صوول الكاموول بووي  الوودي  والحيوواة ْو
عوو ل الودي  عوو  الدولووة، وعو  جميووس جوانوب المجتمووس، فالحيواة يجووب ْ  تقوووم : المت و  عليووه يعنوي

 .(3)بمع ل ع  الدي  سواًق بالنسبة لألمة ْو لألفراد
 أسباب نشأ  العلماني  في الغرب

،  ذ بحووث النوواأ هنوواك عوو  بووديل لتجوواو ات قوود كووا  لظهووور فكوورة العلمانيووة فووي ال وورب مووا يبووررع
الكنيسووووة، وظلمهووووا الروحووووي والجتموووواعي والعلمووووي والقتصوووواد ، ويمكوووو   جمووووال مبووووررات ظهووووور 

 :العلمانية في التالي
 فساد العقيد  النصراني  وطغيان الكنيس  ورجالها: أو   
،  ذ ي تحريووف الوودي ذلووك فووفيهووا، ويتمثوول  لرجالهووا الروحووي ط يووا الو  :الطغيــان الــديني للكنيســ -

كوووا  لتبنوووي الكنيسوووة بعلوووًا مووو  العقا ووود المتناقلوووة موووس ال طووورة والعقووول سوووبب فوووي ثوووورة كثيووور مووو  
ال ربيي  على هذع العقا د، مثل عقيدة التثليث، وعقيدة الصلب والع اق الربواني، وصوكوك ال  ورا  

 از ع وجول، مثول حو  ، واوهم م  ذلك كلوه، اموتوك الكنيسوة لحقوو  ل يملكهوا  لونظام الرهبنة
ال  را  وح  الحرما  م  الجنوة، وذلوك مو   وول صوكوك ال  ورا  التوي كانوت الكنيسوة تمونح مو  

 .(1) وله الجنة لم  ت اق وتمنعها ع  م  ت اق
                                                 

 .86واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص: انظر  
ة مصر ، الطبعة الثانية، دار ال رو  للن ر والتو يس، جمهوري373مذاهب فكرية معاصرة، محمد قطب، ص 2

 .م553 -هو3 1 العربية، 
 .85واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص: انظر 3
 .102، ومذاهب فكرية معاصرة، ص 3 العلمانية لس ر الحوالي، ص: انظر 1
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التووي كانووت تنهووى عامووة النوواأ عوو  اقتنوواق المووال، فووي الوقووت الووذ  " :الطغيــان المــالي للكنيســ -
وفي الوقوت . ( )"قطاعيي  والموك الذي  كانوا يمتصو  دماق ال عبكانت تميد لمنيًا سياسة اس

الذ  ت رض فيه الكنيسوة علوى ْتبوال دينهوا التق وف وال هود، نجود حوال الكنيسوة ن سوها م وايرًا لورو  
كانوت ال لوا ل المسويحية كوال قر  ذ " ،ولمقتلوى موا تودعو النواأ  ليوه عليه السوم مسيحوصايا ال

صوووووم والووووورل والرحمووووة، كوووول ذلووووك  يوووورًا للمووووممني  وللقسيسووووي  وللقديسووووي  والتوالووووس والقناعووووة وال
: ولل طووب والمووواعظ، ْمووا ْسوواق ة الووبود وال  صوويات الكهنوتيووة الكبيوورة، فقوود كووا  لهووم  وويق ه وور
ا  البووذخ واوحاديووث المتأنقووة مووس النسوواق، وال ووهرة فووي مجووالأ ال اصووة، والعجوووت وال وودم واوربوو

  .(2")صبالجسيمة والموارد والمنا
وهو ط يوا  متمثول بتحوول رجوال الودي  النصوارى  لوى طوانيوت ملوافي   لوى  :الطغيان السياسي
تم قوًا رهيبوًا، موا تو ال هثوارع ممتودة  لوى   ثورع ظلوت الن سوية اووروبيوة تعوانيوقد "طوانيت السياسة، 

دة بوي  الطورفي  اليوم بسبب الصرال الم م  الذ  دار بي  الكنيسوة وبوي  الملووك، والمنافسوة ال ودي
ولووم تكوو  الحوورب بووي  ْتبووال البووابوات ْونصووار ، قاليوود المجتمووس وكسووب ولق اوفوورادللقووبض علووى م

 ل حربًا بي  ح بي  متناحري  ل  -كما يعرفهم التاريخ اووروبي-" الجوالف والجبليي "اوباطرة ْو 
 .عه الدنيوية البحتةيكاد ْحدهما يتمي  ع  اآل ر  ل في ال عارات التي ي  ي تحتها مطام

كوا  ملوووك ْوروبووا يلوويقو  ذرعوًا بتوود ل الكنيسووة المتعنووت فووي كول  وو ونهم، ذلووك التوود ل الووذ  ل 
ومووس " القداسووة"يجودو  لووه مبووررًا علوى اسطووو ، وفووي نظوورهم لوم يكوو  لرجووال الوودي  علويهم ميوو ة  ل 

 .(3")مقدسو ،    لم يك  بأن سهم فبنسبهم" ذلك فهم ْيلاً 
بعووووض  حيووووث ْقحمووووت الكنيسووووة ن سووووها فووووي ميووووادي  العلوووووم التجريبيووووة، وتبنووووت :لمــــيالطغيــــان الع

ثم بمرور ال م  جعلتها ج ق م  الدي  يحكم على كل ، مة في بعض العلومالنظريات العلمية القدي
وحووي  تطووورت العلوووم الطبيعيووة تبووي  ْ  الكثيوور موو  تلووك ، ي ال هووا بووالردة والموورو  والهرطقووةموو  

تلوووك او طووواق  وانبووورت الكنيسوووة تووودافس عووو ،  وووة و ووووف الصوووواب والحقيقوووةانوووت  اطالنظريوووات ك
وسووقط لووحايا الت مووت ال رافووي والتعصووب اوعمووى نيوور ، تعلت الحووربوا وو، باعتبارهووا موو  الوودي 

ومارسووت الكنيسووة ْقصووى درجووات ، بيعووة مووا بووي  مقتووول ومحوورو  وم وونو المبوورر موو  علموواق الط

                                                 
 .51، صلس ر الحواليعلمانية ال  
 ، الطبعة67 عبد الحليم محمود ْوبو بكر ذكرى، ص: الم كلة او وقية وال وس ة، ْندريه كريسو ، ترجمة 2

 .م575 -هو355 اوولى، مطبعة دار ال عب، مصر، 
، 31 العلمانية ن أتها وتطورها وهثارها في الحياة اسسومية المعاصرة، س ر ب  عبد الرحم  الحوالي، ص 3

 . م550 هو0 1 الطبعة اوولى، دار الهجرة للن ر والتو يس، المملكة العربية السعودية، 



112 

 

للناأ دي  وجنت الكنيسة على الدي  حي  صورته ، عمهاكر  والبدني على معارليها ب  القمس ال 
 (. )على ْ  تنسب  ليه ما هو منه براقبسبب  صرارها ، ال رافة والدجل والكذب

حيوث فرلوت عقيودة التثليوث قسورًا، وقتلوت كول مو  وقوف فوي وجوه هوذع : الط يا  الوديني والروحوي
ا  النوواأ موو   ووول فرلووهال جملووة ْمووا الط يووا  الروحووي فقوود اسووتولت الكنيسووة علووى ْرو العقيوودة، 

  .(2)تجعل ْروا  النصارى بقبلة رجل الدي  منذ ولدته  لى وفاتهم  الت ريعات التي 
 اصطدام الكنيس  مع الحقائق العلمي : ثانيا  

  .لعلمية في جوانب الحياة الم تل ةالصرال الذ  ن أ بي  الكنيسة والك وف اويقصد به 
 ل ْ  الممسسووة الكنسووية تبنووت بعووض  ،لنصوورانية ديانووة روحيووة صوورفةفعلووى الوورنم موو  ْ  الديانووة ا

ثم بمرور ال م  جعلتها ج ق م  الدي  يحكم على كل ، مة في بعض العلومالنظريات العلمية القدي
وحووي  تطووورت العلوووم الطبيعيووة تبووي  ْ  الكثيوور موو  تلووك ، ي ال هووا بووالردة والموورو  والهرطقووةموو  

تلوووك او طووواق  وانبووورت الكنيسوووة تووودافس عووو ، الصوووواب والحقيقوووة انوووت  اط وووة و ووووفالنظريوووات ك
وسووقط لووحايا الت مووت ال رافووي والتعصووب اوعمووى نيوور ، تعلت الحووربوا وو، باعتبارهووا موو  الوودي 

ومارسووت الكنيسووة ْقصووى درجووات ، بيعووة مووا بووي  مقتووول ومحوورو  وم وونو المبوورر موو  علموواق الط
للناأ دي  نت الكنيسة على الدي  حي  صورته وج، كر  والبدني على معارليها ب عمهاالقمس ال 

 .على ْ  تنسب  ليه ما هو منه براقبسبب  صرارها ، ال رافة والدجل والكذب
وهذا كا  م  ْبور  اوسوباب التوي ْدت  لوى اتجواع المجتموس ال ربوي بعيودا عو  النصورانية، 

ها، وموو  ثووم  لووى  ذ كووا  اصووطدام الكنيسووة مووس الحقووا   العلميووة مصوودرًا لل ووك فووي ربانيووة مصوودر 
 .مصدر للت لف وال رافة في المجتمس ال ربي -الكنيسة–اليقي  بأنها 

ويبدو هذا جليًا م  موقف الكنيسة م  العلماق الذي  قالوا بأ  اورض تتحرك ْونها ليست 
ثابتة،  ذ حوكم كل م  قال بهذع المقولة، وع وذمب ْو ْوذ ، و  الكنيسوة كانوت تعتقود بوأ  اورض 

 .(3)كو  وهي ثابتة، ْو  كل اوجرام او رى هي التي تدور حولهامرك  ال
، فقود ك ورت ر ويأ بلديوة فوي ْلمانيوا وقاومت الكنيسة كل محاولة للتجديود، وا   كانوت نافعوة  يورة،"

ونه ا ترل نا  الستصبا  بحجة ْ  از  ل  الليل ليًو والنهار نهارًا، وهو بم ترعه يريد ت ييور 
 .(1")جعل الليل نهاراً م ي ة ال ال  في

وكا  لتبني الكنيسة جملة م  ال رافات، واعتبارها عقيدة علوى الموواط  ال ربوي ْ  يومم   
العقيودة  ( )أول موا انتقود فوولتيرفو"بها، سببًا لتصد  كثير م  العلماق العقونيي  العلميي  للكنيسة، 

                                                 
 .10 ، صعلمانية ن أتها وتطورهاال: انظر  
 .57-56واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص: انظر 2
 . 9 -90 العلمانية ن أتها وتطورها وهثارها ، ص: انظر 3
 .97 المرجس الساب ، ص 1
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و مووة علووى بووولأ الووذ  طمووأ المسوويحية فووي التثليووث وتجسوويم اسلووه والصووور المقدسووة، ْونحووى بال
العتقوواد بأ ووياق مسووتحيلة ْو " المسوويحية وحرفهووا، ولووذلك كووا  اسيمووا  بوووالمسيحية فووي نظوورع هووو 

بأ ياق تستعصي على ال هم، فالحية توتكلم، والحموار يتحودث، وحووا ط ْريحوا تتسواقط بعود سوماعها 
 . (2)"هو الجنو  وى هذا النحصوت اوبوا ، ْ  اسيما  عل

 العلماني  في العالم اإلسالميخول وسائل د
، وقوود صوواحب ب فووي ظوول الظووروف التووي ْ وورنا  ليهووالقوود بوو ر نجووم العلمانيووة وعووو  ووأنه فووي ال وور 

ظهورها في ال رب انحطاط وت لف وه ا م في ال ر ، مما ْتا  لل رب ْ  يستلم  مام قيوادة ركوب 
، فكوا  ْمورًا طبيعيوًا ْ  وتلوحيةالب رية بما ْبدعه م  علم وحلارة، وما بذله مو  جهود الحلارة 

ونوه بلواعته  ْو  يسووقه بوي  ْموم اورض ،يسعى ال ورب لسويادة نموذجوه الحلوار  الوذ  يعي وه
 ،، وونوه ْيلوا اللومانة الكبورى لبقوواق اوموم او ورى تودور فوي فلوك التبعيوة لووهالتوي ل يملوك نيرهوا

 لعلمانيوة فوي ال ور  اسسووميوتكد  في سوبيل مدنيتوه وا دهوار حلوارته ، وكوا  تسووي  ال ورب ل
 :م   ول الوسا ل والطر  اآلتية

 ل الحتول العسكر  الستعمار م   و - 
فقد وفدت العلمانية  لى ال ر  في ظوول الحورب العسوكرية، وعبور فوهوات مودافس البووارج البحريوة، 

تطاولوة، فقود ول   كانت العلمانية في ال رب نتا ج ظروف ومعطيوات محليوة متدرجوة عبور ْ منوة م
، يطبو  تحوت تهديود السوو  ل الرمى واسيديولوجيات والبرامجظهرت في ال ر  وافدًا ْجنبيًا متكام

 .(3)وبالقسر واسكراع
لكثيور منهوا فعواد ا، م   ول البعثات التي ذهبت م  ال ر   لوى ال ورب لطلوب العلوم والتقودم  -2

حيووواق والكيميووواق والجيولوجيوووا وال لوووك والريالووويات ، ذهبووووا لدراسوووة ال ي يووواق واوبالعلمانيوووة ل بوووالعلم
، بووول وبدراسوووة اوديوووا  اسوووة والعلووووم الجتماعيوووة والن سووويةفعوووادوا بووواودب والل وووات والقتصووواد والسي

  .(1)ي  اسسومي في الجامعات ال ربيةوبالذات الد
ي  رقًا ونربوًا التي جابت العالم اسسوم يةنصير فالمنظمات الت، نصيريةم   ول البعثات الت -3

  فووووي ديوووونهم ، موووو   ووووتى ال وووور  والمووووذاهب النصوووورانية جعلووووت هوووودفها اوول  ع عووووة ثقووووة المسوووولمي
 . حتى وا   لم يعتنقوا النصرانية، وا  راجهم منه، وت كيكهم فيه

                                                                                                                                            
كاتب فرنسي عاش في عصر التنوير، وهو ْيًلا كاتب وفيلسوف ذال صيته . فولتير هو اسمه المستعار  

دراسات ع  الست را  . )المدنية  اصة حرية العقيدة بسبب س ريته ال لس ية الظري ة ودفاعه ع  الحريات
 (م588 ، الطبعة اوولى،  دار الرسالة، دم  ، 2والمست رقي ، منصور صدقي، ص

 . 6 العلمانية ن أتها وتطورها وهثارها في الحياة اسسومية المعاصرة، ص 2
 .م2000طوط، موقس صيد ال وا د، ، بحث م 6العلمانية الن أة والتاريخ وال كرة، عوض القرني، ص: انظر 3
 . 6 ، وال كر اسسومي الحديث وعوقته بالستعمار، محمد البهي، ص7المرجس الساب ، ص: انظر 1
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العلمانيو   لدولة العثمانية وحي  سيطرف ي ْوا ر ا" ،ول المدارأ والجامعات اوجنبيةم    -1
ر سمح للبعثوات التب ويرية والسو ارات ال ربيوة بَّن واق المودارأ والكليوات، وانت ورت على مقاليد اوم

فووي بووود ال ووام واونالووول انت ووار النووار فووي اله وويم ، و رجووت ْجيووال موو  ْبنوواق وبنووات المسوولمي  
ومو  اومثلوة علووى ذلوك الجامعووة  ،الثقافووة ودعواة التحريور والنحووولْصوبحوا بعود ذلووك قوادة ال كور و 

، والتوي فوي ْحلوانها ن ووأت العديود مو  الحركوات والجمعيوات العلمانيوة، وقوود ة فوي بيوروتيكيواومر 
سوورت العوودوى بعوود ذلووك  لووى الكثيوور موو  الجامعووات والممسسووات التعليميووة الرسوومية فووي العديوود موو  

هذع المدارأ والجامعات بممارسة الودور ن سوه حوي   ، وقد قام  ريجو( )"ربية واسسوميةالبود الع
، وا   المتووابس لمووا ين ور موو  مووذكرات ا للتوودريأ فووي بعوض البلوودا  او ورىلبلوودانهم ْو ابتعثوو عوادوا 

بعووض العلمووانيي  فووي الووبود التووي لووم تبتلووى بهووذع الموودارأ ليتبووي  لووه بجوووق وولووو  الوودور الكبيوور 
قنواعهم بالعلما نيوة، الذ  قام به العلمانيو  العرب م  الذي  استقدموا للتودريأ فوي تربيوة طوبهوم وا 

 .سواق م   ول التنظيمات  الح بية ْو م   ول البناق ال كر  الثقافي وول ك الطوب 
التوووي انت ووورت فوووي اوقطوووار العربيوووة ، ت والمنظموووات واوحووو اب العلمانيوووةمووو   وووول الجمعيوووا -9

واسسووومية، موووابي  يسوووارية وليبراليوووة وقوميوووة ْومميووة وسياسوووية واجتماعيوووة وثقافيوووة ْودبيوووة، بجميوووس 
يووا  كووانوا  مووا موو  حيووث ْ  الن ووب الثقافيووة فووي نالووب اوح، اولوووا  واوطيوواف وفووي جميووس البلوودا 

ال ربية ْو الجامعات السا رة علوى الونهج ذاتوه فوي ال ور ، وبعود ْ  تكواثروا فوي   ريجي الجامعات
الطوور  وجميعهووا تت وو  فووي  ،الليبراليووة المجتمووس عموودوا  لووى  ن وواق اوحوو اب القوميووة ْو ال وويوعية ْو

، وكوووذلك ْقووواموا الجمعيوووات اودبيوووة والمنظموووات اسقليميوووة ْو المهنيوووة ، وقووود ت تلوووف هوووذع العلمووواني
والسووعي لعلمنووة اومووة كوول موو   اويووة اهتمامووه، ، التجمعووات فووي ْ   وويق  ل فووي تبنووي العلمانيووة 

 . والجانب الذ  يعمل م   وله 
ومووو  اوموووور الوفتوووة للنظووور ْ  ْ وووهر اوحووو اب العلمانيوووة القوميوووة العربيوووة  نموووا ْسسوووها نصوووارى "

، والكثوورة السوواحقة موو  " جووورج حووبش"و" مي وويل ع لوو "بعلووهم ليسوووا موو  ْصووول عربيووة، ْمثووال 
 .(2)"سها يهود مليونيراتاوح اب ال يوعية العلمانية  نما ْس

 
مانيووووة فووووي ال وووورب، يجوووود ْنووووه ل داعووووي بتاتووووًا لتبنيهووووا ْو والمتأموووول فووووي ْسووووباب ودوافووووس ظهووووور العل

لعتناقها كمذهب للحياة في بود المسلمي ، ف ي اسسوم ل توجد كنيسة ْو رجال ديو  يسوتأثرو  

                                                 
 .85 ال كر اسسومي الحديث وعوقته بالستعمار، ص  
للن ر  ، الطبعة الثالثة، دار وهبة83جيل العمالقة والقمم ال وامخ في لوق اسسوم، ْنور الجند ، ص 2

 .م550 -هو0 1 والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
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ويملكو  رقاب ْوموك وطموحات وقودرات النواأ، ل يوجود صوكوك ن ورا  ول كرسوي اعتوراف، ل 
 .لم القطعيةيوجد قطعيات دينية تتعارض مس حقا   الع

 موقف اإلسالم من العلماني 
الحيوواة، ْم  اسسوووم يوورفض العلمانيووة رفلووًا قاطعووًا سووواق ْكانووت العلمانيووة بمعنووى فصوول الوودي  عوو 

 .ونها دعوة لد اسسوم ،بمعنى الودينية
، وصويانة الحقوو ، ووصوول هوا، وذلوك سن واذ اوحكوام ال ورعيةفالدولة في اسسوم لرورة لبود من

 . لى ْهدافه ْونراله في ح ظ الدي  والن وأ والعقول واوعراض والمال ونيرها الدي 
ْحكاموه وت وريعاته حبورًا  ْميا  ذا ْبعد اسسوم عو  الحكوم وعطلوت صووحياته، فستصوبح كثيورد موو 

ونووه ل يمكوو  تن يووذ تلووك اوحكووام موو  قبوول ال وورد وحوودع، وذلووك كالجهوواد فووي سووبيل از  ،علووى ور 
وجبايووة ال كوواة، وتووأمي  الطوور ، ون وور اوموو ، وفووض ال صووومات ومووا  يووذ القصوواص، تعووالى، وتن
وقد  ملت ْوامر از ونواهيوه الحيواة بأسورها، فلويأ هنواك جانوب مو  جوانوب الحيواة ْو ،  ابه ذلك

 وويق موو  نظمهووا  ل وز تعووالى فيووه حكووم، فحياتنووا العقديووة، والجتماعيووة، والتربويووة والقتصووادية، 
ڦ  چ :قووال تعووالى، ، ولووس لنووا ْصووول التعاموول فيهووا، وفصوول لنووا بعووض جوانبهووا ت صوويوً والسياسووية

 (.٢٢: النحل) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
 :العلمانية كما يلي فيويمك   يلا  وبيا  حكم اسسوم 

مه، العلمانية م  الجانب العقد  تعني التنكر للدي  وعدم اسيما  به، وترك العمل بأحكا - 
 چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   چ :، قال تعالىوحدودع، وهذا ك ر صريح

 (11: الما دة)
العلمانية في الجانب الت ريعي تعني فصل الودي  ع  الدولة، ْو فصل الدي  ع  الحياة  -2

ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  چ   :، قال تعالىكلها، وهذا يعني الحكم ب ير ما ْن ل از

  (.٩٥: النسا ) چې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۉ  ې  
الن وووووت وال ولووووى فووووي   وووواعة ال اح ووووة والرذيلووووة : العلمانيووووة موووو  الجانووووب او وقووووي تعنووووي-3

وال ذوذ، والستهانة بالدي  وال ليلة، وسون  الهودى، وهوذا لوول مبوي  وفسواد فوي اورض، ومو  
وهوذا  ،ال رعية واو و  اسسومية  نموا هوى تقاليود موروثوة العلمانيي  م  يرى ْ  السن  واآلداب

 .تصور جاهلي منحرف
 ، قصا ه م  جوانوب الحيواة السياسوية "وعليه فالعلمانية ك رد بعادع وا  و  لب معناها رفض الدي ، وا 

ولهووذا تبوودو الوودعوة  ليهووا دعوووةد للك وور، ويبوودو النتسوواب لكوول اوحوو اب الداعيووة لهووا (  )"والقتصووادية

                                                 
 .30 واقعنا المعاصروال  و ال كر ، ص  
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و ْحوود فلوم ي ك وور، فَّنموا يعووذر بجهلوه، ولكوو   ر  ذء معصويةد يقتورب مقترفهووا فيهوا موو  دا ورة الك وور، وا   ع 
 .( )ي نبيه لذلك، وت قام عليه الحجة

 الليبرالي : ثانيا  
وتطورهوا مو  جيول  ،وذلوك بسوبب تعودد جوانبهوا، ةم  الصعوبة بمكوا  تحديود تعريوف دقيو  لليبراليو

فوووي كافوووة العصوووور موووس  ،هر ْساسوووي يت ووو  عليوووه جميوووس الليبوووراليي ولكووو  لليبراليوووة جوووو ،  لوووى جيووول
ْ   هووذا الجوووهر هووو"،   واسنتوواجا ووتوف توجهوواتهم وكي يووة تطبيقهووا كوسوويلة موو  وسووا ل اسصووو

وهوي ، اوصل والنتيجة في حيواة اسنسوا  ،الباعث والهدف، ية تعتبر الحرية المبدْ والمنتهىالليبرال
و وور   ،لتووي ل تطمووس فووي  وويق سوووى وصووف الن وواط الب وور  الحوورالمنظومووة ال كريووة الوحيوودة ا

هذا هو الوعاق الذ  ينبث  منه كول دعواة الليبراليوة علوى ا وتوف رماهوم  .(2)"ْوجهه والتعلي  عليه
ْونظووارهم، فووالليبراليو  يت قووو  فووي ذلووك، وي تل ووو  فووي ْ ووياق ْو ووياق، وربمووا يكووو  موورد ذلووك و  

ب وور  واحوود، ول وليوودة بي ووة ثقافيووة ْو ظووروف  منيووة واحوودة، فقوود  الليبراليووة ليسووت موو  صوونس عقوول"
تعددت تعري اتهوا بعود ْ  اسوتقرت فلسو ة فكريوة نربيوة ولوعية تنو ل  لوى الماديوة وال رديوة والتحورر 

 .(3)"م  كل قيد ْو ثابت،  ل ثابت عدم الثبات
فوووي الووودول ذات الوجهوووة ولهوووذا وجووودت الليبراليوووة هذانوووًا صوووانية لهوووا، وميوووادي  فسووويحة لتطبيقاتهوووا 

ذا كا  لليبرالية م  جوهر فهو التركي  على ْهمية ال رد ولرورة تحوررع مو  كول "الْرسمالية، ونه 
 وواص  لووى التحوورر موو  التسوولط فووالليبرالي يصووبو علووى نحووو ، نووول موو  ْنوووال السوويطرة والسووتبداد

لووذلك نجوود ، "د الجتموواعيالسووتبدا"وتسوولط الجماعووة ، "السووتبداد السياسووي"تسوولط الدولووة : بنوعيووه
معارلووة فووي كثيوور موو  ، ركووات التووي جعلووت ال وورد نايووة بذاتووهالجووذور التاري ييووة لليبراليووة فووي الح

 .(1)"اوحيا  التقاليد واوعراف والسلطة رافلة جعل  رادة ال رد مجرد امتداد سرادة الجماعة
 اويجمعهوو، لوواف  ليووهت  مووا  لووه م وواهيم متعووددة بحسوب ويمكو  تعريووف الليبراليووة علووى ْنهوا مصووطلح

 .بار الحرية هدفًا وناية في ذاتهاواعت، وتحقي  ال رد لذاته، الهتمام الم رط بالحرية
 نشأ  الليبرالي  وجذورها 

                                                 
-هو9 1 ، الطبعة الثالثة، دار القلم، الكويت، 222، ص3فتاوى معاصرة، يوسف القرلاو ، جو: انظر  

 .م551 
النذير للن ر والتو يس، الج ا ر،  ، الطبعة اوولى، دار19 اسسوم والليبرالية ال ربية، منذر عطا از، ص 2

 .م555 
، الطبعة ال امسة، من ورات مجلة 32معركة الثوابت بي  اسسوم والليبرالية، عبد الع ي  مصط ى كامل، ص 3

 .م2008-هو125 البيا ، المملكة العربية السعودية، 
وولى، دار الكتب العلمية، لبنا ، ، الطبعة ا1الليبرالية ن أتها ومجالتها، عبد الرحم  ب  صايل السلمي، ص 1

 .م  20-هو132 
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بوا منوذ بدايوة القور  السوادأ ع ور و ْور   وهدتهاالجتماعيوة التوي  الت يورات ظل ن أت الليبرالية في
، ولهووذا ي وال كوور  يووأتي ب ووكل متوودرج بطوويقالجتموواع طبيعووة الت يووريمكوو  القووول ْ  الموويود ، و 

تتبلور كنظريوة فوي السياسوة والقتصواد والجتموال علوى يود م كور واحود، بول ْسوهم  فَّ  الليبرالية لم
 .عدة م كري  في  عطا ها  كلها اوساسي وطابعها الممي 

، ( )م جوو  لوووكفهوي جواقت نتيجوة ا تموار وتوقووح اوفكوار التوي جواق بهوا م كوورو  وفوسو ة بحجو
 .، وه ري (3)، وجو  ستوارت(2)وجا  جاك روسو

ْنهووا هووا والظوواهر موو  تاري ع وور،  ت وتكونووت منووذ بوودايات القوور  السووادأويمكوو  القووول ْنهووا ت ووكل
اسقطوووال فوووي العصوووور الوسوووطي بأوربوووا، مموووا ْدى  لوووى انت الوووة كانوووت رد فعووول لتسووولط الكنيسوووة و 

والمنواداة بالحريوة واس واق والمسواواة، وقوود  -الوسووطي وب اصوة الطبقوة -ال وعوب، وثوورة الجمواهير
 .(1)ظهر ذلك في الثورة ال رنسية

 أشكال الليبرالي 
 الليبرالي  الديني  - 

ظهوورت مبووادك الليبراليووة الدينيووة كوورد فعوول طبيعووي علووى ال سوواد الكنسووي، فموو  ْكبوور اوسووأ التووي 
اة يمور عبور رجوال الودي  فقوط، ْو  كانت ترتكو  عليهوا الكنيسوة، القوول بوأ  طريو  ال ووص والنجو

م   ل يرلى عنوه القسويأ فوي اورض ل يرلوى از عنوه فوي السوماق، وم و  ل ت عمودع القساوسوة 
 .فَّنه ل يد ل ملكوت السماق

وو  دور رجوول الكنيسووة كووا  فووي ْر  الكثيوور موو  العامووة وال اصووة  ووي ًا سووي ًا، فقوود تنووامى ال ووعور 
ي كووا  يريوود بهووا رجووال الوودي  ْ  يتحكموووا فووي مصووا ر النوواأ فووي بأهميووة كسوور حالووة القداسووة التوو

اآل وورة، بعوود ْ  لوويقوا علوويهم فووي الوودنيا، ون ووأ القووول  نووه يمكوو  د ووول ملكوووت السووماق موو  نيوور 

                                                 
فيلسوف تجريبي وم كر سياسي  نجلي  ، لعب دورًا  طيرًا في اوحداث السياسية العظيمة التي : جو  لوك  

لعبت عوقة لوك باللورد ه لي دورًا كبيرًا في نظرياته . 680 وسنة  660 وقعت في  نجلترا ما بي  سوونة 
 (.11معركة الثوابت بي  اسسوم والليبرالية، ص. )ليةالسياسية الليبرا

وهو فترة م  التاريخ اووروبي، امتدت . فيلسوف سويسر ، كا  ْهم كاتب في عصر العقل: جا  جاك روسو 2
ساعدت فلس ة روسو في ت كيل اوحداث . م  ْوا ر القر  السابس ع ر  لى ْوا ر القر  الثام  ع ر الميوديي 

معركة الثوابت . )حيث ْثرت ْعماله في التعليم واودب والسياسة. تي ْدت  لى قيام الثورة ال رنسيةالسياسية، ال
 (19بي  اسسوم والليبرالية، ص

فيلسوف واقتصاد  بريطاني، ن ر  ول ْربس ع رة سنة العديد م  المقالت والكتب، تناول : جو  ستوارت 3
 (.81معركة الثوابت بي  اسسوم والليبرالية، ص. )ديةفيها بالبحث قلايا فلس ية وسياسية واقتصا

 .2 الليبرالية ن أتها ومجالتها، ص: انظر 1



118 

 

ول ووك ْ  ذلووك يووأتي منسووجمًا مووس التوجهووات  .( )طريوو  القساوسووة وبوودو  وسوواطة موونهم عنوود از
 .العلمية في القر  المنصرم بالذات

د تبنت الوليات المتحدة اومريكيوة فكورة تعمويم م واهيم الليبراليوة الدينيوة فوي  ماننوا هوذا، وعودتها وق"
جوو ًق موو  حربهووا العالميووة علووى اسسوووم، والهوودف لوويأ احتوورام العقا وود بقوودر مووا هووو ا دراق العقيوودة 

 نادقوووة اسسوووومية، وت وووجيس ال وووروج عليهوووا والرتوووداد عنهوووا، حتوووى صوووارت ْمريكوووا حاميوووة لكووول ال
. والملحدي  والمرتدي  فوي العوالم اسسوومي، لتت وذ مونهم ْرأ حربوة فوي حربهوا لود اسسووم ن سوه

وقوود  ووهدت السوونوات او يوورة عووددًا موو  الظووواهر والمظوواهر التووي تتوورجم عوو  سوووق توظيووف م وواهيم 
 :ذلك في التالي ، ويمك   جمال(2")الليبرالية الدينية التي ت عد الوجه العتقاد  للمنظومة الليبرالية

فباسوووم الليبراليوووة الدينيوووة وال كريوووة باركوووت الوليوووات المتحووودة ْحيانوووًا، وصووومتت ْحيانوووًا ْ ووورى عووو  -
 .(3)تطاول س هاق اوعداق في الدنمارك ونيرها على   ص النبي

عبوود الوورحم  عبوود "وباسووم الليبراليووة الدينيووة ْقامووت ْمريكووا الوودنيا ْوقعوودتها لنصوورة المرتوود اوف وواني -
م على ْيد  الجمعيوات التنصويرية 550 ، الذ  تنصر في مدينة ب اور في باكستا  عام "المنا 

 .(1)التي كانت تعمل هناك، في ذروة الجهاد اوف اني لد الروأ
 الليبرالي  ا جتماعي : ثانيا  

نتووا ج يركوو  ْنصووار الليبراليووة علووى التوورويج لليبراليووة الجتماعيووة التووي يرنبووو  عبوور التركيوو  عليهووا 
ملموسة نحو الت يير الت ريبي المقصود، ولسيما ْ  الحكومات في بود المسلمي  ل ت ص ي كثيرًا 

 .لدعاة الليبرالية في مجال السياسة على وجه ال صوص
وتركيوو  الليبووراليي  فووي بووود المسوولمي  علووى التب ووير بالليبراليووة الجتماعيووة يعكووأ اهتمامووًا نربيووًا 

الحديث في اآلونة او يرة على م اهيم تلك الليبرالية الجتماعية تحت  عار ْيلا، فال رب كثيف 
الن تووا  القيمووي، مطالبووًا فووي الوقووت ن سووه بتهموويش المنطلقووات القيميووة وتسوو يهها فووي المجتمعووات 

 .اسسومية في محاولة سقصا ها وتحجيمها
والمووووْرة واو ووووو  والتقاليوووود  ويوووورى الليبراليووووو  فووووي مجتمعاتنووووا ْ  المولوووووعات المتعلقووووة باوسوووورة"

والووروابط الجتماعيووة، لبوود ْ  ي رتقووى بهووا  لووى المسووتوى الموجووود فووي ال وورب، ويتجاهوول هووملق ْ  
الليبرالية بأنواعها بروتستانتية المن أ، يهودية الهوى والهوية، وهي لذلك ل تصولح فوي بودنوا التوي 

 تحكموًا  قطاعيوًا، بول ول كبتوًا روحيوًا ْو عاط يوًا ْو لم تعرف تسلطًا كنسيًا، ول حرمانًا كهنوتيوًا، ول
نير ذلك، مما يريد دعاة الليبرالية الجتماعيوة التن ويأ عنوه بمبواد هم السواعية  لوى  طوو  العنوا  
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وهوووذع م وووكلة كووول ْصوووحاب اوفكوووار  .( )"لطوووو  اوديوووا  طوقوووًا با نوووا، ل ي رجعوووه محلووول ْو محووورم
وفكوووار ال ربيوووة دو  ْ  يبحثووووا عووو   مكانيوووة تطبيقهوووا فوووي بوووود المسوووتوردة مووو  ال ووورب، يوووأتو  با

 .المسلمي 
وترتك  الليبرالية الجتماعية على ْجنحٍة ثوثة، ْولها ال عارات المتعلقة بالمْرة، وم  اطلس على "

 عاراتهم يكت ف ْنهم ل يقصدو  سوى تدمير اوسرة، ْما ثاني  عاراتهم فيتمثل بالمواطنة، التوي 
  موو   ولهووا اسووتبدال م هوووم او وووة اسسووومية، ْمووا ثالووث  ووعاراتهم فهووي فكوورة المجتمووس يحوواولو 

 .(2)"المدني، التي يحاولو  م   ولها استبدال م هوم المجتمس اسسومي
 (الديمقراطي )الليبرالي  السياسي   -1

ياسوية، ويرجوس ي طئ كثيور مو  البواحثي  عنودما ي رقوو  بوي  مصوطلحي الديمقراطيوة والليبراليوة الس
ذلك  لى ْ  مصطلح الليبرالية مصطلح نير محدد التكوي ، ينظور  ليوه البواحثو  كولد مو   اويتوه، 
والحقيقووووة ْ  مصووووطلح الديمقراطيووووة ل يعنووووي بحووووال سوووووى مصووووطلح الليبراليووووة السياسووووية، وعليووووه 

لديمقراطيووة التووي ل فالعلمانيووة الليبراليووة هووي ْم ا"فالديمقراطيووة وجووه موو  اووجووه المتعووددة لليبراليووة، 
 . (3)"يمك  ْ  تن صل عنها ْبداً 

  Kratosو ( ال عب)   Demosكلمة م تقة م  ل ظتي  يونانيتي   Democracyالديمقراطية و "
وتطلو  علوي نظوام الحكوم الوذ  يكوو  . لحكوم الوذ  تكوو  فيوه السولطة لل وعبومعناهوا ا( سلطة ) 

لنوووواب اوموووة سووولطة ، ويكوووو  مجوووالأ النيابيوووةالحكوموووة بواسوووطة الال وووعب فيوووه رقيبوووا علوووي ْعموووال 
 .(1)" صدار القواني 

 بوصو ه قطعوا هدميوة وجوود  ل" لل وعب " لوم يكو  الذ  كوا  سوا دًا فوي ْوروبوا، وفي ظل اسقطال 
 .لصقة بالطي ، ل كرامة لها ول حقو 

ظول " هم باعتبوار " الح  اولهوي المقودأ " مستبدو  بالحكم يحكمو  بمقتلي  قساوسةكا  هناك 
 .  ْهواق فهي ْوامر واجبة التن يذلهم م بدافكومهم ْمر، ْومرهم مقدأ، وما " از في اورض

، مقابوول الواقعووة فووي ملكهووم اسقطاعيوواتويعوواونهم فووي تثبيووت سوولطانهم وتوكيوودع فووي اورض ْمووراق 
فو  فيهووا ، يتصوور فووي  قطاعيواتهم  -النوبوق ْو اس ووراف: الووذي  يسوومو - طوو  يوود هووملق اوموراق 

 علووي ْرض اسقطاعيووةمراجعووة ول رقابووة تلووبط تصوورفاتهم، و  الووذي  يعي ووو   كيووف  وواقوا دو 
ما في حكم العبيد  .(9)هم  ما عبيد وا 
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وفووي ظوول تلووك الظووروف ت جوورت الثووورة فووي الووبود اووروبيووة، ووجوودت ال ووعوب ن سووها باحثووًة عوو  
 .ك، فوجدت ع اقها في الديمقراطيةسلطانها المهدور، والذ  يتقاسمه رجال الدي  مس الملو 

وو  تبنووى  ذا كانوت ْوروبووا قوود ا توارت الديمقراطيووة كحوول لم وواكلها، فقود كووا  موو  ْبنواق المسوولمي  م  وا 
 چۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  چ      :هذع المبادك ْيلًا، مت افًو قوله تعالى

 (.11: الما دة) 
البراقوووة للديمقراطيوووة، فباسوووم مبوووادك الديمقراطيوووة  وقووود عوووانى المسووولمو  ْيموووا معانووواة مووو  ال وووعارات

احتلت العرا  وتم  حرا  اليابأ واو لر فيها، وباسم الديمقراطية تمت محاصرة  وعب فلسوطي  
بسوبب فووو  اسسوووميي  الووذي  ل ترنووب بهووم الوليوات المتحوودة، وباسووم الديمقراطيووة يووتم التوود ل فووي 

نووواهج التعليميوووة لوووبود المسووولمي ، حتوووى ت طموووأ الهويوووة ال ووومو  الدا ليوووة لل وووعوب، فيوووتم ت ييووور الم
 .الذاتية للمسلمي 

 (الرأسمالي )الليبرالي  ا قتصادي  : رابعا  
 ذا كا  ال رد وفقًا لحريته المطلقة هو م  ي رل القواني  في الليبرالية السياسوية، فوَّ  ال ورد وحريتوه 

قصوود فوي الليبراليوة القتصوادية، فالكوا   المطلقة في الكسب واسن وا  والسوتهوك هوو الم و ى الم
اسنساني لكونه م لوقا ْنانيا، ينب ي احتورام ْنانيتوه ونهوا ْسواأ هدميتوه، وبنواق علوى هوذا المنطلو  
ن أت الليبرالية القتصادية ْو الْرسمالية التوي هوي عبوارة عو  موذهب اقتصواد  يورى ْ  الدولوة ل 

ظا ف تجارية، ْونها ل يحو  لهوا التود ل فوي العوقوات ينب ي لها ْ  تتولى وظا ف صناعية ول و 
ويمكو  القوول ْنوه ل دور مطلقوًا للدولوة فوي  .( )القتصادية التي تقوم بي  اوفراد والطبقوات واوموم

الليبرالية القتصادية،  ذ ل يح  للدولة التد ل مطلقًا في تدبير ال مو  القتصادية، وا   كا  لهوا 
كثوور ول ْقوول، وا   كانووت كثيوور موو  الوودول الليبراليووة بوودْت تسووت ني عوو  هووذا، دور فوودور الرقيووب ل ْ

 .بمعنى ْنه ْصبح للدولة دور ولو م  بعيد في تسيير عجلة القتصاد
والحقيقووة ْ  الليبراليووة القتصووادية اصووطدمت مووس الواقووس، ونهووا جوواقت علووى  وووف ال طوورة التووي 

يا جوو ق موو  مجتمووس، ولوويأ حوورًا طليقووًا ل عوقووة  لووه فطوور از النوواأ  عليهووا، فاسنسووا  فووي هووذع الوودن
بووووالمحيط الووووذ  يحيووووا فيووووه، ولهووووذا فووووَّ  ت ووووريعات اسسوووووم جوووواقت دا مووووًا لتراعووووي حاجيووووات ال وووورد 
وحاجيات المجتمس، وو  الْرسمالية سمحت لل رد ْ  يتمادى في ْنانيتوه، فقود حملوت نهايوة الحورب 

كثيوور موو  البلوودا  التووي همنووت بهووا، فتراجووس القتصووواد، العالميووة الثانيووة ْنبوواق ف وول الْرسوومالية فووي 
وحوودثت ْ مووات ماليووة وتجاريووة فووي كثيوور موو  هووذع البلوودا ، وهووذا مووا جعوول الْرسوومالية تعيوود ترتيووب 
ْوراقها، فبعد ا  كا  الليبراليو  يرفلو  تد ل الدولة في القتصاد، سمحوا لها بوأ  تتود ل، ْو  

اوفووراد، وكانووت الوليووات المتحوودة ْول موو  تبنووى الليبراليووة  تلووخ ْمووواًل ْو  تتملووك ْ ووياًق بجانووب
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بصوووورتها الجديووودة، فكانوووت ْول المسوووت يدي  منهوووا، فملكوووت اقتصوووادًا قويوووًا لسووونوات، وهوووذا موووا جعووول 
كثيرو  يتبنو  ْفكارها القتصوادية، لكو أ  واق از ع وجول ْ  يودمر هوذا المثول، وهوذع ال كورة، وموا 

 .ية العالمية منا ببعيداو مة القتصادية اومريك
 موقف اإلسالم من الليبرالي 

الليبرالية بأنواعها مرفولوة فوي اسسووم رفلوًا قاطعوا، ونهوا تتنواقض موس المبوادك العاموة ل،سووم 
 .ْوًل، وبجملة م  اوحكام الت صيلية ْيلاً 

ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک   چ التي تعني الديمقراطية ال ربية تتعارض بمبدْ حاكمية از فالليبرالية الدينية

والليبراليوووووووة ( ٤١: يوسررررررر ) چک  ک        کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
القتصووادية مرفولووة ونهووا تعنووي الْرسوومالية المسووتبدة والممتصووة لوودماق ال قووراق والمعوودمي ، التووي 

ى كوو  الْرسومالية وجلها وبسببها قامت الوليات المتحدة بالحروب ودمرت ال وعوب، باسلوافة  لو
ت قدمأ ال رد وتط ى به على الجماعة، بل وفوي سوبيل مصولحة ال ورد اونانيوة ت نأت ه وك حرموة  وعوب 
ت س م مومح الحروب والصراعات المستقبلية، وقبل الحورب علوى العورا  بقليول كتوب ْحود  ودول، وت رأ

ة، سوتكو  محكوموة بوالموارد التوي    السياسوة المسوتقبلية للكورة اورلوي: "الم كري  الليبراليي  يقوول
 ( )"تمتلكها ال عوب ال قيرة، فحيثما و جدت الموارد فست ر ب اوعي ، وست داد الن اعات بالتالي

والليبراليووة الجتماعيووة ليسووت سوووى انقوووب دا لووي علووى الوودي ،  نهووا انقوووب علووى الوو واج، وعلووى 
ة التوي توربط بوي  اوب والبو  وسوا ر ْفوراد نظام الطوو ، ونظوام العوقوات اوسورية والعوقوة الراقيو

 .اوسرة في اسسوم
 القومي : ثالثاا 

الثورة : ت مس م هوم اومة في عصر الثوراتيديولوجية وحركة اجتماعية سياسية ن أْالقومية هي 
 .(2)في ال ترة م  ْوا ر القر  الثام  ع ر ،الصناعية، الثورة البرجوا ية، والثورة الليبرالية

كوورة تقوووم علووى ت ووكيل رابطووة بووي  النوواأ،  مووا علووى ْسوواأ الل ووة ْو العوور  ْو التوواريخ ْو وهووي ف
ْنهوا الووط  والنسوب : وقد ا تلف الدعاة  ليها في عناصرها، فم  قا ول"الهموم واآلمال الم تركة، 
 ،لْنهوا الل وة موس الم واركة فوي اآللم واآلموا: ْنهوا الل وة فقوط ومو  قا ول: والل ة العربية ومو  قا ول

ْوموا الودي  فلويأ مو  عناصورها عنود ْسواطينهم والصورحاق مونهم، وقود صور   ،وم  قا ل نير ذلك
كثيوور بووأ  الوودي  ل د وول لووه فووي القوميووة، وصوور  بعلووهم ْنهووا تحتوورم اوديووا  كلهووا موو  اسسوووم 
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حصيل المصالح ونيرع وهدفها كما يعلم م  كومهم هو التكتل والتجمس والتكاتف لد اوعداق ولت
 .( )" تركة كما سلفالم

 نشأ  القومي 
 - ذا ْردنا ْ  نرجس  لى تاريخ القومية القديم، فَّننا نجد ْكثور النواأ نلووًا فوي القوميوة والعنصورية 

هم اليهود، فربما يكو  لليهوود السوب  فوي تعلويم نيورهم مو  اوموم التعصوب  -ول ي الو   لى اليوم 
 ل ْنها  تتعصب لقوميتها وا   كانت كل ْمة -او رى  العرقي الذميم الم الى فيه جدًا، فَّ  اومم

نموا ْكثور اوموم قوميوًة ظهورت تبعوًا لليهوود، كموا حودث للقوميوة النا يوة  لم تبلو  حودًا ي وو  اليهوود، وا 
 . (2)في ْلمانيا ْو ال ا ية في  يطاليا، فهي قد ظهرت متأثرة بال كر اليهود 

فيموا - نما كا  اوصول فوي العوالم  ،على اسطو  هافيلقومية لم تك  معروفة ا ْما في ْوروبا فَّ 
وكوا  ، وكانوت القاعودة فوي التعامول هوي الودي "، هو الودي  -يسميه الممر و  في القرو  الوسطى

موا مجوسوي موا يهوود  وا  موا نصوراني وا  ... اسنسا  يسأل ْكثر ما يسأل ع  دينه، فهو  ما مسولم وا 
ار ثوواٍ  يووأتي بعوود الوودي ، وكووا  ذلووك فووي ْوروبووا وفووي ْمووا العصووبيات والعنصووريات فلهووا اعتبوو،  لووخ

 . (3)"كل مكا  حتى ظهرت ال كرة القوميةال ر  وفي 
التي ي عم ال ربيو  ْنها م تا   ،طني، وذلك بظهور الثورة ال رنسيةفلما ظهرت هذع ال كرة ب كل و 

الثوورة ال رنسوية لوم  فعنودما ظهورت، الحرية وم ر  النور وفجر المساواة والعدالة والحلارة الحديثة
نمووا كانووت وطنيووة تقووول    النوواأ جميعووًا متسوواوو  فووي الوطنيووة، فووو : يكوو  لهووا ْ  طووابس دينووي، وا 

نواأ سوواق فوي بوود ال ورب ْو ينظر  لى ْديانهم وعقا دهم ومللهم، هذع ال كرة كانت جديدة علوى ال
لوول موو  نيوورع دينوووًا، وكووول  نسووا  يوورى ْنووه ْف، و  النوواأ  نمووا يت الوولو  بحسووب الوودي  ،ال وور 

 .(1)ومهما كا  الم الف له في الدي  فَّنه يحتقرع
وعليه فقد كا  ظهور مصطلح القومية ثورة على ن وذ الكنيسة، وانقوب على تعاليمها التي كانوت 

 .تجمس اووروبيي  كلهم في كنف دولة واحدة
تج عوو  الحركووات فووي القوور  التاسووس ع وور د لووت ْوروبووا عصوور القوميووات، ونوو"ويمكوو  القووول ْنووه 

القوميووووة اووروبيووووة فووووي هووووذا العصوووور ظاهرتووووا  متناقلووووتا ، اوولووووى توووودعو  لووووى النسوووووخ موووو  

                                                 
، الطبعة الثالثة ع ر، دار وهبة للن ر والتو يس، 5وم والواقس، اب  با ، صنقد القومية العربية في لوق اسس  

 .م556 -هو6 1 جمهورية مصر العربية، 
، الطبعة اوولى، دار الجيل للن ر والتو يس، المملكة 7القومية، س ر ب  عبد الرحم  الحوالي، ص: انظر 2

 .م550 -هو0 1 العربية السعودية، 
 .0 ، صالمرجس الساب : انظر 3
 .  المرجس الساب ، ص: انظر 1
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اسمبراطوريوات الكبورى،  والثانيووة تودعو  لووى لوم  ووتات اسموارات الصوو يرة التوي ي عتقوود ْنهوا تنتمووي 
 ( )" لى ْصول عرقية م تركة

 القومي  في أوروبا عوامل نشأ 
 :(2)لتي ْدت  لى ظهور القومية في ْوروبا في التالييمك   جمال اوسباب ا

الرنبووة فووي التموورد علووى الكنيسووة، وكوول مووا يوونجم عنهووا موو  ت ووريعات ْونظمووة حيوواة، ولمووا  - 
كانووت الكنيسووة ت جمووس النوواأ علووى ْسوواأ دينووي، فقوود كانووت الثووورة الملووادة حاملووة رايووات 

 .القوميات  ذ 
ة، ت قسوم الب ور علوى ْسواأ ْجناسوهم ظهور مذاهب سياسية وفلس ية ذات ن عوات عنصوري -2

 .ْوصولهم
اسنسوا  بطبعووه كووا   اجتموواعي يبحووث دا مووًا عو  روابووط تجمعووه موو  اآل ووري ، ولمووا ف وول  -3

 .رابط الدي  ْ  يجمس اووروبيي ، بحثوا ع  روابط ْ رى كانت القومية م  ْهمها
 نشأ  القومي  في بالد المسلمين

 ذ يوذكر الممر وو  ْ  القور  "قحاموًا للعقليوة العربيوة، نريب تم  قحاموه   مصطلح القومية مصطلح
" عورب"في المحافل السياسية الدولية، وقليًو ما كانوت ل ظوة " قلية عربية"التاسس ع ر لم يعرف 

 .(3)"ذاتها ت طل  في الكتب والوثا   على سكا  الوليات العربية في اسمبراطورية العثمانية
رسوالياته فوي ال ور  فوي مجوالٍت كثيورة، وظلت القومية  افتة لعي ة، ولكو"   الحتكواك بوال رب وا 

 .(1")جعل ال كرة تنت ر بسرعة بي  المسيحيي ، وانتقلت بواسطتهم  لى المسلمي 
ات و ويوا سورية فوي الم ور  العربوي، ْسسووها وقود تمثلوت بودايات ال كور القوومي العربوي فوي جمعيو"

، جمعيووة حقووو  الملووة العربيووة، و عيووة السوووريةا الجم، لعوول موو  ْقوودمهن وور موو  نصووارى بووود ال ووام
فوووي  ، وجمعيوووة العربيوووة ال تووواةفوووي بووواريأ، وجمعيوووة الووووط  العربوووي يوجمعيوووة رابطوووة الووووط  العربووو

العربووي اوول  ، ثووم ظهوورت الوودعوة القوميووة فووي حركووة سياسووية والووحة المعووالم فووي الموومتمربوواريأ
 .(9")أ ْيلاً الذ  عقد في باري

                                                 
 .39 واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، ص  
، الطبعة 88سلسلة حتمية الحل اسسومي، يوسف القرلاو ، ص.. الحل اسسومي فريلة ولرورة: انظر 2

 .م 200-هو122 السادسة، مكتبة وهبة، جمهورية مصر العربية، 
، 13 سلسلة حتمية الحل اسسومي، يوسف القرلاو ، ص... ناالحلول المستوردة وكيف جن ت على ْمت 3

 .م553 -هو3 1 الطبعة ال امسة، مكتبة وهبة للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
 .11 المرجس الساب ، ص: انظر 1
، الطبعة الثانية، مكتبة 9اسسوميو  والقوميو  جسور التوقي وحواج  ال وف، ْحمد محمد كنعا ، ص 9
 .م555 ل رو  للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، ا
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ْهووم م كريهووا ْو ووهر  ، وموو القوميووة العربيووة ْوا وول منظوور  موو ، ( ) ويعوود الم كوور سوواطس الحصوور 
، ويووأتي بعوودع فووي تقوووم عليووه فكوورة القوميووة العربيووة ، ولووه ممل ووات كثيوورة تعوود اوسوواأ الووذ دعاتهووا

 .(2) اوهمية مي يل ع ل
افوو  ولقوود قووام القوميووو  العوورب بجملووة موو  اوفعووال الم ووينة ل،سوووم، فقوود قوواموا بت ييووف التوواريخ ليو 

هواهم، فعملوا على تسمية الثقافة اسسوومية الثقافوة العربيوة، والحلوارة اسسوومية حلوارة عربيوة، 
 " ْبوووووو حني وووووة"العووووورب، حتوووووى  وال توحوووووات اسسوووووومية فتوحوووووات عربيوووووة، ْوبطوووووال المسووووولمي  ْبطوووووال

ال، ْومثووالهم كلهووم موو  ْعوووم العوورب، وهووذا تحريووف للواقووس التوواري ي ل يجووو  بحوو" صووو  الوودي "و
ولو  ه ر م  التحريف نراع في تسميتهم حكم العثمانيي  استعمارًا للوبود العربيوة، وتسومية اوتوراك 
ْجانوب، وهووي م وواهيم د يلوة موو ورة علووى توواريخ المنطقوة، فلووم يكوو  العوورب ينظورو  قووط  لووى الحكووم 

لى اوتراك قط هذع النظرة  .(3)العثماني وا 
 موقف اإلسالم من القومي 

لبقووي العوورب اوولووو  قبا وول تا هووة فووي صووحراق الج يوورة، ولمووا سووجل لهووم التوواريخ  ل لووول اسسوووم 
سطورًا تافهة مهجورة م  صحا  ه، وم  ال ريب ْ  يتم المناداة  لى عدم حبأ الثقافة العربية في 

 ْويو  كانوت الثقافوة العربيوة: "عمامة ال ريعة اسسومية، يقول ال يخ ال  الي معلقًا على هذا النداق
ْم فووي ْذنوواب ال يوول التووي كووا   ت التووي كووا  يسووكر فيهووا اموورم القوويأ؟قبوول اسسوووم، ْ فووي الحانووا
 .(1)"؟لماذا كل هذع الل ا   على اسسوم !يمتطيها عنترة ب   داد؟

وم  المعلوم م  دي  اسسووم باللورورة ْ  الودعوة  لوى القوميوة العربيوة ْو نيرهوا مو  القوميوات، "
  :(9")م، ومنكر ظاهر، وجاهلية وكيد سافر ل،سوم ْوهله، وذلك لوجوعدعوة باطلة و طأ عظي

ْ  الووودعوة  لوووى القوميوووة العربيوووة ت ووور  بوووي  المسووولمي ، وت صووول المسووولم العجموووي عووو  ْ يوووه  :ْولً 
نمووا يرلوواها موونهم قوووم دو   لهوومك ليسوووا هوومون ،العربووي، وت وور  بووي  العوورب ْن سووهم  يرتلووونها، وا 

الف مقاصوود اسسوووم ومووا يرمووي مسوولمي  وتجعلهووم ْح ابووا فكوورة باطلووة، ت ووقوووم، وكوول فكوورة تقسووم ال

                                                 
مبادك " )كتابا عربيا منها 90كاتب باحث، صنف ْكثر م  : ساطس ب  محمد هول الحصر ، ْبو  لدو   

( مذكرات ع  العرا )و( الدفال ع  العروبة)و( العروبة ْول)و ( دروأ في ْصول التدريأ)و ( القراقة ال لدونية
اوعوم (. )هراق في التربية والتعليم)و ( هراق في التاريخ والجتمال)ج ه ، و ( قدمة اب   لدو دراسات ع  م)و 

 (.70، ص3لل ركلي، جو
 .7اسسوميو  والقوميو ، ص: انظر 2
 . 99 الحلول المستوردة، ص: انظر3
التو يس، جمهورية مصر ، الطبعة الثانية، دار نهلة مصر للن ر و 7حقيقة القومية العربية، محمد ال  الي، ص 1

 .م558 العربية، 
 .6نقد القومية العربية، ص 9
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وذلوك ونوه يودعو  لوى الجتموال والو وام، والتواصوي بوالح  والتعواو  علوى البور والتقووى، كموا  ، ليه
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  :يووووودل علوووووى ذلوووووك قولوووووه سوووووبحانه

ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ          ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

 چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ     گ  

 ). ٠١١ – ٠١٢: آل عم ا )
هذع ال كرة، ْعنوي الودعوة  لوى القوميوة العربيوة وردت  لينوا مو  ْعودا نا ال وربيي ، وكوادوا بهوا " :ثانياً 

تحطيم كيانهم، وت ريو   وملهم، علوى المسلمي ، ويقصدو  م  ورا ها فصل بعلهم ع  بعض، و 
وكوووم نووالوا موو  اسسوووم ْوهلووه بهوووذع القاعوودة النحيسووة، ممووا يحووو   ( فوور  تسوود)قاعوودتهم الم وو ومة 

 .( )"القلوب ويدمي العيو 
اسسوم نهى ع  دعوى الجاهلية وحذر منها، ْوبودى فوي ذلوك ْوعواد فوي نصووص كثيورة بول  :ثالثاً 

و  الجاهلية، ْوعمالهم  ل ما ْقرع اسسووم مو  ذلوك، ول قد جاقت النصوص تنهى ع  جميس ْ 
گ  گ  گ                 گ        ڳ  چ :، قووال تعووالىريووب ْ  الوودعوة  لووى القوميووة العربيووة موو  ْموور الجاهليووة

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   

ڄ  ڃ  ڃ     چ  :الىقووووووال تعوووووو      (٢٩: الفررررررت ) چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  

 چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

 .(٠١: الحج ات)
 ا شتراكي : رابعا  

وهووي موو  ْكثوور المووذاهب الوافوودة لووبود المسوولمي   طووورة، و طورتهووا تكموو  فووي ْنهووا تتنكوور وسووأ 
 .ي عند كثير م  ْبناق المسلم الدي  والعقيدة، ْونها لقت قبولً 

ليسوت ال ويوعية موذهبا اقتصواديا بحتوا كموا يتبوادر و "وال تراكية ارتبطت ارتباطا وثيقوًا بال ويوعية، 
 اقتصواد ، وا   كوا  لهوا ول  وك موذهب النواأ حوي  يسومعو  ل ظوة ال ويوعية  لى ذه  كثيور مو 

ا ، وعوو  هووذكووذلك اسلوهيووةتصووور  ووامل للكووو  والحيوواة واسنسووا  لقلووية  هووي،  نمووا محوودد متميوو 
 واجتمواعي اقتصواد ثم  نها م  جهوة ْ ورى موذهب .  القتصاد التصور ال امل ينبث  المذهب 

 . مترابط مت ابك ل يمك  فصل بعله ع  بعض  وفكر  وسياسي
، ْو ينبثو  عنوه الذ وحدع بعيدا ع  التصور ال امل  القتصاد وم  ثم فو يمك  ع ل المذهب 
 .(2")ية وال كرية المصاحبة لهوالسياس بعيدا ع  اوولال الجتماعية

                                                 
 .6، صالقومية العربيةنقد   
 .9 2مذاهب فكرية معاصرة، ص 2
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وتقووووم ال وووتراكية علوووى فكووورة اموووتوك ال وووعوب لوسوووا ل اسنتووواج، بمعنوووى ْ  ال وووعب هوووو المالوووك 
الحقيقي لكل المقدرات المتواجدة في ْ  مكا ، وعليه يجوب نو ل اومووك ال اصوة التوي يت ورد بهوا 

حيوة القتصوادية، فوو يوجود ْننيواق اوثرياق لت دو ملكوًا للجمواهير، لي ودو النواأ متسواويي  مو  النا
 .ول يوجد فقراق، بل الناأ متساوو  وكلهم على ن أ المستوى القتصاد 

وهي بالتالي تتناقض مس ال طرة التي فطر الناأ عليها، م  كو  بعلهم ْننياق وبعلهم فقراق، 
تلكها  نسا  ل بعلهم ْذكياق ْو ْقوياق ْو سوى ذلك، فالناأ ليسوا متساوي ، فالقدرات التي يم

ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  چ :يمتلكها ه ر، قال تعالى

: الزخ  ) چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  

والمقصود باآلية النبوة وسا ر ال لا ل الدنيوية او رى، ول ك ْ  مستوى المعي ة دا ل  (.١٢
   ( ).فيها

 نشأ  ا شتراكي 
ر ال ووتراكية فووي ْوروبووا دفعووة واحوودة، بوول موورت بووأطوار ْوطوووار حتووى تووم تتويجهووا بنظريووة لووم تظهوو

بيووووا  الحوووو ب :"، وكووووا  ذلووووك متمووووثًو بكتوووواب ْسووووماع(2)رسوووومية علووووى يوووود ممسسووووها كووووارل موووواركأ
 ".ال يوعي

ووه موواركأ نووداقع فووي هووذا الكتوواب  لووى العمووال ال قووراق المعوودمي  علووى كوول الكوورة اورلووية،  وقوود وجي
مونهم التحواد والتصوود  للْرسومالية العالميوة المسووتبدة كولد فوي وطنوه وكوولد فوي موقعوه، وعليووه  طالبواً 

فقد كانت دعوى ماركأ عالمية ْممية ْيدلوجية، تربط بي  كل مواطني العالم على رابطوة تتجواو  
 .(3)رابطة الوطنية ْو القومية، هي رابطة النتماق لطبقة البوليتاريا

ماركأ ال ارحة لنظريته في كتابات ْ رى، وقد وجدت كتاباته صدى كبيرًا وم  ثم توالت كتابات 
في المجتمس اووروبي، وذلك و  المجتمعات ال ربية كانت تعاني مو  تسولط ثلوة مو  اسقطواعيي  

 .وتحكمهم في ثروات ومقدرات ال عوب هناك

                                                 
وهبة ب  مصط ى ال حيلي، الطبعة الثانية، . د: الت سير المنير في العقيدة وال ريعة والمنهج، المملف: انظر  
 .وه8 1 ، دار ال كر المعاصر، سوريا، 78، ص9جو
ممسأ ال يوعية العلمية و فلس ة المادية الجدلية و المادية التاري ية و القتصاد السياسي العلمي، وهو يعتبر  2

hiwar/8FE17222 http://www.new-. )الم كر اوول الذ  استطال ْ  يصور نظرية ا تراكية متكاملة
D5F3-4ECC-A4F4-F38D70.) 

مجموعة مترجمي ، الطبعة ال امسة ع ر، : البيا  ال يوعي، كارل ماركأ، فريديريك  نجل ، ترجمة: رانظ 3
 .م589 دار الطليعة الجديدة، سوريا، 

http://www.new/
http://www.new/
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ثوورة البل و ية فوي روسويا الوذ  قواد ال ( )لك  التطبي  العملوي للنظريوة لوم يتحقو   ل فوي عهود لينوي 
م منهيوووًا بهوووا حقبوووة الحكوووم القيصووور  هنووواك، وكوووا  لهوووذع الثوووورة اوثووور الكبيووور فوووي 7 5 فوووي العوووام 

 .انت ار ال كرة ال تراكية  لى كافة ال عوب في العالم، وال عوب العربية بالتالي
 نشأ  ا شتراكي  في بالد المسلمين

وا م  القوميي  العرب، فبعد ال رار الوذ   ل وه نيواب دولوة ْكثر الذي  تبنوا النظرية ال تراكية كان
 .ال وفة الرا دة، حاول كثير م  المنه مي  ْ  يمل وا ال رار بمذاهب بعيدة تمامًا ع  اسسوم

وعلى الرنم م  التناقض الكبير بي  دعوة القوميوة ودعووة ال وتراكية، مو  حيوث ْ  القوميوة دعووة 
 لخ، بينما ال تراكية دعووة قا موة علوى ت افول ...ل ة واورض والعاداتللتمسك بالحدود القومية كال

هذع الحدود والتمسك بالحودود القتصوادية الجتماعيوة لل ورد، فَّنهموا ات قتوا ْيموا ات وا  فيموا بينهموا، 
وهذا ل يمكد سوى  يق واحد، هو ْ  دعواة اوفكوار الودينيوة لوديهم السوتعداد للتمسوك بأيوة قيموة 

 .كرة طالما ْنها تعاد  اسسومْو ْية ف
ويمكوو  القووول ْ  ال ووتراكية ظليووت قوووًل تنظيريووًا فووي بووود المسوولمي ، حتووى تبناهووا الوو عيم القووومي 
جمال عبد الناصر في مصر، ْو تبنى كثير م  ْفكارها، فودعا  لوى توأميم وسوا ل النتواج، وسولب 

ر ْول دولووة عربيووة تت ووذ ال ووتراكية وبهووذا كانووت مصوو"موو  اوننيوواق ثوورواتهم ْومووم قنوواة السووويأ، 
الثوريووة دسووتورا لسياسووتها القتصووادية والجتماعيووة، وفووي  طهووا م ووت الووبود او وورى، ولووول تبنووي 
مصر لو تراكية وتجنيدها ْجه تهوا وقواهوا للودعوة  ليهوا، والتب وير بهوا، لظلوت ال وتراكية لوعي ة  

 .(2)" لى  م  نير قليل
 كي موقف اإلسالم من ا شترا 

تتنوواقض ال ووتراكية تناقلووًا تامووًا مووس اسسوووم، وهنوواك فوورو  جوهريووة بينهووا وبووي  اسسوووم يمكوو  
 : جمالها في التالي

 من حيث المقصد -3
وتوووفير حوود  نسووا ،ي   ووبال الحاجووات اوصوولية ل،يتمثوول مقصوود النظووام القتصوواد  اسسووومي فوو

عميوور اورض وعبووادة از عوو  وجوول، وبووذلك النوواأ حيوواة طيبووة رنوودة وليعيوونهم علووى ت اليحيوو الك ايووة
ىئ  ىئ  چ: فهو يهدف  لي تحقي  اس بال الماد  والروحي ل،نسا  ْوسواأ ذلوك قوول از عو  وجول 

                                                 

مءعت ْعماله ال كرية في ثوثي  : ليني  .  قا د الح ب البل  ي والثورة البل  ية، وهو م كر سياسي واقتصاد  ج 
: قصص ع  ليني ، اسكندر كونونوف، ترجمة. )جوار ذلك قا د عسكر مجلدًا ت رجمت للعربية، وهو  لى 

 .(.م581 ، الطبعة اوولى، دار رادونا، التحاد السوفيتي، 3برها  ال طيب، ص
 .62 الحلول المستوردة، ص 2
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، وقولووووووووه (٩٠: هررررررررود) چی  ی  ی        ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب    خب  مب  ىب    يب  
 (.٥٩: الذا يات) چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :كذلك 

نظم القتصوادية الولوعية هوي تحقيو  ْقصوى   وبال مواد  ممكو  وتكووي  الثوروات، ْما مقاصد ال
وهووذا مووا يظهوور فووي النظووام ال ووتراكي ْكثوور مووا يكووو ، ، ( )تبووار  لووي اس ووبال الروحوويبوودو  ْ  اع

 .(2)"ونه نظام قا م على ال لس ة المادية، ول د ل للجوانب الروحية فيه  طوقاً "
 من حيث المنهج -1

نظام القتصواد  اسسوومي علوى كوو  الكوو  بأسورع بكول موا فيوه مو  مووارد  نتواج وثوروات، يقوم ال
بينمووووا يقوووووم النظووووام  هووووو ملووووكد ز، ْو  اسنسووووا  مسووووت لفد فيووووه، وهووووو مسوووومول عنووووه يوووووم القيامووووة،

   .(3)ال تراكي على ْ  موارد النتاج ملكد للدولة
 من حيث التشريع -1

النظوووام ال وووتراكي هموووا الم كووورا  الم ترعوووا  اوول  مووواركأ  مصووودر الت وووريس وسووو  القوووواني  فوووي
نجل ، وم  ثم اجتهادات القيادات ال كرية والسياسية للح ب ال يوعي مثل ليني  وستالي ، بينما  وا 

المسوووتنبطة مووو   اوسوووأو  اوصوووولو يلوووبط النظوووام القتصووواد  اسسوووومي مجموعوووة مووو  القواعووود 
كموا ْنوه ل يتعوارض موس مقاصود  ،هاد ال قهاق الثقاةلسنة واجتالقره  وا: سوميةمصادر ال ريعة اس

ال ريعة اسسومية بل يعمل على تحقيقها وهي ح ظ الدي  والعقل والون أ والعورض والموال وتتسوم 
قات وتووأتي المرونووة فووي الت اصوويل واسجوورا ،لثبووات والعالميووة والواقعيووةقواعوود القتصوواد اسسووومي با

 .(1)ا لواوساليب واودوات والوس
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
، 3حسي   حاتة، صال رو  اوساسية بي  النظام القتصاد  اسسومي والنظم القتصادية الولعية، : انظر  
 .م550 طبعة اوولى، دار نهلة مصر، جمهورية مصر العربية، ال
 .19 الحلول المستوردة وكيف جنت على ْمتنا، ص 2
 .16 المرجس الساب ، ص: انظر 3
، و نظام اسسوم الحكم والدولة، محمد 90اوفكار المستوردة وكيف جنت على ْمتنا للقرلاو ، ص: انظر 1

 .م 58 -هو 10 ر ال كر، سوريا، ، الطبعة الرابعة، دا99المبارك، ص
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 مؤسسات المجتمع المدني:األول طلبالم
موو  لووم  اوسوواليب المسووتجدة التووي اسووتحدثها ال وورب فووي اآلونووة او يوورة ل ع عووة القوويم واوفكووار 
اسسووومية فووي بووود المسوولمي  مووا يسوومى بممسسووات المجتمووس الموودني، وهووي ممسسووات يووتم تمويلهووا 

م  الوليات المتحدة اومريكية على وجه ال صوص بهدف تقويض م  ال رب على وجه العموم و 
 .كثير م  اوفكار اسسومية التي لم ت لح الوسا ل ال ربية التقليدية في النيل منها

عبووارة عوو   ووبكات نيوور حكوميووة تت ووكل موو  ْفووراد المجتمووس الموودني "ويعرفهووا ْصووحابها علووى ْنهووا 
مس ورفس مستوى معي ة ال عب، وكوذلك تعمول علوى رفوس لتنمية المجت ،لتحقي  ْهداف ترسم مسبقاً 

ْو هوووي  .( )"الحيوووف الوووذ  يطوووال بعوووض ال ووورا ح وال  وووات مووو  المجتموووس ولوووما  حقوووو  اسنسوووا 
مجموعة م  التنظيمات التطوعية الحورة التوي تموأل المجوال العوام بوي  اوفوراد والدولوة، وهودفها هوو "

النقابوات : مثول ،مارسوة ْن وطة  نسوانية م تل وةتقوديم  ودمات للموواطني  ْو تحقيو  مصوالحهم ْو م
المهنية والعمالية والجمعيات التعاونية واوهلية ومراك  البحوث والجمعيوات الثقافيوة ومراكو  حقوو  

 (2)"اسنسا 
ووالووح موو  التعريووف ْ  هووذع الممسسووات توورتبط ارتباطووًا وثيقووًا بجملووة موو  القلووايا اوساسووية التووي 

 .نسا ، العدالة وعدم الظلم، ومستوى المعي ةت ص اسنسا ، مثل حقو  اس
وكوول هووذع القلووايا هووي بمثابووة  ووعارات براقووة ترفعهووا ممسسووات المجتمووس الموودني فووي قلووب العووالم 

ا صودى وقبوول، ونهوا العربي واسسومي، وهي عندما ترفس مثل هذع ال عارات تعلوم ْنهوا سوتجد لهو
اس وكالية تكمو  فوي ْ  هوذع ال وعارات تسوتلهم  م كوت اسنسا  العربوي والمسولم، لكو تتنانم مس 

م  القيم ال ربية ْصولها وقواعدها ووسا لها، وتتنكر ل،سوم، بل وتحارب كثير مو  م اهيموه فوي 
 .كثير م  اوحيا 

 في الغرب نشأ  مؤسسات المجتمع المدني
لووبود ممسسووات المجتمووس الموودني جوواقت كوورد فعوول طبيعووي علووى انحووراف مسووار الديمقراطيووة فووي ا

ال ربيووة، فووَّذا كانووت الديمقراطيووة قوود جوواقت فووي ال وورب بعوود صوورال طويوول بووي  ال ووعب موو  جهووة، 
وبووي  الكنيسووة والسوولطة الحاكمووة موو  جهووة ْ وورى، بهوودف اسووتعادة ال ووعب لحقووه فووي ْ ووذ القوورارات 
 المتعلقة به، السياسية منها والقتصوادية والجتماعيوة، فقود حودث هنواك موا جعول الديمقراطيوة تبودو

 .وكأنها محاولة تجميلية ونظمة الظلم والستبداد القديم

                                                 
منظمات المجتمس المدني الن أة اآلليات ْودوات العمل وتحقي  اوهداف، محمد ال اتح عبد الوهاب العتيبي،   

 .م555 ، الطبعة اوولى، من ورات ملتقى المْرة للتدريب والبحوث، اليم ، 7ص
 .2 المرجس الساب ، ص 2
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فهناك وم   ول نظام النت ابات القا م على الدعاية، بدا والحًا وجليوًا ْ  الوذي  يملكوو  القودرة 
علوووى تكووواليف النت ابوووات هوووم ْبنووواق الطبقوووة العليوووا مووو  المجتموووس والوووذي  يملكوووو  الموووال بووودورهم، 

ال ْ  يقومووووا بالدعايوووة باهظوووة الوووثم ، ليتسووولموا مناصوووب الحكوووم، ويسوووتطيعو  مووو   وووول هوووذا المووو
 .ليسنوا القواني  التي تحلو لهم، بعيدًا ع  مصالح ال عب

مستبعدًا في الستينات والسبعينات م  عملية الت طيط والتنمية وصناعة القرار في وكا  ال عب " 
رادة وكووا  يووتم القتصووار والعتمووا ،ال البيووة العظمووى موو  دول العووالم د علووى  بوورات الحكومووات وا 

فكووا  الت طوويط التنمووو  يووتم موو  ْعلووى  لووى ْسوو ل ودو  م وواركة حقيقيووة للقاعوودة  ،الن بووة الحاكمووة
 .( )"مو   لى حد كبيرنتج عنه لعف المردود والعا د التن امم ،الجماهيرية العريلة

نوواك، الصوووحية وبنوواًق عليووه فقووود ت ووكلت جمعيوووات وممسسووات طوعيوووة فووي كافوووة مجووالت الحيووواة ه
 لخ، لتبدو هذع الممسسات وكأنها سلطة  امسة لها دور في تحديود مسوار ...والجتماعية والثقافية

الدولة علوى كافوة اوصوعدة الحياتيوة، فمو   وول هوذع الممسسوات كوا  يوتم التوأثير فوي الوْر  العوام 
 .ال ربي، الذ  ل يعني الساسة هناك  يق ْكثر منه

 في بالد المسلمين مدنينشأ  مؤسسات المجتمع ال
يمك  القول ْ  ممسسات المجتمس المدني بودْت بوالظهور فوي الوبود العربيوة واسسوومية فوي بدايوة 

 .تسعينيات القر  المالي، وذلك بعد سقوط دولة التحاد السوفيتي
د فالوليووات المتحوودة اومريكيووة التووي وجوودت فووي العووالم اسسووومي عوودوها القووادم بعوود انهيووار التحووا

السوفيتي، صقلتها التجربة وعلمتها ْ  هناك وسا ل سوى الوسا ل العسكرية م  الممك  ْ  تكو  
 .ْكثر فاعلية في ال عوب المعادية لها

مووو  نيووور المحتمووول ْ  ت ووودمر القووووة العسوووكرية المحلوووة مصوووادر : "يقوووول ْحووود الم كوووري  ال وووربيي 
السيوح ، وتكل تهوا الباهظوة، ونوه فوي  اسرهاب اسسومي، مهما بل ت درجوة صوقلها، وقودرتها علوى

الواقس    اسرهابيي  يت ذو  على حروبنا لدهم،  ذ تأتي ْسلحتنا لتكوو  عوامًو مو  عوامول الكورع 
والس ط لدى المواطني ، فيجد المواطنو  المسحوقو  في اسرهابيي  ْبطاًل ينتقمو  لهم، والحقيقة 

الووودا ل، عووو  طريووو  ممسسوووات المجتموووس المووودني، ْنوووه يمكووو  ه يموووة اسسووووميي  اسرهوووابيي  مووو  
 .(2)"والثقافة التي م  الممك  ْ  ت رعها هناك

وعليه فَّ  ممسسات المجتمس المدني هي صورة معدلة ْو مطوورة للت ريوب، ْو هوي  حودى وسوا له 
 .المستجدة المتو مة مس تطورات ال ما 

                                                 
 .1 هداف، صمنظمات المجتمس المدني الن أة او  
، الطبعة (بتصرف)273فاطمة نصر، ص: انتحار ْم است هاد، كريستوفر رويتر، ترجمة... جسد  سوحا 2

 .م2007الثانية، من ورات جمعية سطور، جمهورية مصر العربية، 
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مووس ْهووداف ممسسووات المجتمووس  فكوول اوهووداف التووي كووا  يأموول بهووا ال وورب موو  الت ريووب مت ووابهة
 .المدني، وكل الوسا ل التي است دمت هناك است دمت هنا

 أفكار مؤسسات المجتمع المدني
لكول  نسوا  حو  التمتوس بكافوة الحقوو   :"جاق في البند الثاني م  اسعو  العالمي لحقوو  اسنسوا 

نصور ْو اللوو  ْو الجونأ والحريات الواردة في هوذا اسعوو ، دو  ْ  تمييو ، كوالتميي  بسوبب الع
ْو الل ة ْو الدي  ْو الْر  السياسي ْو ْ  ْر  ه ر، ْو اوصل الوطني ْو الجتماعي ْو الثروة 

وفلووو عمووا تقوودم فلوو  يكووو  . ْو الموويود ْو ْ  ولووس ه وور، دو  ْيووة ت رقووة بووي  الرجووال والنسوواق
ْو البقعووة التووي ينتمووي  ليهووا هنوواك ْ  تمييوو  ْساسووه الولووس السياسووي ْو القووانوني ْو الوودولي لبلوود 

ال رد سواق كا  هذا البلد ْو تلك البقعة مستقو ْو تحت الوصاية ْو نير متمتس بالحكم الذاتي ْو 
 .( )"كانت سيادته  العة و  قيد م  القيود

وكمووا هووو والووح، فووَّ  معظووم اوفكووار التووي تنوواد  بهووا ممسسووات المجتمووس الموودني تنوودرج فووي هووذا 
 :ليالبند، وهي كالتا

 المرأ : أو   
وهي م  ْهم القلوايا التوي يوتم التركيو  عليهوا فوي ممسسوات المجتموس المودني، ويوتم ذلوك باس وارة 
 لى ْ  المْرة مظلومة في المجتمعات العربية، ْونها تعاني مو  جبوروت الرجول، وت لوس لقراراتوه، 

مولوول الموْرة فوي : "(2)لدرجة ْنها ل تملوك حريوة ا تيوار ملبسوها ْو  واجهوا، تقوول نووال سوعداو 
مجتمعاتنووا العربيووة يركوو  علووى المظهوور ويهموول الملوومو ، يتجاهوول اوصووول ويركوو  علووى ال وورول، 

فوي مصور لوم تكوف الموْرة عو  النلوال مو  ْجول : "وتقول ْيلاً  (3)"مثل ارتداق الجلباب ْو النقاب
فالودي   وادم "، (1)"لالت لص م  ْنول الدي ، الودي  الوذ  يحورم الموْرة حقوقهوا وينحوا   لوى الرجو

                                                 
، الطبعة اوولى، دار قرطاأ للن ر، سوريا، 9اسعو  العالمي لحقو  اسنسا ، هي ة اومم المتحدة، ص  

 .م555 
طبيبة، ناقدة وكاتبة وروا ية مصرية ومدافعة ع  حقو  اسنسا  وحقو  المْرة ب كل  اص، : نوال سعداو  2

ولنوال السعداو  جملة م  اوفكار ال ريبة التي تتعارض مس الدي  والعرف، وهذا ما جعلها مثارًا لنتقادات 
 (.200ل ربة، صالمْرة وا. )اوح اب والحركات والم كري  المحافظي  في مصر

، الطبعة اوولى، دار المعارف للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 0 المْرة وال ربة، نوال سعداو ، ص 3
 .م558 

، الطبعة اوولى، دار ال كر المعاصر، 07 المْرة والدي  واو و ، نوال السعداو ، هبة رموف ع ت، ص 1
 . م2000-هو 12 بيروت،
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السياسة، وهناك تحالف بي  اوديا  جميعًا لد المْرة، والدي  حليف الرجعيوة، ويجوب فصوله عو  
 .( )"حياة النساق ليتحق  التقدم

 جوواق اسسوووم وكوول ْمووم اورضوالحقيقووة ْ  ت ووريعات اسسوووم توودحض مثوول هووذع الفتووراقات، فقوود 
لوووك يقووورر لهوووا حقوقهوووا كاملوووة لينقوووذها مووو  ذل اسسووووم  لوووى ْ  جووواق، تموووته  الموووْرة وتب سوووها حقهوووا

، ويمكوو  موحظووة ذلووك موو   ووول ية علووى الصووعد كافووةسووام هفووا الولووس المأسوواو  ال ووا    لووى 
 :التالي

 المساواة في ْصل الن أة -
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  چ :ل النول الب ر  وذلك في عدة هياتقرر اسسوم ب كل قاطس وحدة ْص

: الحج ات) چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ

١٢) (2) 
 المصير المساواة في -

كما قرر ْ  الب ر جميعا صا رو   لى از الذ   لقهم ْول مرة وكل واحد منهم ذكرا كا  ْم 
ٱ  ٻ  ٻ  چ ،،     يرا ف ير وا    را ف رقى هناك ج اق عمله في هذع الدنياْنثى سيل

ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ 

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ     ڃ  ڃ  

 (3) (59 :آل عم ا ) چڃ  ڃچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
 لمساواة في ْهلية ال طاب ال رعي ا -

 ة، و  صيوالرجل على حد سواق ف طاب از  لى الب ر ورسالته  لى الناأ متجهة  لى المْرة
فهي مطالبة باسيما  باز ورسله وكتبه واليوم اآل ر وم اطبة : المْرة تجاع الرجل مستقلة تماما

وهي تتحمل المسمولية الكاملة في كل ذلك ، ال رعية دو  وساطة ْحد ْو وصايتهبكافة التكاليف 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  چ  :قال تعلى.

ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

ۇ  ۇ  ۆ                ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

 (1)(  ١٥: األحزا ) چۋ  ۋ  ۅ  ۅ   

                                                 
 .215 و  ، صالمْرة والدي  واو  
 .219، ص2فتاوى معاصرة، جو: انظر 2
 .219، ص2المرجس الساب ، جو: انظر 3
 .216، ص2المرجس الساب ، جو: انظر 1
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 المساواة ْمام القلاق-
كثيرات ه  ف ،اوالمْرة كذلك لها حصانتها القانونية ولها ح  التقالي ورفس الظلم    وقس عليه

ي تكي  م  الظلم الواقس عليه  م  بعض ْقاربه  النساق الوتي ج    لى رسول از 
ع  ال واج التي منعها ْ وها   تلك المْرةفمنه   ،ورفس عنه  ذلك الظلمأنص ه  رسول از ف

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ :(2)مم  ترلى فجاقت ت كوع  لى الرسول فن ل قوله تعالى 

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ              ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

 .(3) )٢١٢: البق ة) چہ    ڱڱ  ں  ں  ڻ    ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ
 التمييز العنصرا :ثانيا  

وهذع مو  لوم  اسسوقاطات ال ربيوة التوي يحواول ال ورب ْ  يرموي بهوا المسولمي ، فقلوايا التمييو  
العنصوور  بسووبب اللووو  ْو العوور  هووي ميووراث ْوروبووي ولوويأ  سووومي، فالمسوولمو  لووم يعرفوووا عبوور 

كوول ْلوووا  التمييوو  العنصوور ، وداأ  النبوويْل ووى  لقوود" توواري هم ْمثووال هووذع الت رقووة العنصوورية، 
، ل الوليووات المتحوودة اومريكيووةعليووه بقدميووه، وذلووك قبوول ْربعووة ع وور قرنووًا موو  ال مووا ، فووي حووي  

اسووومعوا ْوطيعووووا وا   " :، فقووود ثبوووت عنوووه ْنوووه قوووال(1)"!! الوووت ت ووور  بوووي  مواطنيهوووا بحسوووب ْلووووانهم
 .(9)"استعمل عليكم عبد حب ي كأ  ْرسه  بيبة

وقد جاق التطبي  العملي للصحابة رلوا  از عليهم منسجمًا مس هذا التوجيه، فالمتأمل في حيواة 
 .(6)الصحابة يجد ْ  بوًل قد ارتقى  لى مكانة السادة بعد ْ  عانى كثيرًا في ربقة الجاهلية

كنووه وقوود جوواقت اوحكووام ال وورعية لتقلووي علووى ظوواهرة العبيوود واسموواق فووي المجتمووس اسسووومي، ل
اعتموود مبوودْ التوودرج فووي ذلووك، فكثيوور موو  الك ووارات تقوووم ْساسووًا فووي اونلووب علووى تحريوور الرقوواب، 
فالذ  يقتل  طًأ ك ارته تحرير رقبة، والذ  يجامس  وجته في رملا  ك ارته تحرير رقبوة، ناهيوك 

                                                 
كنوت  وجوت  : ع  معقل ب  يسار ْنها ن لت فيه قال: هي ْ ت الصحابي الجليل معقل ب  يسار، ف ي الحديث  

 وجتوك ْوفر وتك ْوكرمتوك فطلقتهوا ثوم : ي طبهوا، فقلوت لوه ْ تا لي م  رجل فطلقها، حتى  ذا انقلت عودتها جواق
وكا  رجو ل بأأ به وكانت الموْرة تريود ْ  ترجوس  ليوه، فوأن ل از : ج ت ت طبها؟ ل واز ل تعود  ليها ْبدا، قال

 (.90ْسباب الن ول للواحد ، ص.)اآل  ْفعل يا رسول از، ف وجتها  ياع: ع  وجل هذع اآلية فقلت
 . صحيح: قال اولباني. 966: سن  الترمذ ، كتاب الطو ، باب فسخ ال واج على عوض، حديث رقم :انظر 2
 .216، ص2فتاوى معاصرة، جو: انظر 3
، الطبعة اوولى، دار  كريا للن ر 3 التاريخ واآلثار والنتا ج، سمير قسيما، ص... م كلة السكا  .72  1

 .م559 والتو يس، الج ا ر، 
 .53: ، كتاب، صب اوحكام، باب السمس والطاعة ل،مام، حديث رقمصحيح الب ار  9
 .200، ص9سيرة اب  ه ام، جو: انظر 6
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ا ع  الت ريعات او رى التي جاقت م جعة علوى عقوود المكاتبوة التوي يسوتطيس العبيود مو   ولهو
 .ْ  ينالوا الحرية، واوحاديث او رى التي تح ظ للعبيد حقوقهم وهدميتهم

 التعليم: ثالثا  
توجههووا الوليووات المتحوودة اوميركيووة  لووم يعوود ْموورًا سووريًا ْ  تنقوول  لينووا وسووا ل اسعوووم البيانووات التووي

م هووي التووي تقووو  نهووامتهمووًة  ياهووا بأ ،امجهووا التعليميووة باسرهووابللوودول العربيووة واسسووومية متهمووة بر 
، لووذلك دعووت الوليووات المتحوودة تلووك الوودول  لووى السووعي لت ييوور اسرهووابيبت ووريج جيوول موو  ال ووباب 

 .م  اوسباب الممدية  لى اسرهاب مناهجها التعليمية والعمل على تنقيتها
وكما هو معلوم فَّ  مصطلح اسرهاب م  لم  المصطلحات ال ل الوة التوي يسوتثمرها ال ورب 

حه ْوهدافه، وعليه فَّ  المناهج التعليميوة التوي ي لولها ال ورب، هوي تلوك المنواهج التوي وف  مصال
ل تتحدث كثيرًا ع  الجهاد، ول عو  عقا ود ْهول الكتواب مو  اليهوود والنصوارى، ول تلقوي بواًل  لوى 
م العوقووة مووس اليهووود الووذي  احتلوووا بووود المسوولمي ، بوول ت ووير  لووى ْنهووم جيراننووا الووذي  تربطنووا معهوو

عوقات سوم وود م ترك، وقد ك  ت وسا ل اسعوم مم رًا ْ  دولة الكيا  الصهيوني قد دفعت 
مليو  دولر ل وجة الر يأ المصر  الساب  م  ْجول ت ييور منواهج التعلويم فوي مصور، 300مبل  

 التوي "فليحة ت يير مناهج التعليم"ير في مصر بالتحقي  فيما يعرف جها  رقابى كباآل  يقوم و "
مليوووو  دولر، ويتلوووم  ملوووف التحقيووو   300كل وووت بهوووا سوووو ا  مبوووارك  بوووراق  سووورا يليي  مقابووول 

دارت بووووووي  سووووووو ا  مبووووووارك وال بووووووراق اسسوووووورا يليي   التوووووويتسووووووجيوت صوووووووتية للجلسووووووات السوووووورية 
 .المت صصي  فى ت يير مناهج الدي  والتاريخ

يي  بالل ط على كل م  و ير ك  ت هذع التسجيوت ع  تعهد سو ا  مبارك لل براق اسسرا يلو  
، علووى ْ  تووتم وقوواف لتن يووذ  طووة ت ييوور المنوواهجالتربيووة والتعلوويم وم تووى الووديار المصوورية وو يوور او

تهووواجم  التووويطباعوووة الكتوووب الجديووودة بووودو  وجوووود اوحاديوووث واآليوووات القرهنيوووة والووودروأ التاري يوووة 
 .( )" سرا يل
 الحري : رابعا  

لها ال رب، ْو يحاول فرلها على بود المسلمي  فرلا، وهي ونقصد بها الحريات التي يدعو 
ت مل جميس مناحي الحياة، فعلى الصعيد السياسي يتم الدعوة  لى الديمقراطية بالم هوم ال ربي، 
وعلى الصعيد القتصاد  تتم الدعوة  لى عولمة السو ، وم  ثم ت عقد الت اقيات التي توفر 

ات ْ  تست ل  يرات المسلمي ، ْما على الصعيد الجتماعي فتتم لل ركات العموقة العابرة للقار 
 .  حرية المْرة، وحرية العقيدة، والحرية المطلقة ْو السافرة في السلوك: الدعوى  لى الحرية المطلقة

                                                 
 .  2/20 /1 حتى التعليم، مهد   كريا، عدد : جريدة رو ا اليوسف، مقالة  
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وهي في نمرة دعاويها هذع ت ترض ْ  اسسوم يقف عا قًا ْمام حرية اسنسا  على كافة 
افعل ول ت عل، : نه ما م  دي  ول م  قانو   ل وهو محكومد بقانو اوصعدة، وكأنها تت افل ْ

ْو  اسسوم مثله مثل كل ال را س له دا رة المبا  ودا رة الممنول، ْونه يقوم في ت ريعاته على ْ  
اسنسا  له نرا  ع و هواته، ْو  هذع ال را   وال هوات لها طريقا  دا مًا، طري  الحول وطري  

ليه فاسسوم ينظم هذع الرنبات ول يكبحها، فاسسوم كما ْنه يرفض التحلل م  كل الحرام، وع
 .( )القيم الدينية واسنسانية، يرفض الكبت ْيلاً 

والم كلة هنا ْ  كثير م  الممارسات التي يمارسها المسلمو  في بودهم هي ممارسات ناجمة 
ْيما استثمار،  ذ تنقل محطاته اسعومية  ع  العادات والتقاليد، ويستثمر ال رب هذع الممارسات

 .هذع الممارسات على ْنها وليدة الدي  اسسومي، ْو  اسسوم هو م  يكبح حريات الناأ
والحقيقة ْ  اسسوم على العكأ م  ذلك تمامًا، فلو تأملنا اوحكام ال رعية التي تلبط 

والمندوب والمكروع والحرام  تصرفات الناأ لوجدناها تندرج تحت  مسة ْقسام، هي المبا 
والواجب، وي وح ظ هنا ْ  اسنسا  يملك الحرية الكاملة في التصرف في اوقسام الثوثة اوولى، 
بينما ل يملك الحرية في القسمي  او يري  وهما الواجب والحرام، بمعنى ْ  اسنسا  يملك الحرية 

 .اته، وهذع نسبة معقولة  لى حد بعيدفي ْكثر م  ستي  بالما ة م  ْفعاله وقراراته وتصرف
والمسلمو  قانعو  بها، ويرفلو  الحرية بم هومها ال ربي التي تمد  في النهاية  لى الن وت 
ر اآلباق في تصرفاتهم،  لى الكبت في ْحيا  ْ رى، ف ي الت ريعات ال ربية ي حاص  والتحلل، بل وا 

القانو  م  التد ل في تصرفات اوبناق، بل  في دو  نير قادري  على توجيه اوبناق،  ذ يمنعهم
 . ويعاقبهم بالحرما  م  ْبنا هم    ل م اومر

 عمالء الداخل وأجراء الغرب:لثانيا طلبالم
كانووت المصوويبة التووي ابتلووي بهووا المسوولمو  بووبعض ْبنووا هم ْكبوور موو  ْيووة مصوويبة ْ وورى،  ذ كووا  

ماموه، والتحود  لوه، فكول المحواولت التوي كوا  الستعمار دا مًا ما ي جاب ه بصومود ْبنواق المسولمي  ْ
المسووتعمر يحوواول ْ  يمررهووا فووي بووود المسوولمي  كانووت تجوود لهووا موو  ْبنوواق اومووة الم لصووي  موو  
يك ووف عورتهووا وسوووقتها، ويبووي  موودى  طورتهوووا ومراميهووا المسووتقبلية، حتووى ْفلووح المسووتعمر فوووي 

يمانًا، وينتموو  تمرير سياساته عبر بعٍض م  ْبناق المسلمي ، الذي  كانو  ا ينتمو  لل رب قناعًة وا 
 .للمسلمي  لسانًا وهوية

كووا  النوواأ يسووألو  رسووول از ": عوو  حذي ووة بوو  اليمووا ، قووال، فهووملق هووم الووذي  ت ن بيووأ بهووم النبووي
يوووا رسوووول از،  نوووا كنوووا فوووي : عووو  ال يووور، وكنوووت ْسوووأله عووو  ال ووور، م افوووة ْ  يووودركني، فقلوووت

                                                 
-هو108 ، الطبعة اوولى، دار القلم، الكويت، 99مد ل  لى القره  الكريم، محمد عبد از درا ، ص: انظر  
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هول بعود ذلووك : ، فقلوت"نعوم:"؟ قووالهوذا ال يور، فهوول بعود هوذا ال يور  وربجاهليوة و ور، فجاقنوا از 
قووم يسوتنو  ب يور سونتي، ويهودو  :"وموا د نوه ؟ قوال: ، قلت"نعم، وفيه د  :"؟ قالال ر م   ير

نعوم، دعواة علوى ْبوواب :"؟ قوالهل بعد ذلوك ال يور مو   ور: فقلت وتنكرب ير هديي، تعرف منهم 
قووم مو  جلودتنا، نعوم، :"يوا رسوول از، صو هم لنوا ؟ قوال: ، فقلوتفيهواهنم، م  ْجابهم  ليها قذفوع ج

تلوو م جماعووة المسوولمي  :"يووا رسووول از، فمووا توورى  ذا ْدركنووي ذلووك ؟ قووال: ، قلووتيتكلمووو  بألسوونتنا
مامهم فواعت ل تلوك ال ور  كلهوا، ولوو ْ  تعوض : فَّ  لم تك  لهم جماعة ول  موام ؟ قوال: ، فقلت"وا 

 ( )"ركك الموت ْونت على ذلكعلى ْصل  جرة، حتى يد
وهوووذا الوووذ  ابتليوووت بوووه اوموووة اسسوووومية اليووووم، رجوووالد مووو  ْبنووواق جلووودتنا يتكلموووو  بألسووونتنا، بل تنوووا 

 .العربية، لك ي قلوبهم تدور مس ال رب حيثما دار
 في بالد المسلمين نشأ  عمالء الداخل

عود  لى ْكثر م  قر  ونصف في يمك  القول ْ  بدايات ن أة عموق الدا ل في بود المسلمي  ت
عمر ال ما ،  لى نهايات القر  التاسوس ع ور بالتحديود، ف وي ذلوك الوقوت كانوت ْوروبوا قود وصولت 
 لووى مراحوول متقدمووة فووي جانووب النهلووة الحلووارية، فحوواول بعووض ولة ْموور المسوولمي  ْ  يسووت يدوا 

ذلووك لوسوت ادة موو  ال بوورات مو  تجربووة ْوروبوا النهلوووية، فأرسولوا البعثووات ال ارجيوة  لووى هنواك، و 
ال ربية، فأرسل محمد علي با ا والي مصر البعثات  لى فرنسا بالتحديد، وكذا فعلت تركيوا عنودما 

 .(2)ْرسل سليم با ا البعثات  لى هناك
لكوو  هووذع البعثووات لووم تووأتء بمووا ْريوود لهووا، و  الرجووال الووذي  تووم ابتعوواثهم  لووى هنوواك تووأثروا  لووى حووٍد 

وروبيووة، ظهوور ذلووك فووي هرا هووم ومووواق هم وتصووريحاتهم   اق القلووايا التووي تناولوهووا بعيوود بالحيوواة او
 .عندما عادوا

كانت هرامهم تنتهج العقلية ال ربية في الت كير والنظرة، بعيدة ْيما بعد ع  اسسوم وطبيعوة نظرتوه 
 . لى او ياق

وول ْكثوورهم  لووى فرنسووا يقوورمو  ال" كتووب ال رنسووية، وي وواهدو  فقوود كووا  هووملق المبعوثووو  الووذي  ْ رسء
الحياة ال رنسية في ْح ل العصور بالصرال ال كر  الذ  يعقوب الثوورات، وكانوت فرنسوا تعويش فوي 
ْعقوواب الثووورة ال رنسووية ومووا صوواحبها ومووا توهووا موو  قلوو  فكوور  وروحووي لووم يبلوو  نهايووة مووداع، وقوود 

 .(3)"ادي احتل هملق المبعوثو  م  بعد مكا  الصدارة والقيادة في م تلف المي

                                                 
 .88:ت الل ْهل اسيما  فيه، حديث رقم: صحيح مسلم، كتاب اسيما ، باب  
 .9 اسسوم والحلارة ال ربية، ص: انظر 2
 .8 المرجس الساب ، ص 3
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ت أ ث ر  ْعلاق هذع البعثات بما  اهدوع في المجتمس اووروبي والح فيما كتبوع ْثناق اقامتهم فوي " و 
ونسوتطيس ْ  نلموأ ذلوك علوى سوبيل المثوال فوي علووي  مو  الجيول . ْوروبا ْو بعد عودتهم منهوا

، واآل ر تونسي ( )اوول لهملق المبعوثي ، ْحدهما مصر  ْقام في باريأ وهو رفاعة الطهطاو 
 .(3)"2ْقام في باريأ ْيلًا هو  ير از التونسي

 وسائل الغربيين في زراع  العمالء
  ندا  اوموال: ْولً 

وم  ذلوك موا كوا  يوقيوه "لقد سلك ال رب ْساليب كثيرة لتمكي  هملق العموق في بود المسلمي ، 
نووودا  المرتبوووات الك بيووورة علوووى ال وووريجي  مووو  الجامعوووات التعلووويم الوووو دينوووي مووو  ت وووجيس كبيووور، وا 

اووروبية، في الوقت الذ  كوا  يوقوي فيوه التعلويم الوديني تلوييقًا  انقوًا، فقود كوا  الطالوب يت ورج 
م  جامعاته لكي يجد مرتبات قليلة ل تكاد تسد رمقه، وفو  ذلك كا   ريج هذع المودارأ يوقوي 

الوودروأ والعلوووم اسسووومية ويتجهوووا  لووى تهكووم وسوو رية، والنتيجووة الطبيعيووة ْ  ين وور الطوووب موو  
 .(1)"مدارأ ل تعني بأمر اسسوم

وهوووذع الطريقوووة هوووي الطريقووووة المتبعوووة اآل ، حيوووث يوووتم  نوووودا  اومووووال علوووى ممسسوووات المجتمووووس 
المدني، بل وت  صص لهذع الممسسات ْج اق م  الموا نة العامة للدول ال ربية، فوي اللحظوة التوي 

 .سسومية على الصعيد المالي، بل ويتم تليي  ال نا  عليهاتعاني فيها الممسسات ا
  ندا  المناصب: ْولً 

وهذا يبدو جليًا في المناصب التوي تبوقهوا توموذة ال كور ال ربوي، سوواق علوى صوعيد الحكوموات ْو 
 .على صعيد الممسسات ال اعلة كالجرا د والصحف والمجوت

سوتاذ الجيول، وقاسوم ْموي  رجول العصور والن توا ، وم  ثم المناصب المعنوية، فلط ي السويد هوو ْ
وسعد  نلول ال عيم الوطني الكبير، الذ  ل يقد  في   صيته ول في  عامته ْنه كا  ي طر في 

حوالهم حوال  "رملا ، فأمثال هملق هم الذي  ي  تورض ْ  يكونووا الم ثول العليوا للجمواهير المسولمة، 
ر  الثووورة اسسووومية، ويحولهووا  لووي ثووورة ا ووتراكية بعيوودة ْحموود بوو  بوويو فووي الج ا وور الووذ  جوواق ليسوو

                                                 
هو فتعلم  223 رفاعة رافس ب  بدو  ب  علي الطهطاو  ولد في طهطا، وقصد القاهرة سنة : رفاعة الطهطاو   

الحكومة المصرية  ماما للصوة والوعظ مس بعثة م  ال با  ْوفدتهم  لى ْوربة لتلقي العلوم  ْورسلته. في او هر
ولما عاد  لى مصر ولي ر اسة الترجمة في المدرسة الطبية، . الحديثة، فدرأ ال رنسية وثقف الج رافية والتاريخ

 (25، ص2عوم لل ركلي، جواو. )ْولف وترجم ع  ال رنسية كتبا كثيرة( الوقا س المصرية)ْون أ جريدة 
 ير از محمد سلما  الحسني التونسي، ولد في تونأ، وهو سليل لعا لة ا تهرت بال وانل :  ير از التونسي 2

 (80 المورد، ص.)الثقافية وال كرية، ْحد الذي  درسوا في السوربو  وعاد بأفكار مستحدثة
 .8 المرجس الساب ، ص 3
 .332ال ربي، صاسسوم في مواجهة ال كر  1
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   : ع  اسسوم مناو ه له، والذ  دعا المْرة الج ا رية  لي  لس الحجواب بحجوة عجيبوة حوي  قوال
المْرة الج ا رية قد امتنعت ع   لس الحجاب في المالي و  فرنسا هي التوي كانوت تودعوها  لوي 

ْحموود بوويو يوووم ْ  ! ة الج ا ريووة ب لووس الحجوواب موو  ْجول الج ا وورْمووا اليوووم فووَّني ْطالووب الموْر! ذلوك
مو  الطوا رة وهوو متوجوه  هلو يت عليوه البطولوة المصوطنعة ب ط وْ"  بطووً " دعا تلك الدعوة كوا  
ليقوم بعمله لد  هْطل  سراح" البطولة " لعبة .. بةحتي  ذا نلجت اللع.. م  فرنسا  لي الج ا ر

كبير ال عراق المعاصري ، هو المثال اووفى لكل النشق، ول يليرع  ون ار قباني هو .( ")اسسوم
ْ  حوول قلووايا العوورب بووأجمعهم يكموو  فووي حووٍل واحوود، ْو  هووذا الحوول يكموو  فووي ْ  "ْبوودًا ْ  يوورى 

يحوول العوورب العقوود المتعلقووة بووالجنأ، فم ووكلة العقليووة العربيووة تكموو  فووي عوودم تصووالحها مووس الكبووت 
 .(2" )د سحيقةالجنسي الذ  تعانيه منذ ْما

 عمالء الخارج أعمال
لقود قووام ْذنوواب السووتعمار بجملووة موو  اوعمووال التووي كووا  هوودفها نوو ل المسوولمي  موو  ديوونهم، ويمكوو  

 (:3) جمال هذع اوعمال في التالي
ت ريوو  التعلوويم موو  القوويم اسسووومية، وقوود قوواد هووذع الحملووة دنلوووب اسنجليوو  ، ولط ووي السوويد وسووعد -

 . نول
 .نبذ الل ة العربية، والستعالة عنها بالل ة العامية، وقاد هذع الحملة لط ي السيدالدعوة  لى -
ثارة ال بهات حوله، وقاد هذع الحملة جورجي  يدا -  .تحريف التاريخ اسسومي، وا 
 .مهاجمة اسسوم والدولة العثمانية-
 .لى الوطنية ْو القوميةتم ي  الرابطة العقا دية التي تربط المسلمي  ببعلهم البعض، والدعوة  -
الدعوة  لى تحديد النسل، واس ارة  لى  طر الن جوار السوكاني فوي بوود المسولمي ، فوي اللحظوة -

 .التي تقوم برامج الدعاية في ال رب  لى ت جيس المواط  ال ربي على اسنجاب
 محارب  الحركات اإلسالمي : ثالثال طلبالم

د المسلمي  ْ  يلم  بقاق البود العربية واسسومية كا  الستعمار حريصًا عندما نادر بو
على ما هي عليه م  ت لف وترد  وتبعية، ولهذا لم يجد وسيلة  يرًا م   بقاق هذع البود م كبيل ة 

 .بجملة م  ال عماق والحكام المن ذي  للسياسة ال ربية

                                                 
 .1 2واقعنا المعاصر، ص  
، الطبعة اوولى، دار الهدى للن ر 3 7، ص8اوعمال ال عرية والنثرية والسياسية الكاملة، ن ار قباني، جو 2

 . م 200-هو120 والتو يس، سوريا، 
 .337اسسوم في مواجهة ال كر ال ربي، ص: انظر 3



141 

 

ل اومة المتواجدة، فظهرت وا  اق هذا الواقس البا أ تصدى جملة م  علماق اومة العاملي  لم اك
م، 528 دعوة او وا  المسلمي  في مصر بقيادة اسمام ال هيد حس  البنا رحمه از في العام 

 .م 51 والجماعة اسسومية بباكستا  بقيادة اسمام المودود  رحمه از في العام 
م في جميس وقد توقت الجماعتا  م  حيث الهدف،  ذ كا  الهدف لهما  عادة بعث اسسو

ل،سوم معنى واسس نير ذلك المعنى اللي  الذ   : "مناحي الحياة، يقول اسمام حس  البنا
  أ  كل في ي تي و جميعا، الحياة ظم  مو ا نعتقد ْ  اسسوم معنى  امل يني همه الناأ، فَّن

 ل التي مالنظ و الحيوية الم كوت ْمام مكتوفا يقف ل و دقيقا، محكما نظاما له ويلس ،منها
 العبادات م  لروب على مقصور اسسوم ْ   طأ الناأ بعض فهمأ و . الناأ سصو  منها بد
 ال هم دوا ر م  الليقة الدوا ر هذع في ْفهامهم و ْن سهم حصروا و الروحانية، م  ْولال ْو

  الدنيا  مو  ينتظم واسعا فسيحا فهما الوجه هذا نير على اسسوم ن هم ولكنا، المحصور
نما ْن سنا، م  فيه نتوسس ْو ادعاق هذا ندعي ولسنا اآل رة،و    از كتاب م  فهمناع ما هو وا 
 .( )" اوولي  المسلمي  سيرةو 

وم  هاتي  الحركتي  ت رعت كثير م  الحركات اسسومية المعاصرة، سواًق م  حيث استلهام 
 .ار جديدة  اصة بهذع الحركاتاوفكار والرمى، ْو م   ول الن قا  عنها، وم  ثم تبني ْفك

وو  ال رب ي  ى م  اسسوم، وم  كل محاولت بعثه م  جديد  لى الحياة، لهذا فقد كانت 
 لى محاصرتها ومحاربتها، مست دمًا  ال رب الحركات اسسومية هدفًا مبا رًا لل رب، فسعى

 :ةالتاليالنقاط وسا ل  عدة لتحقي  ذلك، ويمك   جمال هذع الوسا ل في 
 دور الحكام العرب: أو   

تاريخ الحركة اسسومية المعاصرة مملوق بأحداث الصرال مس اونظمة الحاكمة، بل يمك  القول 
ْ  حجم السهام التي و جهت للحركة اسسومية م  قءب ل اونظمة الحاكمة ْكثر م  ْ  سهام 

 .ْ رى
فارو  للحركة اسسومية، التي  ودعوة او وا  المسلمي   اهدة على ذلك، فم  محاربة الملك

انتهت بمقتل اسمام ال هيد حس  البنا على يد رجال الملك فارو ، ومرورًا بحقبة الر يأ 
المصر  اوسب  جمال عبد الناصر التي ك للت بمحاربة رمو  الحركة اسسومية، واست هاد سيد 

 .قطب ورفاقه على يد النظام المصر  في ذلك الوقت
فلم تك  الحكومة السورية ب عامة حافظ اوسد ْحس  حاًل م  الحكومة المصرية، ْما في سوريا 

 .ومذبحة حماة  ير  اهد على ذلك

                                                 
 .8 رسا ل اسمام حس  البنا، ص  
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ولم تقتصر الحرب التي قادها الحكام العرب لد الحركات اسسومية على السجو  والمعتقوت، 
الت كيك في نوايا ْو القتل والتعذيب، بل  ملت ميادي  عديدة، م  ْهمها الت ويه اسعومي، و 

 .الحركات اسسومية وبواعثها وقدرتها على التعامل مس القلايا المعاصرة
 نه سيعمل على ت يير عقلية التونسيي  الذي  : "يقول الر يأ التونسي اوسب  الحبيب بورقيبة

يتركو   تبال ر  -يعني محمداً  -يتبعو  رجًو ْميا، لم يك  يتلو م  كتاب ول ي ط بيمينه جل و 
 (2")-يقصد ن سه الحبيب بورقيبة قبحه از- ( )ت رج في السوروبو 

ولعل دور اونظمة العربية في محاربة الحركات اسسومية بدا ْكثر ولوحًا بعد هجمات سبتمبر 
التي تعرلت لها الوليات المتحدة اومريكية في عقر دارها،  ذ استعانت الوليات المتحدة 

ْجل تحقي  مآربها، فتحولت بود المسلمي  التابعة لهذع اونظمة  لى بال عامات العربية م  
مطارات لقوات ال  و اومريكي، حدث ذلك عندما ْقدمت ْمريكا على ن و العرا  ْوف انستا ، 

الت اقية العربية : "بل وتجاو ت هذع اونظمة الحدود عندما وقعت ات اقية فيما بينها ْسمتها
في طيات هذع الت اقية ما يمكد تآمر هذع الحكومات لد الحركات  ، وجاق"لمكافحة اسرهاب

اسسومية للحيلولة دو   قدام حركات المقاومة بعملياتها لد العدوا  ال ربي على بود المسلمي ، 
 : جاق في البند الثالث م  هذع الت اقية

 ْو تنظيم ْو لت طيط مسرحا ْرالي الدول الموقعة على الت اقية ات اذ دو  الحيلولة يجب- "
 العمل ذلك في بما الصور، م  صورة بأية فيها ال تراك ْو ال رول ْو اسرهابية الجرا م تن يذ
 استقبالها ْو جماعات ْو فرادى ْراليها على  قامتها ْو  ليها اسرهابية العناصر تسلل منس على
 .لها يوتتسه ْية تقديم ْو تمويلها ْو تسليحها ْو تدريبها ْو  يوا ها ْو
 الجرا م م  تعانى التي منها، المتجاورة و اصة المتعاقدة، الدول بي  والتنسي  التعاو  -2

 . م تركة ْو مت ابهة بصورة اسرهابية
 واست دام وت  ي  وتصدير واستيراد نقل ع  بالك ف المتصلة اونظمة وتع ي  تطوير -3

جراقات. والدمار والقتل عتداقال وسا ل م  ونيرها والمت جرات والذ ا ر اوسلحة  عبر مراقبتها وا 
 ونراض  ل الدول م  نيرها  لى ْو ْ رى،  لى متعاقدة دولة م  انتقالها لمنس والحدود الجمارك
 . ثابت نحو على م روعة

 والبحرية البرية والمنافذ الحدود وتأمي  المراقبة بَّجراقات المتصلة اونظمة وتع ي  تطوير -1
 .( )"منها التسلل حالت لمنس والجوية

                                                 
 .كبرى الجامعات ال رنسية:  السوربو   
- 2 نموذج تركيا وتونأ، يوسف القرلاو ، الطبعة الثالثة، ص... التطرف العلماني في مواجهة اسسوم 2

 .م2008، دار ال رو ، جمهورية مصر العربية، 22 
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وهذع الت اقية تأتي منصاعة لألوامر ال ربية، ْو للرمية ال ربية في  دارة او مات في ال ر  
اووسط كما يقول ال رب، ف ي تقرير اسستراتيجية اومريكية المتعل  بحرب الوليات المتحدة 

تم ي  وتحطيم  تكم  فيتنا   ْولويا  : "جاق ما يلي -كما ي عمو –اومريكية على اسرهاب 
يكو  على  ْ   كل هذا م   انه   ،التي هي في ْصقال متعددة م  العالم اسرهابيةالمنظمات 

 .   للت طيط والعمليرهابيقدرات اس  عاقةمراحل ممثرة في 
يت ذوا ويقوموا بجهود للتعاو  والتنسي   ْ سوف نستمد دعم وت جيس  ركا نا القليميي  في 

 (2)"رهابيي لع ل ال
: ولهذا يقوم ال رب بدعم الحكومات العربية واسسومية لد الحركات اسسومية، يقول هنتنجتو 

قادة ال رب يدركو  ْ  العمليات الديمقراطية في المجتمعات العربية نالبًا ما تأتي بحكومات "
ماسهم كذلك لتنمية نير صديقة، ولهذا يحاولو  التأثير على تلك النت ابات، كما ْنهم ي قدو  ح

 (3")الديمقراطية في تلك المجتمعات
 

 حروب الغرب المباشر : ثانيا  
وبحجة محاربة اسرهاب،    ي ال رب هجومًا عني ًا على بود المسلمي  عمومًا، وعلى الحركات 

 .اسسومية على وجه ال صوص،  اصًة بعد هجمات ْيلول على الوليات المتحدة اومريكية
فيه ْ  ال رب استعمل في هذع الحروب ْعنف الوسا ل ْوكثرها وح يًة ودمويًة، بل  ومما ل ك

هو الست دام المتعمد للقوة ْو :"ْوكثرها اقترانًا باسرهاب، فحسب القانو  اومريكي فَّ  اسرهاب 
التهديد باست دامها بهدف تحقي  ْهداف سياسية ْو دينية ْو ْيدلوجية م   ول التهديد ْو 

 (1)"اع ْو اس افةاسكر 
وعند تطبي  هذا التعريف على الوليات المتحدة فَّننا نجد ْنها ْكبر دولة  رهابية في العالم، حيث 
ْنها لم تترك جانبًا م  جوانب التعريف  ل وكا  لها فيه حظ ونصيب، فهي م  است دمت القوة 

تهديد هذع الدول    ل م في ت ويف ال عوب والبود اسسومية، وهي م   است لت هذع القوة ل

                                                                                                                                            
الطبعة ، 33اسرهاب مظاهرع ْو كاله وفقا لوت اقية العربية لمكافحة اسرهاب، محمد الحسيني مصلحي، ص  

 .م2002اوولى، دار ميريت لمكتبة اوسرة، جمهورية مصر العربية، 
 .م2002اسستراتيجية اومنية الدولية للوليات المتحدة اومريكية، من ورات ال ارجية اومريكية،  2
 .8 3صدام الحلارات لهنتنجتو ، ص 3
اوولى، دار الكتاب العربي، سوريا، ، الطبعة 30 الحاد  ع ر م  ْيلول، نعوم ت ومسكي، ص ... الصدمة 1

 .م2002
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معلقًا على هذا  ( )اومر، لتحقي  ْهدافها السياسية واويدلوجية والدينية، يقول نعوم ت ومسكي
وحسب هذا التعريف تكو  الوليات المتحدة اومريكية دولة  رهابية وحروبها حروبًا : "التعريف
 .(2)" رهابية

تمبر ْيما است ول، فبواسطة الدعاية اسعومية والحقيقة ْ  الوليات المتحدة است لت ْحداث سب
التي تمتلكها الوليات المتحدة على صعيد العالم بأسرع، تم التنديد بالحركات اسسومية، وت ويه 
صورتها، وتصويرها على ْنها حركات هديامة تهدد الستقرار العالمي، وقد قامت الوليات المتحدة 

 :ع الحركات منها اسجراقات اآلتيةبسلسلة م  اسجراقات لمحاربة هذ
تج يف منابس المال للحركات اسسومية، وموحقة اون طة القتصادية التي يقوم بها رجال - 

وقد : "(3)اوعمال الذي  ينتمو  ْو ي  تبه ْنهم ينتمو  للحركات اسسومية، يقول السيد ياسي 
اس واني، وتم  نو  جملة م    هدت جمهورية مصر العربية بال عل موحقة ْرباب المال

 (.1)"مكاتب العقارات التي يديرها ْفراد ينتمو   لى التيارات اسسومية
ْبناق الحركات اسسومية ْمنيًا، وذلك عبر توقيس جملة م  الت اقيات اومنية مس موحقة -2

ا تلط الحابل  حكومات الدول العربية واسسومية المتآمرة مس ال رب، وفي نمرة هذع الموحقات
بالنابل،  ذ طالت هذع الموحقات كل المنتمي  للحركات اسسومية، الذي  يممنو  بالقوة للتعبير 
ع  هرا هم وقناعاتهم وتوجهاتهم، والذي  يممنو  بالت يير التدريجي عبر وسا ل الم اركة 

                                                 
هو ْستاذ ( فيودل يا، پنسل انيا 528 ديسمبر  7. و( )Avram Noam Chomsky)ْفرام نعوم ت ومسكي  

وقد ْسهم في   عال  رارة الثورة اسدراكية . جامعي مدى الحياة في الل ويات في معهد ماسات وستأ للتكنولوجيا
سكينر، والذ  تحدى المقاربة السلوكية لدراسة العقل . ف.اجعته للسلوك ال علي لو بفي علم الن أ م   ول مر 

باسلافة  لى عمله في الل ويات، فت ومسكي معروف على نطا  . والل ة والتي كانت سا دة في ال مسينات
 ومسكي ن سه ويصف ت. واسس كنا ط سياسي، وبانتقادع للسياسة ال ارجية للوليات المتحدة والحكومات او رى

( وهو علو في نقابة عمال العالم الصناعيي )بأنه ا تراكي تحرر ، وكمتعاطف مس التلامنية الوسلطوية 
الحاد  ع ر م  ْيلول، نعوم ... الصدمة. )وكثيرًا ما ي عتبر منظرًا ر يسيًا للجنا  اليسار  في السياسة اومريكية

 .(.م2002بي، سوريا، ، الطبعة اوولى، دار الكتاب العر 2ت ومسكي، ص
 .30 الصدمة،  2
السياسة :السيد ياسي  كاتب مصر  مهتم بالعوقات الدولية، له جملة م  الممل ات السياسية والقانونية، منها  3

عاص ة سبتمبر والسوم العالمي، ... الحرب الكونية الثالثة.) الجنا ية المعاصرة، وال طاب القومي المعاصر
 .(.م2003طبعة الثانية، دار ميريت لمكتبة اوسرة، جمهورية مصر العربية، ، ال9السيد ياسي ، ص

، الطبعة الثانية، دار ميريت  38عاص ة سبتمبر والسوم العالمي، السيد ياسي ، ص... الحرب الكونية الثالثة 1
 .م2003لمكتبة اوسرة، جمهورية مصر العربية، 
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ة مثل حركة اس وا  فحرك: "( )السياسية بالبرلمانات والمجالأ الت ريعية، يقول محمود عبد از
المسلمي  في مصر، ي ثبت تاري ها القريب والبعيد ْنها لد العنف، ولد استعمال القوة ل رض 
قناعاتها، وعلى الرنم م  ذلك فَّنها كانت ْكثر الحركات تعرلًا للتنكيل واوذى والتعذيب، وهذا 

العرب ي نو  حربهم  ل يمكد سوى  يق واحد، هو ْ  اسدارة اومريكية وعموقها م  الحكام
ليأ لد جماعة ْو ف ة معينة، بل لد كل  نسا  يمم  باسسوم كحل لم اكل العرب 

 .(2)"والمسلمي  المعاصري 
 المصطلحات الموهم و إشاع  ا تهامات وا فتراءات : رابعال طلبالم
الحركات  باسسوم والمسلمي  منذ ظهور هاهتمام يادة اوسا ل اسعوم ال ربية على  قامتلقد 
وا دادت حدة هذا التهام ،  لى التحرر م  الن وذ ال ربي داعيةً ومية بقيادة العلماق المسلمي  اسس

بالتعصب والدعوة  لى كرع ووصمها  كات يتسم بالهجومهذع الحر الكوم ع   وهذا الهجوم،  ذ كا 
الحلارة ال ربية، ومولول قلايا محدودة في اسسوم كمسألة عوقة اسسوم ب لأ او  ن  ت  و   ،اوجنبي

 .د اسسوميةالمْرة، وولس اوقليات نير المسولمة في البو
م ال ربي يحارب كا  اسعوبل  ال ربي باسسوم وقلايا المسلمي ،ولم يتوقف اهتمام اسعوم  

جد اسعوم فو حتى سقطت ال يوعية  ،سسوم، وكا  يقر  بينهما دا ماال يوعيوة وا: على جبهتي 
 . ربي فرانًا كبيرًا مما جعله يتجه  لى مل ه بالعداق الملاعف ل،سومال

والحقيقة ْ  نظرة ال رب في الوقت الراه  هي امتداد للرمية ال ربية القديمة التي تنظر ل،سوم 
نظرة ملمها الريبة وال ك، ْو هي نتاج طبيعي لدراسات المست رقي  التي كا  ينقصها الحياد 

 :اوحيا ، ويمك   جمال بعض هذع الفتراقات في اآلتيالعلمي في ْنلب 
 اإلسالم دين العنف: أو   

وهذع ْولى ال بهات ْوكثرها تداوًل في اسعوم ال ربي، فهم ي عمو  ْ  اسسوم دي  يتسم بالعنف 
قصاق اآل ر، يقول هنتنجتو  اسسوم كا  دينًا للسيف منذ البداية، وهو : "والرنبة في القتال وا 

كا  مقاتًو عني ا وهذا ل ي ذكر ع  المسيح  هي  دا م التمجيد للقتال، وي ذكر ع  محمد دا مًا ْند
 (.3)"تعاليم اسسوم تناد  بقتال نير المممني !  طوقاً 

وهذا الكوم ل ي تلف كثيرًا في ملمونه ع  الدعاق الدا م ْ  اسسوم دي  انت ر بالسيف، 
ي ركي ة م  ركا   منهج المست رفي  في كتاباتهم ع  اسسوم، هو  وهذع تهمة قديمة جديدة،

                                                 
نح  . )جامعة طنطا، له العديد م  اوبحاث ال رعية والسياسية دكتوراة في ال قه المقار ،: محمود عبد از 

، الطبعة اوولى، دار نهلة مصر للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 3واسرهاب محمود عبد از، ص
 (.م2008

 .99نح  واسرهاب، محمود عبد از، ص 2
 .127صدام الحلارات لهنتنجنتو ، ص 3
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ها على  ثارة ال بهات حول انت ار اسسوم لم  حملة الت ويه التي ي نونم   ولها حاولوا 
 .اسسوم

قي الذ  و طورة هذع ال بهة تكم  في ْنها ترك  وبحسم على ت ري  اسسوم م  محتواع الحقي"
، وترك  على صب  اسسوم بالصب ة السياسية التي تجعل منه وسيلة هْرادع رب الع ة جل جول

ْساأ  ، وهم بهذا ي يرو   لى ْ  الدولة اسسومية قامت علىهيمنة والتسلط والستبداد والقمسلل
نظرًا لألبعاد الودينية التي ات ذها الست را  ال ربي على وجه  ،سياسي وليأ على ْساأ ديني

 (. )"العموم
ما يقولونه حول المعج ة الربانية في انت ار اسسوم في فترة لم يجدوا   يالمست رق قة ْ والحقي

، ويك ي    اسسوم انت ر بالسيف :دها تاريخ الب رية  ل ْ  يقولواوجي ة لم ي هدها ول  ي ه
اب النقياد وال لول ووامر از واجتن" : ذ ْنه ،ن سه  رعاً  –ف اسسوم تعري –تكذيب هملق 

 يصح  ل به  الرلى فكيف يجتمس   كراعد مس ف رط اسسوم الذ  ل ،يه ع  رلا وا تيارنواه
 .(2)"الرلى

صم اسسوم بالبعد ع  وقلية ْ  اسسوم انت ر بالسيف، عبارة يهدف ال ربيو  م  ورا ها  لى و 
ع  الحقيقة التي وهذع التهمة م   ْكبر التهم  البعيدة ، حرية ال كر، وع  الرحمة واسنسانية

هذع التهمة الباطلة سرعا  ما تذوب ْمام و بو  الحاقدو   لصاقها باسسوم، حاول الجهلة والمتعص
 :استها على لوق ْمري  اثني ، هما مأ الحقيقة، ونور العقل، ومنهج العلم، بتمحيصها ودر 

 .عة اسسوم وموق ها م  نير المسلمي ي ر : اومر اوول
 .قف المسلمي  العملي وسلوكهم مس نير المسلمي  مو : اومر الثاني 

 ْما بالنسبة لل ريعة اسسومية مس نير المسلمي ، فموق ها صريح ووالح جدًا ف ي القره  الكريم

ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ ﴿،  (296:البقرة)﴾  ىئی  جئ    حئ  مئ﴿:

 (25:الكهف)﴾چ
ت في ْ بار الدعوة اسسومية ْ  المسلمي  كانوا الواقس الثابوالتاريخ اسسومي  اهد على ذلك، ف

هم لحايا القسر والتعذيب قبل ْ  يقدروا على دفس اوذى م  م ركي قريش في مكة ، فهجروا 
 لى القوة  ل لمحاربة القوة التي  –قط  –ديارهم، وهاجروا  لى الحب ة، ولم يعمد المسلمو  

قوية جنودها حاربوها  و  القوة ل تحارب ، فَّذا  رصدت لهم الدولة الاسقنالتصدهم ع  

                                                 
راسات العربية اسسومية، كتاب صادر ع  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مناهج المست رقي  في الد  
 .م589 ، الطبعة اوولى، تونأ، 399، ص جو
، الطبعة اوولى، دار ال رقا  للن ر 31الست را  والدراسات اسسومية، عبد القاهر داوود عبد از، ص 2

 .م 200-هو 12 والتو يس، اورد ، 
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ذا ك وا عنهم لم يتعرلوا لها بسوق   لذلك سالموا ال حب ة ولم يحاربوها، وحابوا بالحجة والبينة، وا 
رسال  و  كسرى ْرسل  لى عامله في اليم  يأمرع بتأديب النبي  ،ال رأ ْو لرب عنقه، وا 

ولم ي اتح .. عهم  لى تبوك وعادت السرية ب ير قتالْرسه  ليه، وحاربوا الروم  ونهم ْرسلوا  طو
 .( )ك واومراق يبل هم دعوته بالحسنىْحدًا بالعداق ،  نما كتب  لى الملو  النبي 

بالمدينة ْوسأ حكومته النبوية بها ، بعد ثوثة ع ر عامًا م  الدعوة  لى  ولما استقر النبي "
للتها ثوث هجرات جماعية كبيرة و هاجت ثا رة از وتحمل  اوذى والعذاب في سبيل ذلك ت 

دو  ظلم ْو  ،قرار ونجا  لهذع الدولة الوليدةلما ْحر ع م  است النبي قريش وحقدوا على 
مقصودًا بالقتل ،  ذ ليأ معقوًل ْ  تنام ْعينهم على  استبداد ْو س ك للدماق و ولذلك فقد  كا  

ال عامة الدينية في ج يرة العرب ، وهذع الدولة   هذا التقدم والنمو ، ومصالحهم قا مة على
. الجديدة قا مة على ْساأ ديني ربما يكو  سببًا في  وال هذع ال عامة الدينية الوثنية الموروثة

ذا كا  اسسوم دينًا بل ت الميول السلمية فيه مداها في قوله تعالى   حبمئ  ىئ  يئ  جب﴿ :وا 

 .(2)"(85:ال  رف)﴾خب  مب  
السلمية ل تتسس لمنس القا مي  بهذا الدي  الجديد م  الدفال ع  ْن سهم وع    ل ْ  الميول

، في عالم يليس فيه الح  والعدل    لم يك  لهما قوة ْن له از ل،نسانية كافة دينهم الذ 
تحميهما، فكا  ل مناص م  السما  للمسلمي  بحماية ْن سهم ودينهم بالسو  الذ  ي هرع 

پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴿:، ولذلك كا  التعبير بقوله تعالى  صومهم في وجوههم

ٹ  ڤ  ڤ    ٹپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹ

چ    ڃڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃ

  (10-35:الحج)﴾ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    ڇچ  چ  چ
فتوحاتهم، فَّ  تاري هم بر ق م  ْية حادثة ْما بالنسبة لموقف المسلمي  العملي وسلوكهم  ول 

 نا  اسسوم، و ما كانت ال تو على  نسا  سجبارع على اعت -ْو الطهاد –فيها ل ط 
واست دام السيف  ل س الة ْنظمة م  الحكم م  ْكاسرة وقياصرة وملوك وق وا في وجه الدعوة 

تأمي  حرية ن ر اسسوم، وليأ سجبار ل ،س الة هذع العقبات ،وم، فاست دم المسلمو  القوةل،س
الناأ على اعتناقه، بل سيصاله  ليهم وتركهم بعد معرفتهم باسسوم ْحرارًا في ْ  يعتنقوع ْو 

                                                 
، الطبعة اوولى، المجلأ 16، والمست رقو  واسسوم، ها م  كريا، ص99، ص3سيرة اب  ه ام، جو :انظر  

 .م569 -هو389 اوعلى لل مو  اسسومية، مصر، 
، رسالة دكتوراة م طوطة، 63 بهة انت ار اسسوم بالسيف عرض ونقد، فهد عبد القادر عبد از الهتار، ص 2

 .هو132 عود، المملكة العربية السعودية، كلية التربية، جامعة الملك س
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يبقوا على ديانتهم، ْوكبر  اهد على صحة ما نقول، وجود م ات اولوف م  اليهود والنصارى 
ابدهم وصلبانهم ْوعيادهم منذ ْربعة ع ر في بود المسلمي ، مس حريتهم في  قامة عبادتهم ومع

وهل  قرنًا وحتى اليوم، ْوعظم وثيقة تاري ية تثبت ذلك العهد الذ  ْعطاع عمر ب  ال طاب
 :، والتي جاق فيها (العهدة العمرية ) القدأ 

هذا ما ْعطى عبداز عمر ْمير المممني  ْهل  يلياق م  اوما  : بسم از الرحم  الرحيم"
ْمانا ون سهم ْوموالهم ولكنا سهم وصلبانهم وسقيمها وبري ها وسا ر ملتها ْنه ل تسك  ْعطاهم 

كنا سهم ول تهدم ول ينتقص منها ول م  حي ها ول م  صليبهم ول م   يق م  ْموالهم ول 
يكرهو  على دينهم ول يلار ْحد منهم ول يسك  بَّيلياق معهم ْحد م  اليهود وعلى ْهل  يلياق 

فم   رج  صيهم ْ  ي رجوا منها الروم واللصو يعطوا الج ية كما يعطي ْهل المدا   وعل ْ 
منهم فَّنه هم  على ن سه وماله حتى يبل وا مأمنهم وم  ْقام منهم فهو هم  وعليه مثل ما على 
ْهل  يلياق م  الج ية وم  ْحب م  ْهل  يلياق ْ  يسير بن سه وماله مس الروم وي لي بيعهم 

فَّنهم همنو  على ْن سهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبل وا مأمنهم وم  كا  بها م  ْهل وصلبهم 
اورض قبل مقتل فو  فم   اق منهم قعدوا عليه مثل ما على ْهل  يلياق م  الج ية وم   اق 
سار مس الروم وم   اق رجس  لى ْهله فَّنه ل يم ذ منهم  يق حتى يحصد حصادهم وعلى ما 

عهد از وذمة رسوله وذمة ال ل اق وذمة المممني   ذا ْعطوا الذ  عليهم م  في هذا الكتاب 
الج ية  هد على ذلك  الد ب  الوليد وعمرو ب  العاص وعبد الرحم  ب  عوف ومعاوية ب  ْبي 

 .( )" يا  وكتب وحلر سنة  مأ ع رة س
فيملك المقدرة على و طورة المسألة تكم  في ْ  ال رب يملك بيديه وسا ل اسعوم العالمية، 

ت ويه صورة اسسوم،  اصًة ْو  معظم  بكات اسعوم العالمية تستقي معلوماتها م  محطات 
العناصر اليهودية والمسيحية المتعصبة المميدة و "ت لمر الحقد الدفي  على اسسوم والمسلمي ، 

  في مسارها م  سسرا يل هم الذي  يقودو  تلك الحملة ال اسرة، ويحركو   يوطها ويتحكمو 
 : ول وسا ل اسعوم المتعددة التي ْمسكوا ب مامها منذ وقت طويل ول سيما  ذا علمنا ْ 

 .محطة يديرها وليم بالي وهو يهود  200والتي يتبعها  CBSقناة 
 .محطة يديرها فريد سل رما  وهو يهود  87 والتي يتبعها  NBCوقناة 
 .(2)"رها ليونارد جلودستو  وهو يهود محطة يدي 27 والتي يتبعها  INCوقناة 

 
                                                 

، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، 115، ص2تاريخ اومم والملوك، ْبو جع ر محمد ب  جرير الطبر ، جو  
 .هو107 بيروت، 

، الطبعة اوولى، دار الوط  للن ر والتو يس، 9 ْسرار هجوم ال رب على اسسوم، عادل ب  علي ال د ، ص 2
 .م2008 الرياض،
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 األقليات الديني  في المجتمع اإلسالمي: ثانيا  
ل يقبل اآل ر،  قصا ي  قنال ْتباعه ْ  اسسوم دي   لفتراقاتيهدف م  هذا النول م  ا وال رب

 تم ي  العالم اسسومي، فتتم  ثارة م كلة اوقباط في مصروم  ناحية ثانية يهدف ال رب  لى 
بي  الحي  واآل ر، وم كلة اوكراد في تركيا والعرا  ْيلًا، ويتم ذلك دا مًا بصورة ت وع الصورة 
الحقيقية ل،سوم فيما يتعل  باوقليات القاطنة في المجتمس اسسومي، فتتم اس ارة  لى ْ  

ويتم  اسسوم يتعامل مس قاطني المجتمس اسسومي م  الديانات او رى على ْنهم ْهل ذمة،
التركي  جهًو ْو تجاهًو على ْ  هملق بمثابة مواطني  م  الدرجة الثانية في الدولة اسسومية، 
وم  ثم يتم الفتراق على الحركات اسسومية بأنها لو وصلت  لى سدة الحكم فستظلم هملق ْيما 

مثل المعاملة التي ظلم، ويتناسى هملق ْ  التاريخ  اهد على ْ  ْهل الكتاب لم يحظوا بمعاملة 
 .نالوها في العهود التي كا  فيها ل،سوم سيادة وع ة

على استمالة اومم وال عوب التي ا تلطوا بها  لى اسسوم، وذلك  تاري ياً  وقد عمل المسلمو 
بما هتاهم از م  حجة ظاهرة و ل  قويم ودي  ميسر تقبله ال طر ول تست ل  ع  فهم مباد ه 

 .العقول
د المسلمو  طوال تاري هم الحلار  العظيم  لى  جبار ال عوب ْو اوفراد الذي  تحت ولم يعم

، وم  هذع ومية التي رس ت فيهم هذا السلوكوليتهم، وذلك تطبيقًا لمجموعة م  المبادك اسس
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   چ المبادك ْ  المسلمي  يممنو  بحتمية ال توف وطبيعته، قال تعالى

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھھ  ھ  ھے  ے  ۓ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  

هذا   بار : "قال اب  كثير  (٤٢: المائدة) چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ                 ۇ  ۇ  ۆ  
ة في اوحكام ع  اومم الم تل ة اوديا  باعتبار ما بعث الّله به رسله الكرام م  ال را س الم تل 

 .( )"المت قة في التوحيد
ا موهذا م ،الناأ فرض اسسوم علىالدعوة  لى از ل  تهممهم  ْ  كما ْ  المسلمي  يممنو 

ْ  هداية الجميس م  المحال، ْو  ْكثر  وع مبكرًا ومنذ بداية الدعوة اسسومية، فهم يعلمو ْدرك
فَّنما مهمتهم هي . الناأ ل يممنو ، ْو  واجب الدعاة الدْب في دعوتهم وطلب ْسباب هدايتهم

ڎ  ڈ  ڈ  چ : يتولى حساب المعرلي  في اآل رة، قال از م اطبًا نبيه البور فحسب، واز

گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ  : وقال تعالى )  ٢٢: النحل) چژ   ژ  ڑ  ڑ  

ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ  

                                                 
 .67، ص2ت سير القره  العظيم، جو  
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لنظر فَّ  تولوا ْ  ْعرلوا ع  ا: " قال القرطبي  )٢١: آل عم ا ) چۓ  ڭ  ڭ  
 .( )"والستدلل واسيما   فَّنما عليك البور، ْ  ليأ عليك  ل التبلي ، ْوما الهداية فَّلينا

حد ْكبر هذع ال هادة التي ي هدها ْ مةعلى تسامح اسسوم مس اوقليات نير المسل يك ي للتدليلو 
اليهود، والصاب و  لقد كا  ْهل الذمة المسيحيو ، وال راد تيو ، و " :الكتاب ال ربيي  المعاصري 

يتمتعو  في عهد ال وفة اوموية بدرجة م  التسامح ل نجد لها نظيًرا في البود المسيحية في 
هذع اويام، فلقد كانوا ْحراًرا في ممارسة  عا ر دينهم، واحت ظوا بكنا سهم ومعابدهم، ولم ي رض 

تلف با توف د له، عليهم ْكثر م  ارتداق    ذ  لو   اص ْوداق لريبة ع  كل   ص ت 
ولم تك  هذع اللريبة ت رض  ل على نير المسلمي  القادري  . وتتراو  بي  دينار ْوربعة دنانير

على حمل السو ، ويع ى منها الرهبا ، والنساق، والذكور الذي  هم دو  البلور، واو رءقياق، 
  في نظير ذلك م  ال دمة وال يوخ، والع ج  ة، والع مي، وال ديدو ال قر، وكا  الذميو  يع و 

م  %  2.9العسكرية، ْو      ت فقل ل ي قبلو  فيها، ول ت رض عليهم ال كاة البال  قدرها 
وكا  لهم على الحكومة ْ  تحميهم، ولم تك  ت قبل  هادتهم في المحاكم  ،الد ل السنو 

 (2)"هم وقوانينهميه ل عما هم، وقلاتاسسومية، ولكنهم كانوا يتمعتو  بحكم ذاتي ي لعو  ف
 
وبا تصار يمك  القول    كثيرًا م  الدوا ر واوقسام اوكاديمية التي تعنى بالدراسات ال رقية  

مت في تمهيد هواسسومية في ال رب ليست  ل امتدادا للدوا ر الست راقية القديمة، التي ْس
   العديد مم  ي طل  "عمارع، السبيل ْمام القوى ال ربية اسمبريالية ل  و ال ر  اسسومي واست

ت ويه صورة  ليسوا  ل ذرال م  ْذرل" سومية براق الدراسات ال رقية واس"عليهم في ال رب اليوم 
اسسوم وال ر  في سبيل تحقي  المصالح السياسية والثقافية والقتصادية للقوى اسمبريالية 

 (3)"المعاصرة
عوم الجماهيرية لتليف  لى الم كلة بعدًا جديدًا ولقد ظهرت في الحقبة المعاصرة وسا ل اس

يتمثل في  سهامها ال طير في نقل الصورة النمطية الم  ويه ة ل،سوم والعرب في التراث ال ربي 
م  دوا ر الدراسات الست راقية والسياسية واوكاديمية  لى الدا رة اووسس واورحب وهي الدا رة 

قدرة على النت ار  م  عوم الجماهيرية في ال رب بما تمتلكهال عبية،  لقد تمكنت وسا ل اس
وقوة الجذب والتأثير م  ْ  تجعل الصورة النمطية الم وهة ع  اسسوم والعرب لم  اهتمامات 
ال رد ال ربي، حتى ْصبحت و صوصًا في وقت او مات حديث المجالأ والمنتديات ال عبية، 

                                                 
 . 6 ، ص0 الجامس وحكام القره ، جو  
 . 3 ، ص3 قصة الحلارة جو  2
 .62صورة اسسوم في العالم ال ربي، ص 3
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ور الذ  تقوم به وسا ل اسعوم ال ربية الجماهيرية في وم  هنا تنبس ال طورة الجسيمة للد"
 ( )"ترسيخ الصورة النمطية ل،سوم والعرب في العقل ال ربي

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .62المرجس الساب ، ص  
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 :وفيه مبحثان
 .آثار خوف الغرب من اإلسالم: المبحث األول
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 منع اإلسالم من ا نتشار والتمدد: المطلب األول
 ذا كا  بَّمكاننا ْ  نقوول ْ  ال ورب بوات ْكثور  وفوًا وقلقوًا مو  اسسووم بعود تنوامي قوتوه، وظهوورع 

تطيس القووول ْيلووًا ْ  كقوووة مر ووحة و  تحتوول مكانهووا الم توورض علووى ال ارطووة العالميووة، فَّننووا نسوو
قوود او يوور، بوول هووو  وووف يمتوود فووي عموو  ال مووا ،  هووذا ال وووف لوويأ وليوود اللحظووة الراهنووة، ول العء

 .ليبدْ منذ بدْت الدعوة اسسومية قبل ْربعة ع ر قرناً 
على مسر  التاريخ في ج يرة ظهرت منذ بداية العقد الثاني م  القر  السابس الميود  ف

عقيدة و ريعة، وكانت تحمل في ذاتها طاقة حلارية : حدة تدي  باسسومالعرب دولة عربية وا
، ولم يمض ربس قر  على ظهور اسسوم حتى  نسانية عظيمة بقيادة الرسول ال اتم اوعظم 

تطر  ْبواب العرا  وال ام ومصر مهددة بال وال الج  ي ْو الكلي  ةجيوش اسسوميالكانت 
، م  النور مب رة بعصر جديد ،منطلقة  لى ما ورا ها م  بلدا وعظم الدول المعاصرة لها، و 

بد وله با م  ال ر  بمحاولته فتح القسطنطينية، وم  الجنوب و وقد طر  اسسوم ْبواب ْور "
ثم  ،-فرنسا اليوم-اوندلأ والتونل في بود ال ال بد وله صقلية وجنوب  يطاليا، وم  ال رب 

م  و ل ا ه  ( )ل رقية، ثم الوسطى  م  السلطا  محمد ال اتحبا او كر اسسوم ليد  ْبواب ْور 
ذلك حرب لارية ل  و  با ونرب هسيا، وتوو على  ر  ْور رواقهم العثمانيو  بسط ، و بعدع

با، وظهور حركة لدها تقاومها و تمثلت في الحروب الصليبية م  نرب ْور  ورالي اسسوميةا
 .(2)"م  ال ر  المسلم

يد ل البود الم توحة، ليبهر العقول ويأسر اولباب، بطريقته في  وكا  اسسوم دا ماً 
التعامل مس ْهل البود الم توحة، وبتأثيرع الثقافي والن سي في هذع ال عوب، وهذا ما يعرفه ال رب 

 .اليوم في  اع ْيما   ية
لديووه وعليووه فووال رب اليوووم ل ي وواف موو  الحركووات اسسووومية فقووط، بوول ي  ووى موو  اسسوووم كوودي  

المقوووودرة و  يقوووودم جملووووة موووو  اوجوبووووة للمووووواط  ال ربووووي تعجوووو  الكنيسووووة وتعجوووو  كوووول النظريووووات 
م وووكلة ال ووورب لووويأ موووس اوصوووولية : "القتصووادية والجتماعيوووة ْ  تجيوووب عنهوووا، يقوووول هنتنجتووو 

ل هدم سوووميث ول : "ويحووودد مبوووررات هوووذع اس وووكالية عنووودما يقوووول (3)"اسسوووومية بووول موووس اسسووووم
دا ووول -يرفسوووو ، سوووي ي بالحتياجوووات الن سوووية والعاط يوووة واو وقيوووة للمهووواجري  الجوووددتومووواأ ج

                                                 
بعد ْ   هو سابس سوطي  الدولة العثمانية، هو م  قلى نها ًيا على اسمبراطورية البي نطية: محمد ال اتح  

استمّرت ْحد ع ر قرًنا ونيً ا، ويعتبر الكثير م  الممر ي  هذا الحدث  اتمة العصور الوسطى وبداية العصور 
 (.المصّور في التاريخ. )الحديثة

 ،(67 )عالم المعرفة ، الطبعة اوولى، من ورات  ص ، تاريخ الدراسات العربية في فرنسا، محمد المقداد   
 .م552 ، الكويت

 .392ام الحلارات لهنتنجنتو ، صصد 3
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 ( )"ول المسوويح ي ووي بهووا وا   كانووت فرصووته ْكبوور، فعلووى الموودى الطويوول محموود سينتصوور -ْمريكووا
 .(2")فالمسيحية تنت ر ْساسًا بالتحول، بينما اسسوم ينت ر ع  طري  التحول والتناسل"

لك ْ  اسسوم يتمي  ع  الديانة النصرانية بأنه ينت ر ع  طري  الدعوة، ول وهنتنجتو  يقصد بذ
يكت ي بذلك، ونه يحض ذويه على التناسل والتكاثر، وال طورة هنا ْ  هذا في النهايوة يومد   لوى 
–انت ووووار سوووولمي ل،سوووووم فووووي ال وووورب، بمعنووووى ْ  ال وووورب موووو  الممكوووو  ْ  ي قوووود ديانتووووه الر يسووووة 

 .تمر الحال على ما هو عليه، سي سرها لصالح اسسوم ذا اس -النصرانية
متعوددة، تحوودثنا عنهوا فووي  مبووررات ْوسوبابلكو أ تجودر اس ووارة  لوى ْ  ل ووف ال وورب مو  اسسووم 

ال صوول السوواب ، لكوو  يبقووى  وووف ال وورب موو  انت ووار اسسوووم السوولمي هنوواك هووو ال وووف اوكبوور، 
ربيووة ومووو   وووول بيتهوووا الووودا لي، فقووود ن ووورت ونووه عبوووارة عووو  انقووووب تووودريجي علوووى الحلوووارة ال 

ووووْ  تحقيقووووا ْجرتووووه  لووووص  لووووى ْ      فووووي "(3)  تووووايم صووووندا"صووووحي ة  سووووكا  دول التحوووواد  أ  مأ
وقالوت فوي لهجوة تحريلوية    صوانعي السياسوة  م،2090:اووروبي ستصبح مسلمة بحلول العام

، (1)ة اسسووومية فوي ال ووربفوي ال ورب ْ  قوووا فوي مواجهوة تحووديات موا وصوو ته بالقنبلوة الديمونرافيو
والصووحف ال ربيووة كثيوورا مووا تن وور عوو  ت ايوود ْعووداد المسوولمي  و طورتهووا علووى المجتمعووات ال ربيووة 

 .المسيحية
نوه تجواو  ْانت وارا فوي العوالم، و  اوكثورهوو الديانوة بوات  اسسووم  ْال اتيكا  رسوميا  بابا ْعل وقد 

رجووس ال اتيكووا  ذلووك ْقوورب موو  عووام تقريبووا، و  ص منووذ مووا يالنصوورانية بووأكثر موو  ثوثووة مويووي   وو
 واومووال ، رنم حملة الت ويه التي ت   عليه في ال ورب،ل،سوملعتنا  عدد كبير م  ال ربيي  

عودد المسولمي  فوي العوالم    : وقوال ال اتيكوا  فوي بيوا  ،الطا لة التي تن   على حمووت التنصوير
د النصووارى مسوولم فووي العووالم، ليتجوواو  بووذلك عوود ْلووفتجوواو  مليووارًا وثوثووة مويووي  واثنووي  وع ووري  

 .(9)بأكثر م  ثوثة مويي 
وبنوواًق علووى هووذع اسحصووا يات ونيرهووا، ْحووأ ال وورب ب طوور اسسوووم علووى المجتمووس ال ربووي،      

فعمد  لى جملة م  ال طوات للحد م  انت ار اسسوم، متناقلًا موس كثيور مو  قناعاتوه وادعاقاتوه 
اسوووتثمار  ياسووويية ال ربييوووةالكثيووور مووو  القيوووادات الس حووواولوالعصووورية والن توووا ، فبأنوووه نووورب الحريوووة 

                                                 
 .08 صدام الحلارات، ص  
 .08 المرجس ن سه، ص 2
 .صحي ة  نجلي ية 3
 اهد على العصر، تاريخ : الكراهية والعنصرية لد اسسوم في ال رب، برنامج: انظر 1

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8FE17222-D5F3-4ECC.م0 8/08/20 :الحلقة
A4F4-F38D70 

 .م2 20يناير 6-هو133 ص ر 2 ، الص حة ال امسة، 3869 :جريدة القبأ الكويتية، رقم العدد: انظر 9
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فسوونوا جملووة موو  القووواني  التووي يحسووبو  ْنهووم ي لحووو  فووي لووربة سووبتمبر لمصوولحتهم السياسوويية، 
 :حظر اسسوم ْو تقليل انت ارع، وم  هذع القواني 

 .عدم ا عتراف باإلسالم كدين رسمي: أو   
الطوووام الكبوورى التووي يعوواني منهووا المسوولمو  فووي بعووض الوودول ال ربيووة مثوول دولووة  وهووذع موو  لووم 

بحجووم ْلمانيووا، حيووث ل ال الوودي  اسسووومي هنوواك نيوور معتوورف بووه كوودي  رسوومي كمووا الحووال مووس 
المسووويحية ْو اليهوديوووة، وال ريوووب ْ  العديووود مووو  ممسسوووات المجتموووس المووودني هنووواك قاموووت بَّعوووداد 

 .  ( )لما  يقبلو  بالعتراف باسسوم كدي  رسمي ْم لبرامج للتصويت    كا  او
 حير النقاب: ثانيا  

قاموت كثيور مو  الودول ال ربيوة بمنوس ال تيوات المسوولمات مو  ارتوداق النقواب، وذلوك فوي محاولوة  لووى 
 .ْ ي هملق المسلمي  م تل و  عنا، فاحذروهم:  رل قناعة في عقل المواط  ال ربي م ادها

  ارتداق النقواب ل يتجواو  كونوه حريوة   صوية حسوب الم هووم ال ربوي للحريوة، وعلى الرنم م  ْ
 ل ْ  ال وورب تنوواقض موو  ن سووه عنوودما منووس المسوولمات موو  اسووت دام ْدنووى حقوووقه ، فووي اللحظووة 

 .التي تتك ل الحكومات هناك وتدافس ع  الحقو  ال  صية لل واذ
سووباب حووربهم للنقوواب، وحظوورهم لووه، بوول العجيووب ْ ي ْعووداق النقوواب لوويأ لهووم وجهووة والووحة فووي ْو 

   ي هووذع المظوواهر: فتووارة يقولووو ، ت سوويرات واوسووباب للمطالبووة بحظوورعنجوودهم م تل ووي  فووي ذكوور ال
   ي ذلووك كبووت لحرييووة المووْرة وتقييوود لحريتهوووا،: وتووارة يقولووو ، تجلووب الت رقووة بووي  ْطيوواف المجتمووس
ن  ووى ْ  تكووو  هووذع المنتقبووة عاموول  رهوواب : وتووارة يقولووو ، وانتقوواص موو  كرامتهووا، وهلووم لحقهووا

 رهابييووة لوود المن ووآت  وت ويووف لآل ووري ، وقوود تكووو  موو  جماعووات  رهابييووة تريوود ْ  تن مووذ عملييووة
 (.2)ال ربيية
 حير المآذن: ثالثا  
علووى اسووت تاق  ووعبي فووي سويسوورا تووم حظوور اوذا  هنوواك، والحقيقووة ْ  الحكومووة السويسوورية  وبنوواقً 

ال عول بعود تنوامي اسسووم هنواك، ود وول كثيور مو  السويسوريي  فوي اسسووم،  ذ  ْقدمت على هوذا

                                                 
وموقس الج يرة . http://www.tagesschau.de/inland/wulffrede112.html: انظر رابط التصويت  

 -http://www.aljazeera.net :لأل بار
، الطبعة 20قراقة في ال ل يات ال كرية والسياسية،  باب مروا  الحمد، ص... قواني  حظر النقاب: انظر 2

 .م2008اوولى، دار الر يد للن ر والتو يس، ب داد، 

http://www.tagesschau.de/inland/wulffrede112.html
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كا  اوذا  سببًا لكثيور مو  السويسوريي  للبحوث عنوه مو  بواب الثقافوة ومعرفوة اآل ور، فوانتهى بهوم 
 .( )الحال كمسلمي 
 .الحضارات بين التصادم والحوار: المطلب الثاني

ة الثقافيوة فوي ه ور اول يوة المنصورمة مولوول م  ْ ود الموالويس التوي ط وت علوى السواح 
العوقووة مووا بووي  الحلووارات، ولعلووه بووات قوودرًا مقوودورًا مووذ نابووت  وومأ الدولووة اسسووومية ْ  تنبووت 
المصووووطلحات والموالوووويس ال وفيووووة  ووووارج ْروقووووة ال عوووول اسسووووومي، فمصووووطلح صوووورال ْو حوووووار 

فيووه دور المتلقووي ل ال اعوول،  الحلووارات،  ووأنه  ووأ  نيوورع موو  المصووطلحات كووا  دور المسوولمي 
حتووووى وا     وووورت المكتبووووة اسسووووومية بالممل ووووات والمقووووالت واوفكووووار والوووورمى التووووي تناولووووت هووووذا 

يتورجم موا تنلوح بوه حلوارة  -هوو الدولوة–المولول، فالدور ال اعل ل يتأتى  ل ب عل ممسسواتي 
 .ما م  ْفكار وقناعات م   ول ْفعال وتصرفات

ل فكل المواقف   التي تمم  بنظرية صرال الحلوارات ْو  -اسسومية م  هذا المولولوا 
ل تن ووك موو  ْ  تمكوود وجهووات نظوور ت لووو موو  ال عوول الحلووار   -تلووك التووي توومم  بووالحوار منهووا

 .م ترضال
الووذي  تحوودثوا عوو  الحلووارة اسسووومية ودورهووا، فووي اونلووب ن حووت  ْنلووبيمكوود ذلووك ْ   

 .ي حيثما حلوا وذهبوان وسهم و  يجتروا التاريخ اسسوم
كوووول الووووذي  يممنووووو  بنظريووووة صوووورال الحلووووارات تحوووودثوا عوووو  ال توحووووات اسسووووومية لووووبود  

 .الم ال ي ، فأونلوا بالحديث ع  السيف 
وعلوووى الطووورف النقووويض، فوووَّ  كووول الوووذي  تحووودثوا عووو  حووووار الحلوووارات اجتوووروا نصووووص  

 .الحلارات والدياناتالمعاملة الحسنة التي تعامل بها المسلمو  مس م ال يهم م  
لكووي يووتم تنوواول المولووول تنوواوًل سووليمًا، فممووا ل بوود منووه ْ  يووتم تعريووف الحلووارة بدايووة، و  

 .لكي يتم الحديث ع  مستل مات المولول بعد ذلك
والحلووور  ...اسقاموووة فوووي الحلووور: " هوووي كموووا وردت فوووي لسوووا  العووورب: الحلوووارة ل وووةً  

 .(2)"مد  والقرى والريف وف البادية، وهي ال: والحلرة والحالرة
 .وعليه فالحلارة بهذا المعنى هي عكأ البداوة 

                                                 
: خ الحلقةال ريعة والحياة في قناة الج يرة، تاري: ت اعل المسلمي  مس حظر اوذا  في سويسرا، برنامج: انظر  

97B0-4B60-12C8-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E783617-. م2/2005 /21
FA889A9F4FE2 

 .م2009، دار الحديث، القاهرة، 2لسا  العرب، اب  منظور، ط 2

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E783617-12C8-4B60-97B0-FA889A9F4FE2
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E783617-12C8-4B60-97B0-FA889A9F4FE2
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8E783617-12C8-4B60-97B0-FA889A9F4FE2
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،   المصوطلحات ارتقوى لي ودو لوه معنوى م وايرلك  مصطلح الحلارة  أنه  أ  كثيور مو 
ذا كا  مصطلح الحلارة يصف حالة معي ية معينة، فَّنه بات ل اموًا ْ  يتطوور هوذا المصوطلح  وا 

 .سانيةنوفقًا لتطورات الحالت المعي ية اس
ولعوول التعريووف الووذ  ْوردع ول ديورانووت فيووه مقاربووة كبيوورة موو  الصووحة، فالحلووارة حسووب  

نموا تتوألف الحلوارة مو  : "تعري ه نظام اجتماعي يعي  اسنسا  على ال يادة م   نتاجوه الثقوافي، وا 
 ( )"م وال نو الموارد القتصادية، والنظم السياسية، والتقاليد ال لقية، ومتابعة العلو : عناصر ْربعة

 . ل ْ  ْهم ما يعيب هذا التعريف ْنه ي  ل جانب الدي 
الصوطوحي جواق مو   وارج اوروقوة العربيوة،    مصوطلح الحلوارة بمعنواععمومًا يمكو  القوول بوأ

البدايووة هنوواك فووي القوور  الثووام   جوواق موو   ووول التطووورات المعي ووة للحيوواة اوروبيووة، حيووث كانووت
الحقبوة  ، ويوحوظ ْنوه فوي تلوك..ني ْو حلوار ، بمعنوى مودCivlizatiionفوي مصوطلح :  ع ر

كا  مصطلح الحلارة ي داد تميي ًا وحصرا،  ذ تم استثناق ْهول اوريواف والقورى بعود ْ  كوا  ْهول 
 .البادية هم المستثنو  فقط

وا داد حصوور المصووطلح بعوود ذلووك، حووي  ْصووبح مصووطلح الحلووارة ْو الحلووار  يطلوو   
لم تل ووووووة ْو هواياهووووووا المت ووووووردة التووووووي تمي هووووووا عوووووو  سووووووواها، يقووووووول ويووووووراد بووووووه  صووووووا ص اومووووووم ا

   لكول  وعب تصوورع ال واص لل يور وال ور،    لكول  وعب  يورع ال واص بوه، : "(2)دويستوفسكي
قوود ْلووحى للمصووطلح معنوواع الووذ  يبعوود لوويأ بالنووذر اليسووير عوو  ، وبالتووالي ف(3)"و وورع ال وواص بووه

 .عد الماد  لألمم وكذا الثقافيمعناع الل و ، ْلحى له معناع الذ  ي مل الب
فمجمول مدنية ْمة موا موس ثقافتهوا ال اصوة ونظرتهوا للحيواة هوو حلوارتها، ْوصوبح يطلو   

هووذا المصووطلح ب ووض النظوور عوو  حجووم ْو مسووتوى الثقافووة ْو المدنيووة التووي تتميوو  بهووا اومووم علووى 
لورنم مو  حجوم ت ل هوا سلم ترتيب اومم، وهذا ما جعل هنتجنتوو  يعتبور الحلوارة اوفريقيوة علوى ا

 .(1)م  لم  الحلارات الثمانية التي قّسم بها العالم

                                                 
، دار الجيل، 3، صو ة حلارة ال ر  اودنى، ول ديورانت، ترجمة  كي نجيب محمود، جوقصة الحلارة، ن أ  

 588. 
واحد م  ْكبر الكتاب الروأ وم  ْفلل الكتاب العالميي ، ْوعماله كا  لها ْثر عمي  ودا م : دويستوفسكي 2

 (.اوعمال الكاملة لدويستوفسكي. )على ْدب القر  الع ري 
 .589 ، دار اب  ر د،  12، 5 1، صو ي، ترجمة سامي الدروبي، جوال ياطي ، دويستوفسك 3
، 78 عادة صنس النظام العالمي، صامويل هنتجنتو ، ترجمة طلعت ال ايب، ص.. صدام الحلارات: انظر 1
 .م555 ، 2ط
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وهنوووا تجووودر اس وووارة ْننوووا عنووودما نسوووت دم مصوووطلح الحلوووارة فَّننوووا نقصووود بوووه المصوووطلح  
العرفوووي ل الل وووو ، و  الحقيقوووة العرفيوووة ت قووود م علوووى الحقيقوووة الل ويوووة كموووا هوووو معوووروف عنووود ْهووول 

 .اوصول
 الحضارات اإلنساني 

صوووعب الوقووووف علوووى تقسووويم معوووي  للحلوووارات فوووي التووواريخ اسنسووواني،  ذ يتوقوووف هوووذا ي
 .التقسيم وفقًا لطبيعة الدراسة التي تتناول المولول، ويدلوجية الدراسة    جا  التعبير
 لووخ، وموو  ...فموو  الناحيووة القوميووة يووتم الحووديث عوو  حلووارة فرعونيووة ْو هنديووة ْو عربيووة

التقسوويم  لووى  ذلووك  لووى الحووديث عوو  اوديووا ، فعلووى الصووعيد الووديني يووتم توو الالناحيووة الدينيووة يووتم ا 
الحلووارة اسسووومية، ْ  : وعليووه فَّننووا نقصوود بقولنووا سوووم ونوورب، ْو  سوووم ويهوديووة ومسوويحية، 

الحلووارة التووي تجمووس وجمعووت ْهوول القبلووة كلهووم، ب وووف الحلووارات التووي لوومت فووي دا لهووا كوول 
  .العقا د واوفكار او رى

 الحضارات صدام
كوووا  علوووى الب ووورية ْ  تمووور بمرحلوووة جديووودة علوووى كافوووة اوصوووعدة، وذلوووك بعووود ْ  انتهوووت 
الحورب البواردة بووي  الوليوات المتحودة والتحوواد السووفيتي سووابقا ، حيوث ط وى علووى السوطح العووالمي 
 قوووة من ووردة ووحيوودة، هووي القوووة اومريكيووة، وهووذا الت وورد ْكسووب اومووريكيي  ْو بعووض اومووريكيي    
صح التعبير  حساسًا بالستعوق،  ذ بعد ْ  استمر السجال اومريكي السوفيتي هموادا طويلوة كوا  
اومريكيوووو  يعرفوووو  ْن سوووهم مووو   وووول تعوووري هم عووودوهم، فالحلوووارة ال ربيوووة عموموووًا، واومريكيوووة 

  د ن سها  ل م   ول تعريف ْعدا ها، بمعنى ْنهم يعرفو  العودو ومو  ثوم يقولوو صًا ل تج صو 
 .نح  في الطرف المقابل

وبعووود انهيوووار التحووواد السووووفيتي بحوووث اومريكوووا  عووو  عووودو جديووود يعرفوووو  بهوووم ْن سوووهم، 
وي حنو  مواطنيهم مو   وول اس وارة  ليوه والت ويوف منوه، وهوم بوذلك يهودفو   لوى السويطرة علوى 

 .العالم
تهوويم  علووى  يكووافح بعووض قادتنووا علنووًا سن وواق  مبراطوريووة ْمريكيووة: "يقووول جيمووي كووارتر

 .( )"العالم ْجمس
هل : فبعد انهيار التحاد السوفيتي كثر التسامل اومريكي، م  نح ؟ وماذا نريد؟ وم  ثم

يك ينووا ْ  نهووتم بأن سوونا؟ بسياسووتنا الدا ليووة؟ بالرفاهيووة، والنجووا  القتصوواد ، ْم نحوو  بحاجووة  لووى 
 ( )؟الت و  الموجودبحاجة  لى سياسة  ارجية نلم  م   ولها ت ردنا ب! اآل ري ؟

                                                 
، سبر  يجنسي  ، ط9 ْ مة ْمريكا او وقية، جيمي كارتر، ترجمة حسام الدي   لور، ص ..قيمنا المهددة  

 .م2009للن ر، 
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هوول الوليووات المتحوودة : "وعليوه فقوود كتووب و يوور ال ارجيووة اومريكووي اوسوب  كسووينجر كتابووه
يبوووره  فيوووه انتهووواق " نهايوووة التووواريخ: "وكتوووب فوكاياموووا كتابوووه ال وووهير" بحاجوووة  لوووى سياسوووة  ارجيوووة؟

 .الصراعات اويدلوجية الب رية، وانتصار قيم الديمقراطية ال ربية  لى اوبد
وم  ثم فقد جاق كتاب صدام الحلارات لهنتنجتو ، وقد حظوي هوذا الكتواب بموا لوم يحوظ 
بوووه كتووواب سوووواع، مووو  تحلووويوت وتعليقوووات، بوووي  قبوووول ورفوووض ل كرتوووه الكليوووة، ْو بعوووض اوفكوووار 
الج  يوووة، وب وووض النظووور عووو  صوووحة ْو بطوووو  نظريوووة صووودام الحلوووارات التوووي صوووانها الكاتوووب 

ْ  هووذا الكتوواب كووا  لووه ْثوور كبيوور، وكبيوور جوودًا فووي حلبووة النقوواش  اومريكووي، فَّننووا نسووتطيس القووول
 .السياسية وال كرية العالمية

وقوود وجوودت نظريووة صوودام الحلووارات قبوووًل عنوود كثيووري  موو  سووا ر اوطووراف المتلووادة ْو 
و  ْكود هوذع النظريوة وباركهوا، كوا  مو  المسولمي  موو  ْرى ْ   المتنا عوة، فكموا كوا  مو  ال وربيي  م 

، وهوملق هوم القوا لو  بهجوميوة الحورب مس ال رب ليأ لها سوى  اتمة التصادم ل الحووارالعوقة 
 .2في اسسوم

ْما ال ربيو  الذي  يممنو  بصدام الحلارات فهوم سلسولة متصولة مو  المنظوري  ال وربيي  
قصاق اآل ر   ، منطلقي  مو3الذي  يرو  ْ  اسسوم دي  دمو  يبث في ْبنا ه الرنبة في القتال وا 

اسسووم هوو الحلوارة الوحيودة التوي : "منطلقات دينية نصرانية حاقدة في اونلب، يقول هنتنجتوو 
   ْلوف السني  مو  التواريخ : "وم  ثم ي لص  لى قوله( 1)"جعلت بقاق ال رب مولس  ك مرتي 

 .(9)"اسنساني تمكد ْ  الدي  هو ْعم  ا توف قد يوجد بي  الب ر
د ال وربيي  جواقت كورد فعول علوى نظريوة نهايوة التواريخ التوي ونظرية صرال الحلارات عن

ي عتبر فوكاياما ْكبر المنظري  لها، فنظرية نهاية التاريخ تتل ص في ْ  الب رية عندما تبلو  ْرقوى 
طور لها، فَّنها ستنتهي  لى الليبرالية ال ربية كنظام سياسي واجتماعي واقتصاد ، بمعنى ْ  كول 

                                                                                                                                            
 .93، صْ مة ْمريكا او وقية ..قيمنا المهددة: انظر  
 .62 -98 ص: ارجس 2
ي عتبر الح ب الجمهور  في الوليات المتحدة ْبر  المميدي  لنظرية صدام الحلارات، وهو ل ي  ي ذلك في 3

ملية فو ْدبياته ول  طاباته ول ممارساته، ْما الح ب الديمقراطي، فأنصارع منقسمو  نظريًا، ْما م  الناحية الع
 اهد على العصر، تاريخ : الكراهية والعنصرية لد اسسوم في ال رب، برنامج: انظر.)فار  بي  الح بي 

 .م0 8/08/20 : الحلقة
( .http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8FE17222-D5F3-4ECC-A4F4-F38D70) 
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سوينتهي بهوا  -وبالتأكيد بود العالم اسسوومي مو  هوذع الودول–ى هذع القيم دول العالم التي ل تتبن
الحوووال  لوووى تبنوووي الليبراليوووة كعقيووودة فوووي الحيووواة، وعليوووه سوووتنتهي الحوووروب بوووي  الب ووور، وسوووتنتهي 

 .الن اعات، و  العالم كله سيدي  بهذع العقيدة
ثقافيووة ودعمتهووا الوليووات واسووتعجاًل لتحقيوو  ذلووك فووي ربووول العووالم، قامووت بوورامج العولمووة ال

 .المتحدة اومريكية
كوورد فعوول علووى هووذع النظريووة،  ذ توونص النظريووة علووى  وجوواقت نظريووة صوودام الحلووارات

 وووووف ذلووووك، بوووول وتمكوووود ْ  المرحلووووة القادمووووة سووووتكو  مرحلووووة صوووودام بووووي  الحلووووارات، ْو بووووي  
 .( )بهاالحلارات التي تدي  بقيم الليبرالية ال ربية، والحلارات التي ل تدي  

وعلوووى الصوووعيد اسسوووومي، انقسوووم المسووولمو   لوووى طووورفي ، طووورف يووومم  بنظريوووة صووودام 
، وهوم القوا لو  ، وه ر يمم  بَّمكانيوة الحوواروهم القا لو  بهجومية الحرب في اسسوم الحلارات

 .2بدفاعية الحرب في اسسوم
ي  يتبنوووو  ْ  وعنووود التووودقي  يبووودو جليوووًا ْ  الموووممني  بنظريوووة صووورال الحلوووارات، هوووم الوووذ

اوصوول فووي عوقووة اسسوووم بوواآل ر هووي القتووال، بمعنووى ْ  الحوورب فووي اسسوووم هجوميووة وليسووت 
 :دفاعية، وهملق يست هدو  بجملة م  اآليات واوحاديث التي تمكد هذع الوجهة، مثل

 چڎ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ         چ  :قولووووووووووووه تعووووووووووووالى-

تعووالى ْموور  فوواز"واآليووة والووحة فووي اسووتمرارية القتووال مووا دامووت ال تنووة موجووودة، . (٠٢١: البقرر ة)
وي لوص الودي  الوذ  هوو " حتوى ل تكوو  فتنوة:"بقتالهم ثم بي  العلة التوي بهوا ْوجوب قتوالهم، فقوال 

نما يحصل هذا المقصود  ذا  ال الك ر بالكلية  .(3)"دي  از م  سا ر اوديا ، وا 
هيووة السوويف التووي نسوو ت نحوووو ما ووة ْوربووس ع وورة هيووة، وهوووي توجووب قتووال الم ووركي  المسوووالمي  -

چ  :ْكثورهم قووال بأنهووا هيووةوالووذي  احتجووا بآيووة السوويف ا تل وووا حوول تعيينهووا، لكوو   والمعوادي  موونهم،

ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  

بمعنوى   (٥: التوبرة) چې  ې    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ   ۉ  ۉ 
   تابوا ْوقاموا الصوة، ْ  تابوا ع  ال رك الذ  هو سبب القتل وحققوا التوبة ب عل ما هوو مو  "

                                                 
ْبعاد ْوسباب ومآلت العدوا  اومريكي على اومة اسسومية، عبد ...محاولة لل هم... حلاراتانظر، صدام ال  

 .م2001-هو129 ، الطبعة اوولى، دار الكلمة، جمهورية مصر العربية، 8الرا   مقر ، ص
 .62 -98 ص: ارجس 2
الطبعة اوولى، دار الكتب ،  3 ، صو9 الت سير الكبير ْو م اتيح ال يب، ف ر الدي  الرا   ال افعي، جو3

 .م2000العلمية، بيروت، لبنا ، 
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اتركووووهم و وووأنهم فوووو تأسوووروهم ول تحصوووروهم ول .. ْعظوووم ْركوووا  اسسووووم وهوووو  قاموووة الصووووة 
 .( )"تقتلوهم

ى  ى  ائ  ائ    ېۅ  ۉ  ۉ        ې    ې  ې  ۅچ:قولوووووووووووووووه تعوووووووووووووووالى-

 .(١٩: التوبة) چەئ  ەئ   
الم ووال ي  بالجهوواد، مثوول حووديث ابوو   مجموعووة موو  اوحاديووث التووي يثبووت ظاهرهووا وجوووب مبووادْة-

ْمرت ْ  ْقاتل الناأ حتى ي هدوا ْ  ل  له  ل از ْو  محمودًا رسوول از : "ع  النبي عمر
ي دمووواقهم ْومووووالهم  ل بحووو  اسسووووم ويقيمووووا الصووووة ويمتووووا ال كووواة فوووَّ  فعلووووا ذلوووك عصوووموا منووو

 .(2")وحسابهم على از
 حوار الحضارات

وممووووا ل  ووووك فيووووه فووووَّ  الووووذ  ادعوووواع هنتنجتووووو  ل ي وووول  موووو  تجووووٍ  كبيوووور علووووى اسسوووووم  
والمسووولمي ، فاسسووووم يووومم  بوووالحوار، وفلسووو ته قا موووة علوووى احتووورام اآل ووور وعووودم العتوووداق علوووى 

 :القول باودلة التالية واستدل القا لو  بهذا صوصياته، 
اسسوم ل يكرع ْحدًا على اسسوم، بل هو الديانة الوحيدة التي يثبت التاريخ ْنها احترمت  - 

   ی  جئ    حئ  مئىئ  يئ  جب  حب    خب  مبىبچ :له تعالىاآل ري ، ويأتي هذا منسجمًا مس قو عقا د 

 (٢٥٩: البق ة) چحخ   
مو  اسكراهي يتنافى مس الواقس التاري ي، حيوث القول بأ  اسسوم انت ر بالسيف بالمعنى الد -2

يمكوو  القووول هنووا ْ  ْكبوور دولووة  سووومية وهووي اندونيسوويا لووم يوود لها اسسوووم  ل عبوور القوافوول 
 .التجارية

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   چ :الحسنىب ذا كا  القره  يأمر المسلمي  بدعوة المسلمي   -3

ے   چبالتي هي ْحس  فَّنه يأمر المسلمي  بم اطبة ْهل الكتاب چ   ھھ  ھ

 چ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڭے  ۓ  ۓ

اسسوم يحترم كافة الديانات الموجودة على البسيطة، يثبت ذلك م  اعتبارع ك ار قريش  -1
 يقول) ٩: الكاف و ) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ :الذي  يعبدو  اوصنام ْصحاب ديانة

ا تملت على ناية في العت ا  وناية في التسامح معا  ننا نجد في القره  سورة : "القرلاو 

                                                 
فتح القدير الجامس بي  فني الرواية والدراية م  علم الت سير، اسمام ال وكاني، تحقي  عبد الرحم  ْبو عميرة،   
 . م551 ، الطبعة اوولى، دار الوفاق للطباعة والن ر والتو يس، المنصورة، مصر، 397، صو 2جو
 .29فَّ  تابوا ْوقاموا الصوة، رقم : لب ار ، كتاب اسيما ، بابصحيح ا 2
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في سيا  واحد، وهي سورة الكافرو ، فقد ن لت لسبب معروف، وهو المساومات ال ركية م  
 .( )"قريش للنبي 

طريقة القره  الكريم في م اطبة الم ال ي  ل يمك  ْ  تلاهيها طريقة م  ناحية اودب،  -9
ل فهذ  هي هيات القره  عندم تتحدث  -وهم ْقوام على ال رك -ا تتحدث ع  ْقوام اونبياقوا 
ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ    (٥١ :هود) چۅ   ھ  ھ    ے  ےۓچ  :عنهم بص ة اس اق، قال تعالى

 . (٩٠: هود) چيب       وئۇئ

بأ  : م  المسلمي  يتبنو  الحكم ال رعي القا ل 2والذي  يممنو  بنظرية حوار الحلارات
رهم هي السلم ل القتال، بمعنى ْ  الحرب في اسسوم دفاعية ْصل عوقة المسلمي  ب ي

 :وليست هجومية، وهملق يستدلو  بجملة م  النصوص التي تمكد ذلك، منها
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   چ : قال تعالى-

اتلنا، ونهي العتداق ف رل از قتال م  قاتلنا، وم هومه عدم قتال م  لم يق"( ٠٢١: البق ة) چ
 .(3)"ومنه قتال م  سالم

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   چ :قوله تعالى -

 (.50:النساق)چ
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  -

  .(٢: الممتحنة) چک     ک  
ثير والتأثر سمة بار ة م  سمات الحلارات، كا  ذلوك عبور التاريخ ْ  التأ عمومًا ي برنا

 .ال  و والهجرة ْو ْ  سبيل ه ر
وبالقوودر الووذ  تسوومو بووه حلووارة معينووة علووى الصووعيد الحلووار ، فووَّ  قوووة تأثيرهووا توو داد 
وتوو داد، ولعوول ال وو و ال ووارجي كووا  هووو ْكثوور ل ووات التواصوول انت ووارًا عبوور التوواريخ، فعنوودما ت وو و 

نهوا فوي اونلوب تنقول معهوا ثقافتهوا ومودنيتها  لوى هوذع الدولوة الم لوبوة، لكو  هوذا ل دولوة ْ ورى، فَّ
 .يمنس م  ْ  تتأثر الدول ال البة بالدول الم لوبة

وهنووا تجوودر اس ووارة  لووى نقطووة نايووة فووي اوهميووة، ْ  قوووة التووأثير لحلووارة معينووة يتوقووف 
و حودث وكانوت القووة الماديوة للودول على مدى سموها ال كر  والثقوافي ولويأ المواد  العسوكر ، فلو

                                                 
ْسباب الن ول، اسمام السيوطي، : ، وانظر02  طابنا اسسومي في عصر العولمة، يوسف القرلاو ، ص  

 .هو132 -م2002، دار ال جر للتراث، الطبعة اوولى، القاهرة، 87حامد ْحمد الطاهر، ص: تحقي 
 .89ص: انظر. فاعية الحرب في اسسوموهم القا لو  بد 2
 . 109فقه الجهاد للقرلاو ، ص3
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ال البووة ْكبوور موو  القوووة الماديووة للوودول الم لوبووة، فووَّ  هووذا ل يلووم  ْ  يكووو  دا وورة تووأثير الوودول 
ال البووة ْكبوور، الووذ  يحوودد ذلووك هووو موودى رقيهووا الحلووار ، ولوويأ قوودرتها العسووكرية، ومثووال ذلووك 

ة المادية لهم ت و  قووة المسولمي ،  ل    التتار لّما هاجموا ْرض ال وفة اسسومية،  ذ كانت القو 
الحلارة اسسومية استطاعت ْ  تستوعب الهجمة التتارية، وم  ثم فرلت ثقافتهوا علوى جحافول 

 .( )الم ول المهاجمة بعد ذلك
لك  وفي هذا العصر الذ  ْلحى فيه الكو  قرية كونية واحدة، فَّ  سبل التأثير والتوأثر 

لعوول اسعوووم هووو القوودرة اوبوور  للتووأثير فووي اآل وور، وهووذا مووا يجعوول  قوود نوودا لهووا  ووكلها الم تلووف،
يجابياته لآل ري   .الدول تتبارى في هذا السب ، كل منها يحاول ْ  يبر  م اياع وا 

وهنووا تجوودر اس ووارة ْ  جوو ًق موو  هيمنووة الوليووات المتحوودة اومريكيووة اليوووم، يتوقووف علووى 
يورى موا توراع  -و اصوة دول العوالم الثالوث–فالعالم اليووم  اسعوم، ْو القدرة اسعومية لهذع الدول،

الكووورة اورلوووية " العوووي  اومريكيوووة، وفووو  قناعاتهوووا وتحليوتهوووا ورماهوووا، ومووورد ذلوووك يرجوووس  لوووى ْ  
بأسوورها ل توورى او بووار فووي معظووم اوحيووا   ل عبوور ثوووث وكووالت نربيووة للصووحافة هووي رويتوور 

 .(2)"وفرانأ برأ ْوسو يتدبرأ
َّ  الصرال الماد  العسكر  كا  هو اوصل الذ  يوتم التواصول الحلوار  عبورع عمومًا ف

بوووي  الووودول، ْموووا اليووووم، وفوووي عصووور ْسووولحة الووودمار ال وووامل، فوووَّ  الب ووورية توصووولت  لوووى ت اعووول 
 .وتواصل حلار  جد م تلف، ولعل الحرب الباردة هي  ير مثال على ذلك

 ذ ل سووبيل سوووى ذلووك، فدولووة مثوول كووا  التنووافأ هنوواك ثقافيووًا ْكثوور منووه ْ   وويق ه وور، 
التحواد السووفيتي لوديها القودرة لتودمير الكورة اورلوية ْكثور مو  مورة، وعلوى الطورف النقويض كانوت 
الوليووات المتحوودة بكوول قوودراتها المماثلووة، ولهووذا كووا  للعووداق المسووت حل بووي  الوودولتي  ْ  يبحووث عوو  

 . كل واقعي كا  هو الحرب الباردة
تحدد العو   بوي  الودول بقووة السوو ، ولهوذا نجود كاتبوًا مثول هنتجنتوو  لم يعد ممكنًا ْ  ت

عندما يتحدث ع  صدام الحلوارات، فير وح الحلوارة اسسوومية والحلوارة الصوينية للقيوام بودور 
معانوود ومعووارض للحلووارة ال ربيووة، فَّنووه عنوودما يتحوودث عوو  هووذا ال طوور الصوويني واسسووومي، ل 

والعسووكر ، بوول يوورى التحوود  القووادم موو  الحلووارة اسسووومية مووثًو، لل طوور الموواد   يتطوور  كثيووراً 
 .يتمثل بال طر الديم رافي، في ال دياد الملطرد لتعداد سكانه ب وف الحلارات او رى

                                                 
، الطبعة اوولى، دار وهبة للن ر والتو يس، 98 التتار في التاريخ اسسلمي، محمود  لبي، ص: انظر  

 .م589 جمهورية مصر العربية، 
،الطبعة 78ع ة صبحي، صالحلارة التي تح ر ل،نسانية قبرها، روجيه نارود ، ترجمة .. ح ارو القبور2

 .م2000الثالثة، دار ال رو ، 
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وعليووه فووَّ  السووجال الحلووار  ارتقووى اآل  كمووا ارتقووت الب وورية  لووى مرحلووة يكووو  الركووو  
ر الكوووني، السووجال الحلووار  يكموو  فووي طوور  اوفكووار فيهووا  لووى القوووة الماديووة موودعاة  لووى النتحووا

والرمى ْمام الناأ ليقبلوها ْو يرفلوها، وبالقدر الذ  توقوي بوه هوذع اوفكوار قبووًل مو  الم وال ي  
 .فَّنه يتحق  النصر الحلار 

وعليووه فووَّ  ْ  حلووارة معينووة لووديها الرنبووة فووي القيووام بوودور فووي هووذا السووجال، عليهووا ْ  
ْ  تعووورف مباد هوووا وقناعاتهوووا، وتتووورجم ذلوووك بممارسوووات فاعلوووة ومنسوووجمة موووس هوووذا ت ع ووورءف ن سوووها، 

التعريووف، وينطبوو  هووذا القووول علووى المسوولمي  تمووام النطبووا ، فووَّذا ْراد المسوولمو  ْ  ينبعثوووا موو  
جديوود، فعلوويهم ْ  يعيوودوا صوويانة ْن سووهم صوويانة واقعيووة ومنسووجمة مووس هووذا الوودور الووذ  ْولع رب 

ليهم ْ  يجيبووا علوى اوسو لة الكونيوة المتجوددة كول يووم، وقبول هوذا وذاك، علويهم العالمي   ليهم، ع
ْ  يسألوا ْن سهم، ما هو ال يق، وما هي الطريقة التي يستطيس المسلمو  م   ولهوا ْ  يبرهنووا 

   : " ْنهم  ير امة ْ رجت للناأ؟ ربما يكم   يق مو  اسجابوة فيموا قالوه ال ويخ محمود ال  الوي
دنا ل تكم  في ْنهوم فتحووا دولتوي ال ورأ والوروم، بقودر موا تكمو  فوي ْنهوم موألوا فورار عظمة ْجدا

 .( )"الكو  ببهاق فكر  م ر  ومنير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .م2000، دار ال رو ، القاهرة، 2، ط3، جو78الح  المر، محمد ال  الي، ص  
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 مستقبل العالق  بين اإلسالم والغرب: المطلب األول
ذا كا  الس ر  لى المالي    ا لس ر في عم  ال ما  س رد يتنافى مس القدرات الب رية، وا 

 .ل ي لو م  وعورة، فَّ  الس ر  لى المستقبل نير مأمو  ال اتمة
وحيد م  السماق، يحدد له  طاع، ويرسم له معالم الدروب ب هذا الس ر مح وظد ذلك  ذا ما لم يك  

 .المنتظرة
المستقبلية بي  ال رب واسسوم، فَّ  اسسوم ولس فيها بيانًا  افيًا وفيما يتعل  بالعوقة 

ووافيًا، والمتأمل في ه  القره  واوحاديث النبوية، يوحظ ْ  ال قه الذ  اصط لءح على تسميته 
 .( )ب قه العوقات الدولية، جاقت ْحكام اسسوم فيه ْحكامًا ت صيلية ل عامة

 وجل حدد ال اتمة التتويجية للعوقة مس ال ربيي  ونيرهم واوهم م  ذلك كله ْ  از ع
 چىث  يث  حج  مج  جحمح  جخ   حخ  مخ  جس  حس   چ    :م  ْهل الكتاب والم ركي ، قال تعالى

 . ١0: المجادلة
هذع هي ال اتمة، لك أ تبقى المسافة ال اصلة بي  اللحظة الراهنة، وبي  اللحظة التي 

ل يبيات التي يصعب تحديد كنهها، والحديث ع  مستقبل ، ممتل ة باتتحق  فيها هذع ال اتمة
 .مثلة بوعد  لهيالعوقة بي  اسسوم وال رب، يدور بي  نقطة بدق نحياها اآل ، وبي   اتمة مت

وعليه فَّ  طبيعة العوقة المستقبلية بي  اسسوم وال رب، ل نعني بها  ل تلك المسافة  
وبي  اللحظة التي تحمل فيها  بر النتصار لدولة ال وفة  ال منية التي ت صل بي  واقعنا اليوم،

 ثم يرفعها، ْ   اق  ذا يرفعها ثم تكو ، ْ  از  اق ما فيكم النبوة تكو : "الرا دة، ف ي الحديث
 ثم يرفعها، ْ   اق  ذا يرفعها ثم تكو ، ْ  از  اق ما فتكو  النبوة، منهاج على  وفة تكو 
 ملًكا تكو  ثم يرفعها، ْ   اق  ذا يرفعها ثم تكو ، ْ  از  اق ما و فتك عاًلا، ملًكا تكو 
 منهاج على  وفة تكو  ثم يرفعها، ْ   اق  ذا يرفعها ثم تكو ، ْ  از  اق ما فتكو  ،جبرياً 
 .ودللة الحديث والحة، بأ  اسسوم سينتصر في النهاية( 2)"النبوة

م  العوامل والظروف، منها ْحوال المسلمي   والحقيقة ْ  هذع العوقة تتوقف على جملة
ْحوال القوى السياسية التي ستحكم هناك، :  لخ، ْوحوال ال ربيي ...الدينية والسياسية والعسكرية

 .وسترسم طبيعة العوقات بي  ال رب وما سواع
احتمالية : وعليه فَّنه يمك  است راف العوقة بي  اسسوم وال رب وف  احتمالي  اثني 

 . صار المقتنعي  ب كرة الصدام، م  طرف ْو ه ر، ْو المقتنعي  ب كرة الحوار بي  الحلاراتانت

                                                 
، الطبعة اوولى، دار ال كر العربي، جمهورية 0 العوقات الدولية في اسسوم، محمد ْبو  هرة، ص: انظر  

 .م559 -هو9 1 مصر العربية، 
 . 23، ص1ْحمد، جو مسند اسمام 2
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 العالق  التصادمي : أو   
وهي العوقة المتوقس حدوثها في حال استمر ال رب على سياسته الحالية، المتمثلة 

 فصورة"لذات، بَّقصاق اآل ر، والستهتار به، وتأجيج النظرة النمطية المتعالية للمسلمي  با
 جهود بل ت التي الصليبية الحروب منذ عام بوجه سلبية ال ربي الوجدا  في والمسلمي  اسسوم
 استهدفت التي الملادة التعب ة حملة م  ج قاً  التن ير ذلك وكا  ذروتها، اسسوم م  التن ير
 مهد لت ليص القدأ نحو اتجهت التي الجيوش  لى لونلمام وتحريلها ْوروبا  عوب استن ار
 .( )"واو رار البرابرة المسلمي  ْيد  م  المسيح

وعلى الرنم م  ْ  الحرب م  ْب ض "هذع العوقة التصادمية مآلها الحرب والقتال، 
او ياق  لى الن أ المممنة، ذلك ْ  قوام الحرب قتل الن أ الب رية، والممم  ل ت سور له ن سه 

ر المكروع قد يكو  م  مقتليات ومتطلبات الرحمة اسنسانية، ْ  يهدم ما بناع از، لك  هذا اوم
فَّ  ترك الط يا  يتحكم في اللع اق ل يعد م  الرحمة في  يق، والرحمة الحقيقية توجب دفس 

  (.2)"الط يا 
وكما ْسل نا فَّ  اسسوم ي ر  بي  نوعي  م  ْهل الكتاب، فهناك المحاربو  وهناك 

مس التصادميي  هملق ت حددع اآليات القرهنية واوحاديث النبوية، التي  المسالمو ، ومستقبل العوقة
 :جاقت منددة بهم وبألرابهم، ويمك   جمال ذلك في التالي

 :القرآن الكريم
رسم بولو  وجوق عوقة المسلمي  بالمحاربي  هناك جملة م  اآليات القرهنية التي ت

 :الكتابيي  منها
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ    چ  ڇ چ       :قوله تعالى - 

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   

 .١٢: التوبة چڱ  

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ      چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ          چ  :قوله تعالى -2

 . (0٢٣: البقرة) چڎ  

ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ چ  :قوله تعالى -3

 0٢1: البقرة چی  ی   

                                                 
، الطبعة اوولى، دار الصدى للن ر، 99 قا  ْم وفا ، نصر ب  محمد الصنقر ، ص: اسسوم وال رب  

 .م0 20اسمارات العربية المتحدة، 
 .03 العوقات الدولية في اسسوم، ص 2
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  چ  :قوله تعالى -1  

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 .٥٧: النساء
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  چ  :قوله تعالى-9

ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  

 ٠1: األنفال چېئ  ىئ  ىئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  چ :قوله تعالى -6

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  

 ٥٧: النساء
 :السن  النبوي 

جوق العوقة مس ْهل الكتاب هناك مجموعة م  اوحاديث النبوية التي تحدد بولو  و 
 :المحاربي ، منها

 وراق ْحدهم ي تبئ حتى اليهود تقاتلو  :قال  از رسول ْ   عمر ب  از عبدع  - 
 (. )فاقتله ورا ي يهود  هذا از عبد يا :فيقول الحجر

، ث مي نمو سلمو  وت ، ف توت  و  ْنتم وهم عدوًا واحدًا،،  صالحو  الروم صلحًا همنًا،ت" :قال-2
، ف ي ق وم  : رفس الصليب ويقولي، ف  فيقوم رجل م  الروم،  لولبءم رأٍج ذء  ت  لو ت ن لءيب  ل ب  الصي ْ ل  ن 

لد  وم   فعند ذلك ت در، م  المسلمي  فيقتله ءل يأهء ر ج   تونكم، ف ي أيجتمعو   ليكم، ف   وتكو  الموحمالر 
انءي   ن اي ةً  فٍ ، م س  ك لم ن  فءي ث م   (.2)"اي ٍة ع  أر ة  هل 

ليى الليه " :ق ال  ع  عبد الليه ب  عمرو ب  العاص -3 بينما نح  جلوأ حول ر س ول الليه ص 
ليم  نكتب اذ س ل ر س ول الليه س  ل يأهء و  ؟ فق ال ر س ول  تح ْوًل ْق سط نطينية ْو روميةْ  المدينتي  ت: ع 

ينءييةالليه مدينة هرقل ت تح ْوًل يعني   (3)"ق سأط نأطء
ل ت ال طا  ةد م  ْمتي قا مًة بأمر از، ل يلرهم م   ذلهم، ْو  ال هم ": قال رسول از  -3

 (1)"حتى يأتي ْمر از، وهم ظاهرو  على الناأ

                                                 
 .2526:قتال يهود، حديث رقم: صحيح الب ار ، كتاب الجهاد في سبيل از، باب  
 .، وصححه اولباني6826 : د اسمام ْحمد، حديث رقممسن 2
 .، وصححه اولباني6619: مسند اسمام ْحمد، حديث رقم 3
ل توو ال طا  ووة موو  ْمتووي ظوواهري  علووى الحوو  ل يلوورهم موو  : قولووه : صووحيح مسوولم، كتوواب اسمووارة، بوواب  1

 .037  ال هم، حديث رقم 
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 از  ل  له ل ْ  ي هدوا حتى الناأ ْقاتل ْ  ْمرت :قال  از رسول ْ  عمر اب  ع -1
 دماقهم مني عصموا ذلك فعلوا فَّذا ،ال كاة ويمتوا ،الصوة ويقيموا ،از رسول محمدا ْو 

 (. )از على وحسابهم اسسوم بح   ل ْوموالهم
 .(2)"الم ركي  بألسنتكم، ْون سكم، ْوموالكم، ْويديكم جاهدوا":  قال -9
والذ  ن سي بيدع، ليو ك  ْ  ين ل فيكم اب  مريم، حكمًا عدًل، فيكسر الصليب، : "قال-6

حد، حتى تكو  السجدة الواحدة  ير ويقتل ال ن ير، ويلس الج ية، وي يض المال حتى ل يقبله ْ
 (.3)"م  الدنيا وما فيها

مامكم منكم: "قال -7  (1)"كيف ْنتم  ذا ن ل اب  مريم فيكم، وا 
 (9)"ال يل معقودد في نواصيها ال ير  لى يوم القيامة: "قال -8

و طورة هذا المنحى والحة وجلية،  ذ ْلحى التصادم بي  الحلارات نير مأمو  
  الصراعات العسكرية التي  هدها التاريخ، كانت معارك بدا ية اودوات، ْما اليوم العاقبة، و

وفي عصر القنابل النووية والذرية، فيبدو اومر  طيرًا جدًا،  ذ تبدو الكرة اورلية بأسرها 
 .معرلة ل طر ال وال حال حدوث هذع المعارك

 ل ر  وال رب، هل ستستمركيف سيكو  م هد العوقة بي  ا: والسمال الذ  يطر  ن سه
لصوت  الحدود الدموية التي رسمتها اوطمال التاري ية بي   طر  العالم، ْم سينصت اسنسا 

 العقل ويدرك ْ  عصر الحروب المعمد بالدم ينب ي ْ  ينتهي ويحل محله عصر الحوار
 .(6)!؟والت اهم

 نظريتهم يذكي ما ومي كل او بار في يجدو  ال ربيي ، الموت فوس ة ْ  الممسف م و "
 وعلى التأريخ في لها وجود ل س افة والحوار اسسوم ْ  يمكدو  حيث الحلارات، صدام ع 

، وهذا ما يبدو والحًا في كثير م  (7)"بالدم المواجهة  لى المجنو   يارع في يملي ْ  اسنسا 

                                                 
 .29:وا ْوقامو الصوة، حديث رقمفَّ  تاب: صحيح الب ار ، كتاب اسيما ، باب  
، صووححه اولبوواني فووي صووحيح 2901كراهيووة توورك ال وو و، حووديث رقووم : سوون  ْبووي داود، كتوواب الجهوواد، بوواب  2

 .3050الجامس، برقم 
 .3118: ن ول عيسى اب  مريم عليهما السوم، حديث رقم: صحيح الب ار ، كتاب ْحاديث اونبياق، باب 3
 .3115ن ول عيسى اب  مريم عليهما السوم، حديث رقم : اديث اونبياق، بابصحيح الب ار ، كتاب ْح 1
ال يل معقود بنواصيها ال ير  لى يوم القيامة، حديث رقم : صحيح الب ار ، كتاب الجهاد والسير، باب 9

3115. 
 .93 قا  ْم وفا ، ص: اسسوم وال رب: انظر 6
 .92 قا  ْم وفا ، ص: اسسوم وال رب 7
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 المنتقبات، طاردةوم الحجاب على الحربو  ،المسي ة الرسومات م  الممارسات ال ربية اليوم، مثل
 .عليهم والعتداق ال رب في المسلمي  كراهية ثقافة انت ارو 

 العالق  التفاهمي : ثانيا  
وهي العوقة التي يمك  ْ  تربط العوقة بي  ال رب واسسوم، في حال تنا ل ال رب ع  

نها عنجهيته الطانية في تعامله مس المسلمي ، وت لى ع  نظرته  لى بود المسلمي  على ْ
 .مصدر للمواد ال ام، وسو  نهءم لمنتجاته الصناعية

والحقيقة ْ  اوصوات ال ربية المنادية بلرورة الحوار مس ال ر ، ْصوات لها قيمتها 
ال كرية واوكاديمية، لك  ليأ لها الن وذ الكافي في ْنظمة الحكم هناك، وبالتالي ل تأ ذ النصيب 

 .الكافي على  ا ات اسعوم
 جهد اسنسانية الثقافات  ْ: "تعتمد على قناعة م ادها  صوات المنادية بالحواروهذع او

 والدا لي ال ارجي العنصر فيها وي ترك اآل ر، مس وت اعل توقح وحصيلة م ترك،  نساني
 الثقافات سا ر فو  متمي ة مكانة لن سها تّدعي ْو  الصة عبقرية ع  ناجمة تكو  مما ْكثر

. ومكاناً   ماناً  لآل ر تدي  اسنسانية الحلارات باقي مثل مثلها ال ربية والحلارة ،اسنسانية
 .(2)"الصرال وحتمية والكرع الحقد ع  بالحديث يكو  ل ديمومتها على والح اظ عليها وال يرة

وعليه فَّ  هذع الرمية ل تتسم بالستعوق، بل تتصف بالمولوعية والحيادية، يبدو ذلك 
 ط يا "ارة ال ربية وفي نظرتها لما سواها م  الحلارات، فهي ترى ْ  جليًا في نظرتها للحل

التي تستح  البقاق هي التي تحاور ول  القوية الحلارةْ  و  ًا،ْبدي ليأ ال ربية الثقافة وهيمنة
 ، لّ  ليأ استقبال كجها  تستقبل بل ،هي الحلارة التي ل تحاور الراكدة الحلارةْ  و  تهيم ،
 العرا  في وتعاليها مكتسباتها عظم مس ال ربية الحلارة ت ّلف ْ  ي ستبع دو  لة، ا  القوة ولك ّ 

 ، وعليهورفعتها سموها على ت هد هثار م  اوندلأ في اسسومية الحلارة تركته ما ْوف انستا 
  لّ  يكو  ل ن سه على منقسم عالم في جديدة ْبعاد ع  والبحث الحلار  الحوار تعمي  َّ ف

 تلس التي الهيمنة م  بدلً  التعددية بمبداً  والعتراف، الثقافية الهيمنة م  بدلً  ثقافيال بالت اعل
ل اق  سقاط حسابها في   ل ال ر  في ترى ل التي العقلية ع  والكفّ  ،او رى الهوّيات كل وا 

 ويتمتس والمعرفة القوة يمتلك نربي لعالم استهوكية ْوسوا  ْولية مواد تأمي  عليه مت ل اً  عالماً 
 .(3)"الرفاهية م  عالية بدرجات

                                                 
 (م  البحث 13 ص: انظر)لكاتب والم كر نعوم ت ومسكي الذ  سبقت ترجمته مثل ا  
 .م2008، دار ال كر، سوريا، 8الحلارة بي  الحوار والصرال في عصر العولمة، محمود حسينات، ص 2
 .5الحلارة بي  الحوار والصرال في عصر العولمة، ص 3
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وعليه وفي حال ْصبحت هذع الرمية هي الرمية الرسمية التي ينظر فيها ال رب لل ر ، 
فَّ  هذع الرمية تحمل معها  مكانية عوقة تصالحية بي  ال رب واسسوم، وفي هذع الحالة فَّ  

النصوص ال رعية التي تحدد العوقة بي  اسسوم وال رب، ستكو  نقطة النطو  لها كل 
 :العوقة مس المسالمي  م  ْهل الكتاب، والتي يمك  التمثيل عليها في اآلتي

 :القرآن الكريم
ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ :قال تعالى - 

 ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  

 .(8،5: الممتحنة) چں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ     ہ   ڱ  
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  ىئ  چ:قال تعالى -2

 )0٢1:البقرة)چی  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  چ : قال تعالى -3

 .(50:النساق) چې   
ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ :قال تعالى-1

 .١1٢: البقرة چۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    ۇۆ 
ں  ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  چ :قال تعالى-9

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  

 ٢1: النساء چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې   
 :السن  النبوي 

 (. )..."اتركوا الحب ة ما تركوكم: "النبي قال - 
 ،بجنا ةفمروا عليهما  ،قاعدي  بالقادسية وقيأ ب  سعد   سهل ب  حنيفكا -2

مرت به جنا ة فقام   نها م  ْهل اورض ْ  م  ْهل الذمة فقال    النبي  :فقيل لهما ،فقاما
 .(2)!؟ْليست ن ساً  :فقال ! نها جنا ة يهود  :فقيل له

 ،اصة ن سه بتقوى ازْوصاع في   ، ذا بعث ْميرا على جيشكا  رسول از  -3
ان وا ول  باز، ان و بسم از وفي سبيل از قاتلوا م  ك ر :فقال ،وم  معه م  المسملي   يراً 

 .(3)ت لوا ول ت دروا ول تمثلوا ول تقتلوا وليدا
                                                 

 . 70 : رقمذكر الحب ة، حديث : سن  ْبي داوود، كتاب الت سير، باب  
 . 56: نسخ القيام للجنا ة، حديث رقم: صحيح مسلم، كتاب الجنا  ، باب 2
 .صححه اولباني. 103 : النهي ع  المثلة، حديث رقم: سن  الترمذ ، كتاب الجهاد، باب 3



171 

 

فنهى  قال وجدت امْرة مقتولة في بعض م ا   رسول از ، ع  اب  عمر  -1
 (. )والصبيا  ع  قتل النساق رسول از 

والمتأمل في الحالة السا دة في العالم اليوم، ل يستطيس ْ  يرك   لى الت امل، و  ال رب 
ل ال محافظًا على عنجهيته، يبدو ذلك في وسا ل اسعوم التي تبث ْ ياًق تبعث على تأجيج 

باتها ال ريرة، حالة الصرال بي  الطرفي ، ناهيك ع  السياسة ال ربية التي ت ثبت كل يوم ع  رن
ْوطماعها في العالم اسسومي، وعليه فَّ  المستقبل الذ  يلو  في اوف ، يبدو قاتم اوجواق، قال 

 .١0٥: البقرة چے    .ک  ک  ک ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ    چ:تعالى
 مواجه  مخطط الغرب في التخويف من اإلسالم: ثانيالمطلب ال

 واجب الدعا  والعلماء: أو   
و ال ريعة ال اتمة التي ارتلاها از ع وجل للب رية، فكل  را س اونبياق السابقة كانت اسسوم ه

 اصة بأقوام معيني ، لظروف  اصة وممقتة تتعل  بهم، بينما رسالة اسسوم جاقت للعالم بأسرع 
: اإلسرررر ا ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   چ :ولكوووول او مووووا ، قووووال تعووووالى

يًرا لموو  عصوواك موو  : "رحمووه از رقووال ابوو  كثيو) ٠١٥ ن ووذء  ءل م ب  مووًرا لموو  ْطاعووك مو  المووممني ، و 
، وكوا  النبوي ...ْ عطيت  مسًا لم يعطه  ْحود مو  اونبيواق قبلوي" :وفي الحديث (2)"الكافري  كافة

 . (3)"يبعث  لى قومه  اصة، وبعثت  لى الناأ عامة
تك ول بم و  يح وظ لهوذع اوموة دينهوا مو   وبهات  هو  اتم اونبياق، فَّ  از ع وجول وو  محمد 

   ": مب ورًا بهوم الحاقدي  والمبتدعي  وم  اوعداق الكافري ، وهملق هم العلماق الذي  قال النبوي
، ين و  عنه -: "ْيلاً  وقال  (1)"از يبعث لهذع اومة على ْرأ كل ما ة سنة م  يجدد لها دينها

  (.9)" ، وتأويل الجاهلي تحريف ال الي ، وانتحال المبطلي
از ع وجول يريود ْ  يرسول رسوالة  لوى : "يقول ال يخ يوسف القرلاو  معلقًا على هذي  الحوديثي 

ْتبووال هووذع الوودنيا م ادهووا ْ  هووذا الوودي  لوو  يموووت، ْو  از يقوويض لهووذع اومووة كوول فتوورة  منيووة موو  
دل هذع اومة تتيه بعد وفواة رسوولها يجدد فهمها ْوفكارها نحو هذا الدي  ، ْو  از ع  وجل  ل  ي

 ،فقووود قووورر عووو  وجووول ْ  يرسووول لهوووذع اوموووة مووو  يوقظهوووا مووو  سوووبات ، ويجمعهوووا مووو   وووتات ،
                                                 

 .9 30: قتل الصبيا  في الحرب، حديث رقم: صحيح مسلم، كتاب الجهاد، باب  
 .27 ص، 9ت سير القره  العظيم، جو 2
 .339: صحيح الب ار ، كتاب الولوق، باب التيمم، حديث رقم 3
: ، وصححه اولباني في السلسلة الصحيحة، حديث رقم3710: صحيح ْبو داوود، كتاب الموحم، حديث رقم 1

955. 
 محمد ناصر الدي  اولباني، كتاب العلم،: م كاة المصابيح، محمد ب  عبد از ال طيب التبري  ، تحقي  9

 .م589 -هو109 ، الطبعة اوولى، دار المكتب اسسومي، 218: حديث رقم



172 

 

وينصوورها موو  ه يمووة، ويحررهووا موو  ط يووا ، وبالتووالي فووَّ  هووذا الحووديث الجليوول يقووف لوود موجووة 
 لوى النواأ بوأ  اسسووم اليأأ والنه ام والقنوط   التي يبثهوا المثبطوو  والمعوقوو   الوذي  يوحوو  

في  دبار والك ر في  قبال ْونه ل فا دة و ل ْمل في التمكي  للمسلمي  في اورض، كما مكي  از 
 .( ) الرعيل اوول م  ْتبال محمد

والتووواريخ اسسوووومي يثبوووت ْ  العلمووواق كوووا  لهوووم دور كبيووور فوووي الحيووواة اسسوووومية، فموووا مووو  حقبوووة 
 ل وكوووا  لعلمووواق اسسووووم ْكبووور اوثووور فيهوووا، سوووواًق علوووى صوووعيد توعيوووة تاري يوووة لألموووة اسسوووومية 

الجماهير، ْو على صعيد النصح للحكام ْوولي اومر، وهذا يأتي منسجمًا مس فهم العلماق لدورهم 
علوى  قاموة  بايعوت النبوي : "ْنوه قوال  الم ترض تجاع قلايا اومة، فعو  جريور بو  عبود از

يتاق ال كاة وا  .(2)"لنصح لكل مسلمالصوة وا 
والتوواريخ  وواهد علووى مواقووف العلموواق الربووانيي  تجوواع قلووايا عصوورهم، واليوووم هنوواك قلووايا عصوورية 

  .للمسلمي  اوصل بأ  يت ذ العلماق   اقها موق اً 
بتقويم ْود اومراق، وكا  قديمًا في الدول اسسومية ال اللة بمثابة  فلقد عهد اسسوم  لى العلماق"

لنيابيوووة فوووي هووذا العصووور، يسووويطرو  علووى اوموووة، ويسوووددو   طوووات الملوووك، ويرفعوووو  المجووالأ ا
 (.3)"ْصواتهم عند ط يا  الدولة، ويهيبو  بال لي ة فم  بعدع  لى الصواب

فووَّذا كانووت هووذع اومووة ت بتلووي اليوووم، وتحووارب موو  كافووة النووواحي، فاوصوول ْ  يت ووذ العلموواق مواقووف 
، على كافة الصعد وعلوى جميوس النوواحي، ويمكو   جموال جملوة على حجم هذع البتوقات والر ايا

 :م  هذع المواقف في التالي
 بث الوعي في عقول الجماهير -3

والهدف م  ذلك  ظهار حجم او طار والممامرات ال ارجية التي تتعرض لها اومة، ف ي اللحظوة 
جووود ْ  كثيووور مووو  ْبنووواق التوووي تتعووورض فيهوووا اوموووة اسسوووومية لهوووذا الكوووم الها ووول مووو  اسسووواقات، ن
 .المسلمي  يهيمو  بقلايا ليست لها عوقة بتاتًا بقلايا اومة المصيرية

وي ساعد على ذلك جملة م  اوسباب، لعل م  ْهمها وسا ل اسعوم العربي مو  محطوات  ذاعيوة 
ية وتل  يونية ت ر  بتافهات اومور، م  مسلسوت ْوناني وبرامج س ور، وتتناسى الهموم اسسوم

ْمووا عوو  مجابهووة ال وو و المتمثوول باسذاعووات والكتووب : " -رحمووه از–العامووة، يقووول ال وويخ ابوو  بووا  
والصووحف واوقوووم التووي ابتليووت بهووا المجتمعووات اسسووومية فووي هووذا العصوور ْو ووذت ت وو ل ْكثوور 

                                                 
، الطبعة اوولى، دار 3 م  ْجل صحوة را دة تجدد الدي  وتنهض بالدنيا، يوسف القرلاو ، ص: انظر  

 .م 200-هو 12 ال رو  للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
 .97:   استبْر لدينه، حديث رقمفلل م: النصيحة، باب: صحيح الب ار ، كتاب 2
 .76لماذا تأ ر المسلمو  ولماذا تقدم نيرهم، ص 3
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ْوقووات الموورق المسوولم والمووْرة المسوولمة رنووم مووا ت ووتمل عليووه فووي ْكثوور اوحيووا  موو  السووم ال عوواف 
 .( )"الدعاية الملللة فهي م  ْهم الواجبات لحماية اسسومو 

فَّذا كا  تومذة الت ريب يدْبو  على طر  قلاياهم، ويجودو  فوي وسوا ل العصور الحديثوة مجواًل 
و  يسوقوا بلاعتهم ال اسدة، فما الذ  يمنس العلماق والدعاة ْ  يطوروا هلياتهم، ْو  يست يدوا م  

ذلك، والمتأمول فوي الواقوس اسعوموي للعوالم العربوي اليووم، يجود ْ  هنواك  الوسا ل العصرية لتحقي 
ذاعية ذات طابس ديني، لكو  يجود ْ  عودد المحطوات الودينيوة ْكثور، يجود ْ   محطات تل  يونية وا 

 .هناك مجوت وجرا د  سومية، لك  يجد ْ  تعداد المجوت والجرا د الودينية ْكثر
ا الووودور، مسوووت يدي  مووو  مكوووانتهم فوووي ن ووووأ النووواأ، فوووَّذا كوووا  وواجوووب العلمووواق ْ  ينهلووووا بهوووذ

الودينيو  قد وجدوا في ممسسات المجتمس المدني مصادر للتمويل، لتمويول بورامجهم الداعيوة لنبوذ 
وو  يمووول م وواريس ال كوور اسسووومي المسووتنير، موو  ْبنوواق اومووة  الوودي ، فلوو  ي عوودم العلموواق والوودعاة م 

 .الم لصي 
سوووا ل العصووورية يسوووتطيس الووودعاة نقووول الصوووورة الحقيقيوووة للووودي ، ويسوووتطيعو  ومووو   وووول هوووذع الو 

 .مجابهة اوفكار الهدامة التي تهدف  لى تلييس هوية اومة
 ا هتمام بالمشاكل الواقعي  المعاصر  -1

ليط  ذا كنا نقول بأنه يجب على العلماق ْ  يبثوا الوعي في الجماهير، فَّ  هذا ل يتأتى  ل  ذا س  وا 
 .لماق اللوق على القلايا العصرية الواقعية التي تمر  اومة وت  ل بالهاالع

والحقيقة ْ  هناك كثير م  القلايا المتراكمة، التي تدمي اومة، وينجم عنها الواقس المأ وم الذ  
قلوايا التعلويم والبحوث العلموي، والقلوايا القتصوادية كالبطالوة وال قور ولوعف : تحياع اومة، مثول

لتنميوة، وتورد  اوحووال السياسوية بموا ي صوواحب ذلوك مو  اسوتبداد و نو  للحريوات، ناهيووك مسوتوى ا
عوو  تبصووير اومووة بأسووباب ترديهووا وانحوودارها  لووى مووا هلووت  ليووه موو  ْولووال، وتبيووا  حجووم الهجمووة 

 .ال رسة التي تتعرض لها اومة اليوم م  قبل ْعداق اسسوم والدي 
اليوووم يجوود ْ  الممل ووات والمسووموعات التووي تتنوواول القلووايا  والمتأموول فووي واقووس الوودعوة اسسووومية

ال وفيووة التووي ت وور  اومووة حجمهووا كبيوور  ذا مووا قورنووت بحجووم مثيلتهووا موو  الممل ووات والمسووموعات 
والمطلووب مو  : "التي تتناول القلايا التي ت  ل بوال المسولمي  اليووم، يقوول ال ويخ محمود ال  الوي

موة مو  الودا ل، ويوق ووا حركوة التم يو  ال كور  والروحوي الوافودة مو  الودعاة الرا ودي  ْ  يودركوا او
ال وووارج، وذلوووك ي ووورض علينوووا  حيووواق اس ووواق الوووديني، وتن ووويط عواطوووف الحوووب فوووي از، وا تصوووار 

                                                 
، الطبعة الثانية، دار المكتب اسسومي، 352، ص مجموعة فتاوى ومقالت وفتاوى لب  با ، اب  با ، جو  
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وهذع م  لم  اس كاليات (  )"المسافات ْو ردم ال جوات التي ت صل بي  المنتسبي   لى اسسوم
علماق ْو الدعاة على طر  قلوايا  وفيوة يوتم اجترارهوا مو  التواريخ، الحقيقية،  ذ يدْب كثير م  ال

 .وطرحها وعرلها على الناأ وكأنها قلايا الساعة
ووت موو  ْجوول  صي فالنوواظر فووي ممل ووات العلموواق فووي القوور  المنصوورم، قوود يجوود ْ  الممل ووات التووي   صء

 ل ال ور  كاو واعرة قلية بحجم قلوية فلسوطي  موثو، ْقول عوددًا مو  الممل وات التوي تناولوت مسوا
والماتريدية والمعت لة، وال طورة هنا، ْ  الن  ال بمثل هذع القلايا والتركي  عليهوا بصوورة مبوال  
فيها، يصيب المنتسبي  للدعوة اسسومية بحالة مو  الع لوة، الع لوة عو  قلوايا اوموة، وهوذا يكوو  

 .اع الملادممداع انع ال م  الجماهير وبالتالي  عراض ْو تطرف في التج
ولو ان  ل الدعاة بقلايا اومة الواقعية، وسولطوا اللووق عليهوا وفو  رميوة مسوتنيرة، وتحودثوا عو  
م اكل الناأ المتعلقة بدينهم ودنياهم، لوجدوا  قباًل ْكبور مو  النواأ، واوهوم لونجم عو  اهتموامهم 

فلنتأمول فوي : "يخ ال  الويتأثيرات  يجابية ْكبر على اومة على كافة النواحي واوصعدة، يقوول ال و
ذاتنووا نحوو  المسوولمي ،  ننووا ن يوود علووى ْلووف مليووو  موو  الب وور، ونسووك  ْرلووًا تمتوود بووي  المحيطووي  
اوطلسوووي والهووواد ، وتحتوووو  علوووى معاقووول الممووورات العالميوووة، ونملوووك ثلوووث ثوووروات العوووالم السوووا لة 

سول نا ْقول عوددا، ْوفقور مواًل والجامدة، وهذع  مكانات تجعل منا ْموًة طليعوة ل ْموًة ذنبوا، وقود كوا  
ويحيا على ْرٍض ق رة مع ولة ع  الحلارات اسنسانية الكبرى، فكيف نجح وساد على حي  ْفقنا 

 (.2)"وت ل نا
 الفهم الصحيح للدين -1   

  نتج ع  تطرف  ال اط ة والسا دة للدي ،  اصًة  واجب العلماق ْ  يصححوا كثير م  الم اهيم
فد في التجاع الملاد، فَّذا كا  هملق ْمعنوا في التحلل م  الدي  والتنكر ال ر  الودينية، تطر 

چ  :له، فقد ن أت نا  ة محسوبة على اسسوميي  ص تها ال لو وسمتها الت دد، وقد قال تعالى

: البق ة) چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڱ  

٠٤١.) 
الحكومووات العلمانيووة الظالمووة، التووي جابهووت الوودعاة  هووذع ال  ووة وكأنهووا جوواقت كوورد فعوول علووى ت ووو ل

 .والمصلحي  بالظلم والستبداد، وسامتهم باوذى والعذاب
وهنا تظهر استثنا ية اسمام ال هيد حس  البنا، عندما جعل ال هم مقدمًا على اس وص في ْركا  

ْركوووا  :  ووووا  الصوووادقو ْيهوووا اس :"البيعوووة الع ووورة لووودعوة اس ووووا  المسووولمي ، يقوووول اسموووام ال وووهيد
ال هم و اس وص و العمل و الجوهووواد و التلوحية و الطاعوة و الثبوات و : بيعتنا ع ر فاح ظوها

                                                 
 .م559 نا ، ، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، لب7 هموم داعية، محمد ال  الي، ص  
 .0 المرجس الساب ، ص 2



175 

 

ْ  توووق  بووأ  فكرتنووا  سووومية :  نمووا ْريوود بووال هم : "وموو  ثووم يلوويف ( )"التجوورد و او ووووية و الثقووة
 (.2)"صميمة  و ْ  ت هم اسسوم كما ن همه

م على اس وص، و  ال هم السيئ لل كرة قد يسيق  ليها حتوى وا   كوا  المنتموي وال هم بداهًة مقد
 ليهوا موو  ْ ود الم لصووي ، وفوي التوواريخ نموواذج تمكود ذلووك، فوال وارج الووذي   رجووا علووى المسوولمي  
بالسيف، فاستباحوا دماقهم بعد ْ  ك روهم، كا  يتص و  بالتدي  ال ديد، كانوا ْهل صوم وقيوام، 

ْ  رجوول كووث "موونهم، ف ووي الحووديث  تهجوود، وعلووى الوورنم موو  ذلووك، فقوود حووذر النبووي ْوهوول تعبوود و 
اتو  از : فقال اللحية، م رف الوجنتي ، نا ر العيني ، ناتئ الجبي ، محلو  الْرأ، جاق للنبي

ْيوأمنني علوى ْهول اورض ول ! فم  يطس از    عصيته ؟ : "فقال رسول از : قال! يا محمد 
   مو  : "ثم ْدبر الرجل، فاستأذ  رجل م  القووم فوي قتلوه فقوال رسوول از : قال. !"تأمنوني ؟ 

ل لئ هذا قوًما يقرمو  القره  ل يجاو  حناجرهم، يقتلو  ْهول اسسووم ويودعو  ْهول اووثوا ، 
 (.3)"يمرقو  م  اسسوم كما يمر  السهم م  الرمية، ل   ْدركتهم وقتلنهم قتل عاد

ماق بث ال كر اسسومي الصحيح، النقوي والمبوْر مو  ال ووا ب،  ووا ب التطورف فالواجب على العل
 .والتنطس في الدي 

 رد الشبهات -4
م  لم   وذلك ذ لم ي ل  عصر م   بهات ي رمى بها اسسوم، وم  علماق يذبو  ع  بيلته، 

وم ال ام ة منهم لوم الواجبات المناطة بالعلماق، والمتأمل في سيير العلماق السابقي ، يجد ْ  اوع
تنل مكانتها في ن وأ الناأ،  ل بعد مواقف لهم م وهورة لود ال وبه التوي يطلقهوا ْعوداق اسسووم 

 .عبر العصور
وهذا ما كل ه اب  تيمية تصدى ل بهات عصرع المتعلقة بأسماق از وص اته العلى،  يخ اسسوم ف

بعوادع   المناخ الحاكم كا  في ذلوك الو الد ول  لى السج  و قوت ْ وعر  الهووى، كموا ْ  سوجنه وا 
لم يمنعه ْ  يتصودى للورفض والت ويس و وبهاته، فكتوب كتابوه المواتس منهواج السونة النبويوة فوي الورد 

 .على ال يعة والقدرية ردًا على ْحد علماق ال يعة
يووش المسولمي  لود التتوار وكذا الع  ب  عبد السوم كا  لوه دورد كبيور فوي  ثوارة الحماسوة لودى ج

 .والم ول
 ذ ت حتل بود المسلمي ، وي ساق النظر  لى واليوم ي صيب اسسوم ما يصيبه م  مصا ب وبووى، 

 .اسسوم، وت  وع صورته، دو  ْ  يستثير ذلك  ل ن ر يسير م  علماق اومة

                                                 
 .293الرسا ل، ص  
 .293المرجس الساب ، ص 2
 .653: صحيح الب ار ، كتاب الصوة، باب  ثم م  رفس ْرسه قبل اسمام، حديث رقم 3
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وم  ْبر  ال بهات التي ي رمى بها اسسوم في عصرنا، هي وسمه بأنه ديو  العنوف، ْونوه ديو  ل 
 . ف بالتسامح، ف ي رحابه ت ظلم اوقليات نير المسلمة، وتتعرض المْرة للظلم ول،جحافيتص

والمتأموول فووي كتابووات العلموواق المعاصووري  يست ووعر ْ  جمعووًا كبيوورًا موو  علما نووا وكووأنهم ل يحيووو  
ا، نهم اكل ون اعات ولى وانتهى  ماواقعنا ول يعي و  معاناتنا، و  كتاباتهم نالبًا ما تجنح نحو 

فحجم الكتابات ع  ال يعة ل يقار  بحجمهوا عو  اليهوود، وحجوم الكتابوات عو  المعت لوة وال ووارج 
والماتوريدية ْكبر بكثير م  الكتابات ع  القلايا المعاصرة مثل الت ريب ووسا له المعاصرة، وا   

 .ي لهذع الوسا لجاقت هذع الكتابات فَّنها في اونلب تكو  كتابات بعيدة نسبيًا ع  الواقس الحقيق
 نصح الحكام -5

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      چ  :وديووووو  اسسووووووم قوووووا م علوووووى النصوووووح، قوووووال تعوووووالى

 (.٠٠١: آل عم ا ) چٹ  ٹ  ڃ  ٿ  ٹ  ٹ   
والعوقووة التووي يرسوومها اسسوووم بووي  العلموواق والحكووام قا مووة علووى السوومس والطاعووة موو  قبوول العلموواق 

و  العلموواق يملكووو  موو  القوودرات واسمكانووات مووا يوومهلهم  واسصوو اق للنصوويحة موو  ناحيووة الحكووام،
و  يووروا ْ ووياق قوود يعجوو  الحكووام والسياسوويو  عوو  رميتهووا، لكوو  هنوواك جملووة موو  ال ووروط يجووب 

 :مراعاتها عند  سداق النصيحة يمك  اس ارة  ليها في اآلتي
 .، وابت اق ال ير ل،سوم والمسلمي اس وص ز تعالى فيها  -
ْو  ا  النصوويحة سوورًا  ل  ذا كووا  المنصووو  مجوواهرًا بال سوو  ْو البدعووة يوودعو النوواأ  ليهووْ  تكووو  -

 .م  باب تحذير تقتد  به الناأ في بدعته ْو فسقه فيمك  ْ  ينصح علناً 
، دو  اسوتثارة الحكوام ْو التوي يرجوى معهوا اسوتجابة المنصوو  ْ  يسلك الناصح ْفلل الوسا ل -

 .عندهمتأجيج دوافس ال ل والعصبية 
 واجب الحكومات المسلم : ثانيا  

عند الحديث ع  واجوب الحكوموات المسولمة تجواع التصود  للم ططوات ال ربيوة التوي تبت وي النيول 
م  اسسوم، فَّ  هذا يلطرنا  لى النظر في طبيعة الحكم اسسومي الذ  يرتلويه از ع وجول، 

                                                 
 .90 -18 ص: انظر  
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مولووعة "علوى ْنهوا  ( )-رحموه از–د  وهو نظام ال وفوة اسسوومية، التوي عرفهوا اسموام المواور 
 . (2)"ل وفة النبوة في حراسة الدي  وسياسة الدنيا

وعليه فهناك واجبات منوطة بالحاكم المسولم ْو الحكوموة المسولمة،  فعلوى ال لي وة واجبوات  ورعية 
كثيوورة ك يوورع موو  المسوولمي ، ولكووو  هنوواك واجبووات  اصووة بووه بمقتلوووى مووا تكل ووه موو  قيامووه بهوووذا 

، و وصووتها الح ووواظ علووى الوودي  وحراسوووته، وتحقيوو  مصووالح المسووولمي  ال وووورعية والدنيويوووة اوموور
ودرق الم اسد عنهم، ويمك   جمال واجبات ال لي ة وبالتالي واجبات الحكومة في القلايا المتعلقة 

 :(3)بمطلبنا هنا بالتالي
 .ح ظ الدي  على ْصوله المستقرة وما ْجمس عليه سلف اومة -
 .الث ور بالعدة المانعة والقوة الدافعة  حتى ل تظ ر اوعداق ب رة ينتهكو  فيها محرماً  تحصي  -
 .جهاد م  عاند اسسوم بعد الدعوة حتى يسلم ْو يد ل في الذمة -
 .استك اق اومناق وتقليد النصحاق فيما ي ومض  ليهم م  اوعمال ويكله  ليهم م  اوموال -
اومووور وتصوو ح اوحوووال  ليوونهض بسياسووة اومووة وحراسووة الملووة، ول ْ  يبا وور بن سووه م ووارفة  -

ل على الت ويض ت انًو بلذة ْو عبادة، فقد ي و  اومي  وي ش الناصح  .يعوم
وهذع الواجبات التي ْناطها ال رل بالحاكم، وحمله مسمولية ْدا ها، قد ت تلوف وسوا لها مو  عصور 

 ايوووة منهوووا ثابتوووة، وهووي الح ووواظ علوووى اسسووووم،  لووى عصووور، ومووو   مووا   لوووى  موووا ، لكووو  تبقووى ال
 .والتصد  لكل الحاقدي  الرانبي  في   الته م  الوجود

فهنوواك جملووة موو  الواجبووات التووي ل يمكوو  السووت ناق عنهووا فووي هووذا العصوور، ويمكوو   جمالهووا فووي 
 :التالي

 
 

                                                 
نيف ْقلى قلاة عصرع، م  العلماق الباحثي ، ْصحاب التصا: علي ب  محمد حبيب، ْبو الحس  الماورد   

في " ْقلى القلاة " وولي القلاق في بلدا  كثيرة، ثم جعل . الكثيرة النافعة، ولد في البصرة، وانتقل  لى ب داد
وكا  يميل  لى مذهب العت ال، وله المكانة الرفيعة عند ال ل اق، وربما توسط بينهم . ْيام القا م بأمر از العباسي

 (.328، ص1اوعوم لل ركلي، جو. )ه  لو ْو ي يل  وفاوبي  الملوك وكبار اومراق في ما يصلح ب
، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، لبنا ، 21اوحكام السلطانية، علي ب  محمد ب  حبيب الماورد ، ص 2

 .م559  -هو9 1 
، 37ونياث اومم عند التياث الظلم ال ياثي، ْبو المعالي الجويني، ص. 8 -7 المرجس الساب ، ص: انظر 3

مصط ى حلمي وفماد عبد المنعم ْحمد، الطبعة الثالثة، دار نهلة مصر، جمهورية مصر العربية، : تحقي 
، الطبعة السادسة، 5 ونظام الحكم في اسسوم، تقي الدي  النبهاني وعبد القديم  لوم، ص. م585 -هو105 

 .م2002-هو122 من ورات ح ب التحرير، 
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 عل  كاف  األصعد  إعداد المسلمين -3
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ چ :وهذا يندرج تحت قوله تعالى

ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ۉ  ې  ې  

 (.٩١: األنفال) چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  
والج ق اوول م  اآلية والح في دللته على لرورة تك ل ال لي ة وبالتالي الدولة باسعداد على 

ي عمل لها ْلف حساب، وهذع م   الصعيد العسكر ، لتصبح الدولة اسسومية مرهوبة الجانب،
لم  الواجبات التي قصيرت بها الحكومات العربية واسسومية اليوم ْيما تقصير، وعانى 
المسلمو  بسبب هذا التقصير معاناة كبيرة، فالواجب ْ  تتحص  الدولة اسسومية بكل ْنوال 

ظ لها هيبتها وتمنحها قوة ردل القوى المعاصرة، ْو  تتدرل ب تى السبل والوسا ل المادية التي تح 
 .ْمام قوى الستكبار

ل ظ عام ي مل جميس ْنوال اسعداد " ْوعدوا"والج ق الثاني م  اآلية ل يقل ْهمية، و  ل ظ اآلية 
ذا كانت اآلية تقول  چ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅچ  على كافة اوصعدة، وا 

واوهم م  ذلك ْ  اآلية است دمت واو فَّ  القوة المتمثلة تعني في عصرنا وسا ل ْ رى، 
، وعليه فالقوة المطلوب  عدادها ل تتوقف ( )عند ْهل اوصول تقتلي الم ايرة العطف التي

على الجانب العسكر  الماد  فقط، بل تتناول كل الجوانب او رى التي تك ل ْ  يحيا المسلمو  
ر  ْيلًا، فوبد ْ  تهتم الدولة في ظل دولة لها  سهاماتها على الصعيد المعنو  ْو الحلا

بقلايا الحياة او رى، مثل البحث العلمي ووسا ل التكنولوجيا المعاصرة، و  المتتبس وحوال 
الدول في واقعنا المعاصر، يكت ف ْ  القوة اليوم ْصبحت ل تقتصر على قوة القنبلة والصاروخ 

 .فقط، بل قوة القتصاد والثقافة ْيلاً 
 تالحرياتوفير  -1

المتتبس لحركة التاريخ يكت ف مبا رة ْ  القهر والستبداد هو عدو التقدم والرقي و  دولة ْو 
   از لينصر الدولة الكافرة العادلة على الدولة المسلمة : "حلارة، يقول  يخ اسسوم اب  تيمية

                                                 
ل يخ :   الح  م  علم اوصول، محمد ب  علي ب  محمد ال وكاني، تحقي  ر اد ال حول  لي تحقي: انظر  

 .م555 -هو5 1 ، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، 311، ص  ْحمد ع و عناية، جو
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عنى رقي اومم والحلارة بم: "وهذا ما ينسجم تمامًا مس قول ول ديورانت عندما قال ( )"الظالمة
 .(2)"تبدْ حيثما يبدْ اوم ، تبدْ حيثما ينتهي ال وف

وفي عهود اسسوم اوولى، عندما كانت الحريات واقعًا مجسدًا، ْفلح المسلمو  في امتطاق ركب 
التقدم والرقي، وعندما ت لص ال رب م  سيطرة القياصرة وم  استعبادهم للناأ، ْفلح ال رب 

المسلمي  ل  يكو  هناك نهلة حقيقية، ول  يستعيد المسلمو  مكانتهم  ْيلًا، واليوم في بود
ذا ف تءحت اوبواب ْمام  سهاماتهم  وقدرتهم  ل  ذا م نءح العلماق الربانيو  الم لصو  حرياتهم، وا 
ذا لم توصد ْمامهم كل  ال كرية واجتهاداتهم،  ذا فتحت ْبواب ال لا يات ودور الن ر ْمامهم، وا 

 .عوة اسسوم واسيما سبل تبلي  د
فواقس العلماق الربانيي  اليوم يندى له الجبي ،  ذ ل يقف ال رب ْمام قدرتهم لنقل صورة اسسوم 

 .الصحيحة لل رب، بل تتك ل ْنظمة القهر والستبداد بَّلحا  اوذى بهم، وتليي  ال نا  عليهم
 توفير سبل الدعو  إل  اهلل -1

ل الطا لة على برامج الس ور، على اوفوم والمسلسوت ْودب اليوم ت ن   الحكومات اوموا
ال راش، وكل ما م   أنه ْ  يسيق ل،سوم ولثوابته، فماذا لو ْن قت هذع اوموال على برامج 
ال ايات النبيلة، ماذا لو ْن قت على طلبة العلم، وعلى البرامج التي ت دم اوهداف النبيلة لألمة 

برامج فكرية وتربوية تسعى  لى تحصي  ال عوب العربيوة واسسومية  اسسومية،  ذ ل بد م 
لمواجهة الن عة الستعو ية التي تمكنت م  ال رب وتأصلت في بنات ْفكارع، و  الم اطر 
المحدقة بالثقافة والحلارة واورض العربية واسسومية كبيرة، وما ينتظر اونظمة العربية 

ية في العالمي  العربي واسسومي، ْكبر بكثيور مما هوو متوقس، السياسية، والحركات اسسوم
كنتيجة لهذع الن عة الستعو ية ال ربية،    هذا يجعل م  مسألة مواجهة هذع الظاهرة لرورة ل 
مناص منها، تستوجب التحسب الدقي  والمكثف لتحدياتها وانعكاساتها وتأثيراتها اآلنية والمستقبلية 

ا التحسب يتأتى ع  طبيعة القوى التي تقف وراقها ومعاداتها الصريحة والعلنية ْيلًا، ومبعث هذ
 .(3)لألمة العربية واسسومية

هذا على صعيد الدعاة المتواجدي  في دا ل الدول العربية واسسومية، وهناك ساحة ْ رى 
ال رب،  ذ للدعوة تهملها الحكومات، ويقصر فيها الدعاة، هي ساحة اوقليات اسسومية في 

                                                 
ْنور : مجموعة فتاوى  يخ اسسوم،  تقي الدي  ْبو العباأ ْحمد ب  عبد الحليم ب  تيمية الحراني، تحقي   

، الطبعة الثانية،  دار الوفاق للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 63، ص28ر، جوالبا  وعامر الج ا
 .م2009-هو126 

 .0 ، ص قصة الحلارة، جو 2
، الطبعة اوولى، دار الرسالة 26 الن عة الستعو ية في ال كر ال ربي، محمد عواض ه ايمة، ص: انظر 3

 .م0 20للن ر والتو يس، سوريا، 
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يمك  استثمار هذع الساحة لمصلحة الدعوة اسسومية، وفي نقل الصورة الو قة ل،سوم 
والمسلمي ، واس كالية هنا ْ  كثير م  اوعمال التي يقوم بها المسلمو  المتواجدو  هناك، 

 (. )جهود فردية، ل تجد الداعم الحقيقي لها، ول تجد م  يتبنى رمية دعوية استراتيجية لها
 

 الخاتم 
 وت مل على ْهم النتا ج والتوصيات

 :الحمد ز والصوة والسوم على رسول از، ْما بعد
فهذع جملة م  النتا ج والتوصيات التي توصل  ليها الباحث و لص  ليها م   ول هذع الدراسة 

 :.وهي على النحو التالي
 النتائج: أو   
ة تستهدف القلاق على دورع الرسالي الذ  ارتلاع يتعرض العالم اسسومي  لى حملة نربي- 

 .رب العالمي  للب رية بصورة عامة، والمسلمي  بصورة  اصة
الحملة ال ربية لد اسسوم والمسلمي  ليست وليدة اللحظة الراهنة، بل هي امتداد للحموت -2

 .الصليبية القديمة، ولجهود المست رقي 
تحديدًا ت صيليًا، وذلك عبر ه  القره ، واوحاديث النبوية، اسسوم حدد عوقتنا بأهل الكتاب -3

 .وسيرة السلف
ْهل الكتاب ليسوا سواًق، فمنهم المحاربو  الذي  جاقت اوحكام ال رعية منددة بهم، وهمرة -1

 .بقتالهم، وهناك المسالمو  الذي  جاقت اوحكام ال رعية همرة باسحسا   ليهم
افس وراق الحملة العدا ية ال ربية لد اسسوم، م  هذع اوسباب تقف جملة م  اوسباب والدو -9

 .ما يعود  لى ذاتية اسسوم، ومنها ما يعود  لى البعد التاري ي، منها ما يعود  لى ال رب ن سه
 .الت ريب والست را  والستعمار يست دم ال رب في حربه لد اسسوم وسا ل قديمة مثل-6
القديمة لمحاربة اسسوم، بل لم  ليها ْساليب م حد ثة كممسسات  لم يكتفء ال رب بأساليبه-7

 .المجتمس المدني ووسا ل اسعوم
يعاني ال رب م  قدرة اسسوم على النت ار السلمي في ربوعه، ولهذا يعمل جاهدًا على نقل -8

 .صورة م وهة ع  اسسوم ويطرحها ْمام مواطنيه على ْنها مسلمات
ن جار السكاني للمسلمي ، في اللحظة التي يعاني هو فيها م   طر ي  ى ال رب م  ال-5

 .النلوب السكاني

                                                 
، الطبعة اوولى، من ورات رابطة العالم 93يات اسسومية في ْوروبا، سيد عبد المجيد بكر، صاوقل: انظر  

 .م559 اسسومي، جمهورية مصر العربية، 
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للحكومات العربية دور كبير في محاربة اسسوم، وذلك م   ول التليي  على الثقات م  -0 
 .ْبناق العالم اسسومي

قادم العقود  ينظر ال رب  لى اسسوم على ْنه الحلارة اوولى المر حة لقيادة العالم في-  
 .ال منية

يعمل ال رب على منس اسسوم م  التمدد في رحابه، ويست دم في ذلك جملة م  الوسا ل، -2 
 .منها   اعة الفتراقات حول اسسوم، وحظر النقاب، وعدم العتراف باسسوم كدي  رسمي

بنظرية صراد  ينقسم ال رب حول ن سه   اق التعامل مس المسلمي ، فم  ال ربيي  م  يمم -3 
الحلارات، ومنهم م  يمم  بنظرية الحوار منها، لك  السلوك العام لدى ال ربيي  ينذر ْ  

 .ال رب يميل  لى الصدام مس ا توف في الوسا ل واوساليب
المستريبة يبدو مستقبل العوقة بي  اسسوم وال رب قاتمًا، و  ال رب ل ال ْسيرًا للنظرة -1 

 .ومسسوالمت ككة م  ا
 :التوصيات

لرورة البحث في المسا ل المتعلقة بالتنا ل الحلار ، فَّذا كا  ال رب يدرأ اسسوم - 
 .والمسلمي ، فاوولى بالمسلمي  ْ  يدرسوا ال رب، مواط  القوة والقصور التي تعتريه

لممك  ْ  الهتمام باوقليات المسلمة في ال رب، ومد يد العو  لها فكريًا وماليًا، ونها م  ا-2
 .تسهم ب كل كبير بنقل صورة ل قة ع  اسسوم والمسلمي 

 .الهتمام باوبحاث والدراسات التي تتعل  بالقلايا العصرية والمصيرية لألمة اسسومية-3
 

ْو يرًا فهذا جهد المقل، فما كا  فيه م   ير فهو بتوفي  از ع وجل، وما كا  فيه م   لل ْو 
يطا ، واز تعالى ورسوله صلى از عليه وسلم منه براق، وه ر دعوانا ْ   لل فهو م  ن سي وال 
 .الحمد ز رب العالمي 
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  (3)فهري اآليات القرآني : أو   
 

 رقم الصفح  اآلي  السور  اآلي 

 5 20  البقرةٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  

 ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

 5 09  البقرة

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  

 ىئ  ی  

 0  05  البقرة

پپ  پ   ڀ  ڀ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ

 ڀ  ڀ  ٺ 

  1 16  البقرة

  1 13  البقرة ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 5 79 هل عمرا  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ

 29  02  هل عمرا  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ 

 31  59  هل عمرا  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  

 28 82 النساق ڌ   ڎ  ڎ ڇ    ڍ  ڍ   ڌ    چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ   

 13 3 النساق ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

 15    النساق    ڱڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ   گ  ڳ

 87 50 النساق ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې

 25 15 الما دة ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې 

 13 12 الما دة پ   پ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ

 9   11 الما دةۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ

    20 اونعام

 28  6  اونعامڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  

 28  6  اونعام ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھھ  ھ  ے         

                                                 
 مرتبة حسب ورودها في القره   
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ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  

 ھ  ے

 33 98  اوعراف

 39 9  اوعراف ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ    ھ 

 80 0  اوعراف ۆ   ۆ  ۈ    ۇے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ

 39 98  اوعراف ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

  1 97  اوعراف ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ 

 81 9 التوبة ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے   ہ  ہ 

  6 32 التوبة ک  ک  ک       ک  گ  گ  گ  گ  ڳ

ك مأ فءي س بءيلء از و الءك مأ و ْ ن  سء اهءد واأ بءأ مأ ثءق اًل و ج  واأ  ء  اًفا و   82  1 التوبة انأ ءر 

 81 36 التوبة ہ  ہ  ھ    ھ    ھ  ھ  ے  ے  

 21 97 ونأي ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ

 71 55 يونأ   ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ

 28 97 يونأڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ    

  0   6 هودۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ    ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ

  2  10 يوسف ڈ     ڈ    ژ  ژڑ    

 28 5 الحجر   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   

 15  82 النحلڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  

  3 70 اسسراقگ  گ   گ  گ  ڳ  ک  ک        ک 

  3 70 اسسراق ک  ک        ک  گ  

 78  3 اسسراق چ  چ   چ  چ  ڇڇ  

 72  09  اسسراق ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  

 16  25 الكهف ڃ  ڃ  ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄ

 39 07  اونبياق ک  ک  گ         گ  گ

  1    الحجڳ  ڳ          ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ

 17  10 الحج   پٻ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ 
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 0    ال رقا  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

 31 7 ال رقا     ڱگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ

 6 3-2 الروم ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ 

  8 1  لقما  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    

 91  7 اوح اب ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 31  39 اوح اب ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    

 92   فاطر ڻ  ڻ    ں  ڻ  ڻ  

ي    الءحء  85 00  الصافات ر بم ه بأ لءي مء   الصي

ب ار ك  فءيه ا   ق دير  فءيه ا ْ قأو ات ه ا و   75 0  فصلتو 

 12    ال ورىٿ     ٹ  ٹ     ٿٺ  ٿ        ٿ

 12 22 ال  رف ی  ی  ی  ی  جئ 

 26  26 حال ت گ  گ  گ                 گ        ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ 

 19 -36  3  الحجرات ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ

 35  96 الذارياتڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

 69 27 الحديدگ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ   

 36 6 الن قا  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  
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 فهري األحاديث النبوي : ثاني ا
 
  
 

 رقم الصفح  طرف الحديث

 6  وما طائرتركنا رسول اهلل 
 44  إياكم والغلو في الدين

 44  قالها ثالثا ..هلك المتنطعون 
 44  أَما واهلل إني أخشاكم هلل وأتقاكم له

 15 مثلي ومثل األنبياء من قبلي 
 43  يادع  نوح يوم القيام  فيقول

 44 .. هلك المتنطعون 
 44  إن منكم منّفرين :أّيها الناي

 341-44  أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي
 51  كل مولود يولد عل  الفطر 

 55 الكعب  حجرا  حجرا  أهون عند اهلل لهدم 
 66  يسروا و  تعسروا، وبشروا و  تنفروا

 66  إن اهلل زوى لي األرض فرأيت مشارقها ومغاربها
 44  تزوجوا الودود الولود

 60  ن أحدكم يجمع له في بطن أمه أربعين يوماإ
 61    هجر  بعَد الفتِح ولكن جهاٌد وِني  ٌ 

 66-65 رت أن أقاتل الناي حت  يشهدواأم
 66 سنوا بهم سن  أهل الكتاب 

ن استعمل عليكم عبد حبشي  315  اسمعوا وأطيعوا وا 
 314  عن الخيركان الناي يسألون رسول اهلل 

 341  إن اهلل يبعث لهذه األم  عل  رأي كل مائ  سن 
 340  يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله

 341  عل  إقام  الصال  بايعت النبي 
 346  إن من ضئضئ هذا قوم ا يقرؤون القرآن



187 

 

 
 3))فهري الروا  المترجم لهم: ثالث ا

 

 رقم الصفح  اسم الراوا

 346 أبو الحسن الماوردا
 11 أفالطون 

 334 جون ستوارت 
 334  جون لوك

 36  كارتر جيمي
 13 رفاع  الطهطاوا 
 41  روجيه غارودا

 314  ساطع بن محمد هالل الحصرا
 45 سقراط 

 13  شارل دو فوكو
 306 ضياء كوكب ألب 

 306  طه بن حسين بن علي بن سالم 
 36  قسطنطين الرابع

 314  لينين
 314 ماركي 

 6  مارا ويلدز
 64  محمد البهي

 13  ير اهللمحمد عبده بن حسن خ
 13  محمد علي

 6 نبيل لوقا باباا 
 334 وجان جاك روسو

 
 

 
                                                 

 .مرتبة حسب الحروف الهجا ية ( )
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 فهري المصادر والمراجع
 القره  الكريم*
ثةأ و  وافيه ا، التب ير  .  ة  الم كأرء الثيو  نءح  الستءعمار، عبد الرحم  حس  حبّنكة  –الستء را   -ْجأ

 .م586 -هو106 الميداني، الطبعة الثامنة، دار القلم، سوريا، 
ْحكام الحرب في اسسوم و صا صها اسنسانية، الطبعة اوولى، دار المكتب للن ر  .2

 .م2000-هو120 والتو يس، سوريا، 
ْحكام الذميي  والمستأمني ، عبد الكريم  يدا ، الطبعة اوولى، ممسسة الرسالة، بيروت،  .3

 .هو102 -م582 
ف البكر  و اكر العارور ، دار رماد  يوس: ْحكام ْهل الذمة، اب  القيم الجو ية، تحقي  .1

 . هو8 1  -م557 للن ر، الطبعة اوولى، المملكة العربية السعودية، 
 ر اد ال حول  لي تحقي  الح  م  علم اوصول، محمد ب  علي ب  محمد ال وكاني،  .9

 .م555 -هو5 1 ل يخ ْحمد ع و عناية، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، : تحقي 
داليا الطو ي وناهد عبد الحميد وسامي مندور، : ال ربي، روجيه جارود ، ترجمةاسرهاب  .6

 .م2001-ه121 ، العربية مصرجمهورية الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس، 
اسرهاب مظاهرع ْو كاله وفقا لوت اقية العربية لمكافحة اسرهاب، محمد الحسيني مصلحي،  .7

 .م2002لمكتبة اوسرة، جمهورية مصر العربية، الطبعة اوولى، دار ميريت 
حامد ْحمد الطاهر، دار ال جر للتراث، الطبعة : ْسباب الن ول، اسمام السيوطي، تحقي  .8

 . هو132 -م2002اوولى، القاهرة، 
اسستراتيجية اومنية الدولية للوليات المتحدة اومريكية، من ورات ال ارجية اومريكية،  .5

 .م2002
والدراسات اسسومية، عبد القاهر داوود عبد از، الطبعة اوولى، دار ال رقا   الست را  .0 

 .م 200-هو 12 للن ر والتو يس، اورد ، 
الستعمار ْحقاد ْوطمال، محمد ال  الي، الطبعة اوولى، دار نهلة مصر للن ر والتو يس،  .  

 .م557 القاهرة، 
 .حار، بحث م طوط، موقس ْهل الحديثالستعمار ودوافعه الدينية، منقذ ب  محمود الس .2 
ْسرار هجوم ال رب على اسسوم، عادل ب  علي ال د ، الطبعة اوولى، دار الوط  للن ر  .3 

 .م2008والتو يس، الرياض، 
عادل المعلم ويأ  براهيم، : اسسوم في اول ية الثالثة ديانة في صعود، مراد هوفما ، ترجمة .1 

 . م550 والتو يس، القاهرة،  الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر



189 

 

اسسوم والحلارة ال ربية، محمد محمد حسي ، الطبعة اوولى، دار ال رقا ، االمملكة العربية  .9 
 .م580 -هو100 السعودية، 

اسسوم والليبرالية ال ربية، منذر عطا از، الطبعة اوولى، دار النذير للن ر والتو يس،  .6 
 .م555 الج ا ر، 

رقو ، عبد الجليل  لبي، الطبعة اوولى، مكتبة ال عب للن ر والتو يس، اسسوم والمست  .7 
 .م562 القاهرة، 

اسسوم وم كوت الحلارة، سيد قطب، الطبعة السابعة، دار ال رو  للن ر والتو يس،  .8 
 .م582 -هو102 القاهرة، 

-هو102 -اسسوم وم كوت الحلارة، سيد قطب، الطبعة السابعة، دار ال رو ، بيروت .5 
 .م582 

ظ ر اسسوم  ا ، : مد ل علمي ل،يما ، وحيد الدي   ا ، ترجمة... اسسوم يتحدى .20
 .م566 ، العربية مصرجمهورية الطبعة اوولى، دار الم تار للن ر والتو يس، 

الطبعة الثانية،  ،اسسوميو  والقوميو  جسور التوقي وحواج  ال وف، ْحمد محمد كنعا  . 2
 .م555 والتو يس، جمهورية مصر العربية، مكتبة ال رو  للن ر 

الطبعة الولى، دار القلم،   ،اوديا ، محمد عبد از درا بحوث ممهدة لدراسة تاريخ...الدي  .22
 .م566 الكويت، 

، الطبعة اوولى، دار الصدى م وفا ، نصر ب  محمد الصنقر  قا  ْ: اسسوم وال رب .23
 .م0 20للن ر، اسمارات العربية المتحدة، 

بي  الرمية ال ربية والواقس اسسومي، فا   ( Islamophobia) كالية ال وف م  اسسوم   .21
صالح محمود اللهيبي، الطبعة اوولى، دار النهج للدراسات والن ر والتو يس، حلب، سورية، 

2005. 
 عانة المست يد ب ر  كتاب التوحيد، صالح ب  فو ا  ب  عبد از ال و ا ، الطبعة اوولى،  .29

 .م2002-هو123 سسة الرسالة، بيروت، مم 
ْعداق الحل اسسومي، يوسف القرلاو ، الطبعة اوولى، مكتبة وهبة للن ر والتو يس،  .26

 .م2000-هو 12 القاهرة، 
اسعو  العالمي لحقو  اسنسا ، هي ة اومم المتحدة، الطبعة اوولى، دار قرطاأ للن ر،  .27

 .م555 سوريا، 
والسياسية الكاملة، ن ار قباني، الطبعة اوولى، دار الهدى للن ر  اوعمال ال عرية والنثرية .28

 . م 200-هو120 والتو يس، سوريا، 
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، الطبعة اوولى، من ورات 93اوقليات اسسومية في ْوروبا، سيد عبد المجيد بكر، ص .25
 .م559 رابطة العالم اسسومي، جمهورية مصر العربية، 

رفعت فو   عبد المطلب، الطبعة الثانية، : عي، تحقي اوم، اسمام محمد ب  ادريأ ال اف .30
 .م550 هو0 1 دار الوفاق للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 

عمرو  هير ، الطبعة اوولى، دار : ْمريكا طليعة النحطاط، روجيه نارود ، تحقي  . 3
 .م2006ال رو  للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 

لسيف بي  الحقيقة والفتراق، نبيل لوقا بباوى، الطبعة اوولى، باوى انت ار اسسوم بحد ا .32
 .م2008للن ر، جمهورية مصر العربية، 

الطبعة الثالثة، الدار المصرية  عادل   ي ،: اسنسا  ذلك المجهول، ْلكسي كارل، ترجمة .33
 .م580 العامة للكتاب، جمهورية مصر العربية، 

فالل  يكر، الطبعة اوولى، ممسسة : سكأ، ترجمةردل الديمقراطية، نعوم ت وم: انظر .31
 .م553 عيبال للدراسات والن ر، 

ْبعاد ْوسباب ومآلت العدوا  اومريكي على ...محاولة لل هم... انظر، صدام الحلارات .39
اومة اسسومية، عبد الرا   مقر ، الطبعة اوولى، دار الكلمة، جمهورية مصر العربية، 

 .م2001-هو129 
الحركة اسسومية في المرحلة القادمة، يوسف القرلاو ، الطبعة الرابعة ع رة،  ْولويات .36

 .م557 -هو7 1 ممسسة الرسالة، بيروت، 
اسيما  والحياة، يوسف القرلاو ، الطبعة الثالثة، دار وهبة للن ر والتو يس، جمهورية مصر  .37

 .م555 العربية، 
العربية السعودية، الطبعة اوولى، ر اسة  دارة البحوث العلمية، هي ة كبار العلماق في المملكة  .38

 .هو123 البحوث العلمية واسفتاق، المملكة العربية السعودية، 
علي : البداية والنهاية، ْبو ال داق  سماعيل ب  عمر ب  كثير القر ي الدم قي، تحقي  .35

 .هو108 -م588 الطبعة اوولى، دار  حياق التراث العربي،   ير ،
بقيادة عبد الرحم  ال افقي،  وقي  ليل، الطبعة اوولى، دار ال كر المعاصر، بوط ال هداق  .10

 .م558 -هو8 1 بيروت، 
مجموعة مترجمي ، الطبعة ال امسة : البيا  ال يوعي، كارل ماركأ، فريديريك  نجل ، ترجمة . 1

 .م589 ع ر، دار الطليعة الجديدة، سوريا، 
 .م588 -هو108 اوولى، دار القلم، الكويت،  ، الطبعةعبد از درا النبأ العظيم،  محمد  .12
تاريخ اومم والملوك، ْبو جع ر محمد ب  جرير الطبر ، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية،  .13

 .هو107 بيروت، 
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تاريخ اومم والملوك، محمد ب  جرير الطبر  ْبو جع ر، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية،  .11
 .هو107 -م587 لبنا ، 

عالم المعرفة الطبعة اوولى، من ورات  ،دراسات العربية في فرنسا، محمد المقدادتاريخ ال .19
 .م552 ، الكويت ،(67 )

محمد ْبو ال لل  براهيم، : تاريخ الرسل والملوك،محمد ب  جرير الطبر  ْبو جع ر، تحقي  .16
 .م567 -هو387 الطبعة اوولى، دار المعارف للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 

الطبعة اوولى، دار ال رو ، جمهورية مصر  تاري نا الم تى عليه، يوسف القرلاو ، .17
 .هو129 -م2009العربية، 

عبد المالك  دراسة في التاريخ الجتماعي والّسياسي،... التب ير في منطقة ال ليج العربي .18
 .م582 الطبعة اوولى،  دار ال باب للن ر والترجمة والتو يس، الكويت،   لف الّتميمي،

التتار في التاريخ اسسلمي، محمود  لبي، الطبعة اوولى، دار وهبة للن ر والتو يس،  .15
 .م589 جمهورية مصر العربية، 

انتصار مطر : تحديد النسل في لوق الكتاب والسنة، رسالة دكتوراة م طوطة، الطالبة .90
لعليا، برنامج طار  الطوار ، جامعة الكويت، كلية الدراسات ا :الواوا ، ا راف الدكتور

 .م2007 -هو 128 الحديث ال ريف، 
نموذج تركيا وتونأ، يوسف القرلاو ، الطبعة ... التطرف العلماني في مواجهة اسسوم . 9

 .م2008الثالثة، دار ال رو ، جمهورية مصر العربية، 
، الطبعة اوولى، دار العتصام، 59صالتطور والثبات في تاريخ الب رية، محمد قطب،  .92

 .م588 -هو108  الكويت،
الت ريب ْ طر التحديات في وجه اسسوم، الطبعة الثانية، المجلأ اوعلى لل مو   .93

 .م566 اسسومية، جمهورية مصر العربية، 
الطبعة اوولى، دار رمية للن ر  محمد عناني،: ت طية اسسوم، ادوارد سعيد، ترجمة .91

 .م2009والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
 .و ، محمد متولي ال عراو ، الطبعة اوولى، دار ْ بار اليوم، دو  تاريخت سير ال عرا .99
حامد ْحمد الطاهر، دار ال جر للتراث، الطبعة : ت سير القره  العظيم، اب  كثير، تحقي  .96

 .هو132 -م2002اوولى، القاهرة، 
الكتب  الت سير الكبير ْو م اتيح ال يب، ف ر الدي  الرا   ال افعي، الطبعة اوولى، دار .97

 .م2000العلمية، بيروت، لبنا ، 
الطبعة اوولى،  ركة مكتبة ومطبعة مصط ى  ت سير المراني، ْحمد مصط ى المراني، .98

 .م588 -هو108 البابى الحلبي ْوولدع، مصر، 
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ت سير المنار، محمد ر يد ب  علي رلا، الطبعة الثانية، الهي ة المصرية العامة للكتاب،  .95
 .م550 مصر، 

وهبة ب  مصط ى ال حيلي، الطبعة . د: لمنير في العقيدة وال ريعة والمنهج، المملفالت سير ا .60
 .هو8 1 الثانية، دار ال كر المعاصر، سوريا، 

، الطبعة اوولى، دار 58 محمد عوامة، ص: تقريب التهذيب، اب  حجر العسقوني، تحقي  . 6
 هو109 الر يد، سوريا، 

المنصري ، عبد الرحم  ب  عبد از الصالح، التنصير ، تعري ه ْهدافه وسا له حسرات  .62
 م555 -هو120 الطبعة اوولى، دار الكتاب والسنة، المملكة العربية السعودية،

التنصير ، م هومه ْوهدافه ووسا له وسبل مواجهته، علي ب   براهيم الحمد النملة، الطبعة  .63
 .هو5 1 الثانية، المملكة العربية السعودية، 

، الطبعة هدافه ووسا له وسبل مواجهته، علي ب   براهيم الحمد النملةم هومه ْو:لتنصيرا .61
 .م2003-هو121 الثالثة، مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 

م هومه ْوهدافه ووسا له وسبل مواجهته، علي ب   براهيم الحمد النملة، الطبعة :لتنصيرا .69
 . ه121 الثالثة، مكتبة الملك فهد الوطنية ْثناق الن ر،

: جامس وحكام القره ، محمد ب  ْحمد ب  ْبي بكر ب  فر  القرطبي ْبو عبد از، تحقي ال .66
-هو123 ه ام سمير الب ار  الطبعة اوولى، دار عالم الكتب، المملكة العربية السعودية، 

 .م2003
 .وليد عبد اللطيف النصف، تصدر في الكويت: ر يأ مجلأ اسدارةجريدة القبأ الكويتية،  .67
 .محمد جمال الدي ، تصدر في القاهرة:و اليوسف، ر يأ مجلأ اسدارةجريدة ر  .68
فاطمة نصر، الطبعة : انتحار ْم است هاد، كريستوفر رويتر، ترجمة... جسد  سوحا .65

 .م2007الثانية، من ورات جمعية سطور، جمهورية مصر العربية، 
ى، ممسسة الرسالة، جهاد المسلمي  في الحروب الصليبية، فايد حماد عا ور، الطبعة اوول .70

 .م 58 -هو 10 بيروت، 
جيل العمالقة والقمم ال وامخ في لوق اسسوم، ْنور الجند ، الطبعة الثالثة، دار وهبة  . 7

 .م550 -هو0 1 للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
دار عاص ة سبتمبر والسوم العالمي، السيد ياسي ، الطبعة الثانية، ... الحرب الكونية الثالثة .72

 .م2003ميريت لمكتبة اوسرة، جمهورية مصر العربية، 
عدنا  : الج رافيا الجديدة للن اعات العالمية، مايكل كلير، ترجمة... الحروب على الموارد .73

 .م2002الطبعة اوولى، دار الكتاب العربي،  حس ،
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رية مصر الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس، جمهو  حصاد ال رور، محمد ال  الي، .71
 .م 55 و-ه  1 العربية، 

، الطبعة علي ب  نايف ال حود، الحلارة اسسومية بي  ْصالة المالي وهمال المستقبل .79
 .هو2000اوولى، دار الجيل، الرياض، 

، دار ال كر، سوريا، في عصر العولمة، محمود حسيناتالحلارة بي  الحوار والصرال  .76
 .م2008

جمة عادل  عيتر، الهي ة المصرية العامة للكتاب، حلارة العرب،  نوستاف لوبو ، تر  .77
 .م2000:  القاهرة

الحلارة التي تح ر ل،نسانية قبرها، روجيه نارود ، ترجمة ع ة .. ح ارو القبور .78
 .م2000صبحي،الطبعة الثالثة، دار ال رو ، 

 .م2000، دار ال رو ، القاهرة، بعة الثانيةطال، يالح  المر، محمد ال  ال .75
في اسسوم، جودة محمد عودة، الطبعة اوولى، دار ال ليلة، جمهورية مصر  حقو  الط ل .80

 .م555 -هو8 1 العربية، 
حقيقة القومية العربية، محمد ال  الي، الطبعة الثانية، دار نهلة مصر للن ر والتو يس،  . 8

 .م558 جمهورية مصر العربية، 
، يوسف القرلاو ، الطبعة سلسلة حتمية الحل اسسومي.. الحل اسسومي فريلة ولرورة .82

 .م 200-هو122 السادسة، مكتبة وهبة، جمهورية مصر العربية، 
سلسلة حتمية الحل اسسومي، يوسف ... الحلول المستوردة وكيف جن ت على ْمتنا .83

-هو3 1 القرلاو ، الطبعة ال امسة، مكتبة وهبة للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
 .م553 

 م588 ، دار الرسالة، دم  ، ، منصور صدقيرا  والمست رقي دراسات ع  الست  .81
سلسلة حتمية الحل اسسومي، يوسف ... الحلول المستوردة وكيف جنت على ْمتنا .89

-هو3 1 ، العربية مصرجمهورية القرلاو ، الطبعة ال امسة، مكتبة وهبة للن ر والتو يس، 
 .م553 

لمتنا عة، حس  وجيه، الطبعة اوولى، دار حوار الثقافات  دارة اوجندة والسيناريوهات ا .86
 .هو125 -م2008ال كر، سوريا، 

الطبعة الثانية، ممسسة الرسالة للن ر  ال صا ص العامة ل،سوم، يوسف القرلاو ، .87
 .م2000سوريا، -والتو يس، دم  

ال وصة في  صا ص العقيدة اسسومية، علي ب  نايف ال حود، الطبعة اوولى، بدو  دار  .88
 .م2005-هو130 مالي يا، ن ر، 
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الدولة في اسسوم،  الد محمد  الد، الطبعة اوولى، دار ثابت للن ر والتو يس، القاهرة،  .85
 .م 58 -هو 10 

لماذا؟، مار  ويلد ، الطبعة اوولى، دار الب ير للن ر .. رحلتي م  الكنيسة  لى المسجد .50
 .م569 والتو يس، جمهورية مصر العربية، 

ت سير القره  العظيم والسبس المثاني،  هاب الدي  محمود اب  عبداز رو  المعاني في  . 5
الحسيني اولوسي، الطبعة الثانية، دار  حيار التراث العربي، جمهورية مصر العربية، 

 .م588 -هو108 
 اد المعاد في هد   ير العباد، اب  القيم الجو ية، الطبعة اوولى، ممسسة الرسالة للن ر  .52

 هورية والتو يس، الجم
محمد ب  : تحقي ، ْبو عبد از محمد ب  ي يد ب  ماجة الربعي الق وينيسس  اب  ماجة،  .53

ناصر اولباني، الطبعة اوولى، مكتبة المعارف للن ر والتو يس، المملكة العربية السعودية، 
 .هو7 1 

حمد م: تحقي ، سليما  ب  او عث ب   سحا  ب  ب ير او د  السجستانيسن  ْبي داوود،  .51
ب  ناصر اولباني، الطبعة اوولى، مكتبة المعارف للن ر والتو يس، المملكة العربية 

 .هو7 1 السعودية، 
محمد ب  ناصر اولباني، الطبعة : سن  الترمذ ، محمد ب  عيسى ب  سورة الترمذ ، تحقي  .59

 .هو7 1 اوولى، مكتبة المعارف للن ر والتو يس، المملكة العربية السعودية، 
ن  الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، ْبو بكر ْحمد ب  الحسي  ب  علي البيهقي، الطبعة الس .56

 .ه311 ، الهند، مجلأ دا رة المعارف النظاميةاوولى، 
محمد ب  ناصر اولباني، : سن  النسا ي، ْبو عبد الرحم  ْحمد ب   عيب ب  علي، تحقي  .57

 .هو7 1 مملكة العربية السعودية، الطبعة اوولى، مكتبة المعارف للن ر والتو يس، ال
السيرة النبوية م  الطبقات الكبرى، اب  سعد، الطبعة اوولى، ال هراق ل،عوم العربي،  .58

 . هو105 -م585 جمهورية مصر العربية، 
جمل ثابت ومحمد محمود، : السيرة النبوية، ْبو محمد عبد المالك ب  ه ام المعافر ، تحقي  .55

 .هو5 1 -م558 ، العربية مصرجمهورية ديث، الطبعة الثانية، دار الح
 بهة انت ار اسسوم بالسيف عرض ونقد، فهد عبد القادر عبد از الهتار، رسالة  .00 

 .هو132 دكتوراة م طوطة، كلية التربية، جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، 
لن ر والتو يس، بيروت، ال  صية اسسومية، تقي الدي  النبهاني، دار اومة للطباعة وا . 0 

 .م2003لبنا ، 
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 ريعة اسسوم صالحة للتطبي  في كل  ما  ومكا ، يوسف القرلاو ، الطبعة  .02 
 .م557 -هو7 1 ، العربية مصرجمهورية ال امسة، مكتبة وهبة للن ر والتو يس، 

نحو وحدة فكرية للعاملي  ل،سوم، يوسف القرلاو ، الطبعة الثالثة، ..  مول اسسوم .03 
 .م2003-هو123 تبة وهبة، جمهورية مصر العربية، مك

 .589 ، دار اب  ر د، الطبعة اوولى ال ياطي ، دويستوفسكي، ترجمة سامي الدروبي .01 
، الطبعة اوولى، 23الصحوة اسسومية بي  الجمود والتطرف، يوسف القرلاو ، ص .09 

 . م 200-هو 12 دار ال رو ، 
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 . م557 للطباعة والن ر والتو يس، 
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 –ه 1 1 ،الطبعة الثانية ،  ، لبنا  عيب اورنموط، ممسسة الرسالة :البستي،تحقي  
 .م553 
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 .م 200
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ظوم م  ال رب، محمد ال  الي، الطبعة اوولى، دار نهلة مصر، جمهورية مصر  .6  
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 .م2003والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
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وفماد عبد المنعم ْحمد، الطبعة الثالثة، دار نهلة مصر، جمهورية مصر العربية، 
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 .هو121 -م2003مكتبة الص ا، جمهورية مصر العربية، 

ي  فني الرواية والدراية م  علم الت سير، اسمام ال وكاني، تحقي  فتح القدير الجامس ب .32 
عبد الرحم  ْبو عميرة، الطبعة اوولى، دار الوفاق للطباعة والن ر والتو يس، المنصورة، 

 . م551 مصر، 
فر  تدعي ل،سوم وموقف اسسوم منها، نالب ب  علي العواجي، الطبعة الرابعة،  .33 

 .م 200-هو122 ، المكتبة العصرية الذهبية
حسي  ال رو  اوساسية بي  النظام القتصاد  اسسومي والنظم القتصادية الولعية،  .31 

 .م550  حاتة، الطبعة اوولى، دار نهلة مصر، جمهورية مصر العربية، 
فقه الجهاد دراسة مقارنة وحكامه وفلس ته في لوق القره  والسنة، يوسف القرلاو  ،  .39 

 .هو130 -م2005وهبة، القاهرة،  الطبعة اوولى، مكتبة
فقه الجهاد، دراسة مقارنة وحكامه وفلس ته في لوق القره  والسنة،  يوسف القرلاو ،  .36 

 . م2005مكتبة وهبة، القاهرة، 
محمد ناصر الدي  اولباني، الطبعة اوولى، : فقه السيرة، ال يخ محمد ال  الي، تحقي  .37 

 .هو123 -م2002دار  حياق التراث العربي، لبنا ، 
، و الظاهرة الست راقية 0 3ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي للراو ، ص .38 

ْوثرها على الدراسات اسسومية ، سعيد عبد ال تا  عا ور، الطبعة الثالثة، من ورات مرك  
 .م559 دراسات العالم اسسومي، مالطا، 

او ، الطبعة اوولى، دار ال كر اسسومي في مواجهة ال كر ال ربي، فماد محس  الر  .35 
 .م2008المأمو ، المملكة اوردنية الها مية، 

ال كر العربي اسسومي، جهاد تقي صاد ، الطبعة اوولى، دار الر يد، العرا ،  .10 
 .م557 

ثوثية فقه اوحكام السلطانية رمية نقدية للتأصيل  ...في النظام السياسي اسسومي . 1 
الحمداو ، الطبعة الثالثة، دار نهلة مصر، القاهرة، والتطوير، عبد الكريم محمد مطيس 

 .م2003-هو121 
دمروا اسسوم ْبيدوا ْهله، جول العالم، الطبعة الثانية، دار ال كر : قادة ال رب يقولو   .12 

 .م  579  -هو  359 للن ر والتو يس، سوريا، 
: ب  تيمية، تحقي قاعدة م تصرة في قتال الك ار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد ك رهم، ا .13 

 .م2001 جمهورية مصر العربية، ،دار نهلة مصرعبد الع ي  هل ْحمد الطبعة اوولى، 
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القاموأ المحيط، مجد الدي  ال يرو  ْباد ، الطبعة الثانية، دار المعرفة، لبنا ،  .11 
، الطبعة 336م، وم تار الصحا ، محمد ب  ْبي بكر ب  عبد القادر الرا  ، ص 2007

 .م2009المعرفة، لبنا ، اوولى، دار 
قذا ف الح ، محمد ال  الي، الطبعة الثانية، دار ال رو  للن ر والتو يس، جمهورية  .19 

 .م2000-هو120 مصر العربية، 
قصة الحلارة، ن أة حلارة ال ر  اودنى، ول ديورانت، ترجمة  كي نجيب محمود،  .16 

 .588 دار الجيل، 
ا  ال طيب، الطبعة اوولى، دار بره: قصص ع  ليني ، اسكندر كونونوف، ترجمة .17 

 .م581 رادونا، التحاد السوفيتي، 
قراقة في ال ل يات ال كرية والسياسية،  باب مروا  الحمد، ... قواني  حظر النقاب .18 

 .م2008الطبعة اوولى، دار الر يد للن ر والتو يس، ب داد، 
للن ر والتو يس، الطبعة اوولى، دار الجيل  ،القومية، س ر ب  عبد الرحم  الحوالي .15 

 .م550 -هو0 1 المملكة العربية السعودية، 
حسام الدي   لور، الطبعة : قيمنا المهددة ْ مة ْمريكا او وقية، جيمي كارتر، ترجمة .90 

 .اوولى، دار ْأ بي هر، بدو  تاريخ
قيمنا المهددة، ْ مة ْمريكا او وقية، جيمي كارتر، ترجمة حسام الدي   لور، سبر  . 9 

 .م2009ن ر،  يجنسي لل
محمد حس  محمد حس  : الكافي فقه اسمام ْحمد ب  حنبل، اب  قدامة المقدسي، تحقي  .92 

اسماعيل ال افعي ْوحمد محروأ جع ر، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، لبنا ، 
 .هو 12 -م 200

الكافي في فقه اسمام ْحمد ب  حنبل، اب  قدامة المقدسي، تحقي  محمد حس  ال افعي،  .93 
 .م 200لطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، لبنا ، ا
، الطبعة اوولى، عماد السيد محمد  سماعيل ال ربينى، كتابات ْعداق اسسوم ومناق تها .91 

 . م2002-القاهرة، هو122 دار الكتب المصرية، 
 اهد على العصر، تاريخ : الكراهية والعنصرية لد اسسوم في ال رب، برنامج .99 

-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8FE17222.م0 8/08/20 :الحلقة
D5F3-4ECC-A4F4-F38D70 

 96. http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=6438&SecID=2  موقس
 ْ وا  ْ  لي 
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، العربية مصرجمهورية لسا  العرب، اب  منظور، الطبعة اوولى، دار الحديث،  .97 
 .م2003-هو123 

محمد : ف قر  م  البحث ع  الحقيقة، روجيه نارود ، ترجمة، نص...لماذا ْسلمت .98 
 .م562 عثما  ال  ت، الطبعة اوولى، مكتبة القره  للطبس والن ر والتو يس، 

لماذا تأ ر المسلمو  وتقدم نيرهم،  كيب ْرسو ، الطبعة اوولى، دار مكتبة الحياة،  .95 
 .م510 القاهرة، 

م  ب  صايل السلمي، الطبعة اوولى، دار الكتب الليبرالية ن أتها ومجالتها، عبد الرح .60 
 .م  20-هو132 العلمية، لبنا ، 

الطبعة السابعة، مكتبة  ماذا  سر العالم م  انحطاط المسلمي ، ْبو الحس  الندو ، . 6 
 .م588 -هو108 اسيما ، المنصورة، 

عة المب رو  والمست رقو  في موق هم م  اسسوم، محمد البهي، الطبعة اوولى، مطب .62 
 .م578 ، العربية مصرجمهورية او هر للن ر، 

مجموعة الرسا ل، حس  البنا، الطبعة العا رة، دار الدعوة، جمهورية مصر العربية،  .63 
 .م580 -هو100 

مجموعة ال تاوى، تقي الدي  ْحمد ب  تيمية، ت ريج عامر الج ار ْونور البا ، الطبعة  .61 
 .م557 ، المنصورة، مصر، اوولى، دار الوفاق للطباعة والن ر والتو يس

مجموعة فتاوى  يخ اسسوم،  تقي الدي  ْبو العباأ ْحمد ب  عبد الحليم ب  تيمية  .69 
ْنور البا  وعامر الج ار،  الطبعة الثانية،  دار الوفاق للن ر والتو يس، : الحراني، تحقي 

 .م2009-هو126 جمهورية مصر العربية، 
 ، اب  با ، الطبعة الثانية، دار المكتب مجموعة فتاوى ومقالت وفتاوى لب  با .66 

 .م587 -هو107 اسسومي، 
الطبعة الثانية، معهد الدراسات العربية،  ي،محالرات في الستعمار، مصط ى ال هاب .67 

 .م579 القاهرة، 
، الطبعة اوولى، دار القلم، الكويت، الكريم، محمد عبد از درا مد ل  لى القره   .68 

 .م588 -هو108 
ية معاصرة، محمد قطب، الطبعة الثانية، دار ال رو  للن ر والتو يس، مذاهب فكر  .65 

 .م553 -هو3 1 جمهورية مصر العربية، 
الطبعة اوولى، دار ال كر  المْرة والدي  واو و ، نوال السعداو  وهبة رموف ع ت، .70 

 . م2000-هو 12 المعاصر، بيروت،
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لمعارف للن ر والتو يس، جمهورية المْرة وال ربة، نوال سعداو ، الطبعة اوولى، دار ا . 7 
 .م558 مصر العربية، 

مستقبل اسسوم  ارج ْرله، محمد ال  الي، الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر  .72 
 .م558 -هو8 1 والتو يس، القاهرة، 

محمد ناصر الدي  : م كاة المصابيح، محمد ب  عبد از ال طيب التبري  ، تحقي  .73 
 .م589 -هو109 ر المكتب اسسومي، اولباني، الطبعة اوولى، دا

عبد الحليم محمود ْوبو بكر : الم كلة او وقية وال وس ة، ْندريه كريسو ، ترجمة .71 
 .م575 -هو355 ذكرى، الطبعة اوولى، مطبعة دار ال عب، مصر، 

، الطبعة اوولى، دار 3 التاريخ واآلثار والنتا ج، سمير قسيما، ص... م كلة السكا  .79 
 .م559 والتو يس، الج ا ر،   كريا للن ر

 -المصّور في التاريخ،   ي  جحا، منير البعلبكي، بهيج عثما ، دار العلم للمويي   .76 
 .م555 بيروت، الطبعة التاسعة،  

محمد عبد از النمر عثما  : معالم التن يل، ْبو محمد الحسي  ب  مسعود الب و ، تحقي  .77 
الرابعة، دار طيبة للن ر والتو يس،  المملكة مسلم الحرش، الطبعة  جمعة لميرية وسليما 

 .هو7 1 -م557 العربية السعودية، 
معالم في الطري ، سيد قطب، الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس، القاهرة،  .78 

 .م550 
موسوعة تراجم و هر ْعوم العرب واوجانب القدامى والمحدثي  )معجم ْعوم المورد  .75 

، منير البعلبكي، الطبعة اوولى، دار العلم للمويي ، لبنا ، (وردمستقاة م  موسوعة الم
 . م582 

معجم المصطلحات وال واهد وال لس ية، جول الدي  سعيد، الطبعة اوولى، دار الجنوب  .80 
 .م560 للن ر والتو يس، تونأ، 

معركة اسسوم والْرسمالية، سيد قطب، الطبعة اوولى، دار ال رو  للن ر والتو يس،  . 8 
 .م585 القاهرة، 

معركة الثوابت بي  اسسوم والليبرالية، عبد الع ي  مصط ى كامل، الطبعة ال امسة،  .82 
 .م2008-هو125 من ورات مجلة البيا ، المملكة العربية السعودية، 

عبد از : الم ني، موف  الدي  ْبي عبد از محمد ب  ْحمد ب  محمد ب  قدامة، تحقي  .83 
عبد ال تا  الحلو، الطبعة الثانية، دار عالم الكتب، المملكة العربية ب  عبد المحس  التركي و 

 .م557  -هو7 1 السعودية، 
 .، الطبعة اوولى، الدار مجهولةعلي ب  نايف ال حود ،الم صل في ْحكام الهجرة .81 
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م  ْجل صحوة را دة تجدد الدي  وتنهض بالدنيا، يوسف القرلاو ، الطبعة اوولى،  .89 
 .م 200-هو 12 التو يس، جمهورية مصر العربية، دار ال رو  للن ر و 

، الطبعة مجموعة م  العلماق. مناهج المست رقي  في الدراسات العربية اسسومية .86 
 .م589 -هو109 اوولى، مكتبة التربية العربية، الرياض، 

مناهج المست رقي  في الدراسات العربية اسسومية، كتاب صادر ع  المنظمة العربية  .87 
 .م589 ، الطبعة اوولى، تونأ، وموالثقافة والعلللتربية 

منظمات المجتمس المدني الن أة اآلليات ْودوات العمل وتحقي  اوهداف، محمد ال اتح  .88 
عبد الوهاب العتيبي، الطبعة اوولى، من ورات ملتقى المْرة للتدريب والبحوث، اليم ، 

 .م555 
نة والجماعة، عثما  ب  علي حس ، منهج الستدلل على مسا ل العتقاد عند ْهل الس .85 

 .م553 -هو3 1 الطبعة الثانية، مكتبة الر يد، الرياض، 
 مصرجمهورية مواطنو  ل ذميو ، فهمي هويد ، الطبعة الرابعة، دار ال رو ،  .50 

 .هو126 -م2009، العربية
موت ال رب، ْثر ال ي و ة والسكا  وموتهم ون وات المهاجري  على ال رب، باتريك  . 5 

محمد محمود التوبة، الطبعة اوولى، مكتبة العبيكا ، المملكة العربية :وكان ، ترجمةب. جيه
 .م2009-هو129 السعودية، 

نح  واسرهاب، محمود عبد از، الطبعة اوولى، دار نهلة مصر للن ر والتو يس،  .52 
 .م2008جمهورية مصر العربية، 

  للن ر والتو يس، القاهرة، نح  وال رب، يوسف القرلاو ، الطبعة اوولى، دار ال رو  .53 
 .م558 هو8 1 

الن عة الستعو ية في ال كر ال ربي، محمد عواض ه ايمة، الطبعة اوولى، دار الرسالة  .51 
 .م0 20للن ر والتو يس، سوريا، 

الطبعة الرابعة، دار ال كر، سوريا،   ،نظام اسسوم الحكم والدولة، محمد المبارك .59 
 .م 58 -هو 10 

وهبة ال حيلي، الطبعة الثانية، دار قتيبة للطباعة والن ر والتو يس، بيروت، نظام اسسوم،  .56 
 .م553 -هو3 1 

نظام الحكم في اسسوم، تقي الدي  النبهاني وعبد القديم  لوم، الطبعة السادسة،  .57 
 .م2002-هو122 من ورات ح ب التحرير، 

الثالثة ع ر، دار وهبة  نقد القومية العربية في لوق اسسوم والواقس، اب  با ، الطبعة .58 
 .م556 -هو6 1 للن ر والتو يس، جمهورية مصر العربية، 
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النهاية في نريب الحديث واآلثار، ع  الدي  ْبي الحس  علي ب  محمد ب  عبد الكريم  .55 
-هو108 دار الكتب العلمية،  الطبعة اوولى، ،عبد الحميد هنداو : الج ر ، تحقي 

 .م588 
و بار م  ْحاديث سيد او يار، محمد ب  علي ب  محمد نيل اووطار  ر  منتقى ا .200

عصام الدي  الصبابطي، الطبعة اوولى، دار الحديث، جمهورية مصر : ال وكاني، تحقي 
 . هو 12 -م2000العربية، 

هل نح  مسلمو ، محمد قطب، الطبعة الثالثة، دار ال رو  للن ر والتو يس، جمهورية  . 20
 .م578 -هو358 مصر العربية، 

 .م559 وم داعية، محمد ال  الي، الطبعة اوولى، دار الكتب العلمية، لبنا ، هم .202
الطبعة الجديدة، الدار العالمية للتجليد،  واقعنا المعاصر وال  و ال كر ، صالح الرقب، .203

 .م0 20-هو 13 
ْوولال نير المسلمي  في الدولة اسسومية مقاربة تأصيلية، ْبو الحس  السماني،  .201

 .م2009-هو126 ، المرك  العالمي للدراسات والبحوث، ال رطوم، الطبعة اوولى
الطبعة اوولى، دار الوفاق، المملكة  الوسطية في لوق القره ، ناصر سليما  العمر، .209

 .م2007العربية السعودية، 
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 فهري الموضوعات: خامس ا
 

 الصفح  الموضوع

 دإهداء
 هو المقدم 
  إلسالم والغربالعالق  بين ا: تمهيد

 تعريف ونشأ  الخوف الغربي من اإلسالم :المطلب األول

 2 التعريف بال وف ال ربي م  اسسوم: ْوًل 

 7ن أة وتاريخ ال وف ال ربي م  اسسوم: ثانًيا

 1  العالق  بين اإلسالم والغرب:المطلب الثاني
 8  العوقة بي  اسسوم وال رب وف  التصور القرهني: ْولً 
 23العوقة بي  اسسوم عبر التاريخ: ثانياً 

 21العوقة بي  اسسوم وال رب وف  الواقس المعاصر: ثالثاً 

 الدوافع الغربي  للخوف من اإلسالم: الفصل األول


33 

 51 .األسباب والدوافع بالنير لذاتي  اإلسالم وخصائصه :المبحث األول

 56ربانية اسسوم: طلب اوولالم

  32واقعية اسسوم: طلب الثانيالم

 33  وسطية اسسوم:المطلب الثالث

  67 مول اسسوم: المطلب الرابس

 موافقة اسسوم لل طرة: المطلب ال امأ

 األسباب والدوافع الغربي  للخوف من اإلسالم: المبحث الثاني


 78 

 80  .ب الصليبيةاسرث التاري ي م  القرو  الوسطى والحرو : اوول طلبالم

 60  .لصحوة اسسوميةا :نيالثا طلبالم
  التمدد اسسومي في ال رب :ثالثال طلبالم
 80  .ال دياد السكاني للمسلمي  :رابسال طلبالم

 60  .الجهاد في سبيل از: المطلب ال امأ
  ملخص البحث
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 األساليب الغربي  العدائي  ضد اإلسالم: الثاني فصلال
 

 78 

 80  األساليب العدائي  التقليدي : األول مبحثلا

 60  الست را : اوول طلبالم
  الستعمار:الثاني طلبالم
 80  الت ريب:الثالث طلبالم

 60  .المذاهب ال كرية المعاصرة: الرابس طلبالم
  األساليب الغربي  العدائي  المستجد :الثاني مبحثال
 80  دنيممسسات المجتمس الم:اوول طلبالم

 60  عموق الدا ل ْوجراق ال رب:الثاني طلبالم
  محاربة الحركات اسسومية: ثالثال طلبالم
 80  المصطلحات الموهمةو   اعة التهامات والفتراقات : رابسال طلبالم

 60  آثار ومستقبل خوف الغرب من اإلسالم: الفصل الثالث

  .آثار خوف الغرب من اإلسالم: المبحث األول
 80  منس اسسوم م  النت ار والتمدد: المطلب اوول
 60  .الحلارات بي  التصادم والحوار: المطلب الثاني

  مستقبل خوف الغرب من اإلسالم: المبحث الثاني

 80  مستقبل العوقة بي  ال رب واسسوم: المطلب اوول

 60  مواجهة م طط ال رب في الت ويف م  اسسوم: المطلب الثاني
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 :ملخص البحث
 :بسم از، والحمد ز، والصوة والسوم على رسول از، ْما بعد

فهوووذا بحوووثد درسووونا  ولوووه مولووووعًا مووو  ْكثووور الموالووويس المعاصووورة ْهميوووًة، وهوووو  ووووف 
 .ْسبابه ونتا جه وهثارع: ال رب م  اسسوم

المعبورة عنوه، ومو  ثوم بدراسة ن أة ال ووف ال ربوي مو  اسسووم، ْوهوم المصوطلحات  وهو يبدْ
يظهوور طبيعووة العوقووة بووي  اسسوووم وال وورب وفوو  التصووور القرهنووي، ووفوو  العوقووة التاري يووة، 

 .وم  ثم وف  العوقة المعاصرة
اوسباب القديمة والحديثة منها، ثم يبي  ْهم اوسباب التي تجعل ال رب ي  ى م  اسسوم،  

 .اسعوم في ت ويه صورة اسسوم دور وم  ثم
ثم يبي  طبيعة الم اوف ال ربية، فم  هذع الم اوف ما ينبس م  طبيعوة اسسووم و صا صوه 
الذاتيووة، مثوول اسقنووال العقلووي وال كوور  ل،سوووم، والجانووب الروحووي الووذ  يعوواني منووه المووواط  

 .ال ربي ْيما معاناة
، مثوول وينوواقش البحووث جملووة موو  ال ووبه التووي يحوواول ال وورب ترويجهووا لت ووويه صووورة اسسوووم

 .قلية المْرة واوقليات الدينية، وكو  اسسوم دي   رهابي دمو 
منهوا، ْو  هوذع التهاموات هوي ويبي  البحث تهافت هوذع التهاموات، ويبوي  ْ  اسسووم بور ق 

 .ما يحاول ال رب ت ويه صورة اسسوم م   وله
عوقووة المسووتقبلية بووي  ويبووي  البحووث هثووار ال وووف ال ربووي موو  اسسوووم، وموو  ثووم يقووارب طبيعووة ال

 .ال رب واسسوم، ودور الحكام والعلماق في مواجهة الم ططات ال ربية
Abastract 

In the name of Allah, we glorify him; we ask Him for His assistance and 
beseech His forgiveness.  We believe in Him, and in Him we place our 
confidence. We believe that Allah is One and he has no partner and 

Mohamad his Prophet and slaveThis study approaches one of the most 
important subjects at the current time. It is the reasons of the west afear 

from Islam.  
It starts with studying the relationships between the Islam and the west 
along the old history until these days. 
Then it study the Islam nature which the western afearance reasons. 
After that it clarify the role of the western meadia in drawing the wrong 
picture for islam. 
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Finally the study research of scientists and rulers role.      
 


