سلسلت مشكالث الشببة
(الكتبة الثبلث)

مشكلت الغلى يف الديه عىد لشببة
وكيف عبجلهب اإلسالم ؟
أ.د /أمحد عبد اهلبدي شبهني
أستبذ الدعىة ومقبروت األديبن يف جبمعت األزهر
وعضى هيئت كببر علمبء اجلمعيت الشرعيت الرئيسيت ببلقبهرة.
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مشؽؾي افغؾق ذم افديـ ظـد افشٌوب وـقػ ظوجلفو اإلشالم؟.

قال رشول اهلل :
الدين أحدٌ إال غؾ َبه ،فسدِّ دوا وقاربوا،
لدين ُيرس ،ولن ُيشا َّد
َ
إن ا َ
ٍ
وأبرشوا ،واشتعقـوا بالغدو ِة والرو ِ
ويشء من الدُّ َْْل ِة.
حة
َّ ْ
َ
الحديث أخرجو اإلمام البخاري في كتاب اإليمان  .)39( 16/1عن أبي ىريرة.

مشؽؾة الغؾو يف الدين ظـد الشباب وكقف ظاْلفا اإلشالم ؟.
رقم اإليداع  0222/ 66711بدار الؽتب ادرصية.
الطبعة األوىل /شـة 6206هـ 0222 -م.

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.

3
مقدمة

إن طوهرة افغؾق ذم افديـ أو افتطرف ،تعد مـ أهؿ ادشؽالت اخلطريرة افتريل يشريؽق
مـفو افعومل اإلشالمل بلهه.
وفؼد بوتً هذه ادشؽؾي تشغؾ بول افغقورى ظريذ هريذه إمريي ،مريـ افعؾريا ء وافريدظوة
وادػؽريـ ،بؾ صغؾً افرأي افعوم ،وـثر اجلدل حقهلو ،وخوض ؾقفو مـ حيًريـقن ومريـ
ٓ حيًـقن ،وأصٌحً هريذه افؽؾؿريي ملريطؾحو صريوععو ظريذ أفًريـي افـريوس ،ذم وشريوعؾ
اإلظالم ادرعقي وادًؿقظي.
ومـ افعجقى أن ملطؾح افتطرف اشتعؿؾ أول مو اشتعؿؾ ذم إهاعقؾ ،ظـدمو بريدأ
افشٌوب ادًؾؿ ادتديـ ذم إرض ادحتؾريي يعريقد إػ جريذوره اإلشريالمقي ،ويريرؾض ـريؾ
افتلقرات افتل أهدرت ؿضقتف ،وؿذؾً هبو إػ ادػووووت افتل مل تضع حال دشؽؾتف.
وممو يزيد هذه ادشؽؾي حدة وتعؼدا :أن هلو أشٌوبو ـثرة ومتـقظي ،مـفو مريو هريق طريوهر
ومـفو مو هق خػل ،ؾؿـ هذه إشٌوب مو هريق ديـريل ،ومريو هريق شريقود ،ومـفريو مريو هريق
اجتاظل ،ومو هق اؿتلودي ،ومـفو مو هق كػز ،ومو هق ؾؽري ،ومو هق خؾقط مريـ هريذا
ـؾف أو بعضف.
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وتتؽون هذه الدراشة من شتة مباحث:
ادبحــــــث األول :حتديد مػفقم افغؾريق وافتطريرف ،وادعـريك افريذي تريدور حقفريف
افدراشي.
ادبحث الثــــاين :إشٌوب افرعقًي دشؽؾي افتطرف.
ادبحث الثــــالث :مظوهر افتطرف ذم افديـ.
ادبحث الرابـــع :مـ أهؿ افؼضويو افتل يظفر ؾقفو افتطرف (تغقر ادـؽر).
ادبحث اخلــامس :آثور افتطرف ظذ افػرد و ادجتؿع.
ادبحث السادس :ظالج اإلشالم دشؽؾي افتطرف ذم افديـ.


أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.
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ادبحث األول

حتديد مػفوم التطرف واأللػاظ الؼريبة مـه.

بغ يدي افتعرف ظذ هذه ادشؽؾي وأشٌوهبو ومظوهرهريو وآثورهريو ،وافًريٌقؾ إؿريقم
فعالجفو ،أرى أكف مـ افيوري حتديد ادؼلريقد مريـ افتطريرف ذم افؾغريي وآصريطالح،
وحتديد ادعـك افذي يدور ظؾقف افٌحٌ.
افتطرف ذم افؾغي معـوه :افقؿريقف ذم افطريرف ،جريو ء ذم خمتريور افلريحوح( :افطريرف:
افـوحقي وافطوعػي مـ افق ء) ( .)1وذم فًون افعرب( :ضرف ـؾ ر ء مـتفوه) (.)2
وذم ادعجؿ افقشقط( :تطرف :أتك افطرف ،ويؼول تطرؾً افشؿس :دكً فؾغروب،
وتطرف مـف :أي تـحك ،وتطرف ذم ـذا ،أي :دمووز حد آظتدال ،وتطرف افق ء أخريذ
مـ أضراؾف) (.)3
ؾؽؾ مـ خرج ظـ حد افقشطقي وآظتدال وجريـح إػ افطريرف شريقا ء ـريون جوكريى
اإلؾراط وافغؾق أو جوكى افتػريط وافتًقى ؾفق متطرف.


( )1مختار الصحاح صـ.393
( )2لسان العرب صـ.217/9
( )3المعجم الوسيط صـ.575/2
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تعريػ افتطرف ذم آصطالح( :هق جمووزة آظتدال ذم افًريؾقك ؾؽريرا وظؿريال أو
هق اخلروج ظـ ضريؼ اجلودة وافلقاب ذم ؾفؿ افديـ ،وتؾؼل ذاععف وافعؿؾ بف) (.)1
وادؼلقد مـ افتطرف افذي يدور ظؾقف احلديٌ ذم هذا افٌحٌ هق تطريرف اإلؾريراط
وافغؾق ذم أدا ء افعٌودات ،وملودرة آرا ء أخريـ ذم ادًوعؾ آجتفوديي ،ودمووز احلدود
افؼظقي ذم اإلكؽور ظذ ادخوفػ.
وظذ هذا ادعـك فقس آفتزام بًــ اإلشالم وآدابف مـ شريات افتطريرف ـريا يريزظؿ
ادغروقن ،وافتطرف هبذا ادعـك آصطالحل افًوبؼ يًووى افغؾق وافتشدد وافتـطع.
وؿد جو ء افتحذير مـ هذا ـؾف ذم سيح افؼريرآن افؽريريؿ ،وافًريـي افـٌقيريي ادطفريرة،
وأؿقال افًؾػ افلوفح مـ ظؾا ء إمي.


( )1التطــرل الييــودي تاريخــو أس ـ ا و علماتــوص عبــد ال ار ــي
1413ىـ1993/م.

صـ ـ 7مكت ــل التوعيــل اإلســلميل /ا ول ـ

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.
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ادبحث الثاين

األشباب الرئقسة دشؽؾة التطرف يف الدين.

( )6الػفم الظاهري لـصوص الؼرآن الؽريم والسـة الـبوية.
( )0اْلفل بؿؼاصد الرشيعة اإلشالمقة.
( )6ظدم ادعرفة بالتاريخ ،والسـن اإلهلقة.
( )2أخذ العؾم من الؽتب ،دون الرجوع إىل العؾامء.
( )5الؾجوء إىل العـف يف مواجفة التطرف.

( )6الػفم الظاهري لـصوص الؼرآن والسـة:
افؼرآن افؽريؿ هق ادلدر إول فؾتؼيع ،وهق ـا ؿول اإلمريوم افشريوضٌل رمحريف ا :
(ـذ افؼيعي ،وظؿدة ادؾي ،ويـٌقع احلؽؿي ،وآيي افرشوفي ،وكقر إبلور وافٌلوعر ،وٓ
ضريؼ إػ ا  شقاه ،وٓ كجوة بغره ،وٓ متًؽ بق ء خيوفػف ،وهذا ـؾريف ٓ حيتريوج إػ
تؼرير أو اشتدٓلٕ ،كف معؾقم مـ ديـ إمي.
وإذا ـون ـذفؽ فزم رضورة دـ رام آضالع ظذ ـؾقوت افؼيعي ،وضؿريع ذم إدراك
مؼوصدهو ،وافؾحوق بلهؾفو ،أن يتخذه شؿره وأكقًف ،وأن جيعؾف جؾقًف ظذ مرير إيريوم
وافؾقويل ،كظرا وظؿال ٓ ،اؿتلريورا ظريذ أحريدهو ،ؾققصريؽ أن يػريقز بوفٌغقريي ،وأن يظػرير
بوفطؾٌي ،وجيد كػًف مـ افًوبؼغ وذم افرظقؾ إول) (.)1
( )1الموافقات لإلمام الشاطبي  246/3ط /المط عل التجاريل.

8

مشؽؾي افغؾق ذم افديـ ظـد افشٌوب وـقػ ظوجلفو اإلشالم؟.

وإذا ـون افؼرآن افؽريؿ هق ـع افؼيعي ـا شٌؼ ،ؾالبد مـ ؾفريؿ أفػوطريف ومعوكقريف-
وخوصي آيوت إحؽوم -دـ يعؿؾ ذم جمول افدظقة واإلؾتو ء.
وإن افؼورئ ٔي افؼرآن افؽريؿ -وخوصي افتل تدور حقل إحؽوم افؼظقي -جيريد
بعضفو واوحو ٓ حيتوج إػ بقون وإيضوح ،وذفؽ مثؾ آيي افديـ ذم شقرة افٌؼرة ،وآيريوت
حد افؼذف وادالظـي ذم شقرة افـقر وؽرهو.
وبعض آي افؼرآن افؽريؿ ادتعؾؼي بوٕحؽوم افتؼيعقي ،حيتوج إػ إيضوح وبقون :ـلن
يؽقن افؾػظ جمؿال ،ؾقحتريوج إػ تػلريقؾ ،أو ؾقريف خػريو ء ؾقحتريوج إػ تػًرير ،أو مطؾؼريو
ؾقحتوج إػ تؼققد ،وهؽذا ،...وذفؽ مثؾ آيي افنؿي ذم ؿقفف تعوػ :ﭽ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ (.)1
ؾؤيي جمؿؾي مل تٌغ حد اجلز ء افريذي يؼطريع ،وٓ ذط افؼطريع ،وٓ افـلريوب افريذي
يؼطع بف ،وؿد تؽػؾً افًـي افـٌقيي بٌقون ذفؽ ـؾف.
وافؼرآن افؽريؿ بحر زاخر ٓ ،خيقض ؾقف أحد دون مرصريد يلخريذ بقريده :فقػنري فريف
مٌفؿ أيوت وجمؿؾفو ،ؾؿـ أراد افعؾؿ بوفؼرآن افؽريؿٓ ،بد فف مـ معرؾف ظؾقمف ،وهل:
ظؾؿ أشٌوب افـزول ،وظؾؿ افـوشري وادـًريقخ ،ومعرؾريي افعريوم واخلريوص ،ومعرؾريي
افـص افظوهر وحلـ اخلطوب وؾحقاه ومػفقمف ،وادحؽؿ وادتشوبف ،واحلؼقؼريي وادجريوز،
وٓريى أن ـثرا مـ افشٌوب حغ جفؾ هذه افعؾقم اهلومي ،واؿريتحؿ محريك افؼريرآن دون

( )1سورة المائدة اآليل (.)38

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.
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أدوات هذا افعؾؿ ؾجـح بـػًف إػ افتطريرف ذم افػفريؿ ،ؾظفرير ذم ادجتؿريع مريـ يتؿًريؽ
بظوهر أيي دون أن يؼػ ظذ ؾحقاهو ومغزاهو.
وفؼد وؿع بعض ادغوفغ ذم هذا إمر :كظرا فؼؾي ؾفؿفؿ ،وكؼص بضوظتفؿ :ؾـظريروا
إػ افـلقص وحدهو دون افـظر ؾقا حيقطفو أو يؼقدهو مـ كلريقص أخريرى :ؾقؿعريقا ذم
افتطرف.
وإػ جوكى اجلفؾ بوفؼرآن افؽريؿ وظؾقمف ـون اجلفؾ بوفًـي افـٌقيي وظؾقمفو.
ؾوفًـي :هل ادلدر افثوين فؾتؼيع ،وهلو مريـ إيقريي مريو ٕحؽريوم افؼريرآن افؽريريؿ،
وافقفو يرجع افػؼقف وافداظقي ذم اشتـٌوط إحؽوم ومريـ يًريٌح ذم بحرير افًريـي ومل يؽريـ
شٌوحو موهرا ظودو بوفًـي وظؾقمفو ادتشعٌي ؾًقف تتؼوذؾف إمقاج وربا ابتؾعف افقؿ دون
أن يلؾ إػ افشوضئ ادـشقد.
وظؾقم افًـي ـثرة مـفو ظؾؿ دراشي احلديٌ ،وظؾؿ اجلرح وافتعديؾ ،وظؾؿ افرجول
وظؾؿ أشٌوب ورود احلديٌ وافؼرآن وؿوكقن وافتعورض وافسجقح بغ افـلقص.
وؿد كشل ظـ اجلفؾ بوفًـي افـٌقيي وظؾقمفو افغؾق افتطرف ،ؾقؿريع بعريض ادغريوفغ ذم
هذا أمر ؾحػظقا بعضو مـ إحوديٌ ومل يدرـقا ؾؼففريو وٓ درجتفريو وربريا أؾتريقا هبريو
وهؿ فقًقا أهال فؾػتقى وؽوبً ظـفؿ بعض إحوديٌ ذم ادًلفي افقاحريدة وافتريل مريـ
صلهنو أن تغقر احلؽؿ ذم ادًلفي افقاحدة.
وؿد كٌف إموم فشوضٌل رمحي ا ظذ خطقرة هذا افلـػ مـريي افـريوس ؾؼريول بلريدد
بقون أشٌوب آبتداع وآختالف ادذمقم ادمدى إػ تػرق أمريي صريقعو ،وجعريؾ بوشريفو
بقـفو صديد( :أن يعتؼد اإلكًون ذم كػًف أو يعتؼد ؾقف أكف مريـ أهريؾ افعؾريؿ وآجتفريود ذم
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افديـ ومل يٌؾغ تؾؽ افدرجي ؾقعؿؾ ظذ ذفؽ ذم جزئ وؾرع مـ افػروع وتريورة يؽريقن ذم
ـؾ وأصؾ مـ أصقل افديـ وـؾ مـ إصقل آظتؼوديريي أو إصريقل افعؾؿقريي ،ؾتريورة
أخذ بٌعض جزيئوت افؼيعي ذم هدم ـؾقوهتو حتك يلر مـفو مو طفر فف بريودي رأيريف مريـ
ؽر أحوضف بؿعوكقفو وٓ رشقخ ذم ؾفؿ مؼوصدهو ،وهذا هق ادٌتدع.
وظؾقف كٌف احلديٌ افلحقح أكف  ؿول" :ال يؼـب
الـاس ،ولؽن يؼبضه بؼب

اهلل العؾـم اكتزاظـا يـتزظـه مـن

العؾامء ،حتى إذا مل يبـ ظادـا ،اختـذ الــاس رؤشـا جفـاال،

فسئؾوا فلفتوا بغر ظؾم ،فضؾوا وأضؾوا"(.)1
ؿول بعض أهؾ افعؾؿ تؼدير هذا احلديٌ يدل ظذ أكف ٓ يمتك افـريوس ؿريط مريـ ؿٌريؾ
ظؾاعفؿ ،وإكا يمتقن مـ ؿٌؾ أكف إذا موت ظؾاؤهؿ أؾتك مـ فقس بعومل ،ؾقمتك افـوس مـ
ؿٌؾف ،وؿد سف هذا ادعـك تكيػو
ؾؼقؾ :مو خون أمغ ؿط ،وفؽـ أؤمتـ ؽر أمغ ؾخون ،ؿول :وكحريـ كؼريقل مريو أبتريدع
ظومل ؿط ،وفؽـ اشتػتك مـ فقس بعومل.
ؿول موفؽ بـ أكس (بؽك ربقعف يقمو بؽو ء صديدا ،ؾؼقؾ فف:ملقٌي كزفً بؽ؟ ؾؼريول:
ٓ وفؽـ اشتػتك مـ ٓ ظؾؿ ظـده).
ومـ أمثؾي ذفؽ( :مًلفي اإلزار) افتل ـثر ؾقفو اجلدل بغ ادتشدديـ وؽرهؿ.
ؾودتشددون يلخذون بوٕحوديٌ افتل دمعؾ ادًريٌؾ إزاره ذم افـريور ،وٓ يـظريرون إػ
إحوديٌ إخرى افتل ؿقدت اإلضالق ،ـا أن جفؾفؿ بؼوكقن افتعورض وافسجقح بغ
افـلقص هق شٌى وؿقظفؿ ذم ذفؽ.
( )1الحديث أخرجو اإلمام البخاري في العمم ( )133عن عبد هللا بن عمرو بن العاص .

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.
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ؾفؿ يًتدفقن بحديٌ أبك هريرة ذم افٌخوري ظـ رشقل ا أكف  ؿول" :ما أشـػل
من الؽعبني من اإلزار فػي الـار"(.)1
ؾودظك بعضفؿ أن ـؾ ادًٌؾغ مـ ادًؾؿغ ذم افـور ٕهنؿ جيرون ثقوهبؿ أشريػؾ مريـ
افؽعٌغ ،ومـ حيؼؼ هذه ادًريلفي -بجؿريع أحوديثفريو وافـظرير ذم ظؾؾفريو وافسجريقح بريغ
افـلقص-
يرى ؾقفو مو يع :أن مًٌؾ اإلزار ٓ يتعدى ثالث حوٓت-:
( )1إمو أن يؽقن ظودة.
( )2وإمو أن يؽقن إشٌوفف جلرح أو ظقى ؾقًسه.
( )3وإمو أن يؽقن تػوخرا وتؽزا ظذ افـوس.
وجر افثقب بداؾع افتؽز واخلقال ء هريق افريذي يؾحؼريف افقظقريد ادريذـقر ذم احلريديٌ
افًوبؼ :ؾعـ شومل بـ ظٌدا ظـ أبقف-ريض ا ظـفا -ظـ افـٌل  ؿول" :من جر ثوبـه
خقالء مل يـظر اهلل إلقه يوم الؼقامة" ؾؼول أبق بؽر  :يو رشقل ا إن أحريد صريؼك إزاري
يًسخك إٓ أن أتعفد ذفؽ مـف ،ؾؼول افـٌل " :لست مما يصـعه خقالء"(.)2
وظـ أبك هريرة  أن رشقل ا  ؿول" :ال يـظر اهلل يوم الؼقامة إىل من جـر إزاره
بطرا"(.)3

( )1الحديث أخرجو اإلمام البخاري في كتاب الم اس ( )5787عن أبي ىريرة.

( )2الحديث أخرجو اإلمام البخاري في كتاب الم اس ( )5784عن عبد هللا بن عمر .
( )3الحديث أخرجو اإلمام البخاري في كتاب الم اس ( )5788عن أبي ىريرة.
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ِ
ريز
ؾفذان احلديثون وؽريو يدٓن ظذ أن افتحريؿ إلشٌول اإلزار مؼلريقر ظريذ افؽ ْ
واخلقال ء.
يؼقل اإلموم ابن حجر ذم افرد ظذ أحوديٌ افقظقد( :هذا اإلضالق حمؿريقل ظريذ مريو
ورد مـ ؿقد اخلقال ء ،ؾفق افذي ورد ؾقف افقظقد بوٓتػوق وإشٌول اإلزار فؾخريقال ء ـٌريرة،
وأمو اإلشٌول فغر اخلقال ء ؾظوهر إحوديٌ حتريؿف أيضو ،فؽـ اشتدل بوفتؼققريد ذم هريذه
إحوديٌ بوخلقال ء :ظذ أن اإلضالق ذم افزجر افقارد ذم ذم اإلشٌول حمؿريقل ظريذ ادؼقريد
هـو ،إٓ أن جر افؼؿقص وؽره مـ افثقوب مذمقم ظذ ـؾ حول) (.)1
ويؼقل اإلموم الشوكاين مقوحو تؼققد هريذا اإلضريالق ذم حريديٌ أبريك بؽرير ( إن
مـوط افتحريؿ اخلقال ء ،وإن اإلشٌول ؿد يؽريقن فؾخريقال ء ،وؿريد يؽريقن فغريره ...ؾقؽريقن
افقظقد متقجفو إػ مـ ؾعؾ ذفؽ اختقوٓ ،وافؼقل بلن إشٌول مـ ادخقؾي تريرده افيريورة
ؾنن ـؾ أحد يعؾؿ أن مـ افـوس مـ يًٌؾ إزاره مع ظدم خطقرة اخلقال ء بٌوفريف ويريرده مريو
تعدم مـ ؿقفف ٕ بك بؽر ريض ا تعوػ ظـف) (.)2
ويؼقل اإلموم الـووي( :وهذا افتؼققريد بريوجلر خريقال ء خيللريف ظؿريقم ادًريٌؾ إزاره،
ويدل ظذ أن ادراد بوفقظقد مـ جره خقال ء ،وؿد رخص افـٌل  ذم ذفؽ ٕبريك بؽرير 
وؿول :فًً مـفؿ إذا ـون جره فغر اخلقال ء) (.)3

( )1انظر فتح ال اري 257/13ص .263
( )2نيل ا وطار لإلمام الشوكاني 114/2ص  115ط دار التراث.
( )3صحيح اإلمام مسمم شرح النووي .134/2
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ؾنذا ـوكً أؿقال إعؿي ختوفػ مو ظؾقف هريمٓ ء ادغريوفقن ذم ؾؽريرهؿ وحؽؿفريؿ ظريذ
افـوس بلهنؿ مـ أهريؾ افـريور إلشريٌوهلؿ اإلزار :ؾفريؾ هلريؿ مريـ افعريقدة إػ دراشريي ؿريوكقن
افتعورض وافسجقح ذم ظؾقم افًـي ظذ أيريدي أهريؾ افتخلريص فؾقؿريقف ظريذ حؼقؼريي
ادًوعؾ افػرظقي ادختؾػ ؾقفو ،دون تعلى فرأي وترك آرا ء أخريـ؟!.

( )0اْلفل بؿؼاصد الرشيعة اإلشالمقة:
مـ أخطر إشٌوب افتل دؾعً ـثريرا مريـ افشريٌوب إػ افتطريرف وافغؾريق ذم افريديـ
اجلفؾ بؿؼوصد افؼيعي اإلشالمقي.
وهق ظؾؿ هوم كٌف ظؾقف اإلموم افشوضٌل ذم مقاؾؼوتف ،وجعؾريف شريٌٌو فالجتفريود وفريقس
جمرد ذط فالجتفود ،وهق حمؼ ذم ذفؽ ٕن افعؾريؿ بؿؼوصريد افؼرييعي ذم ؽويريي إيقريي
حتك ٓ خيطئ
افـوس مـ ؿٌؾ اجلفؾ هبو.
ؾوفؼيعي جو ءت فسظك ملوفح افـوس افيوريي ،واحلوجقريي ،وافتحًريقـقي ،وتريدرأ
ظـفؿ مجقع ادػوشد.
ؿول اإلموم ابن الؼقم -رمحف ا  -ذم إظالم ادقؿعغ ظريـ رب افعريودغ( :إن افؼرييعي
مٌـوهو وأشوشفو ظذ احلؽؿ وملوفح افعٌود ،ذم ادعوش وادعود ،وهك ظدل ـؾفو ،ورمحريي
ـؾفو ،وملوفح ـؾفو ،وحؽؿي ـؾفو ،ؾؽؾ مًلفي خرجً ظريـ افعريدل إػ اجلريقر ،وظريـ
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افرمحي إػ ودهو ؾؾقس مـ افؼيعي وإن دخؾً ؾقفو بوفتلويؾ ،ؾوفؼرييعي ظريدل ا بريغ
ظٌوده) (.)1
وفؼد اهتؿ افلحوبي وافتوبعقن وإعؿي مـ بعريدهؿ بؿؼوصريد افؼرييعي اإلشريالمقي،
وراظقا افعؿؾ هبو ذم ؾتقاهؿ.
يؼقل اإلموم افغزايل( :إن جؾى ادـػعي ودؾع ادية مؼوصد اخلؾؼ ،وصالح اخلؾريؼ،
ذم حتلقؾ مؼوصدهؿ ،فؽـو كعـك بودلؾحي :ادحوؾظريي ظريذ مؼلريقد افؼريع ،ومؼلريقد
افؼع مـ اخلؾؼ مخًي :وهق أن حيػظ ظذ افـريوس ديريـفؿ وأكػًريفؿ وظؼؾفريؿ وكًريؾفؿ
وموهلؿ ،ؾؽؾ مو يتضؿـ حػظ هذه إصقل اخلؿًي ؾفق ملؾحي ،وـؾ مو يػريقت هريذه
إصقل اخلؿًي ؾفق مػًده ،ودؾعفو ملؾحي) (.)2
ويؼقل اإلموم الشاضبي( :ووع افؼاعع إكا هق دلوفح افعٌريود ذم افعوجريؾ وأجريؾ
معو)(.)3
وإن جفؾ بعض افشٌوب هبذه ادؼوصد أدى هبؿ إػ آبتعود ظـ افقشريطقي وحريدوث
هذا اخلؾؾ ذم افػفؿ وافتػؽر وافًؾقك ،ورؾضقا ـثرا مريـ إحؽريوم وظطؾريقا ملريوفح
افػؼرا ء ووؿػقا أموم افـلريقص مقؿريػ اجلومريد افريذي ٓ يؾريغ :ؾؾريؿ يػؼفريقا إحؽريوم
ويًروا هبو تٌعو فتغر افزمون وادؽون وإصخوص ،وذفؽ ـا ؾعؾ افػؼفو ء.

( )1إعلم الموقعين عن رب العالمين .3/3
( )2المستصف لمغزالي .287/1
( )3الموافقات في أصول ا حكام /اإلمام الشاطبيص .2/2
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ومـ افـاذج افلورخي ذم جفؾفؿ بؿؼوصد افؼيعي وتشددهؿ :إفزام افـوس بنخراج
احلٌقب ذم زـوة افػطر وظدم إجزا ء افؼقؿي ،وهذه ادًريلفي اختؾريػ ؾقفريو افػؼفريو ء ؿريديا،
ووؿػ بعضفؿ ظـد احلٌقب ؾؼط ،ـا جو ء ذم احلديٌ ،ؿول ابـ ظؿرير" :فـر

رشـول

اهلل  زكاة الػطر صاظا من متر وصاظا من صعر"(.)1
شئؾ اإلمام أمحد ظـ إظطو ء افدراهؿ صدؿي افػطر؟ ؾؼول :أخوف أٓ جيزعريف ،خريالف
شـي رشقل ا .
وؿقؾ فف :ؿقم يؼقفقن :ظؿر بـ ظٌد افعزيز ـون يلخريذ افؼقؿريي؟ ؿريول :يريدظقن ؿريقل
رشقل ا  ويؼقفقن :ؿول ؾالن.
ؾفق يرى دؾع افؼقؿي خموفػي فرشقل ا  وهق ؿقل مالك والشافعي(.)2
وـذفؽ ؿول اإلموم ابن حزم الظاهري ٓ( :دمزئ افؼقؿي أصريالٕ :ن ذفريؽ ؽرير مريو
ؾرض رشقل ا .)3()
ومـ هـو ؾفؿ يتؿًؽقن بوحلٌقب ،ويرؾضقن افؼقؿريي :بحجريي أهنريو ظريذ خريالف مريو
ؾرض رشقل ا .
أمو افرأي ادخوفػ فؾرأي افًوبؼ ؾفق فإلموم أيب حـقػـة وأصريحوبف ومعفريؿ شـػقان
الثوري :وؿد ؿوفقا( :جيقز إخراج افؼقؿي ،وؿد روى ظـ ظؿر بـن ظبـد العزيـز وا سـن
البرصي) (.)4
( )1الحديث أخرجو اإلمام البخاري في الزكاة ( )1533عن عبد هللا بن عمر .
( )2المغن البن قدامل .65/3

( )3المحم البن حزم .137/6
( )4المغن البن قدامو  65/3والمحم .133/6
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روى ابن أبى صقبة ظـ ظون ؿول( :شؿعً ـتوب ظؿر بن ظبد العزيز يؼرأ إػ ظريدى
بوفٌكة-وظدى هق افقايل -يمخريذ مريـ أهريؾ افريديقان مريـ أظطقريوهتؿ مريـ ـريؾ إكًريون
درهؿ).
وظـ ا سن ؿولٓ :بلس أن تعطك افدراهؿ ذم صدؿي افػطر.
وظـ أبى إشحاق ؿريول :أدرـريتفؿ وهريؿ يريمدون صريدؿي رمضريون ،افريدراهؿ بؼقؿريي
افطعوم .وظـ ظطاء ؿول :إكف ـون يعطك ذم صدؿي افػطر ورؿو -أي دراهؿ ؾضي.)1(-
ويؼقل صوحى افٌداعع( :إذا ـون افزمـ زمـ صدة وأزمي ذم إؿقات ،ؾريدؾع افعريغ
أؾضؾ ،وأمو ذم أوؿوت افًعي وافرخو ء ،ؾدؾع افؼقؿي أؾضؾ ٕهنو أظقن ظريذ دؾريع حوجريي
افػؼر) (.)2
ؾقتضح مـ أؿقال افعؾا ء افًوبؼغ :أن اددار هق اكتػوع افػؼر ،وهريق مريدار ادلريؾحي
وادػًدة.
ؾنن ـون اكتػوع افػؼر بوفطعوم أؾضؾ :ؾقؽقن رأي اإلموم موفؽ وافشوؾعل وأمحد هق
ادؼدم ،وإن ـون اكتػوظف بوفـؼقد أؾضريؾ ،ؾقؽريقن رأي اإلمريوم أن حـقػريي ومريـ معريف هريق
ادؼدم ،وهذه هل ادروكي ذم افتعومؾ مع افـلقص :فساظك ادؽون وافزمون وإصخوص،

( )1مصنف ابن أب شي ل .38/4
( )2رد المختار  83/2عن البدائع.
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ومـ ٓ يعسف بق ء اشؿف مؼوصد افؼيعي يؼول فف :أن افـٌل  ؿول ذم صريدؿي افػطرير:
(اغـوهم -يعـى الػؼراء وادساكني -يف هذا القوم) (.)1
(واإلؽـو ء يتحؼؼ بوفؼقؿي ـا يتحؼؼ بوفطعوم ،وربا ـوكريً افؼقؿريي أؾضريؾ ،أو ـثريرة
افطعوم ظـد افػؼر حتقجريف إػ بقعريف ،وافؼقؿريي متؽـريف مريـ ذا ء مريو يؾزمريف مريـ إضعؿريي
وادالبس وشوعر احلوجوت ،وهذا هق إين بوفـظر فعككو وخوصي ذم ادـوضؼ افلـوظقي
افتل ٓ يتعومؾ ؾقفو افـوس إٓ بوفـؼقد ،ـا أكف ذم أـثرير افٌؾريدان وذم ؽوفريى إحقريون هريق
إكػع فؾػؼرا ء) (.)2
ؾؿـ أخذوا بٌعض افـلقص وأؿقال افعؾا ء ،وأظؿؾقهو وترـقا افٌعض أخر مريـ
افـلقص وأؿقال افعؾا ء وأيؾقهو :ؾنهنؿ بذفؽ يؼػقن مقؿػ اجلومد افلؾى افريذي ٓ
يؾغ ،ويعطؾقن بذفؽ ملوفح افـوس ،وجيفؾقن بؿؼوصد افؼيعي اإلشالمقي ،ويقؿعريقن
افـوس ذم احلرج افشديد :ومو جو ءت افؼيعي إٓ فرؾريع احلريرج ظريـ افـريوس ،وا تعريوػ
يؼقل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ (.)3

( )6ظدم ادعرفة بالتاريخ ،وفؼه السـن الؽوكقة:
مـ بغ إشٌوب اهلومي افتل دؾعً بعضو مـ افشريٌوب إػ افتطريرف ذم افريديـ :ظريدم
ادعرؾي بوفتوري وافًرة ،وافغػؾي ظـ شـي ا افؽقكقي ذم افػرد وادجتؿع.
( )1قال في نيل ا وطار :أخرجو البييقيص والدار قطنيص وأخرجو ابـن سـعد فـي الط قـاتص 186/4ص ونصـب
الرايل  432/2عن عبد هللا بن عمر .

( )2فقو الزكاة د /يوسف القر اوي .949/2
( )3سورة الحج اآليل (.)78
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وفؼد دؾعفؿ اجلفؾ بذفؽ إػ ـثر مريـ إخطريو ء وآكحراؾريوت ،وظؿؾفريؿ ظريذ أن
يتخذوا مقاؿػ متٌويـي ومتـوؿضي ذم ـثر مـ افؼضويو ،ؾؿـفؿ مـ يلوب بوإلحٌوط فعدم
رؤيي افـتوعٍ افعوجؾي :ؾقخرج ظذ ادجتؿع ويمثؿف.
ومـفؿ مـ هيرب مـ خموفطي افـوس ،ويػر إػ افعزفريي وآكطريقا ء ظريذ كػًريف .وـريال
افػريؼغ ظذ خطل واوح وجع ،ؾال افذيـ خرجريقا ظريذ ادجتؿريع أصريوبقا ،وٓ افريذيـ
اظتزفقه ـوكقا ملقٌغ أيضو .وافًٌى ذم هذا ـؾف ،هق اجلفؾ بًـي ا افؽقكقريي ،ومريـفٍ
إكٌقو ء وادرشؾغ ذم اإلصالح وافتغقر ،ؾؾؼد مؽٌ افـٌل  ذم افعفد ادؽل ثالثي ظؼري
ظومو يمشس افعؼقدة ويرشخفو ذم كػقس أصحوبف ،ومل يػؽر  أن يًتؾ شريقػو أو حيطريؿ
صـا ،وؿد ـوكً إصـوم حتقط بوفؽعٌي مـ ـؾ جوكى.
وإكا جعؾ يف إـز ذم تطفر افؼؾقب ،وحترير افعؼقل ،ويق ى أصريحوبف بوفلريز
وافثٌوت إػ أن أذن ا  بوفؼتول ذم ؿقفريف :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ(.)1
وبعدهو اكطؾؼً ـتوعى افتقحقد ،وجفزت افنريايو ،واشريتؿر افـكري ذم ؽريزوة تؾريق
ؽزوة ،إػ أن دخؾ افـٌل  مؽي ؾوحتو ذم افعوم افثومـ مـ اهلجرة ،ييب إصـوم برحمريف
وهق يردد ؿقفف تعوػ :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ (.)2

( )1سورة الحج اآليل (.)39
( )2سورة اإلسراء اآليل (.)81

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.

09

ومـ أهؿ افًــ اإلهلقي افتل أيؾفو افشٌوب ،شـي افتدرج وشـي إجؾ ادًؿك:
وشـي افتدرج جيؾقفو هذا ادقؿػ ،حقـا أراد أمر ادريممـغ ظؿرير بريـ ظٌريد افعزيريز أن
يعقد بوحلقوة إػ هدى افرشقل وافراصديـ مـ بعده مراظقو شريـي افتريدرج ،وؿريػ ابـريف
افشوب افتؼك ادتحؿس ظٌد ادؾؽ  يـؽر ظذ أبقريف ظريدم اإلهاع ذم رد ادظريومل ؾؼريول:
(موفؽ يو أبً ٓ تـػذ إمقر ،ؾقا مو أبوػ فق أن افؼدور ؽؾً ن وبؽ ذم احلريؼ ،ؾؽريون
جقاب ظؿر  ٓ :تعجؾ يو بـك ؾنن ا  ذم اخلؿر ذم افؼرآن افؽريؿ مريرتغ وحرمفريو
ذم افثوفثي ،وإين أخوف أن أمحؾ افـوس ظذ احلؼ مجؾي ؾقؽقن مـ ذا ؾتـي) (.)1
أمو شـة األجل ادسؿى فتعـى :افتلين ذم إمقر وظدم آشتعجول :وؿريد أمرير ا 

كٌقف  أن يرظوهو :ؾؼول :ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﭼ(.)2
ومـ أجؾ هذا ـون افرشقل  يق ى أصحوبف بوفلز ظذ افٌال ء وظريدم اشريتعجول
افـك ؿٌؾ حقـف...
ؿول خٌوب بـ إرت" :أتقت الـبي وهو متوشد بردة ،وهو يف طل الؽعبـة ،وقـد
لؼقـا من ادرشكني صدة ،فؼؾت :أال تدظو اهلل ،فؼعد وهو حمؿر وجفه ،فؼال :لؼد كان من
قبؾؽم لقؿشط بلمشاط ا ديد ما دون ظظامه من م وظصب ،ما يرصفه ذلك ظن ديـه،
ولقتؿن اهلل هذا األمر حتى يسر الراكـب مـن صــعاء إىل حتـموت مـا الـاف إال اهلل
والذئب ظذ غـؿه ولؽـؽم تستعجؾون"(.)3
( )1الموافقات لمشاطبي .94/2
( )2سورة ا حقال اآليل (.)35

( )3الحديث أخرجو اإلمام البخاري في المناقب ( )3612عن خ اب بن االرت .
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ؾالبد أن يعؾؿ افشٌوب أن افٌـو ء افذي اهندم ذم شـغ ظديدة تتجووز افؼرون ٓ يؿؽـ
أن يؼوم ذم أظقام ؿؾقؾي ،وـا ؿقؾ :افزمـ جز ء مـ افعالج.

( )2أخذ العؾم من الؽتب دون الرجوع إىل العؾامء:
مـ بغ إشٌوب افتل دؾعً ـثرا مـ افشٌوب إػ افتطرف ذم افديـ أهنريؿ مل يلخريذوا
افعؾؿ مـ صققخف ادتخللغ ذم معرؾتف ،وافقاؿػغ ظذ أهاره :وإكريا أخريذوا يؼريرأون
مـ هـو وهـوك وربا أشو ء أحدهؿ افؼرا ءة ؾلخطل ذم افػفؿ دون أن يشريعر ،وربريا ـريون ذم
ادًلفي افتل يؼرؤهو آرا ء أخرى أرجح ممو وؿػ ظؾقف ،وهق ٓ يدري.
وؿد حذر افًؾػ افلوفح -روقان ا ظؾقفؿ -مريـ أخريذ افعؾريؿ مريـ افؽتريى
وافلحػ دون افرجقع وافتؾؼل ظـ افعؾا ء ادتخللغ ؾؼوفقا ٓ( :تلخريذ افؼريرآن مريـ
ملحػ ،وٓ افعؾؿ مـ صحػل ،يعـقن بودلحػ افريذي أخريذ افؼريرآن مريـ ادلريحػ
ؾحًى دون أن يتؾؼقا بوفروايي وادشوؾفي مـ ؿراعف وصققخف ادتؼـغ ،ويعـقن بوفلحػل
افذي أخذ افعؾؿ مـ افؽتى وحدهو مـ ؽر أن يتتؾؿذ ظريذ أهريؾ افعؾريؿ ويتخريرج ظريذ
أيدهيؿ) (.)1
وؿد كٌف اإلموم افشوضٌل-رمحف ا  -إػ أيقي افتؾؼل ظـ افعؾا ء ادحؼؼغ ؾؼول( :مريـ
أكػع ضرق افعؾؿ ادقصؾي إػ ؽويي افتحؼقؼ بف أخذه ظـ أهؾف ادتحؼؼريغ بريف ظريذ افؽريال
وافتام ،ذفؽ أن ا  خؾؼ اإلكًون ٓ يعؾؿ صريقئو ،ثريؿ ظؾؿريف وبكريه ،وهريداه ضريرق

( )1الصحوة اإلسلميل بين الجحود والتطرل د/يوسف القر اوي صـ.93
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ملؾحتف ذم احلقوة افدكقو ،وإن ـون افـوس ؿد اختؾػقا هؾ يؿؽـ حتلقؾ افعؾؿ دون معؾؿ
أم ٓ؟.
ؾوإلمؽون مًؾؿ بف وفؽـ افقاؿع ذم جمورى افعودات أن ٓبد مـ ادعؾؿ ،وهريق متػريؼ
ظؾقف ذم اجلؿؾي ،وإن اختؾػقا ذم بعض افتػوصقؾ ،وؿد ؿريوفقا :إن افعؾريؿ ـريون ذم صريدور
افرجول ،ثؿ اكتؼؾ إػ افؽتى ،وصورت مػوحتف بليدي افرجول ،وهذا افؽالم يؼهري بريلن
ٓبد ذم حتلقؾف مـ افرجول) (.)1
وهؽذا كدرك أيقي افتؾؼل ظـ أهؾ افتخلص ذم ـؾ ظؾؿ مـ افعؾقم ـا ؿول ا
تعوػ :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ (.)2
ومـ بغ إمثؾي ٕحد إخطو ء افتل وؿع ؾقفو بعض مريـ افريذيـ أخريذوا افعؾريؿ مريـ
افؽتى دون افرجقع إػ افعؾا ء :مو كؼؾف أحد افعؾريا ء ظريـفؿ بؼقفريف( :إن أحريدهؿ ؿريرأ أن
صقال ومل يػطريـ إػ تشريديد افريقاو،
افـٌل بـك ظذ افًقدة ظوعشي -ريض ا ظـفو -ذم َّ
ؾػفؿ أن افـٌل  دخؾ ظذ افًقدة ظوعشريي -ريض ا ظـفريوٓ -بًريو جريقآ ،وفريقٓ أن
أهؾ افعروشغ ذهٌقا إػ أحد افعؾا ء فالشتػًور ٕفزم افعريس كػًريف أن يؾريٌس جريقآ
وأن تؾٌس ظروشف جقآ آخر .ثؿ يؼقل ادمفريػ :وافريذيـ ـنريوا ترابقريزة افًريػرة ٕن
افـٌل  مل يؽـ يلـؾ ظذ خقان ؿلي ملثقرة ومعروؾي) (.)3

( )1الموافقات في أصول ا حكام لمشاطبي  57-56/1اختصار ط /دار عمر بن الخطاب اإلسكندريل.
( )2سورة النحل اآليل (.)43

( )3اآلفات العشرون /عبد القادر أحمد عطا صـ77ص  78ط :دار التوزيع والنشر /سمسمل نحو جيل مسمم.
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إن أخذ افعؾؿ ظـ افعؾا ء يعطك صوحٌف ؾرصي ادراجعريي وادـوؿشريي ،وإخريذ وافريرد
وضرح ادعؾقموت ظذ بًوط افٌحٌ وووعفو حتً جمفر افتحؾقؾ وافتػًر.
ومـ أكػع افطرق ذم أخذ افعؾؿ ظـ افعؾا ء (ادشوؾفي) وهك( :خوصقي جعؾفريو ا 

بغ ادعؾؿ وادتعؾؿ يشفدهو ـؾ مـ زاول افعؾؿ وافعؾا ء ،ؾؽؿ مـ مًلفي يؼرؤهو ادريتعؾؿ
ذم ـتوب ،وحيػظفو ويرددهو ظذ ؿؾٌف ؾال يػفؿفو ،ؾرينذا أفؼوهريو إفقريف ادعؾريؿ ؾفؿفريو بغتريي
وحلؾ فف افعؾؿ هبو بوحلية ،ومـ ؾقاعد جموفًي افعؾا ء أكف يػتح فؾؿتعؾؿ بغ أيدهيؿ مريو
ٓ يػتح فف دوهنؿ ويٌؼك ذفؽ افـقر هلؿ بؿؼدار مو بؼقا ذم متوبعي معؾؿفؿ وتريلدهبؿ معريف،
واؿتداعفؿ بف :ؾفذا افطريؼ كوؾع ذم تؼريديري ،وؿريد ـريون ادتؼريدمقن ٓ يؽتريى مريـفؿ إٓ
افؼؾقؾ وـوكقا يؽرهقن ذفؽ ،وؿد ـرهف موفريؽ ،ؾؼقريؾ فريف :ؾريا كلريـع؟ ؿريول :حتػظريقن
وتػفؿقن :حتك تًتـر ؿؾريقبؽؿ ،ثريؿ ٓ حتتريوجقن إػ افؽتوبريي ،وحؽريك ظريـ ظؿرير بريـ
اخلطوب :ـراهقتف فؾؽتوبي ،وإكا ترخص افـوس ذم ذفؽ ظـريدمو حريدث افـًريقون وخقريػ
ظذ افؼيعي آكدثور) ( .)1
( )5الؾجوء إىل العـف يف مواجفة التطرف:
ٓ يرتوب مـلريػ ذم أن آشريتٌداد افًريقود ،وافتضريققؼ ظريذ افػؽرير ،وافعـريػ ذم
مقاجفي طوهرة افتطرف ،ـؾ ذفؽ يقفد مزيدا مـ افتطرف وآكحراف ،ويدؾع افشريٌوب
إػ افعؿؾ ذم افظالم افدامس بعقدا ظـ ووح افـفور :ؾوفعـػ ٓ يقفد إٓ ظـػو مثؾريف ،ـريا
ؿقؾ :فؽؾ ؾعؾ رد ؾعؾ مًوو فف ذم ادؼدار ،ومضود فف ذم آدموه.

( )1الموافقات لمشاطبي صـ.96
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وفؼد وفدت طوهرة افتطرف ذم ؽقوهى افًجقن ،وخؾػ إشقار ،يؼقل ادًتشريور
شــامل البفـســاوي( :إن هريريذا افػؽريرير طفريرير ٕول مريريرة بوفًريريجقن ادكريرييي ذم مـتلريريػ
اخلؿًقـقوت ـرد ؾعؾ ٕفقان افتعذيى افتل تعرض هلريو اإلشريالمققن ادعتؼؾريقن وؿتئريذ)
(.)1
واإلشالم ٓ يؼر مٌدأ افعـػ ذم إجٌور ادتفؿ ظذ آظساف بريا اؿريسف مريـ جريراعؿ،
حتك ٓ يمخذ إكًون بجرم مل يرتؽٌف :ؾقدؾعف هذا افتعذيى إفقؿ إػ آظساف بريلمقر مل
يرتؽٌفو ،وفؼد صفد افًجـ احلرن وؽره أفقاكو مـ هذا افعذاب افتل كزفريً بؽثرير مريـ
افشٌوب ؾدؾعتفؿ إػ افقؿقع ذم هوويي تؽػر احلوـؿ وادجتؿع.
ؾوٕشوفقى افقحشقي فؾتعومؾ مع همٓ ء افشٌوب ،وادػورؿريي افلريورخي افتريل يؾؼوهريو
ـؾ مـ اظتؼؾ بوشؿ افـشوط اإلشالمل ظـ ؽرهؿ مـ أصحوب اجلـويوت واجلراعؿ ،ـريؾ
ذفؽ يزيد حدة ادشؽؾي.
وؿد شئؾ مػتك اجلؿفقريي د .حمؿد شقد ضـطاوي ظريـ افتعريذيى ؾؼريول( :كحريـ ٓ كميريد
افتعذيى ذم أي صقرة مـ صقره ٕكف إهدار فؽرامي اإلكًون ،وا تعوػ يؼريقل :ﭽ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒﭼ

()2

وهـوك وشوعؾ أخرى يؿؽـ أن يؾجل إفقفريو رجريؾ افؼريضي ٕخريذ آظريساف ادطؾريقب،
وفقس مـ بقـفو بوفتلـقد افتعذيى أو افيب) (.)3

( )1مجمل العربي أ /سالم البينساوي صـ  44عدد يناير  1992رقم .278
( )2سورة اإلسراء اآليل (.)73
( )3مجمل لواء اإلسلم /حوار مع المفتي صـ 13جماد اآلخرة سنل  1989العدد العاشر رقم (.)43
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ويؼقل افدـتقر حمؿد فتحي ظثامن( :مـ أهؿ افظروف افتل هتل ء هلذا افػفؿ اخلوضئ فؾديـ
ومٌودعف وأحؽومف وتعريغ ظؾقريف :صريققع افؼؿريع وافؼفرير ذم إهة أو اددرشريي أو ادجتؿريع أو
افدوفي.
وؿد يشقع ذم بعض مـفو أو ؾقفو ـؾفو ،وؿد يؽريقن رد افػعريؾ ذم صريقرة متريرد ظـقريػ مريـ
جوكى افشٌوب ،إزا ء افًؾطي افتل تًتخدم افؼؿع ذم هذا ادجول أو ذاك.
و مـ هـو يؽقن افؼؿع شٌٌو إلثورة افتطرف وافعـػ وفقس ظالجو فريف .وفؼريد أخطريل خطريو
ـٌرا ذفؽ احلوـؿ ادعوس افذي ؿول ظـ مجوظريي اهتؿفريو بريوفعـػ ذم بريالده :إهنريو متثريؾ خطريرا
اشتثـوعقو ٓبد فف مـ ظالج اشتثـوعل ؾػتح بوب افتعًػ مـ جوكى افًؾطي.
وافتطرف مـ ؿٌؾ إؾراد ذم بؾد ضودو ظرف جمتؿعف بنيثور افًالم وافٌعد ظـ افعـريػ ،ؾريا
زال هذا افٌؾد يؼوشك مـ دورات افتعًػ وافتطرف مـ ؿٌريؾ افًريؾطي وإؾريراد حتريك أن،
وهق يتؽٌد أؾدح اخلًوعر مـ أرواح ادعتدى ظؾقفؿ وحرموهتؿ حوـؿغ وحمؽقمغ) (.)1
ومـ هـو يتضح أن ادزيد مـ افؼقاكغ آشتثـوعقي وادحوـؿ آشتثـوعقي فـ تؼيض ظذ هريذه
افظوهرة ،بؾ تدؾع إػ ادزيد مـ افتطرف وافعـػ ،وردود افػعريؾ افغرير مـضريٌطي مريـ جوكريى
إؾراد.


( )1مجمل العربي مقال د/

فتحي عثمان ص  56عدد يناير سنل  1983رقم (.)278
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ادبحث الثالث
مظاهر التطرف يف الدين.

( )6العزلة والتؼوقع ظن ادجتؿع:
يعتؼريد بعريريض افشريٌوب ادتطريريرف أن افػريرار مريريـ ادجتؿريع ،واظتريريزال مجقريع ضقاعػريريف
وممشًوتف ،بؾ ومًوجده شقؽقن بؿثوبي حلـ مـ ادعويص وافًقئوت  :ؾساه يػرير مريـ
افـوس ويـػلؾ ظـفؿ بجًده ويًد افثغقر ؾريقا بقـريف وبقريـفؿ ،ويًريؿقن ذفريؽ هجريرة،
وإخطر أهنؿ يـظرون إػ هذا ادجتؿع افذي هوجروا مـف ،وادجتؿع افذي هوجروا إفقريف
كظرة تؼقم ظذ افعدا ء واخللقمي.
يؼقل افدـتقر أمحد كامل أبو ادجد( :وافعزفي ذم مـفٍ هذه اجلاظوت تريمدى إحريدى
وطقػتغ أو تمدهيا معو.
الوطقػة األوىل :دمـى أظضو ء اجلاظي مؼوومي ادـؽرات افتل متري جقاكريى ادجتؿريع،
ومحويتفؿ مـ أن يشورـقا ذم مـفٍ اجلوهؾقي.
والوطقػة الثاكقة :تؽقيـ جمتؿع خوص هبؿ تطٌؼ ؾقف مٌودئ اإلشالم ،وتتًريع داعرتريف
صقئو ؾشقئو حتك تًتطقع ذم افـفويي ؽزو ادجتؿع اجلوهع مـ خورجف.
ؾوفقطقػي إوػ إذا ديـقي وؾؽريي ،بقـا افقطقػي افثوكقي ؾؽريي وحرـقي) (.)1

( )1حوار ال مواجيل د /أحمد كمال أبو المجد صـ 56دار الشروق سنل 1438ىـ1988-م

26

مشؽؾي افغؾق ذم افديـ ظـد افشٌوب وـقػ ظوجلفو اإلشالم؟.

وؿد رتى همٓ ء افشٌوب ظذ تؾؽ افعزفي كتوعٍ صوذة :ؾفؿ مثال يرؾضريقن ادشريورـي
ذم إظال آجتاظقي وافًقوشريقي بوٓكتخريوب أو افسصريقح ،ـريا يؼريررون أن افلريالة ٓ
تلح ذم هذه
ادًوجد ،بؾ يؿتـعقن ظـ افقطوعػ افعومي ذم اددارس واجلومعوت.
واحلؼ يؼول :إن هذه افعزفي بقئي تتػريتح ؾقفريو صريقر آكحريراف ،وتـؿريق وتتضريخؿ،
ومفا شقؽقهو ٕكػًفؿ واحتجقا هلو بلن ادعتريزل شريقؽقن أهريدأ بريوٓ وأصريػل روحريو
وأدوم ذـرا  ٓ ،تؾقؼ بحول :ذفؽ ٕن تعريريػ افـريوس وتريذـرهؿ بريو أهريؿ وأجريؾ
وأوػ-ذم افؼح وافعؼؾ -مـ هدو ء إظلوب واحلقوة ظذ هومش ادجتؿع.
ؿول ":ادممن الذي الالط الـاس ويصز ظذ أذاهـم أفضـل مـن الـذي ال الـالط
الـاس وال يصز ظذ أذاهم"(.)1
وؿد طفر كػر مـ افقايغ ذم زمـ ظٌد ا بريـ مًريعقد ؾريروا مريـ افـريوس وتػرؽريقا
فؾعٌودة ،ؾا ـون مـ ابـ مًعقد إٓ أن هنرهؿ وأرصدهؿ إػ افلقاب.
يروى فـو ظومر افشعٌل أن رجوٓ خرجقا مـ افؽقؾي ،وكزفقا ؿريٌريو يتعٌريدون ،ؾٌؾريغ
ذفؽ ظٌد ا بـ مًعقد ؾلتوهؿ ،ؾػرحقا بؿجقئف إفقفؿ ،ؾؼول هلؿ( :مو حؽؿؽؿ ظريذ مريو
صـعتؿ؟ ؿوفقا :أحٌٌـو أن كخرج مـ ؽار افـوس كتعٌد ،ؾؼول ظٌد ا  :فق أن افـوس ؾعؾريقا
مثؾ مو ؾعؾتؿ ؾؿـ ـون يؼوتؾ افعدو؟ ومو أكو بٌورح حتك ترجعقا) (.)2

( )1الحديث أخرجو اإلمام الترمذي في صفل القيامل ( )2537حديث صحيح عن عبد هللا بن عمر.
( )2الزىد البن الم ارك صـ393ص وسير أعلم الن لء  365/8لمذىبي ترجمل لشخصيل عبد هللا بن الم ارك.
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وورث ظٌد ا بـ ادٌورك ظٌدَ ا بـ مًعقد ؾريساه يـؽرير ظريذ رؾقؼريف افػضريقؾ بريـ
ظقوض اظتزافف وجموورتف مؽي وترـف اجلفود ذم شٌقؾ ا  ،ويرشؾ فف أبقوت راععي بؾقغي:
يــا ظابــد ا ــرمني لــو أبرصــتـا



لعؾؿــت أكــك بالعبــادة تؾعـــب

مـن كــان الضـب خــده بدموظــه



فـحوركــا بــدمائـا تتخضــــب

أو كــان يتعــب خقؾــه يف باضـــل



فخقولـــا يــوم الؽرتــة تتعـــب

ريــا العبــر لؽــم وكحــن ظبركــا



رهج السـابك والغبار األضقب

ولؼــد أتاكــا مــن مؼــال كبقـــــا



قول صحقا صادق ال يؽــذب

ال يســتوي غبــار خقــل الؾـــه يف



أكف امرء وغبار كـار تؾفــب(.)1

وؿد ظؾؼ افشق البفي اخلويل -رمحف ا  -ظذ هذه افؼلي بؼقفف( :ـتى ابـ ادٌريورك
هذا افؽالم فلديؼف افػضقؾ ذم وؿً مل يؽـ اجلفود ؾقف ؾرض ظريغ ،ومريع هريذا وصريػ
ظٌودتف مـف بلهنو فعى ،وهك تؼع ذم أذف بؼعي ظذ وجف إرض ،ترى مريوذا يؼريقل ابريـ
ادٌورك فلديؼف فق ـون اجلفود ؾرض ظغ؟ وموذا ـون يؼقل ظـ افعٌودة فق أهنريو ـوكريً ذم
ؽر ادًجد احلرام؟) ( .)2وخطر افعزفي واهلجرة مـ ادجتؿع أهنو متفد فؾؼ ،ومـ ثريؿ ٓ
يرخص ؾقفو إٓ إذا ـوكً اشتئـوؾو واشتعدادا فؾفجقم.
يؼقل د /حمؿد ظٌد ا دراز( :وافشؽؾ افقحقد فؾعزفريي افتريل يؿؽريـ بريؾ وجيريى أن
يعتز كوؾعو ومرؽقبو ؾقف بوفـًٌي إػ ـؾ افـوسٕ ،كف خيؾؼ افؼقؿ اإلجيوبقريي إشوشريقي ،هريق
( )1ط قات الشافعيل الكبرى لمس كي  287/2وابن كثير في تفسير سورة آل عمران .147/1
( )2تذكرة الدعاة /البيي الخولي صـ 268االتحاد اإلسلمي العالمي ط /الثانيل سنل 1983/1433م.
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آبتعود اجلزعل ظـ افضجقٍ افدكققي بؼدر مو يؾزم فالشتجام وافتلمؾ ،وٓ أحد ياري
ذم ؾضؾ هذا افـقع مـ آكطقا ء :ؾفق افقشريقؾي افقحقريدة افؼريودرة ظريذ إوريو ءة أؾؽوركريو،
وإظال ء مشوظركو ،وصحذ ظزاعؿـو ،ودظؿ صؾتـو بوفؼقؿي ادطؾؼي) (.)1

( )0الغؾظة والػظاطة:
جو ء ذم فًون افعرب افػظ :اخلشـ مـ افؽالم ،ورجؾ ؾظ :ذو ؾظوطي جوف ؽؾريقظ،
ذم مـطؼف ؽؾظي وخشقكي ،ورجؾ ؾظ :د ء اخلؾؼ ،وؾقف ؽؾظي .ؿريول تعريوػ :ﭽ ﭙ
ﭚ ﭛﭜﭼ(.)2
ورجؾ ؽؾقظ :ؾظ ؾقف ؽؾظي وؾظوطي وؿًووة ،يؼول :ؽؾظً ظؾقف وأؽؾظً فف)(.)3
وؿول افراؽى ذم ادػردات :افػريظ :افؽريريف اخلؾريؼ وافغؾظريي وريد افرؿريي ،وافغؾظريي:
اخلشقكي(.)4
وذم ادعجؿ افقشقط افػظ :اجلوذم افز ء ،وؽؾظ ظؾقف وفف اصتد وظـػ ،وؽؾظ اخلؾؼ
وافطٌع وافؼقل وافػعؾ وافعقش :اصتد وصعى ؾفق ؽؾقظ(.)5
وإكؽ فتعجى إذ ترى افغؾظي وافؼًقة وافعـػ أحريد أشريوفقى هريمٓ ء ادتطريرؾغ ذم
افدظقة إػ اإلشالم دون تػرؿي بغ ظومل وجوهؾ ،بغ صغر وـٌر ،بريغ توعريى وظريوص،
( )1دستور ا خلق في القرآن د:

عبد هللا دراز صـ 651ط /الرسالل السادسل سنل 1985م.

( )2سورة التو ل اآليل (.)123

( )3لسان العرب البن منظور  321/9وما عدىا.
( )4المفردات لمراغب ا صفياني .364
( )5المعجم الوسيط .664/2

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.

29

بؾ بغ وافد وذي رحؿ وأجـٌل ؽريى ،ؾساهؿ يًتخدمقن إفػوظ افغؾقظريي واخلشريقكي
افقاوحي حتك ذم دظقة أبو ء ،وربا ؿوضعقهؿ وهجروهؿ ،ـا أهنؿ يػرؿقن بغ مريـ فريف
شوبؼي وبال ء ذم افدظقة وؽره ،ؾساهؿ هيقؾقن ظذ مويض ـٌريور افريدظوة افريسابٕ :دكريك
ذفي ،وجيحدون ؾضؾفؿ ويضخؿقن خطلهؿ.
وفق أكلػ همٓ ء افشٌوب ٓتٌعقا مـفٍ اإلشريالم ذم افريدظقة بريوفرؾؼ وافؾريغ :ؾريال
يشػع هلؿ أهنؿ يدظقن إػ حؼ وصقاب ؾنن افـوس ـا ؿقريؾ :ذم حوجريي إػ ــريػ رحريقؿ
واػ رظويي ؾوعؼي.

( )6اْلفل بػؼه األولويات يف اإلشالم:
ظـدمو ختتؾ افـًى ذم تؼريدير إمريقر ،وتضريطرب ادريقازيـ ذم معرؾريي إوفقيريوت،
يـٌغل ظذ ادًؾؿ أن يعقد هيعو إػ افؼرآن افؽريؿ وافًـي افـٌقيي ،إذ يو ادعقور افقحقريد
افلحقح افذي يزن بف إمقر ،ويؼقس ظؾقف افؼضويو ادؾتًٌريي ،فقًريػر إمرير ظريـ وريق ء
افػجر وافلٌوح.
إن اختالف مقزان إوفقيوت بغ ادتطرؾغ طوهرة واوريحي ؾريساهؿ حيرصريقن ظريذ
ادرجقح ويدظقن افراجح ،ويًتؿًؽقن بودػضقل ويـًقن افػووؾ ،ومرجع ذفريؽ إػ
ؽقوب افػؼف افلحقح فإلشالم ،وتؾؽ طوهرة مروريقي آثورهريو شريقئي ،ومريـ صريقرهو أن
هيجر بعض افشٌوب دراشتف افعؾؿقي افدؿقؼي ذم جمول افطى أو اهلـدشي أو افتؽـقفقجقو...
وؽرهو ،ويتجف إػ دراشوت ؾؼفقي وأصقفقي ،وظؾؿ ملطؾح احلديٌ وؽر ذفؽ.
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يؼريريريقل ا تعريريريوػ :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﭼ (.)1
ؾؤيي ؿوظدة ؿرآكقي ذم ؾؼف مراتى إظال ،بلي ظؿريؾ يشريغؾ اإلكًريون كػًريف؟ وأي
افؼضويو يعطقفو أوفقيي ظـ ؽرهو؟ ؾعذ ادًؾؿ أن يرـز ظذ إصقل ؿٌؾ افػروع ،وظذ
إرـون وافػراعض ؿٌؾ افًريــ وافـقاؾريؾ ،وظريذ افؼضريويو ادتػريؼ ظؾقفريو ؿٌريؾ افؼضريويو
ادختؾػ ؾقفو ،وظذ افعؾؿ ؿٌؾ افعؿؾ وظذ ؾروض افعغ ؿٌؾ ؾروض افؽػويي.
وإذا ـون افـٌل  ذم حديٌ (صعى اإليان) بغ أظالهو وأدكوهو ؾنكا ذفريؽ فقعطريل
إوفقيي ف ظذ ظـد افتطٌقؼ .ـا ؿول" :اإليامن بضع وشبعون صـعبة أظالهـا ال إلـه إال
اهلل وأدكاها إماضة األذى ظن الطري " (.)2
وافلحوبي أكػًريفؿ ذم شريماهلؿ افـٌريل  إكريا ـريوكقا يٌحثريقن ظريـ أؾضريؾ إظريال
وأصؾحفو وأخرهو وأظالهو أجرا فقعطقهريو إيقريي افعظؿريك ظريذ ؽرهريو ممريو يؾقفريو ذم
ادرتٌي وافرتٌي.
ؾعـ ظؿر بـ ظًٌي  ؿول :ؿول رجؾ يو رشقل ا مو اإلشالم؟ ؿول" :أن يسـؾم هلل
قؾبك ،وأن يسؾم ادسؾؿون من لساكك ويـدك" ،ؿريول :ؾريلي اإلشريالم أؾضريؾ؟ ؿريول 
"اإليامن" ،ؿول :ومو اإليان؟ ؿول" :أن تممن باهلل ومالئؽته وكتبه ورشؾه والبعـث بعـد

( )1سورة التو ل اآليل (.)19
( )2الحديث رواه اإلمام مسمم في اإليمان ( )35عن أبي ىريرة .
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ادوت" ؿول :ؾلي اإليان أؾضؾ؟ ؿول" :اْلفاد" ؿول :ومريو اجلفريود؟ ؿريول" :أن تؼاتـل
الؽػار إذا لؼقتفم" ؿول :ؾلي اجلفود أؾضؾ؟ ؿول" :من ظؼر جواده وأهري دمه"(.)1
ومـ افؼضويو ادعوسة ظؿقمو افتل حتتوج إػ ؾؼف إوفقيوت ـؿثريول ،تؽريرار افعؿريرة
ـؾ ظوم وحٍ افـوؾؾي أو افتطقع ،ؾوحلٍ ذم اإلشالم مريرة واحريدة ذم افعؿرير ـؾريف ..فؽريـ
بعض ادًؾؿغ يؽررون احلٍ وافعؿرة ـريؾ ظريوم ،ويـػؼريقن أمريقآ بوهظريي ظريذ افًريػر
واإلؿومي ..ذم حغ أن هـوك أبقابو ـثرة حتتوج إػ هذه افـػؼوت...
ؾفـوك مـ ادًؾؿغ مـ يؿقت جقظو ويتعرض فإلبودة ،أو افتـلرير ،أو اهلجريرة وٓ
جيدون افطعوم أو افؽًو ء أو افريدوا ء أو اإليريقا ء ..ـريا تريرى ذم افٌقشريـي واهلرشريؽ أو ذم
ؾؾًطغ ،أو ذم جـقب أؾريؼقو أو ذم ؽرهو مـ بالد ادًؾؿغ ،ؾؾق أكػؼ هريمٓ ء احلجريقٍ
ؿقؿي هذه احلجي افـوؾؾي ذم هذه إبقاب فـوفقا افثقاب ،وأكؼذوا إخقاهنؿ ادًريؾؿغ وظريد
هذا فقكو مـ اجلفود بودول ذم شٌقؾ ا .
إكـو كعقش ذم مرحؾي حتتوج أن كؼدم ؾقفو مو حؼف افتؼريديؿ ،وكريمخر مريو حؼريف افتريلخر
دون صطط أو ضغقون ،ؾوجلفود بوفـػس وادول يؼدم ظذ افعٌودة ذم احلرمغ افؼيػغ.
إن افذي يػؼد ؾؼف إوفقيوت أن هلريق أصريٌف بؿريريض ملريوب بوفنريضون اختؾريً
افـًى ظـده ،ؾتضخؿً خاليو ظذ حًوب ؽرهو ،ؾلؿعدتف ظريـ احلرـريي بوفؽؾقريي وؿريد
تؽقن شٌٌو ذم هنويتف ،أٓ ؾؾقـتٌف ادًؾؿقن ؿٌؾ ؾقات إوان.

( )1الح ــديث أخرجــو اإلم ــام أحم ــد ف ــي مســند الش ــاميين ( .)16413ورجالــو رج ــال الصــحيح .وأورده اإلم ــام
المنذري في الترغيب والترىيب 166/2إسناده حسن .عن عمر بن ع سل .
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حيؽك إشتوذ /ففؿي هويدي افؽوتى اإلشالمل ؾقؼقل( :أهداين مفـدس مقهقب
حوصؾ ظذ صفودة افدـتقراه ذم افعارة ـتوبو أفػف ذم أحؽوم افريتالوة ،وتؾؼقريً ذم افزيريد
ضردا وؿ جمؿقظي مـ افؽتى أصدرهو مفـدس ـون أحدهو حقل افًـي افؼيػي ،وافثوين
ظـ ـقػقي تطٌقؼ افؼيعي ،وافثوفٌ ظـ حؽؿ تورك افلالة ،وؿٌؾ ظدة أشريوبقع بعريٌ إػ
ووبط برتٌي ظؼقد بؿمفػ فف حقل آداب احلٍ وافعؿرة ،بقـا شريؿعً أحريد ادًتشريوريـ
افؼوكقكقغ يؼقل :إكف ـرس وؿتف خالل افًـي إخرة فؾٌحٌ ذم ظالموت افًوظي ،وؿريول
يل ضٌقى أظرؾف :إكف بوت يعطك إوفقيي ذم ؿرا ءتف فؾتحؼؼ مـ صريحي أحوديريٌ ادفريدي
ادـتظر) (.)1
وؿد أصور افشق  /حمؿد الغزايل إػ هذه افظريوهرة ادػزظريي ؾؼريول( :رأيريً صريقدٓكقو
مشغقٓ بٌحٌ صالة حتقي ادًجد ذم أثـو ء خطٌي اجلؿعي ،ومفريتا بسجريقح مريذهى ظريذ
مذهى ،ؾؼؾً فف :دوذا ٓ تـك اإلشريالم ذم مقريداكؽ وتريدع هريذا ادقوريقع ٕهؾريف؟ إن
اإلشالم ذم مقدان افدوا ء مفزوم ،وفق أراد أظدا ء اإلشالم أن يًؿؿقا أمتف ذم هذا ادقريدان
فػعؾقا وفعجزتؿ ظـ مؼوومتفؿ :إكا ـون إوػ بؽ وبنخقاكؽ أن تلـعقا صقئو فريديـؽؿ
ذم مقدان خال مـف ،بدل افدخقل ذم مقازكي بغ افشوؾعل وموفؽ (.)2

( )1حت ال تكون فتنل أ /فيمي ىويدي صـ.48
( )2مشــكلت فــي طريــا الحيــاة اإلسلميل/الشــيي
.1432

الغ ازلــي صـ ـ 26كتــاب ا مــل رقــم ( )1ط الدوحــل ســنل
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ومـ أكؽك إمقر افتل تؾؿًفو ذم همٓ ء ،حموؾظتفؿ ظذ أصقو ء وؿضويو ثوكقيريي ،أو ذم
درجي متلخرة ،وإيوهلؿ فؼضويو رعقًي هريل ذم ادرتٌريي إوػ ،ؾريسى مريـ افؼضريويو افتريل
تتلدر اهتاموهتؿ:
( )1مًلفي رؾع افلقت أو ظدم رؾعف ذم ـؾؿي آمغ ذم افلالة.
( )2مًلفي افـؼوب.
( )3مًلفي افتلقير افضقعل (افػقتقؽراذم).
( )4مًلفي افغـو ء.
وافدي رشقل ا .
( )5مًلفي
ّ
يف الوقت الذي يـسون فقه كثرا من الؼضايا اهلامة مثل:
( )1ادخططوت افتـلريي فؾعومل اإلشالمل ،وـقػقي مقاجفتفو.
( )2اشتراد افؽافقوت ،وخطره ظذ افػرد وادجتؿع.
( )3آحتالل افلفققين فؾؼدس واجلقٓن.
( )4ختؾػ ادًؾؿغ ذم افعؾقم افؽقكقي.
( )5افتًؾقح افذرى فؾعومل اإلشالمل ،وأيقتف دقاجفي إظدا ء.
وؽر ذفؽ مـ افؼضويو اهلومي ،ـا أن ـثرا مـفؿ حيقفقن افػروع إػ أصقل وافـقاؾريؾ
إػ ؾراعض ،واهلقئوت إػ أرـون ،ويؼقؿقن ادعورك ؾقا ٓ يًريتحؼ أدكريك ظتريوب ،بريؾ إن
مـفؿ مـ يلؾ بوفلغوعر إػ درجي افؽٌوعر ،وفقً هريمٓ ء يطريوفعقن صريعى اإليريان ـريا
أوردهو اإلموم افٌقفؼل ،وافؽٌوعر ـا صـػفو اإلموم ابـ حجر اهلقثؿل ذم افزواجرير ،حتريك
ٓ يشقه همٓ ء صقرة اإلشالم ويغروا ضٌقعتف افًؿحي .
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( )2التعصب:
مـ مظوهر افتطرف اجلؾقي افتل تؾؿس ذم كػر مـ افشٌوب :افتعلى إظؿريك ،ؾؿريـ
تعلى مـفؿ دذهى ؾؼفل معغ ،أو جلاظي معقـي ،ادظك أن مو ظؾقف هق افلقاب وأن مو
شقاه خموفػ فؾًـي ،وحيقط مذهٌف أو مجوظتف بًريقوج مريـ اإلجريالل وافتؼريديس ،وحيتؼرير
ظؿؾ ؽره ويشفر بلخطوعف ،وٓ يعسف دـ خيوفػ برأي.
ؾوفتعلى ادذمقم جيعؾ صوحٌف يؼقل خللؿف( :مـ حؼل أن أتؽؾريؿ ومريـ واجٌريؽ
أن تًؿع ،ومـ حؼل أن أؿقل ومـ واجٌريؽ أن تتٌريع ،رأيريل صريقاب ٓ حيتؿريؾ اخلطريل،
ورأيؽ خطل ٓ حيتؿؾ افلقاب ،وهبذا ٓ يؿؽريـ أن يؾتؼريل مريع ؽريره أبريدإ :ن افؾؼريو ء
يؿؽـ ويًفؾ ذم مـتلػ افطريؼ ووشطف ،وهق ٓ يعرف افقشط وٓ يعريسف بريف ،ؾفريق
مع افـوس ـودؼق وادغرب ٓ ،تؼسب مـ أحديو إٓ بؿؼدار مو تٌتعد ظـ أخر) (.)1
(ؾودتعلى أصٌف بومرئ يعقش وحده ذم بقً مـ ادرايو ؾريال يريرى ؾقفريو إٓ صخلريف
أيـا ذهى يؿـي أو ينة ،وـذفؽ ادتعلى ٓ يرى -رؽؿ ـثرة أرا ء -ؽرير رأيريف ،ؾفريق
مـغؾؼ ظذ وجفي كظره وحدهو ،وٓ يػتح ظؼؾف فقجفي شقاهو ،يزظؿ أكف إذـريك ظؼريال،
وإوشع ظؾا ،وإؿقى دفقال ،وإن مل يؽـ فديف ظؼؾ يٌدع ،وٓ ظؾريؿ يشريٌع ،وٓ دفقريؾ
يؼـع) (.)2
وهذا افتعلى أمر مذمقم هنك ظـف افؼرآن افؽريؿ وحذر مـ اتٌوظف ،ؾـعك ظريذ بـريك
إهاعقؾ تعلٌفؿ ذم ؿقفف تعريوػ :ﭽ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
( )1الصحوة اإلسلميل بين الجحود والتطرل د /يوسف القر اوي صـ.43

( )2الصحوة اإلسلميل بين االختلل المشروع والتفرق المذموم د /يوسف القر اوي صـ.233
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ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﭼ ( .)1وؿريريريريول تعريريريريوػ ظريريريريـ
ادؼريريريريريريـغ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭼ (.)2
وإعؿي افؽرام ؿد اختؾػقا ذم إمقر افػرظقي ،ومل يتعلى أحد مـفؿ فرأيف ،ومل يـؽر
آرا ء أخريـ ،وإكا ـون تعلٌفؿ فؾحؼ وحده ،دون إفزام أخريـ بآراعفؿ افشخلقي.
يؼقل اإلموم موفؽ ( :إكا أكو بؼ أخطئ وأصقى ،ؾوكظروا ذم ؿقيل ،ؾؽؾ مو واؾريؼ
افؽتوب وافًـي ؾخذوا بف ،ومومل يقاؾؼ افؽتوب وافًـي ؾوترـقه) (.)3
ويؼقل اإلموم افشوؾعل( :إذا وجدتؿ يل مذهٌو ،ووجدتؿ خزا ظريذ خريالف مريذهٌل
ؾوظؾؿقا أن مذهٌل ذفؽ اخلز ،وـون يؼقل داعا :وا مو أبويل أن يظفر احلؼ ظريذ فًريوين
أو ظذ فًون خلؿل) (.)4

( )5اْلرأة ظذ مقدان الػتوى:
مـ أووح ادظوهر افتل يتلػ هبو همٓ ء ادتطرؾقن :اجلرأة ظذ محك اإلؾتو ء ذم أصريد
إمقر اخلطرة -حمؾؾغ وحمرمغ -دون أن يًريتقظٌقا مريو يشريسط ذم ادػتريل مريـ ظؾريقم

( )1سورة ال قرة اآليل (.)91

( )2سورة ال قرة اآليل (.)173
( )3أعلم الموقعين عن رب العالمين البن القيم .57/1
( )4السنل النبويل بين دعاة الفقو وأدعياء العممص عبد الموجود

صـ.42
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ومعورف :ؾساهؿ يؼحؿقن أكقؾفؿ ذم ـؾ ر ء ،ؾؼد يتطوول بعضفؿ ظذ إعؿريي افؽٌريور
زاظؿغ أهنؿ رجول وهؿ رجول ،وأكف ٓ ـفـقت ذم اإلشالم.
وـثر مـ همٓ ء فقًقا مريـ أهريؾ افريذـر ذم ظؾريقم افؼرييعي ومل يؽؾػريقا أكػًريفؿ أن
جيؾًقا إػ أهؾ افذـر ويلخذوا ظـفؿ ويتخرجقا ظذ أيدهيؿ ،وإكا ـقكريقا ثؼوؾريوهتؿ مريـ
ؿرا ءات هيعي ذم ـتى ادعوسيـ وفقس فدهيؿ ادؾؽي ذم افتعومؾ مريع ادلريودر إصريؾقي
مـ ـتى افساث.
وجلفؾ همٓ ء وؿلقرهؿ ظـ هذه ادـزفي كجدهؿ يشريددون ذم ـريؾ ر ء ،وحيرمريقن
ظذ افـوس أمقرا ـثرة ،دون مراظوة خلطقرة افتحريؿ ذم ديـ ا .
يؼقل د /ظبد الرصقد صؼر ٓ( :أجد أوضل مـ جدار اإلشريالم ،افطٌقريى هريق افريذي
يعوفٍ ادريض ،وادفـدس هق افذي يشقد افٌـريو ء ،وافضريوبط هريق افريذي خيطريط ادعريورك،
واخلقوط هق افذي حيقؽ ادالبس ،أمو اإلشالم ؾفق هنريى فؾعقريول وملـؾريي فريقس هلريو مريـ
حراس ،افقيؾ ٕمي أؾتك ؾقفو افعقول مو أحًـقا ووق ً ء ومو ظرؾريقا أرـريون اإلشريالم وٓ
مـوشؽ حٍ وٓ مؼريودير زـريوة ،ـشريػقا افًريقأة ،وخريدظقا افعومريي ،وأوريؾقا افًريقؿي،
وتًؾؼقا أـتوف افديو ء .إن ظشريوق اف ُػتقريو ـوفـٌريوت افشريقطوين ؽرشريتفؿ أيريدي خمضريٌي
بوفدمو ء ،وبغضتفؿ ذم افعؾا ء افؼدامك وادحدثغ ووصؾتفؿ بآبور ـدرة ضػحً بريوفرمؿ،
واشتغؾتفؿ افؼقودات اإلشالمقي اهلوبطي ذم ذا ء افذمؿ) (.)1

( )1أشواك في الحقل اإلسلمي د /عبد الرشيد صقر صـ 45وما عدىاص ط :ا ول .
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يؼقل افشق  /حمؿد الغزايل ملقرا حول همٓ ء( :إهنؿ يطؾٌقن افعؾريؿ يريقم افًريًٌ،
ويدرشقكف يقم إحد ،ويعؿؾقن أشوتذة يقم آثـغ ،أمو يقم افثالثو ء ؾقطريووفقن إعؿريي
افؽٌور ،ويؼقفقن كحـ رجول وهؿ رجول) (.)1

( )1السؼوط يف هاوية التؽػر:
حقـا يٌؾغ افتطرف ؽويتف :ؾنكف يمدى بلصحوبف إػ افقؿقع ذم هوويي افتؽػر ،ؾقًريؼط
ظلؿي أخريـ ،ويًتٌقح أمقاهلؿ ،وهيدر دمو ءهؿ ،وذفؽ حغ خيقض ذم جلريي افتؽػرير
ويتفؿ مجفقر ادًؾؿغ بوخلروج مـ اإلشالم ،ويؽػر افـوس أحقو ً ء وأمقاتو.
وهوويي افتؽػر وؿع ؾقفو ؿديا اخلقارج افذيـ ـوكقا مـ أصريد افـريوس صريقومو وؿقومريو
وؿرا ءة فؾؼرآن ،وفؽـفؿ أوتقا مـ ؾًود افػؽر ٓ مـ ؾًود افضؿر.
وفؼد وصػفؿ افـٌل  بؼقفف" :حيؼـر أحـدكم صـالته مـع صـاليم وصـقامه مـع
صقامفم ،يؼرأون الؼرآن ال جياوز تراققفم ،يؿرقون مـن الـدين كـام يؿـرق السـفم مـن
الرمقة"(.)2
واخلقارج ـػروا ادًؾؿغ بودعلقي ،وخرجقا ظذ اإلموم افعودل ،ومريو وؿريع فطوعػريي
اخلقارج ؿديا وؿع ٕخالؾفؿ وهؿ مـ شؿقهؿ (بجاظي افتؽػر واهلجرة).

( )1الس ـ ــنل النبوي ـ ــل ب ـ ــين أى ـ ــل الفق ـ ــو والح ـ ــديث الش ـ ــيي/
سنل1993م.

الغ ازل ـ ــي ص ـ ـ ـ7ص ط /دار الش ـ ــروق ط /الثامن ـ ــل

( )2الحديث أخرجو اإلمام البخاري في المناقب ( .)6933عن أبي سعيد الخدري .
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يؼقل ظـفؿ أ .ظبد الرمحن أبو اخلر( :ؾفؿ يؽػرون ـؾ مـ ارتؽريى معلريقي ،وأس
ظؾقفو ومل يتى مـفو ،وهؿ يؽػريرون احلؽريومٕ :هنريؿ مل حيؽؿريقا بريا أكريزل ا  ،ويؽػريرون
ادحؽقمغٕ :هنؿ روقا هبؿ وتوبعقهؿ ظذ احلؽؿ بغر مو أكزل ا  ،وهؿ يؽػرون ظؾا ء
افديـ وؽرهؿٕ :هنؿ مل يؽػروا احلؽوم وادحؽقمغ ومـ مل يؽػر افؽوؾر ؾفق ـوؾر ،وهؿ
يؽػرون ـؾ مـ ظروقا ظؾقف ؾؽرهؿ ؾؾؿ يؼٌؾف ،ومل يدخؾ ؾقا دخؾقا ؾقف ،ويؽػرون ـؾ
مـ ؿٌؾ ؾؽرهؿ ومل يدخؾ مجوظتفؿ ويٌويع إمومفؿ.
ومـ بويع إمومفؿ ودخؾ ذم مجوظتفؿ ثؿ ترا ءى فف-فًٌى أو ٔخر -أن يسـفو ؾفريق
مرتد حالل افدم ،وـؾ اجلاظوت اإلشالمقي إخرى إذا بؾغتفو دظقهتؿ ومل حتؾ كػًريفو:
فتٌويع إمومفؿ ؾفل ـوؾرة وخورجي ،وـؾ مـ أخذ بلؿقال إعؿي أو بوإلمجوع أو افؼقريوس،
أو ادلؾحي ادرشؾي أو آشتحًون وكحقهو :ؾفق مؼك ـوؾر ،وافعلقر اإلشالمقي بعد
افؼرن افرابع اهلجري ـؾفو ظلقر ـػر وجوهؾقي :فتؼديًفو فلـؿ افتؼؾقد ادعٌقد مـ دون
ا ) (.)1
وهؽذا أهؾقا ذم افتؽػر :ؾؽػروا افـوس أحقو ً ء وأمقاتو بوجلؿؾي ،دون متققز بغ ظريومل
وجوهؾ ،وصغر وـٌر ،وحوـؿ وحمؽريقم ،ؾفريؿ ٓ يتقرظريقن ظريـ افتؽػرير ،ويرشريؾقن
افؽؾؿي بال وقابط ذظقي.


( )1ذكرياتي مع جماعل المسممين (التكفير واليجرة) أ /عبد الرحمن أبو الخير صـ.117
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ادبحث الرابع

من أهم الؼضايا التي يظفر فقفا التطرف.
قضقة تغقر ادـؽر بالؼوة.
متفقد:
إن ؾريضي إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر ،إحدى افػراعض اهلومي افتل أشو ء ؾفريؿ
افشٌوب ادتطرف هلو ،ـا أشو ءوا ممورشتفو ،وحدث مـ جرا ء افػفؿ اخلوضئ هلو ـثرير مريـ
افتفورج واخللقموت ،ممو تـػطر فف افؼؾقب.
إن بعضو مـ همٓ ء افشٌوب يؼرؤهنو ذم ـتى افػؼف واحلديٌ ،ؿريرا ءة هيعريي خوضػريي
مٌتنة ،ؾقعتؼدون أن افتغقر بوفؼقة مـ حؼفؿ ،وٓ يٌوفقن ذم ذفؽ أن يؽقن مو يغروكريف
مـ مـؽر جمؿع ظؾقف ،أم مـ أمقر آجتفود ،ـا ٓ يػؽرون ذم افتغقرير بوفؼؾريى وافؾًريون
ؿٌؾ افقد ،ـا أهنؿ ٓ يراظقن ادلوفح وادػوشد افتل تستريى ظريذ حمووفريي افتغقرير ،وربريا
ـوكقا ذم هذه ادحووٓت ذوى مؼوصد ضقٌي وكقايو حًـي ،وفؽـ افػفريؿ اخلريوضئ فؾتغقرير
وافتطٌقؼ افًقئ يضعفؿ ذم داعريرة افتطريرف ادريذمقم ،وبخوصريي بعريد أن صريوع ذم افػريسة
إخرة أن تغقر ادـؽر بوفقد مريـ حريؼ افًريؾطون وحريده ،وبوفؾًريون مريـ حريؼ افعؾريا ء،
وبوفؼؾى فعومي افـوس ،وبوفرجقع إػ أمفوت افؽتى مل أجد هلذا افزظؿ شـدا ؿقيو.
وٕيقي هذه افؼضقي ـون ٓ مـوص مـ دراشتفو وافقؿقف ظذ مًريوعؾفو مريـ خريالل
افؼرآن افؽريؿ وافًـي افـٌقيي ،وأؿقال افعؾا ء افؼدامك وادحدثغ ـل أشتؾفؿ افرصد مريـ

41

مشؽؾي افغؾق ذم افديـ ظـد افشٌوب وـقػ ظوجلفو اإلشالم؟.

أهؾ افرصود ،وأشتـطؼ احلؽؿي مـ أهؾ افلقاب ،وفقس أمريومل إٓ مريـفٍ أهريؾ افًريـي
واجلاظي أترشؿ ضريؼفؿ وأتوبع خطقاهتؿ.
وؿد رأيً أن أظرض هلذه افؼضقي بعد هذا افتؿفقد ذم اخلطقات أتقي:
( )6معـى األمر بادعروف والـفي ظن ادـؽر.
( )0مؽاكة األمر بادعروف والـفي ظن ادـؽر يف اإلشالم.
( )6األدلة ظذ وجوبه من الؼرآن والسـة واإلمجاع.
( )2رشوط الـفي ظن ادـؽر ظـد الػؼفاء.
( )5رشوط اآلمر.
( )1مراتب التغقر.
( )7وجفة اخلطل والتطرف يف ففم قضقة تغقر ادـؽر بالؼوة.

( )6معـى األمر بادعروف والـفي ظن ادـؽر:
ف ادعروف بلكف( :اشؿ جومع فؽريؾ مريو ظريرف مريـ ضوظريي ا  وافتؼريرب إفقريف
ُظ ِّر َ
واإلحًون إػ افـوس ،وـؾ مو كدب إفقف افؼع)(.)1
وادـؽر هق( :ـؾ مو أكؽره افؼع ،و يشؿؾ احلرام وادؽروه) (.)2
ف اإلمام الغزايل ادـؽر بؼقفف( :هق ـؾ حمذور افقؿقع ذم افؼع) (.)3
و َظ َّر َ

( )1شرح الجوىرة لم اجوري صـ .469
( )2تحفل المريد لم اجوري صـ .232

( )3إحياء عموم الدين لمغزالي .285/2
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وظرؾف ابن حجر اهلقثؿي بؼقفف( :إمر بقاجٌوت افؼع وافـفل ظـ حمرموتف) (.)1
وخالصي افؼقل :أن ادعريروف هريق :ـريؾ مريو يـٌغريل ؾعؾريف أو ؿقفريف ضٌؼريو فـلريقص
افؼيعي ،وادـؽر هق :ـؾ مو يـٌغل ترـف مـ ؿقل أو ؾعؾ ضٌؼو فـلقص افؼيعي.

( )0مؽاكة األمر بادعروف والـفي ظن ادـؽر يف اإلشالم:
ٕيقي إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽرير ؿركريف ا  ذم افؼريرآن افؽريريؿ بوفلريالة
وافزـوة :ؾؼول ا تعوػ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ(.)2
وؿدم ا  وصػ إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر ظذ افلالة وافزـريوة ،وهريذا
يؼته ظؾق ادـزفي وشؿق ادؽوكي ،ومـ ثؿ ؾوفؼوعؿقن بف هؿ خقور افـوس ذم اإلشالم :ـريا
ؿول " :خر الـاس أقرؤهم وأتؼاهم وآمرهم بادعروف ،وأهناهم ظن ادـؽر وأوصؾفم
لؾرحم" (.)3
ـا أن إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر شٌى افـك وافتؿؽغ ذم إرض ـريا ؿريول
ا تعريريريريريريريريريريوػ :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ (.)4
( )1الزواجر عن اقترال الك ائر .153/2
( )2سورة التو ل اآليل (.)71

( )3الحديث أخرجو اإلمـام أحمـد فـي مسـنده 432/6ص ومجمـع الزوائـد  .263/7ورجالـو ثقـاتص وفـي ع ـيم
كلم ال ي رص عن درة بنت أبي ليب-ر ي هللا عنيا.-
( )4سورة الحج اآليل (.)41
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ـا أن كجوة إمي اإلشالمقي متقؿػ ظذ افؼقوم هبذا افقاجريى ـريا جريو ء ذم احلريديٌ
افـٌقي افؼيػ" :مثل الؼائم ظذ حدود اهلل والواقع فقفا كؿثل قوم اشتفؿوا ظذ شػقـة
فلصاب بعضفم أظالها وبعضفم أشػؾفا ،فؽان الذين يف أشـػؾفا إذ اشـتؼوا ادـاء مـروا
ظذ من فوقفم ،فؼالوا :لو أكا خرقـا يف كصقبـا خرقا ومل كمذ من فوقـا ،فنن تركـوهم ومـا
أرادوا هؾؽوا مجقعا ،وإن أخذوا ظذ أيدتم كجوا ،وكجوا مجقعا"(.)1
ـا أن ا  ؾضؾ إمي ادحؿديي وجعؾفو خر إمؿ :بًى ؿقومفو هبذا افقاجريى:
ؾؼريريريريريول ا تعريريريريريوػ :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ (.)2
ؾوٕمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر ،هق ؿطى افديـ ،وهق مفؿي إكٌقو ء وادرشؾغ.
ممو تؼدم يظفر أن إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽرير :هريق شريٌقؾ افـجريوة فؾؿجتؿريع
وشٌى فًعودة أؾراده ،وإزافي فؾؼ وافػًريود ،وهتقئريي فؾؿـريوخ افطقريى افريذي تـؿريق ؾقريف
افػضقؾي وتـؽؿش ؾقف افرذيؾي.

( )6أدلة وجوبه من الؼرآن والسـة:
فؼد تطوبؼً افـلقص ظذ وجقب إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽرير مريـ افؼريرآن
افؽريؿ ،وافًـي افـٌقيي وإمجوع افعؾا ء.

( )1الحديث أخرجو اإلمام البخاري  .)2686( )2493( 157/5عن النعمان بن شير .
( )2سورة آل عمران اآليل (.)113

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.

43

أمو افؼرآن افؽريؿ ؾؼد جو ء ذـره ذم ظدة مقاوع مـفو ؿقفف تعوػ :ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﭼ(.)1
وؿريريريريريول ا تعريريريريريوػ :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭼ(.)2
وؿريريريول ا تعريريريوػ :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ (.)3
وؿريريول ا تعريريوػ :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﭼ(.)4
وأمو وجقبف بالسـة الـبوية ؾؿـفو مو رواه أبق شعقد اخلدري ريض ا ظـف ظريـ افـٌريل
 أكف ؿول " :من رأى مـؽم مـؽرا فؾقغره بقده ،فنن مل يسـتطع فبؾسـاكه ،فـلن مل يسـتطع
فبؼؾبه؛ وذلك أضعف اإليامن" (.)5
ومو رواه حذيػي ظـ افـٌل أكف ؿول" :والذي كػيس بقده لتلمرن بادعروف ولتـفـون
ظن ادـؽر أو لقوصؽن اهلل  أن يبعث ظؾقؽم ظؼابا مـه ثم تدظوكه فال يستجاب لؽـم"
( )1سورة آل عمران اآليل (.)134
( )2سورة آل عمران اآليل (.)113
( )3سورة التو ل اآليل (.)71

( )4سورة المائدة اآليتان (.)79-78

( )5الحديث أخرجو اإلمام مسمم في كتاب اإليمان  .)49( 69/1عن أبي سعيد الخدري .
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( .)1ومو رواه أبق بؽر افلديؼ ريض ا ظـف أكف ؿول( :يو أهيو افـريوس إكؽريؿ تؼريرأون هريذه
أيريريي ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ .وإين شريريؿعً
رشقل ا  يؼقل" :إن الــاس إذا رأوا الظـامل فؾـم يلخـذوا ظـذ يديـه أوصـك اهلل أن
يعؿفم بعؼاب من ظـده" (.)2
ومو رواه متقؿ افداري ظـف  أكف ؿول( :افديـ افـلقحي ،ؿؾـو دـ يو رشقل ا ؟ ؿريول:
وفرشقفف وفؽتوبف وٕعؿي ادًؾؿغ وظومتفؿ) (.)3
يؼقل اإلموم افـقوي ذم ذحف ظذ صحقح مًريؾؿ( :وأمريو كلريقحي ظومريي ادًريؾؿغ
ؾنرصودهؿ دلوحلفؿ ذم آخرهتؿ ودكقوهؿ ،وأمرهؿ بودعروف وهنقفؿ ظـ ادـؽر) (.)4
وأما اإلمجاع( :ؾؼد أمجعً إمي اإلشريالمقي ذم مجقريع افعلريقر ظريذ وجريقب إمرير
بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر اشتـودا إػ إدفي افًوبؼي وؽرهو) (.)5
فؽـفؿ اختؾػقا بعد ذفؽ ذم كقع افقجقب :هؾ هق ؾرض ظغ أو ؾرض ـػويي.

( )1الحــديث أخرجــو اإلمــام أبــو داود فــي كتــاب الملحــم  .436/2وأخرجــو اإلمــام الترمــذي ( .)2169وقــال
حديث حسن صحيحص عن حذيفل بن اليمان .

( )2الحديث أخرجو اإلمام أبو داود ( )4338والترمذي ( )2168وقال :حسن صحيحص عن أبي كر.
( )3الحديث أخرجو اإلمام مسمم في كتاب اإليمان  .)55( 74/1عن تميم الداري.
( )4شرح النووي عم صحيح مسمم .29/2

( )5بمغ اعتداد ال عض اإلجماعص ان قدمو عم اآليات وا حاديـثص مـنيم اإلمـام الغ ازلـيص يقـول :ويـدل عمـ

ذلــك عــد إجمــاع ا مــل عميــو ووارشــاد العقــول الســميمل إليــو اآليــات وا خ ــار واآلثــارص وكــذا القا ــي عبــد
الج ار المعتزليص ولكن جميور الفقياء والمحدثين عم تقـديم اآليـات وا حاديـث عمـ اإلجمـاع فـي ىـذه

المسألل وغيرىا.
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وافذي ظؾقف أهؾ افًـي واجلاظي أكف مـ ؾروض افؽػويي ـا يؼقل صق اإلشالم ابـ
تقؿقي( :هذا افقاجى واجى ظذ جمؿقع إمي وهق افذي يًؿقف افعؾا ء ؾرض افؽػويي،
إذا ؿومً بف ضوعػي مـفؿ شؼط ظـ افٌوؿغ) (( .)1وهذا هق افرأي افراجح) (.)2
(وهبذا يتحتؿ ظذ ـؾ ؿودر أدا ء ؾريضي إمرير بريودعروف وافـفريل ظريـ ادـؽرير ،وإذا
حدث تؼلر مـ ادجتؿع أثؿ اجلؿقع ،وظذ هذا ؿد يتعغ إمر بودعروف وافـفريل ظريـ
ادـؽر ذم حوٓت مـفو :ـا إذا ـون ذم مقوع ٓ يعؾؿ بف إٓ هق ،أو ٓ يريتؿؽـ مريـ إزافتريف
إٓ هق ،وـؿـ يرى زوجتف أو وفده أو ؽالمف ظذ مـؽر أو تؼلر ذم ادعروف.)3( ).

( )2رشوط الـفي ظن ادـؽر ظـد الػؼفاء:
اصسط افػؼفو ء ذم إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر ذوضوٓ ،بد مـ مراظوهتو ظـريد
افتطٌقؼ ،وهذه افؼوط مـفو مو خيص ادـؽرير ادريراد إزافتريف أو ختػقػريف ،ومـفريو مريو خيريص
افـوهل ظـ ادـؽر.
أما رشوط ادـؽر ففي:
 -1أن يؽقن ادـؽر جمؿعو ظذ إكؽوره ظـد افعؾا ء مجقعو ،ومـ ثؿ ؾوفؼضريويو ادختؾريػ
ؾقفو فقًً مـ ادـؽرات افتل جيى افـفل ظـفو ،بؾ ٓ جيقز إكؽوره.

( )1ا مر المعرول والنيي عن المنكر /تحقيا د.

جميل غازي صـ .4

( )2أحكام القرآن لمجصاص28/2ص وانظر الق ايا الثلث د/
( )3شرح صحيح مسمم.23/2

رأفت عثمانص صـ24ط /الف يمل.
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(ؾنذا اختؾػ افػؼفو ء ذم حؽؿ افتلقير ،أو افغـو ء بآفف أو بغر آفي ،أو ذم ـشػ وجريف
ادرأة أو ـػقفو ،أو ذم تقػ ادرأة افؼضو ء أو ؽره ،أو ذم إثٌوت افلقوم وافػطر برؤيي اهلالل
ذم ؿطر آخر بوفعغ ادجردة ،أو بودرصد أو بوحلًوب ،أو ؽر ذفؽ مـ افؼضويو افتل ضريول
ؾقفو اخلالف ؿديا وحديثو ،مل جيز إلكًريون مًريؾؿ أو ضوعػريي مًريؾؿي أن تتٌـريك رأيريو مريـ
افرأيغ ،أو أرا ء ادختؾػ ؾقفو ،وحيؿؾ إخريـ ظؾقف بوفعـػ ،حتك رأي اجلؿفريقر ،أو
إـثريي ٓ يًؼط رأي إؿؾ ،وٓ يؾغك اظتٌوره حتك وفق ـون ادخريوفػ واحريدا :مريودام
مـ أهؾ آجتفود) (.)1
( -2أن يؽقن ادـؽر حوٓ ،ؾؾق ـون ؿد مه ؾؾقس ٕحد إكؽوره ظريذ ؾوظؾريف ،وإكريا
دمى افعؼقبي وهل إػ وٓة إمقر ،وـذا إذا ـون ادـؽر مل يلت بعد ؾال جيقز افـفريل ظـريف
بؾ جيقز افقظظ وافـلح.
 -3طفقر ادـؽر ،ؾؾق ـون مًتسا ؾال جيقز افتجًس فالضالع ظذ مريو خيػقريف افـريوس
ثؿ اإلكؽور ظؾقفؿ (.)2
فؼقفف تعوػ :ﭽ ﭝ ﭞ ﭼ ( .)3وفـفل افـٌل ظريـ تتٌريع ظريقرات افـريوس ،ؾػريل
احلديٌ ؿول ( :يا معرش من آمن بؾساكه ومل يدخل اإليامن قـل بـه ،ال تتبعـوا ظـورات
()4

ادسؾؿني ،فنكه من تتبع ظورة أخقه تتبع اهلل ظورته وكشػه ولو يف جوف بقته.).
( )1فتاوى معاصرة د .يوسف القر اوي  685/2دار الوفاء ط /ا ول سنل 1993/1413م.

( )2إحي ـاء عمــوم الــدين /الغ ازل ـي  325-324/2ط /المكت ــل التجاريــل وانظــر أص ــول الــدعوة د/عبــد الكــريم
زيدانص صـ18-17ص دار عمر بن الخطابص ط/الثالثلص1396ىـ1976/م.

( )3سورة الحجرات اآليل (.)12
( )4رواه أبو داود ( )4883حديث حسن صحيحص عن أبي برزة ا سممي .
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هذه هل افؼوط افتل اصسضفو افػؼفو ء ذم افـفل ظـ ادـؽر ذاتف.
 -4ظدم خشقي مـؽر أـز ،وهذا افؼط جو ء ذم احلديٌ افلحقح أن افـٌريل  ؿريول
فعوعشي ريض ا ظـفو( :لوال أن قومك حديث ظفد بجاهؾقة لبـقت الؽعبـة ظـذ قواظـد
إبراهقم) (.)1
وذم افؼرآن افؽريؿ مو يميد ذفؽ ذم ؿلي مقشك مع بـل إهاعقريؾ :أن مقشريك ذهريى
إػ مقظده مع ربف افذي بؾغ أربعغ فقؾي ،وذم هذه افغقٌي ؾتـفؿ افًومري بعجؾف افريذهٌل،
حتك ظٌده افؼقم ،وكلحفؿ أخقه هورون ؾؾؿ يـتلحقا وؿوفقا فريـ كريزح ظؾقريف ظريوـػغ
حتك يرجع إفقـو مقشك ،وبعد رجريقع مقشريك ورؤيتريف هلريذا ادـؽرير افٌشريع وهريق ظٌريودة
افعجؾ ،أكؽر مقشك ظذ أخقف هذا افعؿؾ افشـقع مريـ افؼريقم ،ؾؼريول فريف هريورون :ﭽ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ(.)2

 -5رشوط اآلمر:
أمو افؼوط افتل اصسضفو افػؼفو ء ؾقؿـ يؼريقم هبريذا افقاجريى :ؾؿـفريو مريو هريق حمريؾ
اتػوق ،ومـفو مو هق خمتؾػ ؾقف.

( )1الحديث أخرجو اإلمام البخاري في العمم ( .)7243عن عائشل-ر ي هللا عنيا .-وأخرجـو اإلمـام مسـمم
.)333 -431( 969/2
( )2سورة طو اآليل (.)94
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أما الرشوط ادتػ ظؾقفا ففي:
 -6التؽؾقـف :وادؽؾػ ذم اصطالح افػؼفو ء هق افٌريوفغ افعوؿريؾ :ؾريال تؽؾقريػ ظريذ
صٌك وجمـقن.
 -0اإليامنٕ :ن إمر وافـفل ككة فؾديـ ودؾوع ظـريف ،وهريذا ٓ يتلريقر مريـ ؽرير
ادممـ.
 -6الؼـدرة :ؾنن افعريوجز ظريـ إمرير وافـفريل ٓ يؾزمريف :إذ ٓ يؽؾريػ ا كػًريو إٓ
وشعفو ،ويٌؼك ذم حؼف اإلكؽور بوفؼؾى :ؾذفؽ ٓ يًؼط بحول.)1( .
أما الرشوط ادختؾف فقفا ففي:
 -6العدالة :وؿد ذهى بعض افػؼفو ء إػ أكف ٓ جيقز فػوشؼ أن يلمر بؿعروف ويـفل
ظـ ادـؽر ،واشتدفقا ظذ ذفؽ بوفعؼؾ وافـؼؾ:
أمو ادـؼقل :ؾؼقفف تعوػ :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﭼ (.)2
وأمو ادعؼقل :ؾؼد ؿوفقا( :إن هدايي افغر ؾرع آهتدا ء ،ؾوإلصالح زـوة ظـ كلريوب
افلالح :ؾؿـ مل يؽـ صوحلو ذم كػًف أو مفتديو ؾؽقػ يلؾح ؽره) (.)3
وؿد ُر َّد ظؾقفؿ :بلن إدفي مل تػرق ذم إجيوب إمر وافـفل بغ صريوفح وؾوشريؼ وبريلن
افعلؿي ٓ دمقز ٕحد بعد إكٌقو ء.

( )1إحياء عموم الدين /الغزالي 312/2ص وانظر في النظام السياسي في اإلسلم د/
( )2سورة ال قرة اآليل (.)44
( )3الزواجر عن اقترال الك ائر .136/2

سميم العو صـ.168
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ؿول اإلموم افـقوي( :وٓ يشسط ذم أمر بودعروف وافـريوهل ظريـ ادـؽرير أن يؽريقن
ـومؾ احلول ممتثال مو يلمر بف ،متجـٌو مو يـفل ظـف ،بؾ ظؾقف إمر وإن ـون خمريال بريا يريلمر
بف ،وافـفل وإن ـون متؾًٌو بريا يـفريل ظـريف ،ؾريوٕمر جيريى ظؾقريف صريقئون :أن يريلمر كػًريف
ويـفوهو ،ويلمر ؽره ويـفوه ،ؾنذا أخؾ بلحديو ـقػ يٌوح فف اإلخالل بؤخر) (.)1
وافراجح ظدم اصساط افعدافي ،وإن ـون فقجقدهو تلثر أي تلثر.
 -0أما الرشط الثاين :وهق إذن اإلموم أي :يؽقن أمرير أو افـريوهل مؽؾػريو مريـ ؿٌريؾ
اإلموم ،وهذا افؼط ذط ؾوشد ـا ؿول اإلموم افغزايل( :افتخلقص بؼريط افتػريقيض
مـ اإلموم حتؽؿ ٓ أصؾ فف) (.)2

 -1مراتب التغقر:
ذم احلديٌ افلحقح افذي أخرجف مًريؾؿ ظريـ أبريك شريعقد اخلريدري  ؿريول :ؿريول
رشقل ا " :من رأى مـؽم مـؽرا فؾقغره بقده فنن مل يستطع فبؾسـاكه فـنن مل يسـتطع
فبؼؾبه وذلك أضعف اإليامن"(.)3
ويػفؿ مـ هذا احلديٌ أن مراتى افتغقر ثالثي :أدكوهو اإلكؽور بوفؼؾى ثريؿ بوفؾًريون
ثؿ بوفقد ،وفؽـ هؾ افتغقر بوفقد خيريتص بلصريحوب افقٓيريوت؟ أدع اإلجوبريي ظريـ هريذا
افًمال فؾثؼوت مـ ادحؼؼغ وافعؾا ء ،وهذه كلقص مؼوٓهتؿ:

( )1شرح مسمم .23/2
( )2اإلحياء .315/2

( )3الحديث أخرجو اإلمام مسمم في كتاب اإليمان  .)49( 69/1عن أبي سعيد الخدري .
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( )1ؿول افـقوي( :ؿول افعؾريا ء :وٓ خيريتص إمرير بريودعروف وافـفريل ظريـ ادـؽرير
بلصحوب افقٓيوت ،بؾ ذفؽ جوعز ٔحود ادًؾؿغ ،ؿول إموم احلريرمغ :وافريدفقؾ ظؾقريف
إمجوع ادًؾؿغ ؾنن ؽر افقٓة ذم افلدر إول وافعك افذي يؾقف ـوكقا يريلمرون افريقٓة
بودعروف ويـفقهنؿ ظـ ادـؽر مع تؼرير ادًؾؿغ إيوهؿ وتريرك تريقبقخفؿ ظريذ افتشريوؽؾ
بوٕمر بودعروف وافـفل ظـ
ادـؽر مـ ؽر وٓيي ،وا أظؾؿ) (.)1
( )2وؿول اإلموم افؼرضٌل(:أمجع ادًؾؿقن ؾقا ذـره ابـ ظٌد افز أن ادـؽرير واجريى
تغقره ظذ ـؾ مـ ؿدر ظؾقف ،وأكف إذا مل يؾحؼريف بريوفتغقر ،إٓ افؾريقم افريذي ٓ يتعريدى إػ
إذى ،ؾنن ذفؽ ٓ جيى أن يؿـعف مـ تغقره ،ؾنن مل يؼدر ؾٌؾًوكف ،ؾرينن مل يؼريدر ؾٌؼؾٌريف،
فقس ظؾقف أـثر مـ ذفؽ ،وإذا أكؽر بؼؾٌف ؾؼد أدى مريو ظؾقريف إذا مل يًريتطع شريقى ذفريؽ،
ؿول :وإحوديٌ ذم تلـقد إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر ـثرة جدا ،وفؽـفريو مؼقريدة
بوٓشتطوظي) (.)2
( )3وؿول اإلموم أبق حومد افغزايل ذم بقون ذوط ادحتًريى :افؼريط افرابريع ـقكريف
ملذوكو مـ جفي اإلموم وافقايل ؾؼد ذط ؿقم هذا افؼط ومل يثٌتريقا فمحريود مريـ افرظقريي
احلًقي ،وهذا افؼط ؾوشد :ؾنن أيوت وإخٌور افتل أوردكوهو تدل ظريذ أكريف ـريؾ مريـ

( )1شرح مسمم .23/2
( )2القرطبي .48/4
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رأى مـؽرا ،ؾًؽً ظؾقف ظوص جيى هنقف أيـا رآه ،وـقػا رآه ظذ افعؿقم :ؾوفتخلريقص
بؼط افتػقيض مـ اإلموم حتؽؿ ٓ أصؾ فف) (.)1
( )4وؿول افشقـوين( :ـؾ مًريؾؿ جيريى ظؾقريف إذا رأى مـؽريرا أن يغريره بقريده ؾرينن مل
يًتطع ؾٌؾًوكف ؾنن مل يًتطع ؾٌؼؾٌف) (.)2
( )5وؿول إموم احلرمغ( :ويًقغ بوفًؾطون ٔحود افرظقي أن يلد مرتؽريى افؽٌريرة
إن مل يـدؾع ظـفو بؼقفف مومل يـتف إمر إػ كلى ؿتول وصفر شالح ،ؾرينن اكتفريل إمرير إػ
ذفؽ ربط إمر بوفًؾطون) (.)3
( )6وؿول افؼويض ظقوض(:هذا احلديٌ أصؾ ذم حؼ افتغقر ،ؾحؼ ادغرير أن يغريره
بؽؾ وجف أمؽـف زوافف بف ؿقٓ ـون أو ؾعال ؾقؽن آٓت افٌوضؾ ويريؼ ادًؽر بـػًريف أو
يلمر مـ يػعؾف ويـزع افغلقب ويردهو إػ أصحوهبو بـػًف أو بلمره إذا أمؽـ) (.)4
( )7ويؼقل ابـ افعرن( :وإكا يٌدأ بوفؾًريون وافٌقريون ،ؾرينن مل يؿؽريـ بوفقريد يعـريك أن
حيقل بغ ادـؽر وبغ متعوضقف بـزظف ظـف وبجذبف مـف ،ؾرينن مل يؼريدر إٓ بؿؼوتؾريي وشريالح
ؾقسـف ،وذفؽ إكا هق فؾًؾطون) (.)5
ؾفذه افـلقص وؽرهو تمـد أن افتغقر بوفقد جوعز ٔحود افرظقي بؼط أن ٓ يؼهري
إمر إػ كلى افًالح وصفر افؼتول ،وإٓ يتعغ افؽػ بوتػوؿفؿ أمجعغ.
( )1اإلحياء .315/2
( )2شرح مسمم .25/2

( )3المصدر السابا .25/2
( )4المصدر السابا .25/2
( )5أحكام القرآن البن العربي .293/1
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وؿد أيد أ.د .ظبد الرمحن ادراكبي آدموه افؼوعؾ بلن تغقر ادـؽر بوفقد مـ حريؼ آحريود
افرظقي وخطل مو ظداه حقٌ يؼقل( :أراد افٌعض أن جيعؾ افتغقرير بوفقريد خوصريو بوحلريوـؿ
وحده ،وافتغقر بوفؾًون مـ حؼ افعؾا ء وافريدظوة ومريـ ذم حؽؿفريؿ ،وافتغقرير بوفؼؾريى
فعومي افـوس ،وهذا افتؼًقؿ وافتخلقص ذم كظركو ؽر صحقح :فعؿقم إمر {مريـ رأى
مـؽؿ مـؽرا ؾؾقغره} ٕن هـوك مـ افـوس مـ يًتطقع أن يغره بقده ،أو بؾًوكف أـثرير ممريو
يًتطقع احلوـؿ أو افعومل تغقره ،ؾريال يـٌغريل أن كتجوهريؾ ظؿريؾ هريمٓ ء افـريوس ذم تغقرير
ادـؽر ،وأن كجعؾ هلؿ مفؿي افتغقر بوفؼؾى ؾحًى) (.)1
وبعد ذـر هذه افؼقاظد افؼظقي اهلومي ،تلتك اإلصورة إػ بقريون خطريل ممورشريي بعريض
افشٌوب ذم تطٌقؼفو ،حقٌ ٓ يؿقزون بغ ادـؽر ادجؿريع ظؾقريف وادختؾريػ ؾقريف :ؾريساهؿ
يـؽرون ذم افثوكقي ظذ ادخوفػ وهيجروكف ؽوؾؾغ ظـ ؿريقل صريق اإلشريالم ابريـ تقؿقريي:
(مًوعؾ آجتفود :مـ ظؿؾ ؾقفو بؼقل بعض افعؾا ء مل يـؽر ظؾقف ومل هيجر ،ومريـ ظؿريؾ
ؾقفو بلحد افؼقفغ مل يـؽر ظؾقف ،ؾنن ـون اإلكًون يظفر فف رجحون أحد افؼقفغ ظؿؾ بريف
وإٓ ؿؾد بعض افعؾا ء افذيـ يعتؿد ظؾقفؿ ذم بقون أرجح افؼقفغ) (.)2
ـا أهنريؿ ٓ يراظريقن آؿتلريور ذم افتغقرير ظريذ ؿريدر احلوجريي ،ؾقـتؼؾريقن إػ افعـريػ
وافيب واخلشقكي مرة واحدة ،وهذا مـوف فؾؼقاظد.

( )1ق ــيل التكفيــر والحكــم عم ـ المســممين بــين التطــرل واالعتــدال صـ ـ  137د /عبــد الــرحمن المراكب ـي ط/
المؤسسل العمميل الحديثل /الط عل ا ول سـ 1993م

( )2مجموع فتاوى شيي اإلسلم البن تيميل .257/23
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ؿول ابـ افعرن( :وإكا يٌدأ بوفؾًون وافٌقون ؾنن مل يؽـ بوفقد يعـك أن حيقل بغ ادـؽر
ومتعوضقف بـزظف ظـف وجذبف مـف إن مل يؼدر إٓ بؿؼوتؾريي وشريالح ؾقسـريف وذفريؽ إكريا هريق
فؾًؾطون)(.)1
وؿد ذـر حجي اإلشالم الغزايل :درجوت آحتًوب ؾؼريول( :افتعريريػ :ثريؿ افـفريل
بوفقظظ وافـلح ،ثؿ بوفتعـقػ وافؼقل افغؾقظ اخلشريـ ،ثريؿ تغقريره بوفقريد ،ثريؿ افتفديريد
وافتخقيػ ،ثؿ مٌوذة افيب ممو فريقس ؾقريف صريفر فؾًريالح ،ثريؿ آظتضريود بريوٕظقان
وصفر افًالح ،وٓ يـؼؾ مـ درجي إٓ إذا ؾشؾ افتغقر بوفدرجي افتل ؿٌؾفو ،ويؼتلريد ذم
افدرجي كػًفو ظذ ؿدر احلوجي)(.)2
ويؼقل اإلموم افشقـوين( :يؼدم ادقظظي بوفؼقل افؾغ ،ؾنن مل يمثر ذفؽ جريو ء بريوفؼقل
اخلشـ ،ؾنن مل يمثر ذفؽ اكتؼؾ إػ افتغقر بوفقد ،ثؿ ادؼوتؾي إن مل يؽـ افتغقر إٓ هبو) (.)3
ـا أن كػرا مـ همٓ ء افشٌوب ٓ يعتزون بودآل وادلوفح وادػوشد افتل تستى ظريذ
حمووفي افتغقر ،هذه افػريضي ٓكزاع ذم ارتٌوضفو افقثقؼ بودقازكي بغ ادلريوفح وادػوشريد،
ؾنن ـون إكؽور ادـؽر مثال يًتؾزم مـؽرا أـز مـف ،مل جيز إكؽوره بحريول ،وإن ـريون يػريقت
ملؾحي ـٌرة مل جيز.
ـذفؽ يؼقل صق اإلشالم ابـ تقؿقي( :ؾنن إمر وافـفل وإن ـون متضؿـو فتحلقؾ
ملؾحي ودؾع مػًدة ؾقـظر ذم ادعورض فف ،ؾنن ـون افذي يػقت ادلوفح أو حيلؾ مـ

( )1أحكام القرآن البن العربي .293/1
( )2اإلحياء  329/2وما عدىا.
( )3السيل الجرار لمشوكاني صـ .586
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ادػوشد أـثر مل يؽـ ملمقرا ،بؾ يؽقن حمرمو إذا ـوكً مػًدتف أـثر مريـ ملريؾحتف ،فؽريـ
اظتٌور تؼدير ادلوفح وادػوشد هق بؿقزان افؼيعي) (.)1
ويستى ظذ ذفؽ :أن افـفل ظـ ادـؽر مـ دؿريوعؼ إبريقاب افػؼفقريي افتريل جيريى أن
تًـد إػ افراشخغ ذم افعؾؿ مـ أهؾ افدرايي ذم ؾؼف افـلقص وؾؼف افقاؿع ،وٓ مريدخؾ
ؾقفو ٕصٌوه ادثؼػغ وأكلوؾفؿ ،دع ظـؽ افعومي.
وإذا ـون إمر ـذفؽ ،ـون افـفل ظـ ادـؽرير إذا ترتريى ظؾقريف مريـ ادػوشريد وافػريتـ
واإليذا ء افذي يؾحؼ بوفـوهل وأهؾف وإخقاكف ذم افـػس وادول حرامو بقؼغ يؼريقل اإلمريوم
ابـ رجى احلـٌع( :مـ خشـ ذم اإلؿدام ذم اإلكؽور ظذ ادؾقك أن يمذى أهؾف أو جراكريف
مل يـٌغ افتعرض هلؿ حقـئذ ،ـذفؽ ؿول افػضقؾ بـ ظقوض وؽره ،ومع هريذا متريك خريوف
مـفؿ ظذ كػًف افًقػ أو افًقط أو احلٌس أو افؼقد أو افـػل أو أخذ ادول أو كحق ذفريؽ
مـ إذى :شؼط أمريرهؿ وهنريقفؿ ،وؿريد كريص إعؿريي ظريذ ذفريؽ مريـفؿ :اإلمريوم أمحريد
وإشحوق ،وؿول أمحد ٓ يتعرض إػ افًؾطون ؾنن شقػف مًؾقل) (.)2
وافـوطر إػ تطٌقؼ همٓ ء افشٌوب فؾتغقر بوفقد ذم أيومـو جيد أكف جير ظذ اإلكًون أذى
بوفغو ،وظـتو ٓ يطوق يتجريووز افػريرد ادحتًريى إػ أهؾريف وإخقاكريف ،وـريؿ تشريؼك إه
بوحتًوب أبـوعفو بليدهيؿ دون اظتٌور دآل وكظر إػ افعقاؿى ،حقٌ تتعرض مـ افٌال ء دو
ٓ يطوق ،ومـ هـو ـون ٓريى ذم مـعف دلؾحي افدظقة افتل تعقش ذم زمـ ؽربتفو ،وـريؿ
هل بحوجي إػ تلفقػ افـوس ومداراهتؿ أـثر مـ حوجتفو إػ زجرهؿ وافتثريى ظؾقفؿ.

( )1مجموع الفتاوى .29/28
( )2جامع العموم والحكم البن رجب الحنبمي .284
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وجيريريى أن يعريريقد هريريمٓ ء افشريريٌوب إػ مدارشريريي هريريذه ادًريريلفي وافريريتؿعـ ذم ؿقاظريريدهو
وذاععفريريو :حتريريك ٓ يؽقكريريقا شريريٌٌو ذم اشريريتـػور افـريريوس وريريد اإلشريريالم وتشريريقيف صريريقرة
ادًؾؿغ ،وـك ٓ تشؼك هبؿ إه ويًتغؾفؿ إظدا ء.
ومـ هـو أرى ذم هذا افقؿً :أن إوػ أن يؽتػل افشٌوب بوفتغقر بوفؼؾى وافؾًون،
وأن يتػرؽقا فطؾى افعؾؿ وكؼه وتربقي رجؾ افعؼقدة ،وتلفقػ افعقام فقـتظروا مقاجفريي
ادـؽر إـز افذي كجؿً ظـف تؾؽ ادـؽرات.
يؼقل افدـتقر يوشف الؼرضاوي ؾقؿـ ظجز ظـ تغقر ادـؽر بريوفؼقة( :مريو ظؾقريف إٓ
أن يلز ويلوبر ويرابط حتك يؿؾؽفو ،وظؾقف أن يغر بوفؾًون وافؼؾؿ وافدظقة وافتقظقي
وافتقجقف ،حتك يقجد رأيو ظومو ؿقيو يطوفى بتغقر ادـؽرير ،وأن يعؿريؾ ظريذ تربقريي جقريؾ
ضؾقعل مممـ يتحؿؾ تٌعي افتغقر.
وهذا مو يشر إفقف حديٌ أن ثعؾٌي اخلشـل حريغ شريلل افـٌريل  ظريـ ؿقفريف تعريوػ:
ﭽﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ( .)1ؾؼول فف افـٌل :
(بل ائتؿروا بادعروف وتـاهوا ظن ادـؽر حتى إذا رأيت صحا مطاظا وهوى متبعـا ودكقـا
ممثرة وإظجاب كل ذي رأى برأيه فعؾقك بخاصة كػسك ودع العوام ،فنن مـن ورائؽـم
أياما الصابر فقفن مثل الؼاب

ظذ اْلؿر لؾعامل أجر مخسني رجال يعؿؾـون كعؿؾؽـم)

(.)2


( )1سورة المائدة اآليل (.)135
( )2الحــديث أخرجــو اإلمــام أبــو داود فــي ســننو  .437/2والترمــذي ( )5353حــديث حســن غريــب .عــن أبــي
ثعم ل الخشني .
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ادبحث اخلامس
آثار التطرف ظذ الػرد وادجتؿع.

أوال :أثار التطرف ظذ الػرد.
( )6الؽراهقة والـػور:
إن ادتطرف إكا هق واؿػ ذم ضريؼ بعقد ظـ افقشط ،شقا ء ـون ذفؽ ذم افػؽرير أم ذم
افًؾقك ،ومثؾ هذا ٓ حتتؿؾف ضٌقعي افٌؼ افعوديي وٓ تلز ظؾقف ،وحقـئذ يؽقن افـػريقر
وتؽقن افؽراهقي.
ودو ـوكً ضٌوعع افـوس خمتؾػي ومتٌويـي :ؾال جيقز أن حيؽؿ ظؾقفؿ مجقعو بحؽؿ واحد
ذم بعض إمقر افتعٌديي ؾقلقى بعضفؿ صقئو مـ احلرج وادشؼي ،ؾنذا مو ـون ذم افـريوس
مـ يرؽى اإلضوفي ذم افلالة ؾؾقؽـ مـػردا ،أو ذم بقتف ،أو مع ؿقم اتػؼقا معريف ذم مؼريبف
وادموهف :حقـئذ ؾال بلس مـ اإلضوفي.
أمو اإلضوفي ذم افلالة ظريذ ظريقام افـريوس :ؾرينن افعٌريودة ٓ تؼريوس ظـريد ا بطقهلريو،
وادٌوفغي ذم تلديتفو إكا تؼوس بلدؿفو ومو يلوحٌفو مـ إخالص.
ومـ ادعؾقم أن افتؽوفقػ افؼظقي ثؼقؾي ظذ افـػس ،وهذا جيعؾ ادؼع حريلو ظذ
افتقًر وؿٌقل إظذار ،وأخذ افعػق مـفؿ ،ؾنذا أوػـو إػ افتؽؾقريػ ادؾريؾ ،ؾؼريد بغضريـو
افـوس ذم افػراعض ،وكػركوهؿ مـ افلوحلوت وجعؾـو افلالة ظؿال ثؼقال مرهؼو.
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ؾؿـ يطقؾقن افلالة بوفـوس ظـ حد آظتدال يرهؼقن افـوس ،ويًريقئقن إػ افريديـ
وهؿ حيًٌقن أهنؿ حيًـقن صـعو ،وفعريؾ ذم هريذا يؽؿريـ ه ؿريقل افـٌريل ( :إن مــؽم
مـػرين فؿن صذ بالـاس فؾقخػف فنن فقفم ادري

والضعقف وذا ا اجة) (.)1

وهذا ادعـك افًوبؼ ذم احلديٌ افـٌقي هق مو أصور إفقف شقدكو ظؿر بريـ اخلطريوب 
بؼقفف ٓ( :تٌغضقا ا إػ ظٌوده ؾقؽقن أحدهؿ إمومو ؾقطريقل ظريذ افؼريقم افلريالة حتريك
يٌغض إفقفؿ مو هؿ ؾقف) (.)2
ؾؿـ خيرج ظـ حد افتقشط وآظتدال يؽرهف افـوس ويـػروا مـف ،بؾ ويتعدى أثريره
إػ بغض افـوس افعٌودات وافتؽوفقػ افؼظقي.

( )0الػتور واالكؼطاع:
إن اإلكًون مؾقل بطٌعف ،وضوؿتف حمدودة ،ؾنن صز يقمريو ظريذ افتشريدد ؾنريظون مريو
تؽؾ يتف وتػس ظزيؿتف ،ويضعػ جفده افٌدين وافـػز :ؾقًلم ويدع افعؿؾ افؼؾقؾ مـف
وافؽثر ،وؿد يلخذ ضريؼو آخر ظؽس افطريؼ افذي ـون ظؾقف ،وؿد يـتؼريؾ مريـ اإلؾريراط
إػ افتػريط ومـ افتشدد وافغؾريق إػ افتًريقى وافػتريقر وآكؼطريوع ،وؿريد جريو ء ذفريؽ ذم
حديٌ افـٌل" :إن ادـبت ال أرضا قطع وال طفرا أبؼى"(.)3
( )1الحــديث أخرجــو اإلمــام البخــاري  34-33/1ومســمم  .)466( 341-343/1عــن عق ــل بــن عمــرو بــن
ثعم ل أبو مسعود .

( )2ا ثرص أورده اإلمام ابن حجر في فتح ال اري  .229/2 .195/2إسناده صحيح عـن عمـر بـن الخطـاب
.

( )3الحــديث أخرجــو اإلمــام أحمــد فــي مســنده  .199/3والــدار قطنــي فــي المقاصــد الحســنل ( )458حــديث
مرسل عن جابر بن عبد هللا.
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وادـًٌ هق افذي اكؼطع ظـف رؾؼتف ذم افطريؼ بعد أن أجفد دابتف ذم افًرير :ؾريال هريق
ؿطع افطريؼ إػ آخره مع رؾؼوعف ،وٓ هق حوؾظ ظذ دابتف بحقوهتو ،وإن أحى إظال إػ
ا  أدومفو وإن ؿؾ ،أمو مـ يـلٌقن ذم افعٌودة كلٌو ؾلوفئؽ هؿ اهلوفؽقن ،وؿريد ؿريول
" :ولن يشاد الدين أحدا إال غؾبه.)1( "...
ؿول افعالمي ادـووي :يعـك ٓ يتعؿؼ أحد ذم افعٌودة ،ويسك افرؾؼ ـوفرهٌون إٓ ظجز
ؾقـغؾى ،ؾًددوا :أي افزمقا افًداد وهق افلقاب بال إؾراط وٓ تػريريط ،وؿريوربقا :أي
إن مل تًتطقعقا إخذ بوٕـؿؾ ؾوظؿؾقا با يؼرب مـف ،وأبؼوا أي بوفثقاب ظريذ افعؿريؾ
افداعؿ وإن ؿؾ.

( )6الؼؾ واالضطراب الـػيس:
إن ادتشدد ذم افديـ إكا يريد محؾ افـوس ظذ مريو يقاؾريؼ هريقاه ،ومريو يريريده وهيريقاه،
وافـوس فـ يًتجقٌقا فف ،وفـ يقاؾؼقه ظذ هقاه ،وٓ مريو يريريد :ومريـ ثريؿ يعسيريف افؼؾريؼ
وآرضاب افـػز :بؾ ؿد يًتخدم افؼقة ذم آظتدا ء ظريذ أخريريـ فعريدم اشريتجوبتفؿ
فرؽٌتف ،وإن افقاؿع ادشوهد هلق خر دفقؾ ظذ ذفؽ.
ؾودتشددون هؿ أوقؼ افـوس صدرا ،وأصريدهؿ ؿؾؼريو واوريطرابو ،وأـثريرهؿ ؽضريٌو
وثقراكو ،وأؾوت افـػًقي تٌدأ مع افطػقفي ،بؾ ؿد تـحدر مريع خلريوعص افقراثريي وإذا مل
تذهى هبو افسبقي افراصدة كؿً مع ادر ء صوبو وبؼقً ذم دمف صقخو.

( )1الحديث أخرجو اإلمام البخاري في كتاب اإليمان  )39(16/1عن أبي ىريرة .
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ثاكقا :آثار التطرف ظذ ادجتؿع.
( )6الػرقة والتؿزق:
إن ادتطرؾغ وادغوفغ ذم افديـ ٓ يؾتؼقن أبدا ظـد رأى واحد ،وٓ يؼٌريؾ أخريرون
رأهيؿ وهذا ممو يمدى إػ افتػرق وافتؿزق.
ومـ يـظر إػ شوحي ادجتؿع ،يشعر بوٕشك وادريرارة ممريو يطوفعريف ٕول وهؾريي ،ؾؼريد
يتلورع بعض إؾراد حقل اكتا ءات صتل وادموهوت متٌويـي ،وؿريد يـشريى بقريـفؿ ساع
ضقيؾ يمدى هبؿ ذم افـفويي ايل متزق ادجتؿع ؾرؿو وصقعو ،وؿد يؽريقن ورا ء ذفريؽ دخقريؾ
أجـٌل يريد أن يٌٌ شؿقم افػتـي وافتؿزق بريغ أبـريو ء ادجتؿريع افقاحريد ،متًريؾال داخريؾ
صػقف ادًؾؿغ وٓبًو مالبًفؿ متؽؾا بؾًوهنؿ.
يؼقل د .حمؿد شعقد رمضون افٌقضل( :حدثـل مًمول ـٌر ذم افؼطرير اجلزاعريري ذو
اشتؼومي وديـ :أن صوبو ؿٌض ظؾقف أثـو ء افشغى افذي وؿع ذم اجلزاعرير ظريوم 1982وهريق
يؼقد مظوهرة إشالمقي ،وهيتػ بقجقب تطٌقؼ أكظؿي احلؽؿ اإلشالمل ،وحيؿؾ افًريؾطي
مًموفقي افتؼلر ذم ذفؽ ،ثؿ تٌغ فدى معرؾي هقيي افرجؾ أكف مل يؽـ فدى اإلشريالم ذم
ر ء وإكا ـون يًعك ٔدا ء مفؿي.)1( .


( )1حـوار حـول مشـكلت ح ـاريل د/
1993 /1413م.
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( )0اشتـزاف الطاقات اإلكساكقة:
افطوؿوت اإلكًوكقي هٌي مـ ا  وأموكي ذم ظـؼ إؾراد ،وظريذ ؿريدر هريذه افـعؿريي جيريى
صؽرهو وحيرم جحقدهو ،وإصؾ ذم هذه افطوؿريوت اشريتخدامفو ذم افـفريقض بوٕمريي وتربقريي
ادجتؿع اإلشالمل ظذ ؿقاظد افديـ وصد ادعوديـ ادـووعغ فف ،وأثؿـ مو متؾؽف إمي ضوؿريوت
افشٌوب ؾؾق وجفً كحق افتعؿر وافٌـو ء وافتلـقع واإلكتوج :فعودت بوفـػع واخلر ظذ افػريرد
وادجتؿع.
أمريريو ؿتريريؾ افقؿريريً ووريريقوع اجلفريريد بوجلريريدل افعؼريريقؿ ،واخلالؾريريوت افػرديريريي ،واخللريريقموت
افشخلقي :ؾذفؽ اشتـزاف فطوؿوت إمي ،و إهدار فطوؿوت افشٌوب وتضققع افعؿر ذم تقاؾريف
إمقر ظع حًوب جالعؾ إظال ،وؿد هنل رشقل ا  هنقو حوشا ظـ افٌحٌ ذم ـريؾ مريو
يدظق إػ اخلالؾوت بغ افـوس وبخوصي ذم مًوعؾ افؼضو ء وافؼدر ،واجلريز وآختقريور ،وـريون
مـ أوامره ":إذا ذكر الؼدر فلمسؽوا"( .)1وؿقفريف " :تػؽـروا يف آالء اهلل وال تػؽـروا يف
ذاته فتفؾؽوا"(.)2
وفؽـ يٌدو أن افتؼعر ذم احلديٌ ظا ورا ء ادودة مرض أصوب ظريددا مريـ أؾريراد ادجتؿريع
ؾخووقا ؾقف ممو ـون فف أشقأ أثور ظع افعؼؾ اإلشالمل وافطوؿوت اإلكًوكقي ذفؽ أن اإلشالم
احلـقػ ديـ يمثر افقاؿع ظذ اخلقول ،وافعؿؾ ظذ افؽالم ،واحلؼقؼي ظذ افظـ وإوهوم ،ومريع
ـؾ هذا ؾؼد أهدر افشٌوب أوؿوهتؿ -وهل أؽذ مو فريدهيؿ -ذم أمريقر ٓ تػقريد بريؾ تٌعريٌ ظريذ
آؾساق وتقشقع داعرة افشؼوق .
( )1الحديث أورده اإلمام السيوطي في الدر المنثور  35/3والمطالب العاليل ( .)2932والع ارقـي فـي تخـريج
اإلحياء  53/1إسناده حسنص عن عبد هللا بن مسعود .

( )2الحـديث أورده اإلمـام العجمــوني فـي كشـف الخفــاء  371/1والـدر المنثـور  .113/2إســناده
عبد هللا بن عمر .

ـعيف عــن

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.

60
ادبحث السادس

ظالج مشؽؾة التطرف يف الدين ظـد الشباب.

( )6ظالج التطرف بعالج أشبابه.
( )0تطبق الرشيعة اإلشالمقة.
( )6ا وار ال العـف يف مواجفة التطرف.
( )2خطوات يف شبقل العالج.

أوال :ظالج التطرف بالؼضاء ظذ أشبابه ودوافعه:
دو ـون اجلفؾ بوفؼرآن افؽريؿ ،وافًـي افـٌقيي ،وؾؼريف إوفقريوت وافتريوري  ،وافًريرة
افـٌقيي ،وأخذ افعؾؿ مـ افؽتى دون افرجقع إػ افعؾريا ء مريـ أهريؿ أشريٌوب افتطريرف ذم
افديـ :ـون افعالج :كؼ افعؾؿ افديـل وتؾؼقف ظريـ افعؾريا ء ادتخللريغ ؾؽريؾ ظؾريؿ فريف
رجوفف ،وؿد جو ء إمر ذم افؼرآن افؽريؿ بًمال أهؾ افذـر ؾؼريول تعريوػ :ﭽ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ (.)1
وؿول تعوػ ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﭼ

()2

( )1سورة النحل اآليل (.)43
( )2سورة النساء اآليل (.)83
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وافشٌوب مفا ثؼػ كػًف ؾفريق ٓ يًريتغـك أبريدا ظريـ أهريؾ آختلريوص :ؾريوفعؾقم
افؼظقي هلو أدواهتو وأصقهلو افتل ٓبد مـ اشتقعوهبو وإدراك مرامقفو ،و بخوصريي مؼوصريد
افؼيعي ومراتى ادلمقرات وادـفقوت وتؼدير طروف افـريوس وشريـي ا  واإلصريالح
وافتغقر ،ؾنن ؾؼف هريذه افعؾريقم افًريوبؼي يؼريل صريوحٌف مريـ افقؿريقع ذم افغؾريق ذم افريديـ
وافتطرف ،وـؾ ظك ٓ خيؾق مـ ـػو ءات افعؾريا ء وادجتفريديـ ذم افريديـ :ؾفريؿ افريذيـ
يٌؾغقن رشوٓت ا  ،ويـؼون افعؾؿ ذم ـؾ مؽون ؾؾقؾتريػ افشريٌوب حريقهلؿ ،جيؾًريقن
إفقفؿ ،ويتعؾؿقن مـفؿ :فقلخذوا افعؾؿ مـ صققخف ادتحؼؼغ بف.
ـا أن ادؽتٌي اإلشالمقي تعٍ بؽتريى افريساث افػؼفريل وافعؼريدي وؿريد كوؿشريً آرا ء
افعؾا ء وبقـً افلحقح مـ افًؼقؿ ،وافؼقي مـ افضعقػ ،وافراجح مـ ادرجقح ،ؾريال
يـٌغل فؾشٌوب أن يػتل ذم أمقر افديـ ،اشتـودا ظذ ؿرا ءة خوضػي فؽتوب ،أو ظريدة ـتريى،
ؾؼد ـون أشالؾـو افعؾا ء وهؿ يتؾؼقن افعؾؿ مـ صققخفؿ جيقبقن افػقريوذم وافؼػريور :ضؾٌريو
فؽتوبي حديٌ أو معرؾي مًلفي ؾؼفقي.
وهو هق اإلموم موفؽ بـ أكس إموم دار اهلجرة يتؾؼك افعؾؿ ظـ صقخف ظٌد افرمحـ بـ
هرمز مو يؼرب مـ شٌع شـقات صورؾو كػًف ذم جد وصز ٓ ،يؿـعف حر وٓ برد.
ؾقلػف افشق حمؿد أبق زهرة ؿريوعال( :ؿريد سف كػًريف إػ افعؾريؿ ذم جريد وكشريوط،
وصز ٓ يؿـعف صدة احلر واجلق افالؾح مـ أن خيرج مـ مـزفف ،و يسؿى أوؿوت خريروج
افعؾا ء مـ مـوزهلؿ إػ ادًجد ،وٓ متـعف حدة بعضفؿ مريـ أن يلخريذ ظريـفؿ ويتحؿريؾ ذم
ذفؽ ؽؾظي افؾقم أحقوكو ويتجـى هبدوعف وـقوشتف ورؾؼف أن يثر حريدهتؿ مريو اشريتطوع إػ
ذفؽ شٌقال.
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وؿد اكؼطع بؽؾ وؿتف إػ افعؾا ء ،ؾفق يالزمفؿ ذم افغداة وافعشك ،ؾريروى أكريف ـريون
يالزم ابـ هرمز مـ بؽرة افـفور إػ افؾقؾ وٓ يًتجؿ ذم وؿً حتًـ ؾقف افراحي إن وجريد
ذم ذفؽ افقؿً ؾرصي فؾطؾى ٓ جيدهو ذم ؽره ،ؾفريق يريذهى إػ ابريـ صريفوب ذم وؿريً
افعقد بعد افلالة ؿٌؾ أن يذهى ايل بقتف ٕكف جيد أكف ذم ذفؽ افقؿً يؽقن ابـ صفوب ذم
هدأة اخلؾقة ظـ افـوس ،ؾقحًـ آشتاع إفقف ،وآشتػودة مـف ،وإذا ـون مل يدخر جفريدا
ذم ضؾى افعؾؿ ،ؾفق أيضو مل يدخر ذم شٌقؾف مول :حتك ؿريول ابريـ افؼوشريؿ :مهري بافريؽ
ضؾى افعؾؿ إػ أن كػض شؼػ بقتف ؾٌوع خشٌف :ثؿ موفً ظؾقف افدكقو مـ بعده) (.)1
ودو ـون ظك افتؾؼل ظـد افشققخ و مالزمتفؿ ؿد اكؼه ؾنن افؽؾقريوت ادتخللريي
ذم ظؾقم افديـ وافؾغي تمدى أن دور افشريققخ ذم تريقؾر ادريودة افعؾؿقريي فطريالب افعؾريؿ
وادعرؾي.
وفق ـون بنمؽون افشٌوب أن يًتؼؾقا بػفؿ افؽتوب وافًـي و افؾغريي دون افرجريقع إػ
أهؾ آختلوص :فقجى ظذ افدوفي أن تقؾر أمقاهلو افتل تـػؼفو ظذ تؾريؽ اجلومعريوت،
وأن تًتػقد هبو ذم مؽون آخر وهذا مو ٓ يؿؽـ أن يؽقن ،إذ ٓ تًقغف افعؼقل افرصقدة.

ثاكقا :تطبق الرشيعة اإلشالمقة:
إن ؿضقي تطٌقؼ افؼيعي فقًً كوؾؾي مـ افؼقل :بؾ هل مػسق افطرق بغ اإليان
وافؽػر ،ؾوفؼٌقل هبو ؿٌقل بوإلشالم ،وافشؽ ؾقفو صؽ ذم اإلشالم ؾا اإلشالم إٓ
اإلذظون وآكؼقود ٕمر ا  ومـ أكؽك مو ابتؾقً بف إمي اإلشالمقي تغققى بعض
( )1مالك حياتو وعصره وآراؤه الفقييلص اإلمام:

أبو زىرة /دار الفكر العربي ط /الثانيل سنل .1978
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أحؽوم افؼيعي اإلشالمقي وإحالل افؼقاكغ افقوعقي مؽوهنو وؿد تضوؾرت افـلقص
افؼوضعي وجقب تطٌقؼفو واإلذظون هلو وافروو هبو ؿول تعوػ :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ ( )1وؿول تعوػ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ( .)2وؿول
تعوػ :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

()3

وفؼد أخز ا  ذم ـتوبف افؽريؿ أن ترك احلؽؿ با أكزل ا تعويل ـػر ،أو طؾؿ ،أو
ؾًؼ :ؾؼول تعوػ :ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﭼ

()4

وؿول تعوػ :ﭽ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﭼ
وؿول تعوػ :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭼ

()5

()6

يؼقل اإلموم ابـ ـثر ذم بقون مـ حتوـؿ إػ ؽر ذع ا ( :مـ تريرك افؼريع ادحؽريؿ
ادـزل ظذ حمؿد بـ ظٌد ا خوتؿ إكٌقو ء ،وحتوـؿ إػ ؽره مـ افؼاعع ادـًريقخي ،ـػرير،
ؾؽقػ بؿـ حتوـؿ إػ افقوشؼ وؿدمفو ظؾقف ،ومـ ؾعؾ ذفؽ ـػر بنمجوع ادًؾؿغ(.)7
( )1سورة النساء اآليل (.)65
( )2سورة ا حزاب اآليل (.)36
( )3سورة الجاثيل اآليل (.)18
( )4سورة المائدة اآليل (.)44
( )5سورة المائدة اآليل (.)45
( )6سورة المائدة اآليل (.)47
( )7البدايل والنيايل البن كثير .119/13
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ويؼقل اإلموم اْلصاص ذم تػًر ؿقفف تعوػ :ﭽ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ(:)1
(وذم هذه أيي دٓفي ظذ أن مـ رد صقئو مـ أوامر ا  أو أوامرير رشريقفف  ؾفريق
خورج ظـ اإلشالم شقا ء رده مـ جفي افشؽ ؾقف ،أو مـ جفي ترك افؼٌريقل ،أو آمتـريوع
ظـ افتًؾقؿ ،وذفؽ يقجى صحي مو ذهى إفقف بعض افلحوبي ذم حؽؿفؿ بورتريداد مريـ
امتـع ظـ أدا ء افزـوة ،و ؿتؾفؿ وشٌك ذرارهيؿٕ :ن ا تعوػ حؽؿ بلن مـ مل يًؾؿ فؾـٌل
 ؿضو ءه وحؽؿف :ؾؾقس مـ أهؾ إيان) (.)2
ويؼقل اإلموم ادحدث أمحـد صـاكر( :إن إمرير ذم هريذه افؼريقاكغ واوريح ووريقح
افشؿس ،هل ـػر بقاح ٓ خػو ء ؾقف وٓ مداراة ،وٓ ظذر ٕحريد ممريـ يـتًريى فإلشريالم
ـوعـو مـ ـون ذم افعؿؾ هبو ،أو اخلضقع هلو ،أو إؿرارهو ؾؾقحذر امرؤ كػًف) (.)3
ويؼقل افدـتقر :يقشػ افؼروووي( :إن افعؾاين افذي يرؾض مٌدأ حتؽقؿ افؼرييعي
مـ إشوس فقس فف مـ اإلشالم إٓ اشؿف ،وهريق مرتريد ظريـ اإلشريالم بقؼريغ ،جيريى أن
يًتتوب وتزاح ظـف افشٌفي ،وتؼوم ظؾقف احلجي وإٓ حؽؿ افؼضو ء ظؾقف بوفردة ،وجرد مـ
اكتاعف فإلشالم أو تًحى مـريف اجلـًريقي اإلشريالمقي ،وؾريرق بقـريف وبريغ زوجريف ووفريده،
وجرت ظؾقف أحؽوم ادرتديـ ادورؿغ ذم احلقوة وبعد افقؾوة) (.)4

( )1سورة النساء اآليل (.)65

( )2أحكام القرآن لمجصاص .181/3
( )3عمدة التفاسير /أحمد شاكر 172/2ص 174

( )4اإلسلم والعممانيل وجيا لوجو د .يوسف القر اوي صـ273ص مكت ل وى ل.
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ومـ هذه افـلقص افًوبؼي ٕؿقال افعؾا ء ،افؼدامك وادحدثغ ،يتلـريد أكريف مريـ رد
صقئو مـ أوامر ا أو أوامر رشقفف  ؾفق خورج ظـ اإلشالم شقا ء ـون صريوـو أو ممتـعريو
ظـ افتًؾقؿ ،وـذا مـ ظريدل ظريـ ذع ا  إػ ذع ؽريره ،أو كريودى بػلريؾ أحؽريوم
افديـ ظـ أمقر افدوفي وتـظقؿ حقوة ادجتؿع.
وإذا ـون ؽقوب افؼيعي اإلشالمقي مـ احلقوة ،شٌٌو ذم طفقر كػر مـ افشٌوب تطرؾقا
ذم أمقر افديـ وخرجقا ظـ جودة افطريؼ ،ؾنكف فعالج هذه افظوهرة يتحتؿ ظؾقـريو افعؿريؾ
ظذ تطٌقؼ افؼيعي اإلشالمقي ٓشقا أن افؼقاكغ افقوعقي ادًتقردة أصفرت إؾالشفو.
ؾال بد مـ افعقدة إػ ذع ا  فؼضو ء ظذ ادقبؼوت افتل زاظً وصوظً ذم ـثرير
مـ افٌالد اإلشالمقي ،ـا أن افقوريع افريراهـ فقريدظق إػ هظريي تطٌقؼفريو :خروجريو مريـ
إزموت افتل مل يًؾؿ مـفو جمتؿع مـ ادجتؿعوت.
وجيب التؿفقد لتطبقؼفا باألمور التالقة:
[(أ) تـؼقي افتؾػوز مـ إؾالم افًوؿطي ،وافلحوؾي مـ احلرب ظريذ تطٌقريؼ افؼرييعي
ؿقٓ و ؾعال وادذيوع مـ إؽوين ادوجـي.
(ب) تـؼقي ادـوهٍ افدراشقي ذم اددارس واجلومعريوت مريـ ـريؾ مريو خيريوفػ افؼرييعي
وآشالم.
(جريري) تريريقؾر افعؿريريؾ افؼريرييػ فؽريريؾ ادـحريرؾغ فلقصريريو ـريريوكقا أو زكريريوة يتريريوجرون
بلظراوفؿ أو أظراض ؽرهؿ :حتك ٓ تؽقن هلؿ حجي ذم افتطٌقؼ.
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(د) تـؼقي افعؿؾ ذم ادمشًوت افتجوريي مريـ افػوعريدة وـريؾ صريقر افربريو وآحتؽريور
وافػًود وهذا أمر مقًقر جدا ،بعريد كجريوح دمربريي افٌـريقك اإلشريالمقي وذـريوت ادريول
وافتلمغ اإلشالمقي.
(هري) مـع آختالط ذم اددارس واجلومعوت ،وبرجمي افدراشي بحقٌ خيلص وؿريً
فلالة افظفر -مجوظي -ذم اددارس واجلومعريوت ،ؾضريال ظريـ إوؿريوت إخريرى افتريل
يؿؽـ أن يقجد ؾقفو دراشي.
(و) تطٌقؼ مٌدأ افشقرى ذم ـؾ ادمشًوت وإجفزة صغرة أو ـٌرة.
(ز) ؾتح أبقاب احلالل ذم ـؾ إمقر وإؽالق أبقاب احلرام ذم ـؾ إمقر.)1( ].
وبعد:
ؾوفقاجى ظذ وٓة إمقر ،أن يدرـقا جقدا :أن اإلشالم مريـفٍ حقريوة وفريقس جمريرد
دظقى أو إصعور أو كص ذم افدشتقر وأهنؿ فقس هلؿ اخلقور ذم ؿٌقل أحؽومف أو ترـفريو أو
افعؿؾ بٌعضفو دون افٌعض.
وظـد تطٌقؼ ذيعتف شقف يزول هذا افتـوؿض افؼوعؿ وافلورخ ذم ظؼريقل افشريٌوب،
بغ مو يلمرهؿ بف افديـ ،ومو يشوهدوكف ذم واؿع احلقوة.


( )1ثواب ــت

ــروريل فـــي فق ــو الص ــحوة اإلس ــلميل د /عب ــد الحم ــيم عـــويسص ص ـ ـ 57دار الص ــحوة /ا ولـ ـ

1414ىـ1994-م.
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ثالثا :ا وار ال العـف يف مواجفة التطرف:
إن معوجلي طوهرة افتطرف ٓ تؽقن بوفعـػ واإلرهوبٕ :ن افعـػ ٓ يقفد إٓ ظـػريو
مضودا ،وإذا ـون افعـػ مرؾقوو مـ افشٌوب ؾفق مـ بوب أوػ مرؾريقض مريـ افدوفريي:
ٕن افػؽر يعوفٍ بوفػؽر ٓ بوفًقػ ،ؾريا ـوكريً افؼريقة وافريٌطش وشريقؾي فتغقرير افػؽرير
وأرا ء ،بؾ هذه افقشوعؾ تلتك بـتوعٍ ظؽس ادطؾقب مـفو ،وواؿع احلقوة يشفد بذفؽ.
وفؼد دظو افؼرآن افؽريؿ إػ احلقار اهلودئ :دـوؿشي أؾؽور وآرا ء أخريـ ،وـون هريذا
احلقار هق أشؾقب إكٌقو ء وادرشؾغ مع أؿقامفؿ وأهؾقفؿ ،ؾريلبق إكٌقريو ء إبريراهقؿ 
جيودل ؿقمف وحيوورهؿ :فقلؾ هبؿ إػ افغويي ادـشقدة.
ؿول تعوػ :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ
ﭼ (.)1
وؿول تعوػ :ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸ ﮹﮺

( )1سورة ا نعام اآليتان (.)75 -74

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.
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﮻﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂         ﯬ
ﯭﯮﯯﯰﯱ ﭼ

()1

ومقشك  أمره ربف أن خيوضى ؾرظقن افذي ادظك إفقهقي بوفؼقل افؾغ اجلؿقؾ،
دون افتطوول ظؾقف وافـقؾ مـف ،ؾؼول تعريوػ دقشريك وأخقريف هريورون :ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﭼ (.)2
وخوتؿ إكٌو ء  حيوور ؿقمف افؽػور ادخوفػغ فف ذم افعؼقدة ،ؾقؼريقل هلريؿ مريو شريجؾف
افؼرآن افؽريريؿ ذم ؿقفريف تعريوػ :ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ
( .)3يؼقل اإلموم افػخر افرازي( :هذا إرصود مـ ا فرشقفف  إػ ادـوطرات اجلوريريي ذم
افعؾقم وؽرهو ،وذفؽ ٕن أحد ادتـوطريـ إذا ؿول فمخر هذا افذي تؼقفريف خطريل وأكريً
ؾقف خمطئ ،يٌغضف وظـد افغضى ٓ يٌؼك شداد افػؽر ،وظـد اختالفف ٓ مطؿع ذم افػفريؿ
ؾقػقت افغرض.
وأمو إذا ؿول فف :إن أحدكو ٓ يشؽ ذم أكف خمطئ ،وافتادي ذم افٌوضؾ ؿٌقح ،وافرجريقع
إػ احلؼ أحًـ إخالق ،ؾـجتفد وكٌك أيـريو ظريذ اخلطريل فقحتريذر ،ؾنكريف جيتفريد ذفريؽ
اخللؿ ذم افـظر ،ويسك افتعلى ،وذفؽ ٓ يقجى كؼلو ذم ادـزفيٕ ،كريف أوهريؿ بلكريف ذم
ؿقفف صوك ويدل ظؾقف ؿقفف تعوػ فـٌقف ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ ،مع أكف ٓ يشريؽ ذم أكريف هريق

( )1سورة مريم اآليات (.)48-41
( )2سورة طو اآليتان (.)44-43
( )3سورة س أ اآليل (.)24
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اهلودي وهق ادفتدى ،وهؿ افضوفقن وادضؾقن .ثؿ يؼريقل تعريوػ :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ (.)1
أووف اإلجرام إػ افـػس ،وؿريول ذم حؼفريؿ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ ذـرير بؾػريظ
افعؿؾ فئال حيلؾ اإلؽضوب ادوكع مـ افػفؿ) (.)2

رابعا :خطوات يف شبقل العالج
إن طوهرة افتطرف مشؽؾي مرـٌي ،وافعالج ؾقفو ٓ يـػلؾ ظـ إشٌوب ،وإذا ـوكً
إشٌوب متعددة ومتـقظي ،ؾال بد أن يؽقن افعالج ـذفؽ متعددا ومتـقظريو ،وادًريئقفقي
ؾقف مشسـي بغ اجلؿقع ،ـؾ فريف دوره ـريا ؿريول " :كؾؽـم راع وكؾؽـم مسـمول ظـن
رظقته"(.)3

( )6دور ادجتؿع:
إن افتـوؿض بغ افؼقؿ وادجتؿع ـريون فريف دوره ذم وٓدة طريوهرة افتطريرف وكحقهريو،
وهـو يليت دور ادجتؿع ذم ظالج هذه افظوهرة ،وهق أن اكريتا ء ادجتؿريع فإلشريالم يؼتهري
آفتزام بوفًؾقك اإلشالمل ذم ـؾ ر ء.

( )1سورة س أ اآليل (.)25

( )2مفــاتيح الغيــب لإلم ــام فخــر الــدين الــرازي  258/13ط :الفكــر العرب ـي الط عــل الثالثــل ســنل 1435ىـ ـ-
1985م.

( )3الحديث أخرجو اإلمام البخاري ( )893عن عبد هللا بن عمر.

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.
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ؾوإلشريريالم مريريـفٍ متؽومريريؾ فؾحقريريوة يلريريٌغفو بلريريٌغتف افربوكقريريي ،ويقجففريريو وجفتريريف
إخالؿقي ويضع هلو ادعومل افتل تضٌط شرهو وتؼقفو مـ آكحراف أو افضقوع ذم مػريورق
ُؼريقم افػؽرير ،وظٌريودات تطفرير افؼؾريى ،وأخريالق تزـريل
افطرق ،ؾػل اإلشالم ظؼوعريد ت ِّ
افـػقس وتؼيعوت تؼقؿ افعدل وآدابو دمؿؾ احلقوة.
ؾالبد فؾؿجتؿع مـ آفتزام بؿـفٍ اإلشالم ادتؽومؾ وأن يرى بحؽؿ ا ورشقفف
ذم ـؾ صمون احلقوة ،وأن يزيؾ هذا افتـوؿض افلورخ افؼوعؿ ذم حقوتـو افققمقي ،بريغ
إياكـو بوإلشالم ظؼقدة وذيعي مـ ظـد ا  ،وبغ إؽػوفـو فتقجقفوتف وآدابف.

( )0دور ا ؽام:
إن جق احلريي متقت ؾقف إؾؽور ادريضريي ،ؾعريذ احلؽريوم أن يقشريعقا أبريقاب احلريريي
فؾرأي وافرأي أخر ،وأن يقجدوا إجقا ء احلرة فؾحقار بغ افعؾا ء وافشريٌوب بغريرض
افقصقل إػ افلقاب وافٌعد ظـ اخلالؾوت مو اشتطوع إػ ذفؽ شٌقال.
وأن يعؾؿ احلؽوم أن مقاجفي افتطرف بوفعـػ فـ يريمدي إٓ إػ مزيريد مريـ افتطريرف
وافعـػ ،ؾوفػؽر يقاجف بوفػؽر ،وأمو افتعذيى وافتـؽقؾ شقزيد ادشؽؾي شق ءا بعد شريق ء،
وأن يتؿتع افعؾا ء بوحللوكي ،افتل تممـفؿ مريـ صريٌح اخلريقف افريذي يؼريع ظؾريقفؿ :حتريك
خيرجقا إػ افـوس ويلححقا ادػوهقؿ اخلوضئي ،ويدؾعقا احلجٍ افٌوضؾي ،ـا أكف مـ أهريؿ
واجٌوت احلؽقمي فؾقؿويي مـ افتطرف مًتؼٌال :افعؿؾ ظذ إجيود افرجؾ افلوفح افؼدوة
ذم ـؾ أموــ ادًموفقي :حتك يؼتدى هبؿ ظومي افشٌوب.
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( )6دور العؾامء:
ظذ افعؾا ء افدظوة أن يـزفقا إػ افشٌوب ذم ـؾ مؽون ،وآحتؽوك ادٌوذ بوفشريٌوب:
فتقوقح ادػوهقؿ ادغؾقضي ،وتٌلرهؿ بوفلقاب ؾقا جيرى ظذ افًوحي مـ مًتحدثوت
افعك ،وأن يتقفقا تقجقف افشٌوب افتقجقف افلحقح وافسبقي افديـقي اجلودة :حتك يؽريقن
افشٌوب ظذ بقـي مـ أمر ديـف ،ومزودا بودـوظي افتل حتؿقف مريـ آكحريراف :وحتلريـف مريـ
افغزو افػؽري افقاؾد إػ بالد ادًؾؿغ.

( )2دور السبقة والتعؾقم:
أن يعؿؾ ادًموفقن ظـ وزارة افسبقي وافتعؾقؿ ظذ إشـود مودة افسبقي اإلشريالمقي إػ
اددرشغ إـػو ء ،وتقؾر افؼدوة احلًـي مـ اددرشغ واددرشوت :فقؼتدي هبريؿ افريـش ء
ذم أخالؿفؿ وشؾقـفؿ ،ـا أكف ٓبد مـ إدخول مودة افثؼوؾي اإلشالمقي ذم مـوهٍ ادعوهريد
واجلومعوت :حتك ٓ يـػلؾ افشٌوب ذم دراشتفؿ اجلومعقي ظـ ذيعي اإلشريالم وتورخيريف
وحضورتف.

( )5دور اآلباء:
أن يعؿؾ أبو ء ظذ افعـويي بلبـوعفؿ مـذ افلغر ،متتٌعغ ادـفٍ افذي رشؿف اإلشريالم
ذم تربقي افـشئ مـذ كعقمي أطػوره إػ أن يلريٌح صريوبو ؿريودرا ظريذ حتؿريؾ ادًريئقفقي ،وأن
ييب أبو ء ٕبـريوعفؿ افؼريدوة افطقٌريي وادثريؾ إظريذ ذم آفتريزام بوفًريؾقك ،وأداب
اإلشالمقي ،وصدق افشوظر حغ ؿول:

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.
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ُ
ويـشل كاصئ الػتقان مـا 

ظذ ما كان ظوده أبوه.

وأن تؽقن هـوك ادراؿٌي افداعؿي مـ أبريو ء ف بـريو ء ذم ـريؾ مريو يؼريرأون ويشريوهدون
ويلوحٌقن :حتك تتؿ افسبقي ظذ أـؿؾ وجف.

( )1دور الشباب:
إن أول مو جيى ظذ افشريٌوب هريق شريالمي ادريـفٍ افريذي جيريى أن يًريؾؽقه ذم ؾفريؿ
اإلشالم ،وفـ يؽقن ذفؽ إٓ بوجلؾقس بغ يدي افعؾا ء ،ومزامحتفؿ ذم جموفًفؿ.
ؾؽؾ ظؾؿ فف أهؾف ورجوفي ادتخللقن ؾقف ،وفقًً ظؾقم افريديـ ـريال مٌوحريو فؽريؾ
افـوس ،وؿد أرصدكو افؼرآن إػ إخذ ظـفؿ ،ؾؼول تعريوػ :ﭽ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ
ﭠ ﭼ(.)1
وظذ افشٌوب أن يؾتزمقا بجوكى آظتدال وافتقًر ذم ـريؾ ر ء ،وأن يٌتعريدوا ظريـ
الـدين
الدين ُيرسـ ،ولـن ُيشـا َّد
جوكى افتشدد وافغؾق ـا جو ء ذم احلديٌ افؼيػ" :إن
َ
َ
ويشء من الدُّ َْْل ِ
ٍ
أحدٌ إال غؾبه ،فسدِّ دوا وقاربوا ،وأبرشوا ،واشتعقـوا بالغدو ِة والرو ِ
ـة
حة
َّ ْ
َ
َ
"(.)2
وأن يتٌعقا مـفٍ احلؽؿي وادقظظي احلًريـي ذم افريدظقة ،ؾريا ـريون افرؾريؼ ذم ر ء إٓ
زاكف ،وأن يؽقن تعلٌفؿ فؾحؼ وحده ،وأن يـزفقا ظؾقف ظذ يد مـ طفر افـوس.


( )1سورة النحل اآليل (.)43

( )2الحديث أخرجو اإلمام البخاري في كتاب اإليمان  )39( 16/1عن أبي ىريرة .
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( )7دور اإلظالم:
أن يعؿؾ افؼوعؿقن ظذ أجفزة افلحوؾي واإلظالم ،أن تؽقن هريذه إجفريزة وشريقؾي
فؾتعريػ بوإلشالم وذيعتف وؿقاظده وأحؽومف ،وأن تعؿؾ ظريذ كؼري افػضريقؾي وافؼريقؿ
وادثؾ افعؾقو ،وأن يؽقن اإلظالم مـز دظقة فؾخر ،ومـور إصعوع فؾحؼ.
وأن يتعػػ افتؾػوز ظـ هذه ادشوهد افعوريريي ،وإؾريالم ادوجـريي افتريل تتـريوؿض مريع
تعوفقؿ اإلشالم احلـقػ.
وظذ أصحوب افلحػ وادجالت ،أن يعؾؿقا أهنؿ حموشٌقن ظذ ـؾ ـؾؿريي تؽتريى
وتـؼ :ؾؾتؽـ ـتوبتفؿ فؾـفقض بوفشٌوب وافٌحٌ ظـ مشؽالتف ومًريوظدتف ذم حؾفريو،
وأن يٌتعدوا ظـ افتضخقؿ وافتفقيؾ ذم تلريقير افتطريرف ذم افريديـ ظـريد افشريٌوب ،وأن
يؼػقا مـ افشٌوب مقؿػ افؼويض افعودل افذي ٓ يديـ إٓ بٌقـي.


أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.
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وذم هنويي هذا افٌحٌ أود أن أصر إػ أن افشريٌوب فقًريقا وحريدهؿ ادًريموفغ ظريـ
ادشؽالت افتل تقاجففؿ ،وفؽـفو مًموفقي مشسـي بقـفؿ وبغ شوعر إوشوط ادًموفي
ظـ افسبقي وافتقجقف ،ـوفٌقً ،واددرشي ،وادًجد ،وادمشًريوت اإلظالمقريي ،وإكديريي
افريووقي ،وممشًوت رظويي افشٌوب .وذم افغوفى تـشريل أزمريوت افشريٌوب ومشريؽالهتؿ
بًٌى ظدم تؾقٌي احتقوجوهتؿ افروحقي ،وافػؽريي ،وآجتاظقي ،وافًقوشقي.
وٓ خقور فؾشريٌوب افقريقم ذم افتعريرف ظريذ مشريؽالتف ،وافتحريديوت افتريل تقاجفريف،
وافـزول إػ شوحي افعؿؾ دقاجفي أشٌوب هذه إزموت وافتغؾى ظؾقفو ،ؾا ظؾقريف إٓ أن
يشؿر ظـ شقاظد اجلد وافعزيؿي وافعؿؾ ،ويـػض ظـ ـقاهؾف ؽٌريور افتريقاين واخلؿريقل
وافؽًؾ.
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التوصقات.
وهذه أهؿ افتقصقوت افتل أشػر ظـفو افٌحٌ فتحلغ افشٌوب ووؿويتف مـ ظقامريؾ
اهلدم وآكحراف :فقام يتعؾ بؿشؽؾة التطرف يف الدين:
 -1إن مقاجفي افتطرف بوفعـػ يمدي إػ مزيد مـ افتطرف وافعـػ ،وظؾقف ؾوفػؽر
يقاجف بوفػؽر ،ؾقجى ؾتح احلقار مع مجقع إؾؽور افتل ظذ افًوحي فتؿققريز افطقريى مريـ
اخلٌقٌ.
 -2افعؿؾ ظذ إجيود حلوكي فؾعؾا ء حتريك خيرجريقا إػ افـريوس فقلريححقا ادػريوهقؿ
اخلوضئي ،وذفؽ مـ خالل إجيود كؼوبي فؾعؾا ء أشقة بغرهؿ مـ افـؼوبوت إخرى.
 -3أن يعؿؾ ادًموفقن ظـ وزارة افسبقي وافتعؾقؿ ظذ إشـود مودة افسبقي اإلشالمقي
إػ مدرشغ ـػو ءات ،يؽقكقن أصحوب رشوفي ٓ أصحوب وطقػي.
 -4افعؿؾ ظذ إجيود حريي افلحوؾي اإلشالمقي افتل تٌكري ادًريؾؿغ بريلمقر ديريـفؿ
وتزز افلقرة افلحقحي دػوهقؿ اإلشالم.
 -5تقجقف وشوعؾ اإلظالم فـؼ افػضقؾي ومٌودئ افديـ وأحؽوم افؼيعي ،بدٓ مريـ
تًخرهو فؼتؾ وؿً افشٌوب بوٕؾالم وادًؾًالت.
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ادراجع

الؼرآن الؽريم.

كتب التػسر:
 -1افتػًرير افؽٌرير ادعريروف بؿػريوتقح افغقريى /حمؿريد بريـ ظؿرير ادشريفقر بريوفػخر افريريرازي
(تري606:هري) ط /دار إحقو ء افساث افعرن.
 -2اجلومع ٕحؽوم افؼرآن افؽريؿ /أبق ظٌريد ا حمؿريد بريـ أمحريد إكلريوري افؼرضٌريل (تريري:
671هري) اهلقئي ادكيي افعومي فؾؽتوب.
 -3تػًر افؼرآن افعظقؿ /أبق افػدا ء احلوؾظ بـ ـثر ط /دار ادـور.
كتب ا ديث:
 -4شــ أبق داود /شؾقان بـ إصعٌ افًجًتوين (تري275:هري) ط /ملطػك احلؾٌل.
 -5شــ ابـ موجف /أبق ظٌد ا حمؿد بـ يزيد (تري275:هري) ط /ظقًك احلؾٌل وذـوه.
 -6شــ افٌقفؼل /أبق بؽر أمحد بـ احلًـ ظع افٌقفؼل (تري458:هري) ط /دار ادعرؾي.
 -7شــ افسمذي /أبق ظقًك افسمذي (تري279:هري) ط /دار افػؽر 1978م.
 -8شــ افـًوعل /أبق ظٌد افرمحـ بـ صعقى افـًوعل (تري303:هري) ط /دار افؽتى افعؾؿقي.
 -9ذح صحقح مًؾؿ /حمقل افديـ أبق زـريو حمؿد بـ ذف افديـ افـقوي (تريري676:هريري)
ط /ممشًي مـوهؾ افعرؾون.
 -10صحقح مًؾؿ (متـ) أبق حًغ مًؾؿ بـ احلجوج (تري261:هري) حتؼقؼ حمؿد ؾريماد ظٌريد
افٌوؿل دار إحقو ء افؽتى افعؾؿقي ط /إوػ.
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 -11ؾتح افٌوري ذح صحقح افٌخوري /أمحد بـ حجر افعًؼالين /ط /ادؽتٌريي افًريؾػقي/
دار افػؽر.
 -12ـشػ اخلػو ء /افعجؾقين /ط /ممشًي مـوهؾ افعرؾون بروت.
 -13مًـد أمحد .اإلموم أمحد بـ حـٌؾ افشقٌوين (تري241:هري) ط /دار افػؽر افعرن.
كتب الػؼه:
 -14ادحذ /ابـ حزم افظوهري /ط /ادـريي.
 -15ادغـل /ابـ ؿدامي ادؼدد (تري630:هري) ط /دار احلديٌ.
 -16حوصقي ابـ ظوبديـ (رد ادحتور ظذ افدر ادختور) دار افػؽر افعرن بروت.
 -17كقؾ إوضور ذح مـتؼك إخقور /حمؿد بـ ظع حمؿد افشقـوين (تري1250:هري) ط /دار
احلديٌ.
كتب الؾغة:
 -18ادعجؿ افقشقط /جمؿع افؾغي افعربقي /ط /دار ادعورف 1393هري1973 /م افثوكقي.
 -19فًريريون افعريريرب /مجريريول افريريديـ أبريريق افػضريريؾ حمؿريريد بريريـ مؽريريرم بريريـ مـظريريقر إكلريريوري
(تري711:هري) ط /دار ادعرؾي.
 -20خمتور افلحوح /افرازي /ط /ادطٌعي إمريي شـي1340هري1922 /م.
الؽتب العامة:
 -21أحؽوم افؼرآن ٓبـ افعرن /افؼويض أبريق بؽرير حمؿريد بريـ ظٌريد ا بريـ حمؿريد إصريٌقع
إكدفز ادوفؽل ادعروف بوبـ افعرن /ط /دار افػؽر.
 -22أحؽوم افؼرآن فؾجلوص /أبق بؽر أمحد بـ ظع افرازي اجللوص (تري970:هري) ط/
دار افػؽر افعرن.
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 -23إحقو ء ظؾقم افديـ /أبق حومد افغزايل (تري505:هري) ط /ادؽتٌي افتجوريي.
 -24اإلشالم وافعؾاكقي وجفو فقجف /د .يقشػ افؼروووي /مؽتٌي وهٌي.
 -25أصقاك ذم احلؼؾ اإلشالمل /د .ظٌد افرصقد صؼر /افطٌعي إوػ 1989م.
 -26أصقل افدظقة /د .ظٌد افؽريؿ زيدان /ط /دار ظؿر بـ اخلطوب فؾـؼ وافتقزيع.
 -27أظالم ادقؿعغ ظـ رب افعودغٓ /بـ ؿقؿ اجلقزيي (تري751:هريري) ط /مؽتٌريي افؽؾقريوت
إزهريي 1388هري1968 /م.
 -28أؾوت افعؼون /ظٌد افؼودر أمحد ظطو ط /دار افتقزيع وافـؼ /شؾًريؾي كحريق جقريؾ
مًؾؿ.
 -29إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر /حتؼقؼ د .حمؿد مجقؾ ؽوزي.
 -30افٌدايي وافـفويي /أبق افػدا ء اشاظقؾ بـ ـثر (تري744:هري) ط /دار افؽتى افعؾؿقي.
 -31تذـرة افريدظو ة /افٌفريل اخلريقيل آحتريود اإلشريالمل افعريودل ط /افثوكقريي شريـي /1403
1983م.
 -32افتطرف افقفقدي تورخيف أشٌوبف ظالموتف ،ظٌد افرايض حمؿد مؽتٌي افتقظقريي اإلشريالمقي/
إوػ 1413هري1993 /م.
 -33ثقابً رضوريي ذم ؾؼف افلحقة اإلشريالمقي د /ظٌريد احلؾريقؿ ظريقيس /دار افلريحقة/
إوػ 1414هري1994 /م.
 -34جومع افعؾقم واحلؽؿٓ /بـ رجى احلـٌع /ط /دار احلديٌ افؼوهرة.
 -35جريدة فقا ء اإلشالم /حقار مع ادػتل مجريود أخريرة شريـي  1989افعريدد افعريوذ رؿريؿ
(.)43
 -36حتك ٓ تؽقن ؾتـي أ /ؾفؿل هقيدي.
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 -37احلؽؿ وؿضقي تؽػر ادًريؾؿ /ادًتشريور شريومل افٌفـًريووي /ط /دار إكلريور /إوػ
1397هري1977 /م.
 -38حقار حقل مشؽالت حضوريي د /حمؿد شعقد رمضون افٌريقضل ممشًريي افرشريوفي ط/
افثوكقي شـي 1410هري.
 -39حقار ٓ مقاجفي د /أمحد ـال أبق ادجد دار افؼوق شـي 1408هري1988 /م.
 -40دشتقر إخالق ذم افؼرآن د :حمؿد ظٌد ا دراز ط /افرشوفي افًودشي شـي 1985م.
 -41ذـريويت مع مجوظي ادًؾؿغ (افتؽػر واهلجرة) أ /ظٌد افرمحـ أبق اخلر.
 -42افزواجر ظـ اؿساف افؽٌوعر /ابـ حجر اهلقثؿل /ط /افشعى.
 -43افًـي افـٌقيي بغ أهؾ افػؼف واحلديٌ افشق  /حمؿد افغزايل ط /دار افؼوق ط /افثومـي
شـي1990م.
 -44افًـ ي افـٌقيي بغ دظوة افػتـي وأدظقو ء افعؾؿ /ظٌد ادقجقد حمؿد .ط /افثوكقي 1411هري/
1991م.
 -45افلحقة اإلشالمقي بغ آختالف ادؼوع وافتػرق ادذمقم /د .يقشػ افؼروريووي/
ط /دار افقؾو ء /إوػ.
 -46افلحقة اإلشالمقي بغ اجلحقد وافتطرف /د .يقشػ افؼروووي /مطريوبع افدوحريي/
ـتوب إمي رؿؿ .2
 -47ؾتووى معوسة د .يقشػ افؼروريووي  685 /2دار افقؾريو ء ط /إوػ شريـي /1413
1993م
 -48ؾؼف افزـوة د /يقشػ افؼروووي ط /ممشًي افرشوفي.
 -49ذم افـظوم افًقود ذم اإلشالم د /حمؿد شؾقؿ افعقا.
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 -50افؼضويو افثالث /د .حمؿد رأؾً ظثان /دار افػضقؾي /ط /إوػ 1989م.
 -51ؿضقي افتؽػر واحلؽؿ ظذ ادًؾؿغ بغ افتطرف وآظتدال صري  137د /ظٌريد افريرمحـ
ادراـٌل ط /ادمشًي افعؾؿقي احلديثي /افطٌعي إوػ شري 1993م.
 -52موفؽ حقوتف وظكه وآراؤه افػؼفقي ،اإلموم :حمؿد أبريق زهريرة /دار افػؽرير افعريرن ط/
افثوكقي شـي .1978
 -53جمؾي افعرن أ /شومل افٌفـًووي ظدد يـوير  1992رؿؿ .278
 -54جمؾي افعرن مؼول د /حمؿد ؾتحل ظثان ظدد يـوير شـي  1983رؿؿ (.)278
 -55افػتووى افؽزىٓ /بـ تقؿقي /ط ابـ حزم افريوض /ط افثوكقي /وط /جمؿع ادؾؽ ؾفد
فطٌوظي ادلحػ افؼيػ ادديـي ادـقرة ،شـي 1416هري شـي 1995م.
 -56ادًتلػك /أبق حومد افغزايل /دار افعؾقم احلديثي بروت.
 -57مشؽالت ذم ضريؼ احلقوة اإلشالمقي /افشق حمؿريد افغريزايل ـتريوب إمريي رؿريؿ ( )1ط
افدوحي شـي 1402.
 -58ادقاؾؼوت ذم أصقل إحؽوم أبق إشحوق افشوضٌل بوختلور ط /دار ظؿر بـ اخلطريوب
بوإلشؽـدريي.
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السرية الذاتيت اخلاصت بالدكتور /أمحد عبد اهلادي شاهني.

المؤهالت:

( ) 1فقًوكس أصقل افديـ وافدظقة مـ جومعي إزهر ـؾقي أصقل افديـ وافريدظقة
بودـلقرة شـي 1989م ؿًؿ افدظقة وافثؼوؾي اإلشالمقي بتؼدير (جقد جدا مريع
مرتٌي افؼف).
( )2موجًتر ذم افدظقة وافثؼوؾي اإلشالمقي مـ جومعي إزهر ـؾقريي أصريقل افريديـ
وافريريدظقة بودـقؾقريريي شريريـي 1995م بعـريريقان (مشريريؽالت افشريريٌوب افـػًريريقي
وآجتاظقي وظالج اإلشالم هلو) بتؼدير (ممتوز).
( ) 3افدـتقراه ذم افدظقة وافثؼوؾي اإلشالمقي ومؼوركي إديون .مـ جومعي إزهر ـؾقي أصقل افديـ وافدظقة
بودـقؾقي شـي 1999م بعـقان (خلوعص افدظقة ذم افعفديـ افؼديؿ واجلديريد وافؼريرآن افؽريريؿ دراشريي
مؼوركي) بتؼدير (مرتٌي افؼف افثوكقي).
الوظائف السابقة:
.1

ظؿؾ إمومو وخطقٌو بقزارة إوؿوف ادكيي مـ 1990/3/1م .حتك 1993 /2/20م.

.2

ظؿريريؾ معقريريدا بجومعريريي إزهريرير ذم ـؾقريريي أصريريقل افريريديـ وافريريدظقة بودـقؾقريريي ذم 1993 /2/21م.
حتك 1995 /12/25م.

.3

ظؿريريؾ مدرشريريريو مًريريوظدا ذم ـؾقريريريي أصريريريقل افريريديـ وافريريريدظقة بودـقؾقريريريي ذم 1995 /12/26م.
حتك 1999/5/4م

.4

ظؿريريؾ مدرشريريو بؼًريريؿ افريريدظقة ذم ـؾقريريي أصريريقل افريريديـ وافريريدظقة بودـقؾقريريي مريريـ1999/5/5م
حتك  30يقكقق 2003م.

.5

ظؿؾ أشتوذا مًوظدا بؼًؿ افدظقة ذم ـؾقي أصقل افديـ وافريدظقة بودـقؾقريي مريـ  30يقكقريق 2003م
حتك 1يقفقق .2004

.6

ظؿريريؾ أشريريتوذا مشريريورـو ذم اجلومعريريي اإلشريريالمقي بلمريؽريريو متشريريجـ دوترويريريد مريريـ  1يقفقريريق 2004م
حتك  30يقكقق .2011

.7

ظؿؾ أشتوذا فؾدظقة وافثؼوؾي اإلشالمقي ومؼوركي إديون ذم جومعريي ضقٌريي .بودديـريي ادـريقرة .ادعفريد
افعويل ف عؿي واخلطٌو ء .مـ  1يقفقق  2011م.

أ.د .أمحد ظٌد اهلودي صوهغ.
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الوطقػة ا القة :أشتاذ بؼسم الدظوة والثؼافة اإلشالمقة ومؼاركة األديان يف جامعة األزهر.
التخصص الدقق ( :الدظوة والثؼافة اإلشالمقة ومؼاركة األديان).

ادقاد افتل يؼقم بتدريًفو /:افدظقة/اخلطوبريي /افثؼوؾريي اإلشريالمقي /تريوري اخلؾػريو ء /إشريالم ذم ادؼريق/
افػرق /ؾؼف افًرة افـٌقيي /آشتؼاق /افتـلر /مؼوركي إديون /افقفقديي /افـكاكقي/مـوهٍ افريدظقة/
آيوت ا اإلكًوكقي /آيوت ا افؽقكقي /ؿضويو معوسة /خؾريؼ ادًؾؿ/رشريوفي ادًريجد/حؼقق اإلكًريون ذم
اإلشالم.
أعمال أخرى:
( )1اكتدب ف ؾتدريس ذم ـؾقي افدراشوت اإلشالمقي فؾٌـوت بوإلشؽـدريي ،ومعفد افثؼوؾريي بريقزارة إوؿريوف،
ومعوهد إظداد افدظوة.
( ) 2يؼقم بوخلطوبي وافدروس وادحورضات ذم مًوجد إوؿوف بجؿفقريي مك افعربقي ،ومًوجد اجلؿعقريي
افؼظقي مـذ ظوم 1989م حتك أن.
( )3شوؾر إػ دول أوروبو وأمريؽو إلفؼو ء خطريى اجلؿعريي وادحريورضات وافريدروس افرمضريوكقي ،وحضريقر
ادممترات وافـدوات افعؾؿقي.
( )4فف افعديد مـ ادؼوٓت ذم جمؾي افتٌقون ادكيي .وجريدة إهرام افؼوهريي .وجريدة ظؼقديت .وإحوديريٌ
اإلذاظقي بنذاظي افؼرآن افؽريؿ وكدا ء اإلشالم مـ مؽي ادؽرمي.
جيقد احلديٌ بوفؾغي اإلكجؾقزيي ،واشتخدام احلوشى إػ.
توري ادقالد1967/2/27:م.
احلوفي آجتاظقي :متزوج وفف أربعي مـ إوٓد.
ظـقان افًؽـ ذم مك :حموؾظي افدؿفؾقي -مديـي أجو -خؾػ اإلدارة افزراظقي.
ظـقان افعؿؾ ذم مك :ـؾقي أصقل افديـ وافدظقة بودـقؾقي ت.048 /2 316891 /
افزيد اإلفؽسوين.drahmed1967@yahoo.com :
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املؤلفاث اخلاصت بالدكتور/أمحد عبد اهلادي شاهني.
 سلسلة كتب في الدعوة والخطابة:
 .1افدظقة إػ اإلشالم ؿقاظد وأصقل.
 .2وشوعؾ افدظقة اإلشالمقي وأشوفقٌفو ذم وق ء افؼرآن وافًـي.
 .3افؼقاظد ادـفجقي فؾدظقة ظـد افًؾػ.
 .4افًقدة ظوعشي اهنع هللا يضر وجفقدهو ذم افدظقة اإلشالمقي.
 .5افدظقة اإلشالمقي ذم أمريؽو (رؤيي مـ افداخؾ).
 .6اخلطوبي ؿقاظد وأصقل.
 .7ادًوجد بغ آتٌوع وآبتداع.
 .8ذم طالل خؾؼ ادًؾؿ .اجلز ء إول.
 .9ذم طالل خؾؼ ادًؾؿ .اجلز ء افثوين.
.10

ذم طالل خطى اجلؿعي .اجلز ء افثوفٌ.

.11

ذم طالل خطى اجلؿعي .اجلز ء افرابع.

.12

ذم طالل خطى اجلؿعي .اجلز ء اخلومس.

.13

ذم طالل خطى اجلؿعي .اجلز ء افًودس.

.41

واحي اإلموم ذم إرصود إكوم100 .خطٌي مسمجي إػ افؾغي اإلكجؾقزيي.

.15

افقحدة اإلشالمقي ؾريضي ورضورة.

.16

ؿطقف مـ إدب واحلؽؿي.
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 سلسلة كتب مشكالت الشباب:
.17

مشؽؾي آكحراف اجلـز ظـد افشٌوب وـقػ ظوجلفو اإلشالم؟.

.18

مشؽؾي اإلدمون وافتدخغ ظـد افشٌوب وـقػ ظوجلفو اإلشالم؟.

.19

مشؽؾي افغؾق ذم افديـ ظـد افشٌوب وـقػ ظوجلفو اإلشريالم؟.

.20

مشؽؾي افؼؾؼ ظـد افشٌوب وـقػ ظوجلفو اإلشريالم؟.

 سلسلة كتب مقارنة األديان.

.21

افقفقديي ذم وق ء افعفد افؼديؿ ومقؿػ افؼرآن افؽريؿ مـفو.

.22

افـكاكقي ذم وق ء افعفد اجلديد ومقؿػ افؼرآن افؽريؿ مـفو.

.23

خلوعص افدظقة اإلشالمقي ذم وق ء افؼرآن افؽريؿ وافًريـي.

.24

ادًقح  بغ افـكاكقي واإلشالم (دراشي مؼوركي).

.25

افتـلريرير وخطره ظذ افعومل اإلشالمل.

.26

دور افؼًووشي افتٌشري ذم احلروب افلؾقٌقي.

.27

آشتشريراق ذم مقزان اإلشالم.

.28

افعؾاكقي وخطرهو ظذ ادجتؿعوت ادًؾؿي.

.29

احلقار بغ إديون( .تعويش ٓ ذوبون).

.30

حتؼقؼ خمطقط (إدفي افعؼؾقي ظذ أذؾقي افؼيعي ادحؿديي).
إلبراهقؿ بـ حمؿد افراوي افعراؿل.
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6
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