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 أما بعد..احلمد هللا والصالة والسالم عىل رسول اهللا وآله وصحبه ومن وااله

بعد إكامل الدين وإمتام اهللا النعمة عىل الثقلني اجلـن واإلنـس، برسـالة النبـي 
وانتشارها يف اآلفاق عىل أيدي صحابة رسـول اهللا وتـابعيهم؛ مل يمـض  ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

األمـة ملسو هيلع هللا ىلص يل حتى بدأ االنحراف عن هذا النهج القويم الذي ترك النبي وقت طو
عليه وأخذ إقرار املسلمني يف حجة الوداع عىل تبليغه، وأشهد اهللاَ تعاىل عىل ذلـك 
ا، ثم استرش وعظم  ريً يف خطبته العظيمة يف حجة الوداع؛ وقد بدأ االنحراف يَسِ

دد اهللا هلذه األمة دينها عىل رأس حتى سالت منه الدماء ثم ما زال يسترشي، ثم جيُ 
واألمـة يف  ةرـ، حتى دخلت املائة الثانية عشـملسو هيلع هللا ىلصكل مائة عام، كام وعدها رسوهلا 

أسوأ حاالت انحرافها، حني ضيع معظمها يف سائر أنحاء بالد املسلمني أعظمَ ما 
يف عبادته وحده ال رشيك لـه؛ ومل  -عز وجل  -،وهو توحيد اهللا ملسو هيلع هللا ىلصجاء به النبي 

ا عىل جهال الناس وعوامها، بل شمل علامءهم الـذين  يعد هذا االنحراف مقترصً
توىل كثري منهم تزيني هذه االنحرافات بأنواع مـن التأويـل مـا أنـزل اهللا هبـا مـن 
ا؛ إىل أن تـم مـا  ، واالتبـاع ابتـداعً سلطان؛ حتى صار االنحراف عن الدين أصالً

ه املهمة العظيمة اإلمام املجدد حممـد وعد اهللا به من جتديد الدين، فهيأ سبحانه هلذ
فصدع بالدعوة إىل التوحيد ونبـذ اخلرافـة، وإقامـة  -رمحه اهللا  -بن عبدالوهاب 

فأقـام  -رمحه اهللا -الرشيعة؛ فنفع اهللا بدعوته، وآزره عليها اإلمام حممد بن سعود
 عىل أساسها دولة ذاع صيتها، وانترشت رسائل أئمتها يف املرشق واملغرب، حتـى

ضاقت عىل اخلرافة بالد اإلسالم، وجدد اهللا النفع بدعوة الشيخ عىل أيدي علـامء 
أن هنضـت يف القلـوب : أجالء يف اهلند وإفريقيا واملغرب؛ وكان من نتائج الدعوة

عقيدة الوالء والرباء، فانتفضت األمة عىل االحتالل األوريب لبالد املسلمني، بعد 
يطر عىل أهلها وحتول بينهم وبني مقارعة املحتل أن كانت عقيدة اجلرب واخلرافة تس

 . واالنتقاض عليه
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وبعد االستقرار التـام للوضـع السـيايس واالقتصـادي واألمنـي يف اململكـة 
العربية السعودية، واالستقرار السيايس النسبي يف أكثر البالد اإلسـالمية، بـدأت 

لوهاب مـن العـودة العقول والقلوب تتجه نحو ما ناد به الشيخ حممد بن عبد ا
ين إىل ما كان عليه السـلف الصـالح ريض اهللا عـنهم؛ وحققـت الـدعوة إىل  بالدِّ
منهج السلف مكاسب كبرية عـىل مسـتو العلـامء واملثقفـني وعـوام املسـلمني، 
بالرغم من ممانعة التوجهات اخلرافية ذات اجلذور البعيدة يف الـدول اإلسـالمية، 

ية والليربالية والقومية واليسارية، والتـي متتلـك يف وأيضا مدافعة التيارات العلامن
 . غالب البالد اإلسالمية زمام احلُكم واملناصب الثقافية واإلعالم

وكـام ملسو هيلع هللا ىلص كام جاء بـه الرسـول  -وظل هذا التقدم النتشار اإلسالم الصحيح 
حتى السنوات األخرية؛ حيث أد  -فهمه السلف الصالح ريض اهللا تعاىل عنهم 

ر متغريات كثرية، سياسـية وإعالميـة واجتامعيـة واقتصـادية إىل وجـود تراكم أثا
موجة ظاهرة من التحوالت الفكرية، ليس لد الشباب وحسب، بل لد الكثري 
من املثقفني وبعض طلبة العلم، األمر الذي أنتج انحرافات متنوعة األشكال، إما 

املراقبـون يف تقـدير  عن الدين برمته، وهذا ما متثل بموجة اإلحلـاد التـي خيتلـف
راف إىل املـنهج الغـايل التكفـريي؛ أو ـحجمها؛ أو حتوالت داخل التدين كاالنص

املنهج اخلليط بني الفكر اإلسالمي والليربايل، واملسمى بالليربوإسـالمية، والتـي 
يصفها الـبعض بـالتنوير اإلسـالمي؛ أو انحـراف إىل املـذاهب البدعيـة كـاملنهج 

 . املنهج االعتزايل احلديثاخلرايف بأنواعه، أو 
ويف هذه الورقة، سوف أستطلع أبرز أسباب االنحراف الفكري بشكل عـام، 
ا يف  وأبرز أسباب االنحراف نحو التوجهات املختلفة بخصوص كل منها؛ معتمدً
أكثر ذلك عىل ما سـربته مـن خـالل معايشـتي للعديـد مـن هـذه االنحرافـات، 

ه االنحرافات ومناقشتي هلم؛ وأسـأل اهللا تعـاىل ولقاءايت مع العديد ممن ابتلوا هبذ
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ا لوضع برامج للحد مـن تفـاقم هـذه الظـاهرة  أن ينفع هبذه الورقة لتكون مفتاحً
 . ملبتلني هبا إىل جادة الصواب، واحلمد هللا رب العاملني وعودة

 حممد بن إبراهيم السعيدي
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 :تعريف االنحراف الفكري

فَ (االنحراف يف اللغة العربية مصدر من الفعل  رَ ، وأصله الفعل الثالثي )انْحَ
فَ (املتعدي إىل مفعول واحدٍ  رَ ووصـف «أمال، ومنـه مـا روي يف األثـر :، أي)حَ

يَ يف احلـديث »سفيان بكفه فحرفوا وِ أي )وقـال بيـده فحرفهـا:(أي أماهلا؛ وما رُ
 . )١(أماهلا

 .)٢(نحرف، إذا مال عن الصوابا: ويف االستخدام املعارص يقال
 . فيكون االنحراف هو امليل عن الصواب

إعــامل العقــل يف املعلــوم للوصــول إىل : والفكــري، نســبة إىل الفكــر، وهــو
 . )٣(املجهول

إن : فإذا أردنا رعاية املعنى اللغـوي يف اسـتظهار املعنـى االصـطالحي نقـول
ل العقل يف املعلومات مما امليل عن الصواب يف طريق إعام: االنحراف الفكري هو

 .يؤدي إىل اخلطأ يف التعرف عىل املجهوالت
وهو معنى صحيح يف الداللة عىل االنحراف الفكري بجميع أشـكاله، سـواء 
ـا كـاالنحراف يف مسـألة كليـة ا كاالنحراف يف مسألة جزئيـة، أم عامًّ  أكان خاصًّ

، وسواء أكان يف العقائد، أم يف غريها من أنواع املعارف؛ ل كننا هنا يف صددٍ خاصٍ
وهو االنحراف يف اجلانب العقدي وما يرتبط به من مصـادر االسـتدالل ومـنهج 

 :األخذ بالنصوص وأنواع األدلة؛ ولذلك ينبغي أن يكون التعريف كام ييل

 .ح ر ف: ، مادة)٤(لسان العرب ص ) ١(
 ).١٦٧/ ١(املعجم الوسيط ) ٢(

 ).٦٩٨/ ٢(املعجم الوسيط ) ٣(
 

                                                 



وكام فهمه عنه السلف الصـالح  -ملسو هيلع هللا ىلص  -امليل عن اإلسالم كام جاء به الرسول 
        كجحـد بعـض أصـوله  الـدين، أو جزئيًّـا كجحـدميالً كليًّا  -ريض اهللا عنهم  -

 .أو االبتداع فيه
عليـه كامـل هـذه الورقـة،  -بعون اهللا تعاىل  -وهذا التعريف هو ما ستجري 

 .واهللا املستعان
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ة تلك التي تكون وراء معظم االنحرافات الفكريـ: املقصود باألسباب العامة
باملعنى املتقدم لالنحراف الفكري، وقـد أشـار القـرآن الكـريم إىل بعـض منهـا، 
واملالحـظ أن بعــض هــذه األســباب منطلــق مـن طائفــة العلــامء؛ حيــث تكــون 
أخطاؤهم منشأ بعض هذه األسباب لالنحراف الفكـري عنـد الشـباب خاصـة، 

رعي املعـروفني ـالشـ املنتسبني إىل العلـم ومن ثَمَّ عند األمة مجعاء؛ ألن العلامء أو
إذا خـالفوا يف املسـائل القطعيـة أو  -حتى لو مل يبلغـوا درجـة العلـامء  -بتعاطيه 

رعي وأهلـه، وفتحـوا مـداخل الشـيطان إىل ـاإلمجاعية أضعفوا الثقة بالعلم الشـ
ن لثوابـت الـدين عصـمة  وْ ـرَ قلوهبم وعقوهلم، فاضطربت أحواهلم، ومل يعودوا يَ

ح اليوم وكان حمرما حتريام قطعيًّا باإلمكان أن يكون قابالً وحرمة، وظنوا أن ما أبي
لإلباحة يف املستقبل؛ وهذا يضعف عندهم رعاية الدين واحرتام الفتو، وذلـك 
من أعظم مداخل إساءة النظرة إىل الدين يف قلـوب بعـض الشـباب، الـذين ربـام 

ِلُّهم من قيود الدين، ومن أعظم مد اخل إساءة النظر إىل اجتهوا إىل األفكار التي حتُ
علامء الدين عند بعضٍ آخر من الشباب؛إذ تفتح هلم باب األخذ من أهل التشـدد 

 . حتى يؤول هبم األمر إىل فكر اخلوارج والغالة
 البغيُ : وأول هذه األسباب

ـانَ النَّـاسُ  ﴿:وقد ورد هذا السبب يف عدد من آيات القرآن منها قوله تعاىل كَ
بَ أُ  ةً فَ دَ احِ ةً وَ نْ  عَثَ اهللاُمَّ أَ ينَ وَ رِ نْذِ مُ ينَ وَ ِ بَرشِّ مُ الْكِتَابَ بِاحلْ النَّبِيِّنيَ مُ هُ عَ لَ مَ مَ زَ كُ يَحْ قِّ لـِ

ُمُ  هتْ ـاءَ ـا جَ ـدِ مَ عْ ـنْ بَ ينَ أُوتُـوهُ مِ تَلَفَ فِيهِ إِالَّ الَّذِ ا اخْ مَ وا فِيهِ وَ فُ تَلَ َ النَّاسِ فِيامَ اخْ بَنيْ
مْ فَ الْبَيِّنَاتُ بَ  يْنَهُ يًا بَ  اهللاُغْ دَ وا فِيهِ مِ  هَ فُ تَلَ نُوا ملَِا اخْ ينَ آَمَ اهللاُالَّذِ هِ وَ نـِ قِّ بِإِذْ ي  نَ احلَْ ْـدِ هيَ

يمٍ  تَقِ سْ اطٍ مُ َ اءُ إِىلَ رصِ شَ نْ يَ  .)٢١٣: البقرة(﴾  مَ
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ا اختَلَفَ الَّذينَ أوتُـوا الكِتـابَ إِالّ ﴿:وقوله تعاىل مَ ندَ اهللاَِّ اإلِسالمُ وَ ينَ عِ إِنَّ الدّ
ن بَع سـابِ مِ يعُ احلِ إِنَّ اهللاََّ رسَ ر بِآياتِ اهللاَِّ فَ ن يَكفُ مَ م وَ ينَهُ غيًا بَ مُ العِلمُ بَ هُ ﴾ دِ ما جاءَ

 )١٩: آل عمران(
لَـوال ﴿:وقوله عز وجل م وَ يـنَهُ غيًـا بَ مُ العِلـمُ بَ هُ ن بَعدِ ما جاءَ قوا إِالّ مِ رَّ فَ ما تَ وَ

ى  مًّ سَ لٍ مُ بِّكَ إِىل أَجَ ن رَ بَقَت مِ ةٌ سَ لِمَ ـن كَ ثُوا الكِتابَ مِ إِنَّ الَّذينَ أورِ م وَ ينَهُ َ بَ لَقُيضِ
ريبٍ  نهُ مُ كٍّ مِ م لَفي شَ هِ  .)١٤: الشور(﴾ بَعدِ

فقد ذكرت هذه اآليات أن الناس كـانوا يف أصـلهم عـىل اإلسـالم، وأهنـم مل 
ــي،  ــل البغ ــن قِبَ ــوا م ــنهم أُتُ ــرقهم، ولك ــل يف أول تف ــل اجله ــن قِبَ ــوا م تُ ؤْ يُ

ا، فأفاد أن البغـي االعتداء :والبغي والطغيان وجتاوز احلد، وقد جاء يف اآلية مطلقً
بجميع أشكاله كان سببًا يف التفرق واالختالف عىل اإلسالم الذي خلق اهللا عليـه 

 . الناس
فتقديم الدنيا عىل الدين بطلب الرياسة والصـدارة وإيثارهـا عـىل احلـق مـن 

رين يف بيـاهنم ـمجع من املفسالبغي هو سبب االنحراف منذ األزل، وقد ذكر ذلك 
رف ـوذلك أن كلمة احلق قد تتعارض مع أهواء أهل الرئاسات، فينصـ.)١(لآليات

ِّلُوا رسالة العلم إىل إرضاء كربائهم، باالنحراف عن جـادة الصـواب، إمـا  من محُ
رف بالتأويـل الباطـل أو الزيـادة  بتحريف النصوص أو تبديل معانيها، وهو ما عُ

 . امنه ما ليسفيها 
فينشأ عن ذلك انحراف عن الدين وتفرق فيه لد األمة؛ ولذا أخذ اهللا تعـاىل 
ميثاق أهل العلم بعدم كتامنه، وذم علامء أهـل الكتـاب ألهنـم طلبـوا بـه الـدنيا، 
فأخفوا منه وبدلوا وحرفوا؛ كي يتوافق مع أهـواء أهـل املـال والرئاسـات، قـال 

ذَ اهللاُ﴿:تعاىل إِذ أَخَ نَبَـذوهُ ميثاقَ الَّذي وَ هُ فَ ال تَكتُمونَ نَ أوتُوا الكِتابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنّاسِ وَ
ونَ  ــــرتَ ــــا يَش ــــئسَ م بِ ــــيالً فَ ل ــــا قَ نً مَ ــــهِ ثَ وا بِ َ ــــرتَ اش م وَ هِ ــــورِ راءَ ظُه                                      ﴾ وَ

ونقل أبو حيّان عن اجلمهور أن اآلية عامة يف كل من آتـاه اهللا .)١٨٧: آل عمران(

 ).٢٨١/ ٤(تفسري الطربي ) ١(
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أي أن امليثـاق قـد أخـذ عـىل علـامء )١(داخلون يف ذلكملسو هيلع هللا ىلص علام، وعلامء أمة حممد 
ا، وال خيفى عىل متابع لتـاريخ االنحـراف عـن الـنهج القـويم بـني  اإلسالم أيضً
زقُـوا العلـم كـان هلـم أثـر يف هـذا االنحـراف، وذلـك  املسلمني أنّ طائفة ممـن رُ

تجابة نـزر يسـري مـن العلـامء باالستجابة ألهواء الكرباء تارة كام حصل مـن اسـ
ر ـيف نشـ)٢(ر االعتزال، أو أهواء الوزير نظـام امللـكـألهواء اخلليفة املأمون يف نش

املــذهب األشــعري، ومــن بعــد ذلــك إقــرار كثــري مــن العلــامء بِــدع املتصــوفة، 
وخرافاهتم، ورشكيّاهتم حتى جتاوز األمر الدفاع عن هذه البدع واالسـتدالل هلـا 

ة بطرق استدالل باطلة حتى استقرت بني املسـلمني وصـبغت بالنصوص الرشعي
صورة اإلسالم بصبغتها، لدرجة أن جاءت عصور وقد تقلصت مظـاهر توحيـد 

 . اهللا تعاىل واإلخالص له بالعبادة يف أكثر بالد املسلمني إن مل نقل كلها
ا جليًّا لد فئـات مـن املحسـوبني  ويف عرصنا احلارض نجد هذا األمر واضحً

رون خمالفة املنهج الصحيح بغيًا بينهم، إما إرضاء لرؤساء عىل  رِّ قَ العلم الرشعي،يُ
أو مؤسسات أو توجهات حزبية وسياسية، كاإلفتـاء بجـواز االسـتغاثة بغـري اهللا 

الثابتـة يف  -رك ـتعاىل، وغري ذلك من القضايا املتعلقة بالتوحيد وسد ذرائـع الشـ
، ومنهم مـن أفتـى )٣(ربا يف املعامالت البنكيةوكذا اإلفتاء بجواز ال-النبوية  السنة

بعدم رشعية حد الردة أو حد الرجم، وخالفوا يف بعض القطعيـات واملعلومـات 
من الدين بالرضورة، ومنهم من خالف يف عـدد مـن املسـائل املتعلقـة بحجـاب 

 . )٤(املرأة

 ).١٣٦/ ٣(ر املحيط البح) ١(

أبو عيل احلسن بن عيل بن إسحاق الطوييس، أحد أهل العلم من الوزراء يف الدولة السـلجوقية كـان دينـا حازمـا ) ٢(
ا ابتيل بفرضه للمذهب  لِحً صْ ا إن شـاء اهللا سـنة  األشعري عىلمُ تِل شـهيدً هــ ٤٨٥املدارس يف مجيع أنحاء مملكته، قُ

م فيه الباطنيون؛ سري أ  ).٩٤/ ١٩(عالم النبالء، واهتُّ

بعض العلامء املخلصني قديامً أجازوا الفضل يف وفاء القروش باألوراق النقدية أول ما ظهر التعامل هبا عىل اعتبار ) ٣(
؛ ولكن  أهنا ليست من األصناف الستة الواردة يف احلديث وال ما يشرتك معها يف العلل التي أشار إليها الفقهاء قديامً

تَّهم باهلو واهللا أعلم؛ وقد صدر فيها قرار هيئة كبار العلامء رقم هذا الرأي ان قرض ومل يعد ينادي به إال بعض من يُ
 .هـ١٣٩٣/ ٨/ ١٧تاريخ  ١٠

 .كتاب منهج التيسري املعارص، للدكتور عبداهللا بن إبراهيم الطويل: راجع يف هذه املسائل وأمثاهلا والقائلني هبا) ٤(

                                                 



دير ومن مظاهر البغي التي أجد أن اآليات الكريامت تشملها جتاوز احلد يف تق
حدود العقل، فإن اهللا تعاىل جعل للعقول جماالت كلها تتعلق بعامل الشهادة الـذي 
هو عامل املحسوسات، فالعقل يف النظر فيها أداة صحيحة يستطيع الوصول هبا إىل 
األحكام عن طريق التجربة، واالستقراء، والقياس، وغريها من مهارات العقول 

كِن تسليطها عىل املحسوسات مْ مـن ملموسـات ومرئيـات ومسـموعات،  التي يُ
واستنتاج األحكام فيها؛ وهذا األمر هو ما نتج عنـه كثـري مـن العلـوم اإلنسـانية 
النافعة يف القديم واحلديث من الكيمياء والفيزياء وعلم اإلنسان والنبـات وعلـم 

 . األرض والفلك؛ بل وعلوم أخر كالتاريخ واجلغرافيا وعلوم اللغة
تدل باملحسوسات عىل املغيبات، كام أمر سـبحانه عبـاده ويمكن للعقل أن يس

بالتفكر يف خلق الساموات واألرض وما فـيهام مـن عجائـب عـىل كـامل ربوبيتـه 
لـقِ ﴿:ووحدانيته يف ألوهيته، وذلك يف آيات كثرية من كتابـه، قـال تعـاىل إِنَّ يف خَ

لكِ  الفُ النَّهارِ وَ اختِالفِ اللَّيلِ وَ األَرضِ وَ امواتِ وَ ـ السَّ نفَ ام يَ ري يفِ البَحرِ بـِ عُ الَّتي جتَ
لَ اهللاُ ما أَنزَ ـن  النّاسَ وَ بَـثَّ فيهـا مِ ا وَ وهتِ أَحيا بِهِ األَرضَ بَعدَ مَ ن ماءٍ فَ امءِ مِ نَ السَّ مِ

ـومٍ  يـاتٍ لِقَ األَرضِ آلَ ـامءِ وَ رِ بَـنيَ السَّ ـخَّ حابِ املُسَ السَّ ياحِ وَ تَرصيفِ الرِّ ةٍ وَ لِّ دابَّ كُ
لونَ  عقِ  .)١٦٤: لبقرةا(﴾ يَ

ه نصوص  تِيحُ لكن العقل عاجز عن التعرف عىل عامل الغيب إال بالقدر الذي تُ
الوحي، فال يمكن ألحد أن يعرف تفاصيل عـامل الـربزخ،أو مـا جيـري يف اليـوم 

ر وكيفيـة العـرض واحلسـاب، والـورود عـىل احلـوض ـاآلخر، وتفاصيل املحش
نسأل اهللا من فضله  -رش إىل اجلنة بالعرش، وكيفية االنتقال من املح واالستظالل

وكـذلك تفاصـيل عـامل  -اهللا تعاىل أن يعيذنا منها ويرمحنـا  نسأل -أو إىل النار  -
اجلن واملالئكة واحلياة يف الساموات السبع، وكـذلك كيفيـة صـفات الـرمحن عـز 

 . وجل واللوح املحفوظ، وتقدير املقادير وقضاؤه عىل اخللق
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نـا ـشأسباب ت: ومن الغيب أيضا رُ ريع كثـري مـن األحكـام التعبديـة التـي أُمِ
بالتسليم هلـا، كأعـداد الصـلوات وأوقاهتـا، ومقـادير الزكـاة، وتفاصـيل احلـج 
ها،  مِ كَ والعمرة، فهذه وغريها إنام حظ العقل التدبر فيها والبحث يف أحكامها وحِ
هـا  وكذلك يمكن للعقل دراسة أدلتهـا والرتجـيح بينهـا عـىل األسـس التـي أقرَّ

 . )١(العلامء، وكان للعقل أيضا دور يف صناعتها
ات العقل وعجزه يطول، لكـن املـراد رَ دُ أن خـوض : واحلديث عن جماالت قُ

العقول فيام ال متلك أدوات اخلوض فيه كتفاصيل عـامل الغيـب هـو مـن أسـباب 
إمـا إنكـار : االنحراف؛ وذلك أن مـآل خـوض العقـل فـيام يعجـز عـن إدراكـه

وإما ادِّعاء خالف ما تقتضيه النصوص، وقد حصـل هـذا مقتضيات النصوص، 
النوع مـن االنحـراف منـذ القـرن األول يف اإلسـالم؛ حيـث ظهـرت اجلهميـة، 
وأنكروا أسامء اهللا تعاىل وصفاته، وظهر املعتزلة بعدهم، وأنكروا صفات اهللا تعاىل 

ا مـن دون أسامئه؛ وظهر بعدهم الكالبية واألشاعرة واملاتريديـة فـأثبتوا هللا  سـبعً
صفاته دون سائرها؛ وذلك أهنم أدخلـوا العقـل يف ذات اهللا تعـاىل، وظنـوا أهنـم 
قادرين عىل إدراك كيفية الصفات بالنظر العقيل، فأداهم ذلك إىل ما وصـلوا إليـه 
من إنكار الصفات حني عجزوا عـن إدراك كيفيتهـا، وتومهـوا اسـتحالة اتصـافه 

تشـبيهه سـبحانه بـاملخلوقني، وزعمـوا أن سبحانه بالصفات؛ إلفضاء إثباهتا إىل 
 . التعطيل هو املخرج الوحيد من التشبيه

وكذلك حني أقحموا عقوهلم يف الربزخ واليوم اآلخر، وعجزت عقوهلم عـن 
إدراك الكيفيات، أنكروا ما دلت عليه النصوص من عذاب القرب وسؤال امللكـني 

 .)٢(واحلوض وامليزان والرصاط
العقيل من أسباب االنحراف املعارص أيضا؛ حيث أد  وهذا املظهر من البغي

 إعامل العقول يف عـامل الغيـب إىل إنكـار بعـض مـا جـاءت بـه النصـوص لـد
 .يةتلك األسس العلم: أي) ١(
 ).١٥٥: ص(مقاالت اإلسالميني ت ريرت) ٢(
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ا، كام أد تدخل  املنحرفني، وأحياء االعتزال، واملذاهب املنبثقة من االعتزال أيضً
وا رغـم العقول يف بعض األحكام الرشعية إىل االستدالل به عىل بطالهنا فيام زعم

 . ثبوهتا بالنص
 قلة العلامء: السبب الثاين من األسباب العامة

ـهُ «:حيث قالملسو هيلع هللا ىلص مر أخرب عنه النبي أوهو  عُ نْتَزِ ا يَ اعً تِزَ لْمَ انْ عِ بِضُ الْ قْ إِنَّ اهللاََّ الَ يَ
ا بْـقِ عَ ْ يُ ا ملَ تَّـى إِذَ ءِ حَ لَـامَ عُ ـبْضِ الْ لْمَ بِقَ عِ بِضُ الْ قْ كِنْ يَ لَ بَادِ وَ عِ نْ الْ اسُ مِ َـذَ النـَّ ملًِـا اختَّ

لُّوا أَضَ لُّوا وَ لْمٍ فَضَ ِ عِ ريْ ا بِغَ تَوْ أَفْ ئِلُوا فَ االً فَسُ هَّ ا جُ وسً ءُ  .)١(»رُ
وإذا رجعنا يف قياس العلامء إىل ما كان عليه احلال يف العصور املتقدمة، بل قبل 

ال مائة عام فقط، فإننا ربام جزمنا بشبه انعدام للعلامء؛ حيـث كـان وصـف العـامل 
ينطبق إال عىل مـن ثبتـت إحاطتـه بـأمور كثـرية مـن احلـديث والفقـه والتفسـري 

بع أحوال العاملِ وشـيوخه هذا واضح يف كتب الرتاجم التي تتواألصول واللغة، و
وكتبه التي قرأها ومرتباته، وهذه اإلحاطة الشاسعة بالعلوم ما زالت تقل يف أهل 

نحن فيه، وأصبح وصف العـامل يطلـق عـىل العلم شيئًا فشيئًا حتى آل املآل إىل ما 
من لديه مفاتيح بعض العلوم أو ختصص يف مسائل حمـدودة مـن فـن واحـد مـن 

 . الفنون
 :وعالقة هذا باالنحراف الفكري من جهتني

أنّ افتقار األمة إىل العلامء أد هبـا إىل تقـديم أنـاس ليسـوا مـن أهـل :األوىل
ا بسيامهم أو شهاداهت م أو مناصـبهم؛ فـأفتوا بغـري علـم فضـلوا العلم، إما اغرتارً

لُّوا كام أخرب   . ملسو هيلع هللا ىلصوأَضَ
اق إىل دراسة العلم الشـ رعي أن يقـرءوا ـكام أن قلة العلامء أدت بالشباب التوّ

كتبه عىل أنفسهم دون شيوخ، أو يقرءوها عىل من ليسوا أهالً إلقرائهـا، ومعلـوم 
 ). ١٠٠(صحيح البخاري كتاب العلم حديث رقم ) ١(

 

                                                 



األسـباب يعرفهـا مـن أن األصل يف علوم الرشيعة التلقي عن الشيوخ لعدد مـن 
مـن كـان شـيخه «مارس هذه العلوم دراسة وتدريسا، وقد قال أهل العلم قـديام 

قصيدة فـيام  ñرمحه اهللا تعاىل  -وقال الشافعي . »كتابه كان خطؤه أكثر من صوابه
 : روي له من شعر احلكمة

ــتةٍ  ــم إال بس ــال العل ــن تن ــي ل  أخ
 

  
 

ـــانِ   ـــيلها ببي ـــن تفص ـــأنبيك ع  س
 

 
ــةٌ ذ ــادُ وبلغ ــرصٌ واجته ــاءٌ وح  ك

 
 

ـــانِ   ـــول زم ـــتاذ وط ـــحبة أس  وص
 

 
ـد الطالـب منهجيـة  قِ فْ فدراسة العلوم الرشعية دون اعتامد عىل شيخ متمكن يُ
الطلب، فال يبدأ دراسة العلوم وفق الرتتيب الذي يُكسب التأصيل الصحيح؛ كام 

أسـهل عليـه، أن الطالب ربام استصعب بعض العلوم املهمة واقترص عىل ما يظنه 
ر عـىل ـكمن يستغني عن دراسة العقيدة بحجة عدم احتياجـه هلـا؛ أو مـن يقتصـ

دراسة الفقه دون احلديث أو العكس، أو من يكتفـي بدراسـة الفقـه عـن أصـول 
الفقه، أو من يتهاون يف علوم اآللة من اللغة والنحو والرصف والبالغة، بـل ربـام 

علم الصحيح كمن يبدأ دراسـته بتعظـيم عظَّم الطالب من العلوم ما يشغله عن ال
علم الكالم واالغرتار بام يقال عنه من العقالنية وغري ذلـك مـن الثنـاء الـذي ال 
أصل له، فيؤدي به ذلك إىل النقمة عىل أهل احلديث واألثر، ووصـفهم بـام كـان 

ل من النسبة إىل احلشو والتجسيم، وأشباه ذلك  .يصفهم به علامء الكالم األُوَ
أن قلة العلامء يف السـاحة أد إىل ضـعف مكـانتهم املعنويـة، :األخر اجلهة 

والتي كانت مؤثرةً يف استبقاء التدين والتسليم لسلطان الدين وأحكامه، إذ كـانوا 
يمثلون قدوة حسنة قريبة من الناس يف أحيائهم وأماكن عبادهتم، وكان هلـم دور 

فكريـة أيضـا، فلـام تضـاءلت كبري يف حل مشكالت النـاس العائليـة واملاليـة وال
ـعُف التـأثر هبـم يف اجلانـب  أعدادهم أصبح التواصل معهم صعبًا، ومـن ثَـمَّ ضَ

 . السلوكي أو املعريف
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- ١٦ - 

ا من هؤالء الفئة القليلة من أهل العلـم قـد حصـ روا أنفسـهم يف ـكام أن كثريً
جانب الفتو الرشعية أو جانب البحث العلمي، وضـعُف نشـاطهم يف اجلانـب 

ا يف هذه اجلوانب تم تعويضه  الدعوي ا خطريً والفكري واالجتامعي، مما ترك فراغً
بكثري من أهل اخلري الراغبني يف الدعوة إىل اهللا واملتطوعني يف أعـامل اخلـري، لكـن 
ـة  عملهم هذا عىل ضعف غالب يف اجلوانب العلمية، فكانت أسئلة الشباب املُلِحَّ

هـاد والثوابـت واملتغـريات تتوجـه إىل يف النوازل العرصية يف فقـه السياسـة واجل
ـا إىل الشـباب  -هؤالء الذين أصبحوا يوصـفون بالـدعاة  والـذين هـم أشـد قربً

بام أوتـوا  من العلامء العاملني الذين هم األهدأ -خاصة وإىل املجتمع بشكل أعم 
من علم وحكمة عىل اجلواب عن هذه األسئلة؛ فتكون أجوبة الدعاة قارصة عـن 

 . الراسخ يف ذهن الشاب، أو منحرفة بذهنه إىل االجتاه اخلاطئحل اإلشكال 
بعض من هؤالء الـدعاة أمـام  وربام أدت وفرة الدعاة وقلة العلامء إىل ضعف

املشكالت املطروحة، وأخذهم فيها بأقوال تتوافق مع عواطف الشـباب اجلاحمـة 
 . املنحرفة ذات اليمني أو ذات اليسار

 سوة القلوبطول األمد وق:السبب الثالث
نوا أَن ختَ ﴿:األصل يف هذا السبب هو قول اهللا تعاىل أنِ لِلَّذينَ آمَ ُم أَملَ يَ لوهبُ عَ قُ شَ

كرِ اهللا مُ  لِذِ يهِ لَ بلُ فَطالَ عَ ن قَ الَّذينَ أوتُوا الكِتابَ مِ ال يَكونوا كَ قِّ وَ نَ احلَ لَ مِ زَ ما نَ وَ
قونَ  م فاسِ نهُ ثريٌ مِ كَ ُم وَ لوهبُ ت قُ قَسَ دُ فَ فقـد عاتـب اهللا تعـاىل .)١٦: احلديد(﴾األَمَ

ا إياهم باخلشوع لذكر اهللا  املؤمنني وهم يف مكة بعد أربع سنوات من إسالمهم آمرً
الطاعـة : رونـمن معانيه كـام ذكـره املفسـ تعاىل وآيات القرآن الكريم، واخلشوع

، واخلشوع بمعنـى خضـوع )١(القلبية كام نقله الطربي عن ابن عباس ريض اهللا عنه
تهال قَّ صفة صحيحة يتميز هبا أهـل اإليـامن، وجتعلهـم ينقـادون لتعـاليم :قلب ورِ

املـؤمننيَ باخلشـوع  -جلّت قدرتـه  -الرشيعة ويسلمون هلا؛ وهلذا وصف الرب 
 ).٢٣/١٨٧(تفسري الطربي ) ١(
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نونَ الَّـذينَ ﴿:لذكر اهللا يف أكثر من موضع من كتابه،قال تعاىل امَ املُؤمِ رَ اهللاُإِنَّ كـِ  إِذا ذُ
إِذ ُم وَ لـوهبُ لَت قُ جِ لـونَ وَ كَّ تَوَ م يَ ـِ هبِّ ـىل رَ عَ ـا وَ هتُـم إيامنً ـهُ زادَ م آياتُ ـيهِ لَ لِيَـت عَ ﴾ ا تُ

َ  اهللاُ﴿:وقوله عز وجـل.)٢: األنفال( ثـاينِ ا مَ ً تَشـاهبِ ـا مُ ـديثِ كِتابً ـنَ احلَ لَ أَحسَ ـزَّ نَ
ُم إِىل ذِكـ لوهبُ قُ م وَ هُ لودُ ُم ثُمَّ تَلنيُ جُ هبَّ ونَ رَ شَ لودُ الَّذينَ خيَ نهُ جُ عِرُّ مِ كَ تَقشَ رِ اهللاَِّ ذلـِ

دي بِهِ   اهللاَِّ هيَ دَ ن يُضلِلِ اهللاُهُ مَ ن يَشاءُ وَ ن هادٍ  مَ ام لَهُ مِ  .)٢٣: الزمر(﴾ فَ
فهذه اآلية تتضمن توبيخا وعتابا ملن سمع هـذا «:-رمحه اهللا  -قال ابن رجب 

السامع، ومل حيدث له يف قلبه صالحا ورقة وخشوعا؛ فإن هـذا الكتـاب املسـموع 
هناية املطلوب، وغاية ما تصلح به القلـوب، وتنجـذب بـه األرواح، يشتمل عىل 

املعلقة باملحل األعىل إىل حرضة املحبوب، فيحيا بذلك القلب بعد مماته، وجيتمـع 
بعد شتاته، وتزول قسوته بتدبر خطابه وسامع آياته، فإن القلوب إذا أيقنت بعظمة 

أذعنت وخضعت، فإذا  ما سمعت، واستشعرت رشف نسبة هذا القول إىل قائله،
تدبرت ما احتـو عليـه مـن املـراد ووعـت، انـدكت مـن مهابـة اهللا وإجاللـه، 

 .)١(»وخشعت
وبني سبحانه أن بني إرسائيل ملا طال عليهم األمد بعد موسى عليـه السـالم، 
هم عن االمتثال ملا جاء يف كتاهبم؛ وإذا كـان  كان ذلك سببا يف قسوة قلوهبم وبُعدِ

بينهم؛ تنشيطًا هلم وحثًّا، فـإن قسـوة ملسو هيلع هللا ىلص ؤمنني هبذه اآلية، وحممد اهللا قد عاتب امل
ا ا معاشً  . القلوب وضعفها عن االمتثال والتسليم أصبح واقعً

َثِّـل : وال شك أن هلذه القسوة والضعف أسباهبا التي ينبغي عالجها؛ إال أهنا متُ
ا يف االنحرافات الفكرية اخلطرية التي ترضب يف األمة   .سببًا رئيسً

 ضعف املناهج الدينية أو الضعف يف طرق تدريسها: السبب الرابع
ا غري اململكة العربية السـعودية مـن بـالد العـامل اإلسـالمي هيـتم  ال أعلم بلدً
تعليمها العام باملواد الدينية؛ حيث يدرس الطالب منـذ املرحلـة االبتدائيـة مـواد 

 ).٢/٣٧٢(تفسري ابن رجب ) ١(

                                                 



لتجويـد، أمـا بقيـة بلـدان القرآن الكريم والتوحيد والفقه واحلديث والتفسـري وا
سون مادة  رِّ دَ ، أو يُ س يف التعليم العام أصالً رَّ املسلمني، فإما أن املواد الدينية ال تُدَ
عامة ضعيفة املستو مقارنة بام هو مطلوب، وهـي مـادة الرتبيـة اإلسـالمية، أو 

ا ما كان اسمها، لكـن النتيجـة أهنـا غـري كافيـ ة يف الدين، أو الثقافة اإلسالمية، أيًّ
كنهم مـن  تأسيس الناشئة عىل علوم اإلسالم ومبادئه، وإكساهبم القناعات التي متُ

ر، وبالنسـبة للشـباب يف ـمقاومة دواعي االنحراف الفكري التي يعج هبـا العصـ
اململكة العربية السعودية مل أجد دراسة واضحة حتدد نسبة االنحراف الفكري بني 

ف عىل أثر املناهج الدينية يف النأي بـه عـن الشباب واجتاهاته، حتى أستطيع التعر
موجة االنحرافات الفكريـة؛ لكـن املتـابع ملـا تبثـه وسـائل اإلعـالم االجتامعـي 
احلديث جيد أن االنحرافات الفكرية ال متثل نسبة كبرية بـني الشـباب السـعوديني 
 املستخدمني هلذه الوسائط اإلعالمية، وذلك أنك ال جتد من بني مئات اآلالف من

وغريها ال جتد سـو نسـبة يسـرية  اإلنستقرامو حسابات التويرت والسناب شات
ا، سواء إىل جانب الغلو أو جانب االنفتـاح؛  ممن يمكن تصنيفهم كمنحرفني فكريًّ
وعندي أن األمر يف حاجة إىل دراسة قوية، وال يكفي يف إعطاء النتيجـة يف قضـية 

ابع جيـد ملنتجـات الشـباب مهمة كهذه جمرد االنطباعـات، ولـو كانـت مـن متـ
 . ومشاركاهتم

ا أن تكون املناهج الدينية مؤثرة يف تقلـيص حـدة : ومع ذلك فمن املنطقي جدًّ
 . االنحراف الفكري

ومع ذلك فاململكة العربية السعودية يف حاجة إىل تطوير مستمر وعناية فائقـة 
إذ إن املـنهج بمعلمي املواد الدينية، وذلك لرتبية جانب القـدوة الصـاحلة فـيهم؛ 

ثِّل هذا املنهج، يوصل رسالة إىل الطالب  مَ الديني اجليد حني يتوىل تدريسه من ال يُ
بضعف أمهية هذه املادة أو عدم جدواها؛ ولعل من أسـباب االنحـراف الفكـري 

 . ضعف التأثري اإلجيايب ملعلمي الدين عىل طالهبم
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 .منياالستهداف العاملي لعقول الشباب املسل: السبب اخلامس
ف بالتغريـب؛ ويمكننـا  ـرِ وأعظم مرشوع اتفق عليه الغرب برمتـه هـو مـا عُ

إن التغريب هـو السـعي لصـبغ العـامل بصـبغة الغـرب ظـاهرةً يف القـيم : القول
واألخالق والطبائع وباطنة يف الرؤ واألفكـار والتصـورات، ومل ينكـر الغـرب 

ومسترشقيهم ناضحة  يهميوما ما مشاريعه التغريبية، بل كتابات مفكرهيم وسياسي
إال من قليل من كتاب املسلمني  بمثل هذا االعرتاف، ومل يأت إنكار هذه املشاريع

 .الذين غلب عليهم التأثر الفكري باملشاريع التغريبية
: مرَّ التغريب بتسميات عديدة وكـل منهـا ينطبـق عـىل بعـض جوانبـه؛ منهـا

لمة، والغـزو الفكـري، وحـرب التبشري، واالسترشاق، واملثاقفة،والعوملة،واألس
 .األفكار

إن تارخيه يعود إىل هنايات احلروب الصـليبية، حيـث يـذكر : ويمكن أن يقال
أن امللـك لـويس : يف كتابـه تـاريخ القـديس لـويس) جان دي جوانفيل(املؤرخ 

التاسع هو من وضـع التصـورات األوليـة لغـزو املسـلمني فكريـا أي منـذ عـام 
لـة بتعـاليم لـويس ١٢١١ليون عىل مرص سنةهجرية، وجاءت محلة ناب٦٤٧ ه حممّ

التاسع، وهي هزيمة املسلمني عن طريق تغيريهم، ومن يدرس احلملـة الفرنسـية 
عىل مرص جيد مظاهر ذلك واضـحة يف كثـري مـن أعـامل نـابليون وخليفتيـه عـىل 

 .)١(مرص
تقهقر حركات اإلصالح األصيلة يف مرص والنابعة من : ومن نتائجها الظاهرة

األمة، ودعم حكومي يف عهد البالد اخلاضعة للدولة العثامنية ودولـة حممـد  قلب
عيل ومن بعده من ملوك مرص حلركات اإلصالح املتأثرة بالقيم الغربيـة؛ وللحـق 
فإنه مل يستطع مقاومة املد التغريبي سو احلركة السلفية يف جزيـرة العـرب؛ لـذا 

مظهر التقـديس بـذهاب دولـة الفرنسـية لعبـد الـرمحن اجلـربيت؛ حتقيـق : يراجع يف أعامل احلملة الفرنسية كتاب) ١(
 .١٩٩٨األوىل : ى وعامد هالل، منشورات العريب للنرش والتوزيع طعبدالرمحن عيس

                                                 



- ٢٠ - 

كـوهنم مل يسـتطيعوا بعـد ) م١٩٧١ت (جـب  هاملتون شكا املسترشق الربيطاين
 .)١(زرع القيم الغربية هناك، وذلك يف كتابه إىل أين يتجه اإلسالم

وقد اكتشف املفكرون الغربيون أن من أنجح مداخل القيم الغربيـة إىل حيـاة 
رعية؛ حيـث ابـتيل بعـض العلـامء بـاحلكم ـالناس ما كان عن طريق الفتو الشـ
اإلنجليـزي يشـجع هـذا االجتـاه  االستعامر برشعية كثري من القيم الوافدة، وكان

   رـبشكل قوي؛ لذلك كتب عنهم اللورد كرومر وهـو املعتمـد الربيطـاين يف مصـ
ال ريب عندي يف أن السبيل القويم الذي أرشد إليه املرحوم الشيخ حممـد عبـده «

هو السبيل الذي يؤمل رجال اإلصالح من املسلمني اخلـري منـه لنبـي ملـتهم إذا 
 .)٢(»يه فأتباع الشيخ حقيقون بكل ميل وعطف وتنشيط من األوروبينيساروا ف

وقد ظهر بعد ذلك من العلامء من حكم بإسالمية العلامنية، وهو الشـيخ عـيل 
م وقد أقـام الـدنيا ١٩٢٥وأصول احلكم سنة  اإلسالمعبد الرازق، وألف كتاب 

فكرا جمردا، بل حينها، ويف وقتنا أصبحت أسلمة العلامنية مرشوعا عمليا وليست 
 . ناد هبا بعض قادة اجلامعات اإلسالمية قريبًا

وال يزال مرشوع نرش القيم الغربيـة بطريـق الفتـو األكثـر قبـوال يف دوائـر 
التخطيط الغربية واألمريكية، وهو أبرز أسلحة ما يسميه الغرب حرب األفكـار؛ 

إذا أراد الغـرب «:إذ يؤكد توماس فريدمان عىل سالح أسلمة القيم الغربية بقولـه
جتنّب حرب اجليوش مع اإلسالم، فـإنَّ عليـه خـوض حـرب املبـادئ يف داخـل 

 .)٣(»اإلسالم
إنَّ احلـرب «): م٢٠٠٤الصادرة سـنة  ٩/ ١١اإلسالم بعد(وتقول نرشة راند 

من أجل اإلسالم سوف تتطلَّب صنع مجاعات ليرباليَّة هبدف إنقاذ اإلسـالم مـن 
 . )٤(»خاطفيه

 .غازي التوبة ٦١عن كتاب الفكر اإلسالمي املعارص، ص ) ١(
 ).٣/٤٢٦(تاريخ األستاذ اإلمام، ) ٢(

كلامت غري : مقال أمحد فهمي ١٤٢٤سنة١٩٢نقال عن جملة البيان عدد ٢٠٠٣/  ٨/ ٢٦جملة يديعوت أحرونوت ) ٣(
 .عابرة

 .ادعموا الليرباليني، خباب مروان احلمد، نرش شبكة الفوائد: عن بحث قادة الغرب يقولون )٤(
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ثبات هذا األمر عن الغرب أكثر من أن حتىص، واملواقع العلمية واملنقوالت إل
نحـو تغريـب شـبابنا يأخـذ  عمـالً بأن هناك : اإللكرتونية مليئة هبا، وكلها تشهد

العديد من املناحي الثقافية والدينية واإلعالمية، وقد أد هذا اجلهد الكبـري منـذ 
ا الكثري من الثامر، واجلديد  أنه يؤدي ثامره يف السنوات األخرية أكثر من ثامنني عامًّ

يف اململكة العربية السعودية؛ حيـث يشـهد الواقـع باسـتهدافها بشـكل خـاص، 
 .)١(وتنص مجيع التقارير الغربية عىل رضورة حماربة منهجها السلفي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اإلسـالم الـذي يريـده الغـرب؛ وكتـاب عنـدما : يراجع يف التقارير الغربية التي تنص عىل مواجهة السلفية كتاب) ١(
ا؛ كالمها من تأليف د  .مركز الفكر املعارصصالح بن حساب الغامدي، منشورات . يكون العم سام ناسكً
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ـا أو مسـتو واحـدا، بـل هـي اجتاهـات لي ست االنحرافـات الفكريـة اجتاهً

ومستويات خمتلفة ومتفاوتة يف مد حـدهتا، ومـد قرهبـا وبعـدها مـن املـنهج 
صحابتَه عليه، ولـن يسـع هـذا املقـام ملسو هيلع هللا ىلص الصحيح والدين الذي ترك رسول اهللا 

 ر عىل ذكـر بعـض األسـبابـاحلديث عن كل ذلك بالتفصيل، لكن سوف أقتص
اخلاصة باالنحراف الفكري املتمثل يف توجه بعـض الشـباب نحـو اإلحلـاد، ويف 
االنحراف الفكري املتمثل يف نبذ التدين واعتناق الفكر الليربايل، أو ما هو أخـف 

 . منه قليالً وهو الفكر املسمى بالتنويري أو الليربوإسالمي
 :أهم أسباب االنحراف نحو اإلحلاد

 .لعاملي يف الدعوة إىل اإلحلادالعمل املؤسيس ا: أوالً 
ثْبِتُه الباحثون يف شأن اإلحلاد ره توجـه ـأن الدعوة إليه والعمل عىل نشـ: فمامَّ يُ

مؤسيس عاملي لنرشه يف مجيع أنحـاء العـامل، ولـيس العـامل اإلسـالمي وحسـب؛ 
ا من الوسـائل التـي تتـيح  وتعمل هذه املؤسسات بشكل دؤوب، وتستخدم كثريً

ادية فرصة االنتشـار يف مجيـع بلـدان العـامل ولـد معتنقـي مجيـع ألفكارها اإلحل
 .األديان من التأليف والنرش والربامج اإلذاعية والتلفزيونية واألفالم السينامئية

 :فمن أشهر املؤسسات العاملية التي تعمل عىل نرش اإلحلاد يف العامل
 . التحالف الدويل للمالحدة -١
 .رابطة املالحدة -٢
 . د الدويل لالجتاه األخالقي واإلنسايناالحتا -٣
 .الرابطة الدولية لغري املتدينني وامللحدين -٤
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وهناك مؤسسات كثرية يف خمتلف بلدان العامل، ويصدر عـن هـذه املؤسسـات 
وغريهــا الكثــري مــن املؤلفــات والــربامج واألفــالم وتــدير العديــد مــن املواقــع 

 . اإللكرتونية
 :ج العاملي لرتويج اإلحلادفمن أشهر املؤلفات ذات الروا

 . هناية اإليامن لسام هارس -١
 .وهم اإلله لريتشارد دوكنز -٢
 .كرس السحر، لدانييل دينيت -٣
 .الفرضية الفاشلة لفيكتور ستنجر -٤

ر إعالنـات ـكام تنظم هذه املؤسسات مظاهرات واعتصامات، وتعمل عىل نش
ا يف الطــرق واألســواق، وقــد قــدم املهنــدس عبــداهللا ال ــا مفيــدً عجــريي ملخصً

 .)١(لنشاطاهتم العاملية يف كتابه ميليشيا اإلحلاد
وهذا النشاط العاملي يُنرش يف العامل العريب مرتمجًا، أو عرب املواقـع اإللكرتونيـة 
اخلاصة باملالحدة؛ كقناة امللحدين، وشـبكة اإلحلـاد العـريب، وملتقـى امللحـدين 

امللحــدين الســعوديني، وشــبكة العــرب، ومنتــد امللحــدين العــرب، ومجعيــة 
 . امللحدين السعوديني

فهذا العمل املؤسيس ال شك أنـه مـن أسـباب االنحـراف يف اجتـاه اإلحلـاد، 
ــد  ا يف تصــيد الشــباب ومراســالهتم عــرب الربي ــه يبــذلون جهــدً فالقــائمون علي
اإللكرتوين، والفيس بوك، وتوتري، وغريها، ويقومون بإلقاء الشبهات وحماوالت 

، واالسـتقطاب للتسـجيل يف هـذه الشـبكات وتكثـري السـواد، وإظهـار اإلقناع
 .أنفسهم بمظهر الكثرة املتغلغلة يف املجتمع وإن كانت حقيقتهم غري ذلك

 العامل تسود التي والنكبات املظامل :ثانيًا
ا، األسباب أكثر من لكنه ما، نوعاً  غريبًا يكون قد السبب وهذا  مـن بـل تـأثريً

ا أكثرها قً  يف رـالشـ حجـم إىل ذلـك ويرجـع اإلحلادي؛ للفكر املروجني لد طَزْ

 وما بعدها، مركز تكوين الطبعة األوىل ١٧ميليشيا اإلحلاد ص ) ١(

                                                 



 وكيف -يقولون عامَّ  اهللا تعاىل- رحيم إله وجود مع يقع أن يمكن ال وكونه العامل،
، اإلله يكون دـتُشَ  والشعوب وييتمون، يقتلون األطفال ير وهو رحيامً  أن دون رَّ
  شيئًا؟ يفعل

 حـني العـامليتني، احلـربني بعـد ربا،أو يف اإلحلاد من املوجة هذه حصلت وقد
لـت ويتمـت رـالبش ماليني عىل احلربان قضت حـت ورمَّ دت وجرَّ  ماليـني ورشَّ

د االستعامر، طريق عن وأوربا اإلسالمي العامل بني االرتباط وبحكم آخرين؛ جِ  وُ
  .املسلمني أبناء من املثقفني بني احلقبة تلك يف اإلحلاد
 يف اإلحلـاد نار أخبى السنني مع اجلراح واندماج احلرب، مظاهر اختفاء أن إال

 التـي املظـامل مـن متخـذة جديـد مـن لتشـتعل النـار هذه عادت ثم بأرسه؛ العامل
  .له حطبًا املستكربة الدول من الدنيا كل يف البرش هلا يتعرض
ـا العـامل بـالد أكثـر مـن املسـلمني بالد كانت وملا  فلسـطني يف للظلـم، تعرضً

 رسيعة الشبهة هذه كانت وسوريا؛ والعراق وبورما الوسطى ياوإفريق والصومال
  .املسلم الشباب أبناء من القلوب زائغي عىل االنطالء
 إفريقيـا يف الفقـراء بالد يف تنترش أوبئة من الكونية الكوارث إىل باإلضافة هذا
ـا سـو العامل، يف الغنية الدول من التفافتا جتد وال وآسيا،  تلـك فقـر تسـتغل أهنّ
 ال والتـي والفيضـانات، والرباكـني الـزالزل وكذلك خرياهتا؛ الستنزاف البالد؛

ق   .متييز دون أولئك كل تأخذ بل وشيخة، وشيخ وأرملة، وفتاة طفل بني تفرِّ
ـا للحياة، املتكاملة النظرة إىل االلتفات دون الزاوية هذه من فالتفكري  دار وأهنَّ

، دار وليست ممرٍّ   وأنّ  فيهـا، بأعامهلم هو إنام الدنيا هذه يف لبرشا يصيب ما وأنّ  مقرٍّ
 فهـامً  يمكـن ال التـي القضـايا من ذلك غري إىل يرعها؛ مل من عىل تدوم ال اهللا نعم

ا   .القلوب يف مستقرٍّ  إيامين نصيب مع إال جيدً
 الشـك مـن موجـة يف اإليـامن ضعفاء يوقع الزاوية هذه من التفكري إن :أقول

  .السالمة اهللا نسأل د،اإلحلا إىل ببعضهم تصل
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ر أسباب وهناك ا القول يمكن أُخَ  يف واخللـل اإليـامن، كضـعف :تقليديـة إهنّ
 ذلـك وغـري الشهوات، وغلبة والنفسية، االجتامعية واملشكالت العقدية، الرتبية

 كـوهنام املاضيني؛ السببني عىل احلديث يف االقتصار هنا آثرت لكني األسباب، من
ا ضعيفة تزال ال هلام املعاجلة وكون النحراف،ا من النمط هبذا أخص   .جدًّ
 :والليربوإسالمي الليربايل الفكر نحو االنحراف أسباب أهم من

 هـذا وتطـور العقـل، عىل الدين سلطة من التحرر :األصل يف تعني الليربالية
ا سلطة كل من العقل حترير إىل لينتهي املصطلح ة ومن كانت؛ أيًّ  األفعـال حترير ثَمَّ

ها، أن يمكن حدود أيّ  نم  حلاميـة موضـوعة هـي التـي القانون سلطة سو حتدَّ
(التضارب من احلريات

20F

١(. 
ا  الليرباليـة املبادئ بني اجلمع حماوالت عىل إطالقها فيمكن :اليربوإسالمية أمَّ

ى وربام اإلسالمي، والدين  .التنويري أو العقالين باالجتاه هؤالء تسمَّ
 انتهاجـه هـو الليرباليـة األفكـار تستميله الذي ديناملت الشباب عىل والغالب

ا له يوفِّر الفكر هذا ألن لليربوإسالمية؛ ـا التـدين، مـع القطيعة بعدم شعورً  وأيضً
ا   .احلديث العرص معطيات مع بالتوافق شعورً
ا  فعـالً  يشـعرون الـذين أولئـك فهـم اخلالصـة الليرباليـة إىل ينحرفون من أمَّ

م ويرون الليربايل، الفكر مع الدين مبادئ بتناقض  أسلمة عن عاجزين بالفعل أهنَّ
جرها الليربالية فيعتنقون اإلسالم، لربلة أو الليربالية، بقـون وبُجرهـا، بعُ  عـىل ويُ

  .الشخيص القرار إىل عنها واالمتناع أداؤها خيضع شعائر، يف تدينهم
 عــىل ميةالليربوإســال أو الليرباليــة إىل االنحــراف أســباب يف رـأقتصــ ولعــيل

  :التالية األسباب

 ،الليرباليـة: وما ذكرته تلخيص للحد املتفق عليه مـن كتـاب ،يف تعريف مذهبهم اكبريً  اخيتلف الليرباليون اختالفً ) ١(
 .ترمجة متالدو حممد ،تأليف باسكال سالن
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رفوا ممن رجال وجود :أوالً   تعـاىل، اهللا إىل بالدعوة والقيام الرشعي، بالعلم عُ
 تتامشـى رعية،ـالش والسياسة واجلنايات، واملعامالت العبادات يف فتاو يقدمون

 الليرباليـني وبني العلامء هؤالء بني والفرق رؤ؛ من الليربايل التيار يطرحه ما مع
 اليوم بعمل االلتزام مد ويف منهام، لكل الفكرية اجلذور يف سو يالحظ ال ربام

  .الرشعية التكاليف من والليلة
 لـد املسـلمة للشخصـية الرؤيـة إذابـة يف الفتاو من النوع هذا ساهم وقد

 اإلسـالميني بـني للحيـاة العامـة الرؤية بني الفرق يفهم يعد مل إذ الشباب؛ بعض
 يامرسـون فـاجلميع املسـلمني، أبنـاء مـن الليرباليني وبني نيني،العقال فتاو وفق

ن ال واجلميع العبادات، وْ رَ ا وجيعلوهنـا ريعةـالشـ لتطبيق رضورة يَ  شـعبيًّا، خيـارً
ة حدِّ  يف نظر وجهة هلم واجلميع ـا فـيهام اخلـالف ويـرون الرجم، وحدِّ  الردَّ  خالفً

ا، ا املرأة تدير أن فبمجرد ة،املرأ قضايا يف يتفقون يكادون واجلميع سائغً  عـىل قامشً
، تصبح وجهها  وحـدها السـفر ذلـك بعد هلا ويباح الرشعي، باألمر قائمةً  حمجبةً

 يف واملشـاركة بـل بالرجـال، االخـتالط أمـاكن يف والعمل منضبطة، ضابط دون
(احلاجة عند البحر بمالبس والسباحة السينامئية، واألفالم املسلسالت متثيل
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١(.  
 يف سـابقة هلـم وممـن العلـم، أهـل مـن الفتـاو هـذه أصحاب ضبع وكون

 مـن ومـنهم االجتاه، هذا نحو انحرافهم يف يتجهون الشباب بعض جعل الدعوة،
ا جيد مل من ومنهم للنصوص، املعملني العلم أهل من نقمة لديه حصلت  بـني فرقً

 عقيـدة الليـربايل االجتـاه نحـو مبـارشة فانحـدر والليرباليـني، العقالنيـني هؤالء
  .وممارسة
 املعريف والغرور احلضارية اهلزيمة:ثانيًا

 مفاصـلَ  عنـد األمـم يف رسيانـه يبـدأ خطري، داءٌ  احلضارية باهلزيمة يُسمى ما
ا حياهتا، يف تارخيية لِقً  عقلية وقدرات عالية، هبمة يتمتعون أفراد من الغالب يف منطَ

 .أمحد اللهيب. تأليف د ،جتديد الدين لد االجتاه العقالين املعارص:راجع يف هذه الفتاو كتاب) ١(
                                                 



ا يكتسـبون مفـيه الصـفتني هاتني باجتامع لكنهم متميزة، وبيانية  معرفيًّـا، غـرورً
 فـتجعلهم يواجهوهنـا، ثقافيـة صـدمة أقـو عنـد الداء هذا ضد املناعة يفقدهم

 قوهتـا يف ومتباينـة خمتلفـة بـدرجات وماضـيهم أنفسـهم عىل وينقلبون يرتنحون
 .واجتاهاهتا

ــت ــة أول وكان ــة عالق ــالمية لألم ــذا اإلس ــرض، هب ــد امل ــل بع ــثامن مقت                      ع
 فهم البعض يستطع مل حينام الصحابة، بني شجرت التي والفتنةِ  - عنه اهللا ريض -
 فظهـرت التـابعني، وعلـامء الصـحابة مجيـع فعل كام الطبيعي، سياقه يف حدث ما

ــع ــوارج طالئ ــيعة اخل ــة والش ــة، والقدري ــدأوا واملرجئ ــون وب ــة يف ينحرف  إجاب
 فهـم وعـن والنبوي، القرآين النص عن الصدمة تلك أحدثتها التي استشكاالهتم

ا :أهواء إىل النصوص هلذه الصحابة  تتلـبس خاصـة آراء أو وشعوبية، سياسية إمَّ
ا جيعلوهنـا سـابقة أمم ضالالت من االستقاء أو العقالنية، لباس  حيـاكمون حمـورً

 .معه لتتوافق ويأولوهنا إليه، الرشعية النصوص
 حلـول يسـتوعبوا مل إهنـم :أي الـذات؛ مـع االهنزاميـة الطوالع تلك وكانت
 فبغـوا اإلهلـي، الـنص وهـو األمة، دستور داخل من الطارئة، الفكرية املشكالت

ا﴿ :تعاىل قال كام عليه مَ تَلَفَ  وَ ينَ  إِالَّ  فِيهِ  اخْ نْ  أُوتُوهُ  الَّذِ دِ  مِ عْ ا بَ ُمُ  مَ هتْ ـاءَ اتُ  جَ  الْبَيِّنـَ
يًا غْ مْ  بَ يْنَهُ  مـع هزيمـة ليكـون طورت ما رسعان األمر هذا لكن .)٢١٣ :البقرة( ﴾بَ

 حـني بعـد؛ فـيام حدث كام إليها، واالنقياد الوافدة الثقافة وطأة حتت :أي اآلخر؛
 مسـتند عـن بحثًا الكالم؛ وعلم واملنطق الفلسفة لبوس االنحرافات تلك لبست

 .النص من االنطالق عن التام العجز عن يعرب
ل كَّ  مفتعلة، وليست يقةً حق هزيمةً  - األمة فيه تعيش والذي - هذا عرصنا وشَ

، وعسكريةً  سياسيةً   جرفـت التـي احلضارية للهزيمة مالءمة أشد بيئةً  وتكنلوجيةً
ـرين والعقالء العلامء من الكثريين كِّ ـوا واملُفَ سُ رِ ـيَ  ليُامَ  تـراثهم عـىل الشـديد البَغْ

 من وبني بالكلية، أمته عىل منقلبٍ  البغي هذا يف متطرفٍ  بني ومقدساهتم، ودينهم
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 عـن أمتـه؛ حضارة وبني - الغربية – الغالبة احلضارة معطيات بني املواءمةَ  حياول
طَى لصالح معانيها عن رصفها أو النصوص، إنكار طريق  وهذا الوافد؛ الغريب املُعْ

فُه ما هو االجتاه رِّ عَ  .الليربوإسالمي أو اإلسالمي التنوير باجتاه البعض يُ
طَـى باجتـاه هـؤالء انحرافات من قدمت ما عىل والنامذج  عديـدة؛ الغـريب املُعْ

 صـارخ كمثال القرآن، يف النسخ من منهم كثري موقفُ  هنا للحديث أختار لكنني
ت نسف عىل جرأهتم عىل لَّامَ سَ ا يتصورون ما مع الرتايض أجل من األمة؛ مُ  قِيَمٌ  أهنَّ

 مـن ذلـك وغري واإلصالح، الديني، والتجديد الرتاث، تنقية مزاعم حتت غربية،
 .أسامئها بغري األشياء ةتسمي

لَامً  الكريم القرآن به جاء مصطلح فالنسخ  بـدَّ  ال التـي القواعد من عدد عىل عَ
 رفـع :منهـا النصوص، من الرشعية األحكام استنباط عند مراعاهتا من للمجتهد

ال النص إبقاء مع بآخر، وإبداله احلكم ورفع بدل، غري إىل احلكم  احلكـم عىل الدَّ
ا، هرفع أو األول، ال النص ورفع أيضً  ذلـك عـىل اإلبقـاء مـع معني حكمٍ  عىل الدَّ
عُ  احلكم؛ قَ  ويف بالقرآن، السنة ويف بالسنة، القرآن ويف بالقرآن، القرآن يف النسخ ويَ

 وتقييـد العـام، ختصـيص النسـخ إىل يضـمون من األصوليني ومن بالسنة؛ السنة
 .املطلق

ا ء،العلام بني خالف فيها النسخ قواعد وتفاصيل  يقـع فلم اجلملة يف وقوعه أمَّ
 اهللا بمـراد اخللـق أعلـم هـم الـذين الصحابة عهد يف ال خالف، فيه املسلمني بني

 أمـة بني اتفاق حملَّ  األمر هذا وظل وتابعيهم؛ التابعني بني وال ،ملسو هيلع هللا ىلص رسوله ومراد
 إذ اهلجـري، اخلـامس القرن حتى ومبتدعتِهم، سنَّتِهم جيل، بعد جيالً  ،ملسو هيلع هللا ىلص حممد

بَ نُ  ، أديب إىل النسخ بإنكار القول سِ  رعي،ـالشـ العلـم يف مشـاركات لـه معتزيلٍّ
 بحـر بـن حممـد مسـلم أبو وهو الرشيعة؛ مسائل يف قوهلم يعترب الذين من وليس

 هـذا نسـبة املحققـني عنـد تثبت فلم ذلك ومع ،)هـ٤٥٩( سنة املتوىف األصبهاين
 تـاريخ عرب كانوا الذين املعتزلة، نم مذهبه علامء انتقده من أولَ  وكان إليه؛ القول
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 يقـول من بعده يعرف ومل عقوهلم؛ إىل النصوص حماكمة عىل الناس أجرأ اإلسالم
 وابـتيل احلـديث العرص جاء حتى التاريخ، مد عىل معدودين أفراد سو بذلك
 .مرقده من القول هذا بعث فأعادوا الثقافية، باهلزيمة األمة وعلامء مثقفي بعض

 كـون يف بـل وحسب، أصولية قواعد أو قاعدة إنكار يف ليست اليوم واملصيبة
 بأهنـا احلارض، رناـعص حتى ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عهد من لألمة شنيعةً  هتمةً  النسخ إنكار
 مـن هبـا اهللا أنزل وما يشء، يف الرشيعة من ليست النصوص فهم يف قواعد أثبتت

  .آخرون يأفك كام وأسطورية بعضهم، يزعم كام سلطان،
 التشكيك إمكانية هو عنه، انفكاكه يمكن ال خطري الزم القول هذا من ويلزم

 عصـمة، إلمجـاعهم يعود فال وتابعوهم، وتابعوهم الصحابة عليه أمجع ما كل يف
ت إذا بل حجية؛ أمر عىل لتواطئهم وال  إمجـاعهم ثبـت ممـا واحلجية العصمة نُزعَ

 وال الـريح أدراج تـذهب وأن فيها، اختلفوا التي أقواهلم تسقط أن فأحر عليه،
ا؛ حمتج هبا يرفع وال صدقية، أدنى هلا يعود  عـىل تواطـؤوا إهنـم :قِيـل إذا بل رأسً

 يقـول أن قـائالً  يمنـع الـذي فـام - يزعمون كام - وأسطورته النسخ باطل إثبات
 اهللا وريض ذلـك، حاشـاهم ريعة؛ـالشـ يف الباطـل من غريه إثبات عىل بتواطئهم

 .ورمحهم عنهم
 وأئمـة وتـابعيهم والتـابعني الصحابة ألفهام التسفيه هذا أن األعظم ةواملصيب

 بجهـاد الفقهاء عليه اصطلح ما إنكار أجل من جاء قرنًا، عرش أربعة عرب اإلسالم
دِّ  وإنكار الطلب، اين الرجم حَ ا املحصن، للزَّ ام من فرارً  بعـدم لإلسالم الغرب اهتِّ

 ولـيس النسـخ، منكـري ترصيح وفق وهذا العقوبات؛ يف الوحشية أو التسامح،
  .عليهم تقوالً 

نٍ  من له فيا ف أن بخسٍ  ثَمَ نْسِ  خرافـة أجـل مـن ووعيهـا أمته تاريخ املثقف يَ
 :الثـورتني يف أطلقهـا يوم من الغرب أن للتاريخ متابعٍ  عىل خيفى ال التي التسامح

 هبـا يعمـل مل ر؛ـعش الثامن القرن يف والفرنسية عرش، السابع القرن يف اإلنجليزية
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قبة هر، من حِ ـا أسـلحته أكثـر هـي التسـامح فكرة كانت بل الدَّ  إذ العـامل؛ يف فتكً
 دولتــني أكــرب إىل التســامح أجــل مــن ثــورتيهام بعــد وفرنســا بريطانيــا حتولــت

 مل مـا واجلربوت العتو من يدهيام عىل العامل ولقي اإلنساين، التاريخ يف استعامريتني
ف رَ عْ  .الرومان همأسالف تاريخ يف سو يُ

 ليعـرف القـرآن؛ يف النسـخ أدلـة بعـض مـع قليالً  الكريم بالقارئ أقف وهنا
 قولـه فمنهـا بـه؛ القول عىل عرش األربعة قروهنا عرب األمة من اإلطباق هذا سبب
ا﴿ :تعاىل خْ  مَ نْسَ نْ  نَ ةٍ  مِ ا أَوْ  آيَ هَ نْسِ ـأْتِ  نُ ٍ  نَ ـريْ ـا بِخَ نْهَ ـا أَوْ  مِ ثْلِهَ  .)١٠٦ :البقـرة( ﴾مِ

 عـىل دالـةً  كوهنـا غـري معناهـا يف قـولٌ  والتـابعني الصحابة من للمفرسين سولي
ـةٍ ﴿ معنى يف هلم وليس التالوة، أو احلكم رفع هو الذي النسخ؛  سـو قـولٌ  ﴾آيَ

ثٌ  فهـو ذلـك بغـري هلـا تفسري وأيُّ  القرآن؛ من الفقرة أهنا ، حمـدَ  يعرفـه ال خمتلَـقٌ
ْدثٌ  يأيت أن من ربأك وغرور جرأة فأيُّ  التابعون، وال الصحابة  بـام آية تفسري يف حمُ

 !العصور كل يف الفقه وأصول التفسري وأئمة والتابعني الصحابة قول خيالف
ا﴿ :تعاىل وقال إِذَ لْنَ  وَ دَّ ةً  ابَ انَ  آيَ كَ ةٍ  مَ اهللاُ آيَ لَمُ  وَ لُ  بِامَ  أَعْ نَزِّ الُوا يُ امَ  قَ ٍ  أَنْتَ  إِنَّ رتَ فْ  بَلْ  مُ

مْ  هُ ثَرُ و الَ  أَكْ لَمُ عْ  املـراد أن سـو رينـاملفس أقوال يف وليس .)١٠١ :النحل( ﴾نَ يَ
 .ذلك يف عباراهتم اختالف عىل النسخ :بالتبديل

نَ ﴿ :تعاىل وقوله فَ  اآلْ فَّ مْ  اهللاُ خَ نْكُ لِمَ  عَ عَ مْ  أَنَّ  وَ ا فِيكُ فً عْ  .)٦٦ :األنفـال( ﴾ضَ
ـا سـو األصـول، أهل وال السري، رواة وال املفرسين، أقوال يف ليس  جـاءت أهنَّ

ــخة ــه ناس ــاىل لقول ــنْ  إِنْ ﴿:تع كُ مْ  يَ ــنْكُ ــ مِ شْ ونَ ـعِ ونَ  رُ ــابِرُ ــوا صَ لِبُ غْ تَنيْ  يَ ــائَ         ﴾مِ
 .)٦٥ :األنفال(

ا﴿ :تعاىل وقوله ا يَ َ ينَ  أَهيُّ وا الَّذِ نـُ ـامَ  آمَ ـرُ  إِنَّ مْ ـ اخلَْ املَْيْسِ ـابُ  رُ ـوَ َنْصَ األْ مُ  وَ الَ َزْ األْ  وَ
سٌ  جْ نْ  رِ لِ  مِ مَ يْطَانِ  عَ تَنِبُوهُ فَ  الشَّ  من رينـاملفس كالم يف وليس .)٩٠ :املائدة( ﴾اجْ

ا كوهنا غري بعدهم ومن الصحابة،  من عدد من املستفادة الكراهة أو لإلباحة نسخً
 .النزول يف عليها املتقدمة اآليات
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 األحكـام رفع عىل داللتها فهم عىل األمة وإطباق القرآن، يف النسخ أدلة فقوة
ف، عىل احلضارية اهلزيمة أثر قوة عىل لةأمث هي إنَّام والنصوص،  تفقده حيث املُثقَّ

 ويستعمل واملرجوحة، املُشكِلة املعاين ترجيح إىل فيأنس األدلة، تقييم عىل القدرة
ائِه إلقناع رَّ  اللـوازم وتضـخيم األرقـام وهتويـل الشـبهات حشـد مسـتمعيه أو قُ

 أن ليحـاول اآلخرين؛ حضارات أمام املنهزم مظهره األعني عن ليُخفي الفاسدة؛
ا يبدو حً حِّ صَ ا مُ ا ومُصلحً ا وجمددً  .ومكتشفً

ا املنهزمني شأن هذا كان فإذا  فإنَّ  كالنسخ؛ الشمس من أبني قضية مع حضاريًّ
دة كحـدِّ  الوضـوح يف عنهـا تقل التي القضايا يف حاهلم  أكثـر املـرأة وقضـايا الـرِّ

ا﴿ :تعاىل قوله أمام بحق ويضعنا مأساوية؛ أَمَّ ينَ  فَ ِمْ  يفِ  الَّذِ لُوهبِ ـغٌ  قُ يْ ـونَ  زَ يَتَّبِعُ ـا فَ  مَ
هَ  ابَ نْهُ  تَشَ اءَ  مِ تِغَ اءَ  تْنَةِ الْفِ  ابْ تِغَ ابْ يلِهِ  وَ أْوِ  .)٧ :عمران آل( ﴾تَ

 األمة تاريخ عىل االنقضاض :ثالثًا
 تارخيهـا إىل األمة شباب والتفات وميضء، عظيم تاريخ ذات اإلسالمية األمة

ى التـاريخ تفسـري يف نظريـة وهـذه إليـه، العودة ونح بحامسة مؤذن العظيم  تُسـمَّ
 تـوينبي، أرنولـد يُـدعى بريطـاين مـؤرخ وصـاحبها واالستجابة، التحدي نظرية

ة أن وخالصتها وا األمَّ  مـن النهضـة إىل تعـود أن تريد وحني تارخيها، إىل دائامً  ترمُ
ا جديد   .تستحرضه فإهنَّ

ل وقد ـا وتـارخيهم لمنياملسـ عـىل النظريـة هـذه تنزيل شكَّ  نحـو حثيثًـا حتركً
 التـاريخ عـىل املسـعورة احلمـالت فجـاءت وتارخيهـا؛ األمة شباب بني احليلولة

 لكـن ر؛ـعشـ التاسع القرن هنايات من األوربيني املسترشقني قِبَل من اإلسالمي،
 األمـة مثقفـي مقاومة وقويت السنني، مرور مع تأثريها ضعف املسترشقني جهود

  .التشوهيية ومحالهتم اآهتمالفرت وعلامئها
 مشـبوهة أصـوات ظهرت الشباب، بني وانتشاره احلديث اإلعالم بزوغ ومع

 ساعد وقد الشباب؛ نظر يف والترشيعي السيايس املسلمني تاريخ تشويه عىل تعمل
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 عـرب سامعه أو قراءته تتم ما عىل واالقتصار والقراءة، البحث نحو التوجه ضعف
 بشـكل للتاريخ املشوه الفكر انتشار عىل ذلك ساعد :أقول اإللكرتونية، الوسائط

ا كبري   .جدًّ
 والــرتاث التــاريخ عــىل احلاقــدين قائمــة إىل الشــباب مــن ســحبه ثــمَّ  ومــن

 تـمّ  التي املعارصة، احلضارات أمام واهلوان الضعف مشاعر تلبستهم اإلسالمي،
ـم وشعروا أعينهم، يف تزيينها  عـىل فهـانوا م،علـيه عالـة وأمـتهم وتـارخيهم أهنّ

 ذلـك البحـار، وراء من الوافد الفكر ضد املناعة حاجز عندهم وانكرس أنفسهم،
ة التقـدم تِريـاق فهـو منـه، هلـم بـدَّ  ال بأنّـه الشـعور انتـاهبم الـذي الفكر ـزَّ  والعِ

  .واالنتِصار
  .وانحرافهم فتنتهم تيرست وهكذا بعضهم، عند الصورة أصبحت هكذا
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Ôµ_¶^=m_ÎìÈkÿ^Ë=
مت قـد األوراق هبذه أنني أزعم ال  أسـباب مـن تقديمـه يمكـن مـا كـلَّ  قـدَّ

 يل بـدر ما الكثرية األسباب من اقتنصت لكنني الشباب، بني الفكرية االنحرافات
ا  تداوله كثُر ما األسباب من تركت أنني كام املشكلة، وأصول األسباب أمهات أهنَّ

 وهـي العنكبوتيـة؛ الشـبكة عـرب منشورة رأيتها التي العمل أوراق من العديد يف
مت كام أسباب ا وصفها يمكن البحث صلب يف قدَّ  أيَّ  منهـا خيلـو ال تقليدية بأهنَّ

  .الرتبوية والبيئة كاجلهل :انحراف
 :التالية بالتوصيات الورقة هذه من وأخرج

عم -١  التـي واإلعالمية حثيةوالب العلمية املشاريع لكل واإلعالمي التعليمي الدَّ
  .وعلميًّا وسياسيًّا دينيًّا العظيم األمة تراث تُربز

مانه وما - اهللا رمحهم - السلف وفقه عقيدة لبيان اجلهود بذل -٢  احللول من يقدِّ
لم العقل وإعالء اخلرافة، حرب يف احلضارية للمشكالت   .والسِّ

 معـارص بأسـلوب سـالم،اإل يف العقـل مكانة بيان يف السلف مقاالت تقديم -٣
 كتابه يف تيمية ابن اإلسالم شيخ كآراء وذلك متعددة؛ إعالمية وسائط يف وخمترصٍ 

 أبنائنـا إىل وتُنقـل تـربز أن تسـتحق بديعـة آراء فهـي والنقل، العقل تعارض درء
  .الشباب

ا؛ خاصة تعليمية مشاريع إقامة -٤  كـام العلامء، وبناء الرشعية، العلوم إلحياء جدًّ
 نعيشه نزال ال الذي أكلها آتت التي الرشعية املدارس أنشأوا حني السالجقة فعل
 .اليوم حتى

 املاديـة، النظـرة فيـه غلبـت وقـت يف السلوك، وعلم الرشعي، الوعظ إحياء -٥
 يف اإلرجـاء وشـاع تعـاىل، اهللا من اخلوف وقلَّ  اخلشوع، من العبادات فيه وخلت

 إىل كلامهتـم تصـل الـذين البلغـاء لوعـاظا بإعـداد إال لـذلك دواء وال النفوس،
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 االنحـراف، يقـلُّ  - وجل عز - هللا والتسليم والزهد وبالوعي والقلوب، األعني
 .الشيطان كيد ويضعف

 مشـاريع ملحاربـة اإلسـالمي العـامل أنحـاء مجيـع يف اإلعالم إىل النداء توجيه -٦
 .هلا االستجابة وعدم العاملية، التغريب

 أذهـان يف تعلـق تركهـا وعـدم الشـبهات، عـىل ريعةـالس الردود عىل العمل -٧
  .لذلك العلمية املراكز وتسخري الشباب،

 العاملني رب هللا احلمد أن دعوانا وآخر هذا
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