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Fَ
َ

َارةـومَاحلضـمفه
إما  وهذه احلضارة .احلضارة هي جمموع املفاهيم عن احلياة

فاحلضارة  .أن تكون دينية إهلية وإما أن تكون وضعية بشرية
تكون منبثقة عن عقيدة وذلك كاحلضارة اإلسالمية الدينية اإلهلية 

أما احلضارة الوضعية البشرية  .اإلسالمية فإهنا منبثقة عن العقيدة
 الرأمسالية الغربية كاحلضارة فهي إما أن تكون منبثقة عن عقيدة

عقيدة فصل الدين عن  منبثقة احلياة عن مفاهيم عجممو  هي اليت
الشنتو  وإما أن تكون غري منبثقة عن عقيدة كحضارة .عن احلياة

جمموعة مفاهيم  يوهذه احلضارة ه .أو اليوانن أو اببل أو آشور
 عليها شعب أو شعوب فهي حضارة شعبية اصطلحعن احلياة 
 .أو وضعية

قيدة ما، إال على أنه قد تكون لشعب أو شعوب دين وع
أن هذا الدين ليس فيه مفاهيم عن احلياة، كالنصرانية والبوذية، 
فيتواضع الناس على مفاهيم عن الدنيا خاصة هبم، هذه املفاهيم 
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ت منبثقة عنه، ـتشكل حضارهتم، وال عالقة هلا بدينهم ألهنا ليس
وعليه فإنه ميكن أن  .فال تكون حضارهتم دينية رغم أن هلم دينا  

الف أدايهنا  ـدة رغم اختـعدة شعوب يف حضارة واحتشرتك 
ة يخ والفرنسيني، فدايانهتم خمتلفـندوس والسـكالياابنيني واهل

 .وحضارهتم واحدة هي الرأمسالية
واألشكال املادية لألشياء امللموسة اليت تستعمل يف شؤون 
احلياة ليست من احلضارة وإن كانت انجتة عنها أحياان ، وال مانع 

صطلح على تسمية هذه األشكال املادية امللموسة لفظ من أن ن
]مدنية[ لتمييزها عن جمموع املفاهيم اليت أطلقنا عليها لفظ 

وهذه األشكال املادية إن كانت انجتة عن حضارة  .]احلضارة[
معينة كالتماثيل فهي من املدنية اخلاصة، وإن كانت انجتة عن 

والصاروخ والطائرة  العلم والصناعة كانت مدنية عامة كالتلفاز
فاملدنية تكون خاصة وتكون عامة،  .والتلفون والبنسلني وغريها

خبالف احلضارة فإهنا ال تكون إال خاصة، ومعىن اخلصوصية 
من  أنخذه أن جيوز ال متعلق ابألخذ عندان، فما كان خاصا  

 .خذهأن جيوز أن، وما كان عاما  غريان
ن يالحظ دائما ، كما فالتفريق بني احلضارة واملدنية يلزم أ

يلزم أن يالحظ التفريق بني األشكال املدنية النامجة عن 
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احلضارة، وبني األشكال املدنية النامجة عن العلم والصناعة، 
وذلك ليالحظ عند أخذ املدنية التفريق بني أشكاهلا، والتفريق 
بينها وبني احلضارة، فاملدنية الغربية النامجة عن العلم والصناعة ال 

جد ما مينع من أخذها، وأما املدنية الغربية النامجة عن احلضارة يو 
، ألنه ال جيوز أخذ وال حبال من األحوال الغربية فال جيوز أخذها

احلضارة الغربية لتناقضها مع احلضارة اإلسالمية يف األساس 
الذي تقوم عليه وهو العقيدة، فعقيدتنا غري عقيدهتم القائمة 

لدين عن احلياة، ويف تصوير احلياة على احلل الوسط وفصل ا
فهو عندان احلالل واحلرام وعندهم  الدنيا أو مقياس األعمال

املنفعة، ويف معىن السعادة اليت هي الطمأنينة الدائمة وهي عندان 
 .ن هللا وعندهم املتع اجلسديةنوال رضوا

فمن أجل أن نكون على بينة مما أنخذ من غريان وما نذر  
فريق بني احلضارة واملدنية، وال بد من التفريق كان ال بد من الت

بني املدنية الناجتة عن مفهوم حضاري واملدنية الناجتة عن حمض 
 .العلوم والصناعات
اصطلحتم على املفاهيم أهنا حضارة وعلى  فإن قيل ِلم 

فإن احلضارة يف  ؟ول يكن العكساألشكال املادية أهنا مدنية 
واحلاضر هو املقيم يف املدن والقرى، اللغة هي اإلقامة يف احلضر، 
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 :قال القطامي
 اـم انرم تـ   ة  يم ادِ ـبم  الِ جم رِ  ي  أم ـفم   ه  ت  بـم جم ع  أم  ة  ارم ـضم حم ـال نِ ك  تم  ن  مم فم 

وممدمنم ابملكان أقام به، ومدن أتى املدينة، فاملعنيان 
إن احلضارة  :متقارابن، قيل يف اجلواب على هذا التساؤل

ألفكار فهي أقرب إىل اب املتعلقة استعملت يف اللغة للمعاين
]حض ر )بضم  :استعماهلا يف املفاهيم، فقد قال يف القاموس

رجل  :الرجل ذو البيان والفقه، ويف اللسان :الضاد( كند س
حض ر بتسكني الضاد ذو بيان، ورجل حِضر بكسر الضاد إذا 

َمَ » :]ويف احلديث وورد يف اللسان أيضا   .حضر خبري[ اَق ول وا
 .أي ما هو حاضر عندكم موجود وال تتكلفوا غريه[ «ر ك مَ َي  ضَ 

فاحلضارة أقرب وأنسب وأكثر مالءمة يف االستعمال جملموعة 
واملدنية أقرب يف االستعمال لألشكال  .املفاهيم من املدنية

وقد قيل ال مشاحة يف االصطالح، فاملهم هو التفريق  .املادية
ة عنها، وبني األشكال املادية بني املفاهيم واألشكال املادية الناجت

الناجتة عن حمض العلوم واالخرتاعات والصناعات، فنرفض األوىل 
 .أنخذ الثانية وجيوز أن أنخذها، جيوز أن وال

قلنا إن احلضارة هي جمموع املفاهيم عن احلياة، وهي إما 
اإلسالمية،  احلضارة مثلة الدينيةأأن تكون دينية أو وضعية، ومن 
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ووجود  .الرأمساليةاحلضارة اهلندية و  احلضارة لوضعيةومن أمثلة ا
هذه احلضارات أمر مقطوع به، وحقيقة اثبتة ال سبيل إىل 

ك، ال ينكره إال مباهت، إنكارها، واالختالف بينها كذل
الوضعية  ةالدينية عند أهلها أصلها الوحي، واحلضار  فاحلضارة

تمايز عليها، وهذا وحده كاف لل اصطلحأصلها الشعب الذي 
وحىت لو ظهر نوع التقاء يف بعض املفاهيم فإنه ال  .واالختالف

إذ احلضارة عندما تؤخذ جيب أن  .يكون اتفاقا  وال أمرا  مشرتكا  
مع األصل الذي انبثقت عنه أو األساس الذي بنيت  تؤخذ

 فإذا كان األساس خمتلفا  بني حضارتني فال عربة ابتفاقعليه؛ 
عن  وجود تشابه بني بعض مفاهيمهمابعض املفاهيم بينهما أو 

 .، وال يؤخذ املفهوم إال مع أصلهفاملفهوم فرع عن أصله .احلياة
فاحلضارة اإلسالمية واحلضارة الرأمسالية كالمها تبيح أكل 
السمك ولبس الصوف وامللكية الفردية وتوكيل املرأة وحماسبة 

رة احلاكم والتداوي، إال أن هذا وأشباهه ال يعترب من احلضا
أي  ،اإلسالمية إال إذا أخذ على أنه وحي من هللا إىل حممد 

على أنه شرع، بينما هو يف احلضارة الرأمسالية يؤخذ على أنه 
مصلحة، أو على أن عقوهلم تستحسنه، فإن أخذه املسلم بناء  

 . أخذا  لسإسالمالتحسني العقلي فال يعترب املصلحة أو على
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قع ال سبيل إىل إنكاره، االختالف بني احلضارات أمر واو 
والذي يهمنا هو االختالف بني احلضارة اإلسالمية وغريها من 
احلضارات وعلى وجه اخلصوص احلضارة الرأمسالية، وما يرتتب 
على هذا االختالف أو ينبين عليه من مسائل كاحلوار والصراع 

وصور الصراع وأشكاله،  واحدة، وإمكانية وجود حضارة عاملية
لصراع أو يكمن أم تكون هناك غلبة حلضارة على وهل يتوقف ا

أخرى، وما املقصود حبوار األداين عند املنادي به، وما هو املوقف 
 .الصواب منه، وما الفرق بني األداين واحلضارات وغري ذلك

دين تنشأ عنه حضارة أي فيه جمموع  :فاألداين نوعان
ضارة مفاهيم عن احلياة كدين اإلسالم، ودين ال تنشأ عنه ح

وليس فيه جمموع مفاهيم عن احلياة كالداينة النصرانية، فإهنا وإن  
، إال أهنا ليس فيها جمموع كان فيها مثل ال تسرق ال تزنِ 

مفاهيم يشمل كل مناحي احلياة، وعليه فالداينة النصرانية تصلح 
واحلضارة الرأمسالية  .مثاال  على الدين الذي ال تنشأ عنه حضارة

لداينة النصرانية، وإن كان منشؤها يف بالد ليست انشئة عن ا
جّل أهلها نصارى، فاحلوار أو الصراع أو املشاركة بني اإلسالم 

ع بينه وبني احلضارة والنصرانية خيتلف عن احلوار أو الصرا 
 .الرأمسالية
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َوارَبنيَاحلضاراتـومَاحلـمفه
عندما نقول احلوار أو الصراع نعين به املسلمني ودينهم  إننا

رهتم من جهة، والنصارى ودينهم والرأمساليني وحضارهتم وحضا
رؤوس احلضارة الرأمسالية  حماولة من جهة أخرى، ومن خبث

ومفكريها الفصل بني اإلسالم وأهله أي بني اإلسالم واملسلمني، 
فيزعمون أن اإلسالم عظيم ولكن املسلمني متخلفون وبعضهم 

لو كان اإلسالم إرهابيون، وهم يف نظرهتم لسإسالم كاذبون، ف
عظيما  عندهم على احلقيقة العتنقوه، ولكنهم حياولون تضليل 
السذج من املسلمني حماولني ختفيف النقمة عليهم عندما 
يضربون شعبا  من الشعوب املسلمة، أو عندما حياولون نشر 

فهم يعلمون أن العقيدة  .مفاهيم حضارهتم بني املسلمني
قوية عند  وهيوس املسلمني، اإلسالمية ال زالت موجودة يف نف

وا املسلمني الغالبية منهم، فإن جاهروا بعدائهم لسإسالم، استـمع دم 
وأاثروهم، فهم يستعملون هذه اجلمل املضللة كسالح لتخدير 

عم فيبتلع بعض املسلمني هذا الط   وللتلبيس عليهم املسلمني،
يروج فيقبل احلوار ابملعىن الذي يطرحه النصارى والرأمساليون، أو 
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وهم يركزون يف التعريف هبذا احلوار على  .له عمالؤهم الفكريون
األول املساواة بني أداين وحضارات املتحاورين دون  :ثالثة أمور

استعالء وال تفضيل دين على آخر أو حضارة على أخرى؛ 
والثاين أن يكون حد احلوار مقصورا  على جمرد معرفة ما عند 

والثالث تكوين بديل  .بطالهغري دون التعرض لنقضه أو إال
إىل القواسم املشرتكة بني الدينني  حضاري عن طريق الوصول

 .واحلضارتني
هذا هو مفهوم احلوار عندهم، وفائدته كما يزعمون 
]التفاعل اخلصب بني اخلصوصيات الثقافية لتكوين بديل 
حضاري أرقى، يدعو إىل القبول ابآلخر على أرضية املساواة[ 

د حنا يف ندوة ثقافية عقدت يف القاهرة يوم اإلثنني )الدكتور ميال
(، ]وكلما استلهمت احلضارات ما هو 2/4/2001بتاريخ 

مشرتك بينها وإنساين تقدمت وازدهرت وانتشر السالم[ 
)الدكتور جعفر عبد السالم األمني العام لرابطة اجلامعات 
اإلسالمية(، وذهب أحدهم إىل حد القول أبن ]اإلسالم هو 

تفاعل، وهو دين تطور ليس كما يقال هو دين انغالق دين 
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ودين تقوقع، ابلعكس العصر الذهيب لسإسالم وللمسلمني كان 
عندما كانت احلضارة اإلسالمية تتفاعل مع احلضارات األخرى 
يف العال، وعندما كان اإلسالم ينتشر يف العال وأيخذ ويستوعب  

يعطيها من تراثه كل الرتااثت واحلضارات اإلنسانية األخرى و 
ومن حضارته، هذا كان العصر الذهيب للدولة اإلسالمية[ 

قرن على قناة )الدكتور قاسم جعفر يف حلقة عن أوىل حروب ال
"انفجارات أمريكا دافع للحوار أم لصدام  :اجلزيرة حتت عنوان

]علينا حنن   :(، وقال أيضا  29/9/2001احلضارات" بتاريخ 
ن أوعلينا  ...هذه العقدةكعرب ومسلمني أن نتخلى عن 

منتلك ما يكفي من الثقة ابلنفس وابحلضارة وبتارخينا وبرتاثنا 
حىت ننطلق إىل العال من منطلق املساواة ليس من منطلق 

ن حضارة إ] :)حلقة قناة اجلزيرة املذكورة(، وقال آخر [...التابع
اإلسالم قامت على القاسم املشرتك بني حضارات العال فقبلت 

)عمرو عبد الكرمي ابحث  [ر وتفاعلت معه أخذا  وعطاء  اآلخ
وحاول آخر أن يدلل  .إسالم أون الين نت( - علوم سياسية

كتابنا و] :على حوار احلضارات آبايت من القرآن الكرمي فقال
القرآن اجمليد يؤكد على كيفية احلوار مع اآلخرين، حوار مع 
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﴿املشركني  َ  َ َ      َ     َ    َ  َ

   َ  َ ﴾ حوار مع الكافرين ،﴿ َ     َ     َ

﴾ حوار مع األداين العصرية والرمسية يف العال ،﴿ َ    َ

    َ    َ َ   َ   َ    َ     َ َ   َ َ َ َ

   َ  َ   َ َ   َ    َ   َ   ﴾ حوار مع ،
أتصور ال ميكن أن  ...و من منطق تكافؤأآخرين من موضع 

شرت ابآلية القرآنية أنقول صراع أبدي أبنه حنن كمسلمني أان 
﴿   َ  َ  َ   َ    َ     ﴾  هذه اآلية يعين حنن

ميكن لنا التحاور مع املسيحيني نتحاور مع اليهوديني، نتحاور 
يعين يكون كلمة مشرتكة بيننا، حنن ال نقول  ؟مع اآلخرين، ملاذا

)عطاء هللا مهاجراين مستشار الرئيس اإليراين  نتحاور إىل كلمتنا[
ك من يدعو إىل وهنا .حلوار احلضارات يف حلقة اجلزيرة املذكورة(

حوار األداين إلجياد قواسم مشرتكة بينها، والسكوت عن نقاط 
االختالف، لتخدير املسلمني عن الصراع، وهم يدعون إىل 
مقولة أبناء إبراهيم لتعزيز احلوار بني األداين الثالثة على اعتبار 
أن من جاءوا هبا ينتسبون إىل أب واحد هو إبراهيم عليه 

بعض املسلمني آبايت من القرآن الكرمي  السالم، ويستدل هلم
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نبياء كانوا مسلمني كقوله تعاىل على لسان نوح ألن اأعلى 
﴿   ََ َ  َ     َ﴾  وعلى لسان إبراهيم
﴿مساعيل إو    َ      َ    َ َ  َ     َ َ   َ

 ﴾  وعن قوم لوط﴿  َ    َ  َ  َ  َََ

﴾  وعلى لسان احلواريني﴿َََ﴾.  ورمبا
يت من يقول إن اليهود والنصارى مسلمون، وحنن نسمع من أي

مع أن نصوص القرآن  ،يقول إن أتباع الدايانت الثالث مؤمنون
قاطعة بتكفري اليهود  تجاء الثبوت والداللة مي القطعيةالكر 

﴿ :كقوله تعاىل  والنصارى َ َ   َ  َ   َ

  َ َ  َ  ََ    َ   َ   َ   َ

   َ   َ  َ َ   َ  َ َ ََ

     َ َ     َ  ََ     َ     َ   َ  َ

﴾، ﴿ َ  َ  َ   َ َ  َ    َ       َ

   َ َ    َ     َََ َ َ  َ  َ  َ

﴾، ﴿ َ    َ    َ َ   َ   َ َ  َ َ

  َ َ   َ﴾، ﴿ َ  َ  َ   َ َ  َ

    َ َ      َ َ  َ   َ َ  َ َ  ََ  َ
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   َ     َ َ   ََ  َ َ    َ    َ﴾، 
﴿    َ    َ َ   َ   َ َ  َ    َ

﴾، ﴿      َ    َ  َ   َ    َ   َ﴾، 
﴿ َ  َ  َ  َ َ َ َ    َ َ   َ﴾، 
﴿  َ َ  َ   َ  َ     َ    َ  َ     َ

    َ  َ   َ﴾، ﴿ َ    َ    َ  َ

  َ  َ َ  َ    َ   َ  َ َ    َ َ

   ََ    َ  َ َ َ َ   َ َ  َ  َ

   َََ  َ  َ    َ    َ﴾، ﴿  َ  َ

  َ  َ َ َ  َ   ﴾، ﴿  َ  ََ

    َ  َ َ    َ   َ َ   َ َ  َ َ

    َ َ َ َ   َ َ  َ َ    َ

  َ  َ     َ َ َ َ  َ﴾، ﴿ َ  َ

   َ  َ   َ َ  َ    َ َ   َ َ    َ﴾. 
فهم كفار، وهم غري مسلمني وال جيوز أن نطلق عليهم أهنم 

طالحا  شرعيا  يعين مسلمون، فاإلسالم لغة يعين االنقياد واص
وإن جاز إطالق  ،الدين الذي أنزله هللا سبحانه على حممد 
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اإلسالم مبعناه اللغوي على األنبياء السابقني عليهم السالم 
وقبل التحريف،  وعلى من آمن هبم وتبعهم قبل بعثة حممد 

فمن ل يؤمن به وبرسالته فهو  ،فإنه ال جيوز ذلك بعد بعثته 
﴿ :ن يسمى مسلما  وال مؤمنا ، قال تعاىلكافر وال حيل أ  َ

  َ َ    َ    َ     ََ  َ   َ  َ    َ

َ َ   َ   َ   َ    ََ  َ  َ     َ﴾ وقال ،
: « َنَـ َه ذ ه َو الَّذ ي َم ن  َأ ح ٌد َِب  م ع  َي س  َال  َب ي د ه ، َُم  مٍَّد ف س 

َ ل ت  لَّذ يَأ ر س  َِب  م ن  َو َل  َيـ ؤ  ٌّ،َُث َََّي  وت  َن ص ر اِن  َيـ ه ود يٌّ،َو ال  األ مَّة 
َالنَّارَ  َأ ص ح اب  َم ن  َك ان  ، وأخرج ابن حبان من حديث «ب ه ،َإ الَّ

ين مسلم، فقال رسول إ :أنس أن قيصر كتب إىل رسول هللا 
َ» :حني قرأ الكتاب هللا  ل ٍمَو ه و  َِب  س  َل ي س  َاَّللَّ  َع د وُّ ك ذ ب 

 .«ع ل ىَالنَّص ر ان يَّةَ 
صرح أبنه  وعمرو موسى األمني العام جلامعة الدول العربية

ال يؤمن أن هناك حضارة أفضل من حضارة، ومن مدلول كالمه 
ن احلضارة الرأمسالية أو أن احلضارة اإلسالمية ليست أفضل م

]فنحن ال نؤمن أبن هناك  :اهلندية أو اليهودية فهو يقول



 

 17َ

يف معرض رده على رئيس وزراء إيطاليا  [حضارة أفضل
وحياول أحدهم االستدالل على قبول اآلخر كما هو  .برلسكوين
و شرط ودون حماولة إصدار أحكام ضده، آبايت من أدون قيد 

األداين هو حماولة الفرد احملّمل  حوارو] :سورة الكهف فيقول
بقيم تقاليد وأفكار وعقائد مسبقة استكشاف اآلخر )املختلف 

وإدراكه وبلورة رؤية فلسفية غري منطية إزاءه  - كما هو  - دينيا (
ويرفع  ...حكام قيمية متحيزة ضدهأدون اللجوء إىل إصدار 

 نصار حوار األداين شعار إخالص القصد، فهو يفرتض التجردأ
من الشروط أو األهداف إال الرغبة يف إدراك اآلخر ورؤيته 

وال يتناىف هذا املضمون للحوار مبدئيا  مع القصة اليت  ...معرفيا  
( عن 42-32أوردها القرآن الكرمي يف سورة الكهف )اآلايت 

حماورة بني رجلني أحدمها آاته هللا جنتني من أعناب حييط هبما 
فجر فيها األهنار، وزاده هللا عن النخل وتتوسطها الزروع، وتت

وتكشف القصة أن احلوار دار بني الرجلني  .صاحبه ماال  وولدا  
بال شرط أو قيد، وأورده القرآن بتفاصيله كاملة، رغم أهنا 

حدمها ابهلل ل يقطع اآلخر بسببه احلوار، كما أتتضمن كفرا  من 
ملها ل يتحرج القرآن من ذكر األقوال الكفرية، ألهنا يف جم
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تستطيع بناء وصياغة رؤية معرفية عن الشخصية الكافرة ابهلل عز 
وخيتلف حوار األداين عن مقارنة األداين ومساجلة  ...وجل

األداين، وإن اختلطت هذه املفاهيم يف األدبيات، فمقارنة 
داين علم يعين دراسة دين مقارنة آبخر على مستوى العقيدة األ

عن اإلنسان والكون واحلياة وغري  والشريعة والعبادات، وتصوراته
بينماََ.ذلك من حماولة افرتاض املوضوعية وإمكانية إلغاء التحيز

َدينَ َومتيز َتفوق َإثبات َإىل َهتدف َعملية َاألداين مساجلة
علىَآخر،َوهوَماَالَيهدفَإليهَِبلطبعَحوارَاألداينَالذيَ

َفحسب  - )حسام متام ابحث وصحفي [هوَعمليةَإدراكية
ون الين نت، حتت عنوان حوارات األداين إسالم أ :مصر

 .ضرورة إنسانية أم مؤامرة عاملية(
رورية ملعرفة ما يقصد أصحاب فكرة حوار ـهذه النقول ض

األداين من هذا التعبري فهو اصطالح هلم، وخري ما يدلنا على 
نتهم أو يكتبونه ـسـطالح هو ما يقولونه أبلـاملراد من هذا االص

ومن جمموع هذه  .ع هنا املدلول اللغويأبقالمهم، إذ ال ينف
 :النقول ميكن أن نبلور مدلول هذا االصطالح مبا يلي



 

 19َ

التساوي والتكافؤ بني األداين وبني احلضارات،  :أوالَا
 .وعدم التفاضل بني دين ودين أو حضارة وحضارة

قبول اآلخر كما هو، واستكشافه دون إصدار  :اثنياَا
 .عنده دون قيد أو شرطأحكام ضده، بل إدراك ومعرفة ما 

الغرض من احلوار بني احلضارات هو التفاعل إلجياد  :اثلثاَا
بديل حضاري أرقى عن طريق استلهام ما هو مشرتك وإنساين 

والغرض  .مما يؤدي إىل تقدم احلضارات وازدهارها، ونشر السالم
من احلوار بني األداين هو احليلولة دون دخول اإلسالم حلبة 

 .الصراع
ملفاهيم كلها ختالف اإلسالم خمالفة اتمة، وليس فيها وهذه ا

مفهوم واحد له دليل أو شبهة دليل، فهي ليست من اإلسالم، 
 .وخطورهتا على اإلسالم مؤكدةبل كلها متويه وتضليل، 
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َفكرةَاملساواةَبنيَاحلضارات
مفهوم املساواة بني األداين وبني احلضارات هو مفهوم  إن 

 املساواة بني احلق والباطل، بني الدين احلق كفر إذ إنه دعوة إىل
، اللة واهلدىـفر واإلميان، بني الضـوبني الدايانت احملرفة، بني الك

بني الناسخ واملنسوخ، بني املفاهيم احلضارية اليت أصلها الوحي، 
وبني املفاهيم احلضارية اليت من وضع البشر، أي بني العقل 

ت واالحتكام إىل الكتاب والنقل، بني االحتكام إىل الطاغو 
ذي ـع الناس الـفـذي ينـبني الثابت ال .نة وما أرشدا إليهـسـوال
واألدلة على هذا  .فاء  ب ج  ـذاهـال دـالزبث يف األرض وبني ـكـمي

﴿ :يصعب حصرها، قال تعاىل َ  َ   َ  َ    َ

      َ  َ َ  َ﴾ وقال: ﴿   َ َ  َ َ

   ﴾ وقال: ﴿  َ َ      َ  َ  َ  َ    َ

 َ    َ  َ َ   َ َ   َ  َ  َ﴾ 
﴿ :وقال َ  َ  َ   َ    َ  َ   َ    َ
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  ََ  َ  َ  َ    َ﴾ وقال: ﴿  َ

   َ  َ  َ َ  َ  َ  َ  َ َ    َ َ

    َ﴾ وقال: ﴿     َ   َ    َ    َ   َ

  َ  َ  َ َ    َ    َ   َ﴾ وقال: ﴿  َ

   َ َ   َ     ََ  َ  َ    َ   ََ   َ َ

  َ  َ    َ َ  ََ  َ  َ َ    َ

﴾ وقال: ﴿   َ َ   َ  َ َ  َََ    َ

﴾ وقال: ﴿ ََ    َ    َ    َ  َ    َ   َ

   ََ  َ َ     َ   َ   َ   َ﴾ 
﴿ :وقال  َ     َ    َ    َ     َ    ََ

 َ     َ  ََ  َ    َ﴾ وقال: ﴿ َ َ    َ

  َ   َ  َ   َ﴾. 
الكفر، عجبا  ملن يدعي اإلسالم مث يسوي بني اإلسالم و 

 مد ـر لنبوة حمـوبني اإلحلاد والتثليث والتوحيد، وبني منك
ومؤمن هبا، وبني إابحة الراب وحترميه، وبني حل اخلمر وحرمتها، 
وبني حل الزان ابلرتاضي وحرمته، وبني عبادة هللا سبحانه وعبادة 
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املخلوقات، وبني السفاح والنكاح، وبني إابحة املثلية وحترمي 
كت ـوأعجب منه من يس .ير والتمرنـز ط، وبني اخلالسحاق واللوا

رك، وال احلالل على ـشـعن التفضيل فال يفضل التوحيد على ال
ن على الكافر، وال ـاحلرام، وال الشرع على الطاغوت، وال املؤم

ع، وال اإلسالم على سائر األداين، وال القرآن ـالوحي على الوض
ى عبادة الشمس والبقر على الكتب احملرفة، وال عبادة اخلالق عل

فالتبعية مرفوضة، واملساواة  .نعوذ ابهلل من الفتنة .والكواكب
مرفوضة، والسكوت عن تفضيل اإلسالم وحضارته على سائر 

 .األداين واحلضارات مرفوض
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َفكرةَقبولَاآلخر
أما قبول اآلخر جملرد معرفة ما عنده دون إصدار أحكام 

طريقة اإلسالم يف شيء،  ضده ودون نقض ما يقول فليس من
عليه الكتاب عكس ذلك متاما ، فإن القرآن الكرمي بل الذي يدل 

الكفر وأقوال الكفار كان دائما  يتبعها  عندما كان يذكر أفكار
﴿ :ومن أمثلة ذلك .مبا هو حق انقضا  إايها  َ  َ    َ

  ََ  َ   َ   َ ََ  َ   َ     َ  َ

  َ   َ  َ    َ  ََ َ   َ    َ   ََ

  َ    َ    َ َ   َ  َ﴾، ﴿   َ  َ

  َ   َ َ  َ   ََ َ   َ  َ   َ

 ََ َ َ   َ  َ َ َ  َ َ َ

   ََ َ  َ   َ    َ َ   َ   َ

 َ َ   َ﴾، ﴿ َ  َ  َ َ  َ َ  َ

  ََ   َ      َ    َ   َ   َ﴾، ﴿  َ

 َ َ  َ  َ َ َ َ   َ  َ َ    َ
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    َ  َ     َ  َ   َ   َ  َ   ََ َ  َ

    َ     َ َ َ  َ َ  َ    َ﴾، ﴿   َ

 َ   َ    َ َ َ ََ َ   ََ  َ   ََ َ

 َ   َ َ  َ   ََ  َ َ   َ    َ

َ  َ  َ   َ    َ َ  َ َ  َ    َ ََ

    َ﴾، ﴿  َ  َ َ  ََ     ََ َ  َ َ َ

   َ   ََ َ  َ  َ﴾، ﴿  َ َ

 َ َ   َ    ََ َ َ  َ  َ  ََ  َ َ َ

      َ﴾، ﴿  َ َ  َ  َ  َ  َ َ  َ َ

  َ َ    ََ َ   َ  َ  َ  َ  َ َ

  َ  َ   ََ َ   َ  َ َ   َ   َ َ

    َ  َ  َ َ    َ   َ َ  ََ  ََ  َ

   َ   َ﴾، ة وإن كانت من شرع من قبلنا وهذه اآلي
﴿ :إال أهنا مصدرة بقوله سبحانه  َ ﴾ فنحن خماطبون هبا. 

﴿   َ َ   َ    َ َ   َ َ  ََ َ    َ

 َ   َ    َ َ َ   َ﴾، ﴿  َ  َ
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 َ َ َ    َ َ   َ َ َ    َ   َ   َ

  ََ ََ    َ  َ َ َ     َ    َ   َ  َ

     َ َ َ   َ﴾ ﴿   َ   َ َ َ

   ََ  َ  َ  َ  َ ََ َ  َ    َ َ

 َ   َ﴾، ﴿  َ  َ   َ َ  َ َ َ     َ

 َ     َ َ    َ َ  ََ  َ  َ  َ َ

   َ َ َ   ََ َ َ  َ َ َ   َ

  ََ َ    َ َ  َ  َ َ َ   َ﴾، 
﴿   َ  َ   َ َ َ   َ    َ    َ َ

 ََ َ   َ    ََ   َ  َ  َ   َ َ

  ََ    َ ََ  َ   ََ    َ     َ

     َ    َ َ َ َ    َ َ   َ  َ    َ

 َ    َ  َ َََ  ََ ََ     َ َ

   َ﴾، ﴿  َ  َ    َ    َ   ََ َ

  ََ   َ     َ َ   َ  َ  َ َ ََ َ َ

 َ َ َ    َ َ   َ   ََ َ  َ َ َ َ  َ
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َ  َ  َ َ   َ  َ  َ َ ََ ََ  َ َ

 َ    َ   َ َ    َ  ََ  َ  َ  َ  َ َ

   ََ  َ   َ﴾، ﴿  َ َ ََ    َ   َ

 َ   َ  َ    َ َ  ََ  َ َ  َ َ  ََ َ

 َ َ  ََ  َ  َ   َ    َ   َ َ َ    َ

 َ َ َ  َ    َ َ  َ   ََ َ َ  َ

 َ   َ َ     َ  َ َ    ََ  َ َ   َ   َ

  ََ   َ﴾ وحىت آايت سورة الكهف اليت استدل ،
هبا أحدهم ال خترج عن هذا األسلوب أي نقض مفهوم أو 
مفاهيم الكفر، وليس احلوار كما يقول جمرد عملية إدراكية 
فحسب، بل هي إدراك ونقض ملفاهيم الكفر، وهذا واضح يف 

﴿ :حدمها قائال  أإنكار الصاحب رادا  على كفر     َ  َ

   َ َ  َ َ َ  َ َ  َ  ََ   َ َ َ

  َ َ   َ   َ  ََ  َ َ   َ   َ  َ َ

  َ ََ ََ  ََ َ  َ  َ  َ َ َ    ََ

   َ  َ َ    َ   َ َ   َ   َ   َ   َ َ
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    َ    َ  َ   ََ َ   َ    َ   َ  َ

   َ  َ   َ﴾.  فكيف يقال إن الصاحب ل يصدر
مث يوجهه  ؟أكفرت ابلذي خلقك :حكما  وهو ينكر عليه قائال  
ما شاء هللا ال قوة إال ابهلل؛ مث يشرح  :إىل ما جيب عليه قوله وهو

كيف   .على إرسال احلسبان وتغوير املاء رله قوة اخلالق القاد
ودون  يقال إن هذا مثال على حوار األداين دون قيد أو شرط،

 !!؟إصدار أحكام وقبول اآلخر كما هو
﴿ :أما من استدل بقوله تعاىل َ    َ    ََ

َ  َ َ   ََ َ َ  َ َ  َ﴾  على
﴿ :احلوار مع الكافرين، وبقوله تعاىل  َ  َ َ      َ

    َ   َ َ   َ  َ َ َ    َ    َ﴾  على
فسورة  .احلوار مع املشركني، فاستدالل غري صحيح ويف غري حمله

)الكافرون( قد أصدرت حكما  عليهم وهو أهنم كفار وسيظلون 
على كفرهم ولن يؤمنوا، فقد علم هللا سبحانه أهنم لن يؤمنوا 

ن يبلغهم إايه، وأن أبذلك، وأمره  بدا ، فأخرب رسول هللا أ
خرى، فلم يبق مكان أيرفض عرضهم بتبادل املعبودين سنة بعد 
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للحوار مطلقا  بعد أن أخرب هللا سبحانه أهنم سيظلون كفارا  حىت 
وهذه السورة نزلت يف رجال أبعياهنم، وصدق هللا  .املمات

وأما قوله  .ؤمن منهم أحدفمنهم من مات ومنهم من قتل ول ي
﴿ :تعاىل  َ  َ َ     َ    َ   َ  َ   َ

  َ ََ    َ    َ﴾ ية ليس فيها دليل على ما هذه اآل
يزعمونه من احلوار بني متكافئني، فليس فيها داللة على احلوار، 

إبمساع املشرك كالم هللا، فإما أن يؤمن وإما أن يبلغ بل فيها أمر 
مأمنه، فاآلية يف مستجري مشرك يريد أن يسأل عن اإلسالم، 
فيشرح له اإلسالم على وجه يرجى منه دخوله فيه، فليس يف 
اآلية دليل على احلوار ملعرفة ما عنده على سبيل املساواة 

ه مشرك فهي فاآلية تقرر أن .والتكافؤ دون إصدار حكم عليه
تصدر حكما  ابلشرك، وال تطلب حماورته ملعرفة ما عنده، بل 

 .فال وجه لالستدالل هبا .تطلب إمساعه القرآن
َ
َ
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َفكرةَالبديلَاحلضاري
واثلثة األاثيف قوهلم إن الغرض من احلوار بني احلضارات هو 
التفاعل إلجياد بديل حضاري أرقى عن طريق استلهام ما هو 

ات وهذا يؤدي بدوره إىل التقدم واالزدهار مشرتك بني احلضار 
وما أسوأ استدالل أحدهم على هذا املفهوم بقوله  .ونشر السالم

﴿ :تعاىل َ    َ    َ    َ  َ  َ   َ   َ     َ

 َ   ََ َ َ   َ  َ   َ َ   َ    َ   َ

   ﴾ حوار مع آخرين من موضع أو من منطلق  :فيقول[
﴿مث يفسر قوله تعاىل  [تكافؤ  َ   َ   ﴾ [إىل كلمة 

َكلمتنابيننا  مشرتكة َإىل َنتحاور َنقول َال وهذا الفهم  .[حنن
لآلية افرتاء على هللا، إذ معىن سواء عدل أي كلمة عدل وهو ما 

وليس يف اآلية ال منطوقا  وال مفهوما  أننا  .نته اآلية الحقا  بي
ندعوهم إىل كلمة مشرتكة، وهو قطعا  ال يقصد أن نشرتك يف 

حنن ال نقول نتحاور إىل كلمتنا، فلم  :الكلمة العدل بدليل قوله
والدعوة إىل التفاعل واستلهام  .يبق إال أنه يريد احلضارة املشرتكة
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ضارات هو إلباس للحق ابلباطل وقد هنى ما هو مشرتك بني احل
 :هللا عنه أهل الكتاب، فمن ابب أوىل املسلمون قال تعاىل

﴿    َ   َ َ  َ   َ    َ   َ   َ

  َ   َ﴾. 
 بعد أن بينا مرادهم ابحلوار بني األداين واحلوار بني

احلضارات، وغرضهم من هذا احلوار، ننتقل إىل مسألة الصراع 
 .أبنواعه املختلفة االقتصادي والفكري والعسكري والسياسي

َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َاراتـالصراعَبنيَاحلض
َالمَوغريهَمنَاحلضاراتـاتريخَالصراعَبنيَاإلس

الصراع بني األداين وبني احلضارات قدمي، والذي يعنينا إن 
واحلق أن  .الم وغريه من األداين واحلضاراتمنه الصراع بني اإلس

قيام ابلصدع حىت  اإلسالم دين صراع منذ أن أمر حممد 
أبن يصدع مبا يؤمر بدأ الصراع الفكري  فعندما أمر  .الساعة

بني مفاهيم اإلسالم ومفاهيم الكفر، وظل هذا الصراع الفكري 
نه أرغم موجودا  إىل يومنا هذا، ول يتوقف وال جيوز أن يتوقف 

والصراع الفكري هو نقد  .أضيف إليه أنواع أخرى من الصراع
 األفكار ابألسلوب الالذع وبشدة وقسوة، وقد فعله الرسول 

﴿ :تنفيذا  ألمر هللا فكان يقول   َ  َ   َ َ
 َ َ  َ   َ َ  َ  َ﴾، ﴿ َ

   َ ََ  َ    َ  َ  ََ َ  َ َ
  َ﴾، ﴿َ   َ  َ   َ     ََ  َ َ

  َ َ ََ   َ  َ   ََ   َ  َ َ
   ََ   َ  َ   ََ  َ    َ َ  ََ
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  َ     َ   َ   َ﴾، ﴿ َ     َ َ  َ
   َ﴾، ﴿   َ َ  َ    َ﴾، ﴿ َ

  َ  َ  َ  َ﴾، ﴿ َ   َ َ   َ﴾.  وهذا
﴿ :الصراع الفكري ال يتعارض مع قوله تعاىل َ  َ َ  َ

      َ      َ     ََ     َ    َ َ   ََ َ
  َ َ  َ َ َ َ  ََ  َ  َ     َ
﴾  ،ألن احلكمة هي الربهان العقلي واحلجة الدامغة

والتذكري اجلميل يكون  ،واملوعظة احلسنة هي التذكري اجلميل
﴿ :إباثرة األفكار واملشاعر جمتمعة كقوله تعاىل َ   َ  َ

    ََ   َ   ََ   َ  َ   َََ   َ
  َ  َ َ   ََ َ  َ   ََ   َ   َ﴾. 

واجلدل ابليت هي أحسن هو اإلعراض عن أذى من جيادلك، 
وكذلك ال  .ي أن تعرض عن أذاه إايك، أي أن تتجاهلهأ

﴿ :ني الصراع الفكري وبني قوله تعاىلتعارض ب َ    َ َ
    ََ   َ َ  ََ  َ   َ  َ﴾  واليت

أما الذين  .هي أحسن اإلعراض عن أذاهم إايكم يف اجلدال
ة يظلمون ابلقتال أو االمتناع عن إجراء احلكم عليهم وأداء اجلزي



 

 33َ

 ومن الصراع الفكري املروي عنه  .فإن جداهلم يكون ابلسيف
ما أخرجه ابن أيب شيبة وعبد الرزاق يف مصنفيهما وأصحاب 

َ» السري وغريهم عن قتادة أن َاَّللَّ  َر س ول  َل ر ج ٍلََأ نَّ ق ال 
َاحل  ار ثَ َ:ن ص ر اِن  ٍَ َأ ِب  ل م  َُّ،أ س  َالنَّص ر اِن  تَ َ:فـ ق ال  ل م  َأ س  َ،ق د 

َل هَ  َاحل  ار ثَ َ:فـ ق ال  َأ ِب  ل م  تَ َ:فـ ق الَ َ،أ س  ل م  َأ س  َل ه ََ،ق د  فـ ق ال 
َفـ ق الَ َ:الثَّال ث ةَ  ، َاحل  ار ث  َأ ِب  ل م  ،ََ:أ س  ل ك  َقـ بـ  ت  ل م  َأ س  ق د 

َو ق الَ  ، ب  الٌلَََ:فـ غ ض  َخ  َاإل س الم  َو بـ ني   ن ك  َبـ يـ  َح ال  ، ب ت  ك ذ 
ََ:ث الثٌَ ر ، َاْل  م  َيـ ق لَ ش ر يك  َاْل  ن ز يرَ َ:و َل   ل ك  َو أ ك  ، َ،ش ر ب ك 

ا ََّلل َّ َو ل دا وأخرج الصنعاين يف تفسريه عن عبد الرزاق  .«و د ع اؤ ك 
عن معمر عن قتادة أن أيب بن خلف جاء بعظم خنر فجعل 

 :فقال النيب  ؟حييي هللا هذا اي حممدأ :يذروه يف الريح فقال
َو َي َ » ا َه ذ  ََي  ي ي َالنَّارَ نـ ع م ، ل ك  خ  َو ي د  وأخرج احلاكم يف  .«يت ك 

 :املستدرك وصححه عن جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال
تمممعمت  قـ رمي ٌش يـمو م ا بمة  ِبن رمبِيعمة ِبن عمب ِد َشم س اج  ه  ع تـ  َ:فـ ق الَ  فمأماتم

َاَّللَّ ؟ َع ب د  ٌرَأ م  يـ  َخ  َُم  مَّد ،َأ ن ت  ، مث ه اَّللِه  فمسمكمتم رمس ول   ...اي 
ٌر أمم  عمب د  ال م طهِلِب؟ فمسمكمتم رمس ول  اَّللِه  :قمالم  يـ   :، فـمقمالم أمن تم خم

: ﴿ ول هللاس  رم  رأم قم فـم ، م  عم نـم  الم ، قم تم غ  رم فـم أم  ول هللا س  رم  ه  لم  َ
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 َ    َ   ََََ َ َ    َ   َ﴾ 
﴿حىت بلغ   َ   َ  َ     َ   َ َ  َ َ

   َ﴾   بمة ا؟  :فـمقمالم ع تـ  ب كم مما ِعن دمكم غميـ ر  همذم ب كم حمس  حمس 
، فـمقمال وا :قمالم  بمة  ِإىلم قـ رمي ش  ؟ فـمقمالم  :ال، فـمرمجمعم ع تـ  مما  :مما ومرماءمكم

ت ه ، قمال واتـمرم  لهم  لِّم ونمه  أمال قمد  كم ئ ا أمرمى أمن  ت كم يـ  ؟  :ك ت  شم ابمكم فـمهمل  أمجم
ئ ا ممها قمالم غميـ رم أمنهه   :قمالم  يـ  ا بمِنيهة  مما فمِهم ت  شم نـمعمم ، ومالهِذي نمصمبـمهم

لِّم كم  وميـ لمكم  :قمال وا .أمن ذمرمك م  صماِعقمة  ِمث لم صماِعقمِة عماد  ومَثم ودم  ي كم
؟ قمالم  رِي مما قمالم ئ ا  :الرهج ل  اِبل عمرمبِيهِة ومال تمد  يـ  هللِا مما فمِهم ت  شم ال وم

ِر الصهاِعقمةِ  من  هذا بعض ما روي عنه  .«ممها قمالم غميـ رم ِذك 
 .صراع فكري

كان يفعل ذلك، منه ما رواه ابن كما أن بعض الصحابة  
كمانم أموهلم ممن  جمهمرم اِبل ق ر آِن بـمع دم » :سحق إبسناده عن الزبري قالإ

ع ود   رمس وِل اَّللِه  تمممعم يـمو م ا  :، قمالم مبمكهةم عمب د  اَّللِه ب ن  ممس  اج 
ا  :، فـمقمال واأمص حماب  رمس وِل اَّللِه  عمت  قـ رمي ٌش همذم وماَّللِه مما مسِم

ِمع ه م وه ؟ قمالم عمب د  اَّللِه ب ن   ال ق ر آنم جي  همر  هلمما ِبِه قمط ، فمممن   رمج ٌل ي س 
ع ود   ، قمال وا :ممس  ! ِإمنهما ن رِيد  رمج ال لمه  عمِشريمٌة  :أمانم ِإانه خِن شماه م  عملمي كم

دمع وين، فمِإنه اَّللهم عمزه ومجمله  :ميم نـمع ونمه  ِمنم ال قمو ِم ِإن  أمرماد وه ، قمالم 
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نـمع يِن، قم  ع ود  حمىته أمتمى ال ممقمامم يف الض حمى،  :الم سميمم  ا اب ن  ممس  فـمغمدم
َالرَّْح  ـٰنَ ﴿ :مث ه قـمرمأ   َاللَّـه  م  َ)﴿رافعا  هبا صوته  ﴾ب س  (1َالرَّْح ٰ ن 

(َ َال ق ر آن  ا يـمق رمؤ هما، قمالم  :، قمالم ﴾(2ع لَّم  بـملمهم تـمق  َتمممهل وه   :مث ه اس  وم
ل و  :مث ه قمال وا :مماذما قمالم اب ن  أ مِّ عمب د ؟، قمالم  :فمجمعمل وا يـمق ول ونم  ِإنهه  لميـمتـ 

ِهِه،  اءم ِبِه حم ممهٌد، فـمقمام وا ِإلمي ِه فمجمعمل وا يمض رِب ونم يف ومج  بـمع ضم مما جم
ل غم، مث ه ان صمرمفم إِ  ا مما شماءم اَّلله  أمن  يـمبـ  ىلم ومجمعملم يـمق رمأ  حمىته بـملمغم ِمنـ هم

ِهِه، فـمقمال وا لمه   اِبِه ومقمد  أمثـهر وا يف ومج  ا الهِذي خمِشينما  :أمص حم همذم
، فـمقمالم  ومنم عملميه ِمنـ ه م  اآلنم، وملمِئن   :عملمي كم اء  اَّللِه أمه  مما كمانم أمع دم

ا، قمال وا ت م  أل غماِديـمنـهه م  مبِث ِلهما غمد  ب كم فـمقمد  أممس مع تـ   :ِشئـ  ه م  مما حمس 
رمه ونم  عن »وأخرج ابن كثري يف جامع املسانيد والسنن  .«يمك 

إىل جريج بن مينا وهو مقوقس  حاطب وقد أرسله رسول هللا 
ل ال يدعو نبيكم على الذين أخرجوه من  :إسكندرية فقال له

كما ل يدع عيسى على الذين أرادوا قتله حىت   :فقال له ؟بلده
أحسنت أنت حكيم جاء من عند  :فقال له .رفعه هللا إليه

وأخرج احلاكم يف املستدرك وقال صحيح على شرط  .«حكيم
أمن   أمممرمانم رمس ول  اَّللِه  :قال ى وسم  م  يب أم  ن  عم » :الشيخني

رمو ب نم  نـمن طمِلقم ِإىلم أمر ِض النهجماِشيِّ فـمبـملمغم ذمِلكم قـ رمي ش ا فـمبـمعمث وا عمم 
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،ال عماِص، ومع ممارمةم  اايم نما  ب نم ال وملِيِد، وممجممع وا لِلنهجماِشيِّ همدم فـمقمِدم 
ومقمِدم وا عملمى النهجماِشيِّ فمأمت وه  هِبمِديهِة فـمقمِبلمهما ومسمجمد وا لمه ، مث ه قمالم 

ر و ب ن  ال عماصِ  ،  :عمم  ِإنه قـمو م ا ِمنها رمِغب وا عمن  ِديِننما، ومه م  يف أمر ِضكم
نما، فـمقمالم  .نـمعمم   :يف أمر ِضي؟! قمالم  :هلم م  النهجماِشي  فـمقمالم  فـمبـمعمثم ِإلميـ 

نما ِإىلم  :لمنما جمع فمرٌ  يـ  ِطيب ك م  ال يـمو مم، فمانـ تـمهم لهم  ِمن ك م  أمحمٌد، أمانم خم ال يـمتمكم
ِي ر و ب ن  ال عماِص عمن  ميم ِه، ومعمم  اِلٌس يف جمم ِلس  ِنِه النهجماِشيِّ ومه وم جم

ِ، فـمقمالم  بمان  ج ل وٌس مِسماطمني  يس ونم ومالر ه  ومع ممارمة  عمن  يمسمارِِه، ومال ِقسِّ
ٌرو ومع ممارمة   ،  :لمه  عمم  نما ِإلمي ِه زمبـمرمانم ِإنـهه م  ال يمس ج د ونم لمكم يـ  فـملممها انـ تـمهم

بماِن اس ج د وا لِل مم  يِسنيم ومالر ه  ه  ِمنم ال ِقسِّ  :فـمقمالم جمع فمرٌ  .ِلكِ ممن  ِعن دم
، فـمقمالم لمه  النهجماِشي   ؟ قمالم  :الم نمس ج د  ِإاله َّللِِه ِإنه اَّللهم  :وممما ذماكم

بـمعمثم ِفينما رمس ولمه ، ومه وم الرهس ول  الهِذي بمشهرم ِبِه ِعيسمى ِبرمس ول  أيم يت 
ئ ا ومن ِقيمم ِمن  بـمع ِدِه امس  ه  أمْح مد ، فمأمممرمانم أمن  نـم  يـ  رِكم ِبِه شم ع ب دم اَّللهم ومالم ن ش 

اةم، ومأمممرمانم اِبل ممع ر وِف، ومنـمهماانم عمِن ال م ن كمرِ  ةم ومنـ ؤ يت الزهكم  :قمالم  .الصهالم
ٌرو قمالم لمه   .فمأمع جمبم النهاسم قـمو ل ه   أمص لمحم اَّلله   :فـملممها رمأمى ذمِلكم عمم 

فـمقمالم النهجماِشي   .م  خي ماِلف ونمكم يف ِعيسمى اب ِن ممر ميمم ال ممِلكم ِإنـهه  
 :يـمق ول  ِفيِه قـمو لم اَّللهِ  :مما يـمق ول  صماِحب كم يف اب ِن ممر ميمم؟ قمالم  :جِلمع فمر  

ا بمشمٌر،  رماِء لم  يـمق رمبـ هم رمجمه  ِمنم ال بـمت وِل ال عمذ  ت ه ، أمخ  ِلمم ه وم ر وح  اَّللِه ومكم
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مر ِض فـمرمفـمعمه  فـمقمالم  :قمالم  ايم ممع شمرم  :فـمتـمنماوملم النهجماِشي  ع ود ا ِمنم األ 
ِء عملمى مما تـمق ول ونم يف اب ِن ممر ميمم  بماِن، مما يمزِيد  همؤ الم يِسنيم ومالر ه  ال ِقسِّ

ت م  ِمن  ِعن ِدِه، فمأم  ب ا ِبك م ، وممبمن  ِجئـ  ِذِه، ممر حم همد  أمنهه  مما يمزِيد  هم انم أمش 
رمس ول  اَّللِه ومأمنهه  الهِذي بمشهرم بِِه ِعيسمى اب ن  ممر ميمم، وملمو الم مما أمانم ِفيِه 
ت م ،  لم نـمع لمي ِه، ام ك ث وا يف أمر ِضي مما ِشئـ  ت ه  حمىته أمْحِ  متـميـ  ِمنم ال م ل ِك، ألم

ومة ، ومقمالم  ِديـهتـمه م   :ومأمممرم هلم م  ِبطمعمام  ومِكس  ي ِن هم  .«ر د وا عملمى همذم
وأخرج أْحد هذا احلديث مطوال  عن أم سلمة رضي هللا عنها 

ونقله اهليثمي  ،وهو أكثر تفصيال  من حديث أيب موسى 
سحق وقد صرح إح غري ابن رجاله رجال الصحي :يف اجملمع وقال

 .ابلسماع
يصارعون دايانت الكفر  وظل املسلمون بعد وفاته 

حىت عم  - يتأكما سي - حضاراته صراعا  فكراي  وعسكراي  و 
اإلسالم أرجاء العال القدمي إال قليال  منه، ودخل الناس يف دين 

فواجا ، وانسلخوا من دايانهتم وحضاراهتم السابقة وصاروا أهللا 
أمة واحدة جديدة، عقيدهتا واحدة، وأفكارها واحدة، ووجهة 

ها واحد، ومصلحتها واحدة، نظرها يف احلياة واحدة، ونظام
ومثلها األعلى واحد، هو إعالء كلمة هللا، وتسنمت مركز 
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القيادة يف العال، وصارت حواضرها مراكز إشعاع للفكر 
املستنري، وعقيدة التوحيد، وشريعة العدل، فحملوا للعال الكتاب 

وصار االهتمام والسنة واللغة العربية فصار اإلسالم مبدأ اجلميع، 
، حىت وجد من بينهم جمتهدون وعلماء لغة، ال ة العربية كبريا  ابللغ

وحنن نرى  .فرق بني عريب وعجمي، وصاروا بنعمة هللا إخواان  
اليوم اهلجمة الشرسة على اللغة العربية لفصلها عن اإلسالم 
أبساليب خبيثة كالدعوة إىل العامية، وكتابة لغات املسلمني 

بار اللهجات احمللية لغات األخرى ابألحرف الالتينية، واعت
عربية، ومعلوم أن الذي ال يعرف العربية يستحيل عليه فهم 

ن تصبح  أفهم يريدون للعربية  .أن جيتهد فيه هم ل  اإلسالم، بـم 
كالالتينية أو السراينية، فال يفهم اإلسالم إال املتخصصون هبذه 

ن تكون لغة أاللغة غري املستعملة، فهم يف الواقع يريدون هلا 
فمن أين ملن ال يفهم العربية أن يفهم اخلرب واإلنشاء واألمر  .يتةم

والنهي واحلقيقة واجملاز والعلة والسبب والشرط واملانع والعام 
واخلاص واملطلق واملقيد وداللة املنطوق واملفهوم وااللتزام ومعاين 
احلروف، والصرف والنحو، وغري هذا مما يلزم لفهم النصوص 

يدعو هلذا هو عدو لسإسالم، ومن تنطلي إن من  ؟!الشرعية
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 .بلهأاألابطيل من املسلمني فهو  عليه هذه
إال أن هذا الدخول يف دين هللا ل يكن عاما  بشكل كامل 
اتم حىت بني العرب أنفسهم، فظل لألداين واحلضارات املغلوبة 
وجود، كان ضعيفا  يف ابدئ األمر، النعدام البيئة اليت تسمح 

فشلت حركة الزندقة وقمعت، إال أن إمهال شأن بنموه، ولذلك 
اللغة العربية فيما بعد أدى إىل إغالق ابب االجتهاد، واضطراب 

 .فهم األحكام، مما أضعف الدولة، حىت صارت دويالت
فكار احلضارات القدمية على املسلمني كفكرة أودخلت بعض 

التقشف وتعذيب اجلسد من الفلسفة اهلندية، والعصبية عند 
عة إىل االنفصال نـز عض، واألفكار الباطنية عند آخرين، والالب

، مما أضعف الدولة وأوقف الفتوحات، بل اخلـالفةعن مركز 
طمع فيها الصليبيون والتتار، حىت جاء العثمانيون فوحدوا كثريا  

نه كانت أمن أقاليم الدولة حتت سلطاهنم، واستأنفوا الفتح إال 
ن ْحل املبدأ بشكل صحيح، تغلب عليه الصبغة العسكرية دو 

فلم تنصهر شعوب البالد املفتوحة يف بوتقة اإلسالم كما حصل 
وميكن أن يلمس الفرق بني شعوب   .يف الفتوحات األوىل

كاألوزبيك والطاجيك والبشتون والفرس والرتك والرببر واهلنود 
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والديلم والرتكمان واألكراد وحبهم لسإسالم ومتسكهم به، وبني 
 عهد العثمانيني كالصرب واليوانن واجملر شعوب فتحت يف

والكروات والرومان وغريها، إذ سرعان ما آتمرت مع الغرب على 
 .تيحت هلم فرصة لالنتقام ل يقصرواأاملسلمني ودولتهم، وكلما 

مث كان الغزو الثقايف والغزو التبشريي على اإلسالم حىت مت 
يقها، وتفريق للحضارة الغربية القضاء على دولة اإلسالم ومتز 

ول يقف الغرب الرأمسايل عند هذا احلد، بل  .مجاعة املسلمني
ظل يعمل على نشر مفاهيمه بني املسلمني، من قومية ووطنية، 
ودميقراطية وحرية، وقوانني وضعية، وحدود ومهية، ونصب على 
هذه الدويالت أولياء أمور فاسدين، موالني له يركزون نفوذه 

عن  ومفاهيمه، وحيفظون مصاحله، ويكرسون الفرقة، ويصدون
 .سبيل هللا، ويقاومون كل خملص حياول االنعتاق من ربقتهم

وساعدهم على ذلك العمالء الفكريون الذين يدعون ألفكار 
الرأمسالية حبرارة ويدافعون عنها، ويصارعون حضارة اإلسالم، 
واقفني إبخالص أعمى إىل جانب عدو األمة، ومكنهم الكفار 

 بالد املسلمني، الصليبيون وعمالؤهم من أصحاب القرار يف
وهذه  .مكنوهم من وسائل اإلعالم والتعليم، فضلوا وأضلوا
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اهلجمة الفكرية ل تتوقف، فالدعوة إىل مفاهيم احلضارة الرأمسالية 
مما يسمونه احلرايت والدميقراطية والتعددية واجملتمع املدين ودولة 
املؤسسات وحقوق اإلنسان وحقوق املرأة ورابطة املواطنة وحوار 

ألداين وغريها قائمة على قدم وساق، مما يعترب وحبق صراعا  ا
هذا الصراع من  .فكراي  عنيفا  بني احلضارتني اإلسالمية والرأمسالية

مهما الوضوح حبيث ال حيتاج إىل دليل فنحن نعيشه يوميا ، 
ن إخفاءه متويها  و القرار الرأمسالي بعض املفكرين وأصحاب   حاول

الرئيس األمريكي السابق نيكسون يقول يف وتضليال ، فمثال  جند 
ن انعزالنا خيالف مثلنا ومعتقداتنا الدينية إ] :"الفرصة الساحنة"

ويقول أيضا  يف كتابه  [اليت تدعو لنشر الفضيلة يف العال أمجع
األيديولوجية الثورية اإلسالمية هي رد فعل و] :"نصر بال حرب"

التاريخ لألمام ضد التحديث، والشيوعية تعد بتدوير ساعة 
إن الثوريني الشيوعيني  ...واألصولية اإلسالمية تعيدها للوراء

الرغبة يف  :أيديولوجيون يتبنون هدفا  مشرتكا   أعداءواإلسالميني 
احلصول على السلطة أبي وسيلة ضرورية بغية فرض سيطرة 

َحتتملديكتاتورية تقوم على  َال َاليت وجند برلسكوين  .[مثلهم
فضلية ]جيب أن نعي أب :إليطايل احلايل يقولرئيس الوزراء ا
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حضارتنا، فالشرق سيستمر يف التوجه حنو حضارة الغرب 
وسيزداد هذا التوجه، لقد حدث ذلك مرة يف العال الشيوعي 

ورحب تريي  .[وحدث أيضا  يف أجزاء من العال اإلسالمي
الرسون منسق عملية أوسلو النروجيي ابجتاه املسلمني يف 

عضو الوفد اليهودي  ذكر .و التطبيع مع الغربفلسطني حن
بدأت أيضا  و] :أوري سبري يف كتابه "املسرية" املفاوض يف أوسلو

ختتفي األغطية عن رؤوس النساء وقصرت الفساتني من اجلزء 
األسفل، وهو األمر الذي استقبله الرسون ابلرتحاب معتربا  إايه 

النساء ال جيرؤن  وفعال  كانت [اجتاها  حنو التطبيع مع الغرب
وجند فيليس أوكلي  .على هذا أثناء االنتفاضة األوىل قبل أوسلو

تفق مع أان أ] :مساعدة وزير اخلارجية األمريكي سابقا  تقول
 .[أولئك الذين يقولون أبن صدام احلضارات ال ميكن جتنبه

]هومجنا  :وتقول مادلني أولربايت وزيرة خارجية أمريكا السابقة
فنحن نتمسك ابلعوملة وندافع عن الدميقراطية بسبب هويتنا 

ن أواحلرية واجملتمع املنفتح وهذا هو جوهر أمريكا الذي ال ميكن 
ال مرتجم لنااتن ـن مقـ)جريدة القدس نقال  ع [ع عنهـنرتاج

ويقول بول كنيدي أستاذ التاريخ يف  .واشنطن( - جاردلز
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ن خطر أبمن الصعب جتنب االستنتاج و] :جامعة ييل األمريكية
ننا لن حنقق جناحا  كبريا  يف أكما   .اهلجمات اإلرهابية لن يزول

منع حدوث هذه اهلجمات، فاجلين خرج من عنق الزجاجة وهو 
 [حيمل روح االنتقام وأصبح تفجري السيارة اآلن تفجري طائرة

وقال  .(22/9/2001 )جريدة القدس يف مقال مرتجم بتاريخ
أمام الربملان البولندي عام  الرئيس اليهودي األسبق هرتسوغ

رعة وال ميثل سن وابء األصولية اإلسالمية ينتشر بإ] :1992
 [خطرا  على الشعب اليهودي فحسب بل وعلى البشرية مجعاء

]لقد أصبحت  :وقال َشعون بريس .(514 )جملة العريب عدد
)جملة  [هنيار الشيوعيةااألصولية اخلطر األعظم يف عصر ما بعد 

وقال سايروس فانس وزير اخلارجية  .(514العريب عدد 
ن نكون حذرين وحازمني يف التعامل أ]جيب  :األمريكي السابق

)جملة العريب  [مع هؤالء املتعصبني الذين ال ميكن التنبؤ أبفعاهلم
واملوسوعة الثقافية الفرنسية تنص على أن حممدا   .(514 عدد
 [جال خاطف نساء وأكرب عدو للعقل البشريد]. 

م وتصرحياهت   الء وأضراهبم يصرحون بعدائهم لسإسالم،هؤ 
أهنم ميارسون حبضارهتم الرأمسالية صراعا  فكراي   واضحة الداللة
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إال أن هناك فريقا  آخر حياول ذر  .ضد احلضارة اإلسالمية عنيفا  
الرماد يف العيون، وتضليل املسلمني، لدوام ختديرهم، وقعودهم 

اء  لسإسالم وأهله، فنجد الرئيس عن التغيري، وهم ال يقلون عد
وسط ن عدوان يف الشرق األإ] :األمريكي السابق كلنتون يقول

هو التطرف، ورفض فكرة صراع احلضارات، كما قال إن الصراع 
اجلاري ال صلة له ابإلسالم، لكنه صراع مع القوى املتطرفة اليت 
تتسرت ابلدين والقومية وأضاف إن ذلك يتعارض مع تعاليم 

ن اإلسالم قوة كبرية للتسامح واالعتدال يف أالم وأكد اإلس
تشل وزير خارجية يولويس م .(514 )جملة العريب عدد [العال

ذا إ] :بلجيكا يقول تعليقا  على تصرحيات برلسكوين السابقة
حتدث رئيس وزراء دولة عضو يف االحتاد األورويب هبذا املنطق 

ما أفضل أو أن هلا  فإن ذلك مرفوض متاما ، فاعتبار أن حضارة
رقى من احلضارات األخرى، يعد تعارضا  مع القيم أمكانة 

 .)حلقة قناة اجلزيرة املذكورة( [األوروبية اليت نؤمن هبا مجيعا  
وحىت الرئيس بوش االبن الذي صرح ابحلملة الصليبية واندى 
هبا، ل مينعه ذلك من زايرة املركز اإلسالمي يف واشنطن ووصف 

ه دين سالم، ومثله شريكه يف هذه احلملة رئيس اإلسالم أبن
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نه دين سالم واحتج مبعىن أبالوزراء الربيطاين بلري وصف اإلسالم 
﴿اآلية الكرمية  َ  َ   َ   َ َ َ  َ َ  َ
     َ  َ  َ  ﴾.  فينبغي أال يغرت املسلمون

فعاهلم هي اليت أادعة اليت يطلقها أمثال هؤالء، فإن ابلعبارات اخل
الكاذبة اليت ال تنطلي على عن مكنون صدورهم، ال أقواهلم  بئتن

 .مسلم
هؤالء يعرفون اإلسالم على حقيقته، بل رمبا أكثر من 

لمني، فنيكسون الرئيس األمريكي األسبق الذي سبق ـسـبعض امل
ولية تعيدها إىل ـ حتتمل، واألص]م ثـ ل هم اليت ال :هـوالـأن نقلنا أق

عداء أيديولوجيون[ جنده يقول يف كتابه أن و الوراء، واإلسالمي
اإلسالم ليس جمرد دين، بل هو أساس و] :"الفرصة الساحنة"

فهو مييز بني اإلسالم والنصرانية، ويقول يف  [حلضارة كربى
هم مصممون على و] :عند كالمه عن األصوليني هنفسالكتاب 
احلضارة اإلسالمية السابقة عن طريق بعث املاضي،  اسرتجاع

َن اإلسالمويهدفون إىل تطبيق الشريعة اإلسالمية، وينادون أب
َودولة ال أن حضارتنا ليست أعرق من إ] :ويقول [دين

قوى مما قاومها أبحضارهتم، لقد قاوم العال اإلسالمي الشيوعية 
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القية الشائعة خألالعال الغريب ورفضهم للمادايت والتجاوزات ا
وكما ترى فإنه صادق يف  .[يف العال الغريب حيسب هلم ال عليهم

عداء أهنا ل متنعه من اإلعالن أبننا أأقواله هذه، إال 
أيديولوجيون، ول متنعه من التآمر على املسلمني، وال من مظاهرة 

ن التزامنا إ] :"نصر بال حرب"اليهود عليهم، فهو يقول يف كتابه 
التزام عميق، فنحن لسنا حلفاء رمسيني، وإمنا  (رائيلإس)ببقاء 

قوى من أي قصاصة ورق، إنه التزام معنوي، أيربطنا معا  شيء 
إنه التزام ل خيّل به أي رئيس يف املاضي أبدا ، وسيفي به كل 
رئيس يف املستقبل إبخالص، إن أمريكا لن تسمح أبدا  ألعداء 

ها بتحقيق هدفهم يف الذين أقسموا على النيل من (إسرائيل)
]فلكي حنمي  :"الفرصة الساحنة"ويقول يف كتابه  .[تدمريها

وكوراي اجلنوبية  (إسرائيل)احلكومات الدميقراطية املهددة كما يف 
، [فنحن على استعداد الستعمال القوة العسكرية إذا لزم األمر

ن يسمح أمريكي أو كوجنرس أ]فلن يستطيع أي رئيس  :ويقول
فهؤالء فهموا حقيقة اإلسالم وحضارته، إال  .[(ئيلإسرا)بتدمري 

أهنم مصرون على كفرهم وعدائهم وكيدهم، وهذا األمر ليس 
فقد يفهم املسلم احلضارة الرأمسالية أكثر من بعض  .غريبا  
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بنائها، ويظل مسلما  خملصا  لدينه وحضارته، كما ميكن أن أ
 .األقوال ن ال يغرت املسلمون مبثل هذهأحيدث العكس، فينبغي 

الراشدة على منهاج النبوة، هو الركن  اخلـالفةوجود دولة إن 
الركني يف الصراع بني اإلسالم والكفر، ومن السذاجة وقلة الفقه 

يف  الدعوةأن يقتصر يف الصراع أبنواعه املختلفة على جمرد 
وسائل اإلعالم، وَتليف الكتب، واالتصال الفردي، يف الوقت 

سالم، وحال املسلمني يرثى هلا، ضعفا  الذي ال يطبق فيه اإل
فإذا وجدت الدولة جتسد فيها العدل والعزة  .وهواان  وختلفا  وتفرقا  

والسعادة واإلنسانية وكل أنواع اخلري، ويلمس ذلك القاصي 
والداين واملسلم والكافر، وسد وجودها مسد ماليني الكتب 

ف وماليني االتصاالت وآالف وسائل اإلعالم، فإذا أضي
 .وجودها إىل ما ذكر رأيت الناس يدخلون يف دين هللا أفواجا  

َ
َ
َ
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َاراتـراعَاحلضـهَصـأوج
َريـالصراعَالفك

الصراع الفكري بني اإلسالم وسائر حضارات الكفر، إن 
أمر واقع، وهو فرض على املسلمني وإن ل يبدأهم الكفار 

يف مكة قبل الدولة وبعد الدور  ابلصراع، بدأه رسول هللا 
لسري، واستمر احلال كذلك إىل يومنا هذا، وسيبقى إىل ما ا

وهو على ظاهر الكف، وإن ع مي على بعض الناس،  .شاء هللا
ومن اطلع على كتب امللل والنحل فإنه سيجد فيها صراعا  فكراي  

 .كل األفكار اليت عرفها املسلمونمع  
ة ـيـويتمثل هذا الصراع بني حضارة الغرب واحلضارة اإلسالم

 :اـهـنـرية مـثـب كـيـالـأس يف
دم ـا خيـا مبـهـهـيـل اإلعالم وتوجـرة على وسائـطـيـسـال -1

 .ةـيـالـرأمسـارة الـضـاحل
السيطرة على مناهج التعليم بكافة مستوايته، لنشر  -2
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ارة ـضـاهيم احلـاربة بعض مفـويه وحمـمفاهيم الغرب وتش
 .نيـمـلـسـخ املـالمية، وتزوير اتريـاإلس

ون ـيـربـغـا الـهـيـرف علـشـات يـعـامـدارس وجـاء مـشـإن -3
 .رـاشـبـل مـكـبش

إنشاء أحزاب تتبىن حضارة الغرب وتدعو هلا، يرعاها  -4
 .الغرب وأصدقاؤه التقدميون املعتدلون

رعاية من يسموهنم ابلنخبة أو املثقفني أو املفكرين  -5
الفكر يف بلدان وتسليط األضواء عليهم وإشهارهم ليكونوا قادة 

 .العال اإلسالمي
اإلنفاق على البعثات الدراسية والدورات مبختلف  -6

أنواعها الختيار من يصلح أن يكون عميال  فكراي  هلم، أو عميال  
 .ا ـ وسـاسـسياسيا  أو أمنيا  أي ج

إنشاء املؤسسات واملنتدايت واملراكز املتخصصة يف  -7
 .بث مسومهم واإلنفاق عليها بسخاء
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ة ـيـربـعـري الـات غـغـاء اللـيـة وإحـيـربـعـة الـغـة اللـحمارب -8
 .ةـيـنـوطـة والـيـومـقـرات الـعـنـاء الـوإذك

وحىت ما يسمى بصراع املصاحل فإنه يف أصله مبين على 
االختالف الفكري، الذي يتبعه صراع فكري، مث صراع على 

ذي ال املصاحل قد يصل إىل الصراع العسكري، والضعيف ال
يقوى على الصراع العسكري ال يقدم على صراع املصاحل إال 

وهذا  .قدم الضبع أو الثعلب على فريسة األسديبقدر ما 
الصراع على املصاحل ميكن أن يكون بني حضارتني خمتلفتني،  
 .كما ميكن أن يكون بني دولتني أو شعبني من حضارة واحدة

نفوذها عليه، فأمريكا عندما غزت اخلليج واحتلته وبسطت 
واستقرت وابضت وفرخت، ل يكن هدفها حترير الكويتيني 
قطعا ، بل كان صراعا  على مصلحة البرتول وبسط النفوذ، كما 

أي يف خلقه سبحانه  [قال قائلهم ]جئنا لنصحح خطأ الرب
وتعاىل البرتول يف اخلليج دون الغرب، وقال شولتز يف برانمج 

نه جيب حتطيم قوة العراق إ] :16/12/1990تلفزيوين بتاريخ 
، وقال ديك تشيين [العسكرية حىت ولو انسحبت من الكويت
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نه جيب أن يضمن أن ال إ] :3/12/1990أمام الكوجنرس يف 
يتكرر مثل هذا الغزو بغض النظر عن كيفية حسم ذلك، وذلك 

، ومن املعلوم أن كال  من [حىت لو انسحب صدام من الكويت
ليج كانت حىت ذلك احلني منطقة العراق والكويت وسائر اخل

نفوذ بريطانية، فكانت أمريكا تصارع بريطانيا سياسيا  واقتصاداي ، 
الوقت  ارة واحدة هي الرأمسالية، ويفمع أن كليهما تنتميان حلض

كانت تصارع املسلمني سياسيا  واقتصاداي  وعسكراي ، وهي نفسه  
م اإلسالمية، تتبىن الرأمسالية وتصارع مسلمني ختلوا عن حضارهت

أبشكاله  للمسلمنيفصراع أمريكا  .أو عن أكثر مفاهيمها
السابقة مبين على مفهوم حضاري عندهم هو االستعمار لألمم 
الضعيفة وإابحة التحكم يف مقدراهتا، وها هي تعيد الكرة يف 
آسيا الوسطى، وكذلك صراعها مع بريطانيا مبين على مفهوم 

الذي بين عليه صراعها مع حضاري، لكنه خمتلف عن املفهوم 
العرب، فهي تصارع بريطانيا يف اخلليج ألهنا جيب أن تتفرد يف 
قيادة العال اجلديد، ويف هنب ثروات املستضعفني، فأمريكا كما 
يقول بوش األب جيب أن تكون يف الطليعة، فال جمال لقطبني 
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كون أمريكا تن أيف مركز قيادة العال، إمنا هو قطب واحد وجيب 
ومن أمثلة الصراع بني  .يثة االستعمار القدمي بال مزاحمور 

حضارتني الصراع الذي كان بني أمريكا الرأمسالية واالحتاد 
السوفيييت االشرتاكي، لكنه ل يصل إىل حد الصراع العسكري، 

واالقتصادي، وانتهى  قتصر على الصراع السياسي والفكريوا
اع بني أبناء حضارة ومن أمثلة الصر  .مبصرع االحتاد السوفيييت

واحدة، الصراع بني النازيني وغريهم من الرأمساليني، وهو صراع 
بني من يرى أفضلية العرق اجلرماين على غريه من األعراق وبني 
من ينكر هذه امليزة من األعراق اليت تتبىن الرأمسالية من شعوب 

 وهو .ورواب وأمريكا، إال أنه يبقى صراعا  يف إطار حضارة واحدةأ
مبين على مفهوم معني هو جزء من حضارة النازيني، مضاد 

 .ملفهوم احللفاء
فالصراع الفكري هو أساس كل صراع على وجه األرض 
منذ اختالف ابين آدم عليه السالم إىل يومنا هذا، وسيستمر إىل 

 .وهلذا بدأان ابلصراع الفكري .ما شاء هللا
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َاديـراعَاالقتصـالص
نه اليوم صار مرعبا  أقدميا  إال  الصراع االقتصادي قد وجدل

ماحقا  شامال  منظما ، حبيث صار أتباع احلضارة القوية أيكلون 
عباد هللا من أتباع احلضارات األخرى، بال رْحة وال شفقة وال 
إنسانية، وحتول العال إىل غابة كبرية، أيكل فيها القوي 

صحيح إن العال قرية صغرية من حيث االتصاالت  .الضعيف
 .ة من حيث تسلط القوي على الضعيفاملواصالت إال أنه غابو 

، من كاير ، وخباصة زعيمتها أممما تقوم به الرأمسالية وهذا واضح
 :منها أساليب

خلام حيثما وجدت إىل ذلك السيطرة على املواد ا :أوالَا
 .سبيال  

جعل الدوالر بديال  عن الذهب كعملة عاملية،  :اثنياَا
هيمنته بعملتها اليت تسمى اليورو، وبعض وأورواب حتاول مصارعة 

كا ير أمالدول حتاول الرجوع إىل نظام الذهب والفضة ولكن 
 .بـذهـام الـودة إىل نظـعـة للـاولـل حمـارب كـحت
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استمرار جعل الدول النامية جمرد أسواق استهالكية  :اثلثاَا
 .مبنعها من التصنيع الثقيل، وحىت من كثري من التصنيع اخلفيف

إغراق الدول النامية ابلقروض الربوية املضاعفة عن  :اَارابع
وخطر هذه القروض  .طريق صندوق النقد الدويل والبنك الدويل

 .ماثل للعيان

استيعاب اخلربات والعقول املهاجرة اليت ال جتد  :خامساَا
 .مكاان  هلا يف بلداهنا األصلية فتضطر للهجرة إىل الغرب

با  صندوق النقد وضع سياسات يفرضها غال :سادساَا
الدويل، تؤدي إىل انعدام األمن الغذائي يف هذه البلدان، حبيث 
تصبح حتت رْحة املعوانت واهلبات والقروض بعد أن كانت يف 

 .الغالب مكتفية ذاتيا  

إشعال احلروب اإلقليمية لدفع الدول إىل شراء  :سابعاَا
قد  األسلحة اليت تتحول بعد فرتة وجيزة جمرد خردة صدئة اتلفة

 .سبقها الزمن إذا ل يستعملوها يف حروهبم اإلقليمية

العمل على انعدام األمن يف البلدان املتخلفة حبيث  :اثمناَا
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هتاجر رؤوس األموال إىل بلدان أكثر أمنا  كأورواب وأمريكا، 
فتجمدها مىت شاءت حتت ذرائع خمتلفة، فإذا علمنا أن البلدان 

لغرب تبلغ َثامنئة مليار دوالر وال يف اـمأالعربية فقط هلا رؤوس 
دير، ميكننا أن نتصور ولو بشكل تقرييب ما هو ـقـعلى أقل ت

منهوب من البالد اإلسالمية، وكلها دول انمية متخلفة، انهيك 
 .عن غريها من الدول النامية

السيطرة على املصاحل االقتصادية يف البلدان  :اتسعاَا
صخصة واالستثمارات املتخلفة عن طريق ما يسمى ابلعوملة واخل

 .ةقلرؤوس األموال اليت متلكها الشركات الرأمسالية العمال

تعيني حكام عمالء هلم مع جيوش وخمابرات  :عاشراَا
 .مـهـاحلـة مصـايـوظيفتها ْح

إنزال قوات يف بعض مناطق العال احلساسة،  :حاديَعشر
واالستقرار فيها، لدوام بسط النفوذ، كما فعلت أمريكا يف 

هذا ابإلضافة إىل  .يج وسيناء وآسيا الوسطى وتركيا وغريهااخلل
 .األساطيل اليت جتوب البحار، لضمان هنب الثروات
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َعشر العمل على تفتيت العال إىل دويالت أكثر  :اثِن
 .ابسم االستقالل لدوام ضعفها وتسهيل السيطرة عليها

نشر ثقافتهم ومفاهيم حضارهتم لداوم اهليمنة  :اثلثَعشر
لشعوب املغلوبة، وإبعادها عن التفكري ابلتغيري واالنعتاق على ا

 .من براثنهم
َعشر فرض احلصار على بعض الدول كاحلصار  :رابع

الذي فرضته أمريكا على العراق، فقد استصدرت قرارا  من جملس 
حبصار العراق ومنح احلق للبحرية  665األمن حتت رقم 

وعلق بوب  .العراق األمريكية ابستخدام القوة ملنع التجارة مع
]كانت هذه هي  :ودورد يف كتابه )القادة( على هذا القرار قائال  
عاما  اليت متنح  45املرة األوىل يف اتريخ األمم املتحدة الذي امتد 

فيها دوال  خارج مظلتها احلق يف فرض حصار اقتصادي وكان 
 .[هذا نصرا  دبلوماسيا  رائعا  لسإدارة األمريكية

َ
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َاسيالصراعَالسي
يل واملسلمني أما الصراع السياسي بني حضارة الغرب الرأمسا

 :لى فيما يليـفقد جت

 .م1924عام  اخلـالفةهدمهم لدولة  :أوالَا

إقامتهم لدولة يهود يف فلسطني واحملافظة عليها وعلى  :اثنياَا
 .تفوقها النوعي عسكراي  

تفريقهم جلماعة املسلمني، وتشجيعهم على هذه  :اثلثاَا
حتت مسمى االستقالل حىت صاروا حوايل ستني كياان ، الفرقة 

وما زالوا يعملون على التمزيق والتفريق، وال خيفى خطر الفرقة 
واملسلمون منقادون لفكرة االستقالل  .املاحق على ذي لب

هنا تصادم حضارهتم أجلها، مع أهذه، ويناضلون من 
غري  ومفاهيمهم مصادمة اتمة، فاهلل أيمرهم أن يكونوا مجيعا  

هنم يتلون أمتفرقني، وهم ماضون يف التفريق وتكريس الفرقة، مع 
﴿ :ليل هنار قوله تعاىل    َ  َ َ  ََ    َ﴾ 

و"مجيعا" حال من املعتصمني حببل هللا ومعناها اجلماعة بل هي 
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َج َ » :عني اجلماعة لقوله  َو أ م ر ك م  ك م  َأ ات  َر ج ٍلَم ن  َع ل ى يٌع
تـ ل وهَ  َف اقـ  َج  اع ت ك م  َيـ ف ر  ق  َأ و  َع ص اك م  َي ش قَّ َأ ن  َي ر يد  ٍد  «و اح 

 .فاجلميع واجلماعة على رجل مبعىن واحد

تطبيق نظامهم السياسي على األقطار اإلسالمية  :رابعاَا
من مجهوري وملكي مع تقسيم السلطات شكليا  إىل  شكلياَا

 .ل عندهمثالث كما هو احلا

مقاومتهم حلركات التغيري اجلادة، واليت تعمل  :خامساَا
حياان  أالراشدة، وهم يسموهنم  اخلـالفةإلقامة دولة اإلسالم، دولة 

ومقاومتهم هذه غالبا  ما تكون عن  .متطرفني وأحياان  أصوليني
قف مارتن إنديك وطريق عمالئهم واندرا  ما تكون مباشرة، ]

ق األوسط يف البيت األبيض وقف املسؤول عن شؤون الشر 
يدعو إىل أن التحدي الذي يواجه أمريكا يف الشرق هو 

)جملة العريب  [مساعدة الدول الصديقة على احتواء التطرف
وهم إن ل يستطيعوا احتواءه فإهنم يقمعونه بقسوة  .(514 العدد

صدقائهم املعتدلني التقدميني( وهؤالء قال أوحقد عن طريق )
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ن كثريا  من ساسة الدول إ] :يف الفرصة الساحنة عنهم نيكسون
اإلسالمية ال تزيد عالقتهم ابإلسالم عن عالقتهم مبثله وتقاليده 

وهي  ...هذه اجملموعة نشاطها حمسوس :التقدميون ...وعاداته
تسعى إىل ربط املسلمني ابلعال املتحضر من الناحية السياسية 

رونة، وال ينعتون الغرب واالقتصادية، وتتميز هذه اجملموعة ابمل
أبنه ملحد، ولكن يطلقون عليه اسم أهل الكتاب، وبعض 
الدول اليت يسودها التقدميون هي دول دميقراطية كرتكيا 

 ...جيب علينا أن نعاون التقدميني يف العال العريب ...وابكستان
اون االسرتاتيجي مع عإن مفتاح السياسة األمريكية يكمن يف الت

وملا كنا نشارك التقدميني يف أهدافنا  ...دميني فقطاملسلمني التق
 ...فيجب أن يغطي تعاوننا مجيع اجملاالت االقتصادية واألمنية

فيجب أن ال تصل العالقة بني أمريكا والدول الشريكة إىل حد 
يف الدول التقدمية   الوصاية، وجيب أن ال تتعامل مع الزعماء

لينا أن نعاملهم كشركاء كأهنم مراسلون بيننا وبني شعوهبم، بل ع
متساوين، ألن أسرع طريقة ندفنهم هبا هي معاملتهم كأبواق 

علينا أن نتقبل يف بعض األحيان رفض  ...للدعاية للغرب
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اإلسالمي لبعض تصرفاتنا اليت تسبب هلم  صدقائنا يف العالأ
واألمة تعرف هؤالء األصدقاء  .[...حرجا  سياسيا  يف بالدهم

يني متام املعرفة، وال أبس بتذكريها مبا فعله حكام املعتدلني التقدم
كستان واجلزائر وسوراي وليبيا وتونس يبالعراق ومصر وتركيا وأوز 

 .ابملخلصني من أبناء هذه األمة

إنشاء األمم املتحدة وجملس األمن إلضفاء  :سادساَا
الشرعية على التدخل يف شؤون الدول املستضعفة ومنها الدول 

وإذا ل تستطع أمريكا التدخل عن  .ل اإلسالميالقائمة يف العا
طريق جملس األمن ملشاكسة بعض الدول الكربى هلا فإهنا 
تتخطى جملس األمن وهيئة األمم، وتتصرف بشكل منفرد،  

ل نـز كحاهلا اآلن فيما مسته ابحلملة الصليبية على اإلرهاب، فت
وقد صرح نيكسون يف   .أينما شاءت، وتضرب من شاءت

عندما تتعرض و] :هبذه السياسة فقال "لفرصة الساحنةا"كتابه 
مصاحل الوالايت املتحدة للضرر فإهنا سوف تتصرف ابلتنسيق 
مع األمم املتحدة كلما أمكن ذلك، أما إذا تعذر األمر فسوف 

يقول كالود ابور أستاذ  .[تتصرف مبفردها دون معاونة منها
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ه يف جملة العلوم السياسية يف جامعة ماساشوستس يف مقال ل
MEI:  من الواضح أن القانون الدويل ال ينطبق على النصف[

ن خرق حقوق اإلنسان أمر أيبدو  ...رضيةالغريب للكرة األ
 .[مقبول ما دام خيدم املصاحل األمريكية

جتميع أعداد من املنتفعني والظالميني يسموهنم  :سابعاَا
عارضة، حزااب ، يسلمون احلكم لواحد منهم ويصنفون البقية كمأ

 .ا ما يسمونه بنظام احلزب الواحدهذا إذا ل يفرضو 
هذه بعض صور الصراع السياسي الذي يشنه أتباع 

مسالية على املسلمني، وعلى غريهم، وقد جنحوا يف  أاحلضارة الر 
وما ذلك إال لغياب الراعي الصاحل، والنظام كل هذه الصور، 

 .اخلـالفةالصاحل، املتمثل بدولة 
َ
َ
َ
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َريـكـعسراعَالـالص
مث ننتقل إىل آخر أنواع الصراع بني احلضارات وهو الصراع 
العسكري، ويسمى عند املسلمني اجلهاد، وهو ابب واسع، 
والذي يهمنا هنا إثبات حتمية الصراع العسكري وخاصة يف 
احلضارة اإلسالمية، وحماولة البعض نفي وجوب قتال الطلب، مث 

مح وسالم، مث هل الرد على من يقول إن اإلسالم دين تسا
 .اإلسالم دين إرهاب

ولنبدأ أبفعال أتباع احلضارات الكافرة ابملسلمني، فهي أبلغ 
يف الداللة من األقوال، وذلك ألهنا ملموسة حمسوسة، فأسرتاليا 
اليت ل حنارهبا يف يوم من األايم احتلت تيمور الشرقية، والصني 

ا حتتل عددا  حتتل والية كاملة من جنويب آسيا الوسطى، وروسي
رم وقازان وغريها، واهلند من الوالايت اإلسالمية كالقفقاس والق

وكشمري وكل َشايل اهلند، واألمريكان يسيطرون على  يهلدحتتل 
اخلليج كله ويبسطون نفوذهم السياسي والعسكري على أواسط 

لى سيناء، وهلم لون عنـز كستان إىل اخلليج، وييبآسيا من أوز 
، ويصارعون كال  من فرنسا يف تركيا (كيجنرلإقاعدة كبرية يف )

وبريطانيا على نفوذمها يف إفريقيا، واإلجنليز هلم بقااي نفوذ يف كل 
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من آسيا وإفريقيا ووجود عسكري يف اخلليج وجبل طارق، 
وفرنسا هلا نفوذ يف عدد من الدول اإلفريقية اليت سكاهنا 

لغار حيتلون مسلمون، والصرب والكروات واليوانن والرومان والب
أراضي إسالمية، واإلسبان حيتلون األندلس وسبتة ومليله، 
واإليطاليون حيتلون صقلية بلد األغالبة، وجزر البحر املتوسط  
كلها حمتلة وهي أراض إسالمية، والفلبني حتتل أرضا  إسالمية، 

 من ثغر هي جزءفلسطني اليت  وبورما كذلك، ودولة يهود حتتل
اع ىَ» :إذ يقول ل هللا صدق رسو و الشام،  بالد َت د  َأ ن  ك  ي وش 

َق ائ لٌَ َق ص ع ت ه اَفـ ق ال  اع ىَاأل  ك ل ة َإ ىل  َك م اَت د  َاأل  م م  ََ:ع ل ي ك م  و م ن 
َك غ ث اء َ َغ ث اٌء ث رٌيَو ل ك نَّك م  َك  م ئ ٍذ َيـ و  َأ نـ ت م  َب ل  م ئ ٍذ؟َق ال  َيـ و  ق لٍَّةَحن  ن 

َ ز ع نَّ نـ  َو ل يـ  ، َم ن ك م َالسَّي ل  اب ة  َال م ه  َع د و  ك م  َص د ور  َم ن  اَّللَّ 
َاَّللَّ َو م اَ َر س ول  َق ائ ٌلَاي  ن ،َفـ ق ال  ه  َال و  َقـ ل وب ك م  َاَّللَّ َيف  َال م و تَ و ل يـ ق ذ ف نَّ ي ة  َو ك ر اه  نـ ي ا َالدُّ َح بُّ َق ال  ن  ه  َال و  رواه أبو داود عن «

 .ثوابن
تباع أكفي إلثبات صراع ومع أن هذا الواقع األليم ي

احلضارات الكافرة للمسلمني إال أنه ال مينع من تعزيز هذه 
منهم أي من أتباع  الفكرة أبقوال بعض السياسيني واملفكرين

 :حضارات الكفر
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ن الكربايء إ] :"نصر بال حرب"يقول نيكسون يف كتابه  -
اع، بل من أن نكون يف معمعته، نـز يت من تفادي الأياحلقيقي ال 

ن أفينبغي لنا  ...حنارب من أجل مبادئنا ومصاحلنا وأصدقائنا
ننبذ أوهامنا عن كيف يسري العال، ومييل األمريكيون إىل 
االعتقاد أبن الصراع شيء غري طبيعي، وأن الشعوب يف كل 
األمم متماثلة يف األساس، وإن اخلالفات ترجع إىل سوء الفهم، 

كن بلوغه، لكن التاريخ وأن السالم الدائم والكامل هو هدف مي
يدحض هذه املقوالت، ذلك أن كل أمة ختتلف عن األخرى يف 
جوانب أساسية، التقاليد السياسية والتجربة التارخيية 
واأليديولوجية احملركة، وهي اجلوانب اليت تتولد منها املنازعات 
عادة، إن املصاحل املتعارضة وحقيقة أننا نفهم بعضنا البعض 

لكن  ...زعات وإىل احلروب يف هناية املطافتؤدي إىل املنا
السالم الكامل أي وجود عال بغري منازعات هو جمرد وهم، مثل 

، ويقول [هذا السالم ل يوجد ولن يوجد يف يوم من األايم
تكون املصلحة حيوية و] :"الفرصة الساحنة"نيكسون أيضا  يف 

استقالل  إذا كان فقداهنا يهدد أمن الوالايت املتحدة، فاستمرار
أورواب الغربية والياابن وكندا واملكسيك ودول اخلليج مسألة 
حيوية ألمن بالدان، وكذلك لدينا مصلحة حيوية يف أن ال 
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حتصل الدول املتخلفة على السالح الذري، وليس للوالايت 
فلكي  ...املتحدة اخليار إال القوة املسلحة لتمنع هتديد مصاحلها

وراي ـوك (رائيلـإس)املهددة كما يف  حتمى احلكومات الدميقراطية
لزم  إذاتعمال القوة العسكرية ـتعداد السـاجلنوبية فنحن على اس

 .[األمر
رس ـغـونـام الكـر أمـارتـى كـقـأل 23/1/1980يف  -

]ليكن موقفنا  :كي رسالة عن حالة االحتاد وكان مما قالهير األم
رجية للسيطرة واضحا  متاما ، إن أية حماولة من قبل أية قوة خا

على منطقة اخلليج ستعترب هجوما  على املصاحل احليوية للوالايت 
املتحدة، ومثل هذا العدوان سيصد ابستخدام أية وسيلة ضرورية 

 .[مبا فيها العسكرية
اال  يف ـر مقـنجـر هنري كيسـشـن 2/11/1990يف  -

حرنوت حتت عنوان "قريبا  اي أمريكا ستفقدين قوة أوت ـعـديي
كري بدون شك مؤل وقاس ـن اخليار العسإ] :ع" ومما قال فيهالرد 

وهو ميكن أن يثري مظاهرات يف الدول اإلسالمية، ويطلق شرارة 
موجة جديدة من اإلرهاب، وميكن أن يؤدي إىل توسيع الصراع، 
ولكن هذه املخاطر جيب أن تقارن مقابل خماطر صراع أقسى 
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ألمريكي إىل اهنيار يف وقت متأخر إذا ما أدت مظاهر العجز ا
 .[احلكومات املعتدلة يف املنطقة وتصعيد التوتر وانتهاء كل النظم

ان" ـتـريكـحة "األمـفـى صـر علـشـن 18/9/2001يف  -
على اإلنرتنت مقابلة أجرهتا صحيفة لوفيغارو الفرنسية مع 
جيمس شليسنغر مستشار نيكسون ووزير الدفاع األمريكي 

تشارا  يف مركز الدراسات االسرتاتيجية السابق، ويعمل حاليا  مس
ن استئصال هذه الشبكات يستلزم إ] :والدولية، وكان مما قاله

سنوات طويلة ألهنا تتمتع بتصميم قوي مستمد من إمياهنم 
 .[الشديد مبواقفهم

دم ـل مقـقـرة نـزيـرن على قناة اجلـقـروب الـج أوىل حـامـبرن -
ي كيسنجر قال حتت الربانمج عن الواشنطن بوست أن هنر 

]من الضروري ما حصل مواجهته  :مقال "الثأر ليس ردا  كافيا "
 .[نتج هذا التهديدأهبجوم على النظام الذي 

السكرتري السابق حللف الناتو )كالوس( أعلن رمسيا  أن  -
  .احللف أقام اإلسالم هدفا  لعداوته مقام االحتاد السوفيييت سابقا  

ن ـوش االبـيس بـت عن الرئـلـقـيب يب سي أونالين ن -
]تلك احلملة الصليبية، تلك  :قوله 17/9/2001خ ـاريـبت
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 .[احلرب على اإلرهاب سوف تكون طويلة األمد
الة له يف جملة شؤون ـتون يف مقـنغـتـوئيل هنـمـقال ص -

ن تضعف هذه أبن االحتمال ضعيف جدا  إ] :خارجية أمريكية
رون بني الغرب واإلسالم، بل اجملاهبة العسكرية املستمرة منذ ق

 .[...دةـة وحـراسـن تزداد شأإهنا من املمكن 
 ...] :ط اجلديدـرق األوسـشـتابه الـريس يف كـون بـعـَش -

حنن شعب ذو حزم، وما من قوة على وجه البسيطة تستطيع أن 
حتملنا على مغادرة هذه األرض بعد مخسني جيال  من العيش يف 

االضطهاد والعذاب واإلابدة، لن  الشتات، مخسني جيال  من
نتزحزح من املكان الوحيد يف هذه الدنيا الذي نستطيع فيه أن 

 .[...رفـرتام وشـجندد استقاللنا، ونكفل سالمتنا ونعيش ابح
ادث ـت بعد حـريدة النيويورك بوسـتيف دانليفي يف جـس -

قوموا قتلوا أوالد احلرام، ودربوا املغتالني، و ا] :يوم الثالاثء يقول
ابلتعاقد مع قتلة مأجورين، وخصصوا ماليني الدوالرات 

مواات ، وأما أأو أمواات ، واألفضل  حياء  ألصائدي الرؤوس جللبهم 
ابلنسبة للمدن اليت تستضيف هؤالء الديدان فاقذفوهم ابلقنابل 

 .[يف مالعب كرة السلة
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َالمـاريَيفَاإلسـراعَاحلضـنفاةَالصَهَ ـبَ شَ 
ىب املضللون، وبعض هلم وهي متطابقة، وأيقواأهذه أفعاهلم و 

السذج من املسلمني إال احلوار وينفون الصدام والصراع بني 
احلضارات، ويصر البعض من هذه األمة على احلوار بني 
األداين، وخيصون النصرانية هبذا احلوار، ابحثني عن نقاط التقاء 

سني أن بني اإلسالم والنصرانية كمحاربة اإلحلاد، انسني أو متنا
﴿الكفر ملة واحدة  َ  ﴾بحانه خاطب الكفار ـ، فاهلل س

﴿ :بصيغة اجلمع فقال َ     َ    َ﴾  مث أفرد
﴿الدين فقال  َ  َ﴾. لتقاء على حل لقضية أو كاال

وجد دولة يهود وحافظ عليها وأمدها ابملال أوهل  .فلسطني
ضارة احلعم إال دول الكفر القائمة على والسالح والد

! فاملضللون هلم وظيفة يؤدوهنا ألهنم عمالء فكريون، ؟الرأمسالية
حتته،  ما السذج فإهنم يعبثون، ويشغلون أنفسهم مبا ال طائلأو 

، ويدخلون يف لقاءات وحوارات ويسامهون يف تضليل العوام
شبوهة، وندوات يدعو إليها اليهود أو النصارى، وهي دعوات م

يريد الداعون هلا أن يبعدوان عن ديننا، ويلبسوا احلق ابلباطل، 
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﴿وهم ال أيلون جهدا  يف هذا   َ   َ َ   َ َ

    َ َ  َ   ََ َ َ  َ َ َ   ََ  َ

    َ      َ  َ  َ   َ َ    ََ َ َ َ َ َ

  َ َ  َ﴾ ،﴿  َ َ  َ   َ﴾ أي ،
تلني هلم وهذه اآلية وإن كانت نزلت يف مشركي مكة، إال أهنا 

، أثبتت واآلايت القطعيةتنطبق على كل كافر ومشرك، 
هل الكتاب كفار، أأن  مة اإلسالمية تعلم، واألواوالصحابة أمجع

وعليه فال جيوز مداهنتهم وال اللني معهم، بل جيب بيان زيف 
م إىل الدخول يف الدين احلق، دينهم، وكفرهم وابطلهم، ودعوهت  
يدعون إىل اإلسالم فإن  اخلـالفةدين اإلسالم، وبعد قيام دولة 

ليس أن يستدل ومن التد .هم أبوا فاجلزية فإن هم أبوا فالسيف
﴿بقوله تعاىل  َ     َ  َ    َ َ   َ َ   ﴾ 

﴿وت عن تتمة اآلية ـكـسـوال َ  َ  َ   ََ   َ   َ

  َ َ    َ  َ    َ    َ     َ َ   َ  َ

  َ﴾ فالذين ظلموا منهم مستثنون من اجلدال ابليت ،
حسن وهم الذين قاتلوا ول يعطوا اجلزية، فاملطلوب أهي 

َ.االنتصار منهم ال جداهلم ابليت هي أحسن
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َ َاالستدالل َاْلطأ َتعاىلبومن ﴿ :قوله  َ  ََ

    َ  َ  َ    َ  َ  ََ      َ  َ

   َ﴾  على )التعايش السلمي بيننا وبينهم( فهذا األمر
مورون فوق هتديدهم ووعيدهم أموإننا يفيد التهديد والوعيد، 

يت، فأين التعايش يأبقتاهلم حىت يسلموا أو يعطوا اجلزية كما س
﴿الستدالل بقوله تعاىل !! أما ا؟السلمي َ  َ  َ   َ

  َ     َ     َ    َ  َ    َ َ َ

   َ    َ َ     ََ َ َ  َ َ  َ َ﴾ 
ذي بيننا وبينهم يف املعتقد والسلوك إىل على ترك )االختالف ال

فإن أريد عدم إكراههم على  (هللا يفصل بيننا يوم القيامة
ل ريد به أن هللا سيفصأالدخول يف اإلسالم فهو صحيح، وإن 

ىل إ، وإن أريد به ترك دعوهتم يضا  أبينهم يوم القيامة فصحيح 
يهم لإمورون حبمل الدعوة أننا مأل ،دين احلق فهو قول ابطل

ريد به عدم قتاهلم أن إو يقاتلوا، و أو يعطوا اجلزية أحىت يسلموا 
 .ن قتال الطلب فرض كما سيأيتأليضا  أفهو خطأ 

َ﴿ :وأماَاالستداللَبقولهَتعاىل   َ َ َ َ َ
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     َ َ  َ  َ    َ َ   َ َ    َ    َ

   ََ َ َ  َ    َ﴾  على بر هؤالء والعدل فيهم
واإلحسان إليهم، قيل إن كان املقصود هبذه اآلية الذين آمنوا 

اع، وإن كان نـز مبكة ول يهاجروا فاالستدالل هبا يف غري حمل ال
كل من ل داين فاالستدالل صحيح يف  املقصود كل أهل األ

يقاتلنا يف الدين ول خيرجنا من دايران، وهذا قطعا  ال يشمل كل 
من قاتل مسلمي فلسطني وأخرجهم أو ظاهر على إخراجهم، 
وال يشمل أيضا  كل من يقاتل األفغان اليوم وخيرجهم من دايرهم 

 يقاتلوننا يفوال يشمل كل قوم  وكذلك ويظاهر على إخراجهم،
الذين يقاتلوننا يف   الثانية، وال يشملحرب اخلليج  منذ العراق

 .كشمري وال الذين يقاتلوننا يف الشيشان وأمثاهلم
َتعاىل َبقوله َاحتجوا ﴿ :وإن  َ  َ  َ    َ

  ﴾  على أن اإلسالم دين سالم وأن السالم هو األصل، فإن
﴿ ةـتفهم مع اآليهذه اآلية  َ  َ     َ  َ   َ  َ

    ﴾ لمون على عزة وقوة ومنعة ومجاعة فال ـسـان املـإذا كـف
و عدمه مرتوك ألح ـلحة من الصـصلح، وتقدير ما فيه املص
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وا ـجـوإن احت .هـدير غريه إال أن يفوضـليفة، وال اعتبار بتقـللخ
﴿ :بقوله تعاىل    َ  َ  َ   َ َ   َ   َ

 َ  َ َ   ََ   َ َ  َ  َ﴾  قيل
د من معرفة املخاطبني هبا مث معرفة معىن السلم، ـة ال بـذه اآليـه

فالذين آمنوا حتتمل أن يكون املسلمون هم املخاطبني، وحتتمل 
لم  ن يكون املخاطبون همأ املؤمنني ابألنبياء قبل حممد، والسِّ

ن يكون املراد منها أوحتتمل  حتتمل أن يكون املراد منها اإلسالم
فال معىن أن  فإن كان املراد ابخلطاب املؤمنني مبحمد  .الصلح

يقال هلم ادخلوا يف صلح املؤمنني ألهنم ليسوا حماربني بل هم 
اإلسالم كامال  مبعىن مؤمنون مثلهم، وإمنا يقال هلم ادخلوا يف 

طاعة مجيع شرائعه وإقامة حدوده وأحكامه دون أن تتخريوا 
 نينوإن كان املخاطبون هم املؤم .فتعملوا ببعضه دون بعض

ابألنبياء السابقني فال معىن للطلب منهم أن يدخلوا يف الصلح، 
]فأما دعاؤهم إىل  :بل إنه ل يوجد يف القرآن، قال الطربي

، فيكون املراد دعوهتم إىل [ري موجود يف القرآنالصلح ابتداء فغ
اإلسالم، والدخول فيه، فأاي  من كان املخاطب فإنه ليس فيه 
دعوة املسلمني للدخول يف الصلح والسالم مع الكفار، أي 
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 .املوادعة
َتعاىل َبقوله َاحتجوا ﴿ :وإن  َ    َ  َ    َ

    َ    َ   َ  َ  َ َ  َ    َ َ﴾  على
ار املساملني املعتزلني لقتال املسلمني حيرم على املسلمني ـفـكـأن ال

أن يبدأوهم بقتال، قيل إن هذه اآلية متعلقة ابملنافقني الذين 
خذون حكمهم أييتولون ويصلون إىل قوم بيننا وبينهم ميثاق أي 

عة أو خرجوا مع قومهم كارهني لقتالنا فاعتزلوا القتال  يف املواد
 .كالذين خرجوا يوم بدر مع املشركني فليس لنا عليهم سبيل

َتعاىل َبقوله َاحتجوا ﴿ :وإن   َ َ َ َ  َ

     َ َ    ََ َ ََ  َ     َ﴾ 
ن ابتداء الكفار ابلقتال عدوان وظلم ولذلك فنحن على أ

منهيون عنه، قيل إن موضوعها هو عدم جماوزة املقاتلني إىل من 
 .اوراءهم من النساء والصبيان الذين ل يقاتلو 

َتعاىل َبقوله َاحتجوا ﴿ :وإن  َ   َ   َ    َ

   ََ  َ َ  َ    َ  َ﴾  على إابحة القتال
للمظلوم الذي بدأه غريه ابلقتال، قيل إن األمر ابلقتال يف هذه 
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﴿ :ية مطلق غري مقيد حبال دفع الظلم ألن قوله تعاىلاآل   َ

   َ﴾  ن مشركي أليس علة للقتال بل هو وصف واقع، ذلك
تون رسول هللا ا أيشديدا  وكانو  قريش كانوا يؤذون املسلمني أذى  

  بني مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فيقول هلم اصربوا فإين
ل أومر ابلقتال حىت هاجر فأنزلت هذه اآلية اليت أمرهم هللا فيها 

ستأذن اابلقتال بعد أن كان مينعهم منه، قال الضحاك ]
نزل فأيف قتال الكفار إذا آذوهم مبكة  صحاب رسول هللا أ

﴿هللا  َ ََ  َ َ  َ َ﴾  فلما هاجر نزلت
﴿  َ   َ   َ    َ  َ﴾]  وعلى هذا تكون

اآلية قد نزلت لرفع احلظر عن املسلمني بدفع األذى عن 
أنفسهم، فهي يف حالة معينة وإن أفادت األمر ابلقتال بداللة 

يان رفع احلظر واإلذن بدفع األذى فالكالم هنا سيق لب .اإلشارة
ابلقتال، فاآلية ال تبني مشروعية القتال يف سبيل هللا وإمنا تبني 

فال تعارض بني هذه اآلية وآايت  .مشروعية القتال لدفع األذى
فال نسخ وال ختصيص وال  .خرةتأن آايت التوبة مأالتوبة فوق 

 .تقييد
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ه قال رسول ابن أيب أوىف املتفق علي وإنَاستدلواَحبديث
َو س ل واَاَّللَّ َال ع اف ي ة ،َ» :هللا  اَل ق اء َال ع د و   نـَّو  َتـ ت م  َال  اَالنَّاس  أ يُـّه 

َ ل  َظ ال  َحت  ت  َاْل  نَّة  َأ نَّ َو اع ل م وا َف اص ِب  وا َل ق يت م وه م  ف إ ذ ا
هذا احلديث ال عالقة له ابملساملة إذ فيه هني عن  «السُّي وفَ 

مبساملته، وقد قال  ا  عن قتاله، وال أمر  ا  دو ال هنيمتين لقاء الع
العلماء إن هذا النهي ملا يف متين لقاء العدو من صورة 

وهناك حماوالت استدالل  .اإلعجاب، فهو استدالل يف غري حمله
وردها إلثبات أن ن انـّ ال تستحق الرد، بل ال تستحق الذكر، ولك
دلة كيفما اتفق، املهم بعض هؤالء القوم ال يتورعون عن مللمة األ

أن يثبتوا أن اإلسالم دين سالم ال دين صراع ونضال وجهاد بل 
هو دين أمن وأمان وسالم ومساحة، فمما زعموه دليال  يف حمل 

﴿ :قوله تعاىل عا نـز ال     َ َ َ﴾  وقوله﴿   َ

   ﴾  وقوله﴿   َ    َ   َ﴾ وله وق﴿       َ َ

 َ   َ  َ﴾  وقوله: «َ َيف  َآم ناا َم ن ك م  َأ ص ب ح  م ن 
ر ب هَ  ، وهذا لعمري استخفاف ابلشرع واستخفاف بعقول «س 
 .الناس



 

 76َ

َبـادَالطلـريَجهـمنكَب ـهشَ ردَ
والقائلون أبن اإلسالم دين سالم ينكرون جهاد الطلب أي 

ر ابلقتال، فهم يثبتون قتال الدفع وينكرون قتال ة الكفاأمباد
أنه ال لزوم له  إىل الطلب أي املبادأة ابهلجوم، ويذهب بعضهم

اليوم، إذ ميكن ختطي احلواجز املادية وإيصال الدعوة إىل الكفار 
نرتنت دون اصطدام هبذه احلواجز، وذلك ابستعمال اإل

ملراكز اإلسالمية واإلذاعات والكتب والنشرات وببناء املساجد وا
يف قلب بلدان الكفار، واالتصال احلي ابألفراد إلدخاهلم يف دين 

عن قتال الطلب، وهذا القول مصادم  ئهللا، ويزعمون أن هذا جيز 
ن نبدأهم أبلكتاب والسنة وإمجاع الصحابة، وكلها َتمر نصوص ال

كم وا اجلزية وخيضعوا حلابلقتال ولو ل يبدأوان إذا ل يسلموا أو يعط
اْلهادَجيبَفقطَوهذه النصوص ليست معللة بعلة أن  .اإلسالم

َ.يفَحالَعدمَإمكانيةَالتبليغَالقويل
َالكتاب ﴿ :فقوله تعاىل أما  َ  ََ   َ

  ََ    َ  َ َ   َ َ  َ َ   َ َ
  َ َ   َ َ  َ َ    َ َ  َ
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     َ َ َ  َ   َ﴾ وقوله سبحانه: ﴿   َ
      َ   َ  َ     َ   ََ    َ َ َ

 َ    َ﴾  وجلوقوله عز: ﴿     َ  َ َ
    َ     َ   َ    ََ    َ  ََ  َ

   َ﴾ وقوله عز من قائل: ﴿ َ َ   َ َ
      َ   َ    َ  َ  َ    ََ   َ َ

 َ َ    َ     ََ   َ  َ  َ َ   َ
   َ      ََ  َ   َ    َ َ ََ       َ

     َ  َ    َ ََ  َ َ   َ    َ﴾ ه ـولـوق
﴿ :تعاىل     َ  َ  َ  َ  َ  َ َ

    َ    َ ََََََََ﴾. 
ما وهي من آخر ما نزل ول يرد  هذه اآلايت من سورة التوبة

خيصصها أو يقيدها أو ينسخها فتكون دليال  على أن اجلهاد 
يشمل احلرب الدفاعية واحلرب اهلجومية، أي قتال الدفع وقتال 

﴿ :وأما قوله تعاىل .الطلب  َ  َ   َ    َ  ﴾ 
﴿ :وقوله تعاىل   َ َ َ َ  َ     َ َ   ََ

 َ ََ  َ     َ﴾ وقوله تعاىل: ﴿  َ
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  َ   َ   َ  ََ  َ َ  َ    َ  َ
﴾  هذه اآلايت وما شاكلها ال تصلح ألن ختصص عموم

كلها نزلت قبل آايت   آايت التوبة وال ألن تقيد مطلقها، ألهنا
التوبة، واملتقدم ال خيصص املتأخر وال يقيده، إذ التخصيص 
مبثابة النسخ جلزء من العام ألنه صرف احلكم عن عمومه إببطاله 
يف البعض ووضع حكم آخر مكانه، وما دام التخصيص مبثابة 
النسخ، والنسخ يشرتط فيه أن يكون الناسخ متأخرا  عن املنسوخ 

هذه اآلايت لتخصيص آايت التوبة، ألهنا  لذلك ال تصلح
ول، وآايت التوبة من آخر ما نزل يف اجلهاد نـز متقدمة عنها يف ال

فال يتأتى التخصيص، وما قيل يف التخصيص يقال كذلك يف 
ن يكون النص املقيد متأخرا  عن النص املطلق أالتقييد، فال بد 

املطلق  أو مصاحبا  له حىت يكون قيدا  له، أو حىت يصح ْحل
وعليه يبقى العام على عمومه لعدم وجود نص  .على املقيد

د خمصص له، ويبقى املطلق على إطالقه لعدم وجود نص مقي
 .ميكن أن يقيد به أو حيمل عليه

َالسنة فما أخرجه الشيخان من حديث عبد هللا بن  وأما
َح ّتََّ» :قال رسول هللا  :عمر قال َالنَّاس  َأ ق ات ل  َأ ن  َأ م ر ت 
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اَ َو ي ق ي م و  َهللا  َر س و ل  ا َُم  مَّدا َو أ نَّ َهللا  َإ الَّ َإ ل ه  َال  َأ ن  ه د وا ي ش 
َإ الََّ َد م اءه م  َع ص م واَم ّن   َفـ ع ل واَذ ل ك  اة َف إ ن  ت واَالزَّك  الصَّالة َو يـ ؤ 

َع ل ىَهللاَ  س ابـ ه م  َأ ق ات ل َ» ويف رواية أخرى«َحب  ق  ه اَو ح  َأ ن  أ م ر ت 
َ َم ّن   َع ص م  َفـ ق د  َق اَل  ا َاَّللَّ ،َف م ن  َإ الَّ َإ ل ه  َال  َيـ ق ول وا َح ّتَّ النَّاس 

َاَّللََّ  س اب ه َع ل ى َو ح  َحب  ق  ه ، َإ الَّ ، وما أخرجه مسلم «م ال ه َو نـ ف س ه 
َاَّللَّ َ» :عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال َر س ول  إ ذ اََ:ك ان 

َع ل ى َأ م رياا َاَّللَّ ََأ مَّر  َب تـ ق و ى َخ اصَّت ه  َأ و ص اه َيف  َس ر يٍَّة َأ و  ي ٍش ج 
راا،َُث ََّق الَ  يـ  َخ  ل م ني  َال م س  َم ع ه َم ن  َو م ن  َاَّللَّ ََ:تـ ع اىل  م  َب س  اغ ز وا

َ َو ال  َتـ غ لُّوا، َو ال  َاغ ز وا َّللَّ ، َِب  َك ف ر  َم ن  َق ات ل وا َاَّللَّ ، َس ب يل  يف 
َ َو ال  اتـ غ د ر وا َو ل يدا تـ ل وا َتـ ق  َو ال  َمت  ث  ل وا ،َ َم ن  َع د وَّك  َل ق يت  و إ ذ ا

الٍلَ َخ  َأ و  ص اٍل َخ  َث الث  د ى َإ ح  َإ ىل  َف اد ع ه م  ر ك ني ، ال م ش 
َ َإ ىل  ه م ،َُث ََّاد ع ه م  َع نـ  ه م ،َو ك فَّ نـ  َم  ب ل  َف اقـ  اب وك  َأ ج  َم ا ف أ يَـّتـ ه نَّ

اب َو َأ ج  َف إ ن  ، َُث ََّاد ع ه م َاإل س الم  ه م ، َع نـ  َو ك فَّ ه م  نـ  َم  ب ل  َف اقـ  ، ك 
َ َإ ن  َأ نَـّه م  ِب  ه م  ر ين ،َو أ خ  َال م ه اج  َد ار  َإ ىل  َد ار ه م  َم ن  َالتَّح وُّل  إ ىل 
ر ين ،َ َم اَع ل ىَال م ه اج  َو ع ل ي ه م  ر ين  َم اَل ل م ه اج  ،َفـ ل ه م  فـ ع ل واَذ ل ك 

َأ نَ  ا َأ بـ و  ََف إ ن  أ ع ر اب  َك  َي ك ون ون  َأ نَـّه م  ِب  ه م  َف أ خ  ه ا نـ  َم  يـ ت ح وَّل وا
م ن ني ،َ م َاَّللَّ َالَّذ يَجي  ر يَع ل ىَال م ؤ  ل م ني ،َجي  ر يَع ل ي ه م َح ك  ال م س 
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َم ع َ َجي  اه د وا َأ ن  َإ ال ٌء، َش ي  ء  َو ال ف ي  َال غ ن يم ة  َيف  ََل  م  َي ك ون  و ال
ل م نيَ  َال م س  اب وك  َأ ج  َه م  َف إ ن  َاْل  ز ي ة ، َف س ل ه م  ا َأ بـ و  َه م  َف إ ن  ،

َّللَّ َ َِب  ت ع ن  َف اس  ا َأ بـ و  َه م  َف إ ن  ه م ، َع نـ  َو ك فَّ ه م ، نـ  َم  ب ل  ف اقـ 
 .«و ق ات ل ه مَ 

اد هو املبادأة ابلقتال، ـهـان أبن اجلـرحيـديثان صـهذان احل
ني، وبدأ ثقيفا  يف حصاره هوازن يف حن ول هللا ـوقد بدأ رس

زا يف تسع سنني ـوقد غ .وكـة وتبـروم يف مؤتـللطائف، وبدأ ال
 .وعشرين غزوة غري السرااي سبعا  

على أن اجلهاد هو القتال يف سبيل  اعَالصحابةـمـوأماَإج
يكفي يف إثباته فتح العراق فهللا لنشر اإلسالم وأنه مبادأة ابلقتال 

إفريقية وخراسان وكابل وسجستان  وفارس والشام ومصر وَشايل
فقبط مصر ل يهامجوا املسلمني والرببر ل يهامجوهم  .وغريها

والديلم ل يهامجوهم، وهذه بالد كلها فتحت زمن الصحابة، 
وبدأوهم ابلقتال وفتحوا هذه البلدان، فهل بعد هذا جمال للقول 
أبن اجلهاد حرب دفاعية فقط، وأن اإلسالم ليس فيه قتال 

 .طلب
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َةـامتـخ
ن صراع احلضارات أمر حتمي، كان يف إوجممل القول 

املاضي، وهو كائن اليوم وسيبقى إىل أن ينتهي الصراع قبيل 
فال تغرتوا أيها  .الساعة حيث ال تقوم إال على شرار اخللق

املسلمون بدعاة احلوار الذين يضعون رؤوسهم يف الرمال، 
ع عدته، فإن حضارة ويغضون على الذل واهلزمية، وأعدوا للصرا 

الغرب الرأمسالية قد صرعتكم عسكراي  وسياسيا  واقتصاداي ، 
ولكنها لن تصرعكم فكراي ، فعقيدتكم عزيزة على من يرومها، 
وهي ال تزال حية يف النفوس، إال أن بعض مفاهيم حضارتكم 
املتفرعة عن عقيدتكم، قد شابتها بعض الشوائب، وانهلا شيء 

على تنقيتها ونفض الغبار عنها، ابلرجوع إىل من الغبار، فاعملوا 
ن تقبلوا قوال  بغري دليل، أو تقبلوا قوال  أالكتاب والسنة، وإايكم 

بدليل من غري جمتهد، أو من خيرب عنه، فهذا زمان الرؤساء 
اجلهال، الذين يفتون بغري علم، فإايكم وإايهم، واحبثوا عن 

ينكم، فإهنم مصابيح العلماء العاملني املخلصني، وخذوا عنهم د



 

 82َ

واعلموا أن الغلبة والنصر يف هناية  .الدجى، وهم اليوم قليل
هبذا وعدان هللا ورسوله يف األخبار  .املطاف لسإسالم واملسلمني

القطعية، فثقوا جبميل وعد هللا، واعملوا لتنصيب خليفتكم، 
وإقامة مجاعتكم على رجل منكم، ليعد العدة وجيمع األمة 

حيفظ البيضة، ويعدل يف الرعية، ويقسم ابلسوية، ويرهب العدو و 
ويظهر هللا على يديه هذا الدين على الدين كله ولو كره 

 .املشركون
رك ـيك عنها، وجيعلها لنصـمد ملا يرضـة حمـد أمـاللهم اه

اي أرحم الراْحني بك نستغيث ونستجري حنن ضعفاء  .ال  ـهأ
دينك مضطرون لعونك، فانصر  ،ببابك، ضارعون بفنائك

 .وحقق وعدك، وأنزل نصرك، ولك احلمد على كل حال
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