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ملخص: 
اإن ال�رصاع بني احلق والباطل �سنة من �سنن اهلل تعاىل يف هذه 
احلياة، ما�سية باأمر اهلل، دائمة ما دامت ال�سماوات والأر�ض، ولكل 
من احلق والباطل اأع�ان واأن�سار، ه�ؤلء يريدون هداية الأمة، واأولئك 
ي�سع�ن لإ�ساللها وت�سليلها، والذي ينظر اإىل اأح�ال العامل الإ�سالمي 
واملذاهب  والفرق  واجلماعات  الأحزاب  ببع�ض  ابُتلي  اأنه  يرى 
والإ�سالح وهم  ال�سالح  تدعي  التي  وال�سعارات،  الأهداف  املتعددة 
احلال  ي�سل  وقد  الإ�سالم،  اأعداء  بت�سليالت  خمدوع�ن  احلقيقة  يف 
وت�سليل  لالإ�سالم،  الإ�ساءة  يف  عنهم  وكالء  يك�ن�ا  اأن  ببع�سهم 

امل�سلمني، وترويج �سعاراتهم واأفكارهم، عن علم اأو جهل.
غاياتهم  حتقيق  عن  عجزوا  حني  الإ�سالم  اأعداء  اأن  وال�اقع 
وحدة  وهدم  الإ�سالمية،  الأمة  نف��ض  يف  الإ�سالم  هدم  اإىل  الرامية 
خطة  اإىل  جلاأوا  امل�سلحة،  املادية  احلروب  طريق  عن  الأمة،  هذه 
)الت�سليل  ا�ستخدام  والدهاء  املكر  ودهاًء، وكان من هذا  اأكرث مكراً 

الفكري( منهجًا لبث املفاهيم الفا�سدة يف اأذهان امل�سلمني.
الكلمات املفتاحية: الت�سليل الفكري، الع�رص احلديث، القراآن 

وال�سنة.

Misinformation in the Modern Day and the Meth-
ods to Counter it in Light of Sunnah and Quran 

Abstract:

The struggle between wrong and right is one of 
the God’s ways in this life, continuing as long as the 
heavens and the earth remain. Both right and wrong 
have assistants and supporters. The supporters of 
rightful doings want to guide the nation to the right 
path. The supporters of wrong doings want to misguide 
the nation. The Islamic World has been afflicted with 
having separated and different parties and groups 
who follow different paths and ideologies and aims. 
Some of them pretend to be guiding for the rightful 
doings, but in real, they are guiding for falsehood, 
influenced by foreign misguided ideology, and 
misinforming the Islamic communities. Thus, these 
parties target thoughts and use misguided ideology 
and misinformation rather than weapons, having a 
negative impact on Islamic communities. 

Keywords: Wrong and right, Islam, 
misinformation, Sunnah, Quran , modern day 

مقدمة
احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على املبع�ث رحمة 
للعاملني، �سيدنا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن اهتدى بهديه اإىل ي�م 

الدين. وبعد:

فاإن ال�رصاع بني احلق والباطل �سنة من �سنن اهلل تعاىل يف 
ال�سماوات والأر�ض،  باأمر اهلل، دائمة ما دامت  هذه احلياة، ما�سية 
ولكل من احلق والباطل اأع�ان واأن�سار، ه�ؤلء يريدون هداية الأمة، 
واأولئك ي�سع�ن لإ�ساللها وت�سليلها وهم الأكرثون، قال تعاىل : { 
اإِالَّ  ِبُعوَن  اإِْن َيتَّ  ِ لُّوَك َعْن �َسِبيِل اللَّ َمْن ِف االأَْر�ِض ُي�سِ اأَْكَثَ  َواإِْن ُتِطْع 

نَّ َواإِْن ُهْم اإِالَّ َيْخرُ�ُسوَن})1( الظَّ

مشكلة البحث:
الذي ينظر اإىل اأح�ال العامل الإ�سالمي يرى اأنه ابُتلي ببع�ض 
الأحزاب واجلماعات والفرق واملذاهب املتعددة الأهداف وال�سعارات، 
التي تدعي ال�سالح والإ�سالح وهم يف احلقيقة خمدوع�ن بت�سليالت 
اأعداء الإ�سالم، وقد ي�سل احلال ببع�سهم اأن يك�ن�ا وكالء عنهم يف 
الإ�ساءة لالإ�سالم، وت�سليل امل�سلمني، وترويج �سعاراتهم واأفكارهم، 

عن علم اأو جهل.
غاياتهم  حتقيق  عن  عجزوا  حني  الإ�سالم  اأعداء  اأن  وال�اقع 
الرامية اإىل هدم الإ�سالم يف نف��ض الأمة الإ�سالمية، وهدم وحدة هذه 
القتالية،  الق�ى  باأدوات  امل�سلحة  الأمة، عن طريق احلروب املادية 
اأعماق  اإىل  واأنفذ  تاأثرياً،  واأق�ى  ودهاًء،  مكراً  اأكرث  خطة  اإىل  جلاأوا 
)الت�سليل  ا�ستخدام  والدهاء  املكر  هذا  من  وكان  والقل�ب،  النف��ض 
الفكري ( منهجًا لبث املفاهيم الفا�سدة يف اأذهان امل�سلمني، وجهز 
ه�ؤلء جي�سًا وكتائب من املب�رصين وامل�ست�رصقني، وكذلك من دعاة 
التغريب من املفكرين والإعالميني، ومن ميلك اأداة الت�جيه الفكري 
يف العامل الإ�سالمي، الذين التقطهم اأعداء الإ�سالم واحت�سن�هم، ثم 
بعد ذلك ردوهم اإىل اأهليهم بعد اأن ف�سم�ا �سخ�سياتهم، فدخل�ا بني 
امل�سلمني، يف خمتلف حياتهم الجتماعية والفكرية، لبث ما يريدون 

بثه من اأفكار م�سللة لهم. 

أهداف البحث:
التعريف مبفه�م الت�سليل الفكري وجذوره التاريخية.. 1
بيان ب�اعث الت�سليل الفكري ومظاهره.. 2
التعرف اآثار الت�سليل الفكري يف الع�رص احلديث.. 3
القراآن . 4 �س�ء  يف  الفكري  الت�سليل  م�اجهة  �سبل  اإبراز 
وال�سنة.

أهمية البحث:
ت�سليالت  اأنها  وجدنا  الفكرية  للت�سليالت  وبالتتبع 
العقائد  هدم  منها  والغر�ض  اأ�سنافهم،  بكل  الإ�سالم  اأعداء  يبثها 
والت�رصيعات الربانية، واقتالعها من عق�ل ونف��ض فريق من اأبناء 
وين�ب  وامل�سلمني،  لالإ�سالم  الفريق معاديًا  امل�سلمني، وي�سبح هذا 
عن اأعدائه يف حت�يل الأجيال النا�سئة عن دينها، وقد يك�ن الغر�ض 
من ت�سليالتهم اإيجاد فريق اآخر من اأبناء امل�سلمني اأي�سًا، يتحلَّ�ن 
التي  املفاهيم  ولكن  �سديداً،  تع�سبًا  له  ويتع�سب�ن  الإ�سالم،  با�سم 
اأنها  يعتقدون  اأنهم  مع  مغل�طة،  فا�سدة  مفاهيم  بها  ي�ستم�سك�ن 
جزء من الإ�سالم، ولي�ست من الإ�سالم يف �سيء، ول ي�سهد ل�سحتها 
نقل ول عقل، بل قد ت�سهد امل�سادر بعك�سها، وه�ؤلء ميثل�ن فريق 
اأعداء الإ�سالم، وبهذين  ال�سد والتنفري من الإ�سالم، وبذلك يخدم�ن 
ت�سليله  يك�ن  فريق  للم�سلمني،  الفكري  الت�سليل  يك�ن  الفريقني 
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بتعاليم ا�ستقاها من خارج حدود بالد الإ�سالم، وفريق اآخر ت�سليله 
بتعاليم من داخل احلدود الإ�سالمية يف الظاهر، ولكنها تق�م مبهمة 

ال�سد عن الإ�سالم والتنفري منه.  
من هنا تاأتي اأهمية هذا امل��س�ع الذي جاء بعن�ان: )الت�سليل 
الفكري يف الع�رص احلديث و�سبل م�اجهته يف �س�ء القراآن وال�سنة(.

 الدراسات السابقة :
متخ�س�سة  علمية  درا�سة  على  نقف  مل  والتنقيب  البحث  بعد 
تناولت م��س�ع الت�سليل الفكري يف الع�رص احلديث و�سبل م�اجهته 
اأننا وقفنا على بع�ض الدرا�سات التي  يف �س�ء القراآن وال�سنة، غري 
من  ممهدة  )ح�س�ننا  كتاب:  مثل  عامة  ب�سفة  الت�سليل  تناولت 

داخلها ( للدكت�ر / حممد حممد ح�سني.  

منهج البحث :
يعتمد هذا البحث على املنهج التاريخي، فاأ�سل البحث ظه�ر 
اأعتمد  كما  احلا�رص،  وقتنا  اإىل  و�س�ًل  تاريخيًا  الفكري  الت�سليل 
الت�سليل  ومظاهر  ب�اعث  حتليل  يف  التحليلي  املنهج  على  اأي�سا 

الفكري واآثاره يف الأمة. 

خطة البحث :
اقت�ست طبيعة هذا البحث اأن ياأتي ف مقدمة وثالثة مباحث 

وخامتة.

اختياره،  ♦ واأ�سباب  امل��س�ع،  اأهمية  ففيها  املقدمة:  اأما 
والدرا�سات ال�سابقة، ومنهج الدرا�سة وخطة البحث.

املبحث الأول: مفه�م الت�سليل الفكري وخط�رته وجذوره  ♦
التاريخية، وي�ستمل على ثالثة مطالب:

املطلب الأول: مفه�م الت�سليل الفكري. �
املطلب الثاين: خط�رة الت�سليل الفكري. �
املطلب الثالث: اجلذور التاريخية للت�سليل الفكري. �
املبحث الثاين: ب�اعث الت�سليل الفكري ومظاهره وي�ستمل  ♦

على مطلبني:
املطلب الأول: ب�اعث الت�سليل الفكري يف الع�رص احلديث. �
املطلب الثاين: مظاهر الت�سليل الفكري يف الع�رص احلديث. �
املبحث الثالث: اآثار الت�سليل الفكري و�سبل م�اجهته يف  ♦

�س�ء القراآن وال�سنة. وي�ستمل على مطلبني:
املطلب الأول: اآثار الت�سليل الفكري. �
الع�رص  � الفكري يف  الت�سليل  الثاين: �سبل م�اجهة  املطلب 

احلديث يف �س�ء القراآن وال�سنة.
اخلامتة: وتت�سمن نتائج البحث.  ♦

واهلل تعاىل ن�ساأل اأن يجعل عملنا هذا خال�سًا ل�جهه الكرمي، 
�سيدنا  على  اللهم  و�سلِّ  جدير،  وبالإجابة  قدير  �سيء  كل  على  اإنه 

حممد وعلى اآله و�سحبه و�سلم. 

املبحث األول

)مفهوم التضليل الفكري وخطورته وجذوره التارخيية (

املطلب األول: مفهوم التضليل الفكري:
مفهوم الت�سليل:

ُم  َوالالَّ اُد  ال�سَّ  : لَّ  : )�سَ اللغة( لبن فار�ض  جاء يف )مقايي�ض 
ْيءيِ َوَذَهاُبُه يفيِ  َياُع ال�سَّ ٍد، َوُهَ� �سَ يٌح َيُدلُّ َعَلى َمْعًنى َواحيِ حيِ ٌل �سَ اأَ�سْ
ديِ  اْلَق�سْ َعنيِ  ٍر  َجائيِ َوُكلُّ   ، ُلَغَتانيِ  ، لُّ َوَي�سَ لُّ  َي�سيِ لَّ  �سَ  : ُيَقاُل   ، هيِ َحقِّ َغرْييِ 
َكاَن  اإيَِذا  لٌَّل  َوُم�سَ لِّيٌل  �سيِ َوَرُجٌل  مَبْعًنى،  اَلَلُة  َوال�سَّ اَلُل  َوال�سَّ  ، الٌّ �سَ

ٍل(.)2( اَلٍل َوَباطيِ َب �سَ احيِ �سَ
يفهم من هذا اأن الت�سليل: من �سلل، تعمد اإخفاء بع�ض الأم�ر 

لئال يهتدي النا�ض اإىل احلقيقة.
فاملق�س�د به: تغييب احلقائق وقلبها، وما اإىل ذلك من األ�ان 
يف  العتقاد  اإىل  الغري  ودفع  واخللط،  والتم�يه،  والغ�ض،  اخلداع، 
�س�اب اأمر ه� غري �سائب، وذلك ب��ساطة حتريف ال�قائع، وتزييف 
هي  له  املقدمة  املزيفة  احلقيقة  باأن  الغري  هذا  لإيهام  احلقائق، 

احلقيقة بعينها. 
مفهوم الفكر :

َد  َردَّ اإذا  ر:  )َتَفكَّ ُيَقاُل:  ال�سيء،  القلب يف  د  َتَردُّ اللغة:  ـْكر يف  الفيِ
اً(.)3(  َ َقْلَبُه ُمْعَتبيِ

معرفة  اإىل  لل��س�ل  ؛  املعل�ميِ يف  العقليِ  )اإعماُل  ْكُر:  والفيِ
املجه�ل(.)4(

ويقال : )الفكر ترتيب اأم�ر يف الذهن يت��سل بها اإىل مطل�ب 
، يك�ن علمًا اأو ظنًا(.)5( 

من  جملٌة   - عام  -ب�جٍه  )فه�  ا�سطالحًا:  ْكر  الفيِ تعريف  ا  اأمَّ
وب�جٍه  وعاطفٍة،  ووجداٍن،  واإرادٍة،  تفكرٍي،   : من  الذِّهني،  الن�ساط 
ها يف  َ�ريِ خا�ض : ما يتمُّ به التفكرُي من اأفعاٍل ذهنية، تبلُغ اأَ�ْسَمى �سُ

التحليل والرتكيب والتَّن�سيق(.)6(
النف�ض  به  تق�م  الذي  الفعل   : ه�  الفكر  اأن  يت�سح  �سبق  مما 
عند حركتها يف املعق�لت ، اأي النظر والتاأمل والتدبر وال�ستنباط 
امل��س�عات  اأي  نف�سها  املعق�لت  كذلك  وه�   ، ذلك  ونح�  واحلكم 
يف  والتاأمل  النظر  اإعمال  ه�:  فالفكر  الب�رصي،  العقل  اأنتجها  التي 
جمم�عة من املعارف، لغر�ض ال��س�ل اإىل معرفة جديدة، فه� عمل 

العقل ونتاجه. 
مفهوم الت�سليل الفكري.

الت�سليل  اأن  ُيفهم  والفكر  الت�سليل  معنى  بيان  يف  �سبق  مما 
الفكر على غري حقيقته، �سمن منهج وعمليات  )اإظهار  الفكري ه�: 
والق�سايا  الأفكار  النا�ض  يتقبل  اأن  وغاياته  لها،  مدرو�سة وخمطط 
عن  التخلي  اأو  املا�سي،  يف  يرف�س�نها  اأو  ينكرونها  كان�ا  التي 

املبادئ التي ي�ؤمن�ن بها والت�قف عن الدع�ة لها(.)7( 
مما  للفرد،  الإمياين  البناء  تق�ي�ض  ه�:  الفكري  فالت�سليل 
يجعله خاويًا من القيم والث�ابت الداخلية، الأمر الذي يجعله فري�سة 

�سهلة لكل فكرة اأو عمل دخيل.
واإذا كان الت�سليل الفكري ين�ساأ عن الحتكاك بالآراء والأفكار 
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املنحرفة فاإن هذا اأمر ل منا�ض منه، اإذ ل ميكن عزل املجتمع عن 
لأن  تلقائي؛  نح�  على  املختلفة  الثقافات  مع  والتفاعل  الحتكاك 
هذه احلركة طبيعية، و�سنة ك�نية اأرادها اهلل - عز وجل – اإذ جعل 

التن�ع يف الب�رص.  

املطلب الثاني: خطورة التضليل الفكري. 

عند التاأمل يف بع�ض معاين )الت�سليل( ب�سكل عام – من حيث 
ه� : تغييُب احلقيقة وطم�سها، واإظهار اأم�ر مزّيفٍة كاذبة على اأنها 
هي احلقيقة، يجعلنا نقف على خط�رة ما يت�سبب فيه ه�اة ودعاة 

الت�سليل. 
فمن خط�رة الت�سليل الفكري اأنه يعمل على تهديد ال�ستقرار 
الجتماعي، والت�سكيك يف قيم الدين ال�سحيحة لدى املجتمع امل�سلم 

ككل.
اإن احلرب املادية - ب�ستى اأ�سنافها - �سد َحَمَلةيِ الدع�ة ُتعدُّ 
اأقل خطراً من الت�سليل الفكري اإذا ق�رنت به، وذلك اأن اأ�ساليب احلرب 
املادية �سد حملة الدع�ة، وثبات حملة الدع�ة تزيد الأمة قناعة بهم 
وباأفكارهم، ويزداد تعاطفها جتاههم، وخا�سة اأن فكرتهم هي من 

�سلب عقيدتها.
وقلب  التزييف  على  يعتمد  منهج  الفكري  الت�سليل  اإن 
العق�ل ويعمق  على  في�س��ض  وال�ستنتاجات،  واحلقائق  املعطيات 
ح�ساب  على  واملعرفية  الفكرية  بالأمية  ويزحف  اجلهل،  م�ست�يات 
ال�ساللت  الت�سليل  عن  فينتج  العملي،  اليجابي  وال�عي  الن�سج 

والنحرافات.
)والت�سليل الفكري �سكل من اأ�سكال الإرهاب، ومبا ه� خمطط 
واملقا�سد  الأهداف  له  وُتر�سم  خ�س��سًا،  ال�سباب  بهر  ي�ستهدف  له 
ال�همية، وه� يهدف اإىل ب�سط الهيمنة على الآخرين، وذلك لتحقيق 
وخ�س��سيتهم  له�يتهم  النا�ض  يتنكر  واأن  واأهدافه،  م�ساحله 

التاريخية وقيمهم(.)8(
نف�سها  تن�سب  التي  احلركات  لبع�ض   - – بتاأمل  النظر  وعند 
البقاع،  خمتلف  يف  نظرائهم  وم�اقف  ت�جهات  وتباين  لالإ�سالم، 
والإق�سائية،  الدم�ية  والتطاحنات  ال�رصاعات  اأفرزت  والتي 
واجتثاث للمخالفني لهم من تكفري وت�سفيه بع�سهم بع�سا. .. يتبني 
ال�س�ي  الطريق  عن  العديد  ت�سليل  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهم  هذا  اأن 
الأحداث  ويف   .. والتعاون.  والعتدال  وال��سطية  لل�سماحة  امل�ؤدي 
ما  ي��سح  الإ�سالمي مثال جلي  بالعامل  ت�سهدها عدة مناطق  التي 
نحن فيه... ويج�سد ال�س�رة التي نقدم بها اأنف�سنا للجميع يف بالدنا 
التي يق�دها  الت�سليل  اإىل حملة  العامل، هذا بالإ�سافة  و�سائر بالد 

اأعداء الإ�سالم. 

املطلب الثالث: اجلذور التارخيية للتضليل الفكري.

الت�سليل الفكري اأ�سل�ب اتخذه اأعداء الإ�سالم قدميًا، ولي�ض وليد 
الع�رص احلديث، وقد واجهه النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- كما واجه 
دم الت�سليل الفكري  احلرب املادية، ومن امل�اقف التي تدلل على قيِ
و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  النبي  ع�رص  يف  الإ�سالم  اأعداء  فعله  ما 
عندما ح�لت القبلة من امل�سجد الأق�سى اإىل امل�سجد احلرام، فما اأن 
�سطر  بالت�جه يف �سالتهم  امل�ؤمنة  واجلماعة  نبيه،  تعاىل  اهلل  اأمر 
ر�س�ل  اأمر  يف  ي�سكك�ن  الإ�سالم  اأعداء  انطلق  حتى  احلرام،  امل�سجد 

اأمره،  وا�سطراب  دع�ته،  �سدق  ويف  و�سلم-،  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل 
انطلق�ا ي�سخرون وي�ستهزئ�ن من �سنيع امل�سلمني، واأخذوا ي�سلل�ن 
امل�سلمني فكريًا، يق�سدون بهذا �رصفهم عن الإ�سالم، وتنفريهم من 
�سماهم  امل�سلل�ن  و�سلم-، وه�ؤلء  عليه  اهلل  الر�س�ل -�سلى  اتباع 
هْم  ا�ِض َما َوالَّ اهلل تعاىل �سفهاء، قال تعاىل : {�َسَيُقوُل ال�ُسَفَهاُء ِمْن النَّ

تي َكاُنوا َعَلْيَها})9( َعْن ِقْبَلِتِهْم الَّ
وال�سفيه  العقل،  خفيف  ه�:  )ال�سفيه  القرطبي:  الإمام  قال 

البّهات الكذاب املتعمد خالف ما يعلم(.)10(
ولقد تنازع ال�سلف يف املق�س�د بال�سفهاء: )فقيل هم اليه�د، 

وقيل هم م�رصك� مكة، وقيل هم املنافق�ن(.)11( 
اأما اليه�د: فاأثاروا حملة �سع�اء و�سارية، واتخذوا من اجتاه 
امل�سلمني اإىل بيت املقد�ض يف الأيام الأوىل من هجرتهم اإىل يرثب 
الإ�سالمي  الدين  على  بها  ي�ستكبون  ذريعة   - املن�رة  املدينة   -
ال�ليد، ويرف�س�ن الدخ�ل يف هذا الدين، بدع�ى اأن اجتاه امل�سلمني 
يف �سالتهم اإىل قبلتهم ببيت املقد�ض دليٌل على اأن دينهم ه� الدين، 
اإىل ترك دينهم والدخ�ل  الأ�سل، ومن ثم فال يج�ز دع�تهم  واأنهم 
طابعًا  امل�سلمني  على  امل�سع�رة  اليه�د  حملة  واأخذت  الإ�سالم،  يف 
الإ�سالم  اخلط�ة يف حياة  ال�سك ح�ل هذه  بذور  بذر  ق�امه  خطرياً، 

وامل�سلمني. 
وملا �ساءت اإرادة الل تعاىل اأن يتحول امل�سلمون اإىل امل�سجد 
احلرام، ازدادوا غيظاً، وحمقاً، وحقداً، و�سفاهة، و�سخرية، فكان من 
واالفرتاءات  ال�سبهات  من  جمموعة  اإطالقهم  وت�سليلهم  �ساللهم 

ومنها:
لقد خالف حممد -�سلى اهلل عليه و�سلم- قبلة الأنبياء من  �

بلة الأنبياء من َقبله!!)12(  قبله، ول� كان نبيًا حقًا لتبع قيِ
قد التب�ض عليه اأمره، وحتري.)13(  �
مالك تركت قبلة بيت املقد�ض، اإن كانت �ساللة فقد دنت  �

بها اهلل، واإن كانت هدى فقد نقلت عنها(.)14( 
و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  الر�س�ل  ي�سلم  فلم  امل�رصك�ن:  واأما 
ومن اآمن معه من كيدهم وا�ستهزائهم حتى بعد ما ترك�ا لهم البالد، 
من  للنيل  فر�سة  كل  يغتنم�ن  وكان�ا  بدينهم،  وهاجروا  والأم�ال، 
ال��سائل  ب�ستى  وذلك  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  ور�س�له  الإ�سالم 
والطرق، فما اأن علموا بنباأ حتويل القبلة حتى رددوا �سبهات اليهود، 

وزادوا على هذا قولهم :
يا حممد رغبت عن ملة اآبائك، ثم رجعت اإليها اآنفَا، واهلل  �

لرتجعن اإىل دينهم(.)15(
لقد ا�ستاق حممد -�سلى اهلل عليه و�سلم- اإىل م�لده، وعن  �

قريب يرجع اإىل دينكم.)16( 
قد رجع اإىل قبلتكم ي��سك اأن يرجع اإىل دينكم(.)17( �

تند�ض  التي  اجلماعات  واأخطر  اأخبث  وهم  املنافقون:-  واأما 
داخل ال�سف الإ�سالمي - حيث روج�ا لإفك اليه�د، ورددوا �سفاهتهم.
مبا  ال�سفهاء  ه�ؤلء  ت�سليل  على  الرد  يف  القراآن  اأفا�ض  ولقد 
ويجلي  �سك�ك،  من  نف��سهم  يف  ما  ويزيل  امل�ؤمنني،  �سدور  يثلج 
لهم الأمر حتى يتبني لهم ما يلقيه عليه ال�سفهاء من األ�ان الت�سليل 
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الفكري، فاأخب اهلل تعاىل مبقالة ال�سفهاء قبل اأن يق�ل�ها، وبني اأنهم 
لن ميروا على احلدث مرور الكرام، بل �سيمرون عليه مرور اللئام. 

امتالأت  ما  ودح�ض  املزاعم،  تلك  رد  الكرمية  الآيات  وت�ّلت 
به من افرتاءات وت�سليالت وخطط م�سم�مة للد�ض والت�سكيك، اإذ مل 
يكن حت�يل القبلة اإل �سبياًل ملعرفة من يتبع تعاليم الر�س�ل الكرمي 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- عن ط�اعية واإميان، ومن ينقلب على عقبيه، 
ِتي  ُهْم َعن ِقْبَلِتِهُم الَّ ا�ِض َما َوالَّ َفَهاُء ِمَن النَّ قال تعاىل : {�َسَيُقوُل ال�سُّ
َاٍط  �صِ اإِىَل  َي�َساُء  َمن  َيْهِدي  َوامْلَْغِرُب  امْلَ�ْصُِق   ِ َّ لللِّ ُقل  َعَلْيَها  َكاُنوا 
ا�ِض  َتُكوُنوا �ُسَهَداَء َعَلى النَّ ًة َو�َسًطا للِّ �ْسَتِقيٍم  َوكَذِلَك َجَعْلَناُكْم اأُمَّ مُّ
ِتي ُكنَت َعَلْيَها اإِالَّ  َوَيُكوَن الرَّ�ُسوُل َعَلْيُكْم �َسِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة الَّ
ن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َواإِن َكاَنْت َلَكِبريًَة  ِبُع الرَّ�ُسوَل ِمَّ ِلَنْعَلَم َمن َيتَّ
ا�ِض  َ ِبالنَّ يَع اإِمَياَنُكْم اإِنَّ اللَّ ُ ِلُي�سِ ُ َوَما َكاَن اللَّ ِذيَن َهَدى اللَّ اإِالَّ َعَلى الَّ

ِحيٌم })18( َلَرُءوٌف رَّ

املبحث الثاني

)بواعث التضليل الفكري ومظاهره(

املطلب األول: بواعث التضليل الفكري يف العصر احلديث. 
اأوالً � الكراهية والعداوة لالإ�سالم :

الق�ل  )وميكن  الدين  لهذا  العداء  بداأ  الإ�سالم  فجر  بزوغ  منذ 
حلرب  امل�سم�مة  اأ�سلحتها  ت�سحذ  بداأت  خا�سة  اليه�دية  اجلبهة  اإن 
الإ�سالم من اأول ي�م للهجرة، بينما تاأخر ال�سدام امل�سلح مع اجلبهة 
ال�ثنية من م�رصكي مكة، ريثما يتحدد جماله ما بني مكة واملدينة، 
للهجرة،  الثانية  ال�سنة  اإل يف  يبداأ  فلم  له والحت�ساد،  التاأهب  ويتم 
وكذلك تاأخر ظه�ر املنافقني، ريثما �رصى فيها �سم ال�سيطان بطيئًا 
اإل بعد اأن ا�ست�رصى، يهدد ال�ج�د الإ�سالمي يف  خفيًا مل يكد يلحظ 

اأحرج امل�اقف(.)19(
من  لالإ�سالم  والكيد  العداوة  مبادرة  زمام  اليه�د  اأخذ  لقد 
بنت حيي  النب�ية لبن ه�سام عن �سفية  ال�سرية  ففي  الأول،  الي�م 
اإليه واإىل عمي اأبي يا�رص  بن اأخطب اأنها قالت : كنت اأحب ولد اأبي 
مل األقهما قط مع ولد لهما اإل اأخذاين دونه قالت فلما قدم ر�س�ل اهلل 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- املدينة ونزل قباء يف بني عمرو بن ع�ف 
غدا عليه اأبي حيي بن اأخطب وعمي اأب� يا�رص بن اأخطب مغل�سني)20( 
قالت: فلم يرجعا حتى كانا مع غروب ال�سم�ض، قالت : فاأتيا كالني 
ك�سالنني �ساقطني مي�سيان اله�ينى، قالت : فه�س�ست اإليهما كما كنت 
اأ�سنع، ف�اهلل ما التفت اإيل واحد منهما مع ما بهما من الغم، قالت 
: و�سمعت عمي اأبا يا�رص وه� يق�ل لأبي حيي بن اأخطب : اأه� ه� ؟ 
قال نعم واهلل، قال : اأتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم، قال : فما يف نف�سك 

منه ؟ قال : عداوته واهلل ما بقيت(.)21(
اأعماه فكره املنبعث من ح�سده  اأخطب قد  فعدو اهلل حيي بن 
عن ال�ستجابة لنداء احلق، والإميان بر�سالة حممد -�سلى اهلل عليه 

و�سلم- رغم قناعته التامة باأنه نبي اآخر الزمان.
عليه  الق�ساء  يحاول�ن  واأعداوؤه  جنمه،  بزغ  منذ  فالإ�سالم 
بكل ما ي�ستطيع�ن من ق�ة، فقد حاول�ا الق�ساء عليه يف عهد النبي 
-�سلى اهلل عليه و�سلم- ثم يف عهد اخللفاء الرا�سدين، ثم يف الع�س�ر 
وباملكر  تارة،  امل�سلح  وال�رصاع  بالعنف  هذا،  وقتنا  واإىل  التالية، 

واخلداع واخلطط الهدامة والت�سليل الفكري تارة اأخرى.  

اهلل  قال  وامل�سلمني،  لالإ�سالم  عداوة  النا�ض  اأ�سد  من  فاليه�د 
ِذيَن  َوالَّ اْلَيُهوَد  اآَمُنوا  ِللَِّذيَن  َعَداَوًة  ا�ِض  النَّ اأَ�َسدَّ  {َلَتِجَدنَّ  تعاىل: 

اأَ�ْصَُكوا})22(. 
املادية  امل�اجهة  على  لالإ�سالم  اليه�د  عداوة  تقت�رص  ول 
الظاهرة، واإمنا تتمثل عداوتهم يف التاآمر والكيد والد�ض يف اخلفاء 
الإ�سالم  من  للنيل  واأذنابهم  اليه�د  �سعى  فكم  اخللف،  من  والطعن 

واأهله قدميًا وحديثًا.
اإن اليه�د واأذنابهم- الي�م - يحر�س�ن على ت�سليل امل�سلمني 

فكريًا، ح�سداً وبغيًا، لعلمهم اأن الإ�سالم ه� احلق. 

ثانياً - احلسد لإلسالم واملسلمني :

وَنُكْم ِمْن َبْعِد  قال اهلل تعاىل : {َودَّ َكِثريٌ ِمْن اأَْهِل اْلِكَتاِب َلْو َيرُدُّ
اراً َح�َسداً ِمْن ِعْنِد اأَنُف�ِسِهْم})23( اإِمَياِنُكْم ُكفَّ

يف هذه الآية يك�سف اهلل تعاىل للم�سلمني عما تكنه لهم �سدور 
كثري من اأهل الكتاب من احلقد واحل�سد، ب�سبب ما اخت�سهم اهلل به من 
اأعداءهم، وي�ستم�سك�ا مبا يح�سدهم ه�ؤلء  الف�سل والنعمة، ليحذروا 

الأعداء عليه من الإميان، وي�سكروا ف�سل اهلل عليهم ويحفظ�ه.
حمالتها  اأوروبا  �سنت  اأن  واحل�سد  احلقد  هذا  دفعهم  وقد 
منذ  ال�سليبية  احلروب  بداأت  وقد  الإ�سالمي،  ال�رصق  على  ال�سليبية 
القرن  نهاية  اإىل  وا�ستمرت  امليالدي،  ع�رص  احلادي  القرن  اأواخر 
القرن  نهاية  امل�افق  1291م(   : )1096م  امليالدي  ع�رص  الثالث 
اخلام�ض الهجري اإىل نهاية القرن ال�سابع الهجري: )490 هـ : 690 
احلمالت  من  حمالت  ثماين  يف  عام  مائتني  من  يقرب  ما  اأي  هـ(، 
املدججة بالعدد واملعدات، )ويذكر امل�ؤرخ�ن اأن اجلي��ض الأوروبية 
الع�سبية  بدافع  كانت مدف�عة  الإ�سالم  بالد  ال�سليبية ملا هاجمت 
العمياء التي اأثارها رجال الكني�سة يف �سع�ب اأوروبا، مفرتين على 
على  حتري�ض  اأ�سد  الن�سارى  حمر�سني  الفرتاءات،  اأب�سع  امل�سلمني 
فكانت  امل�سلمني-  اأي   - الكفار  اأيدي  من  امل�سيح  مهد  تخلي�ض 
جمهرة املقاتلني، من جي��ض ال�سليبيني، من ه�ؤلء الذين اأخرجتهم 
اإىل حيث  الدينية، من ديارهم عن ح�سن نية وق�ة عقيدة  الع�سبية 
يالق�ن امل�ت والقتل والت�رصيد، حملة بعد حملة وجي�سًا بعد جي�ض(.

 )24(

وبعد م�سي اأكرث من قرنني من حروب دامية، ا�ستد وطي�سها، 
ال�سليبية،  ارتدت احلروب  ال�رص،  الإميان، وبني جحافل  بني كتائب 
وقد باءت هذه احلمالت بالإخفاق والهزمية، فاأيقن�ا اأن ق�ة احلديد 
را�سخة،  عقيدة  ميلك�ن  الذين  امل�سلمني  مع  نفعًا  جتدي  ل  والنار 

تدفعهم اإىل اجلهاد، وحت�سهم على الت�سحية يف �سبيلها.
الفكر،  ميدان  اإىل  والنار  احلديد  ميدان  من  املعركة  فتح�لت 
فالهزائم التي نزلت بهم، واخل�سائر التي حلت عليهم، حركت احلقد 
الدفني، واأججت احل�سد والبغ�ساء يف نف��سهم، مما دفعهم اإىل تغيري 

اخلطط والأ�سلحة والأ�ساليب وال��سائل.
فالت�سليل الفكري اأخطر من الغزو املادي امل�سلح، لأنه مي�سي 
بني النا�ض، يف �سمت ونع�مة وخفاء يف الأهداف، ما يجعل النا�ض 
تدريجيًا يتقبل�ن كل جديد، ول� خالف قيمهم وعقائدهم واأفكارهم 
دون معار�سة، ويتقبل�ن الذوبان يف ب�تقة اأعدائهم، وهم ينظرون 

ول ي�سعرون.
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ثالثاً � ال�سعف الفكري، والتخلف احل�ساري للم�سلمني:
من ب�اعث الت�سليل الفكري ما اأ�ساب املجتمع الإ�سالمي من 
والتخلف  التاأخر  الإ�سابة مرارة  تلك  �سعف فكري، وذاق من جراء 
يف  انحطاطًا  حالته  فكانت  الفكري،  وال�سعف  احل�سارة،  ركب  عن 
الإ�سالمي  العامل  )وكان  والأ�ساطري،  باخلرافات  واهتمامًا  التفكري، 
قد  �سلل فكري،  و�سبه  العلمي،  اإىل غربه م�سابًا باجلدب  من �رصقه 

اأخذه الإعياء والفت�ر، وا�ست�ىل عليه النعا�ض(.)25(
لأن  الفكري،  لل�سعف  حتمية  نتيجة  الجتماعي  والتفكك 
الهاوية،  يف  النزلق  خماطر  لالإن�سان  يك�سف  ل  الفكري  ال�سعف 
املتعددة  بالط�ائف  ابتليت  الإ�سالمية  املجتمعات  اأن  جند  ولهذا 
واملتناحرة، واملذهبية التع�سبية، التي جرت املجتمع الإ�سالمي اإىل 

ف��سى قاتلة، وتناحر حقيقي، ونهب وقتل، دون رادع اأو وازع. 
الفكري،  ال�سعف  اأ�سابها  حني  الإ�سالمية  املجتمعات  اإن 
اإىل  تدع�  التي  الإ�سالم  تعاليم  عن  ان�رصفت  الجتماعي،  والتفكك 
العلم واملعرفة، وا�ستعمال العقل والفكر يف كل ما من �ساأنه اأن ياأخذ 
يف  انحطاط  الن�رصاف  هذا  )وواكب  ال�سليم،  الطريق  اإىل  بالنا�ض 
القيم، ودع�ات اإىل الرك�ن اإىل املتع، والعبث بالأم�ال اإىل حد ال�سفه 
وت�سارع  وناد،  وف�ساد يف كل جمتمع  والفج�ر،  والرتف  واجلن�ن، 
على كل تافه وخ�سي�ض من املادة، وخراب للذمم، وبيع لل�رصف، وكره 

للقيم، و�سياع للحق، وه�سم للحق�ق، وذبح للف�سيلة(.)26( 
واأي اأمة ت�سعف يف اأفكارها، ول تعرف اإل الق�س�ر من اأمرها، 
كان  من  منها  وينال  ت�سقط،  واأن  لبد  ومتزق،  تناحر  يف  وتعي�ض 

يهابها.
رابعاً � الفراغ العقدي :

الذي تثق به  الأمر  العقيدة هي  اأن  الباحثني  من امل�ؤكد لدى 
النف�ض، ويطمئن اإليه القلب، ويك�ن يقينًا عند �ساحبه، ول ميازجه 

�سك فيه، ول يخالطه ريب.
فالعقيدة �رصورة ل غنى عنها للفرد واجلماعة، �رصورة للفرد 
ليطمئن وي�سعد، وتطهر نف�سه، و�رصورة للمجتمع لي�ستقر ويتما�سك، 

ويرتفع وينه�ض. 
والعقائد يف الأمم تقف �سدوداً بينها وبني الأفكار ال�افدة، اأو 
املذاهب املقتحمة، كما متنح ا�ستقراراً وثباتًا لالإن�سان يف احلياة، اأما 
اإذا تركت الأمم عقائدها، وتخلفت عن غذائها الروحي، وعن عمقها 
الإمياين، فاإنها ت�سبح فري�سة ملن هب ودب، وهذا ما ي�ساهد الآن من 
فراغ عقدي لدى املجتمعات الإ�سالمية، نتج عنه اأنهم �ساروا لقمة 

�سائغة لأعدائهم، ي�سب�ن يف عق�لهم ما �ساءوا من ت�سليل فكري.
التعار�ض،  ال�ساملة من  الإ�سالم بالعقيدة ال�سحيحة  لقد جاء 
اخلالية من اخلرافات، امل�افقة للفطر ال�سليمة التي ُتعرُِّف العبد بربه، 
وتربطه بخالقه مبا�رصة، قال الإمام ابن القيم: )يف القلب �سعث ل 
يف  به  الأن�ض  اإل  يزيلها  ل  وح�سة  وفيه  اهلل،  على  الإقبال  اإل  يلمه 
خل�ته، وفيه حزن ل يذهبه اإل ال�رصور مبعرفته و�سدق معاملته()27(

كم�ج  مَت�ج  التي  بهات  ال�سُّ نت  فيِ من  امل�سلم  ينج�  وبالعقيدة 
والأفكار  امة،  الهدَّ الباطلة  باملذاهب  مليء  الآن  فالعامل  البحر، 
املذاهب  هذه  اأمام  للم�سلم  بدَّ  فال  الفا�سدة،  واملناهج  املنحلة، 
والأفكار واملناهج، اأن يك�ن لديه علٌم �سحيح بالعقيدة، واأن يك�ن 

لديه َفهٌم �سحيح بها؛ حتى مَييز اخلبيث من الطيِّب، وال�سعيف من 
ت�لد  ال�سحيحة،  الإ�سالمية  فالعقيدة  احلق،  من  والباطل  ال�سحيح، 
لدى امل�سلم راحة نف�سية وفكرية، وت�سد اخل�اء الروحي، وتذهب القلق 
النف�سي، وجتلب ل�ساحبها الأمن الفكري، والطماأنينة النف�سية، فيظل 
ثابتًا يف كل فتنة، بعيداً عن الأه�اء املت�سعبة، والأفكار املنحرفة، 
وال�سل�ك،  الأخالق  وحتطم  الدين،  تف�سد  التي  الهدامة،  والدع�ات 
وبالعقيدة ال�سحيحة ي�سلم النا�ض من التيارات الفا�سدة، ومن تاأثري 
دعاة ال�ساللة والفتنة والفرقة، التي ل ي�سلم منها من اأ�سيب بالفراغ 

العقدي.

املطلب الثاني : مظاهر التضليل الفكري يف العصر احلديث.
اأوالً � التلبي�ض وكتمان احلق.

جاء يف كتاب )التعريفات( للجرجاين: )التلبي�ض �سرت احلقيقة 
واإظهارها بخالف ما هي عليه(.)28(

والتلبي�ض يف جمال الت�سليل الفكري ه� د�ض الأفكار الباطلة، 
واملذاهب الفا�سدة، �سمن َح�ْسد من الأفكار ال�سحيحة، اأو لها القب�ل 
يف  املتمثل  املاكر  اخلبيث  ب�جهه  الت�سليل  يظهر  وهنا  اإجماًل، 
مند�سة �سمن ح�سد كبري من  ال�سالة  الباطلة  الأفكار  �سم�م  جميء 

الأفكار واملعارف املقب�لة.
ومن �سدة اخلداع والت�سليل الفكري، اأن يعر�ض امل�سليِل فكرته 
يحذرها،  من  اإليها  يفطن  ل  وبذلك  يعر�سها،  التي  الأفكار  و�سط 
وي�ستغل امل�سلِّل�ن هذه ال�س�رة من الت�سليل ا�ستغالًل وا�سعًا، فيما 
واأبحاث،  مق�لت  من  يعر�س�ن  وفيما  ين�رصون،  وفيما  يكتب�ن، 
واملعرفة،  العلم  اأهل  على  الباطلة  الأفكار  تدخل  قد  احليلة  وبهذه 
اأو حت�سيلهم من املعرفة قليل؟ )اإنَّ  فكيف بالذين ل خبة عندهم، 
َعْر�ض جملة من الأفكار ال�سحيحة، والأفكار املقب�لة اإجماًل جتعل 
مقدمها،  اأو  عار�سها  ق�سد  ل�سالمة  وتطمئن  ت�ست�سلم  النا�ض  اأذهان 
ل�سيما حينما يزينها بزخرف من الق�ل، ويرتبها ترتيبًا منطقيًا، ثّم 
تاأتي الأفكار املند�سة حماطة من �س�ابقها ول�احقها مبا ي�سرتها، اإذ 
الباطل املند�ض  الأفكار ظالل ت�سمح مبرور  لل�سحيح وللمقب�ل من 

بينها دون اأن تثري النتباه، ودون اأن تك�سف الأذهان بطالنه(.)29(
املاكر،  بالد�ض  الفكرية  ت�سليالتهم  املبطل�ن  يغطي  وهكذا 
اأفكار  النا�ض من  اإىل عق�ل  ينفذ  اأفكارهم اخلادعة �سمن ما  فتنفذ 

اأخرى، ول�ل هذه التغطية والد�ض ل�سهل اكت�ساف هذه الت�سليالت.
التلبي�ض من حيل اليهود :

والتلبي�ض من اأ�ساليب اليه�د يف الت�سليل، ولذلك خاطبهم اهلل 
َواأَْنُتْم  قَّ  احْلَ َوَتْكُتُمواْ  ِباْلَباِطِل  قَّ  احْلَ َتْلِب�ُسواْ  بق�له: {َوالَ  وجّل  عّز 

َتْعَلُموَن})30(
ثّم خاطبهم اأي�سًا بق�له عّز وجل: {يا اأَْهَل اْلِكَتاِب ِلَ َتْلِب�ُسوَن 

قَّ َواأَْنُتْم َتْعَلُموَن})31( قَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن احْلَ احْلَ
اإذا مزجَت  األب�سه  الأمر  )لب�سُت عليه  القرطبي:  جاء يف تف�سري 

ه بباطليِه(.)32( ليِه، وحقَّ بيَِّنه مُب�سكيِ
ْلُط، ُيَقاُل َلَب�ْسُت َعَلْيهيِ  وه� مقارب لق�ل ال�س�كاين: )َواللَّْب�ُض : اخْلَ

 )33(.) ليِهيِ �ْسكيِ ُ َحهيِ مبيِ ، َوَوا�سيِ ليِهيِ َباطيِ ُه بيِ �ُسُه : اإيَِذا َخَلْطُت َحقَّ اْلأَْمَر اأُْلبيِ
اأما الرازي: فقد اأو�سح كيف يجري التلبي�ض، فقال: )ول تلب�س�ا 
اأن  واعَلم  ال�سامعني...  على  ُدونها  ُت�ريِ التي  ال�سبهات  ب�سبب  احلق 
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ع  ُل اإل بطريقني؛ وذلك لأن الغري اإن كان قد �سميِ اإ�سالَل الغري ل يح�سُ
واإن  عليه،  الدلئل  تلك  بت�س�ي�ض  اإل  فاإ�سالله ل ميكن  احلق،  دلئل 
ه  كان ما �سمعها، فاإ�سالله اإمنا ميكن باإخفاء تلك الدلئل عنه، ومنعيِ

من ال��س�ل اإليها...(. )34( 
وقد ا�ستعمل اليه�د الطريقتني ل�رصف النا�ض عن الإ�سالم، فقد 
كان بع�سهم ي�ؤول ن�س��ض كتبهم الدالة على �سدق النبي -�سلى 
اهلل عليه و�سلم- تاأويال فا�سداً، يخلط�ن فيه احلق بالباطل، لي�هم�ا 
النبي املنتظر، وكان بع�سهم يلقى ح�ل احلق  لي�ض ه�  اأنه  العامة 
الظاهر �سبها، لي�قع �سعفاء الإميان يف حرية وتردد، وكان بع�سهم 
يخفي اأو يحذف الن�س��ض الدالة على �سدق النبي -�سلى اهلل عليه 

و�سلم- والتي ل ت�افق اأه�اءهم و�سه�اتهم. 
والت�سبيه،  اخللط  التلبي�ض:  معنى  يك�ن  تقدَّم  ما  �س�ء  ويف 

واملزج والالمتايز.
وقد �سلك اأهل الكتاب ف لب�ض احلق بالباطل م�سالك �ستى:

املنزل  � �سدقهما  وخلُط  والإجنيل،  الت�راة  حتريف  منها: 
بكذبهما املحرف ؛ بحيث ل يتميز اأحدهما عن الآخر عند اأكرث النا�ض.

ومنها : تاأولهم ما يف كتبهم تاأوًل فا�سداً. �
ومنها: خلط اليه�دية والن�رصانية بالإ�سالم، وهم يعلم�ن  �

و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  حممداً  واأن  الإ�سالم،  ه�  احلق  الدين  اأن 
ر�س�ل اهلل.

الآخر،  � ببع�سه  والكفر  الكتاب  ببع�ض  الإميان  ومنها: 
فاإنهم قد خلط�ا بني الإميان ببع�ض الكتاب والكفر ببع�سه الآخر.

كاإقرارهم  � دفعه،  اإىل  به  ليت��سل�ا  باحلق  الإقرار  ومنها: 
باأن النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- مبع�ث لكن اإىل غريهم، وكذلك 
{َوَقاَلْت   : تعاىل  قال  ؛  اآخره  ويكفروا  النهار  اأول  ي�سلم�ن  كان�ا 
َهاِر  ِذيَن اآَمُنوا َوْجَه النَّ ِذي اأُْنِزَل َعَلى الَّ َطاِئَفٌة ِمْن اأَْهِل اْلِكَتاِب اآِمُنوا ِبالَّ

ُهْم َيْرِجُعوَن})35( َواْكُفرُوا اآِخَرُه َلَعلَّ
ومنها: تلبي�سهم على امل�رصكني بزعمهم اأنهم اأهدى �سبياًل  �

من امل�ؤمنني، وتف�سيلهم دينهم على دين امل�سلمني، قال تعاىل : {
اُغوِت  ْبِت َوالطَّ ِمُنوَن ِباْلِ يباً ِمْن اْلِكَتاِب ُيوؤْ ِذيَن اأُوُتوا َن�سِ اأََلْ َتَر اإِىَل الَّ

ِذيَن اآَمُنوا �َسِبيالً})36( َوَيُقوُلوَن ِللَِّذيَن َكَفرُوا َهوؤُالِء اأَْهَدى ِمْن الَّ
اإىل غري ذلك من م�سالك لب�ض احلق بالباطل التي �سلك�ها، وكل 
ذلك تلبي�ًسا على النا�ض واإلقاًء لل�سك يف قل�بهم، وت�سلياًل لعق�لهم.  

اإن من املتقرر يف هذا الأمر اخلطري اأن من ميار�ض لب�ض احلق 
الباطل،  اأنه  الذي يبني  يكتم احلق  لأن  نف�سه م�سطراً  بالباطل يجد 
وه� ل� بينه لزال الباطل الذي كان ميار�سه، وهذا اأمر يغيب عن ذهن 
كثري من النا�ض يف التعامل مع الأفكار التغريبية، بدع�ى التجديد، 
والت�سحيح، والنه��ض باملجتمع، وا�ستخدام كل ما يخدم ذلك من 

تاأويالت، و�سبهات، ويل لأعناق الن�س��ض ال�ا�سحة.  
ثانياً � تزيني االأفكار الباطلة، وت�سويه االأفكار املخالفة :

الإن�ض  الفكري ما ميار�سه �سياطني  الت�سليل  اأخطر �س�ر  من 
لإغ�اء النا�ض واإ�ساللهم، من تزيني الأفكار الباطلة، ولكي يروج�ا 
غري  على  وعر�سها  تزيينها،  على  يعمل�ن  فاإنهم  الباطلة،  اأفكارهم 
�س�رة،  باأبهى  لإبرازها  جاهدين  يعمل�ن  بل  احلقيقية،  �س�رتها 
حيث يغلف�نها باأغلفة براقة، ويحف�نها بباقات جذابة، يفعل�ن ذلك 

لأن الأفكار الباطلة اإذا كانت على حقيقتها ل تقبلها الفطر ال�سليمة، 
ول تر�ساها النف��ض ال�س�ية، وتلك حقيقة ل يجهلها عاقل.

تزيني الباطل من حيل ال�سيطان:
وتزيني الأفكار الباطلة لي�ض وليد ال�ساعة اإمنا ه� قدمي، فمنذ 
اأن خلق اهلل اآدم وح�اء، واأ�سكنهما جنته، كان وق�عهما مبا نهاهما 
اهلل عنه ب�سبب تزيني الباطل، يق�ل اهلل تعاىل: {َوَيا اآَدُم ا�ْسُكْن اأَْنَت 
َجَرَة َفَتُكوَنا  َة َفُكال ِمْن َحْيُث �ِسْئُتَما َوال َتْقَرَبا َهِذِه ال�سَّ نَّ َوَزْوُجَك اْلَ
ْيَطاُن ِلُيْبِدَي َلُهَما َما ُووِرَي َعْنُهَما  نَي َفَو�ْسَو�َض َلُهَما ال�سَّ امِلِ ِمْن الظَّ
اأَْن َتُكوَنا  اإِالَّ  َجَرِة  ُكَما َعْن َهِذِه ال�سَّ ِمْن �َسْواآِتِهَما َوَقاَل َما َنَهاُكَما َربُّ
ِحنَي  ا�سِ ْن النَّ اِلِديَن  َوَقا�َسَمُهَما اإِنلِّ َلُكَما مَلِ َمَلَكنْيِ اأَْو َتُكوَنا ِمْن اْلَ
َوَطِفَقا  �َسْواآُتُهَما  َلُهَما  َبَدْت  َجَرَة  ال�سَّ َذاَقا  ا  َفَلمَّ ِبُغرُوٍر  َفَدالَُّهَما   
َعْن  اأَْنَهُكَما  اأََلْ  ُهَما  َربُّ َوَناَداُهَما  ِة  نَّ اْلَ َوَرِق  ِمْن  َعَلْيِهَما  َفاِن  َيْخ�سِ
َلُكَما َعُدوٌّ ُمِبنٌي})37( فزين  ْيَطاَن  اإِنَّ ال�سَّ َلُكَما  َواأَُقْل  َجَرِة  ِتْلُكَما ال�سَّ
ال�سجرة  من  الأكل  وه�  عنه  اهلل  نهاهما  ما  ارتكاب  ال�سيطان  لهما 
نفع  فيه  اإنه حري�ض على ما  واأق�سم  احتال عليهما،  املحرمة حيث 

لهما، فانخدعا به ووقعا يف �رصاكه.  
فالتزيني ذكره اهلل تعاىل يف كتابه حمذراً منه فقال تعاىل: {
ا�ِض ُحبُّ  َن ِللنَّ ْنَيا})38( وقال تعاىل: {ُزيلِّ َياُة الدُّ َن ِللَِّذيَن َكَفرُوا احْلَ ُزيلِّ
َن ِلْلَكاِفِريَن َما َكاُنوا َيْعَملُوَن})40( وقال  َهَواِت})39( وقال: {ُزيلِّ ال�سَّ
�ُصََكاوؤُُهْم  اأَْوالِدِهْم  َقْتَل  امْلُ�ْصِِكنَي  ِمْن  ِلَكِثرٍي  َن  َزيَّ : {َوَكَذِلَك  تعاىل 

ِلرُيُْدوُهْم َوِلَيْلِب�ُسوا َعَلْيِهْم ِديَنُهْم})41(
فتزيني الأفكار الباطلة اأ�سل�ب ي�ستعمله �سياطني اجلن والإن�ض 
التزيني  وبهذا  اأتباعهم،  من  وجعلهم  �سف�فهم،  يف  النا�ض  لك�سب 

ي�سلل�ن اجلهلة و�سعاف الإميان. 
وتزيني الباطل ه� ال�سبيل الذي كان ال�سيطان - ول يزال - 
ي�سلكه لإ�سالل العباد، فه� يظهر الباطل يف �س�رة احلق، واحلق يف 
ن له الباطل، وُيكرِّهه باحلق  �س�رة الباطل، ول يزال بالإن�سان ُيح�سِّ
حتى يندفع اإىل فعل املنكرات، ويعر�ض عن احلق، كما قال اللعني 
ُهْم  َنَّ َلُهْم ِف االأَْر�ِض َوالأْغِوَينَّ ا اأَْغَوْيَتِني الأَزيلِّ لرّب العزة : {َقاَل َربلِّ ِبَ

نَي})42( اأَْجَمِعنَي  اإِالَّ ِعَباَدَك ِمْنُهْم امْلُْخَل�سِ
يق�ل الإمام ابن القيم يف هذا ال�سدد: )ومن مكايده اأنه ي�سحر 
العقل دائمًا حتى يكيده، ول ي�سلم من �سحره اإل من �ساء اهلل، فيزين له 
الفعل الذي ي�رصه حتى يخيل اإليه اأّنه اأنفع الأ�سياء، وينفره من الفعل 
الذي ه� اأنفع الأ�سياء له حتى ُيخيل له اأّنه ي�رصه. .. فه� الذي �سحر 
املت�سعبة،  والآراء  املختلفة  الأه�اء  يف  اأربابها  األقى  حتى  العق�ل 
و�سلك بهم من �سبل ال�سالل كل م�سلك، واألقاهم من املهالك يف مهلك 

بعد مهلك(.)43( 
من التزيني ت�سمية االأفكار الباطلة باأ�سماء ح�سنة:

ي�سّمي  اأن  الباطل  وتزيينه  بالإن�سان  ال�سيطان  تغرير  ومن 
الأم�ر املحرمة، التي هي مع�سية هلل، باأ�سماء حمببة للنف��ض خداعًا 
لالإن�سان وتزويراً للحقيقة، كما �سّمى ال�سجرة املحرمة ب�سجرة اخللد، 
ْلِد  َك َعَلى �َسَجَرِة اْلُ كي يزين لآدم الأكل منها: {َقاَل َيا اآَدُم َهْل اأَُدلُّ

َوُمْلٍك ال َيْبَلى})44(
الأم�ر  ت�سمية  اأتباعه  ورث  )ومنه  القيم:  ابن  الإمام  يق�ل 
اخلمر:  ف�سم�ا  م�سمياتها،  النف��ض  حتب  التي  بالأ�سماء  املحرمة 
الربا  و�سم�ا  الراحة،  بلقمة   - املي�رص   - اأخاها  و�سم�ا  الأفراح،  اأم 
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باملعاملة، و�سم�ا املك��ض باحلق�ق ال�سلطانية(.)45(
واأهل الت�سليل الفكري على درب ال�سيطان ي�سريون، فقد بنّي 
قال  كما  الباطل،  للنا�ض  يزين�ن  الباطل  اأهل  اأن  وتعاىل  �سبحانه 
ُنوا َلُهْم َما َبنْيَ اأَْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم  �ْسَنا َلُهْم ُقَرَناَء َفَزيَّ تعاىل: {َوَقيَّ
ُهْم  نلِّ َواالإِن�ِض اإِنَّ َوَحقَّ َعَلْيِهْم اْلَقْوُل ِف اأَُمٍ َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِهْم ِمْن اْلِ

َكاُنوا َخا�ِصِيَن})46(
الباطل  يزين�ن  زمان  كل  يف  الباطل  اأهل  ا�ستمر  وهكذا 
ويزخرف�نه وي�س�ه�ن احلق وينفرون منه، وها نحن يف هذا الزمان 
ن�ساهد ون�سمع ونقراأ من تزيني الباطل والدع�ة اإليه، وت�س�يه احلق 
والتنفري منه ما مل ُي�ساهد وُي�سمع وُيقراأ مثله يف الأزمان املا�سية، 

ب�سبب ال��سائل الكثرية التي اأتيحت يف هذا الع�رص.
اأفكارهم التي ي�سطادون بها عق�ل  فاليه�د زين�ا كثرياً من 
النا�ض، والن�سارى زين�ا كذلك من ال�ساللت التي ل تقبلها العق�ل 
يف  الب�رص  ماليني  فاتبعها  وثنيتهم  زين�ا  وال�ثني�ن  ال�سليمة، 
واتبعه  للفطرة،  خمالفته  مع  اإحلادهم  زين�ا  وامللحدون  الأر�ض، 
كثري من النا�ض، وهكذا. .. ومل يبق �ساحب فكر باطل يف الأر�ض اإل 
زينه، بكل و�سيلة من ال��سائل املتاحة لهم، ودع�ا اإليه، واأوجدوا له 

اأن�ساراً، يكرثون �س�اده �سد احلق واأهله.

املبحث الثالث

) آثار التضليل الفكري وسبل مواجهته يف ضوء القرآن والسنة (

املطلب األول : آثار التضليل الفكري.
اأوالً : اإ�سعاف العقيدة االإ�سالمية ف نفو�ض امل�سلمني. 

الإ�سالمية  العقيدة  اإ�سعاف  الفكري  الت�سليل  اآثار  اأبرز  من 
الت�سليل  فاأرباب  الت�سليل،  هذا  �سباك  يف  وقع�ا  ممن  كثري  لدى 
بها  الثقة  ال�سحيحة، وزعزعة  العقيدة  بالت�سكيك يف  قام�ا  الفكري 
اإىل ان�رصاف  اأدى  الأ�سباب والطرق امللت�ية اخلبيثة، ما  ، مبختلف 
كثري من النا�ض وعزوفهم عنها، وهم يعلم�ن اأن العقيدة الإ�سالمية 
ال�سحيحة هي اأق�ى �سالح �سدهم، فحاول�ا طم�َسها، وو�سع احل�اجز 
بينها وبني امل�سلمني، وتلك اأمنية ي�سعي اأعداء الإ�سالم اإىل حتقيقها 
منذ اأن ف�سل�ا يف الغزو الع�سكري، وقرروا التح�ل اإىل الغزو الفكري، 
فكثري من اأعداء الإ�سالم يرون اأن العقيدة الإ�سالمية هي العدو الأكب 

للح�سارة والعلم واحلرية.
ولقد اأثرت هذه الآراء املنحرفة كثرياً يف عق�ل العلمانيني من 
اأبناء امل�سلمني، بل بع�ض من ادعى العلم ال�رصعي وافقهم على كثري 

منها ! 
والعقيدة الإ�سالمية هي الأ�سا�ض املتني الذي ي�سيد عليه البناء 
كان  هنا  ومن  الأعداء،  خمططات  وجه  يف  �ساخمًا  �رصحًا  في�سري 
حمالت  اأ�سفرت  وبالفعل  لإ�سعافها،  العقيدة  مع  امل�سلِّل�ن  تعامل 
الت�سليل الفكري عن اآثار خطرية اأ�سابت قل�ب وعق�ل اأفراد املجتمع 

امل�سلم. ومن اأهم و�سائل امل�سلِّلني يف ذلك ما ياأتي :
 ترويج النظريات االإحلادية. . 1

النظريات امل�سلِّلة، والتي  اأعداء الإ�سالم يف بث  اأن جنح  بعد 
با�سم  الربانية،  الأديان  بها  جاءت  التي  والأ�س�ض  املبادئ  تنق�ض 
النظريات  تلك  اأمثال  ومن  التقدم،  �سعار  وحتت  العاملية،  احلرية 

)نظرية )دارون()47( يف )الن�س�ء والرتقاء(: والتي يدر�سها الطالب 
اأو يرد عليها من  اأنها حقيقة علمية ول ي�سحبها ما ينق�سها  على 
والتي  الجتماع(:  علم  )يف  دوركامي)48(  ونظرية  الإ�سالم،  مبادئ 
واآراء  املجتمع،  �سنع  من  هي  والقيم  والأخالق  الأديان  اأن  تزعم 
نيت�سه)49(: الزاعمة باأن الإله من اخرتاع الب�رص ؛ ليغط�ا ما لديهم من 
�سعف، واأنه لبد للم�ؤمنني باحل�ض الأر�سي من اأن يه�وا مبعاولهم 
التي ت�سجع على  الألفاظ  اإىل ذلك �سي�ع  الفكرة، وي�ساف  على تلك 
الإحلاد : كالطبيعة َخلقت، وال�سدفة اأوجدت، واملادة ل تفنى، واإىل 
جانب ذلك يتم تف�سري الظ�اهر الك�نية كالزلزل والباكني ونح�ها 
واملذاهب  النظريات  من  ذلك  غري  اإىل  بحتة،  مادية  بتف�سريات 
يبني  ما  ي�سحبها  اأن  دون  الدرا�سة  مناهج  غزت  التي  والأفكار 
خطاأها بل تعر�ض وكاأنها حقائق علمية ل يتطرق اإليها ال�سك، ول 

يعرتيها اخلطاأ(.)50(
ال�ساعدة على مدارج  الأجيال  الإ�سالم بتغذية  اأعداء  لقد قام 
تروج  التي  وال�سحف،  والأن�سطة  والبامج  الكتب  من  ب�سيل  العلم 
ملبادئهم واأفكارهم ونظرياتهم امل�سلِّلة، حتى اأف�سدوا عق�ل الأجيال 
اأو  النا�سئة، و�سجع�ها على النحالل والتحرر من كل �سابط ديني 

اأخالقي اأو اجتماعي.
الدعوة اإىل حرية العقيدة. . 2

النفالت  للنا�ض على  وت�سجيع  باطل،  به  يراد  ق�ل حق  وه� 
من ربقة العقيدة، وعقال الدين الإ�سالمي، خا�سة اأن اأعداء الإ�سالم 
يجتهدون يف ت�سكيك امل�سلمني يف دينهم عن طريق النقد احلر، وُيعد 
مقارنة  ليعقدوا  الدين،  اأعداء  منها  ت�سلل  ثغرة  الأديان  مقارنة  علم 
جائرة ومغل�طة بني الدين الإ�سالمي املحف�ظ بحفظ اهلل له، وبني 
اإىل  ي�ؤدي  مما  التحريف،  اأ�سابهما  اللتني  وامل�سيحية  اليه�دية 

زعزعة عقيدة الإ�سالم يف عق�ل �سعاف النف��ض.
و�سف تعاليم الدين باأنها عادات وتقاليد. . 3

الإن�سان  حتمل  قدا�سة  لها  الدينية  التعاليم  اأن  املعروف  من 
فاإنه  والتقاليد  العادات  اأما  عنها،  التخلي  وعدم  ال�ستم�ساك  على 

بالإقناع ي�سهل اإبعاد النا�ض عنها، واإن �ساروا عليها مئات ال�سنني.
اأعداء الإ�سالم و�سائل الإعالم يف التعبري  ولذلك فقد ا�ستخدم 
تفقد  حتى  جمتمع  وثقافة  وتقاليد  عادات  باأنها  الدين  تعاليم  عن 
رويدا،  رويدا  عنها  التخلي  ي�سهل  وبالتايل  النف��ض،  يف  مكانتها 

فيحارب�ن العقيدة الإ�سالمية، لينهار الأ�سا�ض فينهار البناء.
احلط من كرامة علماء الدين االإ�سالمي. . 4

الإ�سالمي،  الدين  علماء  كرامة  باحلط من  الإ�سالم  اأعداء  قام 
 : ال�سابع ع�رص  ويظهر هذا من ق�ل حكماء �سهي�ن يف البوت�ك�ل 
)وقد عنينا عناية عظيمة باحلط من كرامة رجال الدين من الأمميني 
)غري اليه�د( يف اأعني النا�ض، وبذلك جنحنا يف الإ�رصار بر�سالتهم 
واإن نف�ذ رجال  اأن تك�ن عقبة كئ�داً يف طريقنا،  التي كان ميكن 
الدين  رجال  �سنق�رص   .. في�ما.  ي�ما  ليت�ساءل  النا�ض  على  الدين 
وتعاليمهم له على جانب �سغري جداً من احلياة، و�سيك�ن تاأثريهم 
مناق�ض  اأثر  لها  �سيك�ن  تعاليمهم  اأن  حتى  النا�ض  يف  �سيئًا  وبياًل 

لالأثر الذي جرت العادة باأن يك�ن لها(.)51(
الت�سليل  اأرباب  الإ�سالم من  اأعداء  نف�سه يحر�ض  ال�قت  ويف 
الر�سل  قيمة  باحلط من  يق�م�ن  الذين  ال�سفهاء  تكرمي  الفكري على 
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العاملية  اجل�ائز  ومنحهم  نف�سها!!!  الإلهية  الذات  بل  والأنبياء، 
والدفاع عنهم �سد كل ما يهددهم من الأخطار.

انح�سار الدين ف العبادة بعناها املحدود. . 5
الغربية،  املجتمعات  يف  العلمانية)52(  النزعة  ظهرت  لقد 
�سمريه  حملها  وربه،  الإن�سان  بني  عالقة  الغربي  نظر  يف  فالدين 
الذي بني جنبيه، فاإن خرج فال يج�ز له اأن يتجاوز جدران املعبد اأو 
الكني�سة، ولي�ض من �ساأنه اأن ي�جه احلياة بالت�رصيع والإلزام وفر�ض 

تعاليمه واأحكامه على امل�ؤ�س�سات التي حتكم املجتمع. 
العلمانية  ودعاة  الفكر  غزاة  للدين عمل  ال�سيق  املفه�م  هذا 
اإدارة  اإىل العامل الإ�سالمي يف حماولة لإق�ساء الدين عن  على نقله 

احلياة تدريجيا.
اأخذ  دينهم،  عن  امل�سلمني  من  غفلة  ويف  الزمن،  مرور  ومع 
على  يقت�رص  الذي  املحدود  مبعناها  العبادة  يف  ينح�رص  الدين 
ى كعادة م�روثة  ال�سعائر التعبدية التي فقدت روحها، واأ�سبحت ت�ؤدَّ
لي�ض لها من اأثر يف حياة ممار�سيها، اللهم اإل ما ت�ستغرقه من زمن 

لأدائها.
ثانياً : انت�سار الف�ساد واالنحالل اللقي. 

اهتم الإ�سالم بالأخالق ملا لها من دور عظيم يف بناء الأمة، 
واأهمية كبى يف حتقيق الرتابط الجتماعي، وحتقيق ال�حدة والق�ة 

يف املجتمعات الإ�سالمية.
اأخالق  لإف�ساد  �سخمة  جه�داً  الإ�سالم  اأعداء  كرَّ�ض  وقد 
من  اأوت�ا  ما  بكل  والفردي  الجتماعي  �سل�كهم  واإف�ساد  امل�سلمني، 
الأ�سا�سية،  مبنابعها  وتالعب�ا  مادية،  وو�سائل  ودهاء،  وحيلة  مكر 
والأ�سالة  بالق�ة  متدها  التي  الرا�سخة،  الإ�سالمية  العقيدة  وهي 
والثبات، وقد ت��سل�ا اإىل كثري مما اأرادوا، حينما بلغ�ا اإىل العبث يف 

جذور الأخالق الإ�سالمية العظيمة.
طرائق اإ�ساعة الف�ساد واالنحالل اللقي:

والنحالل  الف�ساد  لإ�ساعة  مهمني  طريقني  الأعداء  �سلك 
الأ�ستاذ/  ذكرهما  الطريقان  هذان  امل�سلمني،  ديار  يف  اخللقي 
)وقد  قائاًل:  الثالثة(  املكر  )اأجنحة  كتابه  امليداين يف  الرحمن  عبد 
�سلك�ا لتحقيق هذا الهدف طريقني: الطريق الأول: الت�سليل الفكري 
والعبث باملفاهيم واحلقائق اخللقية، الطريق الثاين: ال�ستدراج اإىل 
الفا�سدة،  البيئات  يف  الغم�ض   : �س�ره  واأخطر  ال�سل�كي،  النحراف 
واإيجاد املناخات املف�سدة امل�سلة، التي ت�رصي فيها العدوى �رصيان 

النار يف اله�سيم()53( 
الف�ساد  لن�رص  الأعداء  �سلكه  الذي  الأول  الطريق  عن  اأما 
والنحالل اخللقي يف املجتمعات الإ�سالمية وه�: الت�سليل الفكري 
- وه� م��س�ع هذا البحث - اإذ العبث باملفاهيم واحلقائق اخللقية، 
ف��سع العدو خططًا ماكرة لتن�سئة الأجيال تن�سئة معادية لالإ�سالم 
عقيدة وعماًل، وقد مت تنفيذ هذا اخلطط املاكر من خالل ال�سيطرة على 
ل�سلخهم  امل�سلمني  والثقافة، وت�جيهها يف بالد  والتعليم،  الإعالم، 
الفل�سفية الأخالقية  النظريات  الإ�سالمية، وكذلك بن�رص  من ه�يتهم 

املنحرفة عن ال�رصائع الربانية. 
ومن اأجل هذا يتبنى الأعداء نظريات فرويد)54( ودارون التي 
التي  الهدامة،  الفل�سفية  النظريات  تلك  والف�سيلة،  الأخالق  حتارب 

الأعداء  امل�سلمني، وعمل  اأخالق  لهدم  الأعداء،  وا�ستخدمها  ا�ستغلها 
على ترويجها يف بالد امل�سلمني، حتت م�سمى )العلم( اأو )علم النف�ض( 
اأو غري ذلك من امل�سميات الباقة اخلداعة، والتي انخدع بها كرث من 

اأبناء هذه الأمة
على  للق�ساء  الأعداء  �سلكه  الذي  الثاين  الطريق  عن  اأما 
الأخالق والقيم والف�سائل الإ�سالمية وه�: )ال�ستدراج اإىل النحراف 

ال�سل�كي( وذلك عن طريق الغم�ض يف املجتمعات الفا�سدة.
)وقد عرفت كتائب الأعداء هذه الطبيعة النف�سية عند الإن�سان، 
ف��سعت يف منهاج عملها اأن ت�سلك طريق غم�ض امل�سلمني يف بيئات 
فا�سدة منحلة خلقيًا، ت�سدرها اإليهم من خارج بالدهم، اأو ت�ست�ردهم 
اإليها، ويف كال الأمرين تتهياأ اأكرث الظروف املالئمة لإف�ساد الأجيال 
من اأبناء امل�سلمني اإف�ساداً عمليًا، عن طريق الغم�ض يف املجتمعات 

امل�ب�ءة بجراثيم الف�ساد اخللقي وال�سل�كي(.)55(
ول يزال يتدرج امل�سلم يف الف�ساد خط�ة خط�ة، ب�سبب انغما�سه 
اأن  اأن ي�ستقر يف نف�سه  يف تلك البيئة الفا�سدة، حتى ي�سل به الأمر 
هذا كله من مظاهر التقدم والرقى، بل اإنه �رصورة من �رصوراته، ثم 
تك�ن الطامة الكبى وه� اأن ي�سبح هذا امل�سلم بعد ع�دته اإىل بلده 
التي  ال�رصق  اأو  الغرب  طريقة  على  والتح�رص  والرقى  للتقدم  داعية 

عا�ض فيها، وانغم�ض بداخلها، وتربى على اأفكارها. 
جي��ض  من  اأخطر  جي��سًا  بالدنا  اإىل  الغربي�ن  واأدخل 
اأف�اج املمثلني واملمثالت واأمثالهما من  الع�سكري، وهي  الحتالل 
الختالط  طريق  عن  الإف�ساد  بعمليات  لتق�م  والراق�سات،  البغايا 
وزينتها  احلياة  مظاهر  ببهرج  عليهم  والتاأثري  والبنات،  بالبنني 
ولذاتها وباملبتكرات من النظريات والأفكار، ومن الأزياء والفن�ن 

التي ت�سته�ي النف��ض، ويغريها باملحاكاة والتقليد.)56( 
ث�ب  واألب�س�ه  والفج�ر  الفح�ض  ث�ب  كله  ذلك  وقد خلع�ا عن 
العلم والفن زوراً وبهتانًا وت�سلياًل، وبهذا اجلهد امل�ستمر من الأعداء 
ا�ستطاع�ا اأن يخلق�ا بيئة فا�سدة ومناخًا منحاًل يعي�ض فيه امل�سلم�ن 

فيتاأثرون به ويغري من اأخالقهم. 
ثالثاً : الغلو والتطرف الديني. 

من  ميار�ض  الذي  الفكري  الت�سليل  اآثار  اأهم  من  الأثر  وهذا 
الإ�سالم،  على  املح�س�بة  اجلماعات  ومن  الإ�سالمية،  البالد  داخل 
ي�ستم�سك�ن بها  التي  املفاهيم  �سديداً، ولكن  له تع�سبًا  ويتع�سب�ن 
ي�سهد  ول  �سيء،  يف  الإ�سالم  من  ولي�ست  مغل�طة،  فا�سدة  مفاهيم 
ل�سحتها نقل ول عقل، بل قد ت�سهد امل�سادر بعك�سها، وه�ؤلء ميثل�ن 

فريق ال�سد والتنفري من الإ�سالم.
والغل� �رصعًا ه�: )الإفراط وجماوزة احلد ال�رصعي يف اأمر من 

اأم�ر الدين(.)57(
ولقد نهى اهلل تعاىل يف اآيات متعددة عن الغل�، فقال تعاىل: 
َقّ  اإِاَلّ احْلَ  ِ اأَْهَل اْلِكَتاِب ال َتْغلُوا ِف ِديِنُكْم َوال َتُقوُلوا َعَلى الَلّ { َيا 
َمْرَيَ  اإِىَل  اأَْلَقاَها  َوَكِلَمُتُه   ِ الَلّ َر�ُسوُل  َمْرَيَ  اْبُن  ِعي�َسى  امْلَ�ِسيُح  َا  اإَِنّ

َوُروٌح ِمْنُه })58( 
ِقّ  وقال تعاىل: {ُقْل َيا اأَْهَل اْلِكَتاِب ال َتْغلُوا ِف ِديِنُكْم َغرْيَ احْلَ
لُّوا َعْن �َسَواِء  لُّوا َكِثريًا َو�سَ لُّوا ِمْن َقْبُل َواأَ�سَ َوال َتَتِّبُعوا اأَْهَواَء َقْوٍم َقْد �سَ

ِبيِل})59( ال�َسّ
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ر النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- من الغل� يف اأحاديث  كما حَذّ
َيةيِ َقاَل:  ي اْلَعاليِ كثرية ؛ منها ما رواه الإمام الن�سائي يف �سننه عن اأَبيِ
َقاَل اْبُن َعَبّا�ض- ر�سي اهلل عنهما- : َقاَل يل َر�ُس�ُل اهلل -�سلى اهلل 
هيِ : َهاتيِ اْلُقْط يل، َفَلَقْطُت  َلتيِ عليه و�سلم- )َغَداَة اْلَعَقَبةيِ َوُهَ� َعَلى َراحيِ
ْمَثاليِ  اأَ هيِ َقاَل : بيِ ْعُتُهَنّ يفيِ َيديِ ا َو�سَ ، َفَلَمّ ْذفيِ ى اخْلَ َياٍت؛ ُهَنّ َح�سَ َلُه َح�سَ
ا اأَْهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكُم اْلُغُلُ�ّ يف  َ اُكْم َواْلُغُلَ�ّ يف الديِّينيِ َفاإيِمَنّ ، َواإيَِيّ َه�ؤَُلءيِ

 )60(.) الديِّينيِ
ُع�َن(، َقاَلَها  َتَنطيِّ وقال النبي-�سلى اهلل عليه و�سلم- : )َهَلَك امْلُ

َثاَلًثا (.)61( 

بواعث الغلو والتطرف:

للغلو اأ�سباب كثرية منها:
اأوالً � الهل: ♦

واجلهل �رص وبلية ؛ لأنه يح�ل بني املرء وبني ال�ست�سالم هلل 
والنقياد له واإقامة دينه على ال�جه الذي اأراده تعاىل.

فالإن�سان اجلاهل قد يرتك ما اأوجبه اهلل، اأو ياأتي ما حَرّم اهلل، 
ولذلك كان اجلهل اأ�سل ال�رص كَلّه.

و�سَنّة  اهلل  بكتاب  العلم  اإل  و�رصوره  اجلهل  غائلة  يدفع  ول 
ر�س�له -�سلى اهلل عليه و�سلم- ولذا قال اأهل العلم : )ب�ج�ب تعلم 

ما يت�قف عليه دين الإن�سان(.)62( 
قال الإمام مالك بن اأن�ض: )اإن اأق�امًا ابتغ�ا العبادة واأ�ساع�ا 
باأ�سيافهم،  و�سلم-  عليه  اهلل  حممد-�سلى  اأمة  على  فخرج�ا  العلم، 

ول� ابتغ�ا العلم حلجزهم عن ذلك(.)63( 
�رصيعته،  ومقا�سد  وجّل،  عّز  اهلل  بدين  الغالة  جلهل  ونتيجة 
الكتاب وال�سَنّة، وترك�ا املحكم منها،  اتبع�ا املت�سابه من ن�س��ض 
ماآلت  اإىل  ينظروا  ومل  �س�اها،  ما  وترك�ا  الأدلة،  ببع�ض  واأخذوا 
اأفعالهم كما ه� مقت�سى الأدلة ال�رصعية، واأعظم من ذلك اأن اأ�سبح 
بع�ض ه�ؤلء اجلهال روؤ�ساء، يق�ل�ن يف دين اهلل بغري علم، ف�سُلّ�ا 
فيما  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  الر�س�ل  ق�ل  فيهم  و�سدق  واأ�سُلّ�ا، 
اأخرج الإمام البخاري عن عبديِ اهلليِ بنيِ عمرو بن العا�ض- ر�سي اهلل 
عنهما- قال: �َسمعُت ر�س�َل اهلليِ -�سلى اهلل عليه و�سلم- يق�ل: )اإَنّ 
لَم  العيِ َيقبيِ�ُض  ولكْن   ، باديِ العيِ من  ُعُه  َينتزيِ اًعا  انتزيِ لَم  العيِ َيقبيِ�ُض  ل  اهلَل 
اًل  ُجَهّ و�ًسا  ُروؤُ النا�ُض  اتخَذ  عامًلا  ُيبقيِ  مل  اإيِذا  حتى   ، الُعلماءيِ بَقب�ض 

ُلّ�ا(.)64(  ف�ُسئل�ا فاأْفَت�ا بغري علميِ ف�سُلّ�ا واأ�سَ
ورمبا �سلك ال�سباب هذا امل�سلك عندما راأوا تق�سرياً وانحرافًا 
العلماء  قائمة  على  ح�سب�ا  الذين  العلماء  بع�ض  من  لله�ى  ومياًل 
وما هم بذلك، ومل يكتف ه�ؤلء ال�سباب بالإعرا�ض عن هذا ال�سنف 
اأدعياء العلم، بل �سحب�ا هذا احلكم على معظم العلماء الذين ل  من 
يقتنع�ن بفكر ه�ؤلء ال�سباب ومنهجهم، وهذا ه� مكمن الداء، وهذه 
هي العلة التي تتبعها كل العلل، فالإعرا�ض عن العلماء وعدم الأخذ 
منهم �سبُب كثري من امل�سائب والباليا، فقد اأدى ذلك اإىل جل�ء ه�ؤلء 
ال�سباب اإىل الكتب للتفقه منها مبا�رصة دون مر�سد اأو م�جه، ودون 
النحراف يف  فكان  �سيئًا،  والجتهاد  البحث  اأدوات  اأن ميتلك�ا من 

الفكر والراأي. 
ثانياً � اتباع الهوى.  ♦

واتباع اله�ى ل ياأتي بخري، لأنه ي�سد عن احلق، ولذلك كان 
يقع  الدين  ف�ساد  لأن  الدين؛  ف�سد  وبه  بالء،  كل  اأ�سل  اله�ى  اتباع 

بالعتقاد بالباطل، اأو العمل بخالف احلق.
فاآراوؤه  له�اه؛  تبعا  الإن�سان  يجعل  اأنه  اله�ى  اآفات  من  اإن 
العملية، تبع له�اه، فدخل حتت  الفقهية، وم�اقفه  العلمية، وفتاواه 
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم  َلُّه الَلّ َخَذ اإَِلَهُه َهَواُه َواأَ�سَ ق�له تعاىل: {اأََفَراأَْيَت َمِن اَتّ
 ِ َعَلى �َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َب�َصِِه ِغ�َساَوًة َفَمن َيْهِديِه ِمن َبْعِد الَلّ
اأعداء لهم،  اأهل احلق  الأه�اء يتخذون  رُوَن})65( واأ�سحاب  َتَذَكّ اأََفاَل 
ولذلك فاإن من عادتهم مفارقة جماعة امل�سلمني، واعتزال جمال�سهم.

ثالثاً � تقدي العقل على ال�صع.  ♦
ولذلك  علمه،  يف  وعاجز  اإدراكه،  يف  قا�رص  العقل  اأن  معل�م 
َيُكوَن  ِلَئاَلّ  َوُمْنِذِريَن  ِيَن  ُمَب�ِصّ اأنزل اهلل الكتب، وبعث الر�سل {ُر�ُسالً 

ُ َعِزيزاً َحِكيماً})66(  ٌة َبْعَد الرُّ�ُسِل َوَكاَن الَلّ ِ ُحَجّ ِللَنّا�ِض َعَلى الَلّ
اإىل  فمن ا�ستغنى بعقله وا�ستند عليه بعيداً عن ال�حي، يجره 

ال�سالل. 
يقدم�ن  الذين  و�سلم-  عليه  اهلل  -�سلى  الر�س�ل  جعل  وقد 
الإمام  اأخرج  غريهم،  من  الدين  على  �رصراً  اأ�سد  ال�رصع  على  الراأي 
 : قال  عنه-  اهلل  -ر�سي  مالك  بن  ع�ف  عن  امل�ستدرك  يف  احلاكم 
قال ر�س�ل اهلل -�سلى اهلل عليه و�سلم- : )�ستفرتق اأمتي على ب�سع 
و�سبعني فرقة، اأعظمها فرقة ق�م يقي�س�ن الأم�ر براأيهم فيحرم�ن 

احلالل ويحلل�ن احلرام(.)67( 
واأ�سحاب الغل� يق�ل�ن يف دين اهلل بالظن والباطل، واآراوؤهم 
خمالفة للن�ض، فال غرو – اإذن- اأن نراهم وهم يكفِّرون امل�سلمني، 
بالد  الإ�سالم  بالد  ويجعل�ن  دليل،  بغري  امللة  من  ويخرج�نهم 
الأعرا�ض امل�س�نة،  الدماء املع�س�مة، ويهتك�ن  كفر، وي�ستبيح�ن 
ويهلك�ن الأم�ال املحرتمة ؛ لأنهم ا�ستغن�ا بعق�لهم عن ن�ر ال�حي 

وقدم�ها عليه. 
رابًعا � التقليد والتع�سب. ♦

التقليد ه�: )قب�ل الق�ل من غري دليل، والتقليد جائز للعامي 
بالنظر  اإل  ُيعلم  ل  فيما  ال�رصعية  الأحكام  طرق  يعرف  ل  الذي 

وال�ستدلل من تلك الأحكام(.)68(
الأق�ال،  الق�ل على غريه من  )تقدمي ذلك  التع�سب، فه�:  اأما 

واتخاذه حجة ملزمة ل جت�ز خمالفتها()69(
التع�سب  ب�سبب  واأحزابًا؛  �سيعًا  وغدوا  امل�سلم�ن،  تفَرّق  لقد 
املقيت؛ وبع�ض تلك الفرق يتقرب�ن اإىل اهلل بلعن ال�سحابة -ر�س�ان 

اهلل عليهم-وتكفري امل�سلمني، وا�ستحالل دمائهم.
من  اإليه  ينت�سب�ن  مبا  النا�ض  ُعرف  احلا�رص  ع�رصنا  ويف 
اأختها، وكل حزب يتباأ  اأحزاب وجماعات، وغدت كل جماعة تلعن 
من الآخر، بل غدت بع�ض الأحزاب واجلماعات ع�نًا لأعداء الإ�سالم، 

وب�قًا لهم يف بالد امل�سلمني، وو�سيلة لنفاذ العدو اإىل اأر�سهم.
فمن اأبرز معامل الغل� يف الع�رص احلديث التع�سب للراأي وعدم 
البع�ض  واإنكارها وت�سفيهها، وقد يتجاوز  الآخرين  باآراء  العرتاف 
هذا احلد اإىل رمي الآخرين املخالفني له يف الراأي بال�سالل والزيغ. 

خام�ًسا � خمالطة اأهل الغلو وقراءُة كتبهم.  ♦
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على  وي�ستدل�ن  للدين،  ال�سحيح  الفهم  يدَّع�ن  الغل�  فاأهل 
من  ُيفنَت  وقد  الأمة،  واإجماع  بل  وال�سَنّة،  الكتاب  من  بالأدلة  ذلك 
م�سلكهم،  وي�سلك  منهجهم،  �سحة  فيعتقد  يق�ل�ن؛  مبا  يجال�سهم 

ويتبع طريقتهم.
وبع�سهم -وبخا�سة اأ�سحاب الغل� العتقادي -يعتقدون كفر 
من مل يَر راأيهم؛ وبالتايل اإباحة دمه، وزوال الع�سمة عن ماله، فاإذا 
جال�سهم الإن�سان رمبا اأوقع�ه يف مثل هذا املعتقد الفا�سد، واأ�سبح 

�سيفًا م�سلتًا على رقاب امل�سلمني، ومفرًقا جلماعتهم.
يجال�س�نهم  من  املنحرفة  باأفكارهم  ي�سلِّل�ن  فه�ؤلء 
احلق،  على  اأنهم  ويظن�ا  املحذور  يف  يقع�ا  حتى  وي�ساحب�نهم، 
كذلك ي�سلِّل�ن مبا يكتب�ن، والكتب م�ست�دع الأفكار واملذاهب، وما 
ا يعتقده م�ؤلف�ها، واأفكار اأهل الغل�  فيها من حق اأو باطل تعبرٌي عَمّ
فيما  مبث�ثة  يكتب�ن،  فيما  م�سّطرة  ومق�لتهم  ومذاهبهم  و�ُسبههم 
ي�ؤلف�ن، فاإذا قراأها َمن ل َب�رَصَ له مبق�لتهم ُيخ�سى عليه اأن يقع يف 

قلبه منها، وت�ؤثر يف فهمه.
ولقد ترتب على الغل� والتطرف الفكري الذي وقع فيه بع�ض 
من ُغرِّر بهم، فاعتنق�ا اأفكاراً عن طريق الت�سليل الفكري، واعتقدوا 
ال�قت  ويف  اأجلها،  من  وعادوا  وال�ا  بل  عنها،  ودافع�ا  �سحتها، 
والتطرف  الغل�  عاقبة  ب�س�ء  تنبئ  عظيمة،  مفا�سد  وقعت  احلا�رص 

الفكري؛ ومن تلك املفا�سد:
اأوالً : التكفري، ويظهر ذلك ف : �
تكفري املجتمعات الإ�سالمية.. 1
تكفري احلاكم بغري ما اأنزل اهلل باإطالق.. 2
التكفري باملع�سية.. 3
 احلكم على ديار امل�سلمني باأنها ديار كفر.. 4

الكتاب  من  الدليل  الغل�  اأهل  فيها  خالف  امل�سائل  هذه  وكل 
وال�سَنّة، ومنهج اأهل ال�سَنّة واجلماعة وطريقتهم.

ثانًيا : القتل والتفجري، ما ترتب عليه : �
واملعاهدين . 1 امل�سلمني  لقتل  �ساحًة  امل�سلمني  بالد  اتخاذ 

با�سم اجلهاد.
ظلمًا . 2 غر�سًا  واتخاذهم  الأمن  رجال  دماء  ا�ستباحة 

وعدوانًا.
اأم�ال . 3 واإتالف  العامة،  املن�ساآت  وتدمري  الأبرياء،  قتل 

امل�سلمني.
قل�ب . 4 يف  الرعب  واإثارة  والعباد،  البالد  باأمن  الإخالل 
النا�ض.
ت�س�يه �س�رة الإ�سالم و�سماحته، وال�سد عن دين اهلل.. 5
ن�رص الكراهية بني غري امل�سلمني لالإ�سالم واأهله.. 6
الإ�رصار بالأقليات امل�سلمة يف البالد غري الإ�سالمية.. 7
به . 8 يق�م  كان  التي  والإغاثية  الدع�ية  الأعمال  اإيقاف 

الدعاة وامل�سلح�ن يف كثري من بالد امل�سلمني، بل غري امل�سلمني.
اإثارة الكافرين �سد امل�سلمني، وجر املعركة معهم اإىل بالد . 9

الإ�سالم.

بالظه�ر، . 10 بهات  وال�ُسّ ال�سه�ات  لأ�سحاب  الفر�سة  اإتاحة 
وطعنهم يف دين اهلل، وعلماء الإ�سالم.

وبهذا يتبني: اأن الغل� اأو التطرف الديني، تارة يك�ن يف الدين 
وهذا منهي عنه، وتارة يك�ن يف حماربة الدين، وهذا تطرف مقابل، 
ومعل�م اأن هذين طرفا نقي�ض، والعالقة بينهما اأن كل واحد منهما 
يغذي �ساحبه، فالغل� يف حماربة الدين ُينتيِج غل�اً يف الدين وتنطعًا 

فيه وكذا العك�ض. 
الإ�سالم  واأمة  عنه،  واجلايف  فيه  الغايل  بني  و�سط  اهلل  ودين 
احلقيقة،  على  بالدين  متم�سكني  لي�س�ا  والغالة  الأمم،  بني  و�سط 
ويقابلهم من اأعر�ض عن الدين بل وحاربه، فهذا تطرف يف اجلفاء 
اأو  امل�سلح،  اأو  الفكري  الإرهاب  اأن�اع من  ينتج منه  الدين، وقد  عن 
يك�ن ه� �سببًا يف من� الإرهاب كرد فعل لهذا النهج اخلاطئ ال�سال.

املطلب الثاني
�سبل مواجهة الت�سليل الفكري ف الع�ص احلديث ف �سوء 

القراآن وال�سنة
اأعداوؤه،  لقد ت�سدى الإ�سالم لل�ساللت الفكـرية التي يروجها 
وف�سح القراآن الكرمي زيف العقائد ال�سالة ببيان وا�سٍح ل يدع �سبهة 
اإل ك�سفها، ول حجة اإل اأجـاب عنها، وَق�ضَّ علينا القراآن الكرمي اأح�ال 
امل�سلِّلني اأ�سحاب العقائد ال�سالة، وَبنيَّ �ساللت املذاهب الباطلة، 

ودح�ض حججها، وك�سف زيفها.
اأوالً: ذمُّ القراآن الكري الأرباب الت�سليل الفكري.  ♦

ني الت�سليل الفكري،  ةيِ ملمَتهيِ القراآن الكرمي َمليٌء بالآياتيِ الذامَّ
هم و�ُسع�بهم،  فقد َعاَب �سبحانه على بع�ضيِ اأهليِ الكتابيِ خمادعَة اأق�اميِ
نها، لتلَقى الرواَج والنت�ساَر  حينما يُد�ّس�ن يف �رصيعتيِهم ما َلي�َض ميِ
ق، وذلك حينما  ح امل�سفيِ هم، ولَيظَهروا لهم مبظَهريِ امل�سحِّ يف �سف�فيِ
يُّوَن ال َيْعَلُموَن اْلِكَتاَب اإِالَّ اأََماِنَّ َواإِْن ُهْم  قاَل اهلل َعنُهم: {َوِمْنُهْم اأُملِّ
اإِالَّ َيُظنُّوَن  َفَوْيٌل ِللَِّذيَن َيْكُتُبوَن اْلِكَتاَب ِباأَْيِديِهْم ُثمَّ َيُقوُلوَن َهَذا 
ا َكَتَبْت اأَْيِديِهْم َوَوْيٌل  ِ ِلَي�ْسرَتُوا ِبِه َثَمًنا َقِليالً َفَوْيٌل َلُهْم ِمَّ ِمْن ِعْنِد اللَّ

ا َيْك�ِسُبوَن})70(  َلُهْم ِمَّ
َيْلُووَن  َلَفِريًقا  ِمْنُهْم  {َواإِنَّ   : اآَخر  ٍع  َم��سيِ يف  تعاىل  َوَقاَل 
اأَْل�ِسَنَتُهْم ِباْلِكَتاِب ِلَتْح�َسُبوُه ِمْن اْلِكَتاِب َوَما ُهَو ِمْن اْلِكَتاِب َوَيُقوُلوَن 
ِ اْلَكِذَب َوُهْم  ِ َوَيُقوُلوَن َعَلى اللَّ ِ َوَما ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّ ُهَو ِمْن ِعْنِد اللَّ

َيْعَلُموَن})71( 
قَّ ِباْلَباِطِل  ن هذا الذم اأي�سًا ق�ُل اهلل َعنُهم : {َوال َتْلِب�ُسوا احْلَ وميِ
مَّ بَق�ليِه يف م��سٍع  د َهَذا الذَّ قَّ َواأَْنُتْم َتْعَلُموَن})72(، وُي�ؤكِّ َوَتْكُتُموا احْلَ
قَّ  احْلَ َوَتْكُتُموَن  ِباْلَباِطِل  قَّ  احْلَ َتْلِب�ُسوَن  ِلَ  اْلِكَتاِب  اأَْهَل  : {َيا  اآَخر 

َواأَْنُتْم َتْعَلُموَن})73(
ي  ُيرديِ الذي  داع،  واخليِ لبي�ُض  والتَّ واملراوغُة،  ي�ُض  دليِ التَّ اإّنه 
ها، اأو مي�ج فيها كَم�جيِ  ف�فيِ ندما يدبُّ يف �سُ باملجتمعاتيِ وُيهليِكها عيِ

. الَبحريِ
اأن  ومع  خط�رته،  مع  الفكري  الت�سليل  �سالح  اأن  واملالحظ 
اأنه  اإل  َبليِه،  قيِ الإ�سالم كانت من  التي دخلت يف  ال�سالل  اأن�اع  اأكرث 
الدين،  لي�سط�ا به على  الإ�سالم  اأعداء  ا�ستخدمه  �سالح �سعيف ه�ض 
امل�ازين،  وقلب  احلقائق،  وتزييف  بالباطل،  احلق  تلبي�ض  فحاول�ا 
مع  يتفق  ل  ما  واإخفاء  الدين،  من  جزء  واإظهار  الب�سطاء،  وخداع 
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ا �َسَياِطنَي االإِن�ِض  اأه�ائهم، قال تعاىل : {َوَكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكِلّ َنِبٍيّ َعُدًوّ
َك َما  ِنّ ُيوِحي َبْع�ُسُهْم اإِىَل َبْع�ٍض ُزْخرَُف اْلَقْوِل ُغرُوًرا َوَلْو �َساَء َرُبّ َواْلِ

َفَعلُوُه َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُون})74(
الق�َل  دقيقة  خفية  بطرق  بع�ض  اإىل  بع�سهم  ى  ُيلقيِ واملعنى: 
به  يخدع�ا  لكي  باطنه،  وقبح  ظاهره  ح�سن  الذي  املم�ه،  املزين 
اإىل  بع�سهم  وي�حي   .. الباطل.  اإىل  احلق  عن  وي�رصف�هم  ال�سعفاء 
بع�سهم زخرف الق�ل ليغروا به ال�سعفاء، ولتميل اإىل هذا الزخرف 
الباطل من الق�ل قل�ب الذين ل ي�ؤمن�ن بالآخرة، مل�افقته لأه�ائهم 

و�سه�اتهم(.)75( 
�سنة   ، الربانية  ال�سنن  من  ل�سنة  بيان  الكرمية  الآيات  ويف 
ال�رصاع بني احلق والباطل، حيث يزين اأعداء الأنبياء بع�سهم لبع�ض 
ما يدع�ن اإليه من الباط ، ويزخرف�ن له العبارات حتى يجعل�ه يف 
اأح�سن �س�رة، ليغرت به ال�سفهاء وينقاد له الأغبياء ، الذين ل يفهم�ن 
 ، املزخرفة  الألفاظ  تعجبهم  بل   ، املعاين  يفقه�ن  ول  احلقائق، 
ذمَّ  لذا  حقا،  والباطل  باطال  احلق  فيعتقدون  املم�هة،  والعبارات 
ه  بيِ ليخَدع  حياة  منهَج  والت�سليل  التلبي�ضيِ  من  جَعل  من  تعاىل  اهلل 
ه، قال تعاىل يف ذّم  ن�سيِ َج والب�سطاء من بني جيِ ذَّ ه ال�سُّ ه، ويخَدع بيِ ربَّ
اأَنُف�َسُهْم  اإِالَّ  َيْخَدُعوَن  َوَما  اآَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ  َ اللَّ امل�سلِّلني: {ُيَخاِدُعوَن 

َوَما َي�ْسُعرُوَن})76(
ثانياً: ال عذر ملن ينقاد للت�سليل الفكري.  ♦

بني  النار  يف  يدور  الذي  النقا�ض  عدة  اآيات  يف  القراآن  �سّ�ر 
الكباء  باأن  يعتذرون  وامل�ستكبين...فال�سعفاء  امل�ست�سعفني 
ح القراآن اأن هذا العتذار ل يعفي  اأغروهم. .. والكباء يتن�سل�ن، وو�سّ

امل�ست�سعفني من امل�س�ؤولية، واأنه ل يخفف عنهم العذاب.
ِنّ  َن اْلِ قال تعاىل : {َقاَل اْدُخلُوا ِف اأَُمٍ َقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكم ِمّ
اَرُكوا ِفيَها  َعَنْت اأُْخَتَها َحتَّى اإَذا ادَّ ٌة لَّ اِر ُكلََّما َدَخَلْت اأُمَّ َواالإن�ِض ِف النَّ
ْعًفا  لُّوَنا َفاآِتِهْم َعَذاًبا �سِ َنا َهوؤُالِء اأَ�سَ َجِميًعا َقاَلْت اأُْخَراُهْم الأُوالُهْم َربَّ

ْعٌف َوَلِكن الَّ َتْعَلُموَن})77(  اِر َقاَل ِلُكٍلّ �سِ َن النَّ ِمّ
َوال  اْلُقْراآِن  ِبَهَذا  وؤِْمَن  نُّ َلن  َكَفرُوا  ِذيَن  الَّ تعاىل: {َوَقاَل  وقال 
َيْرِجُع  ِهْم  َرِبّ ِعنَد  َمْوُقوُفوَن  امِلُوَن  الظَّ اإِذ  َتَرى  َوَلْو  َيَدْيِه  َبنْيَ  ِذي  ِبالَّ
ِذيَن ا�ْسُت�ْسِعُفوا ِللَِّذيَن ا�ْسَتْكَبُوا َلْوال  َبْع�ُسُهْم اإىَل َبْع�ٍض اْلَقْوَل َيُقوُل الَّ
ِذيَن ا�ْسَتْكَبُوا ِللَِّذيَن ا�ْسُت�ْسِعُفوا اأََنْحُن  ا ُموؤِْمِننَي  َقاَل الَّ اأَنُتْم َلُكنَّ
ِذيَن  ِرِمنَي  َوَقاَل الَّ ْ َدْدَناُكْم َعِن اْلُهَدى َبْعَد اإْذ َجاَءُكم َبْل ُكنُتم جمُّ �سَ
اأَن  َتاأُْمرُوَنَنا  اإْذ  َهاِر  َوالنَّ ْيِل  اللَّ َمْكرُ  َبْل  ا�ْسَتْكَبُوا  ِللَِّذيَن  ا�ْسُت�ْسِعُفوا 
ا َراأَُوا اْلَعَذاَب َوَجَعْلَنا  َداَمَة مَلَّ َعَل َلُه اأَنَداًدا َواأَ�َصُّوا النَّ ِ َوَنْ ْكُفَر ِباللَّ نَّ
ِذيَن َكَفرُوا َهْل ُيْجَزْوَن اإالَّ َما َكاُنوا َيْعَملُوَن})78(  االأَْغالَل ِف اأَْعَناِق الَّ
امل�ست�سعفني،  م�س�ؤولية  ت�س�ر  كثري،  الآيات  من  وغريها 
يق�م�ن  الذين  للم�ستكبين  املطلق  وخ�س�عهم  ت�سليمهم،  ومغبة 

بت�سليلهم.
حني  الفريقني  بني  امل�اجهة  م�قف  القراآن  ر  �س�َّ كما 
يت�اجه�ن، فيجابه امل�ست�سعف�ن امل�ستكبين مبكرهم الذي مل يكن 
ولتلبي�ض  للباطل،  وللتمكني  الهدى،  عن  لل�سد  لياًل  ول  نهاراً  يفرت 
الت�سليل  يف  وال�سلطان  النف�ذ  ول�ستخدام  باملنكر،  ولالأمر  احلق، 
ْيِل  اللَّ َمْكرُ  َبْل  ا�ْسَتْكَبُوا  ِللَِّذيَن  ا�ْسُت�ْسِعُفوا  ِذيَن  الَّ والإغ�اء: {َوَقاَل 

َعَل َلُه اأَْنَداداً} ِ َوَنْ َهاِر اإِْذ َتاأُْمرُوَنَنا اأَْن َنْكُفَر ِباللَّ َوالنَّ
واإذا كان املكر والت�سليل ميار�ض ليل نهار يف القدمي، بت�جيه 

التهم الباطلة للنبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- ومن معه من امل�ؤمنني، 
وب�سد النا�ض عن �سماع احلق، وغري ذلك من اأ�ساليب املكر والت�سليل، 
ففي الع�رص احلديث ما ميار�ض من ت�سليل ل ي�ساوي ما كان ميار�ض 
قدميًا، فه� ت�سليل يعمل ليل نهار، بال��سائل كافة والطاقات، ولكن 
املف�سدين  لأن  والنهار؛  الليل  فكره ملكر  يفتح  الذي  امل�سلم  يعذر  ل 
اإِْذ  َبْعَد  اْلُهَدى  َعِن  َدْدَناُكْم  �سَ {اأََنْحُن  بق�لهم:  �سريدون  امل�سلِّلني 

ِرِمنَي} َجاَءُكْم َبْل ُكْنُتْم جُمْ
، والتلبي�َساتيِ  ومن هنا َينهى الإ�سالم عن الأطروحاتيِ املزّوقةيِ
يك�َن  اأن  ي  ينَبغيِ اأنه  كما  الإ�سالمية،  يعة  ال�رصَّ تهمي�ضيِ  يف  قة  املنمَّ
اأن  الفكري  الّت�سليل  وزوابعيِ  الت�سليليِ  اأعا�سري  اأماَم  امل�سلم  م�قُف 
اأماَم هذه  الذين يق�ل�ن  لم  العيِ الّرا�سخني يف  َما امتَدَح اهلل به  يق�ل 
َنا  ا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربلِّ الفنتيِ امل�سلِّلة والت�سكيك ب�رصيعةيِ اهلل : { اآَمنَّ
َنا ال ُتِزْغ ُقلُوَبَنا َبْعَد اإِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب  اإِالَّ اأُْوُلوا االأَْلَباِب َربَّ رُ  كَّ َوَما َيذَّ

اُب })79(  َك اأَْنَت اْلَوهَّ َلَنا ِمْن َلُدْنَك َرْحَمًة اإِنَّ
ثالثاً: خطوات مواجهة الت�سليل الفكري.   ♦

مليء  طريق  ه�  بل  ممهداً،  �سهال ً لي�ض  امل�اجهة  طريق  اإن 
بالعقبات التي ر�سّخها حقٌد اأ�س�د يف اأزمان متطاولة، فلي�ض هناك 
عقباته  واجتياز  الطريق  هذا  يف  ال�سري  فاإما  امل�سلمني،  اأمام  خياٌر 
وحتمل �سعابه، حماولة لل��س�ل اإىل الغاية املن�س�دة، وهي ال�سيادة 
والريادة، واإما البقاء يف املحل، حتى تخرج ال�سباع من جنبات هذا 

الطريق فتلتهم كل من يقف يف طريقها ليذهب بال رجعة.
 - الإ�سالم  م�سادر  من  م�ستمدة  يف جملتها  امل�اجهة  و�ُسبل 
من  وم�ستخل�سة   - وال�سنة(  )القراآن  الأ�سيلني  امل�سدرين  �سيما  ل 
املجالت، وهي كفيلة  بها علماء خمل�س�ن يف جميع  قام  جتارب 
تخرج  اأن  �رصيطة  ل�سالكيه،  الطريق  متهيد  يف  ال  فعَّ بدور  تق�م  اأن 
اإىل حيز التطبيق مع نظائر لها من الت�س�رات واخلطط التي اجتهد 
ارها،  عثيِ من  الأمة  اإقالة  يف  منهم  م�ساهمة  اإعدادها،  يف  العلماء 

وتتمثل هذه املواجهة فيما يلي:
التخطيط املتقن والتح�سني ال�سامل :. 1

واأق�سد بالتخطيط هنا و�سع اخلطط والنظم، ويقابله الف��سى 
اأو  متقنًا  قا�رصاً،  اأو  كاماًل  التخطيط  يك�ن  وقد  فيها،  والرجتالية 
غري متقن، ومعركة امل�اجهة للت�سليل الفكري حتتاج اإىل التخطيط 
ع�ا�سم  اأعتى  يف  له  يُدبرَّ  لأنه  املحكم؛  والتنظيم  املتقن،  ال�اعي 
وتقارير عن  درا�سات  املبنية على  اخلطط  اأحكم  له  وت��سع  العامل، 
اأو  اخرتاقها  املراد  الإ�سالمي  العامل  بقاع  من  بقعة  وكل  بيئة،  كل 
اأو تنظيمًا فال اأقل  ت�سليلها فكريًا، واإذا مل نكن اأكرث منهم تخطيطًا 
ومالئمة  ومنظمة،  مدرو�سة  مقاومتنا  فتك�ن  مثلهم،  نك�ن  اأن  من 

لأح�ال من نبتغي حمايتهم.  
يك�ن  اأن  لبد  اأكله،  وي�ؤتي  وظيفته،  التخطيط  ي�ؤدي  )وحتى 
واأن يك�ن  ال�رصعية، فال يخالف حكمًا �رصعيًا،  بالأحكام  من�سبطًا 

مقتب�سًا من منهج القراآن وال�سنة النب�ية(.)80(
اإذن فمن الأ�س�ض الالزمة لنجاح امل�اجهة، اأن تك�ن جماعية 
الأقطار  فيها  فتتعاون  الإ�سالمي،  العامل  م�ست�ى  على  وعامة 
الر�سمية  وامل�ؤ�س�سات  كلها،  احلك�مات  وكذا  جميعًا،  الإ�سالمية 
�رصورة  مع  والبيت،  والأفراد،  والعلماء،  املجتمع،  يف  وال�سعبية 

تن�سيق اجله�د لتتكامل يف اأداء مهمتها.
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توزيع االأدوار بني املجتمعات واحلكومات:. 2
وحتى تك�ن امل�اجهة جمدية وفعالة ل بد من ت�زيع الأدوار، 
بحيث يعرف كل دوره وواجبه يف امل�اجهة، وو�سائل واأ�ساليب اأدائه 
والقيام به، ثم ينه�ض في�ؤدي ما ه� مطل�ب منه دون ك�سل اأو ت�اكل، 
بله.  ويعد نف�سه اأنه يقف على ثغرة من ثغ�ر الإ�سالم، فال ي�ؤتني من قيِ
ويف ال�سنة املطهرة اإ�سارة اإىل هذا املنهج يف حتمل امل�سئ�لية 
يِ  ُ َعْنُهَما: اأَنَّ َر�ُس�َل اهللَّ َي اهللَّ يِ ْبنيِ ُعَمَر، َر�سيِ وت�زيع الأدوار، فَعْن َعْبديِ اهللَّ
 ، هيِ تيِ يَّ لَّى اهلُل َعَلْيهيِ َو�َسلََّم، َقاَل: ) اأََل ُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْسُئ�ٌل َعْن َرعيِ �سَ
ُجُل َراٍع  ، َوالرَّ هيِ تيِ يَّ َفالإيَِماُم الَّذيِي َعَلى النَّا�ضيِ َراٍع َوُهَ� َم�ْسُئ�ٌل َعْن َرعيِ
َيٌة َعَلى اأَْهليِ َبْيتيِ  ، َوامَلْراأَُة َراعيِ هيِ تيِ يَّ ، َوُهَ� َم�ْسُئ�ٌل َعْن َرعيِ هيِ َعَلى اأَْهليِ َبْيتيِ
هيِ  ُجليِ َراٍع َعَلى َماليِ �َسيِّديِ َي َم�ْسُئ�َلٌة َعْنُهْم، َوَعْبُد الرَّ هيِ َوهيِ َها، َوَوَلديِ َزْوجيِ

)81(.) هيِ تيِ يَّ َوُهَ� َم�ْسُئ�ٌل َعْنُه، اأََل َفُكلُُّكْم َراٍع َوُكلُُّكْم َم�ْسُئ�ٌل َعْن َرعيِ
ويك�ن  اجله�د،  فيها  تتكامل  التي  اجلماعية،  وامل�اجهة 
ت�زيع الأدوار هنا على امل�ؤ�س�سات ذات التاأثري الفاعل يف امل�اجهة، 

والتي لها جدوى واأثر، لالنطالق اإىل مقاومة جمدية وفعالة.
دور املجتمعات امل�سلمة ف مقاومة الت�سليل الفكري.  �

للمجتمع الإ�سالمي دوره املهم يف مقاومة الت�سليل الفكري، 
و�رصف عق�ل اأبنائه عن التزييف والتلبي�ض الذي يعر�ض عليها ليل 

نهار، وياأتي دور املجتمع يف امل�اجهة عن طريق ما ياأتي:
أ حماية اأبناء املجتمع امل�سلم من روافد الت�سليل الفكري :	.

بحماية  امل�سلمة  الأ�رصة  كاهل  على  تقع  احلماية  وهذه   
الأبناء من خطر روافد الت�سليل الفكري، حيث ينبغي التنبه لأخطار 
الت�سليل،  يف  دورها  لها  التي  املدار�ض  تلك  الأجنبية،  املدار�ض 

فينبغي مقاطعتها مقاطعة تامة، 
مقروءة  املختلفة  الإعالم  و�سائل  من  الأبناء  حماية  كذلك 
الفكري  للت�سليل  الإ�سالم  اأعداء  �سخرها  والتي  ومرئية،  وم�سم�عة 
يف املجتمع امل�سلم، فينبغي حماية الطفل من املغريات التي حتيط 
واأهدافه،  الفكري  بالت�سليل  بتب�سريه  وذلك  منها،  وحت�سينه  به 
وخباياه اخلبيثة، وجذوره املتفرعة هنا وهناك منذ طف�لته الأوىل، 

حتى يدرك خط�رة امل�قف.
تقدي البدائل االإ�سالمية :	.أ

يف ال�قت الذي يحمي فيه املجتمع اأبناءه من روافد الت�سليل 
من  اإنه  حيث  الإ�سالمية،  للبدائل  املجتمع  تقدمي  من  لبد  الفكري 
ال�سعب حماية الأبناء من كل هذه الروافد اإل بتقدمي بدائل اإ�سالمية 
ذات كفاءة عالية يف طبع احلياة الأ�رصية بالطابع الإ�سالمي، ومن 
التي  الريا�سية  كالألعاب  املفيد،  بالنافع  الفراغ  وقت  ملء   : ذلك 
الإ�سالمية،  الأحاديث  و�سماع  لالإ�سالم،  خمالفات  على  حتت�ي  ل 
الجتماعية،  الروابط  ت�ثق  التي  املن�سبطة  العائلية  والزيارات 
الإ�سالم،  تاريخ  ملعرفة  الإ�سالمية  الأماكن  اإىل  الهادفة  والرحالت 
والطالع يف اإحدى املكتبات، ويُف�سل اأن ت��سع ن�اة ملكتبة اإ�سالمية 
يف البيت ت�سم كتبا مي�رصة واأ�سط�انات م�سجلة، يف املجالت كافة.

الرقابة والتوجيه : 	.أ
يف  بكليته  ال�الد  ينطلق  امل�سئ�لية  ا�ست�سعار  منطلق  فمن 
تع�يده  ويف  ومالحقته،  ت�جيهه  ويف  ومالحظته،  ال�لد  مراقبة 

وتاأديبه؛ لأنه اإذا غفل عنه فرتة، اأو ت�ساهل يف مالحظته مرة، فاإن 
الدائمة،  الغفلة  حال  ويف  خط�ة،  خط�ة  الف�ساد  يف  �سيتدرج  ال�لد 
والت�ساهل املتكرر ي�سبح ال�لد من زمرة الأولد ال�ساذين، ومن عداد 
فانحراف  امل�سلِّلني،  الفكر  غزاة  جن�د  ومن  املنحرفني،  ال�سباب 
الأبناء وتاأثري الت�سليل الفكري فيهم، نتيجة طبيعية لنعدام الرقابة 

والت�جيه من الآباء. 
دور احلكومات امل�سلمة ف مواجهة الت�سليل الفكري: �

ويتمثل دور احلك�مات الإ�سالمية يف مقاومة الت�سليل الفكري 
يف العنا�رص الآتية:

أ دعم الفكر االإ�سالمي ف مواجهة الت�سليل الفكري. 	.
حيث اإن الت�سليل الفكري يق�م على الكلمة، والراأي، وال�سبهة، 
اأن  ينبغي  مقاومته  يف  الأ�سلحة  اأم�سى  فاإن  اآخره،  اإىل   .. والفكرة. 

تك�ن من نف�ض اجلن�ض، مع مالحظة و�سعها يف اإطار احلق.
لبد اأن تُبث يف الفكر الإ�سالمي روح جديدة، هي يف احلقيقة 
لي�ست ابتداعًا جديداً واإمنا ه� ع�دة اإىل الدين ال�سحيح، ولن يتم ذلك 
اإل مب�ساندة احلك�مات الإ�سالمية، ودعمها للفكر الإ�سالمي مل�اجهة 

�ض للت�سليل. الفكر املعادي املماريِ
ودعم الفكر الإ�سالمي يتطلب من احلك�مات الإ�سالمية -التي 
اأجهزة الإعالم والتعليم -حماية تلك املنابع من ذوي  تخ�سع لها 
الأغرا�ض اخلبيثة، ومنعها من بث ال�سم�م املعاك�سة لالإ�سالم، ويف 
املقابل يتم ت�جيهها خلدمة الإ�سالم، وذلك باإتاحة الفر�سة ملفكري 

الإ�سالم للم�ساركة فيها، وبث الفكر الإ�سالمي ال�سحيح من خاللها.
عدم ال�سماح الأرباب الت�سليل الفكري بن�ص باطلهم :	.أ

املنحرفة  املذاهب  واأرباب  الفكري،  الت�سليل  لأهل  فال�سماح 
باإظهار باطلهم، والدع�ة اإليه، فيه خطر عظيم على عقيدة امل�سلمني، 
وقد حذر من ذلك علماء الإ�سالم، قال الإمام ال�س�كاين : )ومن عرف 
البدع  اأهل  جمال�سة  اأن  علم  معرفتها  حق  املطهرة  ال�رصيعة  هذه 
اهلل  يع�سي  من  جمال�سة  يف  ما  اأ�سعاف  املف�سدة  من  فيها  امل�سلة 
يف  القدم  را�سخ  غري  كان  ملن  ول�سيما  املحرمات،  من  �سيء  بفعل 
علم الكتاب وال�سنة، فاإنه رمبا ينفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما 
ه� من البطالن باأو�سح مكان، فينقدح يف قلبه ما ي�سعب عالجه، 
اأنه من  به معتقداً  اهلل  بذلك مدة عمره، ويلقى  ويع�رص دفعه فيعمل 

احلق، وه� من اأبطل الباطل واأنكر املنكر(.)82(
واإرهابًا  للحريات،  وكتمًا  وحجراً،  وعدوانًا  ظلمًا  هذا  ولي�ض 
اأهل  يق�ل  كما  امل�سلمني،  بني  وتفريقًا  عليه،  وا�ستعداء  للمخالف، 
للحق،  اإحقاٌق  املنع  هذا  اإن  بل  والنحرافات،  والأه�اء  ال�سالل 
لل�ساللة،  وكبٌت  للعقيدة،  وحرا�سٌة  للمبطلني،  وقمٌع  للدين،  ون�رصٌة 
القراآن وال�سنة، واأق�ال  واأمٌر باملعروف، ونهٌي عن املنكر، دّل عليه 
ال�سحابة وعملهم، وقرر ذلك اأئمة الإ�سالم يف كثري من اأق�الهم، من 
َتْعريِف  البدعة ظاهرة،  اإذا كانت  : )فاأما  ذلك ق�ل الإمام ابن تيمية 
العامة اأنها خمالفة لل�رصيعة، فهذه على ال�سلطان اإنكارها لأن علمها 
وترك  واخلمر  الف�اح�ض  ي�ستحل  من  على  الإنكار  عليه  كما  عام، 

ال�سالة ونح� ذلك(.)83(
يِ  ويف حديث حذيفة – ر�سي اهلل عنه - ).. ُقْلُت: َيا َر�ُس�َل اهللَّ
 ) يهيِ ْع َما فيِ بيِ يِ َواتَّ َتاَب اهللَّ رْييِ �رَصٌّ ؟ َقاَل: )َيا ُحَذْيَفُة َتَعلَّْم كيِ َهْل َبْعَد َهَذا اخْلَ



173

2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث واألربعون (2) - شباط 

ْتَنٌة  رْييِ �رَصٌّ ؟ َقاَل: )فيِ يِ َهْل َبْعَد َهَذا اخْلَ اٍت ُقْلُت : َيا َر�ُس�َل اهللَّ َثاَلَث َمرَّ
اريِ َفاإيِْن ُمتَّ َيا ُحَذْيَفُة َواأَْنَت  اُء َعَلْيَها ُدَعاٌة َعَلى اأَْبَ�ابيِ النَّ مَّ َعْمَياُء �سَ

ْنُهْم( )84( َحًدا ميِ ْن اأَْن َتْتَبَع اأَ �َسٍة َخرْيٌ َلَك ميِ َعا�ضٌّ َعَلى َجْذريِ َخ�َسَبٍة َيابيِ
اإليه من  باطلهم ويدع�ن  ُيظهرون  ُترك�ا  الباطل  اأهل  اأن  فل� 
ال�سالل والبدع والف�سق والفج�ر، حلدث بالء عظيم يف املجتمعات 
الإ�سالمية، فاإن فئات من النا�ض �سينجرف�ن اإىل املذاهب املنحرفة 
التي هي اأقرب اإىل الكفر منها اإىل الإ�سالم، واآخرين اإىل الفرق ال�سالة 
والنحالل  والعهر  الفج�ر  اأهل  من  �سي�سبح�ن  واآخرين  امل�سلِّلة، 
الأخالقي، وهكذا �ستتزلزل عقائد واأخالق بع�ض امل�سلمني، وهذا ما 
حدث يف كثري من بالد امل�سلمني التي ي�سمح فيه لأرباب الت�سليل 

الفكري بن�رص ت�سليالتهم.
التوعية بالت�سليل الفكري واآثاره :. 3

اإن ن�سبة كبرية من املجتمع امل�سلم مل ي�سمع عن �سيء ا�سمه 
)الت�سليل الفكري( وبع�ض الذين �سمع�ا امل�سطلح ل يفهم�ن مدل�له، 
الإ�سالمية  الدع�ة  على  فاإن  هذا  اأجل  من  اآثاره،  يعي�س�ن  اأنهم  مع 
مب�ؤ�س�ساتها كافة وكل علمائها والعاملني بها، اأن ت�سهم يف الت�عية 
بهذا الت�سليل الفكري ومظاهره والآثار التي جنمت عنه يف املجتمع 
امل�سلم عامة، ومعرفة اخلطر ت�ساعد على ت�قيه، وميكن اأن تتم هذه 

الت�عية من خالل و�سائل كثرية مثل :
و�سائل الإعالم املختلفة : املقروءة، وامل�سم�عة، واملرئية.  ♦
امل�سلمني،  ♦ من  كبرية  اأعداد  فيه  يتجمع  حيث  امل�سجد: 

على  ال�اقع  هذا  من  ي�ستفاد  اأن  فيح�سن  واختياراً،  ط�اعية  وياأت�ن 
اأح�سن وجه. 

ومن تتمة هذا ال�عي اأن يك�ن امل�سلم على بّينة من ال�سبهات 
الإ�سالم، ونبيه-�سلى اهلل عليه و�سلم-، ويك�ن  لتجريح  تثار  التي 
على بينة اأي�سًا من الدعاوى الباقة، التي قد يك�ن ظاهرها الرحمة، 

ويف باطنها الباطل وال�رص والعذاب.

اخلامتة 
التي  الدرا�سة  هذه  من  تعاىل -  اهلل  – بحمد  انتهينا  اأن  بعد 
تناولنا فيها م��س�ع الت�سليل الفكري، وه� من امل��س�عات التي 
نلم�ض اآثارها يف واقعنا املعا�رص، ميكن يف خامتة هذا البحث اإيجاز 

اأهم النتائج التي ت��سلنا اإليها، وهي على النح� الآتي:
وقلب  � التزييف  على  يعتمد  منهج  الفكري  الت�سليل  اأوالً: 

ويعمق  العق�ل   على  في�س��ض  وال�ستنتاجات،  واحلقائق  املعطيات 
ولي�ض  قدميًا،  الإ�سالم  اأعداء  اتخذه  اأ�سل�ب  وه�  اجلهل،  م�ست�يات 
وليد الع�رص احلديث، وقد واجهه النبي -�سلى اهلل عليه و�سلم- كما 

واجه احلرب املادية. 
الق�ساء  � واأعداوؤه يحاول�ن  الإ�سالم  بزوغ جنم  ثانياً: منذ 

عليه بكل ما ي�ستطيع�ن من ق�ة، وقد ك�سف اهلل تعاىل للم�سلمني عما 
اأهل الكتاب من احلقد واحل�سد، ب�سبب ما  تكنه لهم �سدور كثري من 

اخت�سهم اهلل به من الف�سل والنعمة، ليحذروا اأعداءهم. 
املجتمع  � اأ�ساب  ما  الفكري  الت�سليل  ب�اعث  من  ثالثاً: 

مرارة  الإ�سابة  تلك  جراء  من  وذاق  فكري،  �سعف  من  الإ�سالمي 
التاأخر والتخلف عن ركب احل�سارة، وال�سعف الفكري، فكانت حالته 

انحطاطًا يف التفكري، واهتمامًا باخلرافات والأ�ساطري. 

الأفكار  � وبني  بينها  �سدوداً  تقف  الأمم  يف  العقائد  رابعاً: 
لالإن�سان  وثباتًا  ا�ستقراراً  كما متنح  املقتحمة،  املذاهب  اأو  ال�افدة، 
يف احلياة، اأما اإذا تركت الأمم عقائدها، وتخلفت عن غذائها الروحي، 
وعن عمقها الإمياين، فاإنها ت�سبح فري�سة لكل من هّب ودّب، وي�سّب 

الأعداء يف عق�ل اأبنائها ما �ساءوا من ت�سليل فكري.
يعر�ض  � اأن  الفكري  والت�سليل  اخلداع  �سدة  من  خام�ساً: 

امل�سليِل فكرته و�سط الأفكار التي يعر�سها، وبذلك ل يفطن اإليها من 
يحذرها، وهذا التلبي�ض من اأ�ساليب اليه�د يف الت�سليل. 

ميار�سه  � ما  الفكري  الت�سليل  �س�ر  اأخطر  من  �ساد�ساً: 
الباطلة،  الأفكار  النا�ض، من تزيني  الإن�ض لإغ�اء واإ�سالل  �سياطني 
والإن�ض  اجلن  �سياطني  ي�ستعمله  اأ�سل�ب  الباطلة  الأفكار  فتزيني 
التزيني  وبهذا  اأتباعهم،  من  وجعلهم  �سف�فهم،  يف  النا�ض  لك�سب 

ي�سلل�ن اجلهلة و�سعاف الإميان. 
العقيدة  � اإ�سعاف  الفكري  الت�سليل  اآثار  اأبرز  من  �سابعاً: 

فاأرباب  الت�سليل،  هذا  �سباك  يف  وقع�ا  ممن  كثري  لدى  الإ�سالمية 
وزعزعة  ال�سحيحة،  العقيدة  يف  بالت�سكيك  قام�ا  الفكري  الت�سليل 

الثقة بها، مبختلف الأ�سباب والطرق امللت�ية اخلبيثة. 
اأخالق  � الإ�سالم جه�داً �سخمة لإف�ساد  اأعداء  ثامناً: كرَّ�ض 

من  اأوت�ا  ما  بكل  والفردي  الجتماعي  �سل�كهم  واإف�ساد  امل�سلمني، 
مكر وحيلة ودهاء. 

الدين  � يف  يك�ن  تارة  الديني،  التطرف  اأو  الغل�  تا�سعاً: 
وهذا منهي عنه، وتارة يك�ن يف حماربة الدين، وهذا تطرف مقابل، 
ومعل�م اأن هذين طرفا نقي�ض، والعالقة بينهما اأن كل واحد منهما 

يغذي �ساحبه. 
التي  � الفكـرية  لل�ساللت  الإ�سالم  ت�سدى  لقد  عا�صاً: 

ببيان  ال�سالة  العقائد  زيف  الكرمي  القراآن  وف�سح  اأعداوؤه،  يروجها 
والقراآن  اأجـاب عنها،  اإل  اإل ك�سفها، ول حجة  �سبهة  يدع  وا�سٍح ل 

ني الت�سليل الفكري  ةيِ ملمَتهيِ الكرمي َمليٌء بالآياتيِ الذامَّ
جملتها  � يف  الفكري  الت�سليل  م�اجهة  �ُسبل  ع�ص:  حادي 

م�ستمدة من م�سادر الإ�سالم - ل �سيما امل�سدرين الأ�سيلني )القراآن 
يف  خمل�س�ن  علماء  بها  قام  جتارب  من  وم�ستخل�سة  وال�سنة(- 
ال يف متهيد الطريق  جميع املجالت، وهي كفيلة اأن تق�م بدور فعَّ
من  لها  نظائر  مع  التطبيق  حيز  اإىل  تخرج  اأن  �رصيطة  ل�سالكيه، 

الت�س�رات واخلطط التي اجتهد العلماء يف اإعدادها. 
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