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 مؽاجية عقجية -اإلسالمؽفؽبيا

 م. د. عثمان حديؼ عمؽان النجاوي 

 كمية االمام االععػ الجامعة/ قدػ الفقو واصؽلو

 (05/5/0002، قبل للنشر في  4/4/0002)قدم للنشر في 

 الممخص

ثقافية كفكخية عسيقة الجحكر في التاريخ كإف كانت ذات مرصمح ىحا البحث ضاىخة  يتشاكؿ
حجيث، كىي ضاىخة )اإلسالمػفػبيا( السقرػد بيا التخػيف مغ اإلسالـ كادعاء الصعػف التي 
ترخؼ عػاـ الشاس كالجساىيخ غيخ السصمعة عغ اعتشاقو، كىحا البحث يقتخح مػاجية ىحه الطاىخة 

خيف بثػابت الجيغ اإلسالمي كالعقيجة اإلسالمية، كبدط السشيج مغ الشاحية العقجية مغ خالؿ التع
 العقمي الحي يعتسج عميو اإلسالـ في بياف حقائق معتقجه كإقشاع الشاس بو.

 

Islamophobia Nodal confrontation 

 

This research deals with a cultural and intellectual phenomenon 

deeply rooted in history, even if it has a modern term, and it is a 

phenomenon (Islamophobia) intended to intimidate Islam and claim 

appeals that distract ordinary people and uninformed masses from 

embracing it, and this research proposes confronting this phenomenon 

from a doctrinal point of view through definition With the constants of 

the Islamic religion and the Islamic faith, and the extension of the rational 

approach on which Islam relies in stating the facts of its belief and 

persuading people of it. 
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 بدػ هللا الخحمؼ الخحيػ

 المقجمة

الحسج هلل رب العالسيغ، كالرالة كالدالـ عمى أشخؼ السخسميغ، سيجنا دمحم الشبي العخبي 

األميغ، كعمى آلو الصيبيغ الصاىخيغ، كأصحابو اليجاة السيجييغ، كمغ تبعيع بإحداف إلى يـػ 

 الجيغ، كبعج...

ا قجيسة ججا، التخػيف مغ اإلسالـ كتبذيعو في نفػس العػاـ خرػًصا في أكرب فإف ضاىخة

يخجع تاريخيا إلى أكائل القخكف الػسصى مغ تاريخ تمظ القارة، تمظ الطاىخة التي كاف أكؿ 

مطاىخىا الحسالت الرميبية عمى العالع اإلسالمي التي بجأت في أكاخخ القخف الخامذ اليجخي، 

يج الدمصاف إال أف ذركة العسل عمييا كتخسيخيا في نفػس الشاس كاف بعج فتح القدصشصيشية عمى 

 .(ٔ)ىػ(ٚ٘ٛالعثساني دمحم الفاتح سشة )

كبالخغع مغ أف ضاىخة الخػؼ أك التخػيف مغ اإلسالـ ضاربة بجحكرىا في عسق التاريخ إال 

الحجيثة التجاكؿ ندبًيا في الفزاء السعخفي السرصمحات أف السرصمح )إسالمػفػبيا( ىػ مغ 

ـ( عمى يج ٜٜٙٔبرػرة خاصة بعالقة اإلسالـ بالغخب؛ فإف أكؿ إشالقو كاف في عاـ )السعشي 

 .(ٕ)ما ُيعخؼ باسع )لجشة السدمسيغ البخيصانييغ كالفػبيا مغ اإلسالـ(

                                                           
 (.ٖٙـ، )صٜٚٛٔىػ/ ٚٓٗٔججة،  –(( يشطخ: رسالة في الصخيق إلى ثقافتشا، محسػد دمحم شاكخ، دار السجني 2

فيـػ كالسدار(، د. إدريذ مقبػؿ، ضسغ أعساؿ (( يشطخ: بحث بعشػاف )اإلسالمػفػبيا العالسية.. قخاءة في الس0
الشجكة الجكلية )ضاىخة اإلسالمػفػبيا كسبل التعامل معيا(، مشذػرات السشطسة اإلسالمية لمتخبية كالعمـػ كالثقافة، 

 (.ٚٙـ، )صٕ٘ٔٓىػ/ ٖٙٗٔ
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كشيػع ىحه الطاىخة كقػة الجعاية إلييا في عالسشا السعاصخ كخرػصا في دكؿ أكربا مثل 

ا كالدػيج مثال يدتمـد تزافخ الجيػد العمسية لسػاجيتيا عمى كل األصعجة العمسية كالجعػية، فخند

كمغ أىع ىحه األصعجة الرعيج العقجي، كذلظ ألف اإلسالـ في أساسو ىػ العقجية كسا قاؿ تعالى 

خة } والحيؼ يؤمنؽن بما أندل اليغ وما أندل مؼ قبمغ وباآلخفي أكائل آيات كتابو قاؿ تعالى: 

؛ فجعل اإليساف الحي ىػ (ٔ) أولئغ عمى ىجًى مؼ ربيػ وأولئغ ىػ المفمحؽن{ ىػ يؽقنؽن 

قاؿ: "كشا  -رضي هللا عشو–ىػ االعتقاد مشاط اليجى كالفالح، ككسا ركي عغ جشجب بغ عبج هللا 

فتعمسشا اإليساف قبل أف نتعمع القخآف، ثع كنحغ فتياف حداكرة،  -صمى هللا عميو كسمع-مع الشبي 

 ؛ فاإليساف الحي ىػ االعتقاد قبل كل شيء.(ٕ)تعمسشا القخآف فازددنا بو إيساًنا"

ميا يأتي كلحا فإف أكلى خصػات مػاجية ىحه الطاىخة ىي السػاجية العقائجية، كالتي في سبي

ىحا البحث السخجػ مشو أف يكػف دفعة ميسة في شخيق مػاجية ىحه الطاىخة السعاصخة الستسادية 

 في االنتذار.

كقج اقتزت شبيعة ىحا البحث أف يذتسل عمى مقجمة كتسييج كمبحثيغ كخاتسة، عمى الشحػ 

 اآلتي:

 كفييا تعخيف بالسػضػع كأسباب اختياره.المقجمة:  -

 ضاىخة اإلسالمػفػبيا.تعخيف  التمييج: -

                                                           
 (.٘، ٗ(( سػرة البقخة، اآليتاف: )2

 ( بإسشاد صحيح.ٔٙ(، رقع )ٖٕ/ ٔ(( أخخجو اإلماـ ابغ ماجو في سششو، )0
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 السطاىخ العقائجية لإلسالمػفػبيا. المبحث األول: -

 السػاجية العقائجية لإلسالمػفػبيا. المبحث الثاني: -

 التمييج

 تعخيف ظاىخة اإلسالمؽفؽبيا

ليخخج الشاس  -صمى هللا عميو كسمع-أما اإلسالـ فيػ ديغ هللا تعالى الحي بعث بو نبيو دمحم 

 -عد كجل–لشػر، كمغ الزالؿ إلى اليجى، كىػ الجيغ الحي ارتزاه هللا بو مغ الطمسات إلى ا

}اليؽم أكممت لكػ دينكػ وأتممت عميكػ نعمتي ورضيت لكػ اإلسالم لعباده، كسا قاؿ تعالى 

 ( فيػ أحج مرصمحات عمع الشفذ، كىػ كصف لحاالتPhobia، كأما السرصمح )فػبيا (ٔ)دينًا{

 .(ٕ))الخىاب( السخضية، كىي الخػؼ غيخ السبخر مغ مرادر أك أشياء معيشة

( بيغ دكائخ الثقافة الغخبية ككتابيا عمى Islamophobia)اإلسالمػفػبيا  مرصمحيصمق 

مغ اإلسالـ كالسدمسيغ كفق خصط مخسػمة يقػـ بيا نفخ مغ السشطخيغ مغ قَبل  سياسة التخػيف

كىي ضاىخة  ،(ٖ)ما يعخؼ بالسحافطيغ الججد لتحػيميا إلى ضاىخة نفدية تتحكع بالخأي العاـ الغخبي

                                                           
 (.ٖ(( سػرة السائجة، اآلية: )2

الكػيت،  –(( يشطخ: معجع مرصمحات الصب الشفدي، د. لصفي الذخبيشي، مخكد تعخيب العمـػ الرحية 0
 (.ٖٛٔ)ص

 (.ٔ(، )صٜٕٕ(( يشطخ: حسى اإلسالمػفػبيا، مجمة البياف، العجد )3
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، كتجمَّت في حخب صشعتيا كسائُل اإلعالـ السعادية، كال جكائخ الرييػنية كالرميبية عمى حجٍّّ سػاءٍّ

 .(ٔ)إعالمية، كتذػيو متعسج، كحخب عمى السآذف كالسداجج كالحجاب اإلسالمي في أكربا كأمخيكا

يجا عغ عالقة ىحا السرصمح بالدياسة العالسية في الػقت الحاضخ فإف ضاىخة التخػيف كبع

مغ اإلسالـ كتبذيعو في نفػس العػاـ خرػًصا في أكربا قجيسة ججا، يخجع تاريخيا إلى أكائل 

القخكف الػسصى مغ تاريخ تمظ القارة، تمظ الطاىخة التي كاف أكؿ مطاىخىا الحسالت الرميبية 

اإلسالمي التي بجأت في أكاخخ القخف الخامذ اليجخي، إال أف ذركة العسل عمييا  عمى العالع

كتخسيخيا في نفػس الشاس كاف بعج فتح القدصشصيشية عمى يج الدمصاف العثساني دمحم الفاتح سشة 

 .(ٕ)ىػ(ٚ٘ٛ)

في أكربا ىع أك مغ قامػا بيحا العسل؛ فقج كاف مغ أىع مختكداتيع كقج كاف رجاؿ الكشيدة 

مدتيجفيغ بحلظ  -صمى هللا عميو كسمع-تذػيو اإلسالـ عقيجة كسمػًكا، كالدراية بخسػؿ هللا 

تحريغ الغخب الشرخاني مغ السج اإلسالمي، كالحيمػلة دكف انتذار اإلسالـ كعقيجتو عمى 

تأُؿ الكشيدة جيًجا في تذػيو اإلسالـ، مغ خالؿ الجس حداب الشرخانية، كمغ أجل ىحا لع 

كالتدكيخ كاالفتخاء كانتيجت في ذلظ السجادالت البيدنصية، التي كاجيت بيا الكشيدة الذخقية 

 .(ٖ)اإلسالـ

                                                           
ىػ، ٖٕٔٓىػ/ ٖٗٗٔ، ٔالقاىخة، ط -(( يشطخ: فقو الشػازؿ لألقميات السدمسة، د. دمحم يدخي إبخاليع، دار اليدخ  2

 (.ٚ)ص

 (.ٖٙ(( يشطخ: رسالة في الصخيق إلى ثقافتشا، محسػد دمحم شاكخ، ص0

 (.ٖ٘ـ، )صٜٛٛٔ، ٕلبشاف، ط –(( يشطخ: تاريخ العخب في اإلسالـ، جػاد عمي، دار الحجاثة 3
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مغ إشاعة ىحه الطاىخة تجيير الجيػش مغ العػاـ في أكربا كقج كاف ىجؼ رجاؿ الكشيدة 

، الغخبيةلغدك دار اإلسالـ كاستعادة البالد التي فتحيا السدمسػف ككانت تحت سيصخة الكشيدة 

ابتجاء مغ األنجلذ، كحتى القدصشصيشية، ثع االتجاه إلى الذخؽ اإلسالمي شسعا في االستيالء 

 عمسية بقػة الدالح.عمى ثخكاتو كمشجداتو الحزارية كال

ضاىخ التخػيف مغ اإلسالـ -ثع حسل الخاية بعج رجاؿ الكشيدة في نذخ تمظ الطاىخة 

شائفة ُعخفت في الجراسات الحجيثة باسع  -كتبذيعو كتذػيو صػرة نبيو صمى هللا عميو كسمع

قافتو )السدتذخقيغ(، أي: شبقة السثقفيغ األكربييغ السعشييغ بجراسة عمػـ الذخؽ اإلسالمي كث

كحزارتو، كبالصبع دراسة كل ما يتعمق باإلسالـ كالسدمسيغ؛ لخجمة أغخاض التبذيخ مغ جية، 

 كأغخاض االستعسار الغخبي لبمجاف السدمسيغ مغ جية أخخى.

عمى تذػيو اإلسالـ في نطخ العػاـ  -تحت سمصة الكشيدة في أكربا-كقج عسل السدتذخقػف 

غيخ أف عسل السدتذخقيغ في ىحا اختمف عغ عسل في أكربا كتخػيفيع مغ مبادئو كقيسو، 

 .(ٔ)ذا مدحة عمسية كشابع أكاديسي -في الطاىخ فقط-الخلباف كرجاؿ الكشيدة في أنو كاف 

قج اتدع انتذارىا كبمغ ذركتو مع ىجسات  -لو تبعاكىحه السرصمح -ا الطاىخة غيخ أف ىح

ـ( التي تدببت في انييار بخجي مخكد التجارة العالسي في ٕٔٓٓالحادي عذخ مغ سبتسبخ سشة )

الػاليات الستحجة األمخيكية؛ فعقب ىحا اليجػـ أعمغ مدئػؿ الحقػؽ السجيشة في مشطسة )كيخ( 

( تقخيخا عغ حاالت اعتجاء عمى حقػؽ كحخيات السدمسيغ ٕ٘ٗٔأكثخ مغ ) األمخيكية أنو تمقى

                                                           
، ٛدمذق، ط -(( يشطخ: أجشحة السكخ الثالثة كخػافييا، عبج الخحسغ بغ حدغ َحَبشََّكة السيجاني، دار القمع 2

 (.ٕٓٔـ، )صٕٓٓٓىػ/ ٕٓٗٔ
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في أمخيكا مشح الحادي عذخ مغ سبتسبخ كحتى العذخيغ مغ نفذ الذيخ، كشسمت حاالت 

( تحخشا في األماكغ العامة، ك ٖٖ٘( اعتجاء جدجيا، كتخخيبا لمسستمكات، ك)ٕ٘ٙاالعتجاء )

 .(ٔ)رجاؿ األمغ كقػات السباحث الفيجرالية ( اعتجاء مغٛٚٔ( رسالة كخالية، ك)ٕٕٙ)

نصاقيا كخرػصا في ىحه الطاىخة كتػسيع  تعسيقكساىع الداسة األمخيكيػف كقتئح في 

الحدب الجسيػري األمخيكي الحاكع كقتيا، كعمى رأسيع الخئيذ األمخيكي كقيتيا )جػرج بػش( 

كمداعجكه مغ أمثاؿ )ديظ تذيشي( نائب الخئيذ األمخيكي ككزيخ الجفاع )دكنالج رامدفيمج( 

)كارؿ ركؼ( ك  السكمفاف بإدارة الدياسة الخارجية األمخيكية، كمغ كرائيسا مخصصػف بارزكف مشيع

 .(ٕ))بػؿ ككلفػيتد( كىسا مغ أعجى أعجاء اإلسالـ

كقج تعجدت التخجسات العخبية لسرصمح اإلسالمػفػبيا، كاختمفت ىحه التخجسات في تحجيج 

ة السعشى السقرػد مشو بجقة؛ فحىب بعزيع بأف السقرػد مشو رفس اإلسالـ كجيانة ككصخيقة حيا

ككسذخكع تعتسجه شائفة مغ الدكاف بػصفو مشاقزا لمعقل، كيرصجـ مع الشتائج الحتسية لمعمع 

 كالتبادؿالتجخيبي، كمشيع مغ ذىب إلى أنو الخػؼ مغ التػاصل مع السدمسيغ كرفس الحػار 

 .(ٖ)معو؛ فيتػجو الخفس لسعتشقي الجيانة ال لمجيانة نفديا

                                                           
(( يشطخ: اإلسالمػفػبيا .. جساعات الزغط اإلسالمية في الػاليات الستحجة األمخيكية، د. ريا قحصاف 2

 (.ٙٗٔـ، )صٕٓٔٓ، ٔالقاىخة، ط –الحسجاني، العخبي لمشذخ كالتػزيع 

 (.ٔ(( يشطخ: حسى اإلسالمػفػبيا، )ص0

غ الخؤية الغخبية كالػاقع اإلسالمي، فائد صالح محسػد المييبي، دار (( يشطخ: إشكالية الخػؼ مغ اإلسالـ بي3
 (.ٚـ، )صٜٕٓٓ، ٔحمب، ط –الشيج لمجراسات كالشذخ 
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كقج أيج صامػيل ىشتجػف االتجاه األكؿ؛ حيث يقػؿ: "مذكمة الغخب ليدت مع األصػلية 

، كىػ يعشي بحلظ أف الغخب يخذى اإلسالـ ليذ بدبب بعس (ٔ)اإلسالمية، بل مع اإلسالـ"

السسارسات التي يقػـ بيا بعس السدمسػف، كالتفجيخات كخصف الخىائغ كغيخ ذلظ، بل الغخب 

يحسل في ثشاياه أشياء كامشة تتدبب في سخعة  يخذى مغ اإلسالـ كإسالـ؛ ألف اإلسالـ

ة اإلندانية؛ أنو مػافق لمفصخ األمخ األول: ، كىحه األشياء الكامشة تتسثل في أمخيغ: (ٕ)انتذاره

دكف إرادة مشو، كدكف  -بقمبو كذكقو عمى أقل تقجيخ إف لع يكغ بجػارحو–فاإلنداف يسيل إليو 

 قرج كتعسج.

                                                           
العالسي، صامػيل ىشتجػف، تخجسة: شمت الذايب، شخكة سصػر (( صجاـ الحزارات.. إعادة صشع الشطاـ 2

 (.ٕٖ٘ـ، )صٜٜٜٔ، ٕالقاىخة، ط –لمشذخ 

(( يشطخ: الخػؼ الغخبي مغ اإلسالـ .. أسبابو ككسائمو كآثاره )رسالة ماجدتيخ(، رائج أحسج غشيع، الجامعة 0
 (.ٕـ، )صٕٕٔٓق/ ٖٖٗٔغدة،  –اإلسالمية 
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 . (ٕ()ٔ) :} فطخت هللا التي فطَخ الناس عمييا{كسا قاؿ تعالى 

مػافقتو لمعقل الدميع كتأييجه بالعمع كالحكسة، كالبخىاف كالحّجة، كال أدؿ عمى واألمخ الثاني: 

 .(ٖ)غ مخةذلظ مغ أف العقل باسسو كأفعالو قج ذكخ في القخآف الحكيع حػالي خسدي

 المبحث األول

 المعاىخ العقائجية لإلسالمؽفؽبيا

 الطعؼ في رسالة اإلسالم والتذكيغ بنبؽة الخسؽل )عميو الرالة والدالم(: -أوال 

تتػقف األصػات التي تذكظ برحة تمظ الخسالة كصجؽ انبعاث رسالة اإلسالـ لع تكج  مشح

فكسا ىػ معمػـ تعخض اإلسالـ مشح بدكغ نجسو إلى حسمة  -صمى هللا عميو كسمع-صاحبيا 

شخسة مغ جانب كثيخ مغ قبائل العخب كالييػد لسحاربتو كإجياض دعػتو؛ حيث أسشج إلى 

شعػت الباشمة التي تصعغ فيو عمى الكثيخ مغ الرفات كال -صمى هللا عميو كسمع-الخسػؿ الكخيع 

                                                           
، اآلية: )2  (.ٖٓ(( سػرة الخـك

مشو، إسحاؽ بغ عبج هللا الدعجي، كزارة (( يشطخ: دراسات في تسيد األمة اإلسالمية كمػقف السدتذخقيغ 0
 (.ٕٗ٘/ ٔـ، )ٖٕٔٓىػ/ ٖٗٗٔ، ٔقصخ، ط –األكقاؼ كالذئػف اإلسالمية 

ـ، ٕ٘ٓٓىػ/ ٕٙٗٔ، ٔبيخكت، ط –(( يشطخ: الػحي السحسجي، دمحم رشيج رضا، دار الكتب العمسية 3
 (.ٙٚٔ)ص
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السدتػى الذخري، كتخميو بالكحب كالجشػف كالكيانة كالدحخ كاالستبجاد كالتيالظ عمى 

 .(ٔ)الذيػات...إلخ

 -صمى هللا عميو كسمع–االتيامات السغخضة عشج حجكد الخسػؿ كبصبيعة الحاؿ لع تقف تمظ 

بل تعجتو لتصاؿ اإلسالـ أيًزا، الحي اتيع مغ بعس الحاقجيغ بأنو ديغ مادي ال يأخح األبعاد 

الخكحية بعيغ االعتبار، كأنو ديغ دمػي قاـ كانتذخ بقػة الديف، كأنو ديغ يخمػ مغ األصالة 

 ة عميو كالييػدية كالسديحية ...إلخ. فيدخؽ أفكاره مغ األدياف الدابق

صمى –كفي الػاقع فإف مغ نافمة القػؿ إف مغ السحاؿ الفرل بيغ اإلسالـ كرسػلو، فالخسػؿ 

ىػ صاحب الجعػة إلى اإلسالـ كىػ رمدىا األىع كىػ التجديج العسمي لتعاليسيا؛  -هللا عميو كسمع

ال يسكغ إال أف تعج إساءة لإلسالـ  -صمى هللا عميو كسمع–كمغ ثع فإف اإلساءة إلى الخسػؿ 

 .(ٕ)نفدو، كالعكذ صحيح بكل تأكيج

ككأمثمة عارضة عمى ما تقجـ كاف التشػيخي الفخندي الذييخ )فػلتيخ( قج نذخ في أكاسط 

الشبي دمحم(، كصف فيو الخسػؿ الكخيع القخف الثامغ عذخ السيالدي كتابًا بعشػاف: )التعرب أك 

 . (ٖ)بأنو "مشافق كخجاع كمحب لمسمحات الجدجية كمدتبج"

                                                           
 –(( يشطخ: بيجة السحافل كبغية األماثل في تمخيز السعجدات كالديخ كالذسائل لمحخضي، دار صادر 2

 (.ٓٛبيخكت، )ص

 (.ٓٔٔىػ، )صٕٚٗٔ، ٔ(( يشطخ: فقو الديخة، دمحم الغدالي، ط0

، ٓٔالقاىخة، ط –(( يشطخ: الفكخ اإلسالمي الحجيث كصمتو باالستعسار الغخبي، دمحم البيي، مكتبة كلبة 3
 (.ٕٚ)ص
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لكػميجيا اإلليية( كقبل ذلظ بقخكف أي في أكاخخ القخف الثالث عذخ السيالدي كانت ممحسة )ا

، كىػ (ٔ)بولكاتبيا )دانتي أليغخي( قج تصاكلت عمى شخز رسػؿ اإلسالـ كصػرتو بسا ال يميق 

ـ( ركايتو ٜٛٛٔا كخر فعمو قبل عجة سشػات الكاتب اليشجي سمساف رشجي عشجما نذخ سشة )م

الذييخة )آيات شيصانية(، التي حطيت كصاحبيا كما يداالف بجعع الغخب كحسايتو كتكخيسو، 

 .(ٕ)بجعػى االنترار لحخية التعبيخ

كتأتي الخسػمات الكاريكاتػرية التي نذختيا صحيفة )يػالنجز بػسصغ( الجنساركية في الثالثيغ 

ـ( لتشزاؼ إلى قائسة اإلساءات الستعسجة ضج اإلسالـ كرمػزه؛ فقج ٕ٘ٓٓمغ شيخ أيمػؿ عاـ )

كصفت مغ جانب  -صمى هللا عميو كسمع-ؿ دمحم رسسًا ىدليًّا لمخسػ  ٕٔنذخت تمظ الرحيفة 

الكثيخيغ بأنيا في مشتيى الرفاقة كاالنحصاط، كاقتخف نذخ تمظ الخسػـ مع مقاؿ لخئيذ تحخيخ 

الرحيفة يعخب فيو عغ دىذتو كاستشكاره ليالة القجاسة التي يتػج بيا السدمسػف نبييع، معتبًخا أف 

لسدتشج إلى جشػف العطسة، كداعًيا إلى التحمي ذلظ ال يعجك كػنو ضخًبا مغ ضخكب اليخاء ا

بالذجاعة لإلقجاـ عمى كدخ ذلظ )التابػت(، عغ شخيق فزح )التاريخ السطمع( لراحب الخسالة 

 .(ٖ)اإلسالمية، كإبخاز حكيقتو إلى الخأي العاـ العالسي

                                                           
(( يشطخ: الخد الجسيل عمى السذككيغ في اإلسالـ مغ القخآف كالتػراة كاإلنجيل كالعمع، عبج السجيج حامج صبح، 2

 (.ٓٗٔـ، )صٖٕٓٓىػ/ ٕٗٗٔ، ٕالقاىخة، ط –دار السشارة 

ىػ/ ٕٗٗٔ، ٔججة، ط –ماجج عديخي (( يشطخ: أعالـ كأقداـ في ميداف اإلسالـ، سيج حديغ العفاني، دار 0
 (.٘ٚ/ ٕـ، )ٕٗٓٓ

األكسط، العجد (( يشطخ: إىانة نبي اإلسالـ تججد الدؤاؿ: مغ يكخه مغ؟"، فيسي ىػيجي، جخيجة الذخؽ 3
 ـ.ٕٙٓٓ(، ٖٜٜٔ)
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كيججر التشػيو إلى أف تمظ الخسػمات ال تعج األكلى مغ نػعيا، فيي ليدت إال حمقة في 

سمدمة مستجة مغ الحمقات التي ال تخيج أف تشتيي؛ فعمى سبيل السثاؿ نذخت إحجى دكر الشذخ 

صػًرا ىدلية في مشتيى  ـ( كتاًبا لسؤلف يجعى )عبج هللا عديد(، يتزسغٕٔٓٓالبخيصانية عاـ )

الدخخية كالتصاكؿ عمى عقيجة السدمسيغ كقخآنيع كسشة نبييع؛ إذ عخضت تمظ الرػر بسشتيى 

الفحر كاالبتحاؿ الشبي الكخيع كزكجتو عائذة كبعس الرحابة أثشاء تصبيقيع العجيج مغ تعاليع 

يجمذ عمى  اإلسالـ كأحكامو، بل إنيا تجخأت عمى ترػيخ الحات اإلليية عمى شكل ىالؿ

 .(ٔ)كخسي، كيقـػ الشبي دمحم )عميو الدالـ( بالدجػد لو

 الجعؽة إلى استبجال النرخانية باإلسالم )التنريخ(: –ثانًيا 

دية بيغ ازدياد السخاكؼ الغخبية مغ اإلسالـ ربسا كاف مغ الجائد القػؿ إف ىشاؾ عالقة شخ 

كتراعج كتيخة األنذصة التشريخية التي يمجأ إلييا، ككأف في الدعي إلى تشريخ السدمسيغ 

كإدخاليع في )السحبة السديحية( شكاًل مغ أشكاؿ الحيل الجفاعية  لمتعػيس عغ كخاىيتيع!. فعمى 

بخ السعاىجة التي كقعتيا مسمكة إسبانيا سبيل السثاؿ، كقبل أف يسزي كقت شػيل عمى جفاؼ ح

ىػ(، تع إنذاء ما عخفت تاريخيًّا ٜٚٛمع األميخ )أبػ عبج هللا األحسخ( آخخ أمخاء غخناشة سشة )

                                                           
 Aziz, Abdullah. Mohammed's Believe it or Else!,Kent: Crescent Moon(( يشطخ: 2

Publishers, 2001. 
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بسحاكع التفتير، التي تػرشت باقتخاؼ كثيخ مغ الفطائع كالسجازر بغية إجبار السدمسيغ عمى 

 .(ٔ)تخؾ ديشيع كاعتشاؽ الجيانة السديحية

ككاف أكؿ ما قامت بو تمظ السحاكع ىػ جسع كل السراحف كالكتب العمسية كالجيشية كإحخاقيا 

ية عمى السأل في ساحة عامة، كخصػة أكلى لتشريخ السدمسيغ بقصع صمتيع مع كتبيع الجيش

كالتخاثية كالعمسية، ثع عسجت عقب ذلظ إلى تحػيل السداجج إلى كشائذ، كإجبار مغ تبقى مغ 

الفقياء كأىل العمع عمى التشرخ، ليػافق بعزيع مكخىًا كيػاجو بقيتيع القتل شخ قتمة، مع التسثيل 

يغ بجثث الزحايا، كذلظ لبث اليمع في صفػؼ السدمسيغ كإيراؿ رسالة ليع مفادىا التخييخ ب

  .(ٕ)التشرخ أك التعحيب كالقتل كسمب األمػاؿ كالسستمكات

أما في عالع اليػـ فتذيج عسمية التشريخ نذاًشا محسػًما في العالع اإلسالمي، كبخاصة في 

مشاسبة الفقيخة التي تعاني مغ عجـ االستقخار الدياسي، التي يؤمغ الغخب أنيا تذكل بيئة  البمجاف

لتفخيخ ما درج عمى اعتباره إرىاًبا؛ ففي أفغاندتاف كحجىا عمى سبيل السثاؿ، التي تػلت الػاليات 

الستحجة األمخيكية قيادة حسمة عدكخية شعػاء إلسقاط نطاـ شالباف اإلسالمي فييا بحريعة دعسو 

مجاالت  ( مشطسة أمخيكية كأكركبية تعسل فيٓٓٓٔلإلرىاب، ىشاؾ حاليًا ما ال يقل عغ )

اإلغاثة كالتشسية، يسارس كثيخ مشيا أنذصة تبذيخية مختمفة. األمخ الحي دفع القذ )بغ ىػماف( 

ـ(، كبعج زيارة ٖٕٓٓرئيذ إرسالية التشريخ السديحي السجخية إلى أف يرخح في عاـ )

                                                           
ـ، ٜٙٙٔىػ/ ٖٔٛٔالقاىخة،  –: محاضخات في الشرخانية لمذيخ دمحم أبػ زىخة، دار الفكخ العخبي (( يشطخ2

 (.ٚٙٔ)ص

 (.ٚٙٔ(( يشطخ: الدابق نفدو، )ص0
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 استصالعية استغخقت شيًخا كاماًل عغ اعتقاده بشجاح )عقيجة التثميث( في تثبيت أقجاميا، كعغ

 .(ٔ)إمكاف نجاح بخنامج التشريخ في أفغاندتاف

 المبحث الثاني

 المؽاجية العقائجية لإلسالمؽفؽبيا

 أمخيؼ: يمكؼ تحجيج أىػ الخطات لممؽاجية العقائجية لإلسالمؽفؽبيا في

 التعخيف بحقائق اإلسالم مؼ خالل اإلعالم: –أوال 

ُيعتبخ اإلعالـ في الجكؿ الحجيثة الدمصة الخابعة في الجكلة، كذلظ ألىسيَّتو الكبيخة في كذف 

ما استتخ مغ الفداد، كالدػاد السشتذخ في الجكلة؛ فيػ إعالـ جخيء قادر عمى كذف فداد 

، بل ُيدسعيع ما يحتاجػف ضسيخهالذعب أك الحكػمة عمى حداب الحكػمات كاألفخاد، كال يحابي 

 . (ٕ)إليو

، إلى إعالـ إسالمي متسيِّد، يعسل عمى  -نحغ السدمسيغ-لحا فسا أحػَجشا اليـػ  بياف الحقِّ

الغخبي، الحي َيجتاح  اإلعالميكَيكذف عغ كجػه الباشل، كيحسي شبابشا مغ ىحا الغدك الفكخي 

، سػى أف نتعمَّع  العاَلع اإلسالمي، كَيدخي فيو كَدخياف الجـ في العخكؽ، كاك ُيحقِّق لشا أيَّ شيءٍّ

                                                           
(( يشطخ: أخصبػط التشريخ يجتاح أفغاندتاف، حفيظ الخحسغ األعطسي، مقالة مشذػرة في السػقع اإللكتخكني 2

 )الحقائق(.

ىػ/ ٗٓٗٔ(( يشطخ: دكر اإلعالـ في التزامغ اإلسالمي، إبخاليع إماـ، الجامعة اإلسالمية بالسجيشة السشػرة، 0
 (. ٕٔٙـ، )صٜٗٛٔ
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امة لكلِّ ا لسبادئ األخالقيَّة كالِكَيع مبادئ كقيًسا بعيجة عغ ِصجؽ الكمسة كإيثار الحق، كىجَّ

 .(ٔ)اإلسالمية الُسثمى

كالسقرػد مغ اإلسالمي تدكيج الجساىيخ برفة عامة بحقائق الجيغ اإلسالمي، السدتسجة مغ 

برػرة مباشخة، أك غيخ مباشخة، مغ خالؿ  -صمى هللا عميو كآلو كسمع-سشة رسػلو كتاب هللا ك 

كسيمة إعالمية ديشية متخررة أك عامة، كبػاسصة قائع باالتراؿ لجيو خمفية كاسعة كمتعسقة 

، يعي الحقائق الجيشية  ٍـّ صائبٍّّ في مػضػع الخسالة التي يتشاكليا؛ كذلظ بغية تكػيغ رأي عا

 .(ٕ)خ بيا في معتقجاتو كعباداتو كمعامالتوكيجركيا، كيتأث

كسا أف استغالؿ السحافل كالسؤتسخات كغيخ ذلظ مغ التجسعات التي يجتسع فييا غيخ 

أسمػب دعػي يسكغ القػؿ بأف أك مغ سشو ىػ رسػؿ -عالى السدمسيغ في دعػتيع إلى ديغ هللا ت

كاف يعخض دعػتو عمى  -صمى هللا عميو كسمع–فقج صح أف الشبي  -صمى هللا عميو كسمع-هللا 

صمى هللا عميو كسمع –، كسا كاف (ٖ)كفػد العخب السذخكيغ الحي يأتػف إلى مكة في مػسع الحج

يتحخى أماكغ اجتساع السذخكيغ ليجعػىع إلى ديغ اإلسالـ كاألنجية كاألسػاؽ السذيػرة في 

                                                           
السجيشة السشػرة،  -(( يشطخ: اليادي، دمحم زيغ، حاجتشا إلى إعالـ إسالمي )رسالة دكتػراه(، الجامعة اإلسالمية 2

 (. ٗٔ)ص

ىػ، ٜٔٗٔ، ٔالخياض، ط –(( يشطخ: الذشكيصي، سيج دمحم ساداتي، آراء في اإلعالـ اإلسالمي، دار عالع الكتب 0
 (. ٜ)ص

ق: مرصفى عبج الػاحج، (، ابغ كثيخ، قرز األنبياء، تحقيٕٛٛ/ ٔ(( يشطخ: البييقي، شعب اإليساف، )3
 (. ٗٗ/ ٕـ، )ٜٛٙٔىػ/ ٖٛٛٔ، ٔالقاىخة، ط –مصبعة دار التأليف 
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أحج –السجاز  أنو كاف يسذي في سػؽ ذي -صمى هللا عميو كسمع–الجاىمية؛ فقج ركي عشو 

 .(ٔ):} قؽلؽا ال إلو إالَّ هللا تفمحؽا{كيقػؿ -أشيخ أسػاؽ العخب في الجاىمية

ػتو التي كانت سخية بقػؿ هللا أنو لع أِمخ ال لجيخ بجع -صمى هللا عميو كسمع–كسا ركي عشو 

أخح يشادي  في  قبائل قخير أف  (ٕ):} فاصجع بما تؤمخ وأعخض عؼ المذخكيؼ{عد كجل–

تجتسع في صعيج كاحج فيسا يذبو االجتساع العاـ أك السؤتسخ الجامع، ثع عخض عمييع دعػتو بعج 

َأَرَأْيَتُكْػ َلْؽ َأْخَبْخُتُكْػ َأنَّ َخْياًل ِبالَؽاِدي ُتِخيُج َأْن ُتِغيَخ »أف اجتسعػا في صعيج كاحج، كقاؿ ليع: 

؟ ِقيَّ ْبَشا َعَمْيَظ ِإالَّ ِصْجًقا، َقاَؿ: « َعَمْيُكْػ، َأُكْنُتْػ ُمَرجِّ َفِإنِّي َنِحيٌخ َلُكْػ َبْيَؼ َيَجْي »َقاُلػا: َنَعْع، َما َجخَّ

 .(ٖ)«َعَحاٍب َشِجيجٍ 

صمػات هللا كسالمو –كفي القخآف الكخيع في معخض الحجيث عغ دعػة األنبياء الدابقيغ 

أنو اختار مػعجا يجتسع فيو الشاس  -عميو الدالـ–نجج مثال في قرة نبي هللا مػسى  -عمييع

} فمنأتينغ بدحخ مثمو فاجعل بيننا وبينغ تعالىليطيخ أماميع السعجدات التي أيجه بيا ربو؛ قاؿ 

قال مؽعجكُػ يؽَم الدينِة وأن يحذخ الناُس ضًحى  مؽعجًا ال تخمُفُو نحُؼ وال أنت مكانًا سؽًى 

 }عميو الدالـ–فقج ذكخ السفدخكف أف نبي هللا مػسى ؛  (4)فتؽلى فخعؽن فجمع كيجه ثػ َأتى- 

                                                           
/ ٘(، كاإلماـ الصبخاني في السعجع الكبيخ، )ٕٕٓٙٔ(، رقع )ٗٓٗ/ ٕ٘(( أخخجو اإلماـ أحسج في مدشجه، )2

 (. ٕٛ٘ٗ(، رقع )ٔٙ

 (. ٜٗ(( سػرة الحجخ، اآلية: )0

 (. ٓٚٚٗ(، رقع )ٔٔٔ/ ٙاإلماـ البخاري في صحيحو، )(( أخخجو 3

 (. ٓٙ - ٛ٘(( سػرة شو، اآليات: )4
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اختار يػـ الديشة ألنو يـػ عيج ليع، أك كاف أحج أياـ أسػاقيع التي يجتسعػف فييا؛ كلحا فقج  قج

 .(ٔ)جعل مغ عالمتو )أف ُيحذخ الشاس فيو( أي: يجتسعػف اجتساعا عاما يذسميع

 الم:التعخيف بالمنيج العقمي لإلس –ثانًيا 

إف القخآف الكخيع حيشسا خاشب الشاس لع يخاشبيع الخصاب العاشفي الحي ال يحاكر العقل، 

كإنسا خاشبيع الخصاب العقمي الحي عجدكا عغ الخد عميو، كشمب مشيع الشطخ في الكػف أكاًل قبل 

}ُقل أنعخوا ماذا في الدمؽات واألرض وما تغني  اإليساف حتى يؤمشػا عغ قشاعة قاؿ تعالى:

ثع ناقر ىؤالء الحيغ يشكخكف كجػد الخالق الحي خمقيع قاؿ (2)اآليات والنحر عؼ قؽٍم ال يؤمنؽَن{

 .(ٗ()ٖ)}أّم خمقؽا مؼ غيخ شيٍء أم ُىػ الخالقؽَن{ تعالى

كىحا السشصق العقمي يقػؿ: كل مػجػد البج لو مغ مػجج، ككل حادث البج لو مغ محجث، 

 .(٘)ما في نفدو تحجى هللا اإلنداف كبّيغ لو أنو يجيل

                                                           
، ٔمرخ، ط –(( يشطخ: تفديخ مجاىج، تحقيق: د. دمحم عبج الدالـ أبػ الشيل، دار الفكخ اإلسالمي الحجيثة 2

(، مكي بغ أبي شالب األنجلدي، اليجاية إلى بمػغ الشياية في عمع معاني القخآف ٖٙٗـ، )صٜٜٛٔىػ/ ٓٔٗٔ
جامعة الذارقة، اإلمارات،  -كتفديخه، كأحكامو، كجسل مغ فشػف عمػمو، كمية الذخيعة كالجراسات اإلسالمية 

 (. ٗ٘ٙٗ/ ٚـ، )ٕٛٓٓىػ/ ٜٕٗٔ

 (ٔٓٔ) سػرة يػنذ اآلية )0

 (. ٖ٘(( سػرة الصػر، اآلية: )3

ـ، ٜٜٙٔىػ/ ٚٔٗٔ، ٗمرخ، ط –دار التػحيج (( يشطخ: األصالف في عمـػ القخآف، دمحم عبج السشعع الكيعي، 4
ىػ/ ٗٔٗٔ، ٔدمذق، ط –(، عمـػ القخآف الكخيع، نػر الجيغ دمحم عتخ الحمبي، مصبعة الرباح ٖٗ٘)ص

 (. ٕٕٔـ، )صٖٜٜٔ

(( يشطخ: فقو الجعػة في صحيح اإلماـ البخاري، سعيج بغ عمي بغ كىب القحصاني، الخئاسة العامة إلدارات 5
 (. ٖٓٚ/ ٔىػ، )ٕٔٗٔ، ٔالسسمكة العخبية الدعػدية، ط –البحػث العمسية كاإلفتاء كالجعػة كاإلرشاد 
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كرسػلو في نفػس الشاشئة، فيحه التخبية  كالبج مغ االىتساـ بالتخبية العقائجية كغخس محبة هللا

ىي التي تجعل بيشيع كبيغ اإللحاد سجًا مشيعًا، فاإليساف إذا استقخ في الشفػس يجعل اإلنداف 

ثالث مؼ : »-صمى هللا عميو كسمع-يربخ عمى حخارة الشار كال يتحسل الكفخ باهلل، يقػؿ الشبي 

لو أحب إليو مما سؽاىما، وأن يحب المخء ال أن يكؽن هللا ورسؽ »كؼ فيو وجج حالوة اإليمان : 

 . (ٔ)«يحبو إال هلل، وأن يكخه أن يعؽد في الكفخ كما يكخه أن يقحف في النار

باء كاألميات تجاه األبشاء؛ ىحه التخبية ىي مدئػلية الحاكع باعتبار أنو الخاعي، كمدئػلية اآل

أف السجتسع اإلسالمي ليذ فيو أحج يخمػا مغ  -صمى هللا عميو كسمع–فقج بيغ رسػؿ هللا 

كمكػ راع ومدئؽل عؼ رعيتو، فاإلمام راع وىؽ مدئؽل عؼ رعيتو، والخجل »السدئػلية؛ فقاؿ: 

ئؽلة عؼ رعيتيا، في أىمو راع وىؽ مدئؽل عؼ رعيتو، والمخأة في بيت زوجيا راعية، وىي مد

 .(ٕ)«والخادم في مال سيجه راع وىؽ مدئؽل عؼ رعيتو

لقج جاء الجيغ اإلسالمي باألسذ الستكاممة كالّشطاـ الكامل الحي يقػـ عميو السجتسع السدمع، 

بالذسػؿ كالػاقعّية، كيزسغ سيخ الحياة فيو عمى كجو يحقق العجؿ كاألمغ كىػ نطاـ يستاز 

كالحياة الكخيسة لكاّفة أفخاده، كسا يسشحيع الفخصة بالسذاركة في التشسية الحزارية، مسا يجفع 

                                                           
 (.ٖٗ(، رقع )ٙٙ/ ٔ(. كمدمع في صحيحو، )ٙٔ(، رقع )ٕٔ/ٔ)( أخخجو البخاري في صحيحو، )2

 (.ٜٕٛٔ(، رقع )ٜ٘ٗٔ/ ٖ(، كمدمع في صحيحو، )ٕٛ٘٘(، رقع )ٓ٘ٔ/ ٖ)( أخخجو البخاري في صحيحو، )0
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السجتسع إلى مدتػى رفيع مغ اإلنتاج االقترادّي كالدراعّي كالتجارّي كالرشاعّي، كفي كافة 

 .(ٔ)السجاالت

كبيحا يحرل الّتػازف في سعي الّشاس في السجتسع السدمع بيغ قياميع بستصمبات العبػدية 

حيع في استثسار كاستغالؿ ما سّخخه هللا ليع عمى األرض شمبًا التي مغ أجميا خمقػا، كبيغ كج

لمخزؽ كمتصمبات الحياة، كىع في سيخىع في كال األمخيغ ُيحكسػف بسشيج كنطاـ رباني يدتخشجكف 

بو في كل ما يأتػف أك يحركف، فيأخح بأيجييع إلى الرخاط السدتكيع، كيباعجىع عغ سبل الزالؿ 

 .(ٕ)كضمسات الجاىمية

 الخاتمة

 في ختام ىحا البحث يمكؼ الخخوج بالنتائج اآلتية:

كإف كانت حجيثة السرصمح إال أنيا قجيسة الػجػد كالسبجأ، كإف ضاىخة )اإلسالمػفػبيا(  (2

 كانت في العرػر القجيسة تتخح أشكاال كمشاىج مختمفة.

)اإلسالمػفػبيا( في األساس ليدت مشاقذة مػضػعية لمعقيجة اإلسالمية كالخسالة  (0

 السحسجية، كإنسا ىي شعػف ال تشبع مغ تتبع ىادئ كاستقخاء تاـ.

                                                           
يشطخ: السحاىب الفكخية السعاصخة كدكرىا في السجتسعات كمػقف السدمع مشيا، د. غالب بغ عمي عػاجي، (( 2

 (.ٜٕ٘ٔ/ ٕـ، )ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ، ٔججة، ط –السكتبة العرخية 

أثخ اإليساف في تحريغ األمة اإلسالمية ضج األفكار اليجامة، عبج هللا بغ عبج الخحسغ الجخبػع،  ( يشطخ:0
 (. ٔٗ٘/ ٕـ، )ٖٕٓٓىػ/ ٖٕٗٔ، ٔالسجيشة السشػرة، ط -عسادة البحث العمسي بالجامعة اإلسالمية 
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تسثل بػابة رئيدية لمتشريخ مغ خالؿ الصعغ في الجيانة القادرة عمى )اإلسالمػفػبيا(  (3

 غدك األغمبية السديحية في عقخ ديارىا، كتحػيل أتباعيا.

الجيغ اإلسالمي مشيج متكامل، كىػ كسا يعتسج عمى الػحي مغ خالؿ الكتاب كالدشة  (4

 يعتسج كحلظ عمى السشيج كاإلقشاع العقمييغ.

  

 قائمة المرادر والمخاجع
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