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 كلمات حول الهوية
 

 مقدمة :
 

مننخ لننرل  الننة اللتننار الولننا اي حننول الهويننة  ياننان ومكنناااب رزازنن اب  م و نناب  ننااناب    

لم  حنار العنا  ر م وب موحَّد للهوية فن  زنا ا    للهوية  هما اللغة  الديخ.  هذاب العمكاااب لازم ملواك

ويومنا  العا     يضاف ومكا لاص هو الوطخ ل  وب من  النديخ  العا  نة الضنل ث الَالن ث فن  م َلن  ه        

 ف  لطا.

  مخ ثم تسهم  نااة األ لاف  د اها مخ مولعها ف  إثاار ملف الهوية .

 الديخ اإلزرم  رزاس الهوية : -ر اًل-

يعواننا  دل فنن  هننذا الالنند   ننب  ال فنن   لنند ا العا نن   اإلزننرم   رب اإلزننر  ال رحسننأ رحنندا ي ننا

 خكن ة لمنا   العمود الفتاي للخك وما   رزاس هويوما.  هذا مخ الَوا ت الو  اموزجت  هنا ال  منات الل  

جنن      ننب ممننذ للننإل اا اإل سنناب ولنن      جننات م نناد النند  فنن  ر نندا ما  ال رلننول ممننذ  عَننة محمنند      

امل خ  مند ا  العن  ووااا إيما ما   م   األ ا ار  المازل خ  ف لهم رت   اإلزنر  النديخ منخ و   المعمواة   ا

َِّ يهلَِّااَّووا وَّنَّووا    ُقوُلوووآ َنَّا ووا  هوواله فننمحخ مخنناطاوب  تولنن  تعننال :   َِّ يهلَّووب يهِ وو ُنوَّنَّووا ُنِزوو ه مَّاعهالَّ رَّآههامَّ وَّيهِسووِزوو ه

َّورُِّق  َّوِانَّ نَّ   اُّونَّ نهِن رَّيَّ آلا بهب وَّنَّا ُنوتهـوتهيَّ ُنوسَّب وَّعهاسَّوَّيهِسحَّاقَّ وَّيَِّعُقوبَّ وَّآِلأَِّسبَّاطه وَّنَّا ُن ٍ    ِّههِم لَّوا ُز حَّو

َّ آله يهن .   حخ مؤمموب  تول  وز  جب: (136الاتاة/) نهِاُهِم وَّزَِّحُن لَُّه ُنِسلهُمونَّ ِّينَّ عهِا  آِلإهِسولَّا ُ  آل

 (.19)آل ومااب/

لنناكخ ا ا ر حننار الننارد اإلزننرم ة معوننز ب  مفوخننا ب  هننذا إذًا  حننخ فنن  هننذا الالنند  فنن  زننا

 الاك خ مخ هويوما  معوز ب مخ د ب غا ا   مفوخا ب  وواض  لا  غفوا.

 أمانة نقل الهوية : -1 -

مها لونن  ازننول مننخ همننا  فمننخ الاثننديه ات الوَّننذك ا   اهم ننة الحفننا  ولنن  اله ويننة   هنن  األما ننة ا 

مننم  نن  كننب األآل ننار إلنن  األحفنناد  كمننا هننو حننال الوَّننواا  الننذي تسننع  ف اآل ننار مننخ األجننداد   يمتلهننا ا

يوهننا فنن  ولنن  غنناس ه و -ف لهننا تسننع  طمعننا الزننوماااها   ِإ تنناًر ِلمعنناِلِم  ثخِكنن وها  - الم ومعننات

 األج ال مخ  عدها.

 

 معالم هويتنا الدينية : -2 -

ا الن  َّمنا مع   الحم نف   ح ن   إ  إب العمكا األزاس  الم  وِّب األ ل لهويوما هو الديخ اإلزرم

زن ة  الم األزاالتطاي خ م  رموما العا  ة اإلزرم ة ال  مالش هنذا  فر ند منخ اإل نااة إلن   عن  المعن       

 .  الو  تازم الخطوط ال ااد لديخ اإلزر    ذلك  موع مخ االلوكاا  ما يوس  ل  المتا 

 )الَمعلم األول( الثوابت والمتغيرات : -ن -

ر  هو رزاس هويوما   آمما ر   ديخ صالح ل ب نماب  م ناب  ف ماغن  رب  علنم    وافما رب اإلز

:  ريضا ر   ما كاب ل  وب كذلك لوال رب ف   ثوا ت  ف   موغ اات  ثوا نت يح مهنا لولن  ول ن  السنر      
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نزومم نعلوم  وأنور    :»   موغ اات تسن ا  فنإل إا ناد     «(1)مخ رحد  ف  رما ا ما ل س مم  فهو اد»

   الغفلنننة ونننخ الوم  نننز  ننن خ الَوا نننت  الموغ ننناات   وننند  الوفاينننإل  ننن خ المسنننوتاات        «(2)دزاوووا م

  المسو دات  يعاض تديمما لأللطاا   ح اتما للوخلف  الولف   رحوالما ِلْلِغ ثا  األثْكداا.

لون  ِمنْخ   الوزا ِب  مخ هما فر يماغ  فهم  الحفا  ول  هويوما  ما يعم  اإِل تارث ول  األ  اِل  ا

 دينند ار   فالوا الوغ  ننا  كمننا ال يعمنن  طمننسث الَوا ننِت  األز ننِس الونن  مننخ طا عوهننا الازننو    الاتنن ننا ه

ا ننت ت  الَّ ازننومااا هننو المننمهي الا نن د  الفتنن  السننديد.  ري الننورل فنن  هننذ  المعادلننة الونن  ت َثاِّنن           

ر تغ  نا كنبِّ  ن     منخ يايند   اثنبِ  تكو      ت مثمِّ  الم وغ ا  ت طوِّا   م ضاٌّ  اله وية الديم نة  زنوار ِمنْخ لِ   

ا منخ   عند   اند    مهمن  ف ها  ر  ِمْخ ِلاثِب مخ يايد ال  مودث ول  كب جزٍر ممهنا  فهنذاب الفايتناب ولن  منا ي     

مخناطا  ف  الممطلتات   مخ تعااض  تضاد ف  االت اهات  فهما يلوت اب ف  تعاي  الهوينة إلن  ال  

  الهثلث ثات.

 صد الشريعة :)الَمعلم الثاني( مراعاة مقا -ب  -

لنال منخ    إب األمم  الم ومعات ال تس ا ف  د  ا مفا  ٍة  الوا د   ال ت وب دا منا فن  ممنا    

ال   تاضنا     العتاات ال ؤ د    الونال  ال تسنوط   رب ت وثناجم كنب منا توامنا   تناا   ال كنب منا تحان           

الاندر   فن  حاجنة إلن     تام  كب ما تخطط   تازنم   ومندها ال ند لهنا منخ الوتنديم  الونال ا  ري ت نوب        

خ  نز  هنا  ن     اموا   تاج ب رلاد   لهذا فر د لها ف  متا  الهوية مخ مااوناة متاصند اللنايعة  لمم   

 هة رلاد.المهم  األهم     فثاِّق   خ المتاصد  األهداف مخ جهة     خ الوزا ب  األزاا  مخ ج

ما منخ   نا منخ المناس الزن     إب الفت  الكح ح هو الذي ال يام  ول  ما لال اللاع كما يظنخ كَ 

م تو لن   ثن رهب الظاها   ل خ يام  ول  ماذا رااد اللاع!    نواب  ن خ منا لنال   ن خ منا رااد.  منخ        

 لطواة العلم  متاصد اللايعة. 

 )الَمعلم الثالث( فقه المصالح والمفاسد : -ج  -

صننم م  مننخ إب معافننةث المكننالِح الونن  يماغنن  جلا هننا   المفازننِد الونن  ي ننأ دثا  هننا   إب كنناب  

 ممن  ثتافنة  يالمتاصد اللاو ة   جزًرا ال يو زر ممها  غ ا رب الواك ز ولن  فتن  المكنالح  المفازند     

ت مننة م ومع ننة ت عنناف ر مننار الم ومنن   مخولننف مسننووياتهم   ولنن  لنندا حاجنناتهم   تعننافهم جم عننا      

  رهم ة  مااواة هذا الفهم للمكالح  المفازد.

ديه ات مفازند فتند يظنخا ٌّنابٌّ رب مَنب هنذ  المسنا ب منخ  ن          ح خ ياد ال ر  ونخ المكنالح  ال  

ْ ننا ب يالعمنا يخ   معا فننةد لنندد المسننلم خ  نب ومنند جم نن  العننالم خ! كننر! ف نم مننخ رمننٍم  ر ننخاٍص    

ح لنك المكنال  للف مكالحث تواارد لهم  ثم زاواب ما يوا خ ف  المهاية ر ها زاا  ال مار ف     رب ت

 مفازد م حتَّتثة.   الموهومة الم مثمتة ما ه  زود

 ب تعلممنا  ن فر د إذًا مخ ثتافة ت عافمنا ك نف  م نز  ن خ المكنلحة المحتتنة  المكنلحة المزيفنة          

 ك ف  تد  رث ل  المكلحو خ    و مأ رزورث المثفسدت خ.

 )الَمعلم الرابع( الوسطية واالعتدال : -د  -

ا لال العرمة رحمد  خ لالند  إب الوطاف  وجهثْ    الغلو  موو   يل ب ركاا تهديد للهوية   كم

مننخ رمعننخ  ظننا  فنن    »إ نن   - افنن  تنناايم المغننا  األلكنن  رصنناحأ كوننا  االزوتكننا  -الماصنناي
                                                 

 موفإل ول   مخ حدي  وا لة اض  اا تعال  ومها. - 1
 ريضا.ا ا  مسلم مخ حدي  وا لة  -2
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 ن  و ا ويه  آلوسو   سولو ُ يت منا رب طاينإل الم ناة إ منا هن        مثِلوث   كوص اللايعة مخ ال وا   السمة

ِه  قهآلمعمُّو  نَّنه ِ   وآالزحو  دينخ اإلزنر   يمطانإل ولن  زنا ا        هنذا النذي لالن  يمطانإل ولن        «(3)!ضو 

 الوزن    إ ما هنو زنلوك     هالِّك  يا اِتف  رموا الدِّ حمودثالمث» ب  لهذا يض ف الماصاي لا ر إ األدياب 

 .«(4)و ه يمم نرآد آل نن خلقه، و   طرفي قصٍ آألنور ذنام  خ اإلفااط  الوفاي   

اطننوب موعمتننوب  الممحلنوب  ر  الم فْ ال- صندق احمنن  اا تعنال ! ف ننم جمن  الغننرة  تسنم هما    

 ول  هويات  فمسخت ثم  ضعفت حو  رصاحت رثاا  عد و خ!! - الم فثاِّطوب

 اللغة العا  ة لساب الهوية : -ثا  ًا 

لغننة      اووااا نا جننزرا منخ رمننة وا  ننة  فناب اللغننة العا  ننة تمَنب لسنناب الوواصننب من  رهلمننا     

ة هن   غنة العا  ن  أ العماية  اللغة غاية العماية  ف  نف  الل ي خ زود هذا لوج الحواا م  رموما   لو لم

 تعنال  فن    لغة التاآب  السمة    عاااة رلاد ه  لساب هويوما   المنو لم النذي  ن  رتن   ناوما فتنال      

(    هنذا الوصنف العا ن  ذكنا     2زنف/ )يو يهز وا نَِّز َِّلاَّواُ  ُقِرَز وا عَّرَّ هااوا لَّعَّل ُ وِم تَِّعقهُلوونَّ      زواة يوزنف: 

خ آينة.      صف لسا    لساب مخ  زل ول   الوح   ا   وا   ف  ركَا متاآب ف  ودد مخ اآلياالت

 لنم فن    تفاللغة العا  ة ه  اكخ مخ هويوما  لساب  اطإل وخ هويوما   لذلك لنال  عن  ولما منا منخ     

 ايعة  غ ا اللغة العا  ة ت لم  لساب لك ا.االل

 الوحديات الو  تواج  الهوية : -ثالًَا 

  عضنها   ةا  خكوص الوحديات الو  تعوناض الهوينة  فلهنا رزناا  كَ ناة   عضنها لااج ن        رم

 .ةدالل 

 : بعض العوامل الخارجية -1-

 القرية الصغيرة عالمنا اليوم : -أ-

ات ممننا هننو  اضننح  معلننو  ال ننو   رب الونندالبث  االلننورطث  نن خ األجمنناس  ننات زننمًة مننخ زننم 

طا عوهننا   اهننا مننخ المنواد تفتنند كَ نناا ر  للن ر مننخ هويوهننا   العكنا    مننا رب المننادة حن خ تخننول   غ   

غ ا ولن   صن ف ذلك اللاب  المساة للهويات  األف اا  يموي ونخ الورطهنا  اموزاجهنا تغ  نا كا نا ر       

لهوينات  اهوياتها   يتب  ي َا الوغ  ا حسأ المنادة  ازوعكنا ها ولن  النذ  اب!!  كنذلك اللناب فن         

 لوة  تات   تكمد الهويات الكلاة المحكمة ضد الذ  اب.المخولطة  فوذ   الهويات الا

 االلنننورط-حفاٌّنننا منننمهم ولننن  الهوينننة - العنننالم ال نننو  لاينننة صنننغ اة   لهنننذا ممننن  رزنننرفما  

  فن  ذلنك    األجماس    ضعوا ر وا ا فته نة توعلنإل  ممن  السنفا لنارد غ نا إزنرم ة    ندد ا األح نا         

 وية.ول هم إال إدااكا لخطا االلورط ول  اله غاية الولديد   ما كاب ذلك ممهم احمة اا

  لنم ي نخ   زااا -مم  السفا للارد غ ا اإلزرم ة - لد كاب هذا الحب  المخاج الذي ااتضا  السلف

 وية.ول  اله  غاية  هدفا  كاب زااا مخ األزاا    ز لة مخ الوزا ب   رما الغاض   المتكد  ف اب الحفا ث

 ن خ الَا نت  الموغ نا   ال يفناق  ن خ المظهنا  المخانا  يحناص          مخ هما فاب الذي ال يم ز 

ول   زا ب السلف ف عاض هويو  للولنف  ألب  عن   زنا ب السنلف لنم تثع ند ممازناًة ال نو   لوحت نإل          

الغاِض الذي لكد  السلف   ذلك  ساأ ما حكب مخ تطوا ها ب ف  م ال الوواصنب  فمنخ يمغلنإل    

ال  لد دلب ول   مخ هذا الاا  ما ي ِضن   هوينة ر ما ن   هنْم فن       ول   فس   يوتول  حولها ال يسو تظ إ

                                                 
 تعظ م الممة)مخطوط(. - 3
 تعظ م الممة)مخطوط(. - 4
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  وتهم  د ب حاجة إل  جوان زفا يخاج  لهم  أل هم  ساأ العولمة الولطوا م  اآللنايخ  اف نااهم   

  ثتافاتهم د ب رب يغادا ا لعا   وتهم.

 ثورة االتصال - ب

كننال  فس  فنناب  زنا ب االت  إذا كا نت العولمنة لا ننت الوندالب  االلننورط  ن خ اللننعو   ناأل     

حت الون  وافننت ثننواة ها لننة لنوت  دومننت هننذا االموننزاج د  مننا حاجنة إلنن  اللتننار الماا ننا   رصننا   

ا ا  زن لنا  ممهنا   اللعو  كما لو ر ها ف  م لس  احد  رما   ا نة  احندة ت ان ا ممهنا كنبا األف ناا   ت م      

 الم عوتدات.

 : بعض العوامل الداخلية -2

 الجامدون على المتغيرات -أ

لممفناة  منافاة  ا  مخ العوامب الدالل ة الو  تهدد الهوية ذ  ا العتل ات ال امدة ول  التديم   ال

هن   فديخ لهنا!  مخ كب جديد  ت ديد. فهذ  العتل ة  إب  دا ر ها تداف  وخ الهوية  فه  مخ رلطا المهد

 ة!! سخة مخ  سم اللايعة الواايخ ال تمظا إل  الهوية مخ نا ية متاصد اللايعة   ل خ مخ 

م  مخ رلطا رزلحوها الون  تسنوعملها لوحنا  األمنة منخ كنب ل نا  ناف   تسنل   وكن  الوحناي           

  حناا !   الومف ا  رح ا ا الو ف ا!! فازوعمال  زنا ب الواوهنا الغنا  حناا    المحنا اة من  الغنا       

لغنة غ نا   إل منخ ينو م منخ ت لنم       السفا لارد الغا  حاا !  ب كفا  إجاا !!  ب ت د مخ هنذا الفاين  

 مننة  ال مننخاللغننة العا  ننة   يتنناط  لغننات اللننعو  كمننا لننو كا ننت تلننكث اللغننات  ِمننخث الم ازننات الم حا  

ِه وَّآِخمه وَّنهِن َيَّاتهوهه خَِّلوُق آلس ومَّاوَّ   مخلولات اا الم امة!! الو  يتول وز  جب ف ها:  ُُ  آته وَّآِلوأَِّر لَّوا

ََّ لَّتيَّووات  لهِلعَّووالهمهانَّ نَِّلسهوواَّمهُ ِم وَّنَِّلوووَّآزهُ ِم  (. فاحوتنناا األلسننخ  األلننواب مننخ  22ا  /)النن(22) يهن  فهووي ذَّلهوو

 جمس احوتاا ما جعل  اا تعال  آيات  مَب للإل األاض  السما ات.

 هذا ازولما ال ايم صل  اا ول    زلم الذي ر ت  جوام  كلم اللسناب العا ن   كسنا صنحا  ة      

 معمنا   الحالنة  غنة  ل "زنما " .  «(5)يا ن  خالٍ هذآ ساا »د مداواوها فتال:صغ اة ثو ا  اد ول    فااا

  فخاطاهنا المان  ول ن  السنر   لغنة الحالنة ح ن  إ هنا كا نت مهناجاة من  رزناتها إلن  الحالنة               حسخ

 غ ننا اللغننة  -منن  صننغاها-فعننادت  فط ننأ الازننول لاطاهننا  لغننة تفهمهننا   لننم يننا رب الننو لم معهننا   

 ة اللغوية لديها. العا  ة مزوزوا للهوي

مغلتنة  مإذًا إب الفئة ال امدة ول  ما هن  ول ن    الحا فنة منخ كنب  ن ر حولهنا   الون  تعن ش          

ذهأ ولنن   فسننها  ال يوسننا  إل هننا مننخ الَتافننات األلنناد مننار  ال هننوار  ال تلانن  حونن  تخومننإل  تنن     

 هويوها ح خ تفتد متومات  تا ها    وماصا ح اتها.

  يفناق  فا ن  «نزومم نعلوم  وأنور دزاوا م    »متاصد اللايعة   يوذكا   مما مخ يمظا إل  األموا  

خ مكنالح    خ ما يسوحإل رب يسوفاد مم    ما ال يسوحإل! ف علم رب العلم منَر زناأ منخ رزناا  تحسن      

وحإل رب األ ا   ف سع  لوحك ل    يمنافس ولن  الم نب ممن !  فن  المتا نب يناد محندثات كَ ناة ال تسن          

 ها.يملغب  ها ول  جدتها  حداثو

 : المفرطون في الثوابت - ب

                                                 
 ا ا  الاخااي مخ حدي  ر  لالد  مت لالد. - 5
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م فمنار  فنَ   إذا كاب هذا الفايإل ال امد مهددا للهوية  يعاضها  ساأ جمود  للارر  منخ ثنم لل  

 ر!!  ننفاينإل آلنا يتا ننب هنؤالر الممغلتن خ المفنناط خ فن  ثوا نت الهويننة  النذيخ يايند ب ت دينند كنب          

   ات الهوية زود األزمار!!ف ض   كب ما ومد  مخ ر  ار  حو  ال يات  ل  مخ وماصا  متوم

ال لن م   كما    مما الفايإل األ ل يمفا  يمفا مخ كب جديد  فهذا الفايإل يمفا  يمفا مخ كب لدي

  رحد فازاب الا اب ف  هذا العكنا  مكنطف  صنادق الاافعن  رااد هنؤالر ت ديند كنب  ن ر  منا فن          

 ذلك اللمس  التما!!

 الوسطية دواء : - ج

 َا ِت كنب ز    خ هؤالر  هؤالر  فالوحك خ للهوية يوم مخ لرل ت الد ار كب الد ار ف  الوو

 هنا  فال يفناط   ثا ت   تطويِا ر  تغ  ِا كب ما منخ  نا   الوغ  نا. فنالت م مَنب الكندق  العفنة  األما نة        

ألزننلحة ا هنن  ال تعننا  لتنندمها!!  الوروننأ  األجمننة  العانن   اإل سننا  ة  تهدينند الالنناية  ننالوااع     

ذمومنة ال  ملها  زنا ب جديندة  ل مهنا وند ة لن سنا  ة  لطنا ولن  الالناية  ل مهنا          الفواكة المدماة ك

 تمدح ول  حداثوها  جدتها!!

 آل ات تعزيز الهوية : -اا عًا 

 من الناحية الدينية : -1-

اصوٍ  نقلديم نة) اإذًا رما  هذا الوال  تو ل  رهم نة العماصنا الون  تنم الواك ند ول هنا كمعنالم للهوينة         

ومات (    الوننال  فهنن  منند وآ ت وآلممغاوورآت فاهووا، فقووه آلمصووالس وآلمَاسووٍ، آلوسوو اا   آلشووـريعا،آل 

مازناا فن    م متويات للهوينة  تتويهنا ال  نالها   منخ االلنورط  الَتافنات  النديا ات األلناد كمنا كناب           

كنن ًة ولنن  فوناة مننا   لنم يعنند مم مننا فن  نما مننا   ننب  وحكن خ الهويننة منخ الماح ننة الديم ننة  لو نوب مسوع      

 لمسم  صلاًة وِخ الذ  اب.ا

  لذلك  ساد  ع  المتاط الو  ت ل  هذ  الحكا ة  تا خ ل موها: 

 : من مقاصد الشريعة التعارف مع الشعوب ال الهروب منها - 2-

 خ مننخ الحتننا إل الونن  لااهننا التنناآب ال ننايم   ننب  ضننوح     مهننا   ننب جننرر  رب الوعننااف  نن

ُنِز َّووب وَّاُ ِم نهووِن ذَّ َّوور  يَّووا نَّيُّهَّووا آلا وواَُّ يهز ووا خَّلَِّقاَّوو تعننال اللننعو  متكنند مننخ المتاصنند اللنناو ة  يتننول  

َّ آله  (.13)الح اات/عَّلهام  خَّبهار  لَّاُ ِم يهن  آنَِّتقَّ وَّجَّعَِّلاَّاُ ِم ُشُعو  ا وَّقَّبَّائهلَّ لهمَّعَّارَُّفوآ يهن  نَِّ رَّنَُّ ِم عهِا

ب ولن   اا ول  هويوما. إ ما ح خ  عمن  ما كاب اللاع ل  عب رماا ما متكدا  ثم ي وب ف   ض

و  تحك خ هويوما  فنر يضناها احو اكهنا  هوينات اآللنايخ   نب  سنع  لوحت نإل هنذا المتكند اللنا           

  هويومنا.    حوك  اال  اللعو     وحتإل ر   ال يزيد ا ذلك االحو اك زود مزيد اووزان  مزيد فخنا 

ولن    منا توٌّ فهنا  ازنوماااها للعمنب      فس الوزنا ب الون  يو حهنا العكنا منخ  زنا ب االتكنال يم م       

 تحك خ هويوما مخ الضعف ر  الذ  اب.

 

 

 

 السلف واالحتكاك بأفكار وهويات أخرى : -3-
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ت  الذي ياد ز اة السلف يتف ول   ماذج المعة  حتا إل زاطعة  تع نس ال هنود الون   نذل    

    ازننوَماا لرطنرع ولنن  مننا ومند اآللننايخ!!  ننب إب تاجمنة تنناا  الحضننااات المخولفنة   صننها    

  االزوفادة مم  لود جا أ الهوية ومد زلفما.

اا   مخ ت نا ثم إب السلف لم يتفوا ومد حد االزوفادة   ب ازوفاد ا  رفاد ا   ل س   ر ما يمم

 هذا الورلح مخ جديد   ازوَماا كب  اف   مف د.

  ثن  حونن فاازنطو من  ر ن  ا نخ ر ا  ننا ممنذ ماضن ها الول ند  ٌّلنت غافلننة ومن   ذاهلنة ونخ تاا           

ا  تعافننت ولنن  ف ننا  مننخ للننم تلم ننذ اإلزننر  ا ننخ ا نند الحف نند  الننذي  فنن  وننخ ف ننا رازننطو الغاننا 

ت   اح كوا   ما حوتن  منخ رف ناا  فافعنت ر ا  نا  اازنطو ارزنها  نهنت  ن   عندها   عندما كا ن            

  ا مة وخ رازطو  ف ا  لا ب لالها. فما الذي يمم  مخ مَب هذا ال و !؟

 مفاسد :فقه المصالح وال -4- 

الالن    كما تمت اإل ااة لاب فاب األمم  اللعو  ال ت وب دا منا  ر ندا ولن  حالنة  احندة منخ      

ََّ آِلأَّي وواُ   الوطننوا   تعوواهننا زننمخ اا تعننال  الونن  ال توانندل  ال توغ ننا      َّآوهُلهَّا  َّووِانَّ آلا وواَّهُزوووَّتهِلوو

 (.  140)آل ومااب/

ل ن   إهن  رحنوج   ف المفازند إ َّناب ِوزِّهنا  و لوِّهنا        إذا كا ت األمة ف  حاجة إل  فت  المكالح

ف ومنند حننال ضننعفها  تثتهت اهننا  ألب ال سننم العل ننب  ال سنند السننت م ركَننا  تنناثاا  نناألمااض   رضننع   

 الكدمات مخ ال سم التوي السل م!!

 ف  رحوال منخ ضنعف األمنة اإلزنرم ة رينا  ازنوح ا  لاضنة جن ش الووناا ولن  جنزر كا نا             

تنااووب  يمخ العلمار  طلاة العلم ول  م لس ف    ع  جمد الووناا الحناكم خ  هنم     ممها  ما جماوة

د  ن م  الخموا! فكا  ر لئك العلمار  طلاة العلم فن   جنو  الووناا  لاونوهم  سناأ فعلهنم! فنا اا       

 هم لن هم تعناط  واإلزر   الم  ا ول هم!! لم يم ا ول  الوواا!  ل خ ر  نا ولن  العلمنار النذيخ ر  نا ا      

ا الخمننا  فتننال لهننم: دوننوهم! فا مننا حامننت الخمننا لكنندها وننخ الكننرة  وننخ ذكننا اا!! رمنن  للننا  

لمكننالح اِاف هم وننخ دمننار المسننلم خ!! لتنند رومننب  نن م اإلزننر  هننذا الفتنن   فتنن  تتننديا     اهننؤالر فوثكنن

 ا ولن    المفازد!! فلم ي وف  عند  إ  ناا  ولن  منخ يلنا وب الخمنا    ل من  ر  نا ولن  النذيخ ر  نا           

!  ل نخ   ا  الخما! لماذا!؟ ألب صوب دمار المسلم خ متد  ول   ا  الخما! هما مفسدتابالوواا 

 إحداهما روظم مخ األلاد!!

وَّلَّووا  فتنن  الموان ننة  نن خ المكننالح  المفازنند هننذا متنناا فنن  ال وننا   السننمة  فتنند لننال تعننال   

ٍُِعونَّ نهووِن ُدونه آله تَُّسووبُّوآ آل ووذه  ٍِو  فَّاَُّسووبُّوآ آلَّ ينَّ يَّوو . فسننأ األصننما   (108)األ عننا / عهِلووم آ  هغَِّاوورهعَّوو

ة  زنأ  مكلحة تواتنأ ول هنا غالانا مفسندة زنأ اا تعنال    منخ ثنم فلو فنوَّت تلنك المكنلحة  مكنلح            

 اآللهة المزيفة ك  ال يعادها الماس  دارا لهذ  المفسدة  مفسدة زأ ا  الماس!!

  فازنواذب  لممنافت خ ازنول اا   مخ هذا الفت  المكلح  مخ السمة  ما حكب لمنا زنأ رحند ا   

ال يوحند  المناس رب    !دون  »ف  لول ! فتال ول   السنر : - مخ ف هم ا خ ذلك الممافإل - ع  الكحا ة 

 هننذا إومننال لفتنن  الموان ننة  نن خ المكننالح  المفازنند  فمظننا المانن  ول نن     «. (6)  محمنندا يتوننب رصننحا 

اا منخ دفنخ  نخن ممنافإل فن  فنرة تحنت        السر  إل  ح اة الدووة فوق األاض  فاآها ر ل   االووان 

                                                 
   جا ا  خ واد اا اض  اا وم .موفإل ول   مخ حدي - 6
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األاض!! أل نن  إذا تحنند  المنناس رب صنناحأ النندووة يتوننب رصننحا    فمننخ يتاننب ولنن  دوننوة تتوننب         

 ر مارها!!

   نذلك ولن    لو ولم  ع   ر ما ما ال و  رب فتههم الذي ال يااووب ف   هذا المعم   كنم ي منوب  

 اإلزر   اموها!!ر فسهم   ول  ر زثاهم   ول  ر مَّوهم   ب  ول  دووة 

هنذ  لطننوط  معننالم  نن خ ينندي التننااس  رحااننت اإلزننها   هننا حسننأ االزننوطاوة  كخطننوة فنن   

اا طايننإل لطننا  ديمنن  جدينند  ثا ننت فنن  ثوا ننت اللننايعة   لنن خ فنن  موغ ااتهننا  يالننذ  عنن خ االووانن    

 المظنا  عن خ  متاصد العزيز الغفاا   يااو  المكالح  المفازد ف  االلو اا   يتد  األ لوينات آلنذا   

لن طاب  المآالت  فما كاب ف   مخ الكوا  فمخ اا تعنال    منا كناب لنرف ذلنك فمنخ  فسن   منخ ال        

نهُاوووونَّ رَُّسووووُلُه وَّآِلُمِ وَّعَّمَّلَُّ وووِم  وَُّقوووله آِعمَُّلووووآ فَّسَّووواَّرَّ  آُل رزنننوغفا اا  جنننزاكم اا تعنننال  ل ننناا

 (.105و ة/)الو  مَُّلونَُّمِم تَِّعُااَّبُِّئُ ِم  همَّا ُ ِاوَّسَُّمرَّدُّونَّ يهلَّب عَّالهمه آِلغَِّابه وَّآلش هَّادَّةه فَّ

 

 
 


