
 التحصين الفكري لألمة

 المقاومة الفكرية

يتعرض اإلسالم منذ نزل لميجوم الفكري، واشتد ذلك بعد الحروب الصميبية من خالل 
 .واالستشراق والتغريب( التنصير)التبشير 

 

 :خطورة الغزو الفكري .1

 :أخطر ما يمكن أن تتعرض لو األمة، ألنو ىو

 ِإنِ  ِديِنُكم   َعن   َيُردُّوُكم   َحتَّى ُيَقاِتُموَنُكم   َيَزاُلونَ  َواَل } دين األمة: يستيدف 
َتَطاُعوا  .حاضرىا، ومستقبميايا، و تاريخو  ،تيالغوكل ما يتعمق بدينيا، { اس 

  وفقدت ىويتيا، ولذلك كان  ،ىزمت في كل شيءإن ىزمت فكريا فقد أن األمة
عمماء في ، ولذلك كانت منزلة التركيز اإلسالم عمى العقيدة أكثر من غيرىا

َتِوي َىل  }اإلسالم  َمُمونَ  الَِّذينَ  َيس  َمُمونَ  اَل  َوالَِّذينَ  َيع  ولذلك كان العمم أول أمر  {َيع 
 .{اقرأ}إليي 

  أنو ربما غير القناعات فحول بعض المسممين إلى جنود لمعدو، وذلك مثل
 .الصحيح الذي إذا أصيب بالوباء أصبح معديا

  العقيدة، والتربية، واالقتصاد، واالجتماع، والنفس، أنو شامل لكل المجاالت، في
 .والسياسة، بل وفي العموم الطبيعية أحيانا

 أنو ال يشعر بو أكثر الناس، ولذلك ال يقاومونو. 
 

 :أهمية التحصين .2

  التحصين سنة من سنن اهلل في خمقو، فالجسم مثال بحاجة إلى تحصين ضد
 .األمراض، وذلك من خالل التطعيم

  {َناًرا َوَأى ِميُكم   َأن ُفَسُكم   ُقوا آَمُنوا الَِّذينَ  َأيَُّيا َيا}اجب شرعي التحصين و. 

 



 :التحصين الفكري يكون من .3

 وىذا العقمية والعممية ، ومن الشبياتواستخدام العقل بطريقة خاطئة الجيل ،
 .يكون بالعمم

  من  اإلفراط والتفريط، قد أساء المتطرفون: ولمتطرف صورتان( التطرف)الغمو
َسُبونَ  َوُىم  }القسمين لإلسالم  ِسُنونَ  َأنَُّيم   َيح   .{ُصن ًعا ُيح 

 التحصين من الفيم الجزئي لإلسالم. 

 التحصين من الفيم الحرفي، ومن عكسو. 

  من التعصب المذىبي، فيو مدمر لمجيود، وما أجمل قول الشافعي وأحمد
 .بالرغم من اختالف المذىب الفقيي

 

 :أهم أسس التحصين .4

  ،التحصين الشامل لكل مجاالت الفكر، في العقيدة، والتربية، واالجتماع
 .، والسياسة، إلخواالقتصاد

 ،االستفادة من كافة الوسائل و  التحصين بتعاون كافة الجيات الرسمية والشعبية
، اإلعالم بكل وسائمو، النقابات، النوادي، المتاحة، األسرة، المسجد، المدرسة

 .الندوات، الرحالت، القدوة، التشريعات إلخ

  ،التحصين المتوازن، بال إفراط وال تفريط، بال انغالق فنحن في عصر النت
 .وبال انفتاح تام، كاإلنسان ال نحبسو حتى نقيو األمراض، وال نعرضو لألوبئة

 ي ألقى الحجر عمى رأس صاحبو النائم التحصين الواعي الذكي، ال كالدب الذ
ليقتل الذبابة التي تزعجو، وكذلك الدفاع عن اإلسالم بإنكار األحاديث 

 .الصحيحة

  ،(دور القرآن)ال بالحفظ والتمقين التحصين بالحوار واإلقناع. 

 تحصين الفكر بالسموك، حتى فيما يسمى القشور، فموال القشور ما حفظ المب. 

  ،كالطواقم الطبية التي تحصن نفسيا أوال قبل أن تكافح تحصين المحصن أوال
 .األوبئة



  ال يكفي الدفاع، بل ال بد من اليجوم، فيو أفضل وسيمة لمدفاع، وكذلك فعل
المبادرة، وعدم االكتفاء بردود : الغرب بعد الحروب الصميبية، وبعبارة أخرى

 .األفعال
 

 :التوصيات .5

  تدور المعركة الفكرية والسموكية، وىذا التركيز عمى األطفال والشباب، فعمييم
لقاءات دورية، دروس ) دوركم أنتم أييا الطالب، فميكن لك واحد منكم دوره
 .(تقوية، كتابة قصص، نشاطات رياضية، رحالت، إلخ

 المشاركة عمى النت، إن لم يكن بمقاالت فمن خالل التعميقات عمى األقل. 

 ياةإيجاد البديل اإلسالمي في كل مجاالت الح. 

  االحتجاج عمى كل ما يسيء إلى ديننا بكل وسائل االحتجاج المشروعة، وىي
 .كثيرة، ومنيا اإليميالت

 نشر كل ما يساعد عمى التحصين، وبخاصة من خالل النت. 

 والحمد هلل رب العالمين


